
ى (1) 



 (2) 

ىالمذروعىالحضاريىالطربيىاالدالمي
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ٌكاد ٌكون عالم االجتماع األلمانً الكبٌر ماكس فٌبر أكثر من تعرض لمسؤلة شرعٌة 

عامة الدولة ، فقد حدد أنواع  ثبلثة للشرعٌة : شرعٌة التراث والتقالٌد ، شرعٌة الز

 .ٔالكارزمٌة ، شرعٌة  العقبلنٌة  القانونٌة

ولقد طور دٌفٌد أوستون الثبلثٌة  السابقة محدداً ثبلثٌة أخرى تقوم على الزعامة 

 .ٕالشخصٌة ، األٌدلوجٌا ، الشرعٌة البنٌوٌة 

وقد أسمى ماكس واٌبر هذا المكون األخٌر بالعقبلنٌة القانونٌة التً تعنً تحدٌداً واضحاً 

 للحقوق والواجبات .  ومفصبلً 

 والننسى ثبلثٌة ابن خلدون القابمة على الطبٌعة والتنظٌم والشرع . 

 أما رٌمون بوالن فٌركز على الشرعٌة  الحضارٌة ، فٌعتبرها منطلقاً وأساساً لحٌاتنا . 

ٌقول المذكور: الدولة حضارة بؤسرها ، وقد استجمعت قواها ، وأفصحت عن نفسها 

 . ٖساتفً مإسسة  أو مإس

، وموضوعه أساس  Stateologyواستطراداً فالقول األخٌر ٌذكرنا بالعلم الناشا باسم 

، والننسى أن الحضارة أساساً وؼاٌة مهمة فً هذا  ٗ. ومجاالتها  Butالدولة وؼاٌتها 

 العلم .

                                                 
   ٔ   Max weiber : The theory of social and economic organization      

        Translated by a. Henderson and Talcatt parrons , edited with introduction 

by Talcatt  parrons New york : Oxford university press (1997)  

ٕ    David Easton : A systems analysis of political life (New york Wiley , 965 )  
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 ماذا عن الشرعٌة السٌاسٌة الراهنة فً وطننا العربً ؟ 

الشرعٌة السٌاسٌة هً مشكلة الحكم المركزٌة فً ٌجزم العالم األمرٌكً هدسون بؤن ، 

 .  ٘العالم العربً

وفقدان هذه المادة السٌاسٌة التً الؼنى عنها ٌفسر إلى حد كبٌر الطبٌعة المستقلة ، 

والطابع التسلطً المترجرج لكل السلطات العربٌة الراهنة ، وعلى السٌاسٌٌن العرب 

م واألنظمة فٌها معدومة ، وفً أفضل أن ٌتحركوا فً بٌبة سٌاسٌة ، شرعٌة الحكا

 .ٙالحاالت نادرة 

تحكمه  –ٌقول أحد المفكرٌن العرب : الوطن العربً ، بامتداده من المحٌط إلى الخلٌج 

أنظمة خابفة ، مصدر خوفها وذعرها هو الشك المتبادل بٌنها وبٌن شعوبها ، وبٌن 

  . 7بعضها اآلخر ، وبٌن قوة أو أكثر من القوى الخارجٌة 

وٌقول مفكر عربً آخر : حالة الشك والخوؾ والذعر هذه هً تعبٌر درامً كبٌب عن 

 .8أهم األزمات التً تواجه األنظمة العربٌة ، وهً أزمة الشرعٌة 

وهنا نذكر استطراداً بقول بوذا الذابع الصٌت : تستطٌع األمة أن تعٌش بدون سبلح 

 لحاكم . ولكنها ال تستطٌع العٌش بدون ثقة بٌنها وبٌن ا

وٌتابع الفكر العربً نقد الظاهرة السٌاسٌة ، فٌقول أحدهم : صحٌح أن مجتمعاتنا 

التارٌخٌة عرفت اضطرابات عمٌقة نتٌجة سوء السٌاسة ، لكن ما نعانٌه الٌوم ٌكاد ٌهدد 

وجودها ذاته فً ظل الدولة المسخ التً لٌست إسبلمٌة ، ولٌست قومٌة ، ولٌست 

 القوة التً ترٌد أن تفترس المجتمع األهلً . لٌبرالٌة عربٌة ، إنها
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وٌضٌؾ مفكر عربً القول : لقد تم استبعاد أٌة نظرٌة أخبلقٌة للدولة ، بٌنما قوة الدولة 

الحقٌقٌة تنبع من تحول الدولة إلى فكرة ، وهذا التحول ٌإسس شرعٌتها ، وٌسمح لها 

تخبلؾ وأزمة الفقر بالمرور دون أذى بؤصناؾ الهزابم العسكرٌة ، وأزمات االس

 . 9والعوز 

 ماذا عن شرعٌة سلم القٌم ونسقه ، والسٌما القٌم األخبلقٌة فً نهضتنا المرتجاة ؟؟

 ٌقول الدكتور وجٌه كوثرانً : المطلوب تجدٌد حضاري أخبلقً .. 

فً مرحلة قدٌمة فً التارٌخ اإلسبلمً أصبح العلم والعمل فً النظام الحرفً والتعلٌمً 

رضاً عبادٌاً أقرب إلى أداء الصبلة ، وكان نظام الحسبة الذي هو مراقبة اإلسبلمً ف

 .ٓٔالسوق والمجتمع على قاعدة األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر فرٌضة كفاٌة 

وحقٌقة األمر أن القٌم فً أٌة أمة ، جزء من مشروعها الحضاري ، وفً ؼٌبة هذا 

فً بناء القٌم على المستوى العام المشروع الحضاري البد أن نتوقع خلبلً دابماً 

 . ٔٔوالخاص سواء أتعلق األمر بقٌم السلوك الفردي أم باألداء العام 

وبكل صراحة فخٌارنا الحضاري لم ٌحسم على المستوى العام ، وبالتالً ، فهذا 

المشروع لم تتضح مبلمحه بعد ، حتى نكاد فً بعض األحٌان ، كما لو كنا مانزال 

ونرجو أن نكون على ثقة فً كفاءة مانملك فً سبٌل الخبلص  نبحث عن طرٌقنا ،

 المنشود . 

فالنهضة الحقٌقٌة التقوم إال على مشروع حضاري مستقل ٌرتكز على الدعابم األساسٌة 

للمجتمع ، وٌتصل بٌنابٌعه وجذوره ، فالحضارة الؽربٌة مثبلً مازالت موصولة 

لمسٌحٌة فً الحقوق والسٌاسة والتقالٌد والفكر ا –الرومانٌة  –بٌنابٌعها الثبلثة الٌونانٌة 

 . ٕٔوالفن

كذلك الحال بالنسبة للهند والٌابان والصٌن ، حٌث الهندوكة والكونفوشٌوسٌة ، وإن 

خصوصٌة كل مجتمع  البد وأن تنعكس بشكل أو بآخر على مشروعه الحضاري ، 

                                                 
 ٕٙد. ؼسان سبلمة : نحو عقد اجتماعً ، المرجع السابق ص    9
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بد أن ٌشكك  فً جدوى وأي إخبلل بهذه القاعدة باالستعارة أو التزوٌر أو الترقٌع ، ال

قد  –ذلك المشروع ، وقدرته فً التعبٌر عن الواقع الذي ٌتعامل معه ، وبكلمة أخرى 

فمشروعنا الحضاري ال قٌام  لـه إال بالعروبة قاعدة مرتجاة  –ٌراها آخرون مإلمة 

وأمبلً منشوداً ، على أن ٌنفجر هذا الواقع بشرارة اإلسبلم ، وبالتالً فإننا نستطٌع أن 

نخوض بقٌم اإلسبلم كل تقدم ، إذا أحسنا استثمار تلك القٌم ، واألمر ال ٌحتاج ألكثر 

من حسم فً اإلختٌار ، وجدٌة فً اإللتزام ، وإدراك لسنن هللا فً التؽٌٌر وصناعة 

 التقدم ... 

ذلك أن التدٌن الحق الٌمكن أن ٌتعاٌش مع التخلؾ ، وتفشً التخلؾ على النحو الذي 

ن ثمة خطؤ  فً تعاملنا مع الظاهرة الدٌنٌة ، واألزمة لٌست فً اإلٌمان  ، نلمسه ٌعنً أ

وإنما فً الخطؤ فً فهمه ، وبالتالً ٌجب أن نوظؾ القٌم الدٌنٌة لتكون ركابز للتقدم 

 والنهضة والتحرر ال  لتصبح سبٌبل إلى تكرٌس التخلؾ والتحجر والتقهقر.

لعالم إلى توسٌع نطاق القاعدة اإلٌمانٌة إنها لخطٌبة التؽتفر ، أن ٌتجه البعض فً ا

لتشمل التنمٌة والتحرر، فً حٌن تنطلق بعض األصوات لدٌنا إلى تقلٌص تلك القاعدة 

وتقوٌضها وتفرٌؽها من كافة عناصر الحٌاة والفاعلٌة ، كٌما ٌظل اإلٌمان فً محٌط 

 ٖٔالقلب والقٌم الخلقٌة الفردٌة 

ن إلى طرٌقة للعمل التً وصؾ بها جارودي وحقٌقة األمر أن مقولة تحوٌل اإلٌما

 دعوة األب كوٌترز هً صٌاؼة جدٌدة وطرٌقة جدٌدة  ٌنظر بها إلى الحٌاة .

وإن ما أكده فقهاء أمتنا طوال أربعة عشر قرناً أن اإلسبلم قدم للبشرٌة نظاماً كامبلً 

 نسان .للحٌاة ، وحدد العبلقة بٌن اإلنسان وهللا إضافًة إلى عبلقة اإلنسان باإل

ونحن مع الدكتور محمد الذوادي ، بؤن الدٌن المسٌحً فً الؽرب ، بقً ظاهرة دٌنٌة 

صرفة مستقلة عن ظاهرة اللؽة والحٌاة والتراث ، بعكس الحال بالنسبة للدٌن اإلسبلمً 

الذي تؽلؽل فً األمة العربٌة وتارٌخها وفولكلورها وزفٌرها الشعبً وموروثها الفكري 

ارٌخٌة وأساطٌرها الشعبٌة وأرٌجها الروحً ومحورٌتها األخبلقٌة ، ، ومبلمحها الت

 هذه المقوالت التً تشكل قوام الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة .

                                                 
 ٗٗالمرجع السابق  ، ص    ٖٔ
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إن انتزاع اإلسبلم من حٌاتنا عملٌة جراحٌة ، تنتزع القلب والفإاد والضمٌر واإلرادة 

كاتوري فً تركٌا ،  وما من هذه األمة ، ومالنا إال أن نشٌر إلى ثمرات التؽرٌب الكارٌ

 آل إلٌه األمر أخٌراً  من عودة الروح إلى الجسد بعد ؼٌاب طوٌل . 

 ٌقول الدكتور ثروت بدوي : كٌؾ بنا نقسم اإلنسان إلى قسمٌن ، فنقول لـه 

تدٌن ، وأنت فً المجتمع المدنً ، ثم كن جسداً سٌاسٌاً محضاً ، وأنت فً الظاهرة 

 . ٗٔالحاكمٌة 

مجتمع تراثً تلعب  –شبنا أم أبٌنا  –ر نعٌم الٌافً : إن المجتمع العربً وٌقول الدكتو

فٌه الظاهرة الدٌنٌة  دوراً هاماً فً صٌاؼته وفً مبادبه ، ومن الصعب أو المستحٌل 

ماضٌاً وحاضراً على األقل أن  تلعب هذا  الدور اآلن ، فنتجاهله ونرفضه أو نإسس 

 .٘ٔوعٌاً آخر نقٌضه 

لبٌان دور الظاهرة الدٌنٌة فً حٌاتنا ، ولكننا نجد من الضرورة عرض  والمجال الٌتسع

وجهة نظر الدكتور كوثرانً ، ٌقول المذكور : فً التجربة اإلسبلمٌة المعاصرة إذا لم 

نستوعب تجارب التارٌخ العالمً ، ولم نستوعب تجارب التارٌخ  العربً اإلسبلمً 

ٙٔجاد البدٌل اإلسبلمً الحضاري قدٌمه وحدٌثه ومعاصرة سنبقى عاجزٌن عن إٌ
  

لن نحسب حساب لؤلٌدٌولوجٌا إال بالقدر المتعلق باألمة ، ولهذا فسٌكون هاجسنا الكبلم 

األم مطلب الوحدة باعتباره مطلب المطالب وأٌدٌولوجٌا اإلٌدٌولوجٌات ، عن الحاضنة 

با فً الواقع مإكدٌن ما قاله ماٌكل هدسون بؤن االستعمال الكثٌؾ لؤلٌدلوجٌا ، قد ٌخ

، وإن فً األٌدلوجٌا المطبقة عربٌاً قدر البؤس  7ٔهشاشة الشرعٌة المإسسٌة فً الدولة 

به من الشرعٌة السطحٌة الموظفة فً خدمة هتك الحرمات والمس المنظم بحقوق 

اإلنسان ، وحرمان فبات واسعة من المجتمع من خٌراته ، وقد تكون البلدان العربٌة 

 . 8ٔتمٌز بؤزمة األٌدٌولوجٌاتحالٌاً فً مرحلة  ت

                                                 
 9ٙدار النهضة العربٌة ، ص  9ٙ7كتابه : النظم السٌاسٌة  ، القاهرة    ٗٔ

مركز النماء الحضاري ، حلب  –حركة اإلصبلح الدٌنً فً عصر النهضة  -د. نعٌم الٌافً     ٘ٔ

 ٗٔص ٕٓٓٓ/ سنة  ٔط

 ٖٕ: المرجع السابق ، ص د. وجٌه كوثرانً    ٙٔ
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وقد شبه ماركس األٌدلوجٌات بالؽرفة السوداء ، حٌث ٌتم تظهٌر الصورة الفوتوؼرافٌة 

 .9ٔ) وقرنٌة العٌن ( ، وتظهر فٌها األمور رأساً على عقب 

ومن نافل القول إن وكدنا سٌنصب على المكون البنٌوي ) العقبلنٌة القانونٌة ( الذي 

عً والضروري للحقوق والواجبات ، وإن أفضل تعبٌر عن هذا ٌعنً التحدٌد الواق

المكون النظام الدٌمقراطً الحر ، هذا فضبلً عن اتسام هذا المكون بالممارسة العقلٌة 

فً المإسسات ، ولن ٌرضى الشعب العربً بدٌبلً عن الدٌمقراطٌة للحكم ، 

 ه ومصٌره . فالدٌمقراطٌة وحدها التً تمكنه من التعبٌر عن وجدانه وإرادت

ة ، كما تعنً العدالة  ٕٓوالدٌمقراطٌة تعنً الشرعٌة السٌاسٌة والمشاركة بالسلط

 االجتماعٌة المسإولة .

وفً نظري العدالة االجتماعٌة والتقدم توأم للدٌمقراطٌة على قاعدة الحرٌة األم التً 

 تشكل األساس كما سنرى . 

الحرٌة ، كما عرفت الحرٌة بؤنها مجهود واستطراداً فقد عّرفت الدٌمقراطٌة بؤنها تقنٌة 

 الروح والضمٌر ومبلك أمر الوجدان ونبض الوجود الذاتً لئلنسان.

ولعدم وجود شرعٌة شعبٌة عربٌة كاسحة " فالشرعٌة المطلوبة جبهة وطنٌة دٌمقراطٌة 

واسعة تضم جمٌع المإمنٌن بالدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان وكرامته والحرٌات األساسٌة 

ع أقطار الوطن العربً ، من أحزاب سٌاسٌة ونقابات واتحادات وهٌبات فً جمٌ

 . ٕٔوجمعٌات وطبلب وعمال وفبلحٌن وكسبة "

وفً نظرنا إن وضوح المشروع النهضوي الجدٌد ٌتطلب العودة إلى الروحٌة الفكرٌة 

التً شاعت فً عصر النهضة األولى ، وإلى إعادة وصل ما انقطع فً مسار تطور 

بً واستٌحاء طرابق مقاربة الفكر النهضوي للقضاٌا واإلشكالٌات التً الفكر العر

واجهها ، وذلك لضمان تقٌٌم المستقبل ، ولٌس من أجل الرجوع إلى الوراء ، أي 
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مة الحكم د. سعد الدٌن ابراهٌم : أزمة الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً ، مصادر الشرعٌة فً أنظ ٕٓ
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العودة إلى روحٌة التسامح واالنفتاح والتعددٌة واستٌحاء مقاربات قامت على اإلٌمان 

 بحتمٌة التطور ونسبٌة الحقٌقة . 

نعٌب حالٌاً على الظاهرة الحاكمٌة العربٌة ، فالعصر الحدٌث ٌطالعنا بشرعٌة وإذا كنا 

السٌاسة ، ونخبوٌتها وقٌادتها لؤلمة ، حٌث تقدمت هذه الظاهرة الصفوؾ ، وأصبحت 

إطار الجماعة ، وبإرة همومها ، ومركز إنضاج مصٌرها وتقدمها وقراراتها ، 

عالم االجتماع األمرٌكً أوستن : والعجب أن أصبحت مصدراً للقٌم ، كما ٌقول 

ٕٕ
authoritative allacation of values  

وهكذا سٌكون وكدنا إضاءة هذه النقطة واعتبارها مسؤلة أساسٌة من مسابل بحثنا 

وبصورة عامة ، فإن النقاط السابقة ستكون مواضٌع بحثنا إضافة إلى المحاور 

 مستوى الثقافة .  –المجتمع مستوى  -والمفاصل الكبٌرة اآلتٌة مستوى الدولة 

هذه دٌنامٌات ونوابض ومفاتٌح هذا الكتاب ،عدا الفرعٌات والجزبٌات المبثوثة فً 

 تضاعٌفه وهللا المستعان والٌقٌن والمرتجى . 

 البحث األول  

 الجذور التاريخية للفكر العربي الحديث

 " مسألة الفيزياء االجتماعية لحقبة النيضة وامتدادىا التاريخي"

ونقصد هنا بالفٌزٌاء االجتماعٌة جماع بنى وهٌاكل األمة ونسٌجها وقواها 

االجتماعٌة بما فً ذلك العامل االقتصادي الذي ٌشكل إحدى حلقات هذا البناء ، 

دون أن ٌعنً األمر إسقاطه من االعتبار أو تؽوله وقدرته على تكوٌن بوصلة 

 .ٖٕالمجتمع 

أو األنساق الفكرٌة التً سادت  فً الحضارة  (attitude ) وإذا استعرضنا األنماط 

 العربٌة اإلسبلمٌة ، استطعنا أن نسجلها فً اآلتً : 

                                                 
  98ٙاإلمارات ، العٌن   د . محمود مصطفى اسماعٌل : دراسة فً العلوم السٌاسٌة ، مكتبة   ٕٕ

 7ٔص 

، وقد عكست  ٕٔد. طٌب تٌزٌنً : مشروع رإٌة جدٌدة للفكر العربً فً العصر الوسٌط ص    ٖٕ

 رإٌته دور البنى االقتصادٌة ، ومدى تؤثٌرها على بنى الفكر اإلسبلمً ورسم اتجاهاته .
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النمط األول : وهذا النمط ٌتخذ من قٌم اإلسبلم ومبادبه معٌاره الوحٌد ونسٌجه وبناه  -ٔ

وفٌزٌاءه ، وٌعتقد أن اإلسبلم  جامع مانع حوى كل شًء ، ومالنا إال أن نتعمقه 

ضالتنا المنشودة ، وٌتابع هذا الفرٌق القول : اإلسبلم جمع فؤوعى  ،  لنجد فٌه

ومالنا إال أن نطرق بابه الوحٌد ، ونستعٌن به وإذا ما واجهتنا مإثرات حضارٌة 

ؼٌر إسبلمٌة ، فبل نتقبلها حسب معٌارها اإلنسانً الذاتً ، وإنما  حسب الترجمات 

 اإلسبلمٌة الصرؾ .

ك بالنص ، وقد أجهد نفسه لٌمثل األمة وٌحمل هوٌتها ، ومنهج هذا النمط التمس 

وهنالك نسق فً هذا الفرٌق أقل تشدداً ٌسمح بالرأي ) الرأي والقٌاس الفقهً ( 

 .ٕٗدون الرأي الفكري أو الفلسفً

نمط ٌشارك النمط األول بؤن القٌم اإلسبلمٌة هً القٌم النهابٌة الصالحة ، ولكنه   -ٕ

ٌة ؼٌر اإلسبلمٌة بما ٌتفق مع اإلسبلم ، بمعنى أنه ٌعٌد ٌستعٌن بالمإثرات الفكر

صٌاؼة الوافد فً بوتقة اإلسبلم وضمه إلى نسٌجه على ضوء توافق المنقول مع 

المعقول ، وطبعاً ٌستمر التفاعل والتجاذب بٌن العنصرٌن إلى أن ٌمتزجا نهابٌاً أو 

عتزلة والفبلسفة ٌنفصبل ، وقد برزت  الحاجة إلى هذا النمط من الفكر ) الم

اإلسبلمٌٌن ( ، ألن اإلسبلم بحكم شموله وطابعه الجامع الٌعترؾ بنشوء تقلٌد 

فكري دنٌوي مستقل بداخله منفصل عنه أو معارض له ، والبد لكل تٌار ٌقترب 

من هذه الصفة أن ٌعٌد صٌاؼة ذلك إسبلمٌاً ، وأن ٌلتزم بالمعاٌٌر اإلسبلمٌة 

 . ٌٕ٘م والنظراألساسٌة فً االعتقاد والتقو

النمط الثالث : وقد انجذب هذا الفرٌق إلى مإثرات خارجٌة ذات طابع عرفانً  -ٖ

 باطنً سري ، أو طابع دهري إلحادي استمده من دٌانات وثنٌة أو ثنوٌة . 

وهذه المإثرات إجماالً تقوم بٌنها وبٌن اإلسبلم األصولً عبلقة تصادم ونقض 

نمطٌن السابقٌن اتخاذ بعضها طابعاً دٌنٌاً ورفض ، ولم ٌقلل من تباعدها مع ال

  . ٕٙوجانباً عمٌقاً كالباطنٌة 

                                                 
سة العربٌة للدراسات د . محمد جابر األنصاري : الفكر  العربً وصراع األضداد ، المإس   ٕٗ

 ٕٔوٕ٘، ص  999،  ٕوالنشر ، بٌروت ط
 8ٕالمرجع السابق ص    ٕ٘

 9ٕو8ٕالمرجع السابق ص    ٕٙ
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واستطراداً فالذي سمعناه عن التكفٌر فً تارٌخنا كان تكفٌراً فكرٌاً ال فقهٌاً ، وما 

رأٌناه لدى بعض الفقهاء ) ابن تٌمٌه( ، فقد كان موقفاً سٌاسٌاً أكثر منه حكماً فقهٌاً 

 فرد من أولبك .  ٌطبق حد  الردة على كل

 وهنا البد من التؤكٌد على المبلحظات اآلتٌة : 

إن هذه األنماط الفكرٌة استٌقظت مع مطلع النهضة الحدٌثة ، فتجددت وانطلقت 

 ضمن أطرها المتمٌزة ، وحسب قانونها الموروث فً التفاعل والتصارع

ثة أنماط فً والتكٌؾ مع مإثرات العصر وتتوازى مع تلك األنماط  ثبل 7ٕوالقبول 

  8ٕالبٌبات الجؽرافٌة 

فالسلفٌة تجد بٌبتها الطبٌعٌة فً البادٌة والرٌؾ واألطراؾ اإلسبلمٌة الداخلٌة 

والنابٌة ، وقد مثلت فً الوقت ذاته القوة األساسٌة فً اإلسبلم لمقاومة الؽزو 

 األجنبً . 

بادل ونشؤت التوفٌقٌة فً العواصم واألمصار والمراكز التجارٌة ونقاط الت

 الحضاري والبٌبات الساحلٌة المختلطة . 

وفً البٌبات التوفٌقٌة ٌنشط الفكر الذي ٌتركز فً عملٌة التوفٌق بٌن األصٌل 

والوافد لٌندمج فً البوتقة اإلسبلمٌة ، كما فّعلت هذه التوفٌقٌة عنصر الحٌوٌة 

نبً ، كما العقلٌة فً اإلٌمان اإلسبلمً ، لكنها ال تمتلك قوة  الصمود تجاه األج

 نلحظه عند النمط األول . 

أما النمط الفكري الثالث فٌنمو لدى العناصر ذات الخصابص الدٌنٌة والعرقٌة 

المناهضة لئلسبلم العربً ، وفً البٌبات ذات التكوٌن الحضاري المتصلب الذي 

ٌؤبى االنصهار فً الفكر اإلسبلمً  ، وقد ارتبط هذا النوع من الفكر بصورة 

حركات الثورٌة االجتماعٌة ذات الملمح الطبقً ، وخاصة المعارضة وثٌقة بال

المسلحة فً دولة الخبلفة ، وتحدٌداً ضد الحكم العربً زمن السٌادة العربٌة  وضد 

 الحكم السنً زمن السبلجقة واألتراك .

                                                 
 ٖٓو  9ٕالمرجع السابق ص    7ٕ

 ٖ٘المرجع السابق ص     8ٕ



 (11) 

وإذا كانت أحكام الؽزالً لم تصل إلى حد العقٌدة ضد الفلسفة ، ولم تقطع الطرٌق 

اإلسبلم توفٌقٌاً فً المستقبل ، فإن اتجاه التارٌخ اإلسبلمً نحو  على إحٌاء

المحافظة والتشدد زمن الؽزو الصلٌبً والمؽولً ، ثم السٌطرة العثمانٌة هو الذي 

مكن أصولٌة الؽزالً أن تنتصر ، وأن تتحول فٌما بعد من سنٌة شبه توفٌقٌة إلى 

كما فعل  –ر إلى رفض الفلسفة سنٌة خالصة على ٌد ابن تٌمٌه ، حٌث بلػ به األم

ومهاجمة علم محاٌد كعلم المنطق ، ولم ٌسلم علم الكبلم من كراهٌته لـه  -الؽزالً 

 .9ٕحتى أنه  كفـّر فرقة سنٌة مشهورة هً األشاعرة 

وٌمكن تلخٌص ماقلناه ، والقول إن الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة تبدو فً بعض 

 –فً إطار من التوازن والتسامح  –داخلها حقبها حضارة مثلثة الجوانب تتفاعل ب

ثبلثة أنماط من الفكر هً السلفٌة والتوفٌقٌة والرفضٌة ، وٌقوم فٌها النمط األوسط 

بدور محور االرتكاز والتوازن واالنسجام بٌن التٌارٌن النقٌضٌن ، ولكنها تبدو فً 

 عصور أخرى حضارة ثنابٌة تنقسم بشكل حدي إلى تٌارٌن متناقضٌن سلفً

ورفضً ، وتتخذ فً ذلك صفة المحافظة والتشدد ، فتصبح حضارة شبه حدٌة ال 

ٌظهر فٌها ؼٌر صورة واحدة قادرة على االستٌعاب واالستبصار فً حٌن تكون 

التوفٌقٌة هً العبلمة الفارقة وحضورها ٌعطً الحضارة العربٌة طابع التفتح 

دة النزعة المحافظة المتصلبة المرن ، وؼٌابها كما فً الحال الثانٌة ٌإدي إلى سٌا

 . 

وهذا التجاذب ٌمكن رده إلى قانون عام مرتبط بالتطور التارٌخً للتكوٌن 

االجتماعً االقتصادي فً الدولة اإلسبلمٌة ، ففً القرون األولى تمٌزت الحضارة 

العربٌة اقتصادٌاً بدور تجاري بحري وبري نشط وحٌوي بٌن أقالٌم العالم شرقاً 

طورت زراعتها وصناعتها وأساطٌلها وطرقها وثؽورها التجارٌة وؼرباً ، وت

، ومثل هذا النشاط أبرز وظٌفة اقتصادٌة عالمٌة قامت بها ٖٓالواسعة التطور 

الدولة اإلسبلمٌة بقٌادة قبٌلة عرٌقة فً تراثها التجاري ) قرٌش( ، وفً ظل 

ثقافة نامٌة  تشرٌع دٌنً أعطى للمعامبلت والعقود اهتماماً خاصاً ، وفً إطار

                                                 
 ٔٗالمرجع السابق  ص   9ٕ

 ٔٗالمرجع السابق ص    ٖٓ
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سادها تقدٌر القٌم التجارٌة ، وبرزت من خبللها شخصٌة التاجر باعتبارها 

 .   ٖٔالنموذج االجتماعً األمثل

وقد صور لنا الفقٌه هورٌو أهمٌة دور التجارة فً التطور التارٌخً ، وأظهر أن  

 . ٕٖكافة صور االزدهار ترتد إلى هذا النشاط المتفتح

تحرك الذي زامن ازدهار ، فترة سٌادة العنصرٌن هذا النظام التجاري الم

المتحضرٌن العربً والفارسً مثل القاعدة المادٌة االجتماعٌة للنهضة الفعلٌة 

الثقافٌة التً بلؽت ذروتها فً حركة المعتزلة التوفٌقٌة التً ٌمكن اعتبارها 

نامٌته األٌدٌولوجٌا المعبرة عن عالمٌة النظام التجاري اإلسبلمً فً تسامحه ودٌ

 . ٖٖوتفاعله وآفاقه الحضارٌة اإلنسانٌة الرحبة

مبدأ العدل اإللهً  –مشٌرٌن إلى أن المعتزلة دافعوا عن اإلرادة اإلنسانٌة الحرة 

، لكن سٌادة العناصر ٖٗوهً حرٌة الفرد المستقل بإنتاجه والمسإول عن نشاطه –

، مما أدى  الرعوٌة المحاربة وحلولها فً مركز السٌطرة محل العرب والفرس

إلى أن النظام التجاري أخذ باالنحبلل ، وجعل العناصر البدوٌة تتقدم إلى 

األطراؾ التجارٌة ومراكزها ومكن السبلجقة ، ثم الممالٌك من السٌطرة على 

األرض الزراعٌة ، وتحوٌلها إلى شبه إقطاعٌة عسكرٌة مع ما صاحب ذلك من 

 .ٖ٘اإلسبلمً فً قرونه األخٌرة تعصب وعنؾ ، وذلك أبرز ماتمٌز به التارٌخ 

وما أن احتك اإلسبلم بالؽرب فً العصر الحدٌث ، ودخلت مجتمعات الشرق 

العربً ضمن الدورة الرأسمالٌة العالمٌة ، وبدأ النظام اإلقطاعً العسكري القدٌم 

 فً االنحبلل ، وبرزت طبلبع طبقٌة تجارٌة وسطى حتى عادت التوفٌقٌة

إلى الظهور ، واستعادت الثقافة العربٌة أنماطها  -محمد عبده ومدرسته   – 

 الثبلثة وجدلٌتها الداخلٌة المثلثة . 

                                                 
المإسسة األهلٌة للتوزٌع  –بٌروت  –أندرٌه هورٌو : القانون الدستوري والمإسسات السٌاسٌة   ٖٔ

       B.leuis : the arab in history . 5th'ed .p. 51    7٘ص  ٔ، ج ٔ، ط 97ٗوالنشر 

أعتقد أن الوعً بهذه المرحلة وبهذا النشاط وبوظٌفة اإلسبلم فً العالم عبر عنه بدراٌة وفهم    ٕٖ

 ودقة اإلمام أبو حنٌفة فً كتابه العالم والمتعلم .

 7ٖٔعبد هللا العروي : األٌدٌولوجٌا  العربٌة المعاصرة الترجمة العربٌة ، ص    ٖٖ

 9ٖٔد. طٌب تٌزٌنً : مشروع رإٌة جدٌدة للفكر العربً فً العصر الوسٌط  ، ص   ٖٗ

ٖ٘  B.leuis : the arab in history . 5th’ed .p. 148   
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 الفكر العربي اإلسالمي يف مطلع العصر احلديث

عادت األنماط الفكرٌة الثبلثة إلى الظهور ، كل فً بٌبته التارٌخٌة الطبٌعٌة )مع 

ل أوالً من جانب البٌبات بعض التؽٌرات التً اقتضاها العصر( ، حٌث بدأت ردة الفع

السلفٌة ، ألنها كانت النبض الوحٌد الذي بقً عندبٍذ من حٌوٌة اإلسبلم ، فظهرت 

م ، ثم تلتها حركة  7ٗٗٔحركة الشٌخ محمد عبد الوهاب فً الجزٌرة العربٌة سنة 

م ( ، ثم 898ٔ-88ٔٔم( ، فالحركة المهدٌة ) 8ٗ7ٔ-8ٖٕٔعبد القادر الجزابري ) 

( ، وقد تمٌزت هذه الحركات بصمودها 9ٕ٘ٔ-9ٕٔٔسٌة فً لٌبٌا )الحركة السنو

المشرؾ ضد الؽرب ، لكنها أخفقت فً تحقٌق أي قدر من التحدٌث واالستٌعاب 

 . ٖٙلعناصر القوة المعنوٌة المادٌة للحضارة العربٌة 

 –وبعد أن تتابع إخفاق السلطة فً رد التحدي الخارجً ، جاءت التوفٌقٌة ) األفؽانً 

الكواكبً ( ، لتمثل األسلوب اآلخر من التقلٌد اإلسبلمً فً مجابهة  -د عبدهمحم

التحدي ، حٌث اتضح أن التحدي فً جوهره حضاري ، وظهرت هذه  التوفٌقٌة فً 

 .7ٖالبٌبات األكثر  احتكاكاً بالحضارة واألكبر انفتاحاً على العالم 

، حٌث ارتكزوا على قاعدة ونشٌر إلى أن العرب كانوا توفٌقٌٌن أقوٌاء فً الماضً 

صلبة من حضارتنا ، أما حدٌثاً فقد التقوا مع الحضارة الؽربٌة من موقع الضعؾ 

وعدم اإلتفاق على مقوالتهم وعدم النفاذ إلى جوهر القوة المادٌة والمعنوٌة لدى 

 الؽرب . 

ن و ٌستمر الؽرب فً طرح مجلوباته العدٌدة ، وتستمر التوفٌقٌة باالستجابة ، مشٌرٌ

إلى أن العلمانٌة والماركسٌة بقٌتا محصورتٌن اجتماعٌاً وفكرٌاً إلى حد كبٌر ضمن 

  8ٖاألقلٌات ، وفً حدود البٌبات ذات األوضاع الخاصة 

هذه األسباب ولدت نوعاً من التطابق فً الذهن العربً المسلم بٌن التٌار العصري 

ري الثالث من أنماط الفكر الجدٌد برافدٌه العلمانً والماركسٌة ، وبٌن النمط الفك

                                                 
 7٘محمد البهً : الفكر اإلسبلمً وتطوره ص     ٖٙ

 7ٗبر األنصاري المرجع السابق ص محمد جا  7ٖ

وانظر محمد سٌد  ٗمحمد البهً ص  ٔ٘د . األنصاري  : الفكر العربً وصراع األضداد ص    8ٖ

 9ٓص 99ٙٔرصاص : مابعد موسكو ، سلسلة تجدٌد الماركسٌة ، دار الٌنابٌع ، دمشق 

 ومابعدها .
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القدٌم ، وهو تٌار الرفضٌة والبدعة واإللحاد ، فلقد جاء الفكر الرافض الجدٌد من 

 حضارة علمانٌة ؼٌر إسبلمٌة ، ذات منزع عقلً انتقادي متحرر تجاه الدٌن

والتقلٌد ، وارتبط فً البٌبة العربٌة المسلمة بعناصر ؼٌر إسبلمٌة أو ؼٌر سنٌة على  

واتخذ فً مراحله األولى موقؾ النقض الصرٌح لئلسبلم ، فكان أشد وطباً  األقل ،

من الرفضٌة القدٌمة التً حافظت على انتمابها اإلسبلمً بطرٌقتها الخاصة ، وكان 

المناص من استٌقاظ الحاسة التارٌخٌة الجماعٌة ، وحصول التطابق فً التصور 

المناهض لئلسبلم ، وبٌن تٌار  الجماعً لؤلمة بٌن منزع التحدٌث الجذري الخالص

البدعة واإللحاد ، خاصة وأن التٌار الرفضً الجدٌد جوبه أٌضاً بالتٌارٌن القدٌمٌن 

لؤلسوأ  –المتجددٌن ذاتهما السلفٌة والتوفٌقٌة ، وأصبح فً حكم المجمع علٌه 

أن ٌخضع لقانون الصراع الفكري المثلث الجوانب فً الحضارة العربٌة  –ولؤلحسن 

 بلمٌة .اإلس

ولم تستطع توافقٌة محمد عبده الصمود تجاه الؽرب الذي استطاع السٌطرة على 

المشرق  العربً وأن ٌصفى الكٌان العربً اإلسبلمً الموحد نهابٌاً وألول مرة فً 

 .9ٖالتارٌخ 

كتابه الشعر الجاهلً مستخدماً منهج الشك  9ٕٙٔوقد أصدر طه حسٌن عام 

 وذلك بنقد النص الدٌنً من وجهة نظر البحث العلمً .  الدٌكارتً والنقد التارٌخً ،

وكتب اسماعٌل مظهر فً المقتطؾ ٌدعو إلى نقض العقلٌة الؽٌبٌة الممزوجة بشًء 

 من العلم والتً تمٌز فً نظره الحضارة اإلسبلمٌة  .

ٌنشر الشاعر العراقً جمٌل صدقً الزهاوي ملحمته ثورة من  9ٖٔوفً عام 

هور ) بٌروت ( المتضمنة تشكٌكاً بالعدل بمفهومه الدٌنً وفً الجحٌم  فً مجلة الز

 .ٓٗمفهوم الثواب والعقاب والعمل الصالح 

و ال حاجة للقول بؤن الؽرب كان مراوؼاً خداعاً سواء من الناحٌة السٌاسٌة ) أمثال 

مشروع الشرٌؾ حسٌن ( ، أم من ناحٌة مقاومته ألٌة حركة تحدٌثٌة تصنٌعٌة جدٌة  

، حٌث اتضح أن لـه  ٕٗوإلى بذر الشك فً نفوس الذٌن قصدوه  ٔٗالعربًفً الوطن 

                                                 
   ٗ٘د . األنصاري  ، المرجع السابق ص   9ٖ

 7٘: االتجاهات الوطنٌة فً األدب المعاصر الكتاب الثانً ص مد محمد حسٌن مح  ٓٗ

 ٘ٔٔاسماعٌل مظهر : تارٌخ الفكر العربً ص    ٔٗ
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وجهٌن متناقضٌن ، وما ٌحمله كان مجرد بهرج وقشور ، أما تبشٌره بثقافته وقٌمه 

 فكانت الؽاٌة منها زعزعة المنطقة العربٌة وتراثها .

،  وفضبلً عن ذلك فالتٌار التجدٌدي العلمانً الذي نما فً ظل التجارب الوطنٌة

والذي أٌد نظمها الدٌمقراطٌة اإلصبلحٌة بمٌزاتها الفكرٌة لم ٌتحول إلى تٌار 

اجتماعً فاعل ، ولم ٌشكل مقاومة ضد الؽرب السٌاسً آخذاً حضارته بٌد لٌقاوم 

 استعماره بالٌد األخرى ، هذا الموقؾ المهادن للؽرب الثابر فقط على التراث . 

التٌار باضمحبلل نفوذ الؽرب ، أي  وقد الحظ المإرخون اضمحبلل نفوذ هذا

 . ٖٗبارتباطه قوة وضعفاً بالؽرب 

فهو فً طور االحتضار ، وهذا االختبلل فً المعادلة ٌجعلنا ندرك المهادنة التً 

، وانتقل تؤثٌر هذه المعادلة على لطفً السٌد وسعد  ٗٗأظهرها عبده تجاه كرومر 

، وبلؽت هذه  9ٖٓ-9ٕ٘زؼلول وطه حسٌن واسماعٌل مظهر ، فً فترة مابٌن 

الحركة ذروتها بحٌث لو تؤمل مإرخ حال الشرق  العربً رجح أن المعركة بٌن 

القدٌم والجدٌد بٌن اإلسبلم والحداثة بٌن السلفٌة والعلمانٌة تكاد أن تصل إلى نهاٌتها 

 .   ٘ٗالحاسمة ، وأن  الجدٌد هو المإهل للحسم التارٌخً

التً ساهم فٌها كتاب  9ٖٓ– 9ٕ7لمصور ( وفً ظل هذا االتجاه أخذت مجلة ) ا

الفكر الحر ، وانتشرت على نطاق واسع فً العالم  العربً تعرض تارٌخ الدٌن كما 

 لو أنه مجموعة من األساطٌر . 

وقرٌب من ذلك ماكتبه الشاعر العراقً جمٌل صدقً الزهاوي ، وماطرحه محمد 

 حسٌن هٌكل واسماعٌل  مظهر وطه حسٌن ومنصور فهمً . 

عن حالة المرأة فً التقالٌد  9ٖٔفمنصور فهمً كتب اطروحته فً فرنسا عام 

 اإلسبلمٌة وتطوراتها بإشراؾ المستشرق الٌهودي لٌفً برول .

                                                                                                             
 ٔٗٙص  9ٖٔعدد لعام  ٌٔراجع نص  القصٌدة من مجلة الزهور مجموعة    ٕٗ

 9ٕٗص  ٕعبد الرحمن الرافعً : فً أعقاب  الثورة المصرٌة ط   ٖٗ

،  97ٓالوطنٌة فً األدب المعاصر ، القاهرة ، دار اإلرشاد  محمد محمد حسٌن  : االتجاهات    ٗٗ

 8ٕٙ،  ص  ٔج

ٗ٘    H.A.R gibb : ed .Whither islam 1932 p.336  
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وبموازاة ذلك التٌار العلمانً العقبلنً كانت بواكٌر اإلتجاه الماركسً تبدأ بالظهور 

 . 9ٔ7بعد انتصار الثورة البلشفٌه فً روسٌا سنة 

التفكٌر القومً العربً ٌكتسب ألول مرة مفهوماً علمانٌاً على ٌد المفكر ساطع وبدأ 

 م ( .9ٙ8ٔ -88ٓٔالحصري )

لقد مرت هذه الثورة العقبلنٌة االنتقادٌة فً حٌاة الفكر العربً ومضة خاطفة ما لبثت 

أن خبت بالسرعة دون أن تثمرشؤن  النهضات العقلٌة التً مرت بؤدوار نضج 

 .ٙٗتمرارواستقرار واس

ولعل أعظم نقد قدم حول هذا التٌار فً أن البذر العقلً الثوري ألقً فً ؼٌر منبته ، 

 . 7ٗفإذا األرض العربٌة تهضمه دون أن تتمخض عنه أو تبعث الحٌاة فٌه 

مبلحظة بسٌطة أبدٌها دون أي تعصب ، وهً ماسبب كون رجاالت النهضة الثانٌة 

ى ، ولماذا لم تنتج حضارتنا حالٌاً رجاالت لم ٌضاهوا روحٌاً رجال النهضة األول

 مثل األفؽانً ومحمد عبده وابن بادٌس وعبلل الفارسً وؼٌرهم ؟. 

أعتقد أن جٌل النهضة األولى كانوا أقرب إلى حضارتنا األم روحٌاً ، أما بعد أن  

ابتعدنا عن حضارتنا ، افتقدنا جوهر هذه الحضارة ، وركضنا كثٌراً وراء 

 على حساب الروح .التكنولوجٌا 

أنا ال أقول بعدم األخذ بمعطٌات العقل ، ولكن لنتذكر مقولة ابن نبً الشهٌرة بؤن 

، أما فً حال سٌطرة العقل فاألمة  ethosاالنطبلق الحضاري ٌبدأ بالتحلً بالروح 

 تراوح مكانها ، ثم تنحدر فً حال سٌطرة الؽرابز .

 فما صدى هذه التحوالت على صعٌد الفكر ؟؟ 

تحول محمد حسنٌن  هٌكل عن الدعوة فً األدب الوطنً الفرعونً إلى بعث  -

 . 8ٗالنهضة المنشودة على أساس عصر البعثة المحمدٌة 

، ونفخ فٌه نفحة اسطورٌة ، 9ٗأصدر طه حسٌن كتابه على هامش السٌرة  -

رومانسٌة إٌمانٌة ، حٌث قدم لهذا الكتاب  بقوله : إن العقل لٌس كل شًء وإن 

 كات أخرى لٌست أقل حاجة إلى الؽذاء من العقل . للناس مل

                                                 
 9ٖٙٔ/ٙ/ٔتارٌخ  ٕ٘ٔعدد  ٔقسم  ٗمجلة الرسالة : مجموعة   ٙٗ

 ٕٕ، المقدمة ص ٕمحمد حسٌن هٌكل : من منزل الوحً ط   7ٗ

 7٘وانظر األنصاري  ص  ٕ٘ص  ٕوحً طمحمد حسٌن هٌكل  : من منزل ال   8ٗ
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انتقل توفٌق الحكٌم فً مسرحٌاته الذهنٌة الفلسفٌة إلى تؤلٌؾ مسرحٌة ) محمد  -

، حٌث أبرز  9ٖ7ٔرسول البشر ( ثم كتاب " ٌومٌات نابب فً األرٌاؾ " سنة 

   ٓ٘فٌه التهكم ضد تطبٌق تشرٌع نابلٌون فً الصعٌد العربً 

بٌر ، فنجده عند منصور فهمً ، فقد ابتدأ بمعارضة كتاب طه أما التؽٌٌر الك

حسٌن " مستقبل الثقافة فً مصر " بما ٌقرب من لهجة المناجاة الدٌنٌة ، حٌث 

ٌقول : ) سبحانك اللهم أي السبٌلٌن لنا فٌه هدى وتوفٌق ؟ .... إننً أسمع من 

ل فً نفسً سبحانك أعماق  قلبً صوتاً مدوٌاً ٌشق سبٌله إلى عقلً الحابر ، فؤقو

اللهم فلٌست بٌبتً هً بٌبة الؽرب ، فهذه سماإها ؼٌر سماء الؽرب ، وهذه تربتها 

ؼٌر تربته ، وهذا موقفها من ملكوت هللا ؼٌر موقفه ، وهذه لؽتنا ؼٌر لؽته ، وهذا 

ماورثناه من عادات ومحن وظروؾ وصروؾ ؼٌر ما ورث الؽرب ، أفتكون 

ا من الؽرب فً شًء ، وإنها لكبٌرة أن ننتهج فً كل مكنوناتنا ؼٌر مكنوناته لسن

 ( . ٔ٘شًء سبل الؽربٌٌن

) المتشككة ( ، وأصدر  9ٖٓوعلى صعٌد المجبلت الثقافٌة توقفت مجلة المصور

األزهر مجلة ) نور اإلسبلم ( ، وترأس تحرٌرها محمد الخضر حسٌن ، ثم محمد 

لة لتوفق بٌن التراث أصدر الزٌات مجلة الرسا 9ٖٕٔفرٌد وجدي ، وفً عام 

على النهج ذاته ، ومرت  9ٖ9ٔوالعصر ، ثم أصدر أحمد أمٌن  مجلة الثقافة عام 

 . ٕ٘السٌاسة األسبوعٌة بتطورات تعبر عن هذا التحول 

نشهد فً مصر تٌاراً فكرٌاً عربٌاً قومٌاً ،  9ٖ9ٔ – 9ٖٖٔوفً الفترة بٌن 

ة ) اإلخوان ( ، وإن ارتبط  ٌعارض الفرعونٌة ، والٌندرج فً الجامعة اإلسبلمٌ

بالتٌار اإلسبلمً ، وذا التٌار ٌمثل بداٌات االتجاه العربً للثورة ) الناصرٌة ( ، 

وٌلتقً بفكر البعث فً التوفٌق بٌن العروبة واإلسبلم ومن رجاالته : محمد علً 

محً  –احمد حسن الزٌات  –احمد زكً باشا  –عبد الرحمن عزام  –علوٌة 

                                                                                                             
 المقدمة             ٔ، طٔعلى هامش السٌرة ح   9ٗ

 77األنصاري ص    ٓ٘

 77أنور الجندي  : المعارك األدبٌة  ) منصور  فهمً ( ص    ٔ٘

 8٘ٔص  ٕمحمد محمد حسٌن : االتجاهات الوطنٌة ح    ٕ٘
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 -ابراهٌم عد القادر المازنً   –زكً مبارك  –فتحً رضوان  –الدٌن الخطٌب 

 علً الجندي .  –عبد هللا عفٌفً 

هذه لوحة سرٌعة عن الطٌؾ الفكري واالجتماعً الذي ساد أمتنا ، ولعل الؽاٌة 

األساسٌة من عملنا هذا البحث عما إذا كان هنالك آصرة ، بٌن هذا الطٌؾ والطٌؾ 

 بان النهضة العربٌة األولى المجٌدة . الحدٌث الذي ساد حٌاتنا إ

والشك فإن وجود مثل هذا الجذر لواقعنا الحالً ، ٌعطٌه داللة  قوٌة هً سر 

عودة أمتنا إلنتاج نفسها معتمدة على وحدة المصادر ووحدة األصل مع اختبلؾ 

فً الفروع بصفتها مرتسمات للزمن وظروفه وأحواله ، وهنا نجد أنفسنا حٌال 

قولة المدللة بؤن األمة لٌست عنصراً جوهرانٌاً ثابتاً ، وفً النهاٌة نرٌد مناقشة الم

أن تبقى الصلة بٌن ماضً األمة وحاضرها ، فما هً هذه المقولة ؟..... ملفتٌن 

لذاتنا وتراثنا  –قبل كل شًء  –االنتباه إلى نقطة أساسٌة ، وهً ضرورة فهمنا 

والت ، كما  فعلنا ذلك فً العصر وحضارتنا ، وإن االنطبلق من جماع هذه المق

 األموي والعباسً . 

ونحن عندما نفعل ذلك نتخلص من كثٌر من اإلشكاالت التً نتقاذفها الٌوم ، والتً 

 سببها التقلٌد .

فعلى سبٌل المثال فقد خضعنا إلى مقولة تقلٌد الؽرب بشكل أعمى تحت ذرٌعة أنه 

 تفتقر ثقافتنا وحضارتنا إلى  ذلك ؟؟ ٌجب دراسة الكون والعالم والحٌاة ، ولكن هل 

ماذا ٌعنً انصراؾ خالد بن ٌزٌد األموي عن الخبلفة ، وتوجهه إلى علم الكٌمٌاء 

خبلل سنٌن عدٌدة من قٌام الدولة اإلسبلمٌة ، فً حٌن أن أوروبا لم تشهد ذلك إال 

 عبر قرون من معرفتها للمسٌحٌة .

القرآن المقروء ) آٌات هللا وخلقه القرآن فً حضارتنا ٌعنً القرآن المسطور و

ونوامٌسه ( ، ألٌست معرفة تلك اآلٌات تعنً من حٌث النتٌجة العلمانٌة اإلسبلمٌة 

 الذاتٌة ؟؟ فلماذا إذاً نقلد ، ونتبع صماً عمٌاً بكماً .

 

 

 



 (19) 

 البحث الثاني

 تقويم وتقدير
 

العتراؾ بالؽٌر ، اإلسبلم فً جوهره وطبٌعته الذاتٌة ٌدعو إلى االنفتاح والتسامح وا

 وبالتعددٌة واحترام اإلنسان فً روحه وقٌمه وضمٌره وملكاته الوجدانٌة .

ع واألنسنة والشرط البشري  ٖ٘ولٌس موضوعنا إثبات هذه الركابز فً االجتما

تضمنته من قٌم   اإلسبلمً ، لكننا سنقتصر على لفت االنتباه إلى الصحٌفة وما

 د فً ذاته وكٌانه . لبلجتماع اإلنسانً ، واحترام الفر

لقد احترم هذا المدماك الحضاري الٌهود ، وأقام معهم كٌاناً سٌاسٌاً ٌقوم على الندٌة 

والمساواة ، ولو نجحت هذه التجربة لتؽٌر وجه الحٌاة ، ولحصدنا الثمار الٌانعة من 

تعاون الدٌانتٌن اإلسبلمٌة والٌهودٌة ، ولكن الرٌاح جرت على ؼٌر ما تشتهً السفن 

، وذقنا الثمار المرة التً نحصدها حالٌاً فً فلسطٌن ، بسبب ؼدر الٌهود وخٌانتهم 

 . ٗ٘للرسول األعظم 

واألمر على خبلفه بالنسبة للعبلقة مع المسٌحٌٌن ، إذ لم تكن المسٌحٌة ؼرٌبة عن 

العرب ، بل عرفوها عن طرٌق الشام والملكانٌٌن والسرٌان ، بل عن طرٌق الٌمن 

 ، باإلضافة إلى مسٌحٌة مدٌنٌه ومهنٌه فً مكة والطابؾ والحجر. مامةوالبحرٌن والٌ

ولم تكن المسٌحٌة فً الداخل العربً قوة سٌاسٌة ٌحسب حسابها ، لهذا لم ٌتصارع 

معها النبً ، بل لم ٌعرفها اإلسبلم كمجموعة بشرٌة إال فً أواخر حٌاة الرسول 

بعض المستقرات المسٌحٌة على عندما اتصل به المسٌحٌون النجرانٌون ، وعاهدته 

 .  ٘٘أطراؾ الجزٌرة من ناحٌة الشام 

 ولهذا كان موقؾ القرآن إٌجابٌاً من الناحٌتٌن : السٌاسٌة والسلوكٌة .

                                                 
، الدولة : عن العروبة واإلسبلم ٌراجع تجذ ٌر اإلسبلم لبلجتماع البشري د. عصمت سٌؾ   ٖ٘

 8ٙ، ص  ٔبٌروت ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، ط
 8ٔٔٔ/ٖمؽازي الواقدي     ٗ٘

، دار التنوٌر للطباعة والنشر  98ٗ ٔرضوان السٌد  : مفاهٌم الجماعات فً اإلسبلم ، ط    ٘٘

لَ  ٕٔ/ٔوفٌه استشهد بسورة الروم وسورة المابدة  87ٔص ةً وقوله تعالى : )َو دَّ َو ْم َم هُ بَ َر قْ َ نَّ أ َد جِ تَ

كْ  تَ ْس ْم ال ٌَ هُ نَّ َ أ ً َو انا بَ ْه ُر ٌَن َو ٌِس سِّ ْم قِ هُ ْن َنَّ ِم ؤ ِ َك ب ِ ل ى َذ اَر َص ا نَ نَّ ِ ُوا إ ال ٌَن قَ ِذ َّ وا ال نُ ٌَن آَم ِذ َّ ل ِ ( ل وَن ُر بِ

 (8ٕ)المابدة: من اآلٌة



 (21) 

وإذا مضٌنا إلى العصر األموي لمسنا مدى حرٌة المسٌحٌٌن فً دٌنهم وثقافتهم 

نى ألمه المسٌحٌة حتى أن أحد الخلفاء األموٌٌن ب وأمنهم ومشاركتهم الحضارٌة ،

 .ٙ٘المتوفاة كنٌسة 

هـ( ٌصوغ ٓ٘ٔوإذا شارفنا العصر العباسً وجدنا الفقٌه الكبٌر اإلمام أبً حنٌفة )

       نظرٌة عامة عن وظٌفة اإلسبلم فً العالم ٌقول اإلمام المذكور :                                                                  

م ٌكونوا على أدٌان مختلفة ، ولم ٌكن كل رسول منهم  ٌؤمر قومه بترك إن رسل هللا ل

دٌن الرسول الذي كان قبله ألن دٌنهم كان واحداً ، وكان كل رسول ٌدعو إلى شرٌعة 

نفسه وٌنهى عن شرٌعة الرسول الذي قبله ألن شرابعهم كثٌرة ومختلفة ، ولذلك قال 

ًة َواِحَدًة ( )  هللا تعالى : ) لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكمْ  ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ ِشْرَعًة َوِمْنَهاجاً َولَْو َشاَء هللاَّ

( ) أي فً الشرٌعة ( وأوصاهم جمٌعاً بإقامة الدٌن ) وهو 8ٗالمابدة: من اآلٌة 

التوحٌد ( ، وأن الٌتفرقوا ألنه ٌجعل دٌنهم واحداً ، فالدٌن لم ٌبدل ، والشرابع قد 

 .7٘ؼٌرت وبدلت 
 

أتباع أبً حنٌفة قدماً فً هذا السبٌل ، فقالوا إن أهل الكتاب الذٌن تحدث  وقد مضى

عنهم القرآن لٌسوا النصارى والٌهود فقط ، هذا مع العلم أن هنالك آٌة فً القرآن 

    .8٘تشعر بؤن المقصود بؤهل الكتاب الٌهود والنصارى فقط 
 

فً العصر الوسٌط تنطوي وفً رأٌنا إن تلك التضارٌس أو الفٌزٌاء الفكرٌة ألمتنا 

على النظام العام  الفكري لؤلمة ، وقد احتوى هذا النظام على قطبٌن أساسٌٌن : 

حاجة للقول إن كل جماعة بشرٌة لها  القطب اإلسبلمً ، وال –القطب العربً 

نظامها العام بدءاً من أبسط جماعة بشرٌة ) قبابل األسكٌمو ( حتى أرقى الدول 

الفكري واالقتصادي االجتماعً   constantالعام هو ذلك المعدل  المتحضرة ، فالنظام

 والذود عنها ، فالصاببة والٌهود والمسٌحٌٌن فً نظر اإلسبلم  9٘لقٌام الجماعة 

 هم جزء ال ٌتجزأ من النظام العام  .  -كونهم من أهل االستقرار والتماسك  -

                                                 
، دار ؼندور للطباعة دوارد جرجً ، ود. جبرابٌل جبور : تارٌخ  العرب أ .د. فٌلٌب حتى ، ود ٙ٘

 ٖٔٔص  98ٙ، 7والنشر بٌروت ط

 9هـ ص 8ٖٙٔالعالم والمتعلم لئلمام أبً حنٌفة نشر الكوثرانً القاهرة ،   7٘

   ٕٕٔرضوان السٌد : المرجع السابق ص    8٘

 8ٖ، ص 97ٓد . محمد عصفور : الضبط اإلداري ، كلٌة الحقوق ، الدراسات العلٌا سنة    9٘
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هذا األساس كان عدم  أما الرافضة فقد رفضت وقاومت العروبة واإلسبلم ، وعلى

ألنهم ابتدإا بالخروج على هذا التماسك  اعتبارهم فً المعادلة االجتماعٌة ،

االجتماعً ، والثورة علٌه ، وإن كنا نشٌر إلى نقطة أساسٌة ، وهً أن النظام العام 

ذو سمة دٌنامٌة حركٌة ، وحركته هذه ترفض االنقسام راهنٌاً فً جسم األمة من 

لجمٌع ، ومن موقع اتساع أرض الوطن لحٌاة ومستقبل ورفاه الجمٌع موقع المواطنة ل

، لكننا نلفت االنتباه ، إلى نقطة أساسٌة تتعلق بالتوفٌقٌة ، تلك الصٌؽة الفكرٌة 

واالجتماعٌة والسٌاسٌة التً عرفناها فً العصر العباسً األول بقٌادة قرٌش ، لكننا 

 ٓٙل الدكتور محمد جابر األنصاري لمسنا نقداً لهذه الصٌؽة االجتماعٌة من قب

 . ٔٙوالدكتور ماهر الشرٌؾ 

فالدكتور األنصاري درس هذه البنٌة التوفٌقٌة فً الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة ، 

وأشار إلى عنصرٌها المتفاعلٌن وإلى هذا الصراع ؼٌر المقترن بالجسم ، وحدد 

جتماعٌة التً أٌدتها ، عناصر هذه التوفٌقٌة بخبلفة قرٌش ، ثم العناصر والقوى اال

 كالمعتزلة مثبلً .

 ولقد رصد هذه الصٌؽة التوفٌقٌة حدٌثاً فً ظاهرة اإلمام الشٌخ محمد عبدو ، ثم

 ) سٌاسٌاً ( فً الناصرٌة . 

سبق قوله مضٌفاً بؤن اإلقرار بتكرار هذه  ولقد انبرى الدكتور ماهر الشرٌؾ لتؤكٌد ما

ٌزول ، مع العلم بؤن عبارة  ٌحول وال خنا الالتوفٌقٌة ٌعنً وجود جوهر ثابت لتارٌ

 حسم ، ووجود الجوهر هً مفاهٌم أسقطت تمحبلً وابتساراً على ثقافتنا .  الحسم والبل

إن المجتمع العربً اإلسبلمً فً العصر العباسً األول كان متوتراً مشدوداً نحو 

من الخارج ، االنطبلق والتبلحم ، ثم اخذ ٌنهار وتضعؾ قواه ، وٌتلقى الضربات 

هنا برزت الروح الدٌنٌة فً الشعب بكامله للدفاع عن األمة ، كٌؾ ال ، والدٌن 

 . ٕٙموضع حماس األمة حسب قول ماركس 

                                                 
 ٕط 999لعربً وصراع األضداد ، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ، بٌروت كتابه الفكر ا   ٓٙ

 ومابعدها . ٖص 

 ومابعدها . ٕٙٙد . ماهر الشرٌؾ : رهانات النهضة فً الفكر العربً ص    ٔٙ

 ،  989رفعت السٌد : مقال بعنوان اإلسبلم السٌاسً ، مجلة قضاٌا فكرٌة ، الكتاب الثامن   ٕٙ

 ٕ٘ص  
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وتإكد الدراسات الوثٌقة أن المجتمع اإلسرابٌلً مثبلً اشتد فٌه حمٌاً الحماس الدٌنً 

 ، مع أنه هو المعتدي المؽتصب .  9ٙ7المتعصب بعد حرب 

ا لو أقررنا بوجود هذه الثنابٌة فً الفكر العربً لتعذر علٌنا فهم نشوء هذا الحشد ثم إنن

من الفرق الدٌنٌة المختلفة كالخوارج والشٌعة والزٌدٌة والمرجبة ، وؼٌر ذلك  ملفتٌن 

االنتباه إلى نقطة هامة ، وهً أن جوهر اإلسبلم ٌقوم على التضامن والتكافل  فً 

 ع . الوجود واإلنسان والمجتم

حسم فً الناصرٌة ، فقال : ظل عبد  وناقش الدكتور الشرٌؾ مسؤلة الحسم والبل

والتؤرجح ، بٌن الرادٌكالٌة والمحافظة حتى المرحلة  االزدواجٌةالناصر ٌعانً من 

جنٌن جدلً ، كان  9ٙٗٔاألخٌرة من حكمه ، حٌث صار ٌتخلق اعتباراً من عام 

 9ٙ7ٔالذي قتلته فً مهده حرب حزٌران  ٌإشر إلى إمكانٌة الحسم ، وهو الجنٌن

التً وجهت ضربة قاسٌة إلى الناصرٌة ، وهً على وشك أن تخرج من ورطتها ،  

 . ٌٖٙشبه الثورة الجذرٌة  وتتحول إلى ما

والواقع فالناصرٌة منذ والدتها ذات رإٌة واضحة وجلٌة لؤلمور ، حٌث طرحت فً 

فً خط تصاعدي حتى هزٌمة  باكورة أمرها المبادئ الستة ، وأخذت تطورها

 حزٌران دون نكوص وارتداد على حساب العمال والفبلحٌن . 

والسإال المطروح : هل نعنً بالثورة ، إعبلن دولة البرولٌتارٌا ، وهل تستطٌع هذه 

 البرولٌتارٌا حكم الببلد فً تكوٌنها الهش البسٌط . 

 . ٗٙربً اإلسبلمًثم لنا أن نتساءل عن هذا الجوهر الثابت فً التارٌخ الع

أجل قد تتشابه الظواهر فً التارٌخ دون أن تتطابق ، وإال تعذر علٌنا الحدٌث عن 

 وحدة األمة وروحها وبنٌتها وظواهرها ....

لماذا ندرس التارٌخ ونمخض أحداثه ، ولماذا نتمسك بوحدة األمة وماضٌها ، ألٌس 

 مٌقة . ذلك بسبب وجود قوانٌن قد تتشابه فً روحها البعٌدة الع

                                                 
 7ٕٙماهر الشرٌؾ ص  الدكتور   ٖٙ

 8ٕٙد . الشرٌؾ : المرجع السابق ص    ٗٙ
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نقول مثبلً إن العنصر الدٌنً ٌقوى فً حالة الصراع مع العدو ، ونحن نعٌش هذا 

المبدأ راهنٌاً مع الصهٌونٌة وأمرٌكا ، وؼٌر ذلك كما لمسناه فً الحروب مع التتار 

 والمؽول والصلٌبٌن . 

ثبل إن النظام الفكري ٌقوم على عناصر ثابتة وأخرى متحركة ، كالنظام الدٌنً القابم م

 على وحدانٌة هللا ، فهل ندلل بخطؤ هذا االعتقاد ، ونعٌب أخٌراً هذا الفكر الثابت .

الخبلصة : إننا ال ندلل بذلك الجوهر الثابت الذي ٌعٌد إنتاج نفسه ، وفً الوقت نفسه 

 ال نستطٌع تجاوز تلك الفٌزٌاء االجتماعٌة التً تضؽط بثقلها وتنٌخ بكلكلها على حٌاتنا

 . 

نا مخزون نفسً وعقلً وتربوي فٌه الصالح والطالح ، وبذلك فبل نستطٌع إن ماضٌ

الفكاك الكامل إال من سٌبه ، وما لنا إال أن نتفحص جٌداً تجربتنا ، ثم نوظؾ ذلك فً 

 مستقبلنا .

أما التراث الدٌنً ) الفقهً ( فشؤنه شؤن آخر ، فمبادإه ثابتة ومضمونه متؽٌر 

 العقٌدة الدٌنٌة فهً وضع إلهً ال ٌتؽٌر أو ٌتبدل . ومتحرك من صنع اإلنسان ، أما

ىالفصلىالثانيى

ى-حقبظىالنكضظىوالتنوورىىى-
 

تعتبر حقبة النهضة حلقة هامة فً تارٌخ أمتنا ، ففً هذه الحقبة أخذت األمة تنكإ 

حولها تفكر  جراحها وتلملم قطرات دموعها وحبات عرقها ، وتنظر إلى نفسها وما

 وتتدبر . 

جمعت أمتنا قواها فالتفت حول قادتها الروحٌٌن والزمنٌٌن ، فاستبصرت لقد است

كافة قضاٌاها ، وتوثبت نحو أهم مسابلها وإشكاالتها ، واستشرفت كثٌراً من 

 القضاٌا التً تمسها .

وفً دراستنا هذه سنكشؾ كٌؾ استطاعت أن تضم  أشعة الضوء من حٌاتها ، ثم 

 وما هً العوامل التً أدت إلى إخفاقها . لماذا انتكست هذه الخطوة الهامة ،

وهكذا كان علٌنا أن نلملم ذوب قرابح هذه األمة التً توترت ، فؤنتجت الشًء 

الكثٌر ، ونحن معنون ومدعوون إلى إلقاء الضوء على هذا العطاء فً النقاط 

 اآلتٌة : 
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 البحث األول

 -متى ابتدأ عصر التنوير والنيضة   -

ى أن السمة الثابتة فً تارٌخنا العربً هً االستمرار ٌرى الدكتور شاكر مصطف

 . والتجدد ، منذ تلك القرون القدٌمة حتى ٌوم الناس هذا

لو وضعنا الخط البٌانً للتارٌخ العربً لوجدناه كثٌر القمم ٌختلؾ تواتره ، أي  

نهاٌاته العظمى ونهاٌاته الصؽرى حسب الزمن ، إنه تارٌخ  ارتفاعٌختلؾ تفاوت 

ؼٌر منقطع حقق العرب فٌه سبع حضارات ، منها ست حضارات عالمٌة مستمر 

أو مضت كإٌماضه البرق  -حسب تعبٌر رٌنان  -فً حٌن أن األعجوبة الٌونانٌة 

 . ٘ٙمدة ، ثم انطفؤت إلى ؼٌر رجعة

هذه المقولة تإكد ناحٌة أساسٌة ، وهً استمرارٌة التارٌخ العربً ، وإذا قلنا 

ربً ، فهذا ٌعنً أن هذا التارٌخ لـه وجوده واستقبللٌته باستمرارٌة التارٌخ الع

 وقدراته الذاتٌة على النهوض واالستمرارٌة . 

 كٌؾ نقبل أن ؼزوة نابلٌون لمصر كانت سبب النهضة ؟؟ 

نشؤ فً الدولة هو تحدٌث برانً ، أما الحداثة الحقٌقٌة  أجل إننا قد ندلل بؤن كل ما

ا وقواها الصمٌمة الذاتٌة فكٌؾ إذن نقبل أن فتنبع من داخل األمة ، ؟؟ وجدانه

 مدافع نابلٌون أٌقظت النابم ؟ 

إذن فالفاعل األساسً فً النهوض هو إعمال لما هو مستكن فً ذات األمة ، وفً 

 ٌلً :  الوقت نفسه فإننا نسلم بمقولة الدكتور فهمً جدعان المدللـة بما

صادقة تماماً وهً أن األزمنة وفً النتٌجة فهذا التقدٌر ٌقر فً األذهان فكرة 

العربٌة الحدٌثة تبدأ مع ابن خلدون  بالذات ، المع مدافع نابلٌون التً ٌقال عنها 

 . ٙٙأنها أٌقظت مصر ، والعالم العربً من السبات العمٌق

                                                 
تشرٌن  7ٖٗمقالة د. شاكر مصطفى الموسوم بعنوان التارٌخ العربً نشر فً البعث العدد     ٘ٙ

ونشره مركز دراسات  الوحدة العربٌة : قراءات فً الفكر  العربً ، الكتاب  9٘ٓالثانً 

 ٕٓٔص  99ٗٔ، سنة  ٔالثالث ط

 9جدعان : أسس  التقدم  المرجع السابق ص فهمً    ٙٙ



 (25) 

ٌمكن تقسٌم تارٌخ العرب واإلسبلم إلى  –والرأي للدكتور جدعان  –وعلى هذا 

 المراحل اآلتٌة : 

ولى : وتحتل القرون الهجرٌة األربعة األولى ، وفٌها ظهر اإلسبلم المرحلة األ

وتوسع جؽرافٌاً ، وأنشؤ حضارة احتلت فٌها اآلداب والفنون والعلوم الدٌنٌة 

 والفقهٌة والكبلمٌة والفلسفٌة والطبٌعة مكانة  مرموقة وصحٌحة . 

ورة الدنٌا المرحلة الثانٌة : وقد توقؾ فٌها التوسع الحضاري ، وبدت فٌها ص

واآلخرة مكتملة متوازنة ، أو مدعوة إلى الحفاظ على مركب واضح من االكتمال 

 .والتوازن ، وفً قلب هذه المرحلة وفً القرن الخامس الهجري ٌقؾ الماوردي 

المرحلة الثالثة : تبدأ مع الؽزالً حٌث اختلت الصورة التً خطها الماوردي ، 

نحو  -بدءاً من القرن السادس الهجري و -لكً تتجه األمور شٌباً فشٌباً 

االضمحبلل من خبلل ركود الفعالٌات االجتماعٌة النشطة لصالح النزعات 

الصوفٌة الهاربة من العالم الخارجً المنعزلة عنه ، وعبر مجموعة من الوقابع 

السٌاسٌة الهدمٌة الرمزٌة  كسقوط بؽداد ، وانحسار الوجود العربً من اسبانٌا 

اري والؽزو الصلٌبً ، والؽزو المؽولً ... وقد وضع فكر ابن خلدون والؽزو التت

نهاٌة أو حداً لحالة االنحطاط الفكري الحضاري ، وذلك بفضل وعٌه لواقعة 

االنحطاط ، وبحثه بحثاً عملٌاً عن األسباب الواقعٌة المشخصة لها ، كما مثل بداٌة 

م األكبر لدى جمٌع النهضة والٌقظة بسبب هذا الوعً ذاته الذي أصبح اله

إلى جانب  -المفكرٌن  الذٌن جاإوا من بعده ، والذي ساهم فً تطوٌره وتنمٌته 

هذه الواقعة  الثقافٌة الضخمة التً رافقت استعمار الؽرب  -ابن خلدون الرابد 

للشرق : واقعة االتصال بالمدنٌة الؽربٌة ، التً خلقت حالة من التوتر الثقافً 

، وصراعاً مازال فٌه البحث عن الذات ، وتحدٌد الهوٌة   ادباطروالعقلً النامً 

 . 7ٙالشاؼل األكبر  ألٌامنا الراهنة هذه 

وال أدل على دور فكر ابن خلدون فً النهضة كثرة المفكرٌن النهضوٌٌن الذٌن 

 التفوا حول أفكاره ، واتخذوه نبراساً . 

                                                 
 ٓٔفهمً جدعان  : أسس التقدم ص    7ٙ



 (26) 

 الصلصال نابماً ال كٌؾ نتصور أن الشعب العربً كان فً الحكم العثمانً كقطعة

ٌزول حتى مجًء حملة نابلٌون رؼم أن هذا الشعب قام بثورات عدٌدة  ٌحول وال

ضد العثمانٌٌن ، والثورة كما نعلم ، تحد ٍ ورفض وتطلع إلى الخبلص ، وؼٌر 

 ذلك من فواعل ومٌكانٌزمات ومقوالت  النهوض . 

  فٌما ٌلً أهم الثورات التً اشتعلت  فً وجه العثمانٌٌن :

 مٌبلدٌة  7ٖٓٔحركة محمد عبد الوهاب فً الحجاز سنة  -

 حركة فخر الدٌن ، وتؤسٌسه دوله فً لبنان وشمال فلسطٌن .  -

 م  7ٗ7ٔ -7ٓٙٔاستقبلل لواء بؽداد تحت حكم حسن باشا للفترة بٌن  -

اتحاد ألوٌة بؽداد ، البصرة ، الموصل ، فً ظل نوع من االستقبلل بٌن  -

 م  8ٕٓٔ –م  78ٓٔ

 ابد الجلٌل فً القرن الثامن عشر استقبلله . إعبلن ق -

 قضاء علً بك الكبٌر على الممالٌك لٌصبح شٌخ البلد فً مصر .  -

  8ٙالحركة المهدٌة فً السودان -
 

ثم هل ننسى ذلك الدور المتعاظم الذي أخذ ٌلعبه العلماء ومشاٌخ األزهر فً 

المظاهرات  صور مقاومة طؽٌان الممالٌك ، وتلك اإلضرابات الشهٌرة التً أخذت

الشعبٌة التً تقتحم على الممالٌك قصورهم ، والتً كانت تلجؤ إلى االعتصام فً 

األزهر وإؼبلق أبوابه وتعطٌل الدراسة فٌه ، واالمتناع عن اآلذان والصبلة إلثارة 

 حماس الناس ، واستخدام المآذن مع إعبلن الثورة ، ولعن أمراء الممالٌك . 

ؾ إلى جوار التاجر والحرفً وطلبة األزهر ورجال وكان الفبلح المصري ٌق

القٌادة الشعبٌة التً تبلورت  فً  –ٌقودهم وٌوجههم العلماء  -الطرق الصوفٌة 

السٌد عمر مكرم نقٌب األشراؾ  أمام الحملة الفرنسٌة ، وقبٌل عهد محمد علً 

 باشا و إلى أوابل أٌام حكمه . 

                                                 
، سنة  ٕد. محمد عمارة العرب  ٌستٌقظون ، فجر الٌقظة القومٌة  بٌروت ، دار الوحدة ط   8ٙ

دار  9ٙ8ٔوانظر البرت حورانً  الفكر العربً فً النهضة  بٌروت سنة  8٘ص  98ٔٔ

 9٘ص  9ٙ8ٔالنهار  للنشر 
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ٌن ، وجدنا هذا التوتر العمرانً ٌدب فً وإذا تجاوزنا الثورات ، وعانقنا المثقف

 عروقهم . 

 هـ  ٌعلن :  ٓٗ٘ -ٓ٘ٗفالطرطوشً  مثبلً  

أن اإلنسان " أعز جواهر الدنٌا وأعبلها قدراً وأشرفها منزلًة "، وٌعلن أٌضاً : 

أعز أعبلق الدنٌا وأعمها بركة هو من خلق هللا تعالى الدارٌن ، دار الدنٌا ودار 

 اآلخرة . 
 

دو النفحات الثرة لعلوٌة اإلنسان وقٌمه ودوره فً هذه الحٌاة ، فكٌؾ إذاً هنا تب

نفسر هذه األنسنة فً عصر ٌدخل فً عصر االنحطاط ؟ وهل نتحدى بفكرة 

 الفراغ فً العالم العربً اإلسبلمً ؟ . 
 

نشٌر بالمناسبة إلى نقطة جوهرٌة هً أن منطق الهوٌات ألرسطو لم ٌكن هو 

لعربً ، وإنما كان المنطق الرواقً ، منطق الحدث والعرض السابد فً الفكر ا

 9ٙوالشخص ،  فكان لـه مكانة مرموقة 

 -م(  صاحب تاج العروس 79ٔٔ-7ٖٕٔوقد جسد المرتضى الحسٌنً الزبٌدي )

نمطاً من أنماط رفض التفكٌر البدعً السابد ، والعودة إلى  -وأمثاله  كثٌرون 

رث االقتداء بهم القوة ، وجعل من مجاهدة أحوال الصالحٌن األوابل  الذٌن ٌو

عن المخالفات إلى األمور المطلوبة بالذات  واالنكفاءالنفس فً أعمال الصالحات 

سبٌبلً لتحوٌل النفس األمارة بالسوء إلى نفس رابحة ، فكان بذلك أكبر رواد 

النزعة التجدٌدٌة فً اإلسبلم الحدٌث ، وهً نزعة تقصد إصبلح األمة من داخل 

 اتها .ذ

وهنالك مبلحظة بسٌطة جدٌرة بالتنوٌه ، وهً إذا كانت حملة نابلٌون هً المحرك 

 ، فكٌؾ نفسر حدوث هذه الحركة فً بقٌة األقطار العربٌة ؟ 

-8ٔٓٔمثبلً كٌؾ تفسر حركة التنوٌر فً تونس على ٌد المصلح خٌر الدٌن )

المدرسة  م ( وحقبة8ٙٔٔ -8ٖٔٔم ( ، والمصلح الشٌخ محمود قٌاد )89ٓٔ

 الحربٌة وجامع الزٌتونة ؟؟.

                                                 
، عند مفكري اإلسبلم ، بٌروت ، المإسسة العربٌة  9ٓٔد . فهمً جدعان : أسس التقدم  ص     9ٙ

 98ٔ،  ٕط
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ولعل من المفٌد استذكار الرواٌة التً ٌرددها الكثٌر من الباحثٌن نقبلً عن الجبرتً 

هـ  لٌكون والٌها ، وكان لـه  ٖٙٔٔالمتضمنة أن أحمد باشا وصل إلى مصر سنة 

 رؼبة فً العلوم الرٌاضٌة ، فاجتمع فً القلعة مع العلماء وحدثهما عن أهمٌة

 الرٌاضٌات .

وأثناء الحملة أخذ الفضبلء ٌتقاطرون على علمابها ، فها هو الشٌخ حسن العطار 

م ٌتصل بعلماء الحملة ، وٌطلع على كتبهم وآالتهم الفلكٌة  8ٖ٘ٔ -7ٙٙٔ

 والهندسٌة ، وعلى بعض تجاربهم العلمٌة وقوله :

 .7ٓلٌس فٌها  اإن ببلدنا البد أن تؽٌر أحوالها ، وٌتجدد فٌها من المعارؾ ، م

برؼم  وفً ختام هذا الموضوع نعرض رأي الدكتور نعٌم الٌافً القابل :

إرهاصات اإلصبلح التً ٌمكن أن نعثر علٌها قبل حملة نابلٌون على مصر 

واالحتكاك بالؽرب ، فإن الحملة ذاتها ، وما أعقبها من تبلقح أو ؼزو حضاري 

ا ، فقد أشعلت لهٌبها ، وأزكت تعد بداٌة النهضة ، أو نقطة ارتطامها وتحوله

أوارها على مدى أجٌال ، ومن سوء حظ العرب والمسلمٌن عامة أن كان لقاإهم 

بالؽرب وحضارته منذ البواكٌر فاجعاً ومإلماً أوقعهم فً مؤزق مازالوا ٌكاٌدون 

عقابٌله حتى الوقت الحاضر ، لسبب بسٌط هو أنه اقترن لدٌهم بالتقدم ، مثلما 

 عمار ، أي اقترن بالوجود مثلما اقترن باإللؽاء واالضمحبلل . اقترن باالست

وتابعت المنطقة العربٌة اعتمالها وهاجسها فً التقدم والعمران ، وعطابها 

 واشتعالها . 

وتابع د . الٌافً القول : على امتداد قرن كامل المإثرات المعنوٌة والثقافٌة إلى 

، وتتدفق ، وتحمل مع انثٌالها ، وتدفقها  جانب المإثرات المادٌة تنثال على الساحة

، ومن جملتها مسابل النهوض  وجهات نظرها إزاء إشكالٌة التقدم والتخلؾ

والترقً ، وعبلقة ذلك كله بالدٌن ، فعكؾ علٌها هإالء  7ٔواإلصبلح والتمدن

                                                 
 8ٖص  ٔعلً مبارك : الخطط  التوفٌقٌة  ، ج   7ٓ

 د. نعٌم الٌافً : حركة اإلصبلح الدٌنً فً عصر النهضة ، مركز اإلنماء  الحضاري ، حلب  7ٔ

 ٖٔص    ٕٓٓٓ،  ٕط
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المصلحون ٌقرإونها ، وٌعبون منها ، وٌتؤثرون بها وٌحاولون أن ٌقرنوا مبادبها 

 . 7ٕدئ اإلسبلم ، أو ٌقرأوا إسبلمهم فً ضوبهاإلى مبا

بٌد أن هنالك نقطة جوهرٌة هً ضرورة تبٌان مراحل النهضة العربٌة قبل أن 

نخوض فً خصابص هذه النهضة ، ونحاول تفسٌر هذه الخصابص ، فما هً هذه 

 المراحل ؟ 

  7ٖلقد قسم الدكتور علً المحافظة هذه المراحل إلى : 

من القرن الثامن عشر، واستمرت  فً النصؾ الثانً د بدأتالمرحلة األولى : وق

حتى نهاٌة الحرب العالمٌة األولى ، وتمٌزت بؤنها نهضة عامة شاملة شملت 

 المٌادٌن الدٌنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة .

وانتهت بنهاٌة ، المرحلة الثانٌة : ولقد ابتدأت بنهاٌة الحرب العالمٌة األولى 

لمٌة الثانٌة ، فقد سٌطر الؽرب مباشرة على وطننا العربً كله مستؽبلً الحرب العا

خٌراته ومحتكراً أسواقه مجزباً كٌانه إلى دول مسخ ارتبطت كلٌة بالؽرب ، ونجم 

عن ذلك محاربة اللؽة العربٌة والشرٌعة اإلسبلمٌة و االستٌبلء على األوقاؾ 

 ٌخ القدٌماإلسبلمٌة ، وشجعت التبشٌر المسٌحً وبعثت التار

) الفرعونٌة مثبلً ( ، وظهر التٌار التؽرٌبً العلمانً ، وؼٌر ذلك الكثٌر الكثٌر من 

 األمور .

المرحلة الثالثة : وقد انتهت بالقرن العشرٌن ، وشهدت تؽٌرات جذرٌة فً أنظمتها 

السٌاسٌة وفً حٌاتها االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ، ولقد اقترن ذلك بحدوث 

ات فً العدٌد من البلدان العربٌة ، وقد نشؤ تٌار اشتراكً ٌساري مثلته انقبلب

 .األحزاب الشٌوعٌة واألحزاب الوطنٌة والقومٌة الٌسارٌة

المرحلة الرابعة : افتتحت فً بداٌة القرن الحادي والعشرٌن ، وتتمٌز بضرورة 

–العلمً  االهتمام فً مواكبة العصر الحدٌث فً أنظمة التربٌة والتعلٌم والبحث

مواصلة إحٌاء التراث العربً  –العمل والتنمٌة  –المنهجٌة العلمٌة فً التفكٌر 

                                                 
وانظر البرت حورانً : الفكر العربً فً عصر النهضة  9ٖلمرجع السابق ص  د . الٌافً : ا   7ٕ

 ، بٌروت ، دار النهضة . ٗٗٔ

مداخلته فً المشروع الحضاري العربً بٌن التراث والحضارة ، مإسسه عبد الحمٌد شومان ص   7ٖ

ٔٙ٘ 
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العمل على التحول إلى  –اإلفادة من الثورة المعرفٌة العلمٌة  -اإلسبلمً 

 االجتماعٌة التً  تحدٌد وبلورة القوى –الوحدة العربٌة  –الدٌمقراطٌة 

 تقوم بذلك . 

 البحث الثاني

 لنيضة والتنويرخصائص عصر ا

 –الفبلح  –الفوز  –التحسٌن  –على هذه الحقبة : الصبلح مفاهٌم عدة أطلقت 

  7ٗتنوٌر –نهضة  –إصبلح  –حركة  –التقدم  –الترقً 

نهضة ، والحقٌقة  -إصبلح  -بٌد أن أكثر المفاهٌم والمصطلحات رواجاً هً : حركة

ة قامت فً مشرق الوطن مجموعة من الجهود المبذوللأن كلمة حركة تستعمل هنا 

العربً خبلل فترة محددة للتعبٌر عن وعً خاص أكثر من أن تعنً برنامجاً أو 

مشروعا ً واضح المبلمح والقسمات ، بٌن الخطوات ، اتفق أفراده علٌه أو تصالحوا 

  7٘ للدعوة إلٌه

 ٌرٌنقد نقول إن ثبلث أجٌال من أجٌال الحركة التؤموا فً نطاقها ، وكانوا أساتذة ومد

 ، وذلك هو حال األفؽانً ومحمد عبدو ورشٌد رضا . 

ودعا كل منهم بشكل أو بآخر إلى حركة ،  األول أستاذ الثانً ، والثانً أستاذ الثالث ،

ٌشٌر إلى تؤسٌس حركة لها نواظمها الضابطة التً تبلشى فً قواسمها   لكن ذلك ال

حول بعض الهموم المشتركة ، ٌشٌر إلى تبلقً أطراؾ  المشتركة اختبلفاتها بقدر ما

ٌمكن  إنجازه فً ضوء هذه  وفً اإلحساس بعظم المسإولٌة ، ومحاولة إنجاز ما

 . 7ٙالمسإولٌة
 

واألمر نفسه بالنسبة لمصطلح إصبلح فقد استخدمت هذه الكلمة فً أدبٌات القرن 

 . 77التاسع عشر والجزء األكبر من القرن العشرٌن

                                                 
 ٔٔنً صد . نعٌم الٌافً : حركة  اإلصبلح الدٌ – ٘ٔد . فهمً جدعان : أسس التقدم ص   7ٗ

د. فهمً جدعان : أسس التقدم   – ٙٗٔألبرت حورانً : الفكر العربً فً عصر النهضة  ص   7٘

 –محمد كامل الخطٌب ، القدٌم والجدٌد  – ٔٔ، الٌافً  : حركة اإلصبلح الدٌنً  ص  ٓٔص 

 اإلصبلح والنهضة .
 ٕٔد . نعٌم الٌافً : حركة اإلصبلح الدٌنً ص    7ٙ
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ٌان هما كلمة تجدٌد ، وأخرى هً كلمة ثورة ، واستعمل إلى جانبها كلمتان أخر

وبصورة عامة ، فإن مفردات ) اإلصبلح ، التجدٌد ، التطوٌر ، الثورة ( كانت 

تتبلقى أو تترادؾ أو تتماهى فً فكر حركة اإلصبلح ، وفً كتابات أعبلمها 

 . 78ومقاصدهم ، وفً المباحث التً درست هذا الفكر على السواء 
 

فقد استعملت كمفهوم معتاد للتخلؾ  ،  –مفهوماً ومكاناً وزماناً  -أما كلمة النهضة 

بؽض النظر عن طرٌقة هذا التقدم بالرجوع إلى الماضً ، أو ، إذ ومازالت تستعمل 

بقطع الصلة به وبؽض النظر عن مراقبة أو عدم مراقبة مفهومات التحول والتؽٌٌر 

النهضة ، ومازالوا ٌرٌدونه والتجاوز والتخطً ، وهو المعنى الذي أراده رجال 

اقتصرنا على تضٌٌق رقعه مكان النهضة "  وٌكابدونه وٌناضلون من أجله ، وسواءاً 

مصر " أو زمانها " الثلث األخٌر من القرن التاسع عشر " ، أو وسعنا فٌهما لٌشمل 

األول  سابر األقطار العربٌة ، وٌضم الثانً قرابة قرن  أو أقل " من منتصؾ  القرن  

لتاسع عشر حتى ثبلثٌنٌات القرن الماضً " فلن نختلؾ كثٌراً فً   هذٌن التحدٌدٌن ا

دمنا قد اتفقنا على اإلطار العام الذي عدت فً نطاقه  " المكانً والزمانً " ، ما

  . 79حركة اإلصبلح  فً عصر النهضة 

حٌابً ، وٌضٌؾ الدكتور رضوان  السٌد بعداً جدٌداً إلى التٌار الدٌنً ، هو البعد اإل

ثم التٌار اإلصبلحً انبرى لتحلٌل معالم ، ذلك أنه  بعد أن ٌتكلم عن التٌار السلفً 

 هذا البعد الجدٌد فً عصر الصحوة اإلحٌابٌة . 

عضواً فً التنظٌم زعٌماً لـه وصاحب مشروع  –بعد أن كان شٌخاً  –فالفقٌه أصبح 

هنالك إذن ظواهر فً مجال بعد أن كان شرٌكاً صؽٌراً فً المشارٌع  المطروحة ، ف

الفقه اإلسبلمً المعاصر نشؤت واستقرت بٌن األربعٌنات والثمانٌنات من القرن 

 . 8ٓؼرٌباً فً هذا العالم ٌهدده الذوبان والزوالاإلسبلم العشرٌن أولها رإٌة المسلمٌن 

بدورنا نفضل استعمال كلمة نهضة وتنوٌر، ذلك ألن النهضة تفٌد التحرك ونحن 

 وهذا األمر الٌتم إال لشخص موجود وكابن قابم . ، ق واالنطبل
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ولقد قلنا سابقاً إن هذا االنطبلق والتنوٌر وجد أسبابه فً ذات األمة ، ولهذا فضلنا 

إرجاع ذلك إلى التجدٌد الذي وجدناه على ٌد ابن خلدون ، وضربنا بعض األمثلة  

 للتدلٌل على ذلك . 

لمدللة بتؤثٌر احتكاك األمة بحملة نابلٌون والنتابج ٌلؽً المقولة ا لكن القول والرأي ال

 الهامة المترتبة على ذلك .

االنحطاط  –مشٌرٌن استطراداً إلى أنه استخدم نقٌض النهضة مفردات مثل : التؤخر 

 . الهبوط –الفتور  –التوعر  –التخشن  –

عشر ت ظاهرة النهضة حقٌقة ملموسة واضحة فً مطلع القرن التاسع أجل لقد أصبح

، حٌث أخذ العرب المسلمون ٌعون بوضوح أسباب تخلفهم ، وٌدركون حاجتهم إلى 

 النهوض . 

وقد عرؾ البرت حورانً هذه النهضة بقوله :" ذلك التٌار من الفكر السٌاسً 

واالجتماعً الذي أخذ ٌظهر عندما تنبه المثقفون فً الببلد الناطقة بالضاد ، خبلل 

بقوتها ، فقد كانوا ٌتساءلون عما ٌجب علٌهم وعّما النصؾ الثانً منه ، ٌشعرون 

ٌمكنهم أن ٌؤخذوه من الؽرب إلحٌاء مجتمعهم ، كما كانوا ٌتساءلون بؤي معنى 

 ٌظلون عرباً وٌظلون مسلمٌن  إذا ما تؤثروا بالؽرب واقتبسوا منه " 

حٌن  وٌرى عدد من الباحثٌن أن حقل هذا الفكر امتد إلى الحرب العالمٌة األولى ، فً

ٌنظر آخرون إلى طه حسٌن ، فً كتابه " مستقبل الثقافة فً مصر " الصادر فً عام 

 . 8ٔ، باعتباره آخر المعبرٌن عن هذا الفكر  9ٖ8ٔ

لقد توزع مفكرو النهضة إلى تٌارٌن ربٌسٌٌن: تٌار اإلصبلح اإلسبلمً ، ثم التٌار 

رضٌة مشتركة تتلخص اللٌبرالً ، على الرؼم من اختبلؾ التٌارٌن إال أن هنالك أ

 فٌما ٌلً : 

:  ٌصعب جداً أن نرى مفكراً فً هذه الحقبة لم ٌشد العزٌمة تجاه العلم ، أهمٌة العلم 

وٌلقً الضوء على دوره فً إزكاء الحوافز وتنمٌة المواهب ، ٌقول رابد تٌار 

اإلصبلح الدٌنً المصلح جمال الدٌن األفؽانً: اإلسبلم دٌن العقل الٌمكنه أن 
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ارض مع الحقابق العلمٌة ، إنه البد من الرجوع إلى تؤوٌل النص الدٌنً ، على ٌتع

 ٌظهر فٌه تعارض بٌن الدٌن والعلم .  قاعدة االجتهاد ، فً كل ما

وقولـه : عن الجهل وتفشً الجمود فً كثٌر من المرتدٌن برداء  العلماء ، حتى 

ة ، والقرآن بريء مما ٌقولون تخرصوا على القرآن بؤنه ٌخالؾ الحقابق العلمٌة الثابت

 : 

لقد أثبت العلم كروٌة األرض ودورانها وثبات الشمس دابرة على محورها ، فهذه  

ٌشابهها من الحقابق العلمٌة ، البد وأن تتوافق  مع القرآن ، فإذا لم تر  الحقٌقة مع ما

رة ، ورجعنا ٌوافق صرٌح العلم بالكلٌات ، اكتفٌنا بما جاء فٌه من اإلشا فً القرآن ما

إلى التؤوٌل ، إذ ال ٌمكن أن تؤتً العلوم والمخترعات بالقرآن صرٌحة واضحة وهً 

 .8ٕفً زمن التنزٌل مجهولة من الخلق ، كامنة فً الخفاء . لم تخرج لحٌز الوجود 

وجاء فً قول للشٌخ محمد عبده : البد من اجتهاد ٌعتمد على الدٌن والعقل معاً كً 

 . 8ٌٖنفع منها اجهة تحدٌات المدنٌة الحدٌثة واقتباس ماٌنجح المسلمون فً مو

القاسم المشترك الثانً هو الدعوة إلى االنفتاح على العالم   الدعوة إلى االنفتاح :

واالقتباس المشروط عن الؽرب ، وفً هذا الموضوع ٌقول بطرس البستانً : لٌس 

عرب من ذلك ٌوافق عند ال ما عند اإلفرنج من عادات ٌوافق العرب ،  وال كل ما

 اإلفرنج . 

إن أخذ العرب بالتمدن الحدٌث ، إنما ٌتم بعد فحص مدقق ، وانتقاء صحٌح وحذر 

من خطر قبض الدرهم الزابؾ مع الدٌنار الخالص ، ألن كل من استهجن  كل شًء 

 . 8ٗألجل  مجرد كونه ؼربٌاً ، أو بالعكس ٌقع فً تطرؾ مضر

العدل والمساواة وسلطان القانون واالقتناع بؤن لقد تبنى التٌاران مبادئ الحرٌة و

اإلصبلح أو التؽٌٌر والتحدٌث ٌجب أن ٌتم بالتدرج ال عن طرٌق الطفرة ، وأن ال 
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ٌكون فوقٌاً وأن تكون لـه صفة مجتمعٌة شاملة ، بحٌث ٌشمل النظام السٌاسً 

 .8٘بلقهم وأوضاع  المرأة  وقضاٌا اللؽة العربٌة والتعلٌم وطرابق حٌاة الناس وأخ

 هذا ومن الممكن رّد خصابص هذه النهضة إلى ما ٌلً :

على الرؼم من إرهاصات اإلصبلح التً ٌمكن أن نعثر علٌها قبل حملة نابلٌون  -ٔ

على مصر ، فالحملة وما أعقبها من تبلقح أو ؼزو حضاري، تعد بداٌة النهضة أو 

 نقطة انقطاعها وتحولها .

، ومن سوء حظ العرب والمسلمٌن  على مدى أجٌال وأزكت أوارها لقد أشعلت لهٌبها

أن كان لقاإهم بالؽرب وحضارته مند البداٌة فاجعاً ومإلماً أوقعهم فً مؤزق مازالوا 

لسبب بسٌط هو أنه اقترن لدٌهم بالتقدم فً ،  ٌكابدون عقابٌله حتى الوقت الحاضر

 .8ٙباإللؽاءالوقت الذي اقترن باالستعمار، أي اقترن بالوجود مثلما اقترن 

الفكرٌة والثقافٌة _ إلى جانب  –وعلى امتداد قرن كامل كانت المإثرات المعنوٌة 

المإثرات المادٌة تنثال على الساحة ، وتتدفق ، وتحمل مع انثٌالها وتدفقها وجهات 

نظرها إزاء إشكالٌة التقدم والتخلؾ ، ومن جملتها مسابل النهوض واإلصبلح 

فعكؾ علٌها هإالء المصلحون ، ذلك بالثورة والدٌن  والتمدن والترقً ، وعبلقة

وٌتؤثرون بها وٌحاولون أن ٌقرنوا مبادبها إلى مبادئ ،  ٌبرإونها و ٌعبون منها

 اإلسبلم أو ٌقرإوا إسبلمهم فً ضوبها.

 حسبنا أن نذكر بمبادئ الثورة الفرنسٌة ، وما أحدثته فً نفوسهم من هزة  

والمدنٌة تؤثروا بها حتى النخاع ، وجهدوا أن   كتابات عن الحضارةبوانفعال ، و

 . 87ٌترجموها

وٌمكن أن نفرع على هذا المإثر الؽربً الوافد حركة اإلصبلح البروتستانتً  التً  -ٕ

قادها لوثر فً وقت مبكر ، واطلع علٌها األفؽانً وسواه ، وحاول أن ٌتمثلها وٌحذو 

ن بٌن الحركتٌن حركة اإلصبلح الدٌنً حذوها ، وإذا ما أؼفلنا جوانب كثٌرة من التباٌ

لدٌنا وحركة اإلصبلح البروتستانتً ، فإن اإلطار العام الذي عملت فٌه الحركتان 
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فكٌؾ إذا أضفنا إلٌه إطبلع أصحابنا علٌه وإعجابهم به ، ٌكاد ٌكون واحداً 

 صاحبه .  وبؤطروحات

وابدها لوال األرض ومع ذلك فإن هذه المإثرات الخارجٌة ما كان لها أن تجنً ف -ٖ

المعدة للقبول ، ولوال محاوالت إصبلحٌة ونهضوٌة تمت فً مسٌرة تراثنا العربً 

واإلسبلمً ، وتؤثر بها المصلحون ، أو وجدوا أنفسهم ٌستلهمونها ، وٌقٌسون 

واألشعرٌة فً ، حركتهم علٌها ، من هذه المحاوالت نذكر موقؾ المعتزلة من العقل 

ها ، ومدرسة ابن تٌمٌة وتلمٌذه ابن قٌم الجوزٌة فً الرجوع بعض جوانبها وأطروحات

إلى النص وتجاوز التصوؾ والتقلٌد والنزعة الرشدٌة لدى صاحبها وسواه ، والتً 

أحدثت ثورة منقطعة عما قبلها وعما بعدها ، وتوجهات ابن خلدون فً التحلٌل 

 . 88االجتماعً وتعلٌل قٌام الدولة وسقوطها

وأعجبتهم وجرأتهم على ، هم توا تراث األمة فشدأذلك ، كما قرلقد قرأ المصلحون 

 هذا الذي قالوه ، وذهبوا إلٌه . 

وكما فرعنا على المإثر األول )الحركة البروتستانتٌة( نفرع على هذا المإثر الحركة 

الوهابٌة التً كانت أقرب إلٌهم ، ومن المعروؾ أن محمد بن عبد الوهاب الذي تؤثر 

ثار على الوضع الذي آل إلٌه ، مٌه ونحا نحوها فً الفكر والسلوك بمدرسة ابن تٌ

وضع الدٌن ، وضع البدع واألهواء والطرق ووسابل التزلؾ والتوسل ، ودعا إلى 

وألح على ، نبذ الوسابل بٌن العبد وربه مهما تكن ، ورفض الفلسفة والتصوؾ معاً 

 بلحاتها فً حدود العقٌدةالتً حصرت إص -الرجوع إلى النص ، وكان لهذه الدعوة 

تؤثٌرها المهم حتى وصؾ أصحابها من قِـَبـل خصومهم بالوهابٌٌن ، إشارة إلى  -

 .  89خروجهم على الدٌن كما تفهمه العامة
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 البحث الثالث

 أسس اإلصالح في عصر النيضة    

 أسس اإلصالح الديني

سابل والطرابق نقصد باألسس مجموعة المواقؾ والقضاٌا والمقاصد والؽاٌات والو

 التً أقام علٌها المصلحون  نظرٌتهم اإلصبلحٌة فً الرقً والتقدم . 

نمٌز بٌن الؽاٌات والوسابل ، وال بٌن  المقاصد واإلجراءات باعتبارها  بمعنى أننا ال

جمٌعاً إطار العمل الذي جالوا فً نطاقه ، وسنرتب هذه األسس بشكل دابرة تبدأ من 

بٌنهما دوالب دابري  وتنتهً إلى الطموح والؽاٌة ، وما،  مالرإٌة والتصور والمفهو

ٌهم مادامت جمٌعها وجوهاً متعددة لقضاٌا الحركة  الفذلك ٌمكن أن ٌتقدم أو ٌتؤخر ، 

 وآرابها .

تبعاً لذلك سنقسم هذا البحث إلى قسمٌن  نقدم فً األول  عرضاً عاماً وسرٌعاً ألبرز 

م فً القسم الثانً ألهم سمات حركة اإلصبلح رجاالت النهضة وأفكارها على أن نقد

 الدٌنً . 

 الفرع األول 

 عرض عام ألهم رجاالت النهضة وأفكارهم وتصوراتهم
تكلمنا سابقاً عن النهضة ، وقلنا إن هنالك عوامل ذاتٌة تحركت ضمنٌاً فً األمة ، 

قافٌة السابدة وإن مدافع نابلٌون كان لها تؤثٌر محدود ، ولم تؽٌر شٌباً من األوضاع الث

فً نهاٌة القرن الثامن عشر وبداٌة القرن التاسع عشر التً ٌعطٌنا فكرة وافٌة عنها 

المفكر عبد الرحمن الجبرتً فً كتابه المشهور ) عجابب اآلثار فً التراجم 

 واألخبار ( .

لشٌوخ األزهر والنزعات الصوفٌة  –فً مصر مثبلً  -لقد كانت السٌادة الثقافٌة 

 الخرافٌة . واألنماط 

ٌروي الجبرتً عدداً كثٌراً من الحوادث التً تدل على ذلك كادعاء أحدهم النبوة 

 . 9ٓواعتقاد  الناس أن القٌامة قابمة فً ٌوم محدد
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ومع ذلك فإن مظاهر التفكٌر النقدي النابعة من المفهوم الذاتً لحضارتنا لم تكن 

 حسن البدري الحجازي ؼاببة ، كما نراها عند الشٌخ العمدة الشاعر الصالح

 . 9ٔهـ "  ٖٔٔٔ"  توفً سنة  
 

وقد أشرنا سابقاً إلى المرتضى الزبٌدي ، ورفضه التفكٌر البدعً ، وقلنا إن مظاهر 

التفكٌر النقدي كانت محدودة ، كما أشرنا إلى دور محمد علً وإلى البعثات العلمٌة 

 لعصبة التً كانالتً أرسلها ، وأخٌراً أشرنا إلى خٌر الدٌن التونسً ، وا

 ٌمثلها. 
 

لقد ربط هذا المفكر بٌن التقدم العمرانً وبٌن العدل والحرٌة مضٌفاً عنصراً  جدٌداً ، 

نظٌر لها بٌن  هو أهمٌة دور التنظٌمات الدنٌوٌة ، فكان بذلك مفكراً جمع بصورة ال

ثة األصالة والحداثة ، بٌن ابن خلدون والماوردي من ناحٌة ومنجزات العصور الحدٌ

من ناحٌة أخرى ، وأعطى بذلك لئلسبلم وجهاً أكثر حٌوٌة وإشراقاً وقدرة على 

من خبلل التراكم والتدافع واإلثراء  –تخطً الصعوبات والتقدم ، ذلك أن حضارتنا 

تمكنت أن تبنى كلٌات التارٌخ والعمران ) ابن خلدون ( ، وقبله أنجز  –والتفاعل 

ام التشرٌع والفقه " كما أتى أرسطو بكلٌات الذهن الشافعً ، كلٌاته فً األخبلق وأحك

والتفكٌر " ، ونجد فً الفقه كلٌات الشاطبً ، ثم كلٌات الجوٌنً وابن عبد السبلم 

 . 9ٕوالؽزالً وؼٌرهم
 

وهذا ٌعنً إنتاج هذه الحضارة لنفسها كلٌات حضارٌة ، وبالتالً فإذا عادت الروح 

 النابمة ضمن إٌقاظ األمة من ؼفوتها .

م الذي  87ٙٔ -8ٓٗٔى ضوء ذلك نفهم المفكر التونسً أحمد أبو الضٌاؾ  عل

ٌعتقد أن الحكم هو من فروض الكفاٌة راجع الختٌار أهل الحل والعقد ، وقد عرض 

 . 9ٖللحكم المطلق الذي ٌعارضه الشرع

                                                 
 الجبرتً : عجابب اآلثار فً التراجم واألخبار    9ٔ

عبد المجٌد الصؽٌر : الفكر األصولً وإشكالٌة السلطة العلمٌة فً اإلسبلم المإسسة الجامعٌة   9ٕ
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وقد عرض أٌضاً للظلم المفسد للعمران ، وأبان أن شدة الملك الفهري تقضً على 

، مثل الشجاعة وإباء الضٌم والمروءة وحب الوطن  9ٗالبشرٌة بعض الكماالت

 ٌكون إال بالقوانٌن .  ، والعدل عنده هو العدل المرتب ، والترتٌب ال 9٘والؽٌرة 

وهو ٌرى أنه فً أمور العمران ٌنبؽً تقدٌم  الضروري على الحاجً والحاجً على 

خلدون إن الدولة ٌجب  ، وٌحذر من الحكم بالمشٌبة ، وٌذكر بقول ابن 9ٙالتحسٌنً 

 .97علٌها (  أن تكون طالبة ) مالها ( ومطلوبة ) ما
 

وٌتساءل عما ٌدفع األمم إلى التقدم ، فٌجٌب : القوة العمرانٌة والعرفانٌة المدعومتان 

 بالعدل واألمن و القانون . 

م فً كتابه ) صفوة االعتبار بمستودع  889ٔ -8ٗٓٔوركز محمد بٌرم التونسً 

 . 98واألقطار( على النتابج السٌبة العمٌقة لدور الرشوة فً تصدع العمراناألمصار 

لقد ذكرنا كثٌراً جمال الدٌن األفؽانً ودوره الكبٌر فً إزكاء الخطاب النقدي ، 

وٌمكن القول إن المذكور لم ٌترك شٌباً إال قاله وبحث فٌه ، وخاصة تؤكٌده على دور 

 99، وفٌه سعادتها وعلٌه مدارها الدٌن : الدٌن قوام األمم وبه فبلحها

وتكلم على علم التارٌخ ، وفلسفته ، وتساءل هل ٌمكن أن ٌقوم ذلك بمعزل عن 

ٌبحث عن سٌر األمم فً   -حسب رأٌه  –االعتقاد بالقضاء والقدر ، وهذا العلم 

ٌنشؤ عنها من  صعودها وهبوطها ، وعن طبابع الحوادث العظٌمة وخواصها ، ما

ٌتبع ذلك من نشؤة األمم أو فناء بعضها أو اندراس أثرها ،  ل ، وماالتؽبٌر والتبدٌ

أجل أال تكمن وراء هذا العلم فكرة ؼٌاب استقبلل قدرة البشر فً تصرٌؾ األحداث ، 

  ٓٓٔوبؤن أحداث التارٌخ هً فً قبضة ومدبر الكابنات ومصرؾ الحوادث 

  ٔٓٔوالجهل ونوه بمعادلة القوة والعلم كنقٌض لمعادلة أخرى هً الضعؾ  

                                                 
 ٙص  ٔح 9ٖٙإتحاؾ أهل  الزمان  بؤخبار  ملوك تونس وعهد األمان ، تونس    9ٗ

 ٕٔالمرجع السابق ص     9٘

 7٘المرجع السابق ص      9ٙ

 7ٔالمرجع السابق ص     97

 9ٕٔص  ٖهـ ج ٕٖٓٔ، المطبعة اإلسبلمٌة بمصر سنة  ٔط   98

 8ٕٔالرد على الدهربٌن ، األعمال الكاملة ص    99

 8ٕٔرسالة فً القضاء والقدر  ص   ٓٓٔ

 9ٕٕخاطرات ) المسؤلة  الشرقٌة ( ص    ٔٓٔ
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و تحدث عن مسؤلة هامة هً احتبلل الدولة العثمانٌة لدول البلقان ، وكٌؾ أنها 

تركت لها جامعاتها الكبرى : الدٌن واللسان والتارٌخ ، وفً الوقت نفسه كان الحكام 

 ، والفخر باألسبلؾ ....  ٕٓٔاألتراك مكتفٌن بالعنجهة والؽطرسة 
 

ك العرب ، وقد تبارت األعاجم فً ولقد صاح بؤعلى صوته : كٌؾ ٌفضل تترٌ

االستعراب ، وتسابقت فٌه ، وكان اللسان العربً لؽٌر المسلمٌن ، ولم ٌزل فً أكبر 

 الجامعات والمعاهد . 
 

فً  إن الذي كان ٌنبؽً أن ٌحدث هو رفع النعرة القومٌة ، بجعلها أمة عربٌة بكل ما

ة أفاضل العرب من أخبلق اللسان من معنى ، وفً الدٌن اإلسبلمً من عدل ، وسٌر

 .   ٖٓٔوفً مكارمهم من عادات
 

وٌشٌر إلى أنه ال حٌاة للدولة  إال برجل قوي عادل ٌوفر األمن ألهلها على ؼٌر 

تتكون إال بقوتٌن  التفرد بالقوة والسلطان ، وٌردد رأي ابن خلدون فٌقول : الدول ال

جمع الكلمة وتوحٌد الوجهة النصرة والعصبٌة وقوة الدٌن الذي ٌقوم مقام الجنسٌة فً 

 . ٗٓٔالسلٌمة وطلب الؽلب 
 

ٌؽفل عن عامل أشار إلٌه ابن خلدون فً خراب العمران هو االنؽماس فً السفه  وال

 ٘ٓٔوالترؾ والبذخ والسرؾ 

وٌدلل بنقطة جوهرٌة : هً تحلً المسلمٌن بؤخبلق وفضابل رفعتهم إلى شاهق 

 . ٙٓٔ، ونعمق مداركنا ونسبر أخبلقناعلٌنا إال أن نرجع إلى قلوبنا  الوجود ، وما

وعلى كٍل نذكر بما قاله عبد القادر المؽربً : إن جمال الدٌن ٌمثل بعث ابن خلدون 

 .7ٓٔونشوره من قبره 

                                                 
 ٖٕٕالمسؤلة الشرقٌة ص    ٕٓٔ

 ٖٕٕالمسؤلة الشرقٌة ص   ٖٓٔ

 ٖٖٔخاطرات ) عصبٌة الجنس وعصبٌة الدٌن ( ص   ٗٓٔ

 ٕٕٗخاطرات ) بٌن العرب واألتراك  ( ص   ٘ٓٔ

 والعروة الوثقى . 8ٖٖخاطرات ) سنن هللا فً األمم ( ص    ٙٓٔ

 ٕ٘المؽربً : جمال الدٌن األفؽانً ، ذكرٌات وأحادٌث  ص    7ٓٔ
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وأشار جمال الدٌن إلى أن العلم الحقٌقً هو الذي أشارت إلٌه اآلٌة : ) َوإِْذ َقاَل َربَُّك 

َماَء ( لِْلَمبلِبَكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ اأْلَرْ  ْسفُِك الدِّ ٌَ ٌُْفِسُد فٌَِها َو ِض َخلٌَِفًة َقالُوا أََتْجَعُل فٌَِها َمْن 

 8ٓٔ( ٖٓ)البقرة: من اآلٌة

ٌتقدم  وعند جمال الدٌن التمدن الحقٌقً اإلنسانً هو لؤلخبلقً ، وبذلك فالؽرب ال

 . 9ٓٔعلٌنا

الشرقٌة ، وعلى الرؼم من أن المفكر أحمد ضٌا دافع عن اإلسبلم ، وعن األصالة 

  ٓٔٔفإنه كان ٌإمن بالعقلٌة  الوضعٌة التً نادى بها كونت 

وكان من عادة الرٌاض المصرٌة أن تفسح مجاالً واسعاً لمقاالت التمدن والحضارة 

 . ٔٔٔالعربٌة متؤثرة  بآراء ابن خلدون والماوردي ، وكانت تعرض بالمدنٌة الؽربٌة 

م مقاالً بعنوان  888ٔمجلة  عام وعلى هذا  فقد نشر الشٌخ علً ٌوسؾ فً هذه ال

التمدن دهري ، ذكر فٌه أن المدنٌة دابمة مستمرة  تابعة لوجود اإلنسان مرتقٌه 

 بارتقابه . 

وٌتساءل ماهً المدنٌة : هً الكمال للمجتمع اإلنسانً ، أو هً تمام نظام الهٌبة 

ت نفسه ٌنكر ، وٌنتهً إلى دعم النظرٌة الداروٌنٌة ، ولكنه فً الوق ٕٔٔاالجتماعٌة 

أن ٌكون هذا التحسن المتدرج فً الموجودات وفً اإلنسان من فعل الطبٌعة ، كل 

  ٖٔٔذاك من مراد هللا ، وبذلك فالداروٌنٌة عنده إسبلمٌة 

محٌص من التسلٌم بؤن المدنٌة دهرٌة دابمة بدوام اإلنسان مترقٌة  وفً النهاٌة ال

 ٗٔٔبترقٌته عاملة فٌه عمل الحكٌم المدنً

موقؾ ارتداد عن فلسفة ابن خلدون ، ومؽلؾ بالوضعٌة الفرنسٌة ، لكن لٌس هذا ال

 بشكل مطلق ، فقد أخذ بالنظرٌة الدٌنٌة اإلسبلمٌة التً تنادي بالتقدم اإللهً

                                                 
 ٖٔٗخاطرات ) الحرب والسبلم ( ص    8ٓٔ

   7ٙٔد. فهمً جدعان  ص     9ٓٔ

 7ٙٔالمرجع السابق ص     ٓٔٔ

 8ٙٔلسابق ص  المرجع ا   ٔٔٔ

 (ٖٙٔص  888ٔالشٌخ علً ٌوسؾ  التمدن دهري ) الرٌاض المصرٌة ، نوفمبر     ٕٔٔ

   7ٓٔد . فهمً جدعان المرجع السابق ص    ٖٔٔ

 ٔٗٔالمرجع السابق ص     ٗٔٔ
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علماً أن تركٌزه على فساد األخبلق هو استبناؾ لنظرٌة ابن خلدون ،  ٘ٔٔالمستمر  

 . ٙٔٔسبلم وبالوضعٌة وفلسفة التارٌخ وهكذا ٌكون المذكور قد قدم تركٌباً ٌؤخذ باإل

بالتركٌبة السابقة ) اإلسبلم والفكر الؽربً (  897ٔ– 8ٗ٘ٔوٌؤخذ عبد هللا الندٌم 

منكراً أن ٌكون هنالك نبض ذاتً من الشرقٌٌن سببه المناخ ، أو أن ٌكون مرد ذلك 

، من إلى اإلسبلم .... وكشؾ عن العوامل التً أدت إلى تقدم الؽرب وتؤخر الشرق 

ذلك ) إطبلق الحرٌة للكتاب فً نشر أفكارهم وحجر ملوك الشرق على العقول 

 واألفكار، وإحداث األمم األوروبٌة لمجالس السمو الفكري واألدبً والمدنً 

 7ٔٔالعام 

فٌتفق مع خٌر الدٌن التونسً بؤن العلم والعدل هما  89ٖٔ – 8ٕٗٔأما علً مبارك  

هما أصل التقهقر ، وأضاؾ إلى ذلك  سبباً آخر هو  أساس التقدم ، وإن الجهل والظلم

إقدام المؤمون إلى شراء الممالٌك وتقلٌدهم المناصب العلٌا التً أصبحوا معها 

 أصحاب العقل والعقد . 

وفً الواقع لقد أدٌر التقدم على أساس أحادي ، فكان عند بعضهم عقلٌاً مشتقاً من مبدأ 

اسٌاً ، وكان عند اآلخرٌن قٌمٌاً واكسٌولوجٌا التوحٌد ، وكان عند بعضهم اآلخر سٌ

على قٌمة المدنٌة ، وعلى القٌم االجتماعٌة األخبلقٌة ، أو على القٌم االقتصادٌة ، أما 

المركبات الشمولٌة المتكاملة القابمة على تعدد األسس فلم تظهر إال مإخراً ، فمن 

 هإالء الذٌن قاربوا ذلك ؟؟ .

محدثٌن إشكالٌة علم الكبلم ، فراحوا ٌبحثون عن علم لقد أدرك بعض المفكرٌن ال

كبلم جدٌد ، ٌكون محرراً لئلنسان بعٌداً عن العلم القدٌم ومعانقته ، أساساً لبلتصال 

باهلل وتجدٌد الصلة به ، فهً دعوة إلى الرجوع إلى الشهادة كما فهمها السلؾ 

 لوهابٌة  .اإلسبلمً ، وتطهٌراً لئلسبلم  من الشوابب كما دعت إلٌه ا

أبرز المإلفات الكبلمٌة  8ٔٔم( 9ٓ٘ٔ-8ٗ9ٔولعل رسالة التوحٌد للشٌخ محمد عبده )

الحدٌثة على اإلطبلق فقد أشار إلى أن سلطة الوجدان على اإلنسان أقوى من سلطة 

                                                 
 7ٕٔد . فهمً جدعان  ص    ٘ٔٔ

 9ٓٔٔ، القاهرة  ٕعبد هللا الندٌم  : سبلفة الندٌم ح   ٙٔٔ

 9ٓٔٔ، القاهرة  ٕفة الندٌم ح عبد هللا الندٌم  : سبل   7ٔٔ

 9ٓ٘ٔمحمد إقبال : تجدٌد الفكر الدٌنً  فً اإلسبلم ، ترجمة عباس محمود العقاد  قاهرة   8ٔٔ
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تخضع لعملٌة البرهان  العقل ، فاإلنسان لٌس عقبلً فحسب ، وإنما فاعلٌة وجدانٌة ال

ضل العقٌدة ، ٌمكن للعٌون أن تبكً وللزفرات أن تصعد المنطقً المنظم ، فبف

 .9ٔٔوللقلوب أن تخشع 

ومبدأ التوحٌد ذو فاعلٌات متعددة بعضها نفسً وبعضها اجتماعً وبعضها أخبلقً  

وبعضها تمدنً ، فالتوحٌد طاقة محررة تجنب جذور الفتنة بكل صورها ، أي تطهر 

ة واالرتفاع باإلنسان إلى أسمى مراتب العقول من األوهام الفاسدة والعقابد الخرافٌ

الكرامة ، والتوحٌد ٌعنً رد الحرٌة إلى اإلنسان وإطبلق إرادته من القٌود ، وٌعنً 

 . ٕٓٔتقرٌر المساواة بٌن الناس ورد التفاوت إلى عقولهم وإلى عملهم العقلً الخالص 

الشرع عند  فالطابع العقبلنً ألسس اإلٌمان عند اإلمام ، وتقدٌم العقل على ظاهرة

التعارض ، واالعتبار بالوقابع التارٌخٌة والطبٌعٌة الوضعٌة من أجل استنباط سنن 

 .ٕٔٔالكون وقوانٌنه ، ومحو كل أثر للعبودٌة  لؽٌر هللا

 والخبلصة عند اإلمام ، هً أن العقل هو األساس ألنه ٌنبوع الٌقٌن . 

الذي تصدى هو  9ٓ9ٔ-8ٗ٘ٔولعل المفكر السوري حسٌن الجسر الطرابلسً 

لمجابهة  العلم الحدٌث ، ومن أشهر نظرٌاته فً القرن التاسع عشر ، نظرٌة النشوء 

 الدارونٌة . 

لقد وطد المذكور العزم على أمرٌن أساسٌٌن ، األول التصدي للفلسفات الجدٌدة 

الوافدة من الؽرب صوناً  لعقٌدة التوحٌد اإلسبلمٌة ، والثانً بٌان أن العقابد التً 

علٌها هذا التوحٌد البلعقبلنً كالمعجزات مثبلً ، فهً ابتداًء من النظرٌات  انطوى

 العلمٌة الحدٌثة ، جابزة عقبلً ، والقول هنا عقبلً ، مرادؾ للقول علماً . 

وٌصرح الجسر بؤنه حٌن ٌخوض فً بعض الفلسفات ، فإنه الٌقصد التعسؾ فً 

ٌكلؾ إال بالعقابد الحقة   مً الالدٌن ، وإنما إقناع  المتعسفٌن بؤن الدٌن اإلسبل

 . ٕٕٔالمنطبقة على قانون العقل الصحٌح 

                                                 
 9٘ص  97ٔ، دار المعارؾ بمصر  ٗمحمد عبده : رسالة التوحٌد  ، ط  9ٔٔ

 ٕٕٓد . فهمً جدعان  ص    ٕٓٔ

 ٖٕٓد . فهمً جدعان  ص   ٕٔٔ

 هـ ٖٙٓٔمحمدٌة فً حقٌقة الدٌانة  اإلسبلمٌة وحقٌقة الشرٌعة المحمدٌة ، بٌروت حسٌن الجسر  : الرسالة ال   ٕٕٔ
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وٌشٌر إلى نقطة جوهرٌة ،هً أن مباحث العلوم الكونٌة لٌست من مقاصد الشرٌعة 

و هو  ٖٕٔفٌها أنها تهدؾ إلى الداللة على الخالق وحكمته  اإلسبلمٌة ، وإنما أجمل ما

جاء من كبلم األنبٌاء  من أمر علوم   اعٌن ما ذهب إلٌه محمد عبده حٌن قرر أن م

 . ٕٗٔالفلك واألرض إلى الؽوص إلدراك أسراره وبدابعه 

هذه النزعة التً تبناها الجسر )اتفاق مضمون اآلٌات القرآنٌة مع مكتشفات العلم 

الحدٌث ( هو وعدد من رواد الفكر المحدثٌن الذٌن تعانق لدٌهم العلم والفلسفة والدٌن 

خذوا عن العلم الصورة البدٌعة لتركٌب الكون والجسم اإلنسانً ، فً آن واحد ، فؤ

كما كشؾ عنها علم الفلك وعلم الفسٌولوجٌا بشكل خاص ، مما ٌدلل صراحة على 

وجود مبدع وحكٌم ، واخذوا عن الفلسفة أدلتها التقلٌدٌة على وجود هللا  ، تلك األمثلة 

از والوجوب والعلة الفاعلة  ، المستنبطة من الحركة ومن مفاهٌم اإلمكان والجو

، وهكذا فإن العلم الحدٌث والعقل   االعتقادٌةوربطوا هذا  كله بالمقررات الدٌنٌة 

 السلٌم أبدعا من جدٌد مبادئ اإلٌمان وأسس االعتقاد . 

 هذا ونشٌر إلى ثبلثة مفكرٌن ساروا فً هذا الطرٌق : 

مذكور على العلوم  ، فقد حث ال 9ٗٔٔ-87ٓٔاألول هو الشٌخ طنطاوي جوهري 

وخاصة على الفلك  والبٌولوجٌا ، وذلك بسبب دالالت هذه من مسؤلة توحٌد الخالق 

 . ٕ٘ٔوفً أعمال الحٌاة 

ففً علوم الطبٌعة تتجلى مظاهر العلة الؽابٌة فً الكون ، فالترتٌب المحكم والنظام 

وان تكشؾ البدٌع والحكمة الكاملة فً أجزاء الكون ، وفً أعضاء اإلنسان والحٌ

صراحة عن أن للوجود خالقاً بدٌعاً حكٌماً واحداً ، وأن من أراد معرفة هللا فعلٌه أن 

 .ٌٕٙٔنظر فً عجابب هذه العلوم المدهشة 
  

م( 9ٔٗٔ-89ٙٔوالمفكر الثانً هو العالم الدمشقً محمد جمال الدٌن القاسمً )

ور النظري صاحب الكتاب المشهور دالبل التوحٌد ، حٌث نجد لدٌه دلٌل للشع

بالخالق إلى جانب دلٌل العناٌة ودلٌل االختراع الرشدي ودلٌل العلة األولى ودلٌل 
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اإلحكام واإلتقان ) الدلٌل الؽابب ( ودلٌل الترقً أو التفاوت فً مراتب الموجودات 

األرسطً والدلٌل  –األفبلطونً ، ودلٌل عشق الموجودات للكمال األفبلطونً 

 . 7ٕٔالبشري االجتماعً
 

الشرابع واألدٌان هً وثاق هللا تعالى فً سٌاسة خلقه ومبلك أمره ونظام األلفة بٌن و

عباده وقوام معاشهم والمنبه على معادهم ، والباعث لهم على اعتقاد الذخابر من 

 . 8ٕٔمشكور صنابع العاجل ومحمود  ثواب اآلجل 
 

نان لم ترق أحوالهم وٌقرر وجود عبلقة قوٌة بٌن التوحٌد والمدنٌة فً التارٌخ ، فالٌو

 إال حٌن ارتفع فبلسفتهم فوق الوثنٌة .
 

هـ  صاحب  ٕٖٗٔ – 7ٖٕٔأما الثالث فهو أبو المعالً محمود شكري األلوسً  

التفسٌر الذابع الصٌت ) روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً ( ، 

عن التفسٌر  وضعه من أجل فهم معنوي ، روحً للقرآن مرتبط باللؽة وبعٌد

 الروحانً عند الباطنٌة . 

والمحاولة التً قام بها محمد عزٌز الحبانً فً كتابه الشخصانٌة اإلسبلمٌة ، فهً 

تمثل فهماً فلسفٌاً شخصانٌاً للشهادة اإلسبلمٌة األولى : ) أشهد  أن ال إله إال هللا ( ، 

الكبلم التقلٌدي باعتبار ففً هذه الفلسفة تقدٌم فهم جدٌد للتوحٌد ٌبث الحركة فً علم 

  9ٕٔاإلنسان شخصاً أو أنا شعورٌاً  ذا استقبلل ذاتً ٌقؾ أمام هللا الواحد 

والشهادة تتمثل فً وعً الشخص لذاته وعٌاً ٌإكد ذاته وكرامته ووجوده المستقل 

أمام المطلق ، بحٌث ٌكون التواصل ذاتٌاً مع اآلخرٌن على أساس الرحمة وإٌتاء 

الدخول لعالم الحرٌات باعتباره ٌجسد أقصى مرتبة من التوتر فً الزكاة ، ومن ثم 

التعالً والكمال والعمل وفق مشٌبة هللا ، لذلك  فإن جوهر الشهادة ٌجسد المراقبة 

 .ٖٓٔالدٌمقراطٌة المباشرة  على سٌر األمور العامة 

ٌة وللشهادة مضمون أخبلقً ٌدفع إلى مخافة هللا ، هكذا ضمٌره ٌمثل الصفاء والحٌو

عاكساً الحضور الكلً اإللهً هادفاً باستمرار إلى التجاوز وإلى التطلع الدابم نحو 
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ٌقؾ فً وجهها كهنوت وهً ما اصطلح علٌه باألخبلق الدٌنٌة  نهضة جدٌدة ال

 .ٖٔٔاإلسبلمٌة ، فالقلب هو مركز الحٌاة الباطنٌة 

 ٕٖٔوفً رأٌه إن اإلٌمان ٌقوم على الحب ال التفكٌر المنطقً

بة عثمان أمٌن التً عبر عنها بالفلسفة الجوانٌة ، فهً فً قوة الوعً الدٌنً  أما تجر

نستطٌع أن نسبر أؼوار الحٌاة الجوانٌة باألدوات العلمٌة ، ٌقول  فنحن ال ٖٖٔالباطنً 

 أنشتاٌن : العلم حتى الٌوم لم ٌستخدم إال فً خلق العبٌد . 

لحٌاة وبالنور الروحً الذي والخبلصة فالشخصانٌة هً الشعور الباطنً النابض با

 ٌحول اإلنسان فً حال الرإٌا أو الوعً الباطنً إلى حال الفعالٌة الحٌة الخارجٌة . 

أما محمد فرٌد وجدي فٌرى أن المستقبل لئلسبلم ال على أساس كثرة أهله ، وخصب 

 .ٖٗٔأراضٌه ، وإنما ألنه الحق والنور الصرٌح والكلمة العلٌا 

إسعاؾ النشاشٌبً إلى الجمع بٌن القلب العربً والعقل  ودعا الكاتب الفلسطٌنً

األوروبً ، أي بٌن الحضارة العربٌة وما أبدعه الؽرب من مدنٌة النظام والعلم والفن 

 .ٖ٘ٔوالقوة 

ولعل عبلل الفاسً من المفكرٌن الذٌن ٌتصفون بالمرونة والتكٌؾ ، وهو من 

خرج جوهرٌاً من إهاب األصوات التً استطاعت أن تتكلم لؽة العصر دون أن ت

 .ٖٙٔاإلسبلم الجوهرٌة 

 -8ٗ9ٔوإذا انتقلنا إلى دابرة الفعل )السٌاسٌة (  تكلمنا على أبً الهدى الصٌادي ) 

هـ ( الذي كان من أبرز الشخصٌات المإٌدة لعبد الحمٌد ، وهو ٌحتل عقلٌة  9ٓ9ٔ

دابرة الفعل ، ٌمكن التكلم عنه فً  محافظة تعارض الثابر جمال الدٌن ، وهو أبرز ما

 فً سبٌل دفع اإلسبلم وإٌقاظه ، السٌما إذا علمنا أنه وراء الجامعة اإلسبلمٌة . 

                                                 
 ٔٙالمرجع السابق ص      ٖٔٔ

 7ٖالمرجع السابق ص    ٕٖٔ

 ٖٔٔص  9ٙٗدار القلم ، سنة  عثمان أمٌن : الجوانٌة  ، أصول عقٌدة وفلسفة ثورة  ،  ٖٖٔ

 ٙ٘ٙص  9ٕٓٔ،  7ٔمحمد فرٌد : كٌؾ ٌكون المستقبل للمسلمٌن : المنار /   ٖٗٔ

 ٕٔهـ ، المكتبة السلفٌة بمصر ص  ٕٖٗٔكتابه : قلب عربً وعقل أوربً ، القدس ،    ٖ٘ٔ

   8ٖٖد . فهمً جدعان : أسس التقدم ص    ٖٙٔ



 (46) 

وٌمكن القول إن األسباب العمٌقة لنشوء هذه الجامعة ٌكمن فً الدعوة لتماسك وقوؾ 

  7ٖٔالشعوب اإلسبلمٌة أمام الجشع األوربً  الزاحؾ 

لمٌن ، حتى أن مإٌدٌها فً مصر لم ٌكونوا هذه المواالة لم تكن إال تمسكاً بخلٌفة المس

  8ٖٔجمٌعاً مإٌدٌن للنفوذ التركً 

فالزعٌم مصطفى كامل مثبلً لم ٌنكر الرابطة العثمانٌة ، ولكن اتخذها وسٌلة لمناوأة 

، فقد دعا هللا تعالى أن ٌهب الدولة العلٌة القوة األبدٌة والنصر السرمدي  9ٖٔاإلنكلٌز

أجمعٌن حول راٌة الخبلفة اإلسبلمٌة المقدسة ، وأن ، وعلى المسلمٌن أن ٌلتقوا 

 . ٌٓٗٔعززوها ، والدٌن والوطنٌة فً رأٌه توأمان 

وقد ساعد على التفاؾ المسلمٌن مهاجمة كرومر المستمرة لئلسبلم ، ومهاجمة دول 

 .ٔٗٔبؤنه مصري عثمانً 89٘ٔدفعه إلى أن ٌجٌب أخ كرومر عام  أوربا ، وهذا ما

م للمحافظة على الدولة العلٌه   88ٙٔفدعا من بٌروت سنة أما الشٌخ محمد عبده 

طان سواها ، ونحن على لالعثمانٌة ثالثة العقٌدة بعد هللا والرسول ، فلٌس للمسلمٌن س

 هذه العقٌدة نحٌا ونموت .

أتٌح لـه  -وٌمكن القول أنه أهم رجاالتها  -ونظراً لمكانته الخاصة فً حركة النهضة 

ٌاً أكثر من أستاذه جمال الدٌن ، وأن ٌترك فً الفكر اإلسبلمً أن ٌكون مفكراً نظام

 تؤثٌراً أبعد مدى ، لذلك سنفرد لـه مكاناً خاصاً من االهتمام والدراسة . 

م فً قرٌة مصرٌة على ضفاؾ الدلتا ومن عابلة تشتهر بالعلم  8ٗ9ٔولد عام 

دروس واستهوته بشكل خاص  877ٔو 8ٙ9ٔودرس فً األزهر بٌن  ٕٗٔوالتقوى 

 المنطق والفلسفة والبلهوت الصوفً .

                                                 
، دار اإلرشاد للطباعة  ٔفً األدب المعاصر ، جمحمد  محمد  حسٌن : االتجاهات  الوطنٌة    7ٖٔ
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شجعه جمال الدٌن على دراسة الفلسفة ولدٌنا بخط ٌده نسختان من كتاب اإلشارات 

 البن سٌناء تشهد بمدى اهتمامه بذلك العلم . 

كتب فً األهرام فً الشإون السٌاسٌة والعلمٌة ، وكان ٌلقً الدروس فً منزله ، 

كوٌه والترجمة العربٌة لكتاب ؼٌزو فً تارٌخ وٌشرح كتاب تهذٌب األخبلق لمس

 المدنٌة األوربٌة ، وأول درس ألقاه فً تارٌخ  العلوم مقدمة ابن خلدون . 

لعب دوراً هاماً فً الحركة العرابٌة ، فكانت مقاالته تعكس أفكار األفؽانً السٌاسٌة ، 

ٌؤمر محمد على أن  –عند نفً األفؽانً من مصر  –حمل  الخدٌوي توفٌق  وهذا ما

 م ، حٌث عٌنه رٌاض باشا 88ٓٔعبدو باالعتزال فً قرٌته حتى سنة 

 ) ربٌس الوزراء ( ربٌساً لتحرٌر الوقابع المصرٌة . 

أصبح أحد زعماء الجناح المدنً للمقاومة الشعبٌة ، ووضع مع فرٌق من الزعماء 

أثناء هجوم  المدنٌٌن عرٌضة أرسلت إلى ؼبلدستون ، وقام بتنظٌم المقاومة الشعبٌة

اإلنكلٌز  على حركة عرابً ، والتً انتهت بسجن الشٌخ اإلمام ، حٌث ترك انهٌار 

 الحركة القومٌة فً نفسه أثراً عمٌقاً . 

نفً مدة ثبلث سنوات ، فقصد بارٌس وهنالك شارك فً إصدار مجلة العروة الوثقى 

 ، وسافر إلى تونس آمبلً أن ٌلتحق بالمهدي  فً السودان . 

بعد ذلك فً بٌروت ، حٌث ألقى محاضرات فً علم الكبلم ، وكانت داره عاش 

 ملتقى العلماء والكتاب من مسٌحٌٌن ودروز ومسلمٌن . 

عاد إلى مصر وعٌن قاضٌاً إبعاداً لـه عن التؤثٌر فً الشباب ، ثم عٌن مفتٌاً للدٌار 

وعٌن عضواً م ، فكانت فتاواه تتسم باالتفاق مع روح العصر ،  899ٔالمصرٌة عام 

م ، وكانت مهمة هذا المجلس المناقشة   88ٖٔفً المجلس التشرٌعً الذي أنشا عام 

 وإبداء الرأي .

 ساعد على تؤسٌس جمعٌة إسبلمٌة خٌرٌة كان هدفها إنشاء المدارس الخاصة . 

أهم مإلفاته بحث عن علم الكبلم اعتمد محاضراته فً بٌروت ، وقد صدر بعنوان 

وكتب فً تفسٌر أجزاء من القرآن الكرٌم  ، وأعد مع رشٌد رضا رسالة التوحٌد ، 

 تفسٌراً مستفٌضاً للقرآن الكرٌم قبل أن ) ٌسرع إلٌه الموت ( . 

تعلم الفرنسٌة وطالع الفكر األوربً المعاصر على نطاق واسع ، مثل كتاب امٌل 

 لروسو وكتاب التربٌة لسٌفر ورواٌات تولتستوي وكتاب حٌاة ٌسوع لشتراوس
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وتؤلٌؾ رٌتان ، وكان ٌزور أوربا لتجدٌد نفسه وإلنعاش آماله فً شفاء العالم 

 .ٖٗٔاإلسبلمً 

انطلق فكره من ضرورة البعث الذاتً ، وكان ٌشعر بنوع من انحطاط خاص 

 بالمسلمٌن .

ٌرى أن فً مصر دابرتٌن ، دابرة منشإها شرابع اإلسبلم ومبادبه الخلقٌة ، ودابرة 

لحضارة األوربٌة ، وقد أخذ ٌحلل هذه اإلشكالٌة والتباعد  بٌن العقل المستمدة من ا

عناصرها ، وهو ٌرى أن كل مجتمع ٌقوم على شرابع وضوابط ونوامٌس ، فإذا 

خرج عن ذلك تعرض للفناء ، وطبعاً فهو ٌإمن بؤن الشرابع تتؽٌر بتؽٌر أحوال 

وذلك بالنسبة تإتً الثمر الحً ،  األمم والقوانٌن المزروعة فً ؼٌر أرضها ال

صلة  لوجود نوعٌن من المدارس : المدارس الدٌنٌة والمدارس العصرٌة اللتٌن ال

بٌنها ، وفً رأٌه إن المتهجن على خطؤ ، فالدٌنٌة ٌسودها التقلٌد والجمود ، 

والمدارس التؽرٌبٌة  كانت تسعى لجذب الطبلب إلى دٌن األساتذة ، وقد خلق ذلك 

 قاوم كل تؽٌٌر ، والثانٌة عقلٌة األجٌال القابلة لكل تؽٌٌر.طبقتٌن اجتماعٌتٌن األولى ت

كان هدفه عدم الرجوع إلى الماضً ، ودعم مجرى التطور الذي بدأه محمد علً ، 

وكان سإاله الربٌسً : هل بإمكان من ٌعٌش فً العالم الحدٌث أن ٌبقى متمسكاً 

فهم الخطر الحقٌقً باإلسبلم ؟؟ لقد ركز جهده على الشاكٌن فً صبلح اإلسبلم ، 

 على األمة .

فكونت ) زعٌم الوضعٌة ( ٌإمن بؤن النظام الجدٌد للمعتقدات ٌقضً بتطبٌق 

األسالٌب العقلٌة على المجتمع ، فتجعل منه نظاماً عقلٌاً للخلقٌة االجتماعٌة ، وقاعدة 

للعمل االجتماعً ، وعلماً للسعادة البشرٌة ، وفً نظر الشٌخ اإلمام إن اإلسبلم 

ٌنطوي على بذور هذا الدٌن ، وهذا العلم االجتماعً وهذا القانون الخلقً ،  مما 

 ٌجعله صالحاً ألن ٌكون أساساً  للحٌاة الحدٌثة . 

لذلك كان ٌعتقد بتحرٌر الفكر من قٌد التقلٌد ، وفهم الدٌن على طرٌقة سلؾ األمة قبل 

من موازٌن العقل ،  ظهور الخبلؾ والرجوع إلى الٌنابٌع األولى ، واعتبار ذلك

 . ٗٗٔواألمر  الثانً إصبلح أسالٌب اللؽة العربٌة 
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وقد حكى عنه الكثٌر حتى قٌل إنه ال ٌقوم بواجباته الدٌنٌة ، وكتب عنه رشٌد  رضا 

: إن عبدو ٌتبع التقلٌد األساسً للتقوى اإلسبلمٌة المتضمن أن الخشوع وحضور 

 شرط لصحتها وقبولها.القلب فً الصبلة واجب وهو من أركان الصبلة و

وإننا نرد دراسة ابن سٌنا والمعتزلة إلى إرشاد األفؽانً التً أصبحت بتؤثٌر محمد 

 عبدو أحد عناصر  الفكر السنً الحدٌث  .  

لكنه لم ٌتعرض إلى مسؤلة خلق القرآن الكرٌم للحفاظ على وحدة األمة فالمسؤلة 

  -ن بالمادٌة اللبٌرالٌة بؤن اإلنسان ٌإم األساسٌة عنده العلم والدٌن ،  لكنه كان  ال

ذروة الكون ، أو كقول سبنسر سلطة مجهولة تتجلى فً قوى  –على حد رأي رٌنان 

الطبٌعة ، وفً مختلؾ تحوالتها ، وتشكل الحقٌقة األساسٌة الكامنة وراء جمٌع أشكال 

 . ٘ٗٔالدٌن 

، وهو دٌن الفطرة فاإلسبلم عنده ٌنسجم مع العقل البشري ومع اكتشاؾ العلم الحدٌث 

، وقد اشترك فً النقاش حول هذه المسؤلة مع المإرخ الفرنسً هانوتو ومع فرح 

 انطون .

تابع نهج األفؽانً وخٌر الدٌن والطهطاوي ، وركز كثٌراً على تحدٌد مفهوم 

المصلحة ، وقارن بٌن الدٌمقراطٌة وبٌن اإلجماع والرأي العام ، وأصبح اإلسبلم 

لنشاط  اللذٌن كانا قاعدتً التفكٌر االجتماعً فً القرن التاسع مرادفاً للتمدن وا

 . ٙٗٔعشر 

فاإلسبلم لم ٌدع إلى تعطٌل عمل العقل ، فمن رفع األسباب رفع العقل ، ومن  

رفع العقل رفع الدٌن ، فاإلسبلم هو علم االجتماع الحقٌقً علم السعادة فً هذا 

اإلعراض المسرؾ عن خٌرات  ٌدعو اإلنسان إلى العالم وفً اآلخرة ، فهو ال

الدنٌا واالنتفاع بها باالعتدال ، ودعا إلى التصوؾ الحقٌقً البعٌد عن االعتقاد 

 بكرامة األولٌاء وبؤنهم وسطاء بٌن اإلنسان وهللا . 

ولقد اعتبر المصلحة أساس االستنباط متؤثراً بالمذهب المالكً ، ولكنه كان ٌإمن 

 مذاهب . بمذهب إسبلمً ٌختاره من كافة ال
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كان ٌعتقد أن الوحدة ضرورٌة فً الحٌاة السٌاسٌة ، وأعظم وحدة هً الوحدة 

ٌقل أصالة عن انتساب  الدٌنٌة ، وإن انتساب ؼٌر المسلمٌن إلى األمة ال

 . 7ٗٔالمسلمٌن

وكان ٌكره األتراك فقد قال : إن كل مصري ٌكره األتراك وٌبؽض مكرهم  ، كما 

بؤن المستبد العادل ٌستطٌع أن ٌعمل من أجلنا فً ، وٌإمن  8ٗٔكان ٌكره اإلنكلٌز 

نستطٌع عمله من أجل أنفسنا فً خمسة عشر قرناً ،  مدة خمسة عشر عاماً ما ال

 .9ٗٔلكن هذا لم ٌكن ٌعنً تؤٌٌده للحكم المطلق 

لقد بدا لـه أن القومٌٌن العقابدٌٌن على خطؤ فً اعتقادهم أن لبلستقبلل طرٌقاً 

رابً : لم ٌكن ٌخطر بباله أن ٌطلب إصبلح أمة ، وإنما مختصرة ، فقد قال عن ع

الذي أحاط بفكره هو الخوؾ على مركزه من الجركس ، وعندما انتعشت الروح 

القومٌة من جدٌد بزعامة مصطفى كامل ، قال إن أسالٌبه ال تإدي إلى نتٌجة قط ، 

تب فً م ٌك 9ٔ9ٔعاد عام  وإذا أدت فإلى نتابج زابلة ، ومع ذلك  فسرعان ما

 .ٔ٘ٔ، كما كتب قبل ذلك فً مسؤلة الشورى  ٓ٘ٔمسؤلة القومٌة العربٌة 

أما الدابرة الثانٌة من دروب الفعل ، فهً الدابرة العربٌة ، التً تؤخرت نسبٌاً ألن 

رموزها التقوا بادئ ذي بدء حول الرابطة اإلسبلمٌة ، فها هو الزعٌم مصطفى 

كما قلنا أٌد  العثمانٌٌن ضد الؽرب  كامل ٌصبح من أقوى الداعٌن للعروبة ، وهو

الذي كرس كل جهوده  للقضاٌا  –كما قلنا محمد رشٌد رضا  –، ومثله معه 

العربٌة ، بعد أن كان أحد الدعاة  العملٌٌن للجامعة اإلسبلمٌة ، وكان قبل ذلك 

 ٌدعو إلى اإلصبلح والشورى . 
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ى أن جهودهما تنصب وإذا انتقلنا إلى محً الدٌن الخطٌب ومحمد كرد علً ، نر

بالدرجة األولى على اإلصبلح اإلسبلمً فً إطار قومً عربً بالدرجة األولى ، 

  ٕ٘ٔأي انتهى هإالء إلى أن نهضة اإلسبلم رهٌنة بنهضة العرب

لقد كان محمد كرد علً حرٌصاً على الشخصٌة العربٌة ، وعلى أصالتها 

بسر تقدم السكسون ، وفً وضرورة إؼنابها ، وقد أعجب بكتاب د ٌموالن المتعلق 

 . ٖ٘ٔرأٌه إن اإلسبلم دٌن وحضارة 

م( ، قد دعا إلى قٌام نفر من أولً العزم تهزهم 88ٗٔ-8٘ٙكان أدٌب اسحق ) 

 الؽٌرة والحمٌة على جمع  الكلمة العربٌة. 

م (  أن ٌجسد الروح العربٌة الحدٌثة فً 9ٔٙٔ-87ٔٔلقد استطاع الزهراوي ) 

ر األقصى لحركة العرب الحدٌث أن ٌجد فٌه أقوى وعٌه ، حٌث استطاع التوت

وأصدق مجسد ، إذ كانت حٌاته متحفزة وتحمل طاقة متدفقة وطموحاً الٌعرؾ  

 . ٗ٘ٔالكلل والحدود 

كان السإال األساسً الذي أجهد فكره وضمٌره ، ماهً التربٌة السٌاسٌة التً 

  ٌ٘٘ٔنبؽً أن تكون للجماعة العربٌة فً العهد الجدٌد 

شد المسلمٌن أن تكون لهم نظرتهم الواقعٌة ، وعنده أن الجامعة اإلسبلمٌة  ولقد نا

تعنً شٌباً ، وأن المسلمٌن ال ٌتفقون حالٌاً إال على شهادة ال إله إال هللا  أصبحت ال

 ... 

ودعوته إلى العروبة واضحة ، فهو ٌرى أن الروح التً حركت أوربا هً الروح 

 الرومانٌة ال الروح المسٌحٌة .

حركة اإلصبلح السٌاسً بدابرة الجنسٌة ، ومع هذا  -هو ورفٌق العظم  –فقد ربط 

  ٙ٘ٔفهما لم ٌجافٌا أو ٌنكرا الرابطة الدٌنٌة 
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أي عام  9ٓ8ٔلقد أدلٌا برأٌهما ) الزهراوي  والعظم ( قبل االنقبلب الدستوري 

لسلطة  ، ذلك أنه فً الوقت الذي كانت جمعٌة االتحاد تهٌا نفسها الستبلم ا9ٓ7ٔ

كانت األقطار العربٌة تشهد حركة قومٌة تنشد تحقٌق مطالب عربٌة على رأسها 

البلمركزٌة اإلدارٌة ، وقد جسدت هذه المطالب عدة جمعٌات وقواد أهمها حزب 

م ، وكان من أبرز هذه الحركة رفٌق العظم 9ٖٔٔالبلمركزٌة اإلدارٌة عام 

 .7٘ٔقٌمٌن فً مصروالزهراوي ورشٌد رضا ، وعدد من السورٌٌن الم

ٌمثله المإتمر العربً الذي انعقد فً قاعة الجمعٌة  وتجدر اإلشارة إلى ما

من أهمٌة فً تارٌخ الحركة السٌاسٌة  9ٖٔالجؽرافٌة الفرنسٌة ببارٌس سنة 

 ٌلً :  العربٌة قبٌل نشوب الحرب العالمٌة األولى ، فقد أكد هذا المإتمر على ما

 ت ماٍض خالد ومستقبل زاهر .إن العرب أمة واحدة مستقلة ذا -1

 إن حل المشكلة التً تجابه األمة ، هً نظام البلمركزٌة.  -2

والذي تكلم كثٌراً عن العبلقة بٌن العروبة واإلسبلم هو عبد الرحمن البزاز ، فقد 

 . 8٘ٔتساءل : هل ٌمكن لئلنسان أن ٌكون قومٌاً عربٌاً ومسلماً ؟

سبلم من أرض الواقع ، وحولوه إلى وٌنوه بنقطة هامة هً أن بعضهم انتزعوا اإل

صلة لها بالحٌاة ، فامتزج بالمحٌط العالمً الخٌالً ،  قواعد ومثل عامة مجردة ال

وتكبل بقٌود الصوفٌة الرمزٌة ، وأثقل بؤوزار الكهنوتٌة ، وقد ساعد الحكم العثمانً 

 9٘ٔعلى تقوٌة هذا االتجاه 

، فاإلسبلم عنده دٌن وحضارة ٓٙٔلقد جعل البزاز من اإلسبلم دٌناً عربٌاً خالصاً 

 وفلسفة حٌاة ، والعرب هم العمود الفقري لئلسبلم ، باعتباره ٌعكس النفس العربٌة..

إلى تقرٌر مشروعٌة الوحدة اإلسبلمٌة شرٌطة أن  9ٖ٘ٔلكن المذكور انتهى عام 

  ٌٔٙٔسبق ذلك تحقٌق األهداؾ القومٌة العربٌة 

                                                 
وانظر تطور الفكر القومً العربً ، مقال د .عماد  79ٕد . فهمً جدعان : أسس التقدم ص     7٘ٔ

 8ٕٔعبد السبلم رإوؾ ص 

 ٘ٙٔص  9٘9، مطبعة العانً بؽداد  ،  ٔعبد الرحمن البزاز : فً روح اإلسبلم  ، ط     8٘ٔ

، بٌروت ، دار العلم للمبلٌٌن  ٔعبد الرحمن  البزاز : الجذور التارٌخٌة  للقومٌة العربٌة ط      9٘ٔ

 ٗٔص 
 ٖٗص  9ٖٙ،  ٕعبد الرحمن البزار من وحً العروبة ، دار القلم  ، القاهرة ، ط    ٓٙٔ

 8ٕٗد . فهمً جدعان  : أسس التقدم ، ص    ٔٙٔ



 (53) 

لدوري ، فقد قرر أن اإلسبلم رسالة عربٌة ، ذهب إلٌه المإرخ عبد العزٌز ا وهذا ما

وأن الرسالة الحضارٌة اإلنسانٌة لم تكن إال فً أوج ازدهار الثقافة العربٌة ونضجها 

 .ٕٙٔوتعبٌراً عن روحها المفتوحة 

محاضرة نوه بالكٌان العربً ، وبؤنه ٌنتمً إلى  8٘9ٔلقد ألقى بطرس البستانً سنة 

 الثقافة العربٌة . 

عرٌة مشهورة ناشد ابراهٌم الٌازجً ابن ناصٌؾ العرب أن ٌتذكروا وفً قصٌده ش

عظمتهم وأن ٌستٌقظوا ، كما أن الجمعٌة السرٌة  التً كان أحد أعضابها أشادت 

بالعزة العربٌة ، ورفضت دعوى السلطان بالخبلفة ألن ذلك حق  87٘ٔخبلل عام 

 عربً .. 

ً العرب لماضٌهم سواء ولعل جرجً زٌدان أكثر الذٌن عملوا على إحٌاء وع

 بتوارٌخه أو بسلسلة رواٌاته التارٌخٌة ، حٌث قدم لوحات رومانطٌقٌة عن الماضً.

ولعل حلم المسٌحٌٌن بالحل القومً أي بؤمة منفصلة عن الدٌن ، وقابمة على المساواة 

مع المسلمٌن ، وهذا ما اختاره نجٌب العازوري ، فقد أسس عصبة الوطن العربً ، 

 م مجلة االستقبلل العربً .  9ٓ7بارٌس عام وأصدر فً 

بعنوان ٌقظة األمة العربٌة ٌقول : هناك  9ٓ٘ٔوفً كتابه الصادر باللؽة الفرنسٌة 

أمة عربٌة تضم المسلمٌن والمسٌحٌٌن وإن هإالء ال ٌقلون عروبة عن المسلمٌن ، 

الٌة التً ومن الضروري أن تقوم كنٌسة كاثولوكٌة عربٌة محل الطوابؾ المتعددة الح

تمارس  العادة والتفكٌر بالعربٌة ، واألتراك سبب خراب العرب ، ولهذا ٌجب 

 االستقبلل عنهم .

وٌكتفً العازوري ، برسم الخطوط  الكبرى للدولة العربٌة المستقلة إذ ٌجب أن  

تكون دستورٌة لٌبرالٌة ، وٌجب أن تتصارع القومٌة العربٌة مع الٌهودٌة الطامحة 

 فعلى هذا الصراع ٌتوقؾ مصٌر العرب .  فً فلسطٌن ،

لكنه ٌقع فً خطؤ هو أن إنشاء المستعمرات والمصارؾ الٌهودٌة ٌإدي إلى تقوٌة 

 . ٖٙٔالقومٌة ، بفضل مصالح أقطاب المال فً العالم 
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بتؤسٌس  -بعضهم من السورٌٌن القاطنٌن فً القاهرة  -قام عدد  9ٕٔٔوفً عام 

العثمانً ، حٌث طالب بؤن تصبح العربٌة اللؽة  حزب هو حزب البلمركزٌة اإلدارٌة

قام فرٌق بتوجٌه رسالة إلى هذا  9ٖٔٔالرسمٌة فً الوالٌات العثمانٌة ، وفً عام 

شخصاً معظمهم من  ٕ٘الحزب بعقد مإتمر عربً فً بارٌس اشترك فٌه حوالً 

ن سورٌا عدا اثنٌن من العراق ، وكان نصفهم من المسٌحٌٌن ، وتكشؾ المناقشات ع

 روح عربٌة معتدلة مشبعة بالروح الؽربٌة . 

فقد كشفوا عن رؼبتهم فً المدنٌة الحدٌثة ، وتؤملوا مساعدة تؤتً من أوربا ، 

وأظهروا أن الخطر الداخل لٌس من أوربا ، كما أبدوا الوالء لئلمبراطورٌة ، وأكدوا 

 أن قوة الحكومة فً دٌمقراطٌتها إذا كانت متعددة القومٌات .

، ولقد درست ٗٙٔدوا أن اللؽة العربٌة ٌجب أن تكون فً دوابر الحكومة المحلٌةكما أك

 حكومة تركٌا الفتاة مقررات المإتمر ، لكنها لم تعره أي اهتمام .

م رسالة إلى الحسٌن شرٌؾ مكة المكرمة بواسطة زعٌم  9ٔٔٔووجهوا عام 

فٌما لو خلع البصرة السٌد طالب تضمنت أن العرب على استعداد ألن ٌكونوا معه 

 القٌد عنهم . 

، وقد أسسها ضباط 9ٓ9ٔكثرت الجمعٌات السرٌة : القحطانٌة  9ٓ8ٔوبعد ثورة 

 9ٔٔٔمن الجٌش على رأسهم عزٌز المصري ، وجمعٌة الفتاة أسسها فً بارٌس    

طبلب سورٌون ، ثم جمعٌة العهد ، وقد أسسها من الضباط عزٌز علً المصري 

  9ٔٗٔسنة 

ؼدت القومٌة العربٌة فكرة 9ٕٕٔإلى  9ٓ8ٌٔل أي من وفً ؼضون نصؾ ج

سٌاسٌة واعٌة لها برامجها وأهدافها لكنها اضطرت ، قبل حلول األوان أن تختار وأن 

تواجه ظروفاً صعبة وسرٌعة ، فوجدت آمالها تتحطم ، إال أنها اكتسبت من هذه 

مكان أفضل  الخبرة المرة طرٌقة جدٌدة فً التفكٌر ، وٌمكن القول إنه لٌس من 

 لدراسة هذه الخبرة من صفحات المنار الملٌبة باألفكار  . 
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وكان الؽرض من تفكٌر رشٌد رضا إعادة بناء الدولة اإلسبلمٌة الحقة معتبراً  كل 

تضامن ؼٌر التضامن اإلسبلمً ناقص ، لذلك عارض ابن خلدون مدلبلً بؤن 

 . ٘ٙٔالتضامن على أساس  قومً هو تضامن  تافه 

مذكور وصدٌقه شكٌب أرسبلن فكرا  قبل كل شًء باإلسبلم العربً ونظرا ولكن  ال

 إلى المسلمٌن اآلخرٌن كمقلدٌن للعرب على حد تعبٌر أرسبلن نفسه .

لقد كان التوفٌق بٌن القومٌة العربٌة والوحدة اإلسبلمٌة توفٌقاً ٌستحٌل تحققه دون 

هٌنة بنهضة العرب ، فالفكر  ، بل كانا ٌعتقدان أن نهضة الببلد اإلسبلمٌة ر ٙٙٔالعرب

اإلسبلمً ال ٌزدهر إال إذا ازدهر اللسان العربً ، وواجب كل مسلم دراسة اللؽة 

ٌمكن أن تقوم وحدة إن لم تكن  العربٌة إذا وجد إلى ذلك سبٌبلً ، وفضبلً عن ذلك ال

على أساس وحدة اللؽة ، وواجب كل مسم أن ٌتكلم اللؽة العربٌة ، وهذه اللؽة لٌست 

 . 7ٙٔاصة بجٌل العرب ، بل هً لؽة المسلمٌن كافة خ

فالعرب هم حراس األماكن المقدسة ، لذلك فٌهم المإهلون لزعامة اإلسبلم ، وكتاب 

كردعلً فً اإلسبلم والمدنٌة العربٌة ، إنما هو دفاع عن المساهمة العربٌة فً 

 المدنٌة اإلسبلمٌة واألوربٌة ...

ؼٌر العرب هم الذٌن أفسدوا حقٌقة الخبلفة  وكان رشٌد رضا ورفاقه ٌإمنون أن 

واألمة ، فقد درسوا فً اإلسبلم تعالٌم ؼرٌبة عنه مثل الحقٌقة الخفٌة واإلسبلم 

المعصوم ، وأفرطوا فً مدح الخلفاء ومحوا الفكرة الصحٌحة حول الشورى ، حٌث 

 8ٙٔاستمرت عصبة األتراك والعرب دون ضابط ، حتى آل إلى خراب اإلسبلم 

ر رشٌد رضا فً قوله : إسبلمً مقارن  فً التارٌخ لعروبتً  ... قلت إننً وٌستم

عربً مسلم ، فؤنا أخ فً الدٌن أللوؾ األلوؾ من المسلمٌن العرب وؼٌر العرب 

  9ٙٔوأخ  فً الجنس أللوؾ األلوؾ من العرب المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن 

                                                 
 7ٕٖالمرجع السابق ص     ٘ٙٔ

 7ٖ٘المرجع السابق ص    ٙٙٔ

 8ٖ٘المرجع السابق ص   7ٙٔ

  9ٖ٘المرجع السابق ص    8ٙٔ

 9ٖ٘المرجع السابق ص   9ٙٔ



 (56) 

إال أن هذا الشعور  كانت عقٌدة رشٌد رضا منذ البدء تنطوي على الشعور العربً ،

لم ٌدفع به إلى حمل لواء الدعوة إلى االستقبلل القومً العربً إال تدرٌجٌاً ، فقبل سنة 

وبالرؼم من كونه كمحمد عبده من أنصار السلطة المخلصٌن ولبلعتبارات  9ٓ8ٔ

ذاتها ، فقد عارض علناً  السلطان عبد الحمٌد وأثناء الحرب العالمٌة األولى ، خطت 

فً الموضوع ، خطوة أخرى إلى األمام ، فتمثل أمامه إمكان االستقبلل التام  آراإه ،

، ولكن سٌاسة التترٌك فً رأٌه لم تكن مخلصة مع اإلسبلم ، واإلسبلم هو المبرر 

لبلستقبلل العربً ، لكنه مع هذا ألح على عضوٌة العرب ؼٌر المسلمٌن التامة فً 

 . 7ٓٔالمجتمع القومً 

كان ٌنتمً إلى ذلك الجناح من الحركة القومٌة المستعد للتعاون ونستطٌع القول إنه 

مع برٌطانٌا من أجل االستقبلل ، وقد أعطت برٌطانٌا تعهداً لسبعة أشخاص من 

العرب كان منهم ، لكن شكوكه أخذت أثناء ذلك تتزاٌد ، السٌما بعد الحرب ، حٌث 

ك اشتراكاً فعلٌاً  فً ازدادت هذه الشكوك خاصة بعد أن احتلت سورٌا ، حٌث اشتر

حركة المقاومة الجدٌدة ، للحكم الفرنسً بوصفه ربٌساً للمإتمر السوري الذي 

، وعضواً فً المإتمر السوري 9ٕٓٔعرض عرش سورٌا على فٌصل فً عام 

، وعضواً فً اللجنة التً أنشؤها المإتمر  9ٕٔٔالفلسطٌنً المنعقد فً صٌؾ عام 

 فً القاهرة . 

ى فً انكلترا عدواً لئلسبلم ، وهكذا اعترؾ لصدٌقه شكٌب أرسبلن لقد ؼدا اآلن ٌر

أنه بالرؼم من تحقٌر األتراك للعرب إال أنه ٌفضلهم على حكم األوربٌٌن ، وكان 

، حٌث أفسحوا المجال لسٌطرة 7ٌٔٔرى أن األسرة الهاشمٌة كارثة حلت باإلسبلم

 انكلترا على البلدان العربٌة واإلسبلمٌة . 

فقد كان لئلسبلم أولوٌة على العرب ، وهً أولوٌة تقضً أن تكون  وبصورة عامة

 شرابع اإلسبلمٌة الخلقٌة ملزمة للدولة القومٌة . 

فاألمة لٌست مطلقاً بحد ذاته ، بل ٌمكنها أن تعمل وفقاً لشرٌعة مستمدة من شًء 

 ٌتعدى مصالحها الخاصة .
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د تركٌا الفتاة أثناء ٌكون إلى رشٌد رضا وكان ٌإٌ كان شكٌب أرسبلن أقرب ما

الحرب ، حٌث أخذ فً سوٌسرا ٌسمع جمعٌة األمم صوت المطالب السورٌة 

وٌعارض فرنسا وؼٌرها من الدول الكبرى باسم سورٌا ، وقد أصدر جرٌدة اسمها 

األمة العربٌة كان لها بعض التؤثٌر ، وكان له اتصال مع جمعٌة العلماء الجزابرٌٌن 

مإسسها مصالً الحاج  ، ومع جمعٌة الدستور فً تونس ومع جمعٌة شمال أفرٌقٌا ل

والجماعات القومٌة األولى فً مراكش ، وكان حبل الوصل قابماً بٌن هذه الحركات 

وبٌن التٌار الربٌسً للشعور القومً العربً فً الشرق ، وقد ظل القومٌون ٌجلونه 

به بالتشدٌد حتى وفاته كرجل عقٌدة سٌاسٌة وكؤدٌب عربً كبٌر ، حٌث تمٌزت خط

 .7ٕٔعلى اإلسبلم ، وعلى الطابع اإلسبلمً للقومٌة العربٌة

تناقض بٌن اإلسبلم والقومٌة العربٌة ، وإن  أما عبد الرحمن البزاز فكان ٌقول إنه ال

 كان هنالك تناقض فمرده المفهوم األوربً للقومٌة . 

ال بمفهوم والفرق بٌنه وبٌن رشٌد رضا أن األخٌر لم ٌّعرؾ الحضارة العربٌة إ

اإلسبلم ، بٌنما البزاز ٌرى أن اإلسبلم دٌن قومً ، وهو فً حقٌقته اإلسبلم العربً 

الذي أفسدته األمم األخرى بإضفاء خصابصها علٌه ، بٌنما اإلسبلم لٌس إال صورة  

عما كان مطوٌاً فً طبٌعة العرب ، وما مثله العلٌا إال مثل الخلقٌة العربٌة الطبٌعٌة ، 

 رى إال دٌمقراطٌة العرب الطبٌعٌة ذاتها . ولٌست الشو

ولم ٌكن انتشار اإلسبلم سوى الوسٌلة التً قام بها العرب بمساهمتهم العظٌمة فً 

التارٌخ ، واللؽة العربٌة هً روح األمة ، أما العرب المسٌحٌون فهم جزء من األمة 

 . 7ٖٔوبوسعهم أن ٌعتزوا بهذه األمة أسوة بالعرب المسلمٌن أنفسهم 

وأستاذ    -وهو مسٌحً أرسوذكسً من دمشق –نجده عند قسطنطٌن زرٌق  ذا ماوه

فً جامعة بٌروت األمٌرٌكٌة ومإرخ مرموق للقرون الوسطى ومرجع لجٌل كامل 

 من القومٌٌن ، ٌقول : 

إن القومٌة العربٌة هً العقٌدة التً نفتقر إلٌها  فهً تولد اإلرادة فً خلق مجتمع 

 والمحافظة علٌه . 
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ٌمكن أن ٌكون إال   المجتمع العربً ٌستمد وحٌه ومبادبه من الدٌن ، وهذا الدٌن الإن 

 اإلسبلم .

إن جمٌع األدٌان تحتوي على جوهر واحد للحقٌقة  ، وإن الرموز تختلؾ من دٌن 

 فكرٌة .  آلخر ، وهذا االختبلؾ لـه أهمٌة  حضارٌة ال

ة فمحمد منشا الحضارة العربٌة ، وبهذا فالعبلقة بٌن العروبة واإلسبلم عبلقة جوهرٌ

 .  7ٗٔوموحد الشعب العربً ، ورجل العقٌدة الذي ٌستمد منه هذا الشعب اإلسبلم 

ونجد تفصٌبلً أكثر من ذلك عند شاب عربً من حلب هو ادمون رباط ، فهناك فً 

نظره أمة واحدة هً األمة العربٌة ، وإن الدٌن ٌلعب دوراً كبٌراً فً المرحلة األولى 

حٌاة األمم ، والتضامن الدٌنً هو الذي ٌمهد للتضامن القومً والذي قام بذلك من 

بالنسبة للعرب هو اإلسبلم الذي هو دٌن ذو فحوى قومً ، وهكذا فإن األمة 

، وسورٌا وحدة ، وإن لم تكن أمة   7٘ٔاإلسبلمٌة هً األمة العربٌة فً تكوٌنها األول 

ز منها ، فهو عربً فً شعوره ولؽته ، كما أن لبنان جزء منها ، ولكنه جزء متمٌ

وٌجب أن ٌتحد الهبلل الخصٌب ، وٌكون فٌه العراق قطب الجاذبٌة الذي حوله 

 تتبلور أعمال األمة العربٌة .

وٌمكن للجزٌرة العربٌة أن تنضم إلى هذه الوحدة ، أما فً مصر فذات شعور دٌنً 

ضامن االجتماعً فٌها محل قومً خالص ، أما بلدان أفرٌقٌا الشمالٌة فلم ٌحل الت

 .7ٙٔالتضامن الدٌنً ، ولم ٌزل اإلسبلم القوة المحركة الوحٌدة 

ومن المفكرٌن القومٌٌن الذٌن أعطوا القومٌة العربٌة الشًء الكثٌر ساطع الحصري ، 

فهو من أصل سوري على صلة قربى بؤسرة األشراؾ فً حلب تربى فً اسطنبول 

 ذلك على ٌد جٌل تركٌا الفتاة . ونشؤ تركٌاً أكثر منه عربٌاً ، و

التحق بالحكومة العربٌة بدمشق ، وأصبح وزٌراً لفٌصل فً شإون التربٌة ، ثم رافقه 

 بعد سقوطه فً دمشق .

وبعد إخفاق انقبلب رشٌد علً وضع سلسلة من األبحاث حول النظرٌة القومٌة  

ق ، فهً تعبٌر نهابً والدفاع عن القومٌة العربٌة ، وهذه األفكار تنتمً إلى عهد ساب
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م، والتً سٌطرت على 9ٓ8للفكرة القومٌة التً برزت خبلل األعوام البلحقة لعام 

، وهذه نظرٌة تمتد  بجذورها 9ٗ٘ٔالحٌاة السٌاسٌة فً سورٌا  والعراق حتى عام 

 . 77ٔإلى الفكر اإلنكلٌزي والفرنسً واأللمانً 

رنسً ، ٌرى أن األمة تقوم على تساءل ماهً األمة ؟؟ . .. خبلفاً  لرأي رٌنان الف

أساس موضوعً ، هو قبل كل شًء اللؽة ، وٌؤتً بعد ذلك التارٌخ ، أما الدٌن فله 

تؤثٌره فً المشاعر اإلنسانٌة فهو ٌساعد على خلق نوع من الوحدة فً المشاعر لكن 

هذا التؤثٌر ٌختلؾ من دٌن آلخر ، وهو بذلك متؤثر بابن خلدون .. فالدٌن وحده 

ا جماعة سٌاسٌة ، بل ٌقوى الجماعة التً تكون قد نشؤت ، أما األمة العربٌة الٌنش

فقد نشؤت قبل اإلسبلم ، والمسٌحٌون الناطقون بالضاد عرب دون أن ٌتخلوا عن 

 . 78ٔدٌنهم 

 طبلبع العلمانٌة ) الشمٌل وفرح انطون ( :

ها فً مجتمعهم ، نقل اإلمام محمد عبده وأتباعه  األفكار السابدة فً أوروبا ، وطبقو 

 فكان لذلك تؤثٌر  أقوى بكثٌر مما توقع هو نفسه . 

فقد أدت صٌاؼة مبادئ المجتمع اإلسبلمً صٌاؼة جدٌدة إلى مجتمع قومً علمانً 

ٌكون اإلسبلم فٌه مقبوالً ومحترماً ، البل مساعداً على شد الروابط العاطفٌة بٌن 

 ٌة والسٌاسٌة . المواطنٌن ، دون أن ٌكون مصدراً  لقواعد الشرع

، 79ٔوفً الوقت نفسه فقد نادى بفكرة مماثلة ، فرٌق من الكتاب المسٌحٌٌن السورٌٌن

من هإالء الشدٌاق والبستانً وظهرت مدرسة من الكتاب الذٌن فتح نمو الصحافة 

العربٌة مجاالً  جدٌداً لمواهبهم ، ولعل المجلة األولى التً صدرت هً مجلة الجنان 

رس البستانً ، وقد أصدر اللبنانٌون أٌضاً مجلة المقتطؾ عام على ٌد محررها بط

 . 89ٕٔ، ثم الهبلل " مإسسها جرجً زٌدان "  التً ظهرت عام  87ٙٔ

كان هناك بعض الكتاب اللبنانٌٌن والسورٌٌن اللذٌن حاولوا صٌاؼة نظرتهم إلى 

لنا ( ، حٌث ترك 87ٖ-8ٖٙالمجتمع بطرٌقة منظمة ، من هإالء  فرنسٌس مراش ) 

عدة مإلفات أهمها " ؼاٌة الحق " وهً قصة تدور حول إقامة مملكة المدنٌة والحرٌة 
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 –، وكانت أفكار هذا الكتاب هً األفكار األوربٌة المنتشرة فً ذلك الوقت : السلم 

   8ٓٔالمساواة   –الحرٌة 

وقد نادى الشمبل بفصل الدٌن عن الحٌاة السٌاسٌة ، ألنه مصدر شقاق البحد ذاته ، 

بل ألن رإساء الدٌن هم الذٌن  ٌبدإون ذلك ، وإن أوربا لم تصبح قوٌة إال عندما 

 . 8ٔٔحطمت سلطتهم  

ولقد رد على كرومر هجومه على اإلسبلم بحرٌة وحرارة مما ٌصعب على مسٌحً 

 ٌعنً استبدال التضامن الدٌنً بالتضامن القومً المتعصب.  عربً ذلك ، لكن ذلك ال

بٌة فكرة االشتراكٌة ، ولعل مفهوم هذه االشتراكٌة ، لدٌه هو وهو أول من نشر بالعر

 وضع حد لتدخل الدولة وبالنتٌجة فقد كان لٌبرالٌاً  . 

( ، فقد كان صدٌقاً لمحمد عبده ورشٌد رضا ،  9ٕٕٔ-87ٗٔأما فرح انطون )  

ولكن آراءه حول تقدم أوربا حملت محمد عبده لوضع دراسة فً اإلسبلم والمسٌحٌة 

ا حملت الشمبل على نشر أفكاره عن المجتمع والحكم ، مما أدى إلى قطع ، كم

 عبلقته مع محمد عبده وقطع العبلقة بٌن فرح انطون ورشٌد رضا .

كتبه فرح انطون هو دراسته عن المدرسة ، متؤثراً بذلك بمعلمه رٌنان فهو  وأهم ما

نشاطه وطرق إثبات ٌرى أن هنالك العقل والقلب لكل منهما  قواعده  .. ، ونطاق 

حقابقه ، ولقد أهدى كتابه إلى البٌت الجدٌد فً الشرق الذٌن عرفوا مضار مزج الدنٌا 

بالدٌن ، ثم أبان سبب اختٌاره ابن رشد ، وذلك من أجل تقرٌب األبعاد بٌن عناصر 

  8ٕٔالشرق ، وؼسل القلوب وجمع الكلمة 

، ٌتوخى وضع  -لبنانٌٌن كالشمٌل وسواه من كّتاب عصره ال –لقد كان فرح انطون 

 أسس دولة علمانٌة ٌشترك فٌها المسٌحٌون والمسلمون على قدم المساواة . 

واألدٌان كلها دٌن واحد ، أما الشرابع الدٌنٌة فبل قٌمة لها بحد ذاتها ، فما هً إال 

وسابل لؽاٌة واحدة ، أما الطبٌعة البشرٌة فهً واحدة ، والشًء نفسه بالنسبة للحقوق 

 جبات البشرٌة .والوا
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أما الدولة فٌجب أن تقوم على الحرٌة والمساواة وتوخً السعادة فً هذه الدنٌا والقوة 

 الوطنٌة والسلم بٌن األمم .

وٌتضح أن أفكاره قرٌبة من أفكار محمد عبده ، ولكن األخٌر ٌرى أن اإلسبلم وحده 

حرٌة كبٌرة فً إطار الذي ٌتمتع بذلك ، وبالتالً كان ٌرى أن الدولة ٌجب أن تتمتع ب

التشرٌع اإلسبلمً فضبلً عن أنه ٌرى ضرورة المشاركة بٌن السلطتٌن المدنٌة 

 والدٌنٌة .

كما ٌرى أن ؼٌر المسلمٌن ٌتمتعون بمساواة تامة مع المسلمٌن ضمن الدولة 

 . 8ٖٔاإلسبلمٌة 

ر وهكذا كان رد عبده على فرح انطون فً مسؤلة مفادها أن اإلسبلم احتضن العلم أكث

 من المسٌحٌة . 

وٌرى فرح انطون أن الوحدة تقوم على الوحدة المدنٌة وعلى العلم ، فبل تقدم والعدل 

فلسفة إال بفصل السلطة الدٌنٌة عن الدولة  علم وال حرٌة وال تسامح وال أمن وال وال

 . 

 وٌرى محمد عبده أن هذا الفصل ؼٌر مجد ، فاإلنسان مإلؾ من جسد وروح ال

 8ٗٔا ، فكٌؾ ٌمكن فصل السلطات التً تمثلهما؟ انفصال بٌنهم

ٌحكم وفقاً إلرادته الخاصة ومعتقداته الشخصٌة ،  ٌجٌب فرح انطون بؤن الحاكم ال

ونحن المسٌحٌٌن الحقٌقٌٌن ، دٌننا لم ٌتدخل فً السٌاسٌة ، ولسنا مسإولٌن عن 

للسلطان ،   أعمال المسٌحٌة الؽربٌة ، وإن والءنا للشرق ، وقد عشنا دوماً أوفٌاء 

لكنه هذه المرة ٌفسر المشاركة بؤنها لٌست البطرٌركٌة ، لكنها المساواة فً 

 .8٘ٔالوطن

وبصورة عامة فالعلمانٌة كانت تعنً إعبلء شؤن الحضارة الحدٌثة ، والتقلٌل من 

تصطدم باإلسبلم ، بل كانت تتطلب تجدٌد العقل  الفكر القبٌح ، وبهذا المعنى ، فهً ال

 ناعه بالفكر المستنٌر والدٌمقراطً وفصل الدٌن عن الدولة . العربً ، وإق

                                                 
  7ٖٓرجع السابق ص  الم  8ٖٔ

 9ٖٓالمرجع السابق ص     8ٗٔ

  ٖٓٔالمرجع السابق ص     8٘ٔ



 (62) 

بٌد أن الدابرة األخرى ) دابرة المتدٌنٌن ( انطلقت مع العلمانٌٌن أو التؽرٌبٌٌن من 

 الدابرة  الصماء ، وفً الوقت نفسه خرجت من دابرة العروبة و اإلسبلم وأصالتها. 

نٌة ، وفً الوقت نفسه تابعنا ارتداد وقد عرضنا سابقاً لتراجم بعد الشخصٌات العلما

 بعضهم مثل اسماعٌل مظهر ومنصور فهمً وحسٌن هٌكل ، وإلى حد ما 

 طه حسٌن . 

ظاهرة التؽرٌب العربً  ، وٌردها إلى ثبلثة مفاهٌم أو   8ٙٔوٌحلل د . فهمً جدعان 

 مواقؾ ربٌسٌة : التؽرٌب بالمعنى الخاص الضٌق لهذه الكلمة ، أي بمعنى نبذ الشرق

والعرب واإلسبلم ، واللحاق مباشرة بالمدنٌة الؽربٌة بكل حسناتها ومسٌباتها ، وأبرز 

 –من قبل هذا االتجاه أحمد لطفً  السٌد وسبلمة موسى وطه حسٌن ومحمود عزمً 

الذٌن ارتبط لدٌهم مفهوم التؽرٌب بمفهوم " القومٌة المصرٌة أو الفرعونٌة " المعادي 

 إسبلمً وشرقً تارٌخً أو دٌنً أو أدبً .صراحة  لكل انتماء عربً و

ثانٌهما : اللٌبرالٌة ، بحٌث تحرر العقول  من كل سلطة عقلٌة سابقة ، وتنظر إلى 

موضوعات المعرفة والمجتمع واإلنسان نظرة عقلٌة منفردة مدعومة بالفكر الوضعً 

الخالص ، وممثل هذه النزعة اسماعٌل مظهر وطه حسٌن ، حٌث طبق طه حسٌن 

نهج الدٌكارتً والنقد العلمً على األدب العربً الجاهلً ، وقرأه قراءة متحررة الم

 من كل معطى دٌنً سابق . 

أما شبلً شمبل وسبلمة موسى واسماعٌل مظهر ، فقد ارتبطت اللٌبرالٌة العلمٌة 

 87ٔعندهم بتبنً الداروٌنٌة ، أو مذهب النشوء واالرتقاء والتروٌج لها تروٌجاً واسعاً 

ا : العلمنة ، وقد تبلورت فً الدعوة الصرٌحة إلى تؤسٌس الدستور على القانون ثالثهم

الوضعً ، وتؤسٌس الدولة على قواعد عصرٌة ؼربٌة ، ولٌس للدٌن اإلسبلمً أي 

 دور فٌها . 

أما الداللة السٌاسٌة للتؽرٌب فتكمن فً الدعوة إلى الخروج عن الدابرة العربٌة 

ٌتبلر فً مجرد الدعوة   و شبه كامل ، وهذا الخروج الواإلسبلمٌة خروجاً كامبلً أ

إلى إحٌاء قومٌات قدٌمة دارسة محنطه فحسب ، وإنما ٌتبلر فً التبنً للقٌم األخبلقٌة 

                                                 
 بعدها  وما ٕٕٖأسس التقدم  ص   8ٙٔ
 ٕٖٗد . فهمً جدعان  ص   87ٔ
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واالجتماعٌة والسٌاسٌة للمدنٌة الؽربٌة ، وفً الدعوة صراحة لبلرتباط بؤوربا 

 . 88ٔوالتبعة لها 

مدة التً مثلتها بعض األوساط الدٌنٌة فً مصر والشك أن أنماط التفكٌر التقلٌدٌة الجا

قد دفعت التؽرٌبٌٌن إلى هذا الخروج من الدابرة العربٌة اإلسبلمٌة ، لكن هذا لم ٌكن 

هو السبب الحقٌقً أو الوحٌد ، فإن األوساط  التً خرج منها التؽرٌبٌون هً 

وساط الدٌنٌة األوساط البرجوازٌة المصرٌة المرتبطة باالستعمار البرٌطانً ، واأل

اإلسبلمٌة المتسمرة ضد مجموعة من القٌم اإلسبلمٌة الدٌنٌة ، التً كفت عن الفاعلٌة 

، والتتلمذ على الؽربٌٌن ، والعناصر التً ربتها اإلدارة اإلنكلٌزٌة فً عملٌة التحلل 

 . 89ٔمن الدابرة العربٌة اإلسبلمٌة  واالنسبلخ

ن هذا االنقٌاد الكامل واالستسبلم العجٌب والذي ٌثٌر االهتمام لدى الكتاب التؽرٌبٌٌ

للقٌم الؽربٌة ، وهذا الؽٌاب المطلق لكل روح نقدٌة إزاء هذه القٌم ،  فلقد اشتعلت 

رإوسهم ذكاء ونقداً للمدنٌة العربٌة اإلسبلمٌة ، بٌنما تقلص هذا الذكاء تقلصاً كامبلً 

 .  9ٓٔتقادات ال ترحم إزاء المدنٌة الؽربٌة التً كانت تبلقً فً عقر دارها ، ان

ولنضرب مثبلً على ذلك فً طه حسٌن ، فبٌنما هو ٌصطنع المنهج الدٌكارتً فً 

فإنه فً مقترحاته الثقافٌة  لمستقبل  –وهو منهج رصٌن  –دراسته للشعر الجاهلً 

من أجل أن ٌنهج نهجاً  مصر ٌخون هذا المنهج  ، فهو ٌتنكر للثقافة التارٌخٌة ال

معطٌات الؽرب  -وببل فحص  -من أجل أن ٌستبدل بها مرة واحدة دٌكارتٌاً ، ولكن 

 . 9ٔٔحضور لها أمام الوجدان  والفكر المصرٌٌن  التً ال

وٌمكن أن نعزو ؼٌاب هذا التوازن إلى أحد أمرٌن : فهو إما أن ٌكون نتٌجة هزٌمة 

كاملة ثقافٌة نفسٌة ولدتها الهزٌمة السٌاسٌة ، وإما أن تجربة هإالء المفكرٌن كانت 

فً وجه ناقصة فً وجه اآلخر ، فهً كاملة من حٌث أنهم قد عانوا معاناة كافٌة حالة 

االنحطاط فً المدنٌة العربٌة ، فكان من الطبٌعً أن ٌنفروا منها ، وهً ناقصة ، من 

حٌث إنهم حٌن اتصلوا بالؽرب لم ٌتصلوا به إال لفترة  قصٌرة ، وفً حدود ضٌقة  

                                                 
 ٕٖٗد . فهمً جدعان  ص    88ٔ

 ٖ٘ٗد . فهمً جدعان  ص   89ٔ

  ٕٖ٘د . فهمً جدعان  ص    9ٓٔ

 ٕٖ٘د . فهمً جدعان  ص   9ٔٔ
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جمٌع هذه المدنٌة ، فضبلً عن أنهم  عرفوا هذه المدنٌة وهً تكفً لتعرٌفهم على  ال

 فً أوجه تقدمها . 

والشك أن المفكرٌن المسلمٌن الذٌن سقطوا سقوطاً كامبلً فً أحضان المنظومة 

اللٌبرالٌة العلمانٌة كانوا ٌفتقرون إلى قوة فً النفوس ، ونفاذ فً الرإٌة وبعد النظر 

 9ٕٔتوازن وحس نقدي على درجة عالٌة من ال

أما الذٌن وقفوا فً الطرؾ اآلخر من الحلبة ، فقد كانوا ٌفتقرون أٌضاً إلى هذه 

الصفات ، ذلك أن استسبلمهم الكامل لسلطة الماضً وللقٌم التقلٌدٌة ولمفاهٌم دٌنٌة 

كفت عن الفاعلٌة  والتؤثٌر ولمناهج وقفت عند األقدمٌن ، لم ٌكن من شؤنه إال أن 

 .9ٖٔأن ٌدٌروا ظهورهم لهذه المفاهٌم  ٌدفع  المحدثٌن إلى 

وتؤتً نصٌحة أحدهم رفع عقٌرته لٌقول : ال لبلنكماش للماضً ، ال لبلنؽماس فً 

 .9ٗٔالؽرب نعم لبلستجابة  الخبلقة 

 الفرع الثانً 

 -مسألة األنا والوعً بالتارٌخ  -

زة عن الوعً التارٌخً هو وعً بمسار األنا فً التارٌخ ، هو إحساس بالذات المتماٌ

اآلخر ، إحساس  بالهوٌة قبل اإلحساس بالتؽاٌر ، وهو تماٌز طبٌعً مبدبً ، ٌثبت 

وجود األنا قبل وجود اآلخر ، وفً المنطق الصوري ألؾ تساوي ألؾ قبل أن تكون 

 .9٘ٔؼٌر باء 

وهذا الوعً التارٌخً باألنا هو أساس الوعً الحضاري ، فالتارٌخ هو مسار 

تفاعل الحضارة مع الزمان ، الحضارة بنٌة التارٌخ ،  الحضارة فً الزمان ، وهو 

والتارٌخ مسار الحضارة والحضارة حاضر التارٌخ ، والتارٌخ ماضً الحضارة ، 

 . 9ٙٔالحضارة آخر رحلة من تطور التارٌخ ، والتارٌخ هو مسار الحضارة كلها 

                                                 
  ٕٖ٘المرجع السابق ص   9ٕٔ

 ٕٖٙالمرجع السابق ص     9ٖٔ

ً فً أدبٌاته    9ٗٔ  د . أحمد صدقً الدجانً : عبارة ٌكررها كثٌرا

  9ٕص  988د. حسن حنفً فً الثقافة السٌاسٌة  ، دمشق منشورات دار عبلء الدٌن ،   9٘ٔ

 9ٕالمرجع السابق ص   9ٙٔ
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طنً ودون هذا التفاعل بٌن الوعً الحضاري والوعً التارٌخً ٌستحٌل العمل الو

وتؽمض الرإٌة ، فالفعل لٌس مجرد اإلنتاج المادي أو التنفٌذ اآللً لؤلمر بل إنه 

جزء من كل ، ٌصب فً مشروع أكبر ٌحدده الموقؾ الحضاري وٌصوؼه الوعً 

 التارٌخً .

وإذا كان للعرب تارٌخ قبل اإلسبلم وبعده ، فإن وعٌهم التارٌخً لٌس بمثل هذا 

هد منذ التحرر من االستعمار ، وكؤن دولهم الحضور وكؤنهم شعوب حدٌثة الع

الوطنٌة من بقاٌا الدولة العثمانٌة ، دولة الخبلفة بعد أن تفّتتت كً ٌقضمها االستعمار 

الؽربً قطعة قطعة ، وإذا كان للعرب حضارة قدٌمة فإن ولعهم بالحداثة والعصرٌة 

أجل جعلهم ٌجترون الماضً دون وعً حضاري بتكوٌنه ونشؤته وتطوره من 

 استبنافه ولٌس تكراره ، واالنتقال من مرحلة تارٌخٌة إلى مرحلة تارٌخٌة أخرى .

وحتى القرن الماضً ، عصر بناء الدولة المصرٌة الحدٌثة وعندما أراد محمد علً 

إنشاء دولة قوٌة فً مصر تكون مركزاً جدٌداً للخبلفة كان التارٌخ الهجري هو 

عً التارٌخً العربً اإلسبلمً مازال حاضراً الشابع فً مطبعة بوالق ، وكان الو

 فً وعً المفكرٌن واألدباء .

لم توجد دولة منفتحة على الؽرب قدر دولة محمد علً ، ومع ذلك لم ٌتحول الوعً 

التارٌخً لؤلنا إلى الوعً التارٌخً  باآلخر إحساساً بالتماٌز ، وربما لوجود صراع 

 جدٌد الذي بلػ الذروة فً القرن الماضً .بٌن دولة الخبلفة واالستعمار الؽربً ال

 -9ٔٗٔومنذ بداٌة هذا القرن ، وعلى وجه التحدٌد منذ خسارة تركٌا الحرب األولى  

بدأ التداخل بٌن وعً األنا ووعً اآلخر، وبدأ ٌظهر على الصفحات األولى  9ٔ8ٔ

بداٌة للكتب وعلى أؼلفتها التارٌخان الهجري والمٌبلدي ، نظراً النهزام تركٌا و

االستعمار الؽربً الحدٌث . وكان التبلمٌذ فً المدارس ٌكتبون التارٌخ الهجري على 

الٌمٌن والتارٌخ المٌبلدي على الٌسار حتى الحرب الثانٌة وقبٌل الثورات العربٌة 

 األخٌرة .

ثم انزوى التارٌخ الهجري كلًٌة أو كاد فً مصر والشام والمؽرب أهم ثبلثة مراكز 

د التارٌخ المٌبلدي مما ٌكشؾ عن بداٌة االؼتراب اؼتراب األنا فً حضارٌة ، وسا

اآلخر ، والتخلً عن المسار التارٌخً لؤلنا والدخول فً المسار التارٌخً لآلخر ، 

أما فً المناطق الحضارٌة التقلٌدٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة فما زال التارٌخان 
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البداٌة بالمٌبلدي الذي ٌوافق  مستعملٌن وٌرتبطان معاً بكلمة الموافق ، ولكن

بالهجري ، البداٌة باآلخر ثم باألنا ، فاآلخر هو الذي ٌحدد مسار األنا أوالً ثم تنعكؾ 

األنا على ذاتها كً تكتشؾ مسارها الخاص ، اآلخر هو المركز واألنا هو المحٌط ، 

الحداثة  اؼتربت األنا فً اآلخر ثم همشت نفسها بنفسها ، ومن ٌدري فربما بمزٌد من

، وعندما تلحق المناطق الحضارٌة التقلٌدٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة بالمناطق 

الحضارٌة األكثر حداثة فً مصر والشام والمؽرب قد ٌختفً التارٌخ الهجري وٌسود 

التارٌخ المٌبلدي ، وتصبح الحضارة العربٌة العالمٌة جزءاً من الحضارة الؽربٌة 

 وتسٌر فً مسارها .

لنتٌجة االؼتراب الكلً لؤلنا فً اآلخر ، وترك األنا مسارها التارٌخً وتكون ا

الخاص وتخرج عن ذاتها ، وتضٌع هوٌتها التارٌخٌة ، وتلبس ثوب ؼٌرها ، وتسكن 

فً ؼٌر مسكنها ، فتضٌع خصوصٌتها ، ومن ناحٌة أخرى ٌقوى مسار اآلخر الذي 

، فروعاً صؽٌرة تصب فٌه كل الحضارات ، وتصبح كل الحضارات هوامش له 

 تصب فً النهر العظٌم .

وبدالً من التحرر تستمر التبعٌة ، وبدالً من استقبلل المحٌط عن المركز ٌصبح 

جوانب هامشٌة فٌه ، وبدالً من أن تتعدد المراكز ٌقوى المركز األوحد فً عالم ذي 

  قطب واحد ، فتتفق الحضارة والسٌاسة وٌتطابق الماضً مع الحاضر ، مصٌر واحد

 فكاك منه وكؤنه قدر تارٌخً للجمٌع .  ال

ٌوجد مسار تارٌخً واحد لكل الحضارات والشعوب ، هناك مسارات  والحقٌقة ال

متعددة بتعدد الشعوب والحضارات ، والمسار األقوى هو الذي ٌجذب باقً المسارات 

 . 

ي ٌبدأ وتكشؾ التوارٌخ الموجودة اآلن عن هذه المسارات المتعددة ، فالتارٌخ الٌهود

منذ أكثر من خمسة آالؾ عام منذ خلق هللا األرض ومن علٌها ، ولم تتنازل عنه 

حتى اآلن تدعٌماً للدولة العبرٌة .والحضارة الفارسٌة فً عصر الشاه لم تتنازل عن 

التارٌخ الشاهنشاهً القدٌم اعتزازاً بعصر البطولة األولى حتى جاءت الثورة 

إلسبلمً ، وتارٌخ الٌابان ٌبدأ بعام تولٌة كل اإلسبلمٌة فؤعادته إلى مساره ا

إمبراطور كما كان الحال فً مصر القدٌمة ، فاإلمبراطور الحدٌث أو الفرعون القدٌم 

 بداٌة مرحلة جدٌدة من مراحل التارٌخ . 
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وفً الوعً العربً الحدٌث ٌتداخل الوعً التارٌخً العربً اإلسبلمً وعً األنا 

نظراً للقرب الجؽرافً وللتفاعل التارٌخً ، فكبل  والوعً الؽربً ، وعً اآلخر

الوعٌٌن على شاطا البحر األبٌض المتوسط فً الجنوب والشمال وفً الشرق 

والؽرب وعً األنا جنوبً شرقً ووعً اآلخر شمالً ؼربً ، أما الشرق األقصى 

باعتباره وعٌاً آخر فلم ٌتداخل مع الوعً العربً اإلسبلمً حتى اآلن بالرؼم من 

الجوار الجؽرافً ، والقرابة التارٌخٌة ، وبالرؼم من ؼزوات الشرق من التتار 

 والمؽول وروسٌا القٌصرٌة ألواسط آسٌا والٌابان فً جنوب شرق آسٌا . 

وعً األنا ، الوعً العربً اإلسبلمً ، ووعً اآلخر الوعً الؽربً ، ٌتداخبلن فً 

الوعً العربً اإلسبلمً التارٌخ  وعٌنا المعاصر بالرؼم من تماٌز المسارٌن ، ٌشمل

القبطً واألرثوذكسً والمسٌحً الشرقً بوجه عام بما فً ذلك الٌهودي العربً ، 

فً حٌن ٌشمل الوعً الؽربً ، الٌهودٌة الؽربٌة والمسٌحٌة الؽربٌة ، ونظراً لشٌوع 

 العلمانٌة فً عصوره الحدٌثة فإن هوٌته أصبحت ؼربٌة أكثر منها ٌهودٌة مسٌحٌة .

عً األنا العربً اإلسبلمً مر بمرحلتٌن سابقتٌن فً الماضً وهو على أعتاب و

مرحلة ثالثة ، األولى هً المرحلة الزاهرة التً تكونت فٌها الحضارة اإلسبلمٌة منذ 

القرن األول حتى القرن السابع الهجري . نشؤت وتطورت وبلؽت الذروة فً القرن 

ٌدي والبٌرونً والمتنبً كانت منفتحة على الرابع ، عصر ابن سٌنا وأبً حٌان التوح

الحضارات األخرى ، الهندٌة والفارسٌة شرقاً ، والٌونانٌة والرومانٌة ؼرباً ، 

والتركٌة شماالً والزنجٌة جنوباً ، كانت متعددة االتجاهات مدارس فقهٌة أربعاً ، 

حاور بعضها اتجاهات فلسفٌة عقلٌة وإشراقٌة ،طرقاً صوفٌة كثٌرة ، وفرقاً كبلمٌة ٌ

بعضاً ، وبلؽت حرٌة الفكر والتعددٌة الذروة ، ثم جاء الؽزالً وفضل الحسم 

والقضاء على التعددٌة باسم العقٌدة الواحدة ، األشعرٌة ، للسلطان ، والتصوؾ 

العملً للجماهٌر ، وكفَّر الفبلسفة والباطنٌة والمعتزلة حتى تقوى الدولة فً مواجهة 

انت الحروب الصلٌبٌة قد بدأت فبدأت المرحلة األولى من األعداء فً الخارج ، وك

األفول ، وكرر القرنان السادس والسابع ما أبدعته القرون األولى ، وحاول ابن رشد 

فً المؽرب فً القرن السادس إحٌاء العقل واالجتهاد من جدٌد ، ولكن بعد المسافة 

ة إلى حركة فً التارٌخ ، ثم ونهاٌة المرحلة األولى وسٌطرة الفقهاء لم تحّول الرشدٌ

جاء ابن خلدون فً القرن الثامن لٌإرخ للحضارة العربٌة ، بداٌة وتطوراً ونهاٌة 
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واضعاً قانوناً للتارٌخ ، من البداوة إلى الحضارة ثم إلى البداوة من جدٌد ، ٌفسر به 

 قٌام الدول وسقوطها .

ن حتى القرن الرابع عشر ، ثم جاءت المرحلة الثانٌة بعد ابن خلدون من القرن الثام

سبعة قرون أخرى تشرح فٌه الحضارة ما أنتجته من قبل فً الفترة األولى ، فإذا 

توقؾ العقل انشؽلت الذاكرة ودونت الموسوعات الكبرى فً مصر والشام وتركٌا 

كما ٌجتر جمل الصحراء وهو بارك ما أكله من قبل وهو واقؾ ، كان هذا فً 

وفً نهاٌته بدأت حركات اإلصبلح فً المابتً سنة األخٌرة  العصر التركً المملوكً

لتضع حداً لهذا التوقؾ والركود ، تقارن وعً األنا بوعً اآلخر بعد أن بدأ التداخل 

بٌنهما ، وٌضع شكٌب أرسبلن السإال : لماذا تؤخر المسلمون وتقدم ؼٌرهم؟ وٌسؤل 

 الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمٌن ؟ 

ل األفؽانً وإقبال والكواكبً وأدٌب اسحاق ومحمد عبده وضع فلسفة جدٌدة وٌحاو

فً التارٌخ تقوم على النهضة ولٌس على اإلنهٌار، دون أن تبزغ شخصٌة فً وزن 

ابن خلدون لتنتهً هذه الفترة الثانٌة فً القرن الرابع عشر ، وتبدأ فترة جدٌدة ثالثة 

اٌة الفترة الثانٌة وبداٌات الفترة الثالثة فً القرن الخامس عشر . فنحن اآلن فً نه

 التً تحاول اللحاق بالفترة األولى فترة اإلبداع واالزدهار ، العصر الذهبً الثانً .

أما وعً اآلخر فٌسبقنا بمرحلة سابقة من القرن األول المٌبلدي حتى القرن السابع 

بلث مراحل : الذي ظهر فٌه اإلسبلم ، ومن ثم ٌكون الوعً األوروبً قد مر بث

األولى مرحلة آباء الكنٌسة الٌونان الرومان منذ القرن األول المٌبلدي حتى القرن 

السابع فً الؽرب أوالً ثم فً الشرق ، وهً المرحلة التً تم التفاعل فٌها بٌن 

الحضارتٌن الٌونانٌة والرومانٌة من ناحٌة والدٌانتٌن الٌهودٌة والمسٌحٌة من ناحٌة 

ا صٌاؼة العقابد الرسمٌة وإزاحة حركات الهرطقة وتقنٌن أخرى ، وتمت فٌه

األناجٌل ودخول المسٌحٌة فً قلب اإلمبراطورٌة الرومانٌة ، وتؤسٌسها فً الشرق 

 العتٌد قبل انطبلقها إلى شمال أوروبا ، وكانت هذه فترة المسٌحٌة األفبلطونٌة .

ع عشر ، فانتشرت المسٌحٌة ثم بدأت الفترة الثانٌة من القرن الثامن حتى القرن الراب

من الجنوب إلى الشمال على مدى قرنٌن من الزمان ، وبدأت الكتابات األولى منذ 

القرن التاسع ، ونشؤت المدارس والجامعات فً القرن الحادي عشر، ثم بدأت الفلسفة 

العقلٌة والجدل العقلً فً الظهور فً القرنٌن الثانً عشر والثالث عشر ، والفلسفة 
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ٌة التجرٌبٌة فً القرن الرابع عشر ، قرنان للتبشٌر ، وقرنان فً العصر العلم

الوسٌط المتقدم ، وقرنان فً العصر الوسٌط المتؤخر ، ونشؤ ذلك كله تحت أثر 

 الفلسفة اإلسبلمٌة وترجماتها عبر العبرٌة إلى البلتٌنٌة ، وكان أرسطو هو نموذجها . 

س عشر حتى القرن الواحد والعشرٌن وهو ما ثم بدأت الفترة الثالثة من القرن الخام

ٌسمى بالعصور الحدٌثة ، ابتداَء من اإلصبلح الدٌنً فً الخامس عشر والنهضة فً 

السادس عشر والعقبلنٌة فً السابع عشر والتنوٌر فً الثامن عشر والوضعٌة فً 

ٌته التاسع عشر ، ثم الوجودٌة والبنٌوٌة والتفكٌكٌة فً القرن العشرٌن ، وفً نها

بعد الحدابة والتنوٌر السالب ، وتنكشؾ نهاٌة المرحلة الثالثة فً  تبرز األزمة ما

 القرن القادم دون ما بداٌة جدٌدة فً األفق .

ومن مقارنة المسارٌن التارٌخٌٌن لؤلنا واآلخر نجدهما تقاببل كسٌفٌن ٌتبارزان . فً 

ان الؽرب فً مرحلته المرحلة األولى التً أبدعنا فٌها العصر الذهبً األول ، ك

الثانٌة ، مرحلة العصر الوسٌط ، وفً المرحلة التً توقفنا فٌها نحن فً المرحلة 

الثانٌة العصر التركً المملوكً ، كان الؽرب فً مرحلته الثالثة مرحلة العصور 

الحدٌثة التً أبدع فٌها العقل والعلم وحقوق اإلنسان والعقد االجتماعً والتقدم 

 التارٌخً . 

آلن ٌسٌر المساران فً اتجاهٌن مختلفٌن : مسار األنا ٌنهً الفترة الثانٌة فترة وا

الركود وٌبدأ فترة ثالثة فترة النهضة الثانٌة ، ومسار اآلخر ٌنهً الفترة الثالثة فترة 

 النهضة الحدٌثة  دون أن ٌبدأ  فترة رابعة ، مازالت مبلمحها بعٌدة فً المجهول . 

القرن العشرٌن وعلى مشارؾ القرن الواحد والعشرٌن ، بل  نحن إذن لسنا فً نهاٌة

فً نهاٌة القرن الرابع عشر وبداٌة القرن الخامس عشر منذ ستة عشر عاماً ، وعً 

اآلخر فً نهاٌة فترة دون بداٌة فترة أخرى ، ووعً األنا فً نهاٌة فترة وبداٌة فترة 

 أخرى ، وعً األخر فً ؼروب ووعً األنا فً شروق .

 نتنبؤ والعلماء ورثة األنبٌاء ؟  ا اللماذ
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 البحث الرابع  

 أسباب انتكاس النيضة

 " السجال المحتدم حول ىذه األسباب " 
 

كما قلنا هنالك اهتمام زابد وملحوظ حول النهضة وحرثها والحفر فً طبقاتها 

ومعرفة األسباب التً دعت إلى إخفاقها السٌما أن المسابل التً طرحها رواد 

 ا تتحقق النهضة لمّ 

وقد عبر عصام محفوض عن هذا االهتمام بقوله : لم ٌكن رواد النهضة فً نقاش 

ٌزداد اإلعجاب لدى  وجدل فً ٌوم أكثر مما هو فً ٌومنا  الحاضر ، فبقدر ما

ٌزداد السخط لدى البعض اآلخر الذي ٌتهم هإالء الرواد باستلهام  بعضهم بقدر ما

ا ٌحملهم فشل العصر وخسارة األصالة معاً ، فً الؽرب بدالً من استٌحاء التراث ، لذ

حٌن ٌرى البعض اآلخر أن فشل طروحات الرواد ٌعود إلى األجٌال التً أعقبتهم ، 

والتً لم تكن فً مستوى المهمة التً حملها أولبك الرواد تحت شعار  عصرنة العالم 

 العربً . 

ق  لدخول العصر ؼٌر فإذا كان ثمة مسإول فنحن المسإولون ألنه لم ٌكن ثمة طرٌ

تلك الطرٌق وألننً من رأي البعض اآلخر ، وجدت من اإلنصاؾ  تقدٌم هإالء 

الرواد فً قراءة جدٌدة ألعمالهم وإلى اشتراك األجٌال القادمة معً فً الدخول إلى 

 97ٔعالمهم مباشرة 

ٌسمٌه التراجع الثقافً الذي نجم من  هكذا ٌرجع "بهاء طاهر " أسباب النكسة إلى ما

  9ٕ٘تؽٌٌر موقع المثقفٌن بعد انتصار ثورة ٌولٌو 

وهذا هو السٌد جابر عصفور ٌحمل ثورة ٌولٌو مسإولٌة ربٌسٌة لتلك االنتكاسة ،  

وفً رأٌه إن أجٌال التنوٌر لم ٌنقطع عطاإهم حتى نهاٌة األربعٌنٌات ، حٌث بدأت  

  98ٔمحنة التنوٌر ، ودخل زمن انحساره مع قٌام الدولة التسلطٌة 

                                                 
  99ٖٔاكتوبر  ٗٔ٘بهاء طاهر  : أبناء رفاعة ، الثقافة والحرٌة ، كتاب الهبلل : العدد    97ٔ

 99ٗالدار البٌضاء المركز الثقافً  العربً  –جابر عصفور  : على دفتر التنوٌر ، بٌروت   98ٔ
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وٌرى د. ماهر الشرٌؾ : أنه خٌمت على الفكر العربً روح التسامح واالنفتاح 

والحرٌة والتعددٌة واالقتناع بنسبٌة الحقٌقة ، وبؤهمٌة التفاعل الحضاري ، فهذه 

الروحٌة حالت دون انتصاب الحواجز بٌن المعبرٌن عن فكر النهضة ، كما أن هذه 

واحداً مثل أدٌب اسحق ٌشدد على الروح سمحت بقٌام مناظرات ؼنٌة ، وجعلت 

أهمٌة التفاعل الحضاري بٌن األمم ، وٌرى أهمٌة اإلخاء اإلنسانً ومبدأ االعتماد 

المتبادل ، رؼم أنه من أكبر المعارضٌن لبلستعمار ، وعزز ذلك بموقؾ قاسم أمٌن 

، حٌث  ٌقول فٌه : ال نجد عقبة فً طرٌقنا إلى السعادة أصعب  99ٔفً تحرٌر المرأة 

اجتٌازاً من شدة تمسكنا بعادات من سلفنا ، من ؼٌر أن نمٌز بٌن تلك العادات مالها  ،

ٌصلح أن ٌطرح جملة ، لكن ٌجب أن ننظر فٌه  علٌها .... نعم إن الماضً ال وما

بروٌة لمعرفة ما أظهر من منافع ومضار ، ال أرى أعجب من حالنا ،هل نعٌش  

ب مستمر، ونحن ننظر إلى ما ٌقع فٌه بعٌن للماضً أو للمستقبل ، نرى العالم فً تقل

 . ٕٓٓتصنع  شاخصة وفكرة حابرة ونفس ذاهبة ال تدري ما

أمام مسؤلة العروبة واإلسبلم ، فقد مٌز الكواكبً الدابرة القومٌة  -مثبلً  –فإذا توفقنا 

عن الدابرة اإلسبلمٌة ومنطقها منطق الجامعة  –ومنطقها منطق الوحدة السٌاسٌة  –

 .. الدٌنٌة .

ومن جهة أخرى فإذ ٌشٌر الكواكبً بفصل  الدٌن عن الدولة ، فهو لم ٌدلل بدولة 

علمانٌة ، بل دعا إلى وجود تشرٌعات تستوحً من الدٌن اإلسبلمً بما ٌراعً 

 .ٕٔٓالقواعد العمومٌة التً شرعها وندب إلٌها الرسول 

رن الماضً هذه الروحٌة تخلت عن مكانها شٌباً فشٌباً منذ مطلع عشرٌنٌات الق

والتشبث بالحقٌقة المطلقة والتشكك تجاه  واالنؽبلقلروحٌة أخرى تمٌزت بالواحدٌة 

اآلخر ، وقد ساعد على ذلك االستعمار الؽربً المحتل فً أعقاب الحرب العالمٌة 

 األولى . 

على مبررات النهضة ، ولكنه  –قبل الحرب العالمٌة األولى  -ركز الفكر القومً  

إلى الدعوة اإلٌدٌولوجٌة ، ومن أبرز هإالء ساطع  –ٌما بٌن الحربٌن ف –انتقل بها 

                                                 
 ٕٙد. ماهر الشرٌؾ ، المرجع السابق الذكر ص   99ٔ

 دون تارٌخ  ٕقاسم أمٌن : تحرٌر المرأة ، القاهرة ، المكتبة الشرقٌة ، ط  ٕٓٓ

  7ٕد. ماهر الشرٌؾ ، المرجع السابق ص   ٕٔٓ
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الحصري الذي ركز على الفكرة القومٌة ضد االتجاهات اإلقلٌمٌة ، وهنالك من ركز 

على دور التدخل األجنبً فً تردي أوضاعنا ، وقد وجد آخرون هذا السبب فً 

ٌق على إخفاق المشروع تخلؾ األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة ، بٌنما ركز فر

الثقافً ، وفً مطلع هإالء المفكر العربً عبد هللا العروي فً مإلفه أزمة المثقفٌن 

 ٕٕٓالعرب 

وقد دعا األستاذ اسماعٌل عبد هللا إلى نهضة عربٌة ثانٌة ، وفً الوقت ذاته تحدث 

ا عن النهضة األولى التً قامت على أكتاؾ الناس ال الحكام ، وأشار إلى إنجازاته

المتعددة ، مثل ظهور المسرح العربً وحركة الترجمة والتؤلٌؾ  والصحافة 

والرواٌة والفن التشكٌلً ونشؤة الصحافة وتكوٌن عدد  من الجمعٌات العالمٌة 

ونشر التعلٌم ، وظهور مفكرٌن كبار جمعوا بٌن الثقافة التراثٌة والثقافة المعاصرة 

 .ٖٕٓ، وانكبوا على دراسة تارٌخنا الحضاري 

انشؽلنا بعد االستقبلل السٌاسً  -القول لؤلستاذ اسماعٌل عبد هللا  -ولكن ٌا لؤلسؾ 

بالصراع على السلطة وباألسالٌب ؼٌر المشروعة واستخدام القوة وتبنٌنا شعارات 

عزٌزة ثابتة ودابمة كالحرٌة واالشتراكٌة والوحدة ، وؼلب علٌنا الظن أن مثل هذه 

جرد الحصول على القرار السٌاسً ، وأن مجرد االختٌارات ٌمكن أن تتحقق بم

 . ٕٗٓتحقٌق هدؾ من األهداؾ الكبرى كاٍؾ بذاته لحل مشاكل المجتمع 

والخبلصة إن ماحل فً الوطن العربً من احتبلل وتقسٌم وفقر وظلم ، هو 

 المسبب لحلول التعصب محل التسامح . 

، وماهً نسبة هذه  لكن هل نرد كل شًء إلى الحاكم ونعفً أنفسنا من المسإولٌة

 المسإولٌة ؟؟ .

ٌرى بعضهم أن المنطقة العربٌة شهدت منذ مطلع عشرٌنات القرن الماضً تحوالً 

فً عبلقة كل من الثقافة والسٌاسٌة والفكر واإلٌدٌولوجٌا والحداثة والتحدٌث ، وإن 

السٌاسٌة أخذت تهٌمن هٌمنة كاملة على الثقافة ، وصار الفكر ٌنحصر انحصاراً 

                                                 
 7ٕد. ماهر الشرٌؾ ص   ٕٕٓ

 ٖٕد. ماهر الشرٌؾ ، رهانات  النهضة المرجع السابق ص   ٖٕٓ

 ٔٙٔنحو نهضة عربٌة  ثانٌة ، الضرورات والمتطلبات ، المستقبل العربً ، بٌروت العدد    ٕٗٓ

  ٗص  99ٕتموز 
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ٌاً فً أسار اإلٌدٌولوجٌا ، وتسارع الركض وراء التحدٌث على ترسٌخ قٌم كل

 ٕ٘ٓالحداثة ، وساهم هذا التحول فً انتكاسة التنوٌر 

ٌولٌو ، وحسبً  ٌٖٕمكن رده إلى ثورة  فاالضطراب  إذن عمٌق الجذور ، وال

 تفنٌد هذا الرأي بهذه الكلمة البسٌطة مقاربة لموضوعنا األساسً الذي ٌحثنا إلى

 معالجة قضاٌا األمة  دون الوقوع فً آسار أقفاص األٌدٌولوجٌا ..

ٌرتد إلى األمور  -تبلها  من إخفاقات  وما –ولهذا فإننا نرى أن انتكاسة النهضة 

 اآلتٌة :  

وبعد إزاحة ؼطابها اإلٌدٌولوجً  –ٌولٌو بالمعٌار الفكري العام  ٖٕإن ثورة  -1

الفلسفٌة (  –الدٌنٌة  –األم ) العربٌة هً حركة توفٌقٌة تنطلق من التوفٌقٌة  –

، وتمثل رافدها السٌاسً االجتماعً ، فهً مركب وسطً تصالحً وتطوري 

، وسقوط تجربتها ٌنتمً إلى سقوط التٌار األم ، توفٌقٌة المعتزلة ٕٙٓ

تبل عصرها من  واألفؽانً واإلمام ومحمد عبده والكواكبً وٌإكد ذلك ما

وانطبلق وسٌادة النزعة المتصلبة المحافظة جمود وتطرؾ وأحادٌة النظرة ، 

 . 

إن عصر النهضة الحدٌثة فً عالمنا  العربً لم ٌشهد حركة عربٌة تحدٌثٌة  -2

خالصة تعمل على االستٌعاب الكلً والجوهري للحضارة العربٌة ، وذلك 

بإحبلل النظرة العقلٌة محل النظرة الؽٌبٌة ، ولعل ذلك مرده عدم نشوء تٌار 

فً تارٌخ اإلسبلم ، أو عدم سماح اإلطار الجامع المانع  علمانً مستقل

 .7ٕٓلئلسبلم بظهور مثل ذلك التٌار 

إن العلمانٌة والماركسٌة بقٌتا محصورتٌن اجتماعٌاً وفكرٌاً إلى حد كبٌر  -3

ضمن األقلٌات فً حدود البٌبات ذات األوضاع الخاصة ، ولم ٌقم تٌار 

سخ فً البٌبات السلفٌة علمانً أو ماركسً بشكل طبٌعً ، متؤصل ورا

والتوفٌقٌة ، ألن الفكرتٌن لم تحسما عبلقتهما باإلسبلم  بصورة ناجعة ، فقد 

                                                 
  8ٕد. ماهر شرٌؾ ، المرجع السابق ص    ٕ٘ٓ

  89راع األضداد ، ص د. محمد جابر األنصاري  : الفكر العربً وص  ٕٙٓ

 ٓ٘د. محمد جابر األنصاري  : الفكر العربً وصراع األضداد ، ص   7ٕٓ
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ٌولوجٌاً  بالؽرب الرأسمالً ، كما ارتبطت ارتبطت العلمانٌة سٌاسٌاً وإٌد

 8ٕٓالماركسٌة بالمعسكر الشٌوعً 

فٌقٌة كانت قوة التحدي األوربً الحضاري والسٌاسً أعظم من أن تصمد لها تو

محمد عبده فً معادلته التً حاولت الجمع بٌن اإلسبلم والؽرب فً صٌؽة 

عام السٌطرة  9ٔ8ٔتصالحٌة واحدة ، فمنذ االحتبلل البرٌطانً لمصر حتى عام 

الكاملة على المشرق العربً ، استطاع الؽرب أن ٌصفً تدرٌجٌاً الكٌان العربً 

، وأن ٌحكم أقطار الشرق العربً   اإلسبلمً الموحد نهابٌاً ألول مرة فً التارٌخ

بصورة مباشرة ، وأن ٌفرض أسلوبه فً اإلدارة والتشرٌع ، ومنهجه فً التربٌة 

ونمطه فً االقتصاد وأن ٌلحق المنطقة بدورته الرأسمالٌة العالمٌة مصدراً للمواد 

 .9ٕٓالخام وسوقاً استهبلكٌة لمنتوجاته وممراً استراتٌجٌاً  لطرقه التجارٌة 

ذلك فقد أخذت مإثراته الحضارٌة تنفذ إلى المجتمعات العربٌة بقوة  زد على

 واندفاع دون أن ٌكون لها طرٌق الرفض فً ظل  شخصٌة جماعٌة متماسكة . 

إن اإلسبلم مات أو ٌحتضر ، فكٌؾ نقول  9ٓ8ٔعجب أن ٌقول كرومر عام  وال

، ألٌس  9ٓ8ٌٔولٌو  والمنطقة متوفاة سنة  ٖٕإذن إن سبب الموت  هو  ثورة 

ٌولٌو لعبت دوراً كبٌراً  ٖٕالتدهور كامناً فً الجوهر االجتماعً ، وإن ثورة 

 إلعادة هذا الجوهر . 

لقد حارب الؽرب الوحدة العربٌة ، كما لم ٌسمح بؤٌة حركة تحدٌثٌة تصنٌعٌة فً 

الوطن العربً ، وؼلب علٌه االهتمام بمصالحه االقتصادٌة والسٌاسٌة أكثر من 

لقٌم اإلنسانٌة ، وقد تبٌن لكثٌر من أبناء  الجٌل الذي تربى فً الؽرب أنه اهتمامه با

 كان مخدوعاً . 

ومن جهة أخرى ٌفسر لنا هذا االختبلل البنٌوي للحضارة العربٌة فً تلك الفترة ، 

وفً ذلك ٌقول الدكتور زرٌق : إن األمة العربٌة مقسمة  إلى عناصر متباٌنة ٌفكر 

اً ، واآلخر أنكلوساكسونٌاً وٌحٌا فرٌق ثالث حٌاة شرقٌة بعضها تفكٌراً التٌنٌ

                                                 
 ٖ٘د . محمد جابر األنصاري  : الفكر العربً وصراع األضداد ، ص    8ٕٓ

نراجع أفكار الحصري بشؤن علمانٌة العروبة فً محاضرات فً نشوء الفكرة القومٌة ،    9ٕٓ

 ٕٙٓو8٘ٔوٙ٘ٔوٕٙٔوٕٗوٕص  9٘ٔالقاهرة 
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محافظة واآلخر حٌاة ؼربٌة  وٌسلك بعض جماعاتها سلوكاً دٌنٌاً واآلخر سلوكاً 

 ٕٓٔعلمانٌاً 

أخفقت التجارب البرلمانٌة الدستورٌة فً األوطان المجزأة ألنها لم تنم نمواً طبٌعٌاً 

م عن دعمها ، وشرع فً مقاومتها من الداخل ، هذا فضبلً عن أن الؽرب أحج

عندما مست مصالحه ، كذلك فالمجتمع العربً بتكوٌنه االجتماعً  وإرثه الدٌنً 

  ٕٔٔالسٌاسً لم ٌظهر استعداداً لتقبل هذه التجارب اللٌبرالٌة 

إن التٌار التجدٌدي العلمانً الذي نما فً ظل التجارب الوطنٌة ، والذي اعتنق 

مبرراتها  الفكرٌة لم ٌتحول إلى تٌار تراثً اجتماعً الدٌمقراطٌة اإلصبلحٌة ب

فاعل ، ولم ٌشكل مقاومة ضد الؽرب السٌاسً ، وظل ٌنتظر من الؽرب أن ٌكون 

وفٌاً لمبادبه ، وهذا ما أبعده عن القطاعات الواسعة لؤلمة ، وجعله مرتبطاً 

ل مع بالوجود الؽربً ، وقد الحظ  المإرخون أن الحركة العلمانٌة بدأت تضمح

 اضمحبلل  نفوذ الؽرب . 

، ولٌس  9ٖٓٔإن جذور الفترة المعاصرة الراهنة من تارٌخ مجتمعنا تبدأ حوالً 

كما ٌتردد لدى بعض الباحثٌن ، وإن صعود  الموجه التؽرٌبٌة سٌاسٌاً  9ٖ9ٔبعد 

م دون استجابة عربٌة مضادة ترقى 9ٖٓٔ -م9ٔ8ٔوفكرٌاً كان فً الفترة بٌن 

 تها بنجاعة وقوة . إلى مستوى مجابه

أمكننا أن نسجل سابقة محمد  9ٖٓٔوإذا اتخذنا الفكر مٌداناً لرصد المقاومة بعد 

حسٌن هٌكل  فً كتابه " محمد " ، ثم انتقل األمر إلى طه حسٌن واسماعٌل مظهر 

 ٕٕٔومنصور فهمً وحسٌن هٌكل  ، وإلى حد ما إلى طه حسٌن نفسه 

ٌعنً الخروج من الدابرة العربٌة  وٌرى الدكتور فهمً جدعان أن التؽرٌب

اإلسبلمٌة خروجاً كامبلً أو شبه كامل ، وتبنً بصورة كاملة القٌم األخبلقٌة 

واالجتماعٌة والسٌاسٌة للمدنٌة الؽربٌة ، فقد اشتعلت رإوسهم ذكاًء ونقداً للمدنٌة 

ة ، وهذا العربٌة اإلسبلمٌة بٌنما تقلص هذا الذكاء تقلصاً كامبلً إزاء المدنٌة الؽربٌ

                                                 
  8ٙد. جابر األنصاري  المرجع السابق ص   ٕٓٔ

  7ٓٗو د . البرت حورانً  ص  7ٓد. جابر األنصاري   ص    ٕٔٔ

  7ٓٗو د . البرت حورانً  ص  ٖٕٖد . فهمً جدعان  ص    ٕٕٔ
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األمر مرده إلى هزٌمة نفسٌة ثقافٌة ولدتها الهزٌمة السٌاسٌة ، وحٌن اتصلوا 

 .ٖٕٔبالؽرب لم ٌتصلوا إال لفترة قصٌرة 

وٌجب أن نضٌؾ إلى كل ذلك تراجع المبادئ التنوٌرٌة التً عززت النزعة 

لتً اإلنسانٌة الحدٌثة ، وؼٌاب هذه النزعة ؼٌاباً كامبلً عن سٌاسة القوى العظمى ا

تنشط على المستوى الكونً ، وسٌادة سٌاسة حساب المصالح الذاتٌة على المستوى 

 .ٕٗٔالعام والخاص 

ٌولٌو ، بل إن هذه الثورة هً التً اعتمدت  ٖٕإن الكتاب لم ٌتراجع فً ظل ثورة 

التنمٌة الثقافٌة إلى جانب التنمٌة االجتماعٌة وؼٌرها ، ولعلنا نذكر تبنٌها لطباعة 

من أمهات  كتب التراث التً بٌعت بدراهم معدودات ، وفضبلً عن  األلؾ كتاب

 ذلك فلم نسمع أنها منعت طباعة  كتاب من الكتب . 

صدر كتاب تجدٌفً للكاتب مصطفى محمود ، وكنت حرٌصاً  9ٙٔٔففً سنة 

على قراءته ، وقد فتشت فً كل مكتبات القاهرة بنفسً بحثاً عنه ، لكن دون 

 الفة لآلداب العامة ، وتبٌن لً أنه لم ٌمنع إال هذا الكتاب.جدوى ألن ذلك كان مخ

لم ٌكن مقهوراً ومذلوالً ، واألمر  9٘ٙٔإن الشعب الذي وقؾ وقفته الماجدة عام 

 ٖٓتبلها من صدور بٌان  وبعدها ، فحركات الطبلب وما 9ٙ7ٔنفسه قبل عام 

ال ٌدل إال  قدمه الشعب المصري ، وما 9ٙ7ٔمارس واالستعداد انتقاماً لنكسة 

 أخً  " . رأسك ٌا ارفععلى سٌاسة " 

وسنقؾ عند هذا الحد من القول كً النفسد الكتاب بالؽطاء اإلٌدٌولوجً ، لكننا 

نقول : إن الثورة التً تؤصلت من كل مكان فً األرض المصرٌة لم تكن لتمسخ 

 مواطنٌها ، وإن صرخات األسى ٌوم وفاة المرحوم عبد الناصر لم تصدر إال عن

 القلوب المكلومة الجرٌحة .

 

 

                                                 
  ٖٕٖد . فهمً جدعان  : أسس التقدم ص   ٖٕٔ

 ٙٗ٘د . فهمً جدعان  : أسس التقدم ص   ٕٗٔ
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 البحث الخامس  

 تقييم عام لحركة النيضة

أول مبلحظة نبدٌها فً هذا المقام هو الدور الهام الذي بذله المثقفون فً خلق هذا 

ورؼم علو هذا  -المناخ النفسً والروحً واالجتماعً ، ولكن هإالء المثقفٌن 

تجانس ، وإن اتفقوا فً الدعوة إلى لم ٌكونوا على قدر من ال -الدور ، الذي لعبوه 

 اإلصبلح .

عرفت األقطار  -فإنه فً الفترة التً تلت  الحرب العالمٌة األولى  -والواقع 

العربٌة كافة التٌارات التً نجحت فً الؽرب : اللٌبرالٌة والعلمانٌة والقومٌة بكافة 

 ٕ٘ٔأشكالها باإلضافة إلى االشتراكٌة والجماعٌة بشتى صورها 

الوجهة اإلسبلمٌة مستمرة الحضور، لكنها كانت تتردد أمام دروب متعددة وكانت 

بٌن أن  ٌتجاذبها أطراؾ الماضً وأحوال الحاضر وآمال المستقبل ، وتتؤرجح ما

تنشط على مستوى العالم اإلسبلمً كله أو على مستوى العالم العربً فقط مولٌة 

لتعاطؾ والدعم المادي أو للعالم اآلخر احتجاجاً وجدانٌاً خاصاً ٌتخذ صورة ا

المعنوي ، ولم تتوقؾ هواجسها عند هذه الحدود ، وإنما التفتت إلى كافة أنواع 

 الطعن والنقد التً كانت توجه إلى اإلسبلم . 

والحق لقد بذلت جهوداً فً الرد على ادعاءات خصوم اإلسبلم والمسلمٌن فً 

تبشٌرٌة ، فانبرت ترد على الؽرب ، كما أنها لم تسكت على نشاط  اإلرسالٌات ال

هذه الهجمات المتعددة المصادر والمشارب ، ولكن هذا االنصراؾ قادها إلى 

 المواقع الدفاعٌة والتبرٌرٌة . 

ولكن وراء هذه العراقٌل والمثبطات ظلت المشكلة الربٌسٌة مشكلة التقدم تإرق 

 .ٕٙٔأذهان هإالء ، وتدفعهم إلى بٌان حدود هذا التقدم المطلوب 

                                                 
مجٌد الخدوري :  –9ٙ8ًٔ عصر النهضة ، دار النهار ، بٌروت ، البرت حورانً : الفكر ف ٕ٘ٔ

  9ٙ8ٔاالتجاهات السٌاسٌة فً العالم العربً ، بٌروت 

 8ٓٔد . فهمً جدعان  : أسس التقدم ، ص   ٕٙٔ
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د انعقد اإلجماع على ذلك فً المرحلة المتؤخرة المتقهقرة من حٌاة الدولة وق

العثمانٌة بعد االنقبلب العثمانً ، ومثل ذلك مفكرون كثٌرون ظهروا فً كافة 

 أقطار العالم العربً . 

وهو ما أبرز درجة األصالة  -ولكن مالم ٌتم اإلجماع علٌه بٌن هإالء المفكرٌن 

ألساس الذي ٌنبؽً التركٌز علٌه أكثر من ؼٌره فً تحقٌق ا –لدى كل واحد منهم 

 التقدم . 

ذلك أن اإلسبلم حقٌقة مجردة ، ولكً ٌتم إدراكه بصورة شخصٌة ٌجب أن ٌتحقق 

فً فعالٌة محددة تكون قوة دفع ملموسة تإثر فً هذا الجانب ، أو ذاك من جوانب 

 الحٌاة الفردٌة والجماعٌة لؤلمة . 

الفعالٌة فً الماضً صورة الفعالٌة العقٌدٌة الخالصة ،  أجل لقد اتخذت هذه

فؤنشؤت  الفرق الكبلمٌة ، كما أنتجت الفعالٌة الفقهٌة العلمٌة الخالصة ، وحٌناً ثالثاً 

 اتخذت طابع النظر العقلً والفلسفً ، وهذا هو الحال بالنسبة للمفكرٌن المحدثٌن . 

كرون تارٌخٌون واجتماعٌون لم وإذا كان هنالك من وصؾ ٌصدق علٌهم ، فهم مف

ٌكونوا بمنجاة من الضعؾ البشري ، ومن الظروؾ التارٌخٌة واالجتماعٌة ، 

باإلضافة إلى اإلرث الثقافً وتباٌن مشاربه ونزعاته وتضارب تجاربه وخبراته ، 

فضبلً عن اآلراء الخالصة ، كل ذلك زاد من إمكانٌة  الوقوع فً المحاذٌر 

 والمخاطر . 

مثقفو النهضة بمنجاة من ذلك كبلً أو بعضاً ، فهم ٌنتمون إلى أقطار ولم ٌكن 

عربٌة تختلؾ فً درجة تحولها االقتصادي والسٌاسً باإلضافة إلى انعزالها 

 وتشرذمها ، كل ذلك خلق البعد والعزلة . 

ومع ذلك فهإالء المثقفون ٌنتمون إلى أفق روحً متجانس فً جوهره ، وٌمتحون 

كما أن التطلع العام واحد ، والذي ٌختلؾ هو الظروؾ  عن أصول واحدة ،

 الزمانٌة والمكانٌة التً تضؽط على التفكٌر بها وإعطابها األولوٌة ..

وٌمكن القول إن المثقفٌن العرب فً العصور الحدٌثة أداروا التقدم على أساس  

أحادي ، فبعضهم أولى أهمٌة  للعقٌدة المشتقة من التوحٌد ، وبعضهم أعطى 

األهمٌة للفاعل السٌاسً المستجٌب لضرورة وجود السلطة الوازعة ، واآلخر ولى 

وجهته شطر العقٌدة الحدٌثة المإسسة على الفاعل القٌمً ، أما المركبات الشمولٌة 
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المتكاملة التً أدرك أصحابها أن تعدد األسس أو العلل هو األصل ، فلم تظهر إال 

  7ٕٔا تماماً فً وقت متؤخر قرٌب منا أو معاصر لن

هكذا نجد التباٌن فً التفكٌر والنزعة والمنطلق ، فمثبلً إذا كان اإلمام محمد عبده 

أدرك أن التوحٌد المحرر الحً هو زورق النجاة ، وإذا كان األفؽانً فٌلسوفاً  

، فإن بعض المصلحٌن مثل حسٌن الجسر مثبلً   8ٌٕٔنظر فً الدٌن وؼٌر الدٌن 

أن تدبٌر  -هـ  ٖ٘ٓٔنً فً أول كتاب فقه له عام على طرٌقة الشعرا –اعتقد 

الكون منوط بالقطب واإلمامٌن واألوتاد واألبدال ، حٌث لو فقد واحد منهم الختل 

 . 9ٕٔنظام العالم 

وٌبدو أن االنقسام والتقوقع ونفً اآلخر أخذ السمة العالمٌة بعد الحرب العالمٌة 

 األولى ، وقد انعكس ذلك جلٌاً على المنطقة . 

لنؤخذ مثبلً تٌار اإلحٌاء والتجدٌد الذي جاء على ٌد األفؽانً ومحمد عبده ، ثم 

تواصل عبر الشٌخ محمد رشٌد رضا ، فالمذكور أخذ علٌه التعصب واالنقسام  ، 

على ؼٌر ما عهدناه فً المرحلة األولى من حٌاته ، وعلى العكس من األفؽانً 

 رأٌناه ، أما اإلسبلم السٌاسً الذي كان فٌلسوفاً ٌنظر فً الدٌن وؼٌره كما

فٌمثل قطٌعة فكرٌة مع جماعة اإلصبلح  -ممثبلً فً جماعة اإلخوان المسلمٌن  – 

 . ٕٕٓوالتجدٌد 

ثم أن رواد النهضة لم ٌشكلوا تٌاراً واحداً متجانساً متماسكاً ٌمثل قوة نهوض 

لت صلبة قادرة على إحٌاء وإٌقاظ  نهضة كاملة تواجه حضارة الؽرب التً حاو

 اقتبلع أمتنا دون التعاٌش معها بسبلم وحوار حضاري . 

ولعلنا نرى مقصودنا فً قول  خٌر الدٌن التونسً : فن التدفق األورباوي  تدفق 

سٌله فً األرض ، فبل ٌعارضه شًء إال استؤصلته قوة تٌاره المتتابع ، فٌخشى 

                                                 
  8ٖٔ د . فهمً جدعان  : أسس التقدم ، ص    7ٕٔ

األفؽانً : باعث  مصطفى عبد الرازق : فً تصدٌر لكتاب عبد السبلم مدكور : جمال الدٌن  8ٕٔ

  7ٔص  9ٖ7النهضة فً الشرق  ، القاهرة ، 

الشٌخ حسٌن الجسر : نزهة الفكر فً مناقب موالنا العارؾ باهلل تعالى  قطب زمانه الشٌخ   9ٕٔ

  ٕٓٔهـ ص  ٖٙٓٔمحمد الجسر الطبعة األوربٌة  ، بٌروت 

ؾ : رهانات النهضة وانظر د. ماهر الشرٌ 8،  ص  99ٔعام  ٔمجلة الطرٌق ، بٌروت عدد    ٕٕٓ

  ٕ٘ص 
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ه ، وجروا مجراه با من ذلك التٌار إال إذا حذوا حذووعلى الممالك المجاورة ألور

 . ٕٕٔفً التنظٌمات الدنٌوٌة 

وتٌار كهذا رهٌن بالسٌر على خطى التمدن الؽربً ، وصارت عقول مفكرٌه 

أسٌرة عناصره تدور حٌث دارت ، وتقؾ حٌث وقفت ، وقد مضى قرن كامل 

تتحرج من الخروج على هذه  تقرٌباً قبل أن تظهر محاوالت عربٌة إسبلمٌة ال

إلٌها نقداً رادٌكالٌاً ببل خوؾ وال وجل ، وٌدعو بعضهم مثبلً اإلشكالٌة  ، وتوجه 

للمٌبلد ،  9ٗ9ٔمنظور عام   للهجرة ال ٖٔٙٔإلى رإٌة العالم من منظور عام 

ممهداً بذلك الطرٌق إلى مفهوم الموقؾ الحضاري الذي تستبدل فٌه إشكالٌة 

 . ٕٕٕالحضارة العربٌة اإلسبلمٌة بإشكالٌة  التمدن الؽربً  

دأت أسباب التمدن العربً لدى أوابل المفكرٌن العرب المسلمٌن الذٌن احتكوا لقد ب

مباشرة بالؽرب من أمثال الطهطاوي  وخٌر الدٌن ، ودعوا إلى توسٌع دابرة 

العلوم والعرفان ، وتمهٌد طرق الثروة فً الزراعة والتجارة ، وتروٌج سابر 

اإلدارٌة التً ٌتولد الصناعات ، كل ذلك مإسس على مجموعة من التنظٌمات 

 . ٖٕٕعنها األمن فاألمل ، فإتقان العمل 

على  –واستمر هذا الفهم خبلل النصؾ األول من القرن العشرٌن ، حٌث أكد 

عبد الرحمن شهبندر أن المدنٌة حالة من الثقافة االجتماعٌة تمتاز  –سبٌل المثال 

 . ٕٕٗبارتقاء نسبً  فً الفنون والعلوم وتدبٌر الممالٌك 

أثناء ذلك كله خضع مفهوم التمدن لتحلٌبلت مختلفة انصبت حٌناً  على وفً 

المضمون ، وحٌناً على األصل وحٌناً ثالثاً على التطور والمصٌر ، وربما كان 

أبرز من أولى قضٌة المدنٌة اهتمامه الخاص فً   9ٕ٘ٔ – 8ٙ٘ٔرفٌق العظم 

اإلنسانً مرهون عنده كتابه البٌان فً التمدن وأسباب العمران فالتقدم المدنً 

                                                 
 ٌ٘ٓٔن التونسً  : أقوم المسالك ص خٌر الد  ٕٕٔ

  88ٖ د . فهمً جدعان  : أسس التقدم ، ص    ٕٕٕ

  ٘هـ ص 8ٖٕٔأقوم المسالك  فً معرفة أحوال الممالك  ،    ٖٕٕ

عبد الرحمن شاه بندر  : القضاٌا االجتماعٌة  الكبرى فً العالم العربً ، مطبعة المقتطؾ فً    ٕٕٗ

 ٔص 9ٖٙٔالمقطم 
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بحجم الثروة والعلوم والعمران والقوة السٌاسٌة والروابط االجتماعٌة والتعاضد فً 

 .ٕٕ٘هٌبة االجتماع

إن الهجمة الؽربٌة على اإلسبلم كتمدن أو كدٌانة مضادة للتمدن قد شحنت الجو 

الفكري فً أواخر القرن التاسع عشر وأوابل القرن العشرٌن بحّمى الجدل 

مً العربً أو اإلسبلمً المسٌحً إضافًة لما أضافه النقاد الؽربٌون من اإلسبل

أمثال رٌنان وكوزان وكرومر وهانوتو من القول إن المسٌحٌة هً المولدة الحقٌقٌة 

ٌتفق معه ، مما دفع الكتاب المسلمون ، وراحوا ٌدورون  للتمدن ، وإن اإلسبلم ال

ٌر مسلمٌن لخصومهم  بالمعطٌات بٌن دفاع وهجوم وتبر فً الجدلٌة الؽربٌة ما

 .ٕٕٙاألساسٌة التً أقاموا علٌها مفهوم التمدن 

لقد أراد جمال الدٌن ومحمد عبده إصبلح العقٌدة والتربٌة ، واقترح آخرون 

تشخٌصات وعبلجات ال ٌتناول معظمها المرض ، وإنما تتناول أعراض المرض  

ء ٌعالجون األعراض ، فنتج عن ذلك كله أن أكثر من نصؾ قرن مضى واألطبا

ال المرض ، وهكذا دخل العالم اإلسبلمً صٌدلٌات الحضارة الؽربٌة طالباً الشفاء 

 . 

فهو ٌتعاطى هنا حبة ضد الجهل ، وٌؤخذ هناك قرصاً ضد االستعمار كً ٌشفى 

من الفقر ، أما المرض الحقٌقً ، فبل أحد ٌعرفه وكل دواء هو بالتالً عقٌم ، 

مقٌاس قلب رأساً على عقب ، وإن الذي ٌكرس منتجات والسبب واضح ، وإن ال

الحضارة ال ٌصنع حضارة ، فالحضارة هً التً تلد منتجاتها ، وما تبقى هو 

 . 7ٕٕتركٌب الحضارة ال تكدٌس منتجاتها  

والخبلصة هً أن انفتاحاً نظرٌاً واسعاً على القضاٌا االجتماعٌة واالقتصادٌة  

محاوالت فكرٌة بدأت محدودة متواضعة  ، وؼٌرهما ، عبر عن نفسه فً صورة 

ثم ما لبثت أن اضطردت فً النمو واالتساع حتى بلؽت عند الخمسٌنٌات من القرن 

العشرٌن نضجها ، ولم تعد تحتاج إال إلى االنخراط فً تجارب مجتمعٌة مشخصة 

                                                 
  887ٔرفٌق العظم : البٌان فً التمدن وأسباب العمران ، القاهرة ،    ٕٕ٘

  9ٖٖ د . فهمً جدعان  : أسس التقدم ، ص   ٕٕٙ

 ٘٘: شروط النهضة  ص  ك بن نبً لما  7ٕٕ
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تختبر مدى صبلحٌاتها فً إحراز التقدم ، وتكشؾ عن مدى االستجابة العملٌة 

 جتمع حدٌث ٌتحرك بقوانٌن الواقع . لحاجات م

وٌرى الدكتور ماهر الشرٌؾ أن التٌار الدٌنً بمنطلقه السلفً ، ولجوبه إلى منطق 

الماضً الراكد مهد السبل أمام ظهور اإلسبلم السٌاسً ، كذلك فالفكر التؽرٌبً 

 . 8ٕٕدعا إلى النموذج األوربً

برجوازٌة الكولونٌالٌة وٌرى بعض المفكرٌن أن حركة النهضة هً حركة فكر ال

 . 9ٕٕالتً مهدت لئلسبلم السٌاسً 

وٌرى مهدي عامل أن البرجوازٌة لم تقم بتناقض تناحري مع الطبقة المسٌطرة 

السابقة ، فكانت هذه الحركة النهضوٌة نتاج تكٌؾ الفكر السابق مع هذا التكٌٌؾ  

لجذور الطبقً ، بحٌث نهض هذا الفكر بذاته دون أن ٌكون هنالك قطع مع ا

 . ٖٕٓاألصلٌة ، ومن هذا التكٌؾ نبت مفهوم األصالة ، ومفهوم اإلصبلح 

وقرٌب من ذلك فكر سمٌر أمٌن ، ففً رأٌه إن فكر النهضة لم ٌخرج عن القضٌة 

المركزٌة المٌتافٌزٌقٌة الخراجٌة ، وهً التوفٌق بٌن العقل واإلٌمان ، مما جعلها 

 .ٖٕٔتفشل فً تحدٌث العقل العربً 

هذا البناء دفعة واحدة النموذج األوربً فً جمٌع أبعاده وقٌمه ، وطمح وقد تبنى 

 ٕٖٕإلى تؤسٌس حقوق اجتماعٌة للطبقة البرجوازٌة على مثال الؽرب 

وٌرى محمود أمٌن العالم أن أزمة  الفكر العربً ترجع إلى الثنابٌة التً شكلت 

قة بٌن األنا  إطاره النظري منذ بداٌات عصر النهضة ، هذه الثنابٌة هً العبل

المتخلؾ والؽرب المتحضر ، وقد ولدت ثنابٌات أخرى ، مثل التراث والتحدٌث ، 

                                                 
الدار البٌضاء  –، العروي : العرب والفكر التارٌخً ، بٌروت  7ٖٓكتابه رهان النهضة ، ص   8ٕٕ

 ٕٓ، ص ٖلثقافً  ط ، المركز ا

ربٌؾ خوري  : الفكر العربً الحدٌث ، أثر  الثورة الفرنسٌة فً توجهه السٌاسً واالجتماعً    9ٕٕ

  9ٖٗٔ، بٌروت منشورات ، دار الكتب 

مهدي عامل : مناقشات ، وأحادٌث  فً قضاٌا حركة  التحرر الوطنً ، األعمال الكاملة ،   ٖٕٓ

 99ٓٔبٌروت  دار الفارابً  

مه شرؾ الدٌن : الثقافة واألٌدٌولوجٌا فً العالم العربً ٌأمٌن  : فً تقدٌمه كتاب  فه سمٌر  ٖٕٔ

  ٘ٔ، ص  99ٖٔ، بٌروت دار اآلداب ،  99ٓ– 9ٙٓ

  ٘ٔص  99ٖٔسمٌر أمٌن : نحو نظرٌة للثقافة ، نقد التمركز األوربً ، بٌروت ، دار اآلداب ،  ٕٖٕ
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النقل والعقل ، األصالة والمعاصرة ، وقد شكل ذلك إٌدٌولوجٌا توفٌقٌة هً فً 

 . ٖٖٕالحقٌقة تؽلٌب لظرؾ الهشاشة النظرٌة فً الفكر العربً المعاصر 

اعً تنوٌري ، وٌصعب تفسٌر فكرها والواقع أن حركة النهضة ذات طابع اجتم

بفكرة واضحة  المعالم والقسمات السٌما أن البرجوازٌة لما تكن متبلورة ، فؤدٌب 

اسحق مثبلً ترك المدرسة لٌعمل فً الجمارك  ، ثم فً البرٌد ، وكان والد عبد هللا 

ن الندٌم خبازاً ، وعمل أحمد فارس الشدٌاق نساجاً ، وقد لجؤ بعض هإالء المفكرٌ

 .ٖٕٗإلى إلباس أفكار الحداثة ثوباً تراثٌاً ، مثل الشورى ، وأهل الحل والعقد

وبصورة عامة فإن تلك الصورة التً رأى رجال النهضة من خبللها األشٌاء إبان 

ٌمكن أن تكون  منسقة  قرن من الزمان ونٌؾ تتفاوت عمقاً وؼنى وجذرٌة ، ال

 ت اآلتٌة : متناؼمة ، ومع ذلك فإننا نسجل حولها المبلحظا

نجد أنفسنا دوماً أمام عناصر اإلشكالٌة المطروحة ، ومع هذا ٌجب القول  ال -1

إن هذا التباٌن ٌبدو فً الحلول المتصورة أكثر مما ٌبدو فً الهاجس األساسً 

 الذي  ٌثوي وراء الفعالٌة نفسها . 

إن الحلول المطروحة والتصورات المقترحة قد ارتبطت ارتباطاً بالظروؾ  -2

ٌفسر المنحنى التطوري لوجوه  سٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ، وهذا ماالسٌا

الفكر المعبر عنها ، وهو منحنى ٌسمح لنا بالحكم بصورة أفضل على ما آلت 

إلٌه الفعالٌات الفكرٌة هذه فً نهاٌة المطاؾ مما ٌسمح بصٌاؼة توقعات 

 للمستقبل . 

الحدٌثة إلى صٌؽة دٌنامٌة إن مفهوم التوحٌد الكبلسٌكً قد انتهى فً األعمال   -3

حٌة صرٌحة كفت فٌها  العقٌدة عن أن تكون مجرد مبادئ فلسفٌة وأدلة 

منطقٌة جافة ، كما كان فً علم الكبلم ، وأصبح ٌعنً من خبلل فهم جدٌد " 

للشهادة " معاناة وجدانٌة ترفد الدلٌل العقلً ، أو تستقل عنه ، وأما  الدٌن 

                                                 
  9ص  99٘،  ٙٔو٘ٔرة العدد محمود أمٌن العالم : قضاٌا فكرٌة ، القاه   ٖٖٕ

ربٌؾ خوري  : الفكر العربً الحدٌث ، أثر  الثورة الفرنسٌة فً توجٌهه السٌاسً واالجتماعً     234

  9ٕٖ، بٌروت منشورات ، دار الكشوؾ 
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اعٌة واضحة اتخذت أحٌاناً شكل الوظٌفة نفسه فقد أصبح ذا وظٌفة اجتم

 السٌاسٌة الخالصة أٌضاً .. 

لكن مشكلة رواد هذا التطور أنهم لم ٌتابعوا بالجدٌة الكافٌة سٌر العلم الحدٌث 

والفلسفة الحدٌثة ، وتطوراتهما من أجل  تؤسٌس المبدأ نفسه مبدأ التوحٌد ، 

دٌمة التً لم تعد تعنً فً فقد ظلوا فً الؽالب األعم ٌدورون حول األدلة الق

الواقع شٌباً ذا بال فً عالم ٌلزم أهله بإعادة  النظر فً أنماط  المعرفة والعقل 

 الموروث . 

أما الذٌن ٌبسوا من هذه األنماط الجدٌدة ، فقد جروا التوحٌد إلى متاهة  

التجارب الذاتٌة الخاصة واإللهامات الوجدانٌة المحضة معززٌن بذلك مفهوماً 

ٌمكن لـه على المدى البعٌد إال أن ٌلؽً الوظٌفة  قوى الصوفٌة الللت

 االجتماعٌة للدٌن أو ٌحد من فاعلٌتها على األقل . 

وٌمكن القول إن األسس النظرٌة لمبدأ التوحٌد ماتزال بحاجة إلى تؤسٌس 

حدٌث أكثر إقناعاً من التؤسٌس القدٌم ، واألمر الهام هو تؤسٌس الشهادة  

ٌمٌل إلى الشك واإلنكار  وؼٌاب االكتراث أكثر بكثٌر من  نفسها فً عصر

 مٌله إلى اإلٌمان .

وٌنبؽً االعتراؾ بؤن هذا التؤسٌس لم ٌتم حتى اآلن بشكل مقنع ومرٍض  وإن 

االعتبارات النفسٌة واالجتماعٌة ٌنبؽً أن تمثل مكانة بارزة لها ال فً دراسة 

فكرٌن ، ألن عملٌة الشجب  اإلٌمان وطبٌعته ، وإنما فً موضوع دعوة الم

 ٖٕ٘والتكفٌر والتعالً عملٌة عقٌمة منفرة .

لقد انتهى األمر لدى مفكري اإلسبلم المحدثٌن إلى االعتقاد بؤن العالم العربً  -4

ٌستطٌع أن ٌتقدم إال إذا وضع حداً لحالة االنفصال النكد بٌن الحٌاة  الحدٌث ال

القانونٌة ، وحمل اإلسبلم إلى السٌاسٌة االجتماعٌة ونظم اإلسبلم الفقهٌة أو 

موقع السلطة الوازعة والسلطة المشرعة فً المجتمع ومإسساته  ، وقد 

اتخذت هذه الرؼبة لدى األطراؾ الدٌنٌة السٌاسٌة صورة رادٌكالٌة ، لكن هذه 

المحاوالت كشفت صراحة عن األخطاء الجسٌمة التً تحؾ بهذا المطلب ، 
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الواقع ، وعززت االعتقاد بؤن سلوك وعن الهوة التً تفصل المثال عن 

ٌكون أفضل السبل من  الطرٌق القصٌرة التً تخطها الرؼبات المثالٌة قد ال

 .  واقتطافهاالوصول إلى الشجرة الملعونة 

إن المبادئ التً ٌستلهمها األساس القٌمً للتقدم عند مفكري اإلسبلم   -5

درجة قل نظٌرها فً  المحدثٌن : األصالة اإلنسانٌة المثالٌة بلؽت من السمو

وإن  –األزمنة الحدٌثة ، ولعل الشعور بالخطر الذي ٌتعرض لـه الؽرب 

هو الذي دفع المفكرٌن إلى ذلك ، كما ٌمكن  –الشرق لن ٌلبث التعرض له 

كان عامل دفع  ٖٕٙالقول إن البحث الطوٌل عن الذات بعد الضٌاع والتخلؾ 

دئ نفسها ، وفً قدرتها على أٌضاً ، والقضٌة األساسٌة تكمن فً هذه المبا

 تحقٌق التقدم فً عالم ٌلزم فٌه مجابهة التحدٌات اآلتٌة : 

 تعدد الطفرات والتسارع فً الحركة والتؽٌٌر فً كافة القطاعات . -1

تراجع المبادئ التنوٌرٌة التً عززت النزعة اإلنسانٌة الحدٌثة ، وسٌادة   -2

 سٌاسة المصالح واللذات الذاتٌة .

عن التعامل مع واقع بات محكوماً بالمادة  .... وفً الحقٌقة إن عجز المثالٌة  -3

، من 7ٖٕأدركه التعصب والفساد  –من وجهة النظرة الدٌنٌة  –اإلنسان 

وجهتٌن على األقل لٌتخلى عن نشد الخٌر العام ، وبات ٌرد كل خٌر إلى 

 دابرة وجوده الخاصة .

من أجل إقامة الحق والعدل  لم ٌعد من الممكن االحتكام إلى قوة الوازع الباطنً

وإن قوة الوازع الخارجً المادي أصبحت أجدر أن تتبع أي ، أي  والخٌر العام ،

أصبح القانون ال التقوى الذاتٌة هً األصل ، أما حكم التقوى والقصد الخلقً 

فهل  -وٌفرض أن ذلك األمر ممكن فً مجتمع ؼٌر صناعً  -واألمر اإلنسانً 

 اعً متطور ؟؟ . ذلك ممكن فً مجتمع صن

 وٌجب االعتراؾ بؤن الدعوة إلى حضارة تستلهم الوجدان والروح واإلنسان ال

ٌمكن االستهانة بها ، فهً تمثل اكثر الوجوه إشراقاً فً الفاعلٌة الفكرٌة العربٌة 
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اإلسبلمٌة الحدٌثة ، لكن الصٌػ  التً اقترحها المفكرون حافلة بالصعوبات ، وإن 

أصٌلة متمٌزة هً دعوة تدخل من باب الدعاوى الخطابٌة الدعوة لبناء حضارة 

 أكثر من دخولها من باب الفعالٌات النشطة القابلة للتطبٌق العملً المباشر . 

ذلك ألن المدنٌة الحدٌثة قد فرضت معطٌاتها على كل أركان المعمورة ،  والتنكب 

فاعلة ، وبالتالً عنها معناه االستسبلم ؼٌر المشروط على مستوى القوى الكونٌة ال

التعرض لخطر اإلمحاء من لوح الوجود الحً ، أما حل اإلشكال  باللجوء إلى 

ثنابٌة القٌم المادٌة والروحٌة ، والدعوة إلى نبذ القٌم المادٌة الؽربٌة ، فهو حل 

ٌصلح للمناظرات الجدلٌة ، إذ كٌؾ نطمبن إلى القول بممارسة حٌاة حدٌثة معقدة 

 ٌة اإلنسانٌة . انطبلقاً من الفاعل

ونقطة هامة هً ضرورة الفصل بٌن اإلسبلم من حٌث هو دٌن أو عقٌدة ، وبٌن 

 تفٌد أحداً .   اإلسبلم من حٌث كونه تراثاً من منجزات زمنٌة تارٌخٌة ال

وعلى المفكرٌن اإلسبلمٌٌن أن ٌحسموا مسؤلة الفعل اإللهً والفعل اإلنسانً ، وأن 

، وأن ٌتخلوا عن مطالبهم الجذرٌة وٌقبلوا بمركبات ٌحددوا دابرة كل واحدة منهما 

تمثل فٌه التطلعات القومٌة واالجتماعٌة أركاناً صحٌحة ، ولهذا علٌهم أن ٌعتبروا 

 أن : 

 القومٌة العربٌة انتماء تارٌخناً    -ٕ-اإلسبلم ثقافة وحضارة  -1

إنسانً  العدالة ) بآفاقها العصرٌة أي العدالة االجتماعٌة واالقتصادٌة ( حل  -2

لقضاٌا الفوضى والظلم واالستؽبلل وحالة إنسانٌة وضرورة وفكرة ونقطة 

 انطبلق .  

فلربما  –أخٌراً فعلى المفكرٌن اإلسبلمٌٌن أن ٌتخلوا عن مطالبهم الجذرٌة  -3

وٌقبلوا بمركبات هدفٌه تقوم  –ٌكون ذلك هدفاً ٌمكن االقتراب  منه فً حٌنه 

 ٌلً :  على ما

 .قافة وحضارة األصول اإلسبلمٌة ث -1

  .القومٌة العربٌة انتماء تارٌخٌاً  -2
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الحرٌة اإلنسانٌة أساساً للفعل السٌاسً أو لنقل الدٌمقراطٌة الحرة ، أي تلك  -ٖ

 الحرٌة التً هضمت الدٌمقراطٌة وتمثلتها ووازنت بٌن منطلقها وبٌن قٌم 

 .8ٖٕالحرٌة 

ى مستوى العدل االجتماعً للقضاء على الفوضى والظلم واالستؽبلل عل -4

 الثروة والمجتمع .

المقاربة اإلسبلمٌة ، حٌث نمو المجتمع وتطوره ، فً إطار الحرٌة  -5

 االجتماعٌة والدٌمقراطٌة الحٌة . 

إن الجوهر االجتماعً لحٌاتنا هو العروبة واإلسبلم ، فلندع هذا الجوهر ٌتخلق 

بٌعً على ضوء التفاعل الطبٌعً الحً ، ولندع روحنا ترتشؾ هذا المعطى الط

على ضوء خبرتنا الطبٌعٌة والسٌاسٌة ، وسٌتؤكد لنا بالفعل أن هذا الجوهر واحد ، 

وأن التباعد النكد الذي قد ٌجذب بٌن هذٌن العنصرٌن هو تباعد سٌاسً ، ولٌس 

حضارٌاً  ، وتارٌخٌاً ، قاصدٌن بالعروبة  المعنى الواسع ، الذي ٌشمل كل من 

باإلسبلم المعنى الواسع ، ألم ٌردد  عاش على أرض الوطن ، وقاصدٌن أٌضاً 

 سٌدنا ابراهٌم أنه أول المسلمٌن. 

 تقديرنا وتقىيمنا لحركة النهضة

ماهو تقدٌرنا لهذا المشروع النهضوي الذي بدأ بمحمد علً وانتهى بالحقبة 

 السٌاسٌة الثانٌة التً دشنها ورعاها المرحوم عبد الناصر ؟ . 

د من أن نعرض لمسؤلة أولٌة ، وهً ، ما إذا قبل أن نجٌب على هذا السإال الب

كانت حركة التارٌخ هً حركة تقدمٌة صاعدة نحو األمام ، أم هً حركة نكوس 

 وارتداد وتدهور مستمر إلى الوراء ؟.

هنالك مفكرون ومإرخون متفابلون ، فالتقدم عندهم هو مآل الحٌاة ، وٌشبهون هذا 

 ذ بداٌة الحٌاة . المآل بحٌاة فرد قدر لـه أن ٌظل حٌاً من

ومن هإالء أوؼست كونت صاحب مرور الحٌاة بثبلث مراحل : المرحلة 

 البلهوتٌة والمرحلة المٌتافٌزٌقٌة ، ثم المرحلة الوضعٌة .
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ومن المتفابلٌن أٌضاً ماركس فً التطور االقتصادي ، وداروٌن المتفابل من 

 الناحٌة البٌولوجٌة والطبٌعٌة .

، ركزوا على الجانب  9ٖٕالمفكرٌن المتشابمٌن أمثال شٌنجلربٌد أن هنالك نفراً من 

 األخبلقً مقابل تعوٌل المتفابلٌن على الجانب العقلً .

 لن نعرض رأي ابن خلدون فً تطور العمران ، ومروره بؤربع مراحل :  

 ) البداوة ـ التحضرـ الترؾ ـ التدهور ( ، كما لن ننسى رأي توٌنبً الهام 

، وخاصة قوله بؤن انهٌار الحضارات   reponseواالستجابة   challengeفً التحدي 

ال ٌشكل أزمة انفصال بٌنهما ، ألن عناصر الحضارات السابقة تنضم إلى البلحقة 

ٕٗٓ. 

أما المفكر العربً مالك بن نبً فٌمٌز مرحلة النمو التً تسبق التحضر ، فالتقدم  

أساسه الدٌن ، وٌستمر ٌنشؤ من دخول الروح التارٌخ لٌشكل مركباً حضارٌاً 

اإلنسان فً بناء الحضارة طالما بقً متمسكاً بهذا المركب ) قوامه الدٌن والعقل( ، 

حتى إذا ضعؾ العنصر األخبلقً ) أو الدٌن( ، بدأ العقل شٌباً فشٌباً بالتعرض 

 ٕٓٔٗللؽرابز إلى أن ٌخضع لها فً النهاٌة ) األفول ( 

أم أن هنالك  ،ٕٕٗهضتٌن السالفتً الذكر هل كان مجتمعنا العربً ٌنمو خبلل الن

تخلفاً وتراجعاً ، وماهً األعطاب والعاهات التً انتابت مسٌرتنا ، فً النهضتٌن ، 

هل علٌنا أن نستؤنؾ المسٌرة رؼم األخطاء السابقة ، أم ٌجب علٌنا أن نصحح 

 هو هذا الجدٌد ؟؟  ونضٌؾ ونستكمل ، وما

ٌعرؾ الموت لهذه األمة ،  نا الطوٌل القد ٌبدو لبعضهم أننا نموت ، ولكن تارٌخ

وهذا لٌس إؼراقاً فً الرومانسٌة والعدمٌة وشقشقة اللسان ، ٌقول أحد المفكرٌن 

العرب السورٌٌن : وجدنا مذ وجد التارٌخ ) األكادٌون ( ، بنٌنا سبع حضارات ، 

منها ست حضارات عالمٌة ، بٌنما لم ٌبن الٌونان سوى حضارة واحدة كانت 
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سرعان ما اختفت ، الفرق بٌن النهاٌة العظمى والنهاٌة الصؽرى  كالشهاب

لحضارتنا ٌبدو قوٌاً فً بعض األحٌان ، حتى ٌخٌل للناظر أننا نموت ، والحقٌقة  

 . ٖٕٗإننا نعرؾ الضعؾ ، لكن النعرؾ الموت 

لكن السإال الهام هو : هل ٌصح وضع أسس المشروع النهضوي أثناء فترة 

 ط بؽداد ( ؟ تكسرنا األخٌر ) سقو

 فً الحقٌقة إن المشارٌع الحضارٌة النهضوٌة الكبرى توضح عادة حال الكبوة ال

حال الصعود ، وقد ضرب لنا الدكتور عبد اإلله بلعزٌز ثبلث أمثلة على ذلك ، 

أولها المشروع الفكري السٌاسً الحضاري الذي نقل أوربا من العصور الوسطى 

 .ٕٗٗإلى المدنٌة الحدٌثة  

لثانً نجده فً ألمانٌا القرن التاسع عشر ، فقد شهدت أعظم مشروع فكري المثال ا

 نهضوي بعد المشروع اللٌبرالً الموسوعً ، وذلك قبل أن تتوحد .

والمثال الثالث فنجده فً المشروع النهضوي العربً ، فقد مرت األمة فً لحظتٌن 

ل من القرن سٌاسٌتٌن ربٌسٌتٌن ، لحظة التؤسٌس التً انطلقت فً الثلث األو

التً ابتدأت فً مطلع  –بعد انقطاع  -التاسع عشر ، ولحظة االستبناؾ والتطوٌر 

 النصؾ الثانً من القرن العشرٌن .

لم ٌكن سٌاق اللحظتٌن النهضوٌتٌن مبلبماً ، وال استندت األمة إلى وضع سٌاسً 

حقابقه  مساعد ، وإنما ولدتا معاً فً مناخ من االنكسار الحاد ، ومع ذلك لم تحل

 . ٕ٘ٗالمرٌرة دون تلك الوالدة 

واألمر نفسه بالنسبة للثورة الناصرٌة ، فقد انطلقت هذه النهضة فً سٌاق شروط  

تكون بمشهد  التخلؾ العام ، ومع ذلك ، خرج المشروع  سٌاسٌة نابذة أشبه ما

النهضوي فً صٌؽته الناصرٌة إلى الوجود تعبٌراً عن الحاجة إلى مواجهة ثقل 

 .  ٕٙٗقابع هذا التخلؾ ، وهذا االنحطاط نتابج و
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 والخبلصة فظرؾ اإلخفاق هو الذي ٌطرح السإال التارٌخً االستراتٌجً : 

ما العمل ؟ وهو سإال األسبلة فً مشارٌع النهضة ، بل هو مفتاحها التؤسٌسً ، 

ٌملك شرعٌته إال إذا  فً الواقع إن أي كبلم عن مشروع نهضوي عربً جدٌد ال

ٌكفً القول إن ظرفٌة  ً سٌاق التجربة العربٌة المعاصرة ، والامتلك مبرره ف

تبرر البحث  التراجع تبرره ، فقد ٌكون التراجع مجرد لحظة فً سٌاق نهضة ال

عن نهضة بدٌلة ، فقد دمرت ألمانٌا والٌابان فً الحرب العالمٌة الثانٌة إال أنهما 

 استعادتا سرٌعاً إٌقاع نهوضهما . 

ضوٌة العربٌة مع التجربة النهضوٌة لهذه البلدان ، وٌختلؾ تتشابه التجربة النه

معها فً اآلن نفسه ، فوجه التشابه ٌتمثل فً ضعؾ المسؤلة الدٌمقراطٌة  فً 

مشروع النهضة قبل أن ٌستكمل فً البلدان المذكورة ، أما وجه االختبلؾ فعدٌدة 

لعربٌة منفصلة ، أهمها أن نهضة تلك البلدان أتت متكاملة بٌنما عناصر النهضة ا

 هذا فضبلً عن أن تلك البلدان حققت وحدتها القومٌة بعكس األمة العربٌة  . 

سإال ثان : هل ٌحتاج مشروع النهضة لدٌنا إلى استبناؾ أم أننا بحاجة إلى 

 مشروع جدٌد ؟؟ 

، أما  Nihilistإذا قلنا أن المشروع ؼابب تماماً ، نكون قد وقعنا فً شراك العدمٌة : 

 .7ٌٕٗحتاج إال لبلستبناؾ ، نكون بذلك من المكابرٌن قلنا إن هذا المشروع الإذا 

وٌمكن القول إن مشروعنا تعرض إلى إخفاق وأنه تبلور فً صورة ؼٌر منظومة 

منفصلة الحلقات ، فالقوى النهضوٌة لم تستطع تحقٌق الوحدة ، لكنها كرست 

مقراطٌة  ؼٌر أن الفكرة فً الوجدان الجمعً ، وأخفقت فً كسب معركة الدٌ

المناخ الفكري والنضالً فً العقود الثبلثة األخٌرة أثمر حركة نضال شعبً 

دٌمقراطً هام تشهده فً حركة حقوق اإلنسان العربٌة المتعاظمة  وماتفرع عنها 

 من مإسسات مدنٌة .. 

كذلك فقد أخفقت القوى النهضوٌة فً تحقٌق التنمٌة المستقلة واالشتراكٌة أو 

االجتماعٌة ، لكن تراثها فً هذا الباب قبل ثبلثٌن عاماً ، ما كان قلٌل الشؤن العدالة 

، حٌث كشؾ أن ؼٌاب وفقدان القرار االقتصادي أقرب الطرق إلى فقدان السٌادة 
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واألمن الوطنً وإن إلؽاء دور الدولة االقتصادي ٌطلق الوحشٌة الرأسمالٌة من كل 

 8ٕٗعقال 

ق الهزٌمة بالمشروع الصهٌونً ، لكنها كرست والنهضة العربٌة أخفقت فً إلحا

 ثقافة المقاومة الشعبٌة . 

ومما هو جدٌر بالقول إن تفسٌر تارٌخنا السٌاسً الحدٌث بالعامل الخارجً حصراً 

، وتعلٌق أخطابنا وإخفاقنا على شماعة االستعمار، هو شؤن صارخ الداللة على 

حاسته النقدٌة ، بمعنى أن  ٌعانٌه الوعً  العربً من ضعؾ شدٌد  فً مقدار ما

تؤثٌرات العوامل الخارجٌة فً تقرٌر الداخل العربً كانت عمٌقة بحٌث تستعصً 

 على التجاهل ، ... ومع ذلك فبل ٌمكن إعفاإنا من كل مسإولٌة ذاتٌة . 

لقد ضرب مشروع محمد علً بالقوة العسكرٌة  حٌث تدخلت انكلترا وفرنسا مع 

جهاضه بالعنؾ المسلح ، وضرب المشروع التوحٌدي عدوهما الدولة العثمانٌة إل

الهادؾ إلى استقبلل   – 9ٔٙٔإبان الثورة العربٌة للشرٌؾ حسٌن عام  –األول 

العرب عن الترك ، ثم ضرب المشروع  الناصري فً حرب السوٌس ، وفً 

بمساعدة الوالٌات المتحدة   98ٔٔ، وأقدمت اسرابٌل عام  9ٙ7ٔحرب حزٌران 

فاعل تموز العراقً من أجل وأد البرنامج العلمً والصناعً للعراق على تدمٌر م

 بهدم وتحطٌم كٌانه سٌاسٌاً واجتماعٌاً وحضارٌاً . 

مع ذلك فاألمانة العلمٌة تدعونا للقول إنه ما كان للقبضة االستعمارٌة ، أن تفعل 

 فعلها لوال هشاشة فً ذاتنا . 

تناسب بٌن األحبلم  طموحاً جداً الوفً الحقٌقة فعلة مشروع محمد علً أنه كان 

 التً كانت تراوده واألوضاع االجتماعٌة فً مصر ...

ولقد استؤنؾ عبد الناصر ما بدأه محمد علً بؤفق أوسع وبواقعٌة أكبر ، حٌث 

حول مشروعه إلى نموذج ٌحتذى فً المنطقة وفً العالم الثالث إال أن مشكلة هذا 

ر، األمر الذي ضاعت معه المإسسات ، المشروع ارتباطه بكارزما عبد الناص

وانتهت بانتهاء الكارزما وبالتالً فإن المشروع الدٌمقراطً لم ٌكتمل على ٌدٌه ، 
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وأكثر وضوحاً وتبٌاناً الجانب السٌاسً فً المشروع الدٌمقراطً الذي تقزم بفعل 

 . 9ٕٗقوة الجانب االجتماعً 

 ماذا عن الجانب الفكري من المشروع النهضوي ؟ 

هذا المشروع الفكري النهضوي فً مطلع ثبلثٌنٌات القرن التاسع عشر ، وامتد  بدأ

تؤثٌره إلى النصؾ األول من عشرٌنٌات القرن العشرٌن ، وخاضت فٌه أجٌال 

ثبلثة من النهضوٌٌن ، جٌل الطهطاوي وأحمد فارس الشدٌاق ، وابن ابً الضٌاؾ 

محمد عبده ، ثم جٌل الكواكبً  وخٌر الدٌن التونسً ، وجٌل جمال الدٌن األفؽانً و

 .  ٕٓ٘ومحمد رشٌد رضا ومحمد بلحسن  الحموي

كان هإالء المفكرون ٌدركون بؤنهم  ٌقدمون تصورات فكرٌة جدٌدة عن المجتمع 

والسٌاسة ، فهم  أصحاب قضٌة هً قضٌة التقدم ، وقد ارتبط بعضهم بالسلطة ، 

نات عن الفكر القومً ، ثم ارتدت السلطة القومٌة التً قامت فً مطلع السبعٌ

وكشفت السلطة االشتراكٌة فً الٌمن الجنوبً عن مصالحة بٌن ماركس والقبٌلة ، 

ثم جاءت الدولة اإلسبلمٌة فً السودان لتضطهد أهل الذمة ولتحكم السودان 

 باألجناد .

والخبلصة فالمشروع النهضوي ٌحتاج إلى إعادة بناء ، وهو لم ٌتشكل فً صورة 

ترابط بٌن عناصره ، بمعنى أن إعادة  ، بل أتى متعاقب الحلقات المنظومة كاملة 

 البناء هً العنوان الرسمً الراهن للمشروع النهضوي العربً الذي نؤمله . 

ٌجب التطلع إلٌه هو إعادة صورة العبلقة بٌن أهداؾ النهضة على نحو  وأول ما

ستنتاجات التً توصلت إلٌه اال جدٌد ٌتجاوز آلٌة التعاقب واالنفصال ، وهذا ما

 -خلص إلٌها المشروع العلمً الضخم الذي اتخذه مركز دراسات الوحدة العربٌة  

، حٌث شدد على جملة خٌارات استراتٌجٌة  -مشروع استشراؾ الوطن العربً 

أهمها إطبلق مشروع حضاري  نهضوي عربً جدٌد ، وإقامة  هذا المشروع 
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تخضع ألي نوع  أهدافه على نحو العلى مقتضى التضامن والتكافل والترابط بٌن 

  ٕٔ٘من أنواع  المساومة أو المقاٌضة أو حتى المفاضلة  بٌنها 

ذلك أنه المعنى لكل هذه المصالحات فً مبادئ  تتبلزم فً الماهٌة ، من حٌث هً 

تكتسب داللتها ومضمونها إال فً منظومتها النهضوٌة ، ومن خبلل  عناصر ال

 مجتمعة . عبلقة الترابط المتبادل بٌنها 

وٌمكن القول بالنسبة لرجال النهضة األولى أنهم ٌشتركون بوصؾ جامع هو 

دعوتهم إلى تحقٌق نهضة للمجتمع العربً اإلسبلمً شاملة مٌادٌن الحٌاة ، 

وباختصار فإن وجهة هذا المشروع هو الدفاع عن الدولة الحدٌثة ، دولة العدل 

سٌاسً والدعوة إلى اإلصبلح االجتماعً والحرٌة ونقد السلطة الدٌنٌة واالستبداد ال

 ٕٕ٘والدٌنً 

بلؽه هذا المشروع الفكري النهضوي مع محمد عبده فً تولٌد  ولعل أهم ما

مصالحات فكرٌة تارٌخٌة استدعتها تلك الحقبة من التارٌخ العربً ، وحملت علٌها 

فً الوعً العربً بٌن التٌارٌن اإلحٌابً والحداثً ، حٌث  االنشقاقمخاطر 

دت لحظة محمد عبده تسوٌة تركٌبٌة ، تسوٌة  بٌن العلم واإلٌمان ، اإلسبلم أوج

م الفكر ٌوالعصر وتولٌفه بٌن منظومة مفاهٌم السٌاسة الشرعٌة ، وبٌن مفاه

 السٌاسً الحدٌث . 

ولقد استطاع محمد عبده أن ٌصهر صٌؽته فً تركٌبة جدلٌة ، ولم تكن هذه 

حظة محمد عبده كانت قصٌرة ، فقد أصبح التسوٌة مجرد توفٌق تلفٌقً ، ولكن ل

، فمن جبته خرج رشٌد رضا  لبلنقساممٌراثاً  –بعد رحٌله  –مٌراثه الفكري 

ولطفً السٌد  سالكٌن مسلكٌن  متعارضٌن ، حٌث انتقل لطفً السٌد للدفاع دون 

  ٖٕ٘قٌد عن الدولة  الحدٌثة ، وارتكس رشٌد رضا لٌدافع عن دولة الخبلفة 
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، فمن معطؾ مصطفى السٌد خرج األحرار الدستورٌون ، ومن وأبعد من ذلك 

 معطؾ رشٌد رضا خرج حسن البنا وحركة اإلخوان المسلمٌن .

كما قلنا  –ونستطٌع القول إن هذا اإلخفاق الحاد  للمشروع الفكري النهضوي هو 

الكامل لعملٌة التراكم المعرفً ،  االنحسارانهٌار هذه التسوٌة التركٌبة ، ثم  –

 .ٕٗ٘خٌراً تسٌٌس هذا المشروع وتحنطه من قبل المإسسات السٌاسٌة وأ

ولقد انتهى الفكر اإلصبلحً اإلسبلمً االجتهادي : فكر األفؽانً وعبده ورشٌد 

رضا إلى أدب سٌاسً حزبً مع تٌار المإسسة الحزبٌة اإلخوانٌة ، منظومة الفكر 

ع الشدٌاق والتونسً السٌاسً العربً والناقد لبلستبداد والداعً إلى الحرٌة م

        والكواكبً وقاسم أمٌن .. إلى أدب سٌاسً متؽرب ومتصالح مع االستعمار

 ) األحرار الدستورٌٌن ولطفً السٌد وطه حسٌن( . 

وسٌنتهً الفكر القومً العربً والفكر الماركسً  العربً إلى المصٌر نفسه ، إذ  

لحافظ ومحمد المسافة واسعة بٌن ساطع الحصري وقسطنطٌن زرٌق وٌاسٌن ا

عزة دروزه وعفلق وعصمت سٌؾ الدولة ، وبٌن السلطة القومٌة ... وهً عٌنها 

المسافة بٌن فكر سمٌر أمٌن ومهدي عامل وفواز طرابلسً ، واسماعٌل صبري 

 عبد هللا وبٌن األحزاب الشٌوعٌة فً الوطن العربً .

خطابات التكفٌر  ، ارتد فكر الحاكمٌة مع سٌد قطب وما أعقبه من االرتدادواستمر 

 والجهاد عن فكر حسن البنا نفسه . 

فقد تسمح ظروؾ ما بتحقٌق الدٌمقراطٌة بٌن قطرٌن ، هنا ٌجب أال ٌقؾ أصحاب 

المشروع النهضوي ضد الدٌمقراطٌة بحجة أنه لم تتحقق المطالب الباقٌة ، بل 

ر ٌجب الوقوؾ لصالح الدٌمقراطٌة ، والسعً لتحقٌق المطالب األخرى ، واألم

نفسه بالنسبة لمطلب الوحدة ، أي ٌجب على هذٌن المطلبٌن أن ٌحققا المناخ 

 للمطالب األخرى . 

ومن جهة أخرى ٌجب أن تخضع أهداؾ المشروع النهضوي إلى المراجعة 

ونضرب مثبلً على ذلك فً مطلب الوحدة ، فقد كان ٌنظر إلٌه فً صٌؽة الوحدة 

، كما تجلى  ذلك فً الوحدة المصرٌة  معبراً عنها فً دولة مركزٌة االندماجٌة
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السورٌة ، أما فً إطار المشروع النهضوي العربً ، فالوجهة نحو صٌؽة الوحدة 

 .ٕ٘٘االتحادٌة أو البلمركزٌة 

وٌتصل بذلك فكرة النظرة إلى القطرٌة ، فقد كان ٌنظر إلٌها على أنها تضاد 

لى أنها  أمراً واقعاً وتناقض ماهوي مع الوحدة ، أما اآلن فٌنظر إلى القطرٌة ع

، وذلك بتطور العبلقة األفقٌة بٌن الدول  اإلرادوٌةالسبٌل إلى إلؽابه بالٌنبؽٌات 

القطرٌة على أن ٌراعى التدرج فً األمر والظروؾ ، فالواقعٌة تعنً احترام 

 .ٕٙ٘الواقع دون الوقوع أمام دعاواه 

ىالفصلىالثالث

ىالتطورىضرورةىوحتموظىوتقدمىوحواة

وات الموات الهمل هم وحدهم الذٌن ٌنادون بالجمود والتكلس واالرتداد ،  الناس الؽ

كل –وسنة هللا فً االجتماع والواقع والحٌاة آخذة الرٌب فٌها بالتطور واإلنسان 

 مدعو لبلستجابة للتكامل ، وإال لٌس أمامه إال الموت.... -إنسان

ر وتتوقعها وتتجنبها ...، إن كثٌراً من الحٌوانات مسلحة بؤحاسٌس تشتم بها األخطا

 فالتطور والتؽٌٌر فطرة وضرورة حتمٌة لؤلمة .

لصٌق باإلنسان وحاالته الروحٌة والنفسٌة ، وخٌر من صور لنا  -والشك -فهو 

ٌُِّروا َما  ٌَُؽ ٌُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى  ٌَُؽ َ ال  هذه الحقٌقة ، القرآن الكرٌم بقوله تعالى : ) إِنَّ هللاَّ

 (          ْٔٔم ( )الرعد: من اآلٌةِبؤَْنفُِسهِ 

وعلى هذه الخطى نجد هذا التصوٌر الرابع السرمدي الدقٌق فً جوهر الحٌاة 

والزمن، قال الرسول مصوراً ذلك : ) ما من ٌوم ٌنشق فجره إال وٌنادي ٌا ابن 

آدم ، أنا خلق جدٌد ، وعلى عملك شهٌد ، فاؼتنم منً فإنً ال أعود إلى ٌوم القٌامة 

ٕ٘7 .) 
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 خبلؾ على التطور ، وإنما على شكله وطرٌقه وأسلوبه ودرجته وعوامله . ال

وٌبدو بصورة عامة وؼالبة أن العقل الؽربً ٌؤخذ بالتطور ابتداًء وسبباً فً المادة 

 . 8ٕ٘وفً البناء التحتً للظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة وؼٌرها 

، تماماً كما ٌحدث فً فكونت زعٌم الوضعٌة ٌرى أن الحركة تنطلق من السكون 

تخرج على القوانٌن الثابتة للنظام ، والتقدم  النظام الفلكً ، وبالتالً فالحركة ال

ٌقوم إذن على اكتساب السوسٌولوجٌا التً تكشؾ قوانٌن النظام االجتماعً 

الطبٌعٌة ، ونسبة علم االجتماع إلى السٌاسة كنسبة العلم إلى التقنٌة ، فالمعرفة من 

 راؾ ، واالستشراؾ من أجل القدرة .أجل االستش

ٌقول رٌمون ده بوالن : الدولة حضارة بؤسرها وقد استجمعت قواها وأفصحت 

  9ٕ٘عن نفسها فً مإسسات 

فالنظام أساس التقدم والعلم االجتماعً فٌزٌاء تتحول بواسطتها الحركات 

ظٌم هذه والتؽٌرات نظرٌاً إلى نظام ثابت ودابم ، ووظٌفة السلطة أن تعمل على تن

 ٕٓٙالتحوالت لكً ٌكون هناك تقدم حقٌقً

وٌقول مٌشٌل ده بري : إذا أردت أن تلتمس السٌاسة ، فالتمسها فً األٌدٌولوجٌا ، 

وإذا أردت أن تلتمس اإلٌدٌولوجٌا ، فالتمسها بالدٌن ، وإذا أردت أن تلتمس الدٌن 

 . ٕٔٙفالتمسه فً الفٌزٌاء االجتماعٌة 

االجتماعٌة إذا تذكرنا قول توكفٌل : السلطة السٌاسٌة  وتتؤكد هذه الحتمٌة للظروؾ

 إبرة مؽناطٌسٌة تحركها الساحة المؽناطٌسٌة التً هً الظروؾ الموضوعٌة .

 تهمنً السٌاسة .  ونسمع لمفكر إٌطالً قوله : دعنً أُعنى بؤؼانً الشعب وال

إن كنا وكثٌر من المفكرٌن تكلموا عن التطور ، وقد أوجزنا فً ذكر أنظارهم ، و

 نختصر ذلك فٌما ٌلً :

                                                 
ٕ٘8

ٌرى شوٌنهور إن المجتمع اإلنسانً لٌس كمجتمع النمل محكوم بالجمود والظروؾ المادٌة ،بل  

نا الٌاس ، محكوم باإلرادة اإلنسانٌة ، انظر جان ولٌام البٌار: السلطة السٌاسٌة ، ترجمة الٌاس ح

    8ٗ، منشورات عوٌدات  صٖ، ط98ٖبٌروت ، بارٌس، 

   ٖٔٓص 98ٙكتابه األخبلق والسٌاسة ترجمة الدكتور عادل عوا ، دمشق دار طبلس  259

 8ٕالٌبار :السلطة السٌاسٌة ص  261

 7ٖٔص98ٙ،ٔرٌجٌس دوبرٌه : نقد العقد السٌاسً دار اآلداب ،بٌروت ،ط  261



 (97) 

القول بالتطور استجابة لنضج الظروؾ واستوابها وتلقابٌتها ، والخطر كل  -1

ًِّ عنقها وتجاوزها ، وفرض حل إرادوي ٌؽفلها وٌتؽافل عنها .  الخطر فً ل

إٌبلء دور هام لئلرادة اإلنسانٌة فً اقتحام الظروؾ وإنضاجها وتوجٌهها  -2

هذه السرعة تفضٌل منهج على آخر ، فذلك رهٌن وتعجٌلها ...، وال نستطٌع ب

بكل حال على حدتها ٌستشفها القادة والزعماء والساسة من وحً الظروؾ 

 وعواملها ومنطقها العام .

نسمع المفكر  -لتفكٌرنا ومنهجنا ورإٌتنا للتطور -تدلٌبلً  -وعلى الشاطا الثانً 

األخبلقً الدٌنً فعندما مالك بن نبً ٌرى أن التطور التارٌخً محكوم بالفاعل 

ٌدخل التارٌخ ، هذا الفاعل إلى صعود الخط البٌانً ، ثم ٌدخل العقل فٌكون 

 . ٕٕٙالتوازن ، ثم تدخل الؽرٌزة فٌكون االنحدار

وٌرى األستاذ ولٌد نوٌهض أن العقٌدة ) الشرٌعة ( فً الدولة اإلسبلمٌة هً 

دولة األوربٌة وٌتابع قوله: األصل بٌنما نرى الؽنٌمة )المصلحة( هً األساس فً ال

الدولة فً أوروبا هً الفوق ) البنٌة الفوقٌة( ، والمجتمع هو التحت )البنٌة التحتٌة( 

، والعكس بالنسبة للتارٌخ اإلسبلمً فعندما ٌقع االنحراؾ كانت الجماعة المإمنة 

انطبلقا من المسجد ، تجدد الدور وتعٌد إنتاج موقع الدولة )السلطات( فً حٌاة 

 ٖٕٙالمجتمع 

اإلرادة ) العقٌدة ( صانعة التارٌخ اإلسبلمً ،وهً بحق بناإه التحتً ، والعاملة  

 على تجدٌده بٌن الحٌن واآلخر. 

ولكن هل ٌجب تثوٌر موقفنا أم تنوٌره ؟ فالتنوٌر ال ٌؽنً عن التثوٌر ال سٌما إذا 

وجدت أعبلق وقوى ؼاشمة تسرق الشعب وتمتص دماءه وتقؾ حابلة دون 

 طبلقه...ان

بٌد أن التثوٌر الٌؽنً عن التنوٌر، فهو طرٌق استثنابً ، ضروري ، والضرورة 

 تقدر بقدرها ، واألصل أن نودع السٌادة فً اإلرادة العامة للشعب ، فكل إنسان

ٌملك قدراً من السٌادة ، وهذا هو قانون  –حتى ٌورق وٌعطً أٌكله وكماله - 

                                                 
   9ٔ، ص لسابقمالك بن نبً : المرجع ا   ٕٕٙ

اإلسبلم والسٌاسة، نشوء الدولة فً صدر الدعوة ، مركز الدراسات االستراتٌجٌة  ولٌد نوٌهض :  ٖٕٙ

 وما بعدها ٖٖٔ، صٔ،ط9ٗٗوالبحوث والتوثٌق ، بٌروت ،
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عب االجتماعً ٌجب أن ٌساوي الشعب أخبلقً قبل أن ٌكون سٌاسٌاً ، والش

 السٌاسً .

وهذا ما عبر عنه الرسول بقوله : ) ال تجتمع أمتً على خطؤ ، ال تجتمع أمتً 

 على ضبلل ( .

وتجدر اإلشارة إلى أن حدٌثنا عن التثوٌر الذي ال ٌؽنً عن التنوٌر ، لٌس هو 

ٌفرض رأي ذاتً أو شخصً أو حكم تقوٌمً، بل هو حكم تقرٌري ، مفروض و

 ذاته على الحٌاة ونوامٌس التارٌخ سواء أقبلنا بذلك أم لم نقبل .

لقد نشؤ التنوٌر القدٌم فً حضن الدولة وعلى أكتافها ، بل وبمبادرة منها ورعاٌة 

لها منذ إرسال الطهطاوي إماماً  للبعثات إبان حكم محمد علً ، وتؤسٌس جرٌدة " 

رواد التنوٌر وإعادة قراءة التراث القدٌم  الوقابع المصرٌة " والقٌام بترجمة أعمال 

من منظور التنوٌر ، الحسن والقبح العقلٌان ، مقاصد الشرٌعة والمصالح العامة ، 

العقل مناط التكلٌؾ ... الخ ، فً حٌن كان اإلصبلح الدٌنً معارضاً للدولة كما هو 

على هامش الحال عند األفؽانً ، وحسن البنا ، وكان التنوٌر العلمً العلمانً 

الدولة وعلى أطراؾ الثقافة المصرٌة ، وما زال النمط سابداً عند التنوٌرٌٌن الجدد 

، العمل من داخل الدولة وفً كنفها ّمما ٌضع أشكال الصلة بٌن المثقؾ والسلطة ، 

 بٌن الثقافة والدولة .

 كما تمت صٌاؼة التنوٌر بناًء  على النموذج الؽربً فً القرن الثامن عشر الذي

عرفه الطهطاوي : الدستور والنظام البرلمانً والتعددٌة الحزبٌة ، وحرٌة 

فرق بٌن ذكور وإناث ، وحكم العقل ، وتم تعرٌب روسو  الصحافة ، والتعلٌم ال

 وفولتٌر ومونتسٌكو ، ابن خلدون الؽرب .

لم ٌرتبط التنوٌر بجذوره فً التراث القدٌم عند المعتزلة والفبلسفة ، فتحول إلى 

ٌب ، تبنته الطبقة الحاكمة والنخبة المثقفة ، ولم ٌتحول إلى ثقافة شعبٌة عامة تؽر

 التً ظلت تؽلب علٌها المحافظة الدٌنٌة .

لم ٌتحول التنوٌر إلى تثوٌر ولم ٌتحول العقل إلى ثورة ، ظل فكراً عقبلنٌاً خالصاً 

 تبناه اإلقطاع الحاكم ، والتعلٌم الجامعً للطبقات العلٌا .

وجة التنوٌر ساد اإلقطاع وعّم الفقر ، تعلمت األقلٌة ، وجهلت األؼلبٌة ،  وفً م 

وانفصل المجتمع إلى طبقتٌن طبقة النصؾ فً المابة التً بٌدها الثروة والحكم 
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والتنوٌر، وجموع الشعب الفقٌرة خارج الحكم ، تعٌش فً موروثها القدٌم وتتمسك 

 به .

سم الحرٌة والدستور، الحق فوق القوة ، با 9ٔ9ٔونجح التنوٌر فً اندالع ثورة 

واألمة فوق الحكومة وعاشت مصر أزهى فتراتها اللٌبرالٌة بعد أن تؤسس أول 

لتضع نهاٌة للٌبرالٌة والتنوٌر بعد أن كانا  9ٕ٘ٔبرلمان فٌها ، ثم جاءت ثورة 

 أكبر دعامة للرأسمالٌة الزراعٌة ، وبدأ التنوٌر خبلفاً للتثوٌر ، وقضى على طبقة

النصؾ بالمابة باإلصبلح الزراعً األول والثانً والثالث ، ووزعت األرض على 

الفبلحٌن ، وأممت الشركات األجنبٌة ، ومّصرت األخرى ، وتحول رأس المال 

الزراعً إلى التصنٌع ، وأعطى العمال الحقوق ، وعمت مجانٌة التعلٌم كل 

نعاً لبلستؽبلل واالحتكار من مراحله حتى التعلٌم الجامعً ، وأنشا القطاع العام م

القطاع الخاص ، وقامت الدولة بتدعٌم المواد الؽذابٌة األساسٌة وأعٌد توسع الدخل 

 القومً ، فوضع حد أدنى وحد أعلى لؤلجور.

لكن هذا التنوٌر لم ٌنشؤ فً العقول ، حٌث منبع التنوٌر القدٌم ، ولكنه أتى من 

الناس حقوقهم دون استردادها، وانشؽل القٌادة الثورٌة بقرارات مإقتة ، فؤخذ 

الناس فً البناء الفوقً ، فً الحزب الواحد ، ممثل الرأي الواحد ، فانزوى التنوٌر 

لصالح التثوٌر، وتنازل الناس عن حرٌاتهم لصالح بنابهم الفوقً وثقة بالقٌادة 

 الثورٌة .

 97ٔٔمن  ، وحدوث الثورة المضادة ابتداءً  97ٓٔوبعد اختفاء عبد الناصر فً 

 9ٕ٘ٔخسر الناس التنوٌر قبل  97ٖٔبالرؼم من حرب اكتوبر  97ٗٔحتى 

 والتثوٌر بعدها ، وارتدوا على  أعقابهم بعد أن فقدوا الحسنٌٌن .

هل ٌمكن إذاً االنتقال من التنوٌر إلى التثوٌر كعمل إبداعً لهذا الجٌل عن طرٌق 

واقع ؟ التتم ثورة الفكر إال إحداث ثورة فً الفكر تجمع تنوٌر العقل وتثوٌر ال

 بالحوار ومقارنة البدابل ، وإعادة االختٌار بٌنها .....

هل ٌمكن ذلك عن طرٌق إعادة بناء الثقافة الوطنٌة ونقلها من المحافظة إلى 

ٌتم إال بإعادة بناء الموروث من الداخل  التحرر، ومن التقلٌد إلى التجدٌد ؟ ذلك ال

 وٌر من الخارج...، ولٌس نقل التنوٌر أو التث
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هل ٌمكن إحداث تؽٌٌر اجتماعً ٌحافظ على مكاسب التثوٌر بسند من التنوٌر حتى 

الٌكون التنوٌر فً جانب العقول ، والفساد واالستؽبلل واالحتكار والتهرٌب 

والمضاربات خارج العقول ؟ ذلك ال ٌؤتً إال بإحداث تؽٌٌر جذري فً مناهج 

ى التفكٌر، لعله ٌستطٌع أن ٌبدأ هذه المرة بمهمة " التعلٌم حتى ٌتعود جٌل جدٌد عل

 ٕٗٙاألحرار "  المفكرٌن األحرار " بعد أن بدأ الجٌل الماضً بحركة " الضباط 

هل ٌجب أن ٌكون التطور طلٌقاً من كل قٌد أم ٌنطلق من روح األصل الحضاري 

 ومن داخله ؟؟

مكن أن ٌكون إال إن الشخص الذي ال ٌكون لـه ذات وإرادة وشخصٌة وكٌان ال ٌ

 : التكن إمعة...  إمعة مقلد ٌحمل األحجار وال ٌستطٌع أن ٌبدع ، قال الرسول 

ىالفصلىالرابع

ى–األصالظىوالمطاصرةىى -

تواجه أمتنا العربٌة مسالة المحاكاة والتقلٌد من جهة ، ووعٌنا بالعبلقة التضامنٌة ، 

ٌعبر عنه  رى ، وهذا مابٌن اإلصبلح الثقافً والتنمٌة االجتماعٌة ، من جهة أخ

بؽٌاب الرإٌة األصٌلة فً التعامل مع األشٌاء وتناولها ومعانقة مسابل األمة ، 

 وذلك باإلؼتراب عن جوهرها ومعدنها األصٌل .

ولكن السإال الذي ٌطرح نفسه ، هو ما قٌمة هذه الرإٌة إذا كانت األمة هشة 

عً ؼٌر مطابق معاند صفراً أصؽر التقوى على االنطبلق ، ألسنا إذن حٌال و

 ٌصعب علٌه التجاوب مع هذه األفكار .

والمخاضات اإلنسانٌة الكبرى انطلقت من  االنطبلقاتبٌد أنه ٌمكننا القول إن كافة 

األمة وجذورها العمٌقة الصلبة ، كما حصل ذلك حدٌثاً فً ثورة الٌابان والهند 

 وأصالتها وشخصٌتها ..والصٌن ، فهذه الثورات انطلقت من أصالة األمة وتراثها 

وهذا البحث قد ٌضطرنا إلى الحفر فً تفاصٌل وتبلفٌؾ معقدة ، بٌد أننا سنحاول 

 اإلٌجاز.. فً الموضوع حسبما تملٌه طبٌعة البحث وظروفه .

                                                 
 997،  ، دار عبلء الدٌن للنشر والتوزٌع والترجمة ، دمشق حسن حنفً : فً الثقافة السٌاسٌة ٕٗٙ

،998 



 (111) 

األصالة بإٌجاز تعنً التزام ثقافة األمة بؤصول تشكل بنٌتها الداخلٌة الهٌكلٌة التً 

جسم الثقافً العام ، وتتعٌن هذه األصول بجملة من ٌلتؾ حولها ، وٌرتكز إلٌها ال

المفاهٌم المحورٌة والقٌم األساسٌة التً تمٌز ثقافة ما من ؼٌرها من الثقافات ، أما 

أصالة الوعً ، فتعنً أن اإلنسان ٌنطلق فً فهمه وتحلٌله لؤلشٌاء من رإٌة تعبر 

ال ترتبط بهوٌته عن ذاته وهوٌته وتجربته العلمٌة ، بدالً من تبنً أطروحات 

 . ٕ٘ٙوتجربته وخبرته وتراثه 

واألصالة بهذا المعنى تناقض االؼتراب واالستبلب الفكري ، قال تعالى : ) َواْتُل 

َطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَؽاِوٌَن ، َولَوْ  ٌْ اِتَنا َفاْنَسلََخ ِمْنَها َفؤَْتَبَعُه الشَّ ٌَ َناهُ آ ٌْ ِهْم َنَبؤَ الَِّذي آَت ٌْ  ِشْبَنا َعلَ

هِ لَ  ٌْ َبَع َهَواهُ َفَمَثلُُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن َتْحِمْل َعلَ ُه أَْخلََد إِلَى اأْلَْرِض َواتَّ  َرَفْعَناهُ ِبَها َولَِكنَّ

ُبوا ِبآٌاِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص لََعلَُّهْم  ْلَهْث َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذٌَن َكذَّ ٌَ ْلَهْث أَْو َتْتُرْكُه  ٌَ

َتَفكَّ  ( األصالة فً سٌاق الثقافة العربٌة تعنً البحث 7ٙٔ -7ُ٘ٔروَن )ألعراؾ ٌَ

عن أصول هذه الثقافة التً أعطتها وجهتها وبنٌتها المتمٌزة واعتماد تلك األصول 

 لتحدٌد مواضع القصور واالنحراؾ فً السلوك الثقافً .

كلٌة التً إن طرح األصالة فً سٌاقها العربً سٌقودنا حتماً إلى تلمس القٌم ال

دفعت العربً من صحرابه النابٌة فً مسار خارجً نحو شعوب وأقالٌم مؽاٌرة 

حامبلً إلٌهم رسالة توحٌد فً مجتمع مدنً عالمً ووحدتهم على اختبلؾ عروقهم 

ومللهم ونحلهم فً مٌثاق أخبلقً ٌإكد كرامة اإلنسان وحرٌته وفاعلٌته فً 

 . ٕٙٙالمجتمع والتارٌخ

ً ضرورة االنطبلق من قٌم اإلسبلم الكلٌة وتصوراته األصالة العربٌة تعن

اإلنسانٌة وتوجهاته العالمٌة ، فً جهد إلصبلح المجتمع العربً وتنمٌة قدراته 

 اإلبداعٌة ، وإعادة ترتٌب بٌته السٌاسً لٌستوي فً ذلك المسلم وؼٌر المسلم .

                                                 
، دار  فً : المثقؾ والنهضة وجدلٌة األصالة والعالمٌة والنهوض، مجلة االجتهاد.لإي صا د  265

 ٕ٘ٙص ٕٕٓٓلعام  ٖ٘وٕ٘، ٖٕاالجتهاد، بٌروت سنة 

 ٕٙٙالمرجع السابق ص    ٕٙٙ
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اوٌة ورابدة ورٌثة الرساالت السم –فالمعانً الكلٌة الثاوٌة فً رسالة اإلسبلم 

تتطلب التزاماً عقدٌاً العتمادها فً عملٌة  -التٌارات اإلنسانٌة والتحررٌة البلحقة 

 . 7ٕٙالتنظٌم االجتماعً فً المجتمع اإلنسانً

بٌد أن أصالة المثقؾ ال تقؾ عند التزامه باألصول اإلسبلمٌة للوعً الحضاري 

تبع أمتنا فً ارتباط الوعً التارٌخً للشعوب المسلمة بدءاً بالشعوب العربٌة ، بل ت

بالتجربة التارٌخٌة للذات ، أي بوعً المثقؾ للسٌاق التارٌخً والجؽرافً الذي 

 ٌعٌشه . 

فعلى المثقؾ أن ٌعً حدوده الزمانٌة والمكانٌة ، وعلٌه أن ٌنطلق فً تحلٌله 

لمشكبلت مجتمعه وجٌله من الظرؾ التارٌخً الذي ٌعٌشه هو ، وتعٌشه أمته ، 

الذي ٌعتمد حلوالً جاهزة ٌسترجعها فً فترة تارٌخٌة سابقة ، أو ٌستعٌرها فالمثقؾ 

من تجربة مجتمع مؽاٌر ، مثقؾ لم ٌرتق بعد إلى مستوى األصالة  الفكرٌة 

 والثقافٌة ، لذلك  فهو عاجز عن اإلسهام فً نهوض جماعته وأمته .

الثقافً والمثقؾ  األصالة الثقافٌة تتطلب إذن استحضار العناصر الكلٌة فً التراث

األصٌل قادر من خبلل هذا االستحضار لتلك الطلبات على تجاوز خصوصٌات 

ثقافٌة ، وإعادة تشكٌلها وفق الكلٌات العربٌة اإلسبلمٌة ، وبالتالً تحدٌدها دون 

إضاعة هوٌتها أو إنكار تارٌخها وتراثها الممٌز لها ، وبالتالً فإن األصالة 

ابلٌن ، بل هما مفهومان متكامبلن ، فبل تجدٌد دون والتجدٌد لٌسا مفهومٌن متق

  8ٕٙأصالة تربط الحاضر بالماضً ، وتبنً المستقبل على إنجازات السلؾ 

تتحدد   -وهو ٌسعى إلى النهوض بؤمته  –إن المهمة األساسٌة التً تواجه المثقؾ 

اس بتمٌٌز العام من الخاص ، والكلً من الجزبً ، وإعادة بناء المستقبل على أس

الكلٌات المعٌارٌة التً تنبع من اإلطار التصوري اإلسبلمً الذي شكل األصول 

الثقافٌة للمجتمع العربً ، وإن تعثر جهود اإلصبلح والتنمٌة فً العالمٌن العربً 

واإلسبلمً ناجم عن إصرار شرٌحة كبٌرة من المثقفٌن  إسبلمٌٌن وحداثٌٌن على 

 .9ٕٙعربً وحاضر ؼربً استعادة  نماذج ناجمة من ماٍض إسبلمً
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وهذه الصورة المرسومة لؤلصالة تمٌزها من التقلٌد ، ومع هذا فإننا نرى مفكراً 

عربٌاً مرموقاً كرس قدراته الفكرٌة لدراسة التراث اإلسبلمً ٌساوي بٌن التقلٌدي 

الثقافً فً المجتمعات النامٌة ، فٌقول  االزدواجواألصٌل فً سٌاق تحلٌله 

انً من ازدواجٌة على مختلؾ المستوٌات العمرانٌة أصبحت مجتمعاتنا تع

واالقتصادٌة واالجتماعٌة واإلدارٌة والثقافٌة ، وتتمثل فً وجود قطاعٌن أحدهما 

عصري مستنسخ من النموذج الؽربً ومرتبط به ارتباط تبعٌة وثانٌهما تقلٌدي أو 

 7ٕٓأصلً أو أصٌل 

القول بؤنه ٌجب االعتراؾ وهكذا انتهى الحاضر إلى ما انتهى إلٌه طه حسٌن فً 

نملك الٌوم حرٌة االختٌار بٌن أن نؤخذ وبٌن أن نترك النموذج الؽربً الذي  بؤننا ال

فرض نفسه كنموذج عالمً حضاري جدٌد للعالم كله ٌقوم على جملة من 

المقومات لم تكن موجودة فً النماذج الحضارٌة السابقة لـه قبل التنظٌم العقبلنً 

جهزة  الدولة واعتماد العلم والصناعة والتبشٌر بقٌم جدٌدة لشإون االقتصاد وأ

  7ٕٔتماماً ، قٌم الحرٌة والدٌمقراطٌة  والعدالة االجتماعٌة الخ ..

نعم ٌمتلك المثقؾ العربً اإلسبلمً الخٌار فً تطوٌر نموذج اجتماعً حضاري 

ٌم على ٌنطلق من قٌم اإلسبلم الكلٌة ، وٌعٌد بناء مستقبل حضاري بتنزٌل تلك الق

 الواقع االجتماعً المستجد مستفٌداً من تجارب وخبرات الحضارة الؽربٌة الحدٌثة. 

لقد أصبحت الحضارة الؽربٌة الٌوم عاجزة عن إعادة تولٌد األشكال الثقافٌة التً 

أدت إلى نهوضها ، لذلك فإن المجتمع المدنً العالمً الذي ٌنطوي على سر هٌمنة 

تمكنت جهوده العلمٌة الطوٌلة من زعزعة  قوط بعد ماالحضارة الؽربٌة مهدد بالس

ورإى جدٌدة تعٌد ربط العقل  بؤطروحاتأساسه الدٌنً مالم ٌتقدم المثقؾ المسلم 

 .  7ٕٕالحضاري بؤساسه األخبلقً والتجربة اإلنسانٌة بؤساسها المعٌاري

ً بعد هذه المقدمة نقول إن التجدٌد الثقافً والفكري على الصعٌد المعرفً العرب

ٌعنً استجذاب قٌم جدٌدة ال أصول لها ، أو ال تتناؼم واألصول  واإلسبلمً ، ال
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الفكرٌة والعقابدٌة لذلك الفضاء ، بل إن التجدٌد الثقافً الذي نبؽٌه لٌس مفصوالً 

 عن المشروع اإلسبلمً فً الحقل الثقافً والفكري : 

ى الدٌن كنوطة من ٌتجه إل تجدٌد الفهم للدٌن بثوابته ومتؽٌراته ، فالتجدٌد ال -1

العقابد واألخبلق ، وإنما ٌتجه بفهم جدٌد ومعاصر إلى األصول والقٌم 

الكبرى التً صنعت الحقب التارٌخٌة المجٌدة والتً تحولت إلى حقب 

 أنموذجٌة  . 

وبمعنى أوضح إعادة تفسٌر مفاهٌم النموذج األصلً على ضوء معطٌات 

إمكانات وتنوعات وطاقات  ٌحتوٌه من العصر القابم  وتفجٌر وإظهار ما

ٕ7ٖ 

ٌعنً التجدد حصول تؽٌرات اٌجابٌة على  ٌقول الدكتور برهان ؼلٌون : ال 

المنظومة الفكرٌة أو االجتماعٌة ، بل ٌعنً تبدل فاعلٌتها ، وٌشمل التنظٌم  ثبلثة 

 مستوٌات : 

تنظٌم القٌم واألفكار والمعانً ، أي موضوعات التبادل والتداول بٌن الناس ،  -ٕ

وتنظٌم السلطة المعنوٌة الداخلٌة التً تشكل أساس القواعد التً تضبط حركة 

تداول القٌم من معاٍن ومفاهٌم ورموز ، وتنظٌم إدارة أو تجسٌد القواعد فً 

مإسسات فاعلة ، أي مناسبة لتحقٌق األهداؾ التً وضعت من أجلها المنظومة  ، 

 . 7ٕٗدة العمل والهدؾ فالمإسسة تستند إلى ركٌزتٌن : القاعدة ، أي قاع

وبهذا فإن عمل التجدٌد الثقافً تقدم ربحاً فكرٌاً ومعنوٌاً إلى اإلنسان ، ألنها تبلور 

أمامه طرق النمو وآفاق التطور دون أن تحدث لـه مشاكل نفسٌة أو تارٌخٌة ، 

وإلى هذا كان الواقع التارٌخً لحٌاة المجتمعات العربٌة واإلسبلمٌة قاطبة ، ملًء 

 ت االجتهاد والتجدٌد . بعملٌا

ولذلك فهو واقع تارٌخً تضمن الكثٌر من المدارس االجتهادٌة والتجدٌدٌة ، وقد 

الحظ الفٌلسوؾ إقبال فً كتابه تجدٌد الفكر الدٌنً أنه وجد فً القرن األول وحتى 
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ٌقل عن تسع عشرة مدرسة فقهٌة كانت ثمرة لجهود  ال القرن الرابع الهجري ما

 ى اإلجابة عن تطورات الزمن انطبلقاً من القاعدة اإلسبلمٌة . جدٌدة ، اتجهت إل

ولهذا ٌنبؽً أن ٌرتبط مفهوم التجدٌد الثقافً ارتباطاً عضوٌاً بمفهوم اإلبداع 

الفكري ، أي بما ٌسمح لمنظومة فكرٌة أن تستعٌد فاعلٌتها وقدراتها على اإلنتاج 

 . 7ٕ٘المبدع للمعانً الجدٌدة

بعث الحضاري : إن الخروج من دابرة التخلق التً تلؾ التجدٌد الثقافً شرط ال

ٌتحقق دون التجدٌد فً النظام الثقافً والفكري  العالم العربً واإلسبلمً ، ال

السابد فً العالم العربً واإلسبلمً ، ألن التخلؾ أصاب هذا النظام ، وأصبحت 

 هناك أنماط ثقافٌة وفكرٌة تحول دون النهضة والتجدٌد . 

ثقافً وضعؾ الحٌوٌة الفكرٌة واضطراب المنهجٌة الفكرٌة وتوافر فالجمود ال

الثقافً كلها عوامل متوفرة فً الحٌاة الثقافٌة للعالم  االؼترابعوامل وأدوات 

العربً ، ومن هنا فإن تطلعات النهضة الحضارٌة تبقى آماالً جوفاء ألن التجدٌد لم 

خلؾ دون الخروج من دابرة خروج من دابرة الت ٌطل الحٌاة الثقافٌة ، وأنه ال

 الجمود والترهل واالتكالٌة . 

ٌمكن أن تتحقق تطلعات األمة فً الوثوب الحضاري دون التجدٌد ، وإذا أردنا  وال

أن نكون أمة رقماً صعباً ومإثراً ، فنحن بحاجة للتجدٌد الذي ٌصقل المواهب 

  وٌبلور الطاقات ، وٌستوعب اإلمكانات وٌوظفها بشكل حسن وسلٌم .

فاالستبلب الثقافً والمسخ الفكري أقسى وأوعر عقبة أمام النهوض الحضاري ، 

ألنه ٌلؽً مقالٌد كل فكرة ، وٌمنع عملٌة التفاعل الخبلق ، وأخطر أثر ٌصنعه 

االستبلب الثقافً أنه ٌزٌل القدرة الذاتٌة التً تدافع عن قٌم األمة وأصالتها ، 

درسة ، واألرضٌة الحقٌقٌة  التً تثري وبالتالً تصبح األمة عرضة لكل تٌار وم

 حالة الجمود والتكلس الفكري والرتابة  العقلٌة . 

 –أولوٌات التجدٌد الثقافً  -

 إن االستجابة للواقع ٌجب أن تخضع إلى سلم األولوٌات وقانون األهم ، وهنا ال

ٌل نستطٌع تقدٌم برنامجاً تفضٌلٌاً ، وإنما رسم الخطوط الكبرى ، وهً أوالً التؤص
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المنهجً ، الذي هو فعالٌة إنسانٌة تستهدؾ تحقٌق ؼاٌة وهدؾ ، ولكً تتحقق هذه 

الؽاٌة البد من اختٌار المنهج الموصل إلى تلك ، فالمنهجٌة هً  اختٌار المنهج 

الموصل إلى تلك ، وهً اختزال الخطط واالستراتٌجٌات التً تسٌر وفقها 

ات والمواقؾ . نعٌش فً الحضارة ، وتهتدي على أضوابها وهداها الخطو

حضارة محكومة بالبرمجة ، تسعى بتخطٌط وتوجٌه مدروس ، إذاً فمهمة التجدٌد 

الثقافً هً عملٌة التؤصٌل المنهجً التً مهمتها إعادة قراءة تجربة الذات فً 

 الماضً ، وصوالً إلى استٌعاب محركات الحضارة الفعلٌة . 

ً األمة وقٌمها األصٌلة وتراث والتؤصٌل المنهجً ٌؤخذ بجمٌع مقومات ماض

اإلنسانٌة ، والرإٌة المنهجٌة أصبحت علماً ٌستخدم جمٌع نتاجات العلوم ، 

 وٌختزلها فً دابرة واحدة لكشؾ عبلقات القوانٌن السارٌة .

ٌعنً اللهاث وراء المستجد ، وإنما ٌعنً إٌجاد منهجٌة فكرٌة واضحة  والتؤصٌل ال

متابعة الجدٌد الفكري ، وبهذا تتم عملٌة  تتحرك ذاتٌاً وبشكل دٌنامً نحو

االستٌعاب والتجاوز للحركة الثقافٌة الجدٌدة حٌث عناصرها اإلٌجابٌة ، باإلضافة 

 إلى تجاوز عناصرها السلبٌة   .

ووجود منهج فكري ٌوفر الجهود وٌختصر الطرٌق ، وٌمكننا من اجتٌاز 

الواضحة تجعل كل المفردات التجدٌدات الثقافٌة والعلمٌة الراهنة ، فالمنهجٌة 

الثقافٌة فً سٌاق واحد منتظمة أجزاإه ومتكاملة عناصره بداٌاته ترمز إلى نهاٌاته 

 ونهاٌاته تإكد بداٌاته .

ولو تؤملنا تجربة الٌابان لرأٌناها فً سنوات قلٌلة استطاعت بالعلم والمنهجٌة 

 واجتماعٌاً وعلمٌاً العلمٌة الصادقة أن تصبح من أهم الدول المتقدمة اقتصادٌاً 

) ثورة مٌجً( ، وإن ؼٌاب اإلطار المرجعً لمجموع المفردات الثقافٌة المتداولة 

 -كمجموعة من المناشط  -فً الساحة ٌإدي إلى تشتت الجهود وعدم قدرة الثقافة 

على تحقٌق تطلعاتها العلٌا ، والقناعة بؤصول الثقافة العربٌة واإلسبلمٌة لصٌاؼة 

 هات المنضبطة بضوابط تلك األصول .الحلول والمواج

والمنهجٌة فً الوقت ذاتُه تقودنا إلى معالجة مشاكل الواقع المستجدة ، فهً  جهد  

فكري متواصل لفهم النص الشرعً فً الزمان والمكان وفهم الواقع النسبً 

 المتؽٌر باستمرار .



 (117) 

من التصورات  ثانٌاَ : صنع البدٌل الحضاري : والثقافة أوجدت فً الساحة مجموعة

والقناعات الفكرٌة وأضحى لهذه القناعات تؤثٌرها على اإلنسان ، وبعضها اآلخر 

 ٌوجه السٌاقات التعلٌمٌة اإلعبلمٌة و السٌاسٌة الخ .

وهذه األفكار والثقافات بحاجة ألن تتؤمل واقعها الفلسفً وامتداداتها المعرفٌة 

تؤصٌل المناسب منها ، ومن هنا وتعرضها على ثوابتنا العقٌدٌة للعمل على هضم و

تؤتً أهمٌة البدٌل الحضاري الذي ٌإدي إلى خلق مناخ ٌشعر فٌه اإلنسان بضرب 

 من التواصل الفعال بٌنه وبٌن الثقافات اإلنسانٌة .

البدٌل الحضاري ال ٌتكون بقرار وال ٌنهض من العدم ، وإنما عبارة عن عملٌة 

ؽً أن تتكامل وتتفاعل مع بعضها حتى تارٌخٌة متؽٌرة وخاضعة لعوامل عدة ٌنب

تتؤسس النواة األولى للمشروع البدٌل الحضاري ، وٌبدأ البدٌل حٌنما ٌكون 

 المشروع الفكري المطروح استجابة صحٌحة للواقع المعاكس .

والواقع ال ٌمكن تؽٌره بجمل من الشعارات المجردة ، بل ٌجب توفر قوى 

الشعارات على واقع ملموس ، ومن أكبر  اجتماعٌة تحمل على عاتقها تنزٌل هذه

األخطاء التً وقع فٌها الفكر العربً واإلسبلمً أنه دعا إلى التؽٌٌر، لكنه لم 

 . 7ٌٕٙشخص البدابل التً ترٌد أن تسود حٌاة المسلم 

من األهمٌة لبلورة البدٌل الحضاري التركٌز على صنع البدٌل ، على التوظٌؾ و

اق التارٌخً والحضاري العام الذي ٌشمل أو ٌندرج المتعدد فً إطار استمرار السٌ

فٌه ، وهذا ٌعنً أن كل نموذج سواء أكان منظومة فكرٌة أو اجتماعٌة هو نمط 

أول ٌمكن أن تعمل فٌه طبقات وأشكال متعددة تحتفظ بالهٌكل العام ، ولكنها تنوع 

وظابفها أو فٌما ٌمكن أن تقوم به من وظابؾ حسب الحاجات والتوظٌفات 

لمطلوبة ، وهذا ال ٌعنً إسقاط قٌم العصر على األصول العقٌدٌة والفكرٌة ، وإنما ا

 ٌعنً أن فهم العصر له مدخل أساسً فً فهم وإدراك آفاق هذه األصول .

وللقٌم اإلنسانٌة والعقلٌة دور فً فهم أصول فكرنا وقٌمنا الكبرى ، لهذا فنحن 

نه جزء من عملٌة التماهً بٌن معانً النفهم التجدٌد الثقافً والفكري وفق منظور أ

الفكر العربً واإلسبلمً ، وبٌن معانً الفكر العربً الحدٌث ، كما أنه ال ٌعنً 
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العمل على مطابقة قٌمنا مع القٌم المنتمٌة إلى المنظومة الؽربٌة ، وإنما التجدٌد 

 العمل على إزالة رواسب التخلؾ واالنحطاط فً أفهام الناس ، بحٌث نفهم ٌعنً

قٌم الدٌن ومبادبه كما فهمه اإلنسان المسلم فً الصدر األول لئلسبلم  ، فهو تجدٌد 

، أي إعمال قواعد 77ٕفً فهم الناس بما ٌشكل من قاعدة تصورٌة و قٌم كبرى ثابتة

 التؽٌٌر المعهودة المتٌاح المعانً الكبرى الكافٌة فً المبادئ واألصول . 

واجز نفسٌة وتارٌخٌة وركام ثقافً مؽاٌر ٌمنع أو ثالثاً: الفاعلٌة : ال رٌب أن وجود ح

ٌحد من فاعلٌة القٌم األصلٌة فً الحركة االجتماعٌة ، فالقٌم التً صنعت الحقبة 

التارٌخٌة المجٌدة فً قضابنا العربً اإلسبلمً ، هً القٌم التً فً متناول أٌدٌنا 

ووجود ركام  الٌوم ، ولكن اختبلؾ الناس وطرٌقة تفاعلهم مع القٌم من جهة ،

تارٌخً على جوهر القٌم ، من جهة ثانٌة ، هو الذي ٌمنع عملٌة التفاعل الطبٌعة 

 بٌن إنسان هذا العصر والقٌم اإلسبلمٌة الكبرى التً صنعت تلك الحقبة المرجعٌة. 

عنه ،  واالنحطاطتؽٌٌر اإلنسان وإزالة ركام التخلؾ  -ٔومن هنا تتؤكد ضرورة : 

الرإٌة التً تمنعه من التفاعل المطلوب مع تلك القٌم ، حٌث  وؼشاوة النظر وضبابٌة

لو عاد إنساناً فً وضوح رإٌته وصفاء سرٌرته ، كما كان إنساناً باألمس  لعملت 

 تلك القٌم عملها ، كما ودفعت هذا اإلنسان إلى اقتحامه الصعاب . 

ءاً من المنظومة تنقٌة الفضاء المعرفً والفكري من الزوابد التً اعتبرت قسراً جز -ٕ

العقٌدٌة والمعرفٌة ، بمعنى أننا ٌجب أن نفرق بٌن القٌم األساسٌة التً تدعو الناس 

إلى التمسك والتفاعل اإلٌجابً معها ، وبٌن األعراؾ والتقالٌد واالجتهادات 

البشرٌة التً مهما ارتقت فً مستواها ، فمن الخطؤ أن نجعلها فً مصاؾ تلك 

 القٌم والمبادئ .

إٌة المنهجٌة أصبحت علماً ٌستخدم جمع نتاجات العلوم ، وٌختزلها فً دابرة والر

ٌعنً اللهاث وراء المستجد  واحدة لكشؾ عبلقات القوانٌن السارٌة ، والتؤصٌل ال

، وإنما ٌعنً إٌجاد منهجٌة فكرٌة واضحة تتحرك ذاتٌاً وبشكل دٌنامً نحو متابعة 

 الجدٌد الفكري .
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ٌة من الزوابد هو الذي ٌساعد على التفاعل مع القٌم األصٌلة إن تنقٌة أفكارنا األصل

وبٌن االجتهاد البشري ، وٌبقى  ، إذن ٌجب أن نفرق بٌن القٌم المطلقة الخالدة ،

ٌرقى إلى مستوى التقدٌس  هذا االجتهاد فً إطار االحترام والتقدٌر ، بحٌث ال

 . 78ٕاإلسبلم المعٌاري –المطلق 

تمت بصلة إلى  ٌعنً خلق منظومة فكرٌة جدٌدة ال ال فالتجدٌد الثقافً المطلوب

من موقعٌن  واالنحطاطالقٌم اإلسبلمٌة الكبرى ، وإنما ٌعنً إزالة ركام التخلؾ 

 أساسٌٌن : 

موقع اإلنسان المسلم الذي تؤثر بشكل أو بآخر بعصور التخلؾ ، وموقع القٌم التً 

 ٌة بؤنها جزء من القٌم .شابها بعض الزوابد التً اعتبرت بعد فترة زمنٌة تارٌخ

ثالثاً : اإلبداع : ٌتضح مما تقدم أن التجدٌد الثقافً ٌتجه إلى إفادة المجتمع اإلنسانً 

بتلبٌة حاجاته النظرٌة واإلجابة عن كل تساإالته ومشكبلته الفكرٌة ، ومن هنا 

ٌمكنه مواكبة تطورات  ٌصبح التجدٌد ضرورة حضارٌة باعتبار أن اإلنسان ال

 بعملٌة التجدٌد الثقافً الذي ٌدفع اإلنسان نحو اإلمساك بالقضاٌا العصر إال

 . 79ٕالجوهرٌة التً تحكم الراهن ، وتجٌب على تساإالته المصٌرٌة 

 لكن ماذا بالنسبة للمعاصرة ؟؟ 

عندما  –إن مسؤلة األصالة والمعاصرة فً فكرنا العربً الحدٌث لم تطرح 

نظور ٌرفض الحضارة الؽربٌة من م –طرحت ألول مرة فً القرن الماضً 

الحدٌثة ، ومظاهر الزمنً والتقدم فٌها ، بل طرحت المسؤلة فً إطار السإال 

النهضوي المحوري فً الفكر العربً الحدٌث ، والسإال الذي انتشر ، وذاع 

 بالصٌؽة اآلتٌة : 
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لماذا تؤخرنا " نحن العرب " نحن المسلمٌن ، نحن الشرق ، وتقدم ؼٌرنا ) أوربا 

ركب الحضارة  –الؽربٌة ( ، وبالتالً ، كٌؾ نلحق بالركب  –لمسٌحٌة ا

 . 281الحدٌثة

فً الواقع إن هذه المسؤلة تطرح نفسها بصورة أقوى وأشد بعد أن تفجرت الثورة 

من نتابج بالؽة النتابج والتؤثٌر، وأنتجت هذه  –بما تفجرت به وعنه  –العلمٌة 

قورن األمر  ه بمقٌاس فلكً ، السٌما إذا ماالثورة العلمٌة والتكنولوجٌة ما انتجت

بالثورة الصناعٌة التً استؽرقت ثبلثة قرون ، وبالثورة الزراعٌة التً استؽرقت 

 الٌقل عن عشرة آالؾ سنة . ما

لقد بدأت هذه الثورة العلمٌة بتفتٌت الذرة واإلطبلل على نهابٌة الصفر ، ثم 

بٌة الكون ، مروراً ببلنهابٌة استطاعت عبور الفضاء الخارجً ، ومبلمسة النها

فتبت هذه الثورة تطالعنا كل ٌوم بالجدٌد ، مما ٌبهر  تداخل العلوم والفنون ، وما

 العقول والقلوب . 

وكان أبرز نتابج هذه الثورة أنها تمخضت عن ثورة المواصبلت الساحرة التً 

لى اإلفادة وضعت اإلنسان أمام مفهوم جدٌد للزمان والمكان ، وجعلته أكبر قدرة ع

من وقته ، فقربت المسافات والشعوب ، إال أنها أقامت الصوارٌخ إلى جانب 

الطابرات النفاثة ، وطورت الصوارٌخ إلى صوارٌخ عابرة للقارات وصوارٌخ 

حاملة للرإوس النووٌة ، ثم إلى قاذفات استراتٌجٌة نووٌة قادرة على تدمٌر العالم 

 . 

ثورة المعلومات ورمزها  –فٌما تمخضت  –وما تمخضت عنه الثورة العلمٌة 

وقوامها الكومبٌوتر ، تلك الثورة التً تثٌر الدهشة والخٌال بسبب ما ٌمكن أن 

ٌحصى من المعلومات ، ثم استعادتها بسرعة فابقة إضافة  تنجزه من خزن ما ال

 إلى عملٌات التحلٌل والتركٌب بما ٌجاوز حدود العقل . 

ٌمكن أن ٌفلت منه أمر من األمور  إلنسان والعالم ، والهذا التؤثٌر شمولً ٌتناول ا

سٌاسٌاً كان أم اجتماعٌاً أم فكرٌاً ، مما جعل النهج العصري أمراً محتماً ال تراجع 
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عن معطٌاته ، وال نكوث عن عقبلنٌته ، وال انعزال بعد ذلك لجماعة ، وال اكتفاء 

على هامش  التارٌخ ، خروج عن الركب اللهم فً حال الوقوؾ  ذاتٌاً لها ، وال

وبالتالً فهذا ٌفسر طرح موضوع المعاصرة بقوة على وجداننا وضمٌرنا وحٌاتنا 

 ومستقبلنا .

انؽماساً كلٌاً ٌخرجنا عن الذات والفاعلٌة  –بالؽرب  –هل ٌجب أن ننؽمس 

الخاصة وٌلحقنا مٌكانٌكٌاً كاإلمعان به ، وبالعكس هل ٌجب أن ننكفا إلى الماضً 

 ه ونقبع فً كهوفه وزواٌاه .بعجره وبجر

 الستجابتناتكاس ، ونعم ذاك ، فبل لبلنؽماس ، وال لبلر هذا وال أعتقد أنه ال

الحضارٌة الخبلقة نؤخذ من الؽرب ، من خبلل رإٌتنا األصٌلة لؤلمور ، وتقدٌرنا 

 على ضوء مصلحتنا وظروفنا .

وحضارتنا نعالج  وبٌان ذلك أننا من خبلل انتظامنا بتراثنا ووجودنا ومصٌرنا ،

هذا السإال من خبلل طرحنا وفهمنا للسإال النهضوي العرٌض : كٌؾ حل الفكر 

 األوربً هذه اإلشكالٌة أثناء سٌرورته ونهضته وتؤلقه ؟؟ 

واضح أن االختبلؾ بٌننا وبٌنهم فً هذه المسؤلة راجع إما إلى التراث أو إلى 

ارت والفكر األوربً ٌعٌد قراءة تحدٌات العصر أو إلٌهما معاً ، فمنذ بٌكون ودٌك

، من النظر وإعادة النظر من النقد  واالتصالتارٌخه على أساس من االنفصال 

وإعادة النقد ، فاالنفصال عن التراث كان من أجل تجدٌد االتصال به ، واالتصال 

به كان من أجل تجدٌد االنفصال عنه ، وما أن تستقر الفكرة وتثبت قدرتها على 

م ردود الفعل التً تثٌرها ، حتى تتحول إلى جسر جدٌد ٌتم عبره نوع الصمود أما

جدٌد من االتصال بالتراث قصد إعادة قراءته وترتٌب العبلقة بٌن أجزابه ، ومن 

ثم البحث عن الجدٌد فً أحشابه ، والعمل على إعادة  ترتٌب العبلقة بٌنه وبٌن 

 م الفكر الخبلق وٌإسسه . الحاضر وهمومه بصورة تجعل الواحد ٌؽنً اآلخر وٌله

كان الفكر األوربً والٌزال ٌتجدد من داخل تراثه ، وفً الوقت نفسه ٌعمل على 

 . 8ٕٔ تجدٌد هذا التراث بإعادة بناء مواده القدٌمة وإؼنابه بمواد جدٌدة
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التارٌخ الثقافً حسب القرون ، وجعلوا من  –بالصٌرورة  –لقد رتب األوربٌون 

صٌة معٌنة ، أو بجملة خاصٌات تجعل منها وحدة ثقافٌة ، كل قرن حقبة تتمٌز بخا

معزولة ، بل حلقة فً سلسلة متصلة ، السابق منها ٌفسر البلحق   منفردة وال ال

وٌإسسه ، والبلحق منها ٌؽنً السابق وٌوضحه هكذا عملوا على سد الثؽرات 

ماماتهم وإبراز عناصر الوحدة فً تارٌخهم الثقافً ، مبرزٌن فٌه ما ٌستجٌب الهت

ٌستجٌب ، مستعملٌن المقص إلضفاء المعقولٌة على سٌرورته  ، مهمشٌن ما ال

وتموجاته لجعل العقل ٌسود التارٌخ ، وجعل التارٌخ  ٌحرك العقل ، هدفهم فً كل 

ذلك هو إقامة استمرارٌة تشكل إطاراً مرجعٌاً ثابتاً وواضحاً ترتب فٌه األفكار 

 اً ، بحٌث ٌسهل الفصل فٌه بٌن الحاضر والماضًوالمذاهب ترتٌباً منطقٌاً وتارٌخٌ

ٕ8ٕ. 

بهذه الطرٌقة تخلص األوربٌون من ثقل ماضٌهم ، فؤصبح هذا األخٌر ٌحمل نفسه 

ٌشدهم إلٌه ، بل ٌسندهم وٌدفع بهم إلى األمام ، والمهم فً  ٌثقل علٌهم وال بنفسه ال

ورة تجعل من هذه االستمرارٌة ووظٌفتها على صعٌد الوعً ، فقد نظم التارٌخ بص

 .8ٖٕ بعد قبل لٌحل محل ما المستحٌل التطلع إلى ما

نسمٌه ، تحدٌات العصر ، فهً تحدٌات بالنسبة إلٌهم لٌست آتٌة من خارج ، بل  ما

ٌتحداهم ألنه عصرهم ، بل بالعكس ،  بنت حاضرهم ونتاج تطورهم ، فالعصر ال

ه ، فٌؤخذوا فً هم ٌسابقونه وٌستبشرون آفاق المستقبل ، ٌعٌشون آفاقه ومستجدات

بقً معهم من ماضٌهم وتراثهم مع متطلبات  تكٌٌؾ حاضرهم ، وبالتالً ٌكٌفون ما

ٌدخل فً  الؽد الذي ٌنظرون إلٌه على أنه آت الرٌب فٌه ، فالتراث فً وعٌهم ال

اصطدام مع العصر والمستقبل ، بل ألنهم أعادوا وٌعٌدوا ترتٌبه فً الزمان ، 

واإلدبار ، تلك هً  لئلقبالمحال ، للكر والفر  والزمان عندهم فً خط صاعد ال

التارٌخانٌة التً تشكل مع العقبلنٌة الدعامة األساسٌة للفكر األوربً  الحدٌث 

ٌنفصبلن : التارٌخانٌة  والمعاصر ، والتارٌخانٌة والعقبلنٌة سلوكان فكرٌان ال

عٌد تجعل العقل حاضراً فً التارٌخ ٌنظمه على صعٌد الوعً ، وٌحركه على ص
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الممارسة ، والعقبلنٌة هً جعل التارٌخ حاضراً فً العقل ٌلهمه الدروس والعبر ، 

  8ٕٗوٌحمله على مراجعة تصوراته وفحص مبادبه وطرٌقة إنتاجه

ٌربطهما جسر  والذي ٌبدو ، أن العبلقة  بٌن تراثنا والفكر المعاصر مقطوعة ، ال

ارٌخنا وإحٌاء الزمنٌة ٌوصلهما خٌط لذلك ، فنحن مطالبون بإعادة كتابة ت وال

 والتارٌخٌة بٌن مفاصله . 

وتكرار وإعادة انتاج بشكل رديء للتارٌخ الثقافً  اجتزاءفتارٌخنا الثقافً مجرد 

الذي كتبه أجدادنا تحت ضؽط صراعات العصور التً عاشوا فٌها ، وفً حدود 

 اإلمكانٌات العلمٌة والمنهجٌة التً كانت متوافرة لهم . 

الً بسٌطاً وسرٌعاً هو محنة العلماء ، وصراع هإالء بشكل بارز مع فلو أخذنا مثا

السلطة السٌاسٌة ، الستطعنا القول إن السٌاسة أثرت كثٌراً على محصول النتاج 

العملً ، وعدم انطبلقه كلٌاً ضمن إطار المحاور المعرفٌة العقلٌة والعلمٌة ، 

لمعرفة منفصلة بعضها عن والتارٌخ الثقافً العربً هو تارٌخ علوم وفنون من ا

ٌقدم لنا صورة واضحة ومتكاملة عن  بعض ، إنه تارٌخ زمنه راكد ومنحرؾ ال

كلٌة الفكر العربً ، والعن صراعاته ومراحل تطوره ، بل ٌقدم لنا معرضاً أو 

سوقاً لبضاعته الثقافٌة الماضٌة وكؤنها تحٌا زمناً واحداً ، وبالنتٌجة تتداخل األزمنة 

هذا التراث ، وفً وعٌنا ، األمر الذي ٌفقدنا الحس التارٌخً ، وٌجعل الثقافٌة فً 

حلقات الماضً تتراءى كمشاهد متزامنة ، ولٌس كمراحل متعاقبة ، هكذا ٌتحول 

 حاضرنا إلى معرض لمعطٌات ماضٌنا ، فنعٌش ماضٌنا فً حاضرنا .

اخل الزمان وكما ٌتسم تارٌخنا الثقافً بتداخل األزمنة الثقافٌة ٌتسم كذلك بتد

والمكان فٌه ، فهو ٌرتبط فً وعٌنا بالمكان أكثر من ارتباطه بالزمان ، فهو تارٌخ 

الكوفة والبصرة ودمشق وبؽداد والقاهرة والقٌروان وفاس وقرطبة ، بما ٌجعل 

  8ٕ٘منه جزراً ثقافٌة 

 –وأخٌراً هناك اضطراب بٌن تارٌخنا الثقافً والتارٌخ العالمً ، فتارٌخنا الثقافً 

لٌس مجرد همزة وصل ووسٌلة ، بل له دور  –بالنسبة للتارٌخ الثقافً األوربً 
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المإسس الفاعل الذي ساهم فً الحضارة العالمٌة مساهمة الخبلق المبدع المنشا 

ال المنفعل السلبً العاطل مٌكانٌكٌاً ، الناقل الذي اكتفى بنقل حضارة الٌونان 

 إلبداع . واالحتفاظ بها إلى من قام بكفاءة بدور ا

والخبلصة ٌجب إعادة كتابة تارٌخنا الثقافً ، وإعادة ترتٌب العبلقة بٌن أجزابه 

 من جهة والتارٌخ الثقافً العالمً بروح علمٌة نقدٌة . 

ىالفصلىالخامسى

ى-الطقدىاالجتماريىالجدودىومقوماتهى -

 مقدمة : 

نابضة عرضنا سابقاً للطروحات التً قدمها مفكر النهضة ، وهً طروحات حٌة 

الفكري فٌما لو وجدت القبول واألرض  االنقبلببالفعالٌة والنجاعة وكافٌة إلحداث 

الصالحة ، بل بقٌت رسٌساً وجنٌناً تحتاج إلى قوى اجتماعٌة حاملة لتقبلها 

 واعتناقها..

وكان االستقبلل وإشادة الدولة الوطنٌة رهاناً قٌاسٌاً لحدوث مواءمات ومبلءمات  

طٌة والحرٌة وسٌادة القانون وشرعٌة القضاء ، وؼٌر ذلك من بٌن قوى الدٌمقرا

 األوالٌات وبٌن القوى القطرٌة النابذة لذلك . 

وأهم هذا الخبلؾ الذي وجدناه على األرض العربٌة بٌن اعتبار الدٌمقراطٌة الحرة 

 أساساً للتقدم أو اعتبار التقدم أساساً لذلك  .

ت العامة أساس التقدم ، وبٌن اعتبار الحرٌة فالفارق عظٌم جداً بٌن اعتبار الحرٌا

ٌوضحه المقال :  االجتماعٌة ) االقتصادٌة ( أساساً لذلك ، وما ٌوضحه المثال ال

السوفٌتً على اعتبار الحرٌة االجتماعٌة  االتحادمن دستور  9ٕتنص المادة 

أساس المجتمع وتقتضً بالسٌر فً منح وإنجاز الحرٌة العامة على ضوء هذا 

دم  فً إنجاز الحرٌة االجتماعٌة ، فً حٌن أن دساتٌر الؽرب تعتمد الحرٌات التق

 العامة أساساً للتقدم .

وفً نظرنا إن الحرٌة هً جهد الضمٌر والروح ، فهً قٌمة أساسٌة ، بل قٌمة 

 القٌم جمٌعاً . 
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لكن السإال الذي ٌطرح نفسه هو : ألٌس من الواجب السٌر فً الحرٌة االجتماعٌة 

نب الحرٌة السٌاسٌة ؟، ألٌست القوى االجتماعٌة واالقتصادٌة هً المستفٌدة إلى ج

نهابٌاً من هذه النظم ؟، ُثم ألٌست هذه النظم تؽدو الهثة باهتة وسطحٌة فً آخر 

القول فً النظم االجتماعٌة ) الصرؾ ( كاالتحاد السوفٌتً التً  المطاؾ؟، ثم ما

 أماتت روح اإلنسان وكرامته ؟ .. 

تقوٌم واعتبار، فلو تفحصنا حرب العراق األخٌرة لوجدنا أن الشعوب  ومع كل

الدٌمقراطٌة هً التً أفرزت اإلنسان الحر الذي ساعد العراق ، ولوجدنا أن 

الدروع البشرٌة الحقه كانت من هذه الدول ، وهذا ٌدفعنا للتساإل : لَم لم تكن مثل 

 هذه الدروع من نتاج ومحصول الدول العربٌة ؟؟

نجد أن السلطة العربٌة كانت شبحاً فً هذا الصراع ، إذا لم نقل إن بعضها كان  ألم

 مع العدو ، واألمر نفسه بالنسبة للدول اإلسبلمٌة ، ومالنا إال أن نستعرض ما

 حدث فً مإتمر القمة العربً ، ومن بعده مإتمر القمة اإلسبلمً .

ً مبلك وقوام شخصٌته ، إن الحرٌة هً مركز الدابرة فً فعالٌة اإلنسان ، بل ه

وقطب جهوده ومنطلق حٌاته ، لذلك فالرهان الكبٌر فً وثبته هً تجذٌر الحرٌة ، 

وروح التفسٌر والتقوٌم ٌجب أن ٌنطلق من تؤسٌس المجتمع على ذلك ، وٌظهر 

المطلب االجتماعً ) المضمون االجتماعً ( مرتبطاً ومإسساً على هذه الحرٌة 

 كتسب كل مضمون بما فً ذلك المضمون االجتماعً . الحقٌقٌة الفعالة التً ت

لذلك فإن الجهاز المفاهٌمً " عقد اجتماعً " الذي ٌتردد فً الحقل السٌاسً 

واالجتماعً ، والذي ٌحاول أن ٌدخل السلطة فً هذا العقد لٌس له أي مضمون 

 لؤلسباب اآلتٌة : 

المجتمعات  أظهرت الدراسات التً قام بها عالم االجتماع دركهاٌم على -1

 البدابٌة أنه الوجود لمثل هذا العقد ، واألمر نفسه بالنسبة للمجتمعات الحدٌثة.

تظهر الدراسات الدستورٌة افتقارنا لمثل هذا العقد ، أجل قد ٌكون هناك منح   -2

تنازالت دستورٌة كالدستور المنحة فً إمارة الكوٌت ، ثم التنازالت التً 

، والتً انتهت بالنظام الدستوري الحالً ،  وجدناها من الملوك فً برٌطانٌا

 نجد تعاقدات دستورٌة بٌن السلطة والشعب . ولكننا ال
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واالستثناء الوحٌد الذي نراه تارٌخٌاً هو العقد السٌاسً الذي تم علً ٌد محمد  -3

 8ٕٙبٌن األنصار والمهاجرٌن من مكة والذي أبدع لنا مجتمع الصحٌفة. 

ٌٌن متعارضٌن متشادٌن ، لتحقٌق المصلحة إن العقد ٌقوم بٌن طرفٌن متساو -4

فؤٌن نحن من وجود مثل ذلك ،  parie-partiالمشتركة فً نقطة التقاء المصالح 

 بالنسبة لطرؾ السلطة العربٌة ... 

الظلم " فقد  التباثلذلك نذكر القارئ بإمام الحرمٌن فً كتابه " ؼٌاث األمم عند 

رجال الدٌن  –مان وشؽوره بسبب خلو الز – ناإلنقاذٌأسقط فً مشروعه 

والسلطة السٌاسٌة ، وأقام التؤسٌس على صاحب السلطة الحقٌقً أال وهو 

  87ٕالشعب

فبل نستطٌع أن نسقط عنصر  –ومع إعطابنا األهمٌة البالؽة للحرٌة  –على هذا 

التقدم والبناء وإشاحة الوجه عن هذا الواقع المهلهل البابس القانط للشعب العربً ، 

 نابه : وضرورة  ب

فً   االنضواءفنحن نجد بلداً عربٌاً هابل الثروات ؼٌر قادر على اقناع شعبه على 

 القوات المسلحة للدفاع عن ثرواته .

 ..ونجد بلداً ٌدخل حرباً دامٌة ، وهو ؼٌر قادر تماماً على التعببة العسكرٌة الشاملة

ن ولو نسبً بٌن ونجد بلداً ؼٌر قادر على تعببة السكان بهدؾ الوصول إلى تواز

 محدودٌة الموارد وتزاٌد السكان . 

 ونجد فً بلدان عربٌة سلطات ؼٌر قادرة على وقؾ التخرٌب االقتصادي ، وال

 على انتقال الرسامٌل نحو المصارؾ األجنبٌة .

ونجد سلطات عربٌة عاجزة عن اقناع الشباب بالتوجه نحو اعتناق التخصص 

 المهنً التكنولوجً .
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إن زرع ؼرسة الحرٌة ٌكون أقسى وأصعب فً حقل بابر التربة  وباختصار نقول

 فً بلد زكت فٌها الحٌاة . باطراد، والحرٌة تزكو 

وٌجب أن نشٌر إلى أنه من ؼٌر المقبول والممكن الوقوؾ عند األدبٌات القومٌة 

للقرن التاسع عشر، بل ٌجب التفكٌر ورصد التحوالت العمٌقة التً طرأت على 

 لة والنظام الدولً .السٌاسة والدو

ومن منظور هذه التحوالت ٌرى بعضهم أن التجمع اإلقلٌمً فً شكل اتحاد  

عربً فٌدرالً كبٌر صارت تطرح على جدول األعمال العربً باعتباره أحد 

الشروط األساسٌة للتنمٌة المستقلة ، فتحرٌر اإلرادة اإلبداعٌة واإلنتاجٌة للشعوب 

بناء المجموعات اإلقلٌمٌة الكبرى القادرة على تعدٌل  لم ٌعد ممكناً إال على قاعدة

مٌزان القوى االستراتٌجٌة العالمٌة بصورة جذرٌة كما أن مشروع التحدٌث ٌتطلب 

قوى وإمكانٌات الٌمكن الحصول علٌها من دون العمل المنظم فً إطار تعاون 

 .88ٕإقلٌمً واسع

، وإن مفهوم األمة  وٌظهر العروى أهمٌة المضمون الحضاري للجماعة العربٌة

مفهوم تارٌخً ٌتعارض مع وجودها الجوهرانً المتعالً ، وهكذا فإن بناءها من 

كان فً الماضً الٌمكن أن ٌتم إال على أسس جدٌدة تراعً  جدٌد وتوظٌؾ ما

ٌمكن أن ٌكون له  التارٌخ واللؽة والثقافة على اعتبار أن مفهوم األمة العربٌة ال

سوى مضمون  –ة بناء هذه األمة بالمعنى السٌاسً وبعد أن ضاعت فرص -الٌوم 

لؽوي ثقافً وتارٌخً ، وهو مضمون ال ٌتناقض مع الدول القطرٌة ، بل ٌتضامن 

ٌتناقض مع مفهوم الدولة القطرٌة الجماعات الجهوٌة  معه وٌستلزمه ، كما أنه ال

لى ٌلحظ احتمال  تبلور أمة أوربٌة مستندة إ العربٌة إال أن الفكر العربً ال

 االقتصاد والثقافة والمرجعٌة الدٌمقراطٌة ، وإن انعدام وجود دول عربٌة واحدة ال

ٌعنً تجنب التفكٌر فً ضرورة إنشابها من جدٌد اعتماداً على معطٌات قابمة 

 . 89ٕ جدٌدة
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ٌعنً ضٌاع أمة ، فاألمة العربٌة كما أكدنا  وخبلفاً للرأي السابق فضٌاع فرصة ال

تموت السٌما إذا أدركنا أن هذه األمة بنت سبع  نها المراراً وتكراراً تضعؾ لك

 حضارات منها ست حضارات عالمٌة فً حٌن أن الحضارة الٌونانٌة 

 ، ثم اختفى إشعاعها . 9ٕٓبنت حضارة واحدة  –كالشهاب  –

صحٌح أنه ٌختلؾ التواتر بٌن النهاٌات العظمى والصؽرى فً تارٌخنا ، ولكن هذا 

 .9ٕٔ وعدم انقطاعهالتارٌخ ٌتمٌز باستمراره 

نستطٌع أن نهون من أهمٌة العنصر الثقافً ، أو كما ٌقول المفكر  نحن ال

 الوحدوي ساطع الحصري : أعطنً ثقافة أعطك الوحدة . 

 تهمنً سٌاستها .  وكما ٌقول أحد المفكرٌن : دعنً أعنً بؤؼانً األمة ، وال

ولكن هذه الثقافة توقفت وأمتنا تملك رصٌداً ثقافٌاً ٌندر توفره ألمة فً العالم ، 

 ومطلوب من األمة إعادة تجدٌدها وإحٌابها .

ثقة فً السلطة  والخبلصة فالعبرة المستقاة من االحتبلل األخٌر للعراق ، أنه ال

العربٌة السٌاسٌة فً بناء أي مشروع نهضوي ، بل على األمة أن تعتمد على ذاتها 

 ا فً ضمٌرها وإرادتها وأحاسٌسها . وقدرتها ومستقبلها ، اللهم إال إذا قامت سلطته

ماهً مقومات هذه النهضة العربٌة الثالثة مسلحة مزودة بعبر ودروس النهضة 

األولى التً كان شعارها التحرر من االستعمار والهٌمنة األجنبٌة ، ومزودة أٌضاً 

بعبٌر دروس النهضة الثانٌة التً كان شعارها تدعٌم االستقبلل الوطنً وتؤسٌس 

 . 9ٌٕٕة االقتصادٌةالتنم

 فٌما ٌلً العرى الهامة فً حلقات هذا المشروع : 

ى
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ىالفصلىالدادس

ىالنكضظىالطربوظىالراهنظى)ىالثالثظى(ىرهاناتكاىوأددكا

ى"ىرناصرىالمذروعىالحضاريىالنكضويىالطربيىاإلدالميىالجدودى"

 مقدمة :  

اثة وأصالة وحدالنهضة حركة شعب بكامله ٌنتفض من أعماقه ، فٌبنً بصدق 

مجمل بناه وتكوٌنه ، وعلى هذا فمن الخطؤ حصر القضٌة فً جانب دون اآلخر ، 

ًّ لعنقها واختزالها ، لكن النقطة التً لفتت انتباهنا هً أننا  فذلك ابتسار للنهضة ول

نرى من ٌطلق اسم النهضة العربٌة على النهضة األولى التً ابتدأت  فً الثلث 

ا ٌطلق تسمٌة المشروع النهضوي الحضاري األول من القرن التاسع عشر بٌنم

 العربً على ٌقظتنا الراهنة ، فما وراء هذا الخبلؾ فً التسمٌة ؟ 

أن هذه التسمٌة تفٌد االستمرار والتطوٌر  9ٌٖٕرى الدكتور أحمد صدقً الدجانً

، إنها مشروع حركة وتعببة وتخطٌط وتنفٌذ فً المقام من جهة ثانٌة واالنقطاع 

ننا نفضله على المصطلح المنتشر فً الؽرب ، وهو الرإٌة  األول وٌقول : إ

 االستراتٌجٌة . 

أما الدكتور السٌد ٌاسٌن فٌعرفه بؤنه رإٌة منسقة للعالم والكون والمجتمع واإلنسان 

تصاغ على أساسها سٌاسات اقتصادٌة وثقافٌة متكاملة من شؤنها إعادة تشكٌل 

الراهن الذي تمثله الثورة العلمٌة المجتمع وفق خطوط ترقى إلى مستوى التحدي 

 . 9ٕٗوالتكنولوجٌة 

وقد عرؾ ربٌس تحرٌر مجلة شإون عربٌة الحكم دروزه ، المشروع الحضاري 

العربً بقوله : هو ثمرة تفاعل أبنابها مع واقعها وسعٌهم لتطوٌر هذا الواقع ، 

خبلل  بلوؼاً ألهداؾ قادوا ووضعوا تحقٌقها نصب أعٌنهم ، وهذه البلورة تتم من

مسٌرة جهاد ونضال وكفاح ، وتشهد حواراً متصبلً فً المجتمع بٌن مختلؾ 

                                                 
 بعدها  وما 98مقاله نحو مشروع حضاري  نهضوي عربً ، سالؾ الذكر  ص    9ٖٕ

  999ٔالمعلومات السٌد ٌاسٌن : العولمة والطرٌق الثالث ، القاهرة ... للنشر و  9ٕٗ
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وأخبلقهم  ، وتتعلق هذه األهداؾ بحٌاة الناس الفكرٌة وشرابحه االجتماعٌة تٌاراته

 .9ٕ٘ه وٌؤملونه نٌعٌشونه وٌعانو فً ضوء ما

ان فالمشروع الحضاري ٌؤتً تعبٌراً عن الذات والهوٌة القابمة على عقٌدة ولس

وتارٌخ وثقافة تختزنها ذاكرة تارٌخٌة وأخرى أدبٌة ، وهو ٌنطلق من رإٌة كونٌة 

وٌتبلور من خبلل األمة ونضالها وكفاحها ، دٌنٌة أو فلسفٌة مإمنة أو دهرٌة 

والتفاعل مع حقابق المكان والزمان واألحداث والشخوص ، وهو حصٌلة إمعان 

ة واألفكار واألحداث  والشخوص ، النظر التارٌخً الذي جماعه األحوال المادٌ

وهو ٌعبر عن وعً الذات وعن العبلقة باآلخر ، فهو وعً فً صٌاؼته تعبوي 

ٌتصؾ به بؤنه  مابٌمٌزه عن الطوبابٌة ، وهو  فضبلً عن كونه تخطٌطٌاً ، وهذا ما

جامع مجمع أصٌل معاصر أمبلً ، وٌبعث ثقة وٌجذب بشراً وٌقدم برنامج عمل 

ة ، وهو فً محصلته تصور إلعادة بناء مجمع فً جوانبه وقواعد سلوك سٌاسٌ

وٌكشؾ الصلة ، بل  9ٕٙالمختلفة بحٌث ٌجد هذا التصور طرٌقه إلى التطبٌق

تعتمد على  لكن كٌؾ ٌمكن حدوث نهضة ال، األساس بٌن الحضارة والنهضة 

 .97ٕالحضارة 

، ٌمكن ألي مشروع نهضوي أن ٌتحقق إال فً رحمه الطبٌعً  وفً الحقٌقة ، ال

حدده ولخصه بدقة مٌن ده بوالن بقوله : الدولة  أال وهو حضارة األمة ، وهذا ما

 .98ٕحضارة بؤسرها وقد استجمعت قواها وأفصحت عن نفسها فً مإسسات 

ٌقول لنا إن على الدولة أن تحمل ؼاٌة تطورها وتحققها   Statealogyإن علم الدولة 

ارتها فالحضاري   هو عبر مراحل ، وهذه الؽاٌة هً التطابق وتحقٌق حض

األساس واإلطار العام الذي فً إطاره تصنع الدولة برامجها وخططها وسلوكها ، 

ٌتؤسس على الحضاري كالمرٌض المصاب بفقر الدم ، والذي  والسٌاسً الذي ال

 فوت والموت . لعاقبته ا
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هذا وقد أخرج ، مركز دراسات الوحدة العربٌة كتاباً بعنوان نحو مشروع 

ضوي عربً ، حدد أهداؾ هذا المشروع ، وقد وجدت أسباباً عدٌدة حضاري نه

بهذه األهداؾ السٌما أننً أقدر وأقوم وأحترم مجموعة العقول التً  لبللتزامتدفعنا 

تلتؾ حول هذا المركز ، والتً ساهمت فً إخراج المشروع ، ودراستً لٌست 

ت بالدراسة التً قدمها ، ّزة ، بل اؼتنقحرفٌة عن المشروع ، ولم تتبعه القزّة  بال

 وخالفتها فً أشٌاء .

وفً الوقت نفسه فإننً أقدر بالؽاً ، وألفت انتباه المثقفٌن العرب إلى المشروع 

الثقافً الحضاري ، الذي أجرته مإسسة عبد الحمٌد شومان فً عمان األردن ، 

 حٌث استشرفت فاستشفت البعد الجدٌد للنهضة فً المرحلة التً تطل علٌنا فً

بداٌة القرن الحادي والعشرٌن ، مع بٌان خصابص هذه المرحلة بعد أن أسهمت  

 .99ٕفً تحلٌل ونقد وتفسٌر الحقب الثبلث 

 البحث األول

 –العربي اإلسالمي الجديد  البيئة العالمية من منظور المشروع الحضاري   -

 "" التعريف بالنظام العالمي ) العولمة ( وتجديد ماىيتو وطبيعتو الذاتية  

 هو التعرٌؾ بالنظام العالمً ) العولمة ( ؟؟  ما

ٌة المقصودة لسبب بسٌط هو أن الحقٌقة اللؽوٌة  اٌفً بالؽ طبعاً فالمدلول اللؽوي ال

 شًء ، والحقٌقة المفهومٌة شًء آخر ... 

ذلك أن كل علم أو مجال فنً قادر على أن ٌحدد الكلمات لحقله المعرفً، والقول 

 ؼاٌته وترك ذلك لعلم اللؽة . وهذا العلم من مهمته وهدفه بؽٌر ذلك ٌعنً حرمان 

واألصل أن تقارب اللؽة المفهوم ، فذلك أجدى للمفهوم ، ولكن قد ٌنشا المفهوم 

نجد ذلك فً اللؽة   المصطلحً داللة خاصة ٌبتعد عن المدلول اللؽوي وكثٌراً ما

 اإلنجلٌزٌة . 

                                                 
نؤخذ فً اعتبارنا وتقدٌرنا المتمٌز والمرموق " المشروع الحضاري العربً بٌن التراث والحداثة   299

 ". مداخلة د .علً المحافظة ٘ٙٔص ٕٕٓٓ ٔ، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ، بٌروت ط
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جب أن نخضع لقوانٌنه ولؽته التً وفً جمٌع الحاالت ، نحن فً مٌدان العلم ، وٌ

 - globalismالكوكبٌة  المستعملة : ٌعتمدها وٌصطلح علٌها ، وإذا جانبنا الكلمات

 –لؽة  –، الحظنا أن كلمة الكوكب تعنً  universe –الكون  – world –العالم 

، وهو أمر الٌتفق مع الدال ٖٓٓجمع األحجار ، ووضعها بشكل ؼٌر محدد 

 المفهومً ... 

 أكثر تعبٌراً من كلمة كوكب التً ال universeأو كلمة   world لك نعتقد أن كلمةلذ

تعبر أكثر من العٌش على سطح الكوكب ، أما الكلمتان األخرٌان فتفٌدان مشاركة 

 البشرٌة . 

وٌرى الدكتور محمد عابد الجابري أن مفهوم العولمة ٌعنً السٌطرة والهٌمنة 

مفهوم العالمٌة طموح لئلرتفاع بالخصوصٌة إلى فً حٌن أن ، والقمع واإلقصاء 

مستوى عالمً ، ومن ثم فالعولمة احتواء ، والعالمٌة تفتح على ماهو إنسانً 

 .ٖٔٓوبشري 

ومع هذا فما زلنا حٌال التحدٌد اللؽوي ، ونحن نترقب الداللة المفهومٌة التً 

 تكشؾ الماهٌة الذاتٌة التً ٌنطوي علٌها المفهوم . 

 مطروحاً ، فما هو التعرٌؾ بهذه الظاهرة ؟؟  وٌبقى السإال

إذا عدنا إلى األدبٌات التً تكلمت عنها واجهنا سٌبلً متدفقاً من األوصاؾ  

 والمصطلحات : 

 –اتوستراد المعلوماتٌة  – واالتصاالتثورة المواصبلت  –ثورة المعلومات  -

الشركات  –ٌة تسارع حركة التبادل التجاري العالمً  وتضخم حجمها بؤرقام فلك

السٌاحة المتجولة بكثافة  –العالم قرٌة واحدة  –المتعددة الجنسٌات العابرة للقارات

واألخبار والمعلومات  التدفق الهابل للصور –فً كل بقعة من بقاع العالم 

 –وتكنولوجٌا األقمار الصناعٌة  filierالـ  -   interretالـ  –والرسوم واألشكال 

                                                 
ٌالٌة ، مجلة الطرٌق  ، بعد اإلمبر د. جبلل صادق العظم : الرأسمالٌة العالمٌة فً مرحلة ما  ٖٓٓ

  ٙٗص  997ٔبٌروت ، العدد الرابع عام  

لعام  8ٕٕمقاله الموسوم بعنوان العولمة والهوٌة الثقافٌة ، مجلة المستقبل العربً العدد    ٖٔٓ

ٔ998  
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ابط والتداخل والتعامل بٌن الدول والمجتمعات والثقافات تصاعد التشابك والتر

 ٕٖٓالخ..

لكن ألٌس ذلك التعداد ٌتعلق بؤشراط العولمة ومظاهرها دون جوهرها ، وٌبقى 

 السإال مطروحاً حول المقصود بتلك الظاهرة ؟؟ 

 جرم إن االطمبنان لتعرٌؾ دقٌق بالعولمة ٌبدو أمراً صعباً بسبب تعدد ال

حدا بعضهم للتؤكٌد بؤن هذه  ، وهذا مآٖٖثرة ؼالباً بانحٌاز الباحثٌنالتعرٌفات المتؤ

صعبة الفهم ، وتخلق مناخاً من  -تقدمه من آمال سافرة وخفٌة  ورؼم ما -الظاهرة 

، والخوؾ الذي ٌجعل البحث عن مقاربة ذات توجه دولً  uncertaintyعدم التعٌٌن 

 .ٖٗٓواضح أكثر عرضة للتردد 

ٌكمن فً أن مفهوم العولمة ٌظهر فً أدبٌات العلوم ولعل مرد هذه الصعوبة 

االجتماعٌة كؤداة تحلٌلٌة لوصؾ عملٌات التعبٌر فً مجاالت متعددة ، بمعنى  أن 

العولمة لٌست محض مفهوم مجرد أكثر منها عملٌة مستمرة ٌمكن مبلحظتها 

باستخدام مإشرات كمٌة وكٌفٌة فً مجاالت السٌاسٌة واالقتصاد والثقافة 

 .ٖ٘ٓتصالواال

العولمة تجعلنا نتؤمل محاولة نظرٌة الفتة قام بها جٌمس  هذه اآللٌة التحلٌلٌة لسبر

ٌبدو مبكراَ وضع تعرٌؾ كامل وجاهز : ٌٖٙٓلً روزناو ، إذ أكد المذكور ما

ٌستوعب التنوع الضخم لمظاهر العولمة ، ألن ذلك المصطلح ٌقٌم عبلقة بٌن 

لسٌاسة ، الثقافة ، االٌدٌولوجٌا ، انتشار مستوٌات متعددة للتحلٌل : االقتصاد ، ا

 أسواق التحوٌل ، تماثل السلع المستهلكة . 

                                                 
  7ٕص  ؟ صادق جبلل العظم : ماهً العولمة .  د   ٕٖٓ

  ٗٗص  998ٔلعام  8ٕٕالعدد  السٌد ٌاسٌن : مفهوم العولمة ، مجلة المستقبل العربً   ٖٖٓ

 ٖٕٓمحمد جواد رضا : العرب فً القرن الحادي والعشرٌن ، مجلة المستقبل العربً العدد    ٖٗٓ

  998ٔلعام 

  ٙالسٌد ٌاسٌن : مفهوم العولمة ، المرجع السابق ص    ٖ٘ٓ

جٌمس روزناو : دٌنامٌكٌة  العولمة ، نحو صٌاؼة عملٌة ، قراءات استراتٌجٌة ، مركز   ٖٙٓ

  997ٔالدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة باألهرام ، 
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وٌستطرد القول : إن إنجاز صٌؽة واحدة تصؾ هذه الفعالٌات تبدو عملٌة صعبة ، 

وحتى لو تم تطوٌر هذا المفهوم ، فمن المشكوك فٌه قبوله واستعماله بشكل واسع 

 .. 

وزناو للتعرٌؾ بالعولمة ، هو التعامل مع المظاهر لذلك فالمنهج المتبع لدى ر

والمشكبلت المرتبطة بها ، وهكذا ٌطرح المذكور األسبلة اآلتٌة : ماهً العوامل 

 التً أدت  إلى بروز العولمة ؟؟.... 

نظام الدولة ؟؟... هل تتضمن زٌادة التجانس ، أم تعمٌق  انهٌارهل سبب ذلك 

 الفوارق واالختبلفات ؟؟؟ 

هدؾ توحٌد العالم ، أم فصل النظم المجتمعٌة بالحدود المصنوعة ؟؟ .. هل هل ال

تنطلق من مصدر واحد أم من مصادر متعددة ؟؟ هل تنطلق من العوامل 

االقتصادٌة والثقافٌة أم من األزمة األٌكولوجٌة .. هل تتمٌز بوجود ثقافات عامة ، 

ؼامضة ، أم ولٌدة تحول أم بوجود ثقافات محلٌة متعددة ؟؟ هل القضٌة ملتبسة 

بارز على المدى الطوٌل بٌن العام والخاص ، والمحلً والخارجً ، والمؽلق 

والمفتوح ؟؟ ... هل هً نتٌجة اتساع الفجوة بٌن المستضعفٌن والمتجبرٌن ؟؟.. 

 هل تتطلب وجود حكومة عالمٌة  ؟؟ 

ٌة التً تعانق وفً الواقع إن أؼلب الدارسٌن تعاملوا مع الموضوع باآللٌة التحلٌل

تجلٌاتها ومظاهرها ، وعلى ضوء ذلك ، فقد أكد " باكفرو "  أن هنالك أربع 

عملٌات أساسٌة للعولمة هً : المنافسة بٌن القوى العظمى ، االبتكار الثقافً ، 

 .7ٖٓانتشار عولمة اإلنتاج والتبادل والتحدٌث 

تشار الواسع وقرٌب من ذلك تؤسٌسها على ثبلث عملٌات ، األولى تتعلق باالن

للمعلومات ، والثانٌة تتعلق  بتذوٌب الحدود بٌن الدول ، أما الثالثة ، فهً زٌادة 

 معدالت التشابه بٌن الجماعات والمجتمعات والمإسسات .

وفً نظر بعضهم إن العولمة تنطوي على عنصر مكانً ٌقبع فً حوؾ هذا 

بعد الدولة القومٌة  االمفهوم ) الفضاء العالمً ( وعلى بعد زمانً ، هو حقبة م

                                                 
 ٙالسٌد ٌاسٌن : مفهوم العولمة ص    317
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التً أنتجها العصر الحدٌث إطاراً كٌانٌاً لصٌاؼة أهم وقابع التقدم ، فالعولمة ثورة 

 .8ٖٓجدٌدة فً التارٌخ ستكون قوتها هذه المرة المجموعة اإلنسانٌة برمتها 

ولقد عول بعضهم على الفاعل الحركً فً الظاهرة عبر الحدود : بضابع ، 

ومعلومات ، نقود ، مإسسات ، أشكال فً السلوك  خدمات ، أفراد ، أفكار ،

 . 9ٖٓوالتطبٌقات 

 ٌلً :  ما ولقد حدد روزناو القنوات التً تنتقل تلك العناصر فً

 .  االتصالالتفاعل الحواري الثقافً عن طرٌق ثقافة  -1

 . االتجاهالمونولوجً أحادي  االتصال  -2

 .المنافسة والمحاكاة   -3

 .تماثل المإسسات   -4

الوصفً  ماعٌل صبري عبد هللا ، فقد عانق هذه الظاهرة باألسلوبأما الدكتور اس

التحلٌلً اآلنؾ الذكر ، ولكنه تعامل مع عنصر كٌانً جوهري فٌها هو أن 

عبلقات العرض والطلب لٌست مجرد آلٌة  اقتصادٌة فً العولمة ، بل عقٌدة 

 . ٖٓٔاٌدٌولوجٌة  ، تإكد أن حرٌة السوق هً األساس وأن الدولة شرطها 

ولقد أكد االقتصادي عمر محً الدٌن أن العولمة ترعرت فً رحم ومشتل النظام 

االقتصادي القدٌم ، حٌث بدأت بذورها فً منتصؾ الستٌنات ، واتضحت 

توجهاتها فً السبعٌنات ، ثم تسارعت وتابرها فً الثمانٌنات ، حٌث تبلورت 

 قتصادي الجدٌد ٌتسم بمامعالمها مع بداٌة التسعٌنات ، ومن ثم فإن هٌكل النظام اال

 ٌلً : 

وقؾ تحوٌل  97ٔٔتون وودز بإعبلن الوالٌات المتحدة عام ٌانهٌار نظام بر -1

 الدوالر إلى ذهب . 

                                                 
، د.  ٖٕ، ص  998ٔلعام  8ٕٕجبلل أمٌن : العولمة والدولة  ، مجلة المستقبل العربً ، العدد   318

ص  998ٔم لعا 8ٕٕعبد اإلله بلقزٌز : العولمة والهوٌة الثقافٌة ، مجلة المستقبل العربً ، العدد 

9ٔ  

  7السٌد ٌاسٌن : مفهوم العولمة ، ص  9ٖٓ

، 9ٕٕقراءته لكتاب  د محمد عابد الجابري ، العولمة ، راجع مجلة المستقبل العربً ، العدد  ٖٓٔ

  8ٕص   998ٔلعام 
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 عولمة النشاط االنتاجً .  -2

 عولمة النشاط المالً واندفاع أسواق المال .   -3

 تؽٌٌر مراكز القوى العالمٌة .   -4

 . ٌٖٔٔة تؽٌٌر هٌكل االقتصاد العالمً وسٌاسات التنم -5

  ٌٕٖٔلً :  وفً سبره لتجلٌات العولمة ، ٌركز السٌد ٌاسٌن على ما 

التجلٌات االقتصادٌة ، كما تظهر فً نمو وتعمق االعتماد المتبادل بٌن الدول  -

واالقتصادات القومٌة ، وفً وحدة األسواق المالٌة ، وتعمق المبادالت 

هو األمر الذي التجارٌة فً إطار نزعت عنه قواعد الحماٌة التجارٌة ، و

 ٌتضح من آخر دورة للجات . 

وهذه التجلٌات االقتصادٌة تجد آلٌتها فً مإسسات متعددة ، مثل منظمة  -

التجارة العالمٌة ، والتكتبلت االقتصادٌة العالمٌة ، ونشاط الشركات الدولٌة 

 االقتصادٌة كالبنك الدولً وؼٌره . 

كلة الدولة القومٌة ، وتؤثٌر وتنهض بالنسبة للتجلٌات االقتصادٌة للعولمة مش -

العولمة على مسؤلة السٌادة الوطنٌة ، ثم نظام حرٌة السوق ، وأخٌراً المخاطر 

 . ٖٖٔالتً ٌمكن أن تنجم عن التنمٌة الوحٌدة البعد 

أما التجلٌات السٌاسٌة لهذه الظاهرة فتبرز فً سقوط الشمولٌة والسلطوٌة ،  -

 حترام حقوق اإلنسان . والنزوع إلى الدٌمقراطٌة  السٌاسٌة ، وا

وهنالك عولمة اتصالٌة تبرز من خبلل البث التلفزٌونً عن طرٌق األقمار  

الصناعٌة ، وبصورة أكثر عمقاً من خبلل شبكة اإلنترنت التً تربط البشر 

فً كل أنحاء المعمورة ، وتإذن بقٌام أكبر ثورة معرفٌة فً تارٌخ 

 .ٖٗٔاإلنسان

                                                 
عمرو محً الدٌن : المحاور األساسٌة القتصادٌات التنمٌة ، وظاهرة العولمة ) مخطوطة قٌد    ٖٔٔ

  997ٔالنشر ( 
، القاهرة المكتبة األكادٌمٌة  ،  ٕبعد الحداثة ، ح السٌد ٌاسٌن :  الكونٌة واألصولٌة وما   ٕٖٔ

ٔ99٘  
  ٔٔالسٌد ٌاسٌن : فً مفهوم العولمة  ، ص     ٖٖٔ

 ٕٔالسٌد ٌاسٌن : فً مفهوم العولمة  ، ص   ٖٗٔ
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ز بٌن أنماط مختلفة للعولمة ، فهناك العولمة ٌٌوٌرى السٌد ٌاسٌن ضرورة التم

المإمركة ، وهنالك عولمة " متؤورٌة " تقاوم سٌادة النمط األمرٌكً ، وهنالك 

 . ٖ٘ٔعولمة على الطرٌقة األسٌوٌة 

هكذا ٌتكلم الدكتور عبد هللا عبد الدابم عما أسماه باالتجاه األخبلقً الماجن  السابد 

 جوهر الدٌمقراطٌة  الفاسدة السابدة فٌها .فً ظل العولمة والذي ٌعبر عن 

 وفً نظر المذكور ، تتحدد عمد الحضارة  اإلنسانٌة فً اآلتً : 

إشاعة  –استلهام القٌم الحضارٌة للثقافات اإلنسانٌة  -التضامن اإلنسانً  -1

 االضطبلع بالمسإولٌة الخلقٌة .  –المشاركة والتواجد والتراحم 

 –تقدٌرنا وتقوٌمنا للعولمة  -

نعتقد أن الدراسة السابقة أكثر ما تناولت النظام العالمً من الوجهة الفنٌة ، أما  

نصطدم بالعولمة ، وهً الظاهرة التً سبق تحدٌدها ، فسمن الوجهة السٌاسٌة ، 

والتً تعنً الهٌمنة والسٌطرة السٌما بعد أن فلتت من عقالها ، وانسلخت عن أٌة 

 فً العراق . قٌمة أخبلقٌة بعد فعلتها األخٌرة 

والواقع أننا حٌال ظاهرة وحشٌة بربرٌة داروٌنٌة الهم لها إال االندفاع نحو المال 

rush gold  . وعبادة  العجل الذهبً التً تحدث عنها القرآن الكرٌم ، 

 وإذا أردنا أن نصؾ هذه الظاهرة بعبارة خفٌفة على اللسان ثقٌلة فً المٌزان ال

، والذي نقلها لنا  ً تحدث عنها الرسول العربً نجد أبلػ من تلك العبارة الت

 الصحابً الجلٌل أوٌس القرنً ، هذه العبارة هً ٖٙٔعنه فً حدٌث متواتر 

، وهً فً نظرنا جهاز مفاهٌمً أكثر  odious"المقت"  ٌقابلها فً الفرنسٌة كلمة 

 من مدلول لؽوي ، وتعنى تردي اإلنسانٌة فً أسفل السافلٌن ، كما جاء فً سورة

 التٌن . 

 هو موقفنا من هذا الوحش الكاسر ؟  ما

                                                 
تدى ) عمان ( الشاذلً الصٌادي  : الوطن العربً  وظاهرة العولمة ، الوهم والحقٌقة ، المن   ٖ٘ٔ

 . 997ٔلعام  ٘ٗٔ، العدد  ٕٔسنة 

  7ٖالمرجع السابق ص     ٖٙٔ
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بمزٌد من الحفر العلمً للقبض على طبقاتها  –بادئ ذي بدء  –علٌنا أن نقوم 

 –معرفة  –من هذا التداعً المفاهٌمً  : استشراؾ  انطبلقاالعمٌقة ، آلٌة عملها ، 

 قدره . 

للسٌطرة علٌها  Notion - cleyذلك أن معرفة الظاهرة هً المفهوم المفتاحً : 

والخبلص من شرورها ، وبالتالً علٌنا عدم االستهانة بما أفرزته وستفرزه من 

 حقابق . 

إذن فالمدماك األول فً سٌاستنا مع العولمة أن نقول لها ال ، على ضوء معرفتنا 

 .العمٌقة بالتعامل معها ، وعلى ضوء حقوقنا التً ٌجب أن ال تتنازل عنها 

لتً أطلقها بصوت عال مفكر عربً كبٌر ، ٌقول المذكور : حً مرددٌن الثبلثٌة ا

  7ٖٔالعمل خٌر  على الكفاح  ، حً على الفبلح ، حً على

تكفً بطبٌعة الحال لمباشرة العمل ،  ففً نظره إن اإلجابة عن سإال ما العمل ال

بل ثمة حاجة ماسة إلٌقاظ الشعور بالمسإولٌة والوعً باألخطار التً تواجه األمة 

 .8ٖٔوعمبلً  قطاراً وشعوباً ومواطنٌن وبتهٌبة الجهود ، ومباشرة الجهاد قوالً ، أ

 المبلحظات اآلتٌة :   –العمل  على جواب ما –ومع ذلك فنحن نسجل 

تدور حالٌاً معارك كبرى إٌدٌولوجٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة وثقافٌة حول  -1

مسار العولمة ، فهنالك اتجاهات رافضة بالكامل ، وهً اتجاهات تقؾ ضد 

التارٌخ ، وهنالك اتجاهات نقبلها دون تحفظ باعتبارها لؽة العصر القادم ، 

وهً اتجاهات تتجاهل السلبٌات الخطٌرة لبعض جوانب تلك الظاهرة ، 

وهنالك اتجاهات تحاول فهم القوانٌن الحاكمة للعولمة ، وتدرك سلفاً أنها 

لقٌم التً تقوم علٌها عملٌة تارٌخٌة ، ولكن لٌس معنى ذلك التسلٌم بحتمٌة  ا

فً الوقت الراهن ، والتً ٌمٌل إلى إعادة إنتاج نظام الهٌمنة القدٌم فً صورة 

 جدٌدة . 

المعارضة برزت فً أوربا وفرنسا على وجه خاص من خبلل  تجاهاتاالوهذه 

الموقؾ الرافض للحزب االشتراكً الفرنسً ، كما ٌتضح من تقرٌره الصادر فً 

                                                 
هو المطلوب ، مجلة  د. عصام نعمان : خمسون سنة على االحتبلل  الصهٌونً ماذا بعد ، وما   7ٖٔ

  ٙٔص  998ٔلعام  ٖٕٔالمستقبل العربً العدد  

  8ٔالمرجع السابق ص    8ٖٔ
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ََ عنٌفاً للعولمة ولعولمة وأوربعنوان " ا 99ٙٔ/ٗ/ٖ با وفرنسا " وهو ٌتضمن نقداً

 األمرٌكٌة . 

وفضبلً عن ذلك فقد بدأت تتصاعد فً الوالٌات المتحدة نفسها حركات فكرٌة 

تدور أدوار سمٌت  ٌعبر  عن ذلك كتاب جٌري ما مضادة للعولمة ، ولعل أبلػ ما

ونحو تحول إلى  وعنوانه " القضٌة ضد االقتصاد الكونً 99ٙٔالصادر عام 

  .9ٖٔالمحلٌة " 

وهنالك مبلحظة بسٌطة تتعلق بخطؤ القول بؤن العولمة ثقافة إنسانٌة تعبر عن 

 مفر من قبولها . الشؤن اإلنسانً العام ، وبذلك ال

ومصدر هذا الخطؤ هو التمٌٌز بٌن الثقافة كمنتوج عقلً ٌقوم على أحكام تقرٌرٌة 

وبٌن الثقافة كمنتوج اجتماعً ٌقوم على  محاٌدة تفرض نفسها على كافة العقول ،

 أحكام تقوٌمٌة خاصة بكل جماعة بشرٌة . 

إن الحٌاة الدولٌة محكومة منذ معاهدة وستفالٌنا فً القرن السابع عشر بقاعدة 

التوازن ، وإن أي خلل فً هذا التوازن ٌإدي إلى استعار الحروب ، كما حدث فً 

ا فضبلً عن أن بروز دولة قوٌة تهدم  التوازن الحرب العالمٌة األولى والثانٌة ، هذ

 ، ٌإدي إلى قٌام تكتل ضدها من أجل الحفاظ على التوازن . 

 االتحادوالسإال المطروح هو لماذا لم ٌحدث ذلك ضد الوالٌات المتحدة بعد سقوط 

 السوفٌتً ؟! 

ٌات ، العولمة كما قلنا نظام هٌمنة ، وذراعها الطوٌلة هً الشركات المتعدٌة الجنس

لكن السإال المطروح هو : هل بلؽت هٌمنة هذه الشركات حداً تتبلشى أمامه  

 سٌادة الدولة ؟؟ 

ٌإكد أن الدولة تقوم بوظابؾ هامة ومتعددة ، وتحقق   stateoagyإن علم الدولة : 

 وفً مقدمتها تحقٌق العدل والنظام العام .، ٌصعب حصرها   butsأهداؾ 

" واألهداؾ القومٌة والتارٌخٌة ، وجمٌع هذه العناصر " ٌجمعهما الخٌر المشترك 

ٌدخل فً مفهوم الوظٌفة اإلٌدٌولوجٌة أو السٌاسٌة ، حٌث ٌتموضع اإلقتصاد ، 

                                                 
 السٌد ٌاسٌن : فً مفهوم العولمة   9ٖٔ
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ٌمكن أن نتصور فً ٌوم من  فً منظومة السٌاسة ، وال  topologyوٌتخذ لـه موقعاً 

 األٌام أن تختزل الدولة إلى اقتصاد .... 

د الدولً ، ثم تساءلنا هل تشكل هذه الشركات حكومة عالمٌة ولو انتقلنا إلى الصعٌ

 .؟؟ 

تحدث عن ذلك األستاذ بول سالم بقوله : إن لدى أوربا الؽربٌة مجتمعة اقتصاداً  

أضخم من االقتصاد األمرٌكً ، ولدى روسٌا ترسانة من األسلحة النووٌة توازي 

ان والهند والصٌن عمبلق الترسانة األمرٌكٌة ، هذا فضبلً عن أن كبلً من الٌاب

 .ٕٖٓاقتصادي 

ننسى صمود شعبنا العربً اللٌبً والسودانً ثم مإتمر الدوحة ، وموقؾ   وال

وإذا أضفنا إلى ذلك تحدي إٌران وتركٌا أدركنا أن هذا  ،مإتمر القمة اإلسبلمً 

التحدي قابم من خبلل سٌاق تحد إٌدٌولوجً  دٌنً متماسك ، وله أصداإه فً 

اإلسبلمً فً افرٌقٌا وروسٌا ، وكذلك فً المجتمعات اإلسبلمٌة   أرجاء العالم

 .ٕٖٔالمهاجرة فً أوربا وأمرٌكا الشمالٌة 

لقد أثبتت سنن التارٌخ أن النجاح والبقاء ٌسجل لصالح الدولة القومٌة كحامل للحٌاة 

اسم ظاهرة تجارٌة صرؾ بالدولٌة ، وبذلك ٌتعذر علٌنا تصور حٌاة دولٌة تختزل 

 . 

ٌإكد الدكتور محمد األطرش ، أن الدولة ماتزال تقوم بدور كبٌر فً  هكذا

االقتصادات القومٌة ، فضبلً عن أدوارها األخرى فً مختلؾ مجاالت الحٌاة ، 

خبلل عام  فقتبؤنها أن –كمإشر على دورها االقتصادي  –وٌكفً أن نذكر 

% وفً 9ٗ % من ناتجها المحلً اإلجمالً ، وفً ألمانٌاٖٖفً أمرٌكا  99٘ٔ

 % .8ٙالسوٌد 

 سمً العولمة الحالٌة مبالػ فٌه ، وإن درجة شمولٌته محدودة جداً . إن ما

وتوضٌح ذلك أن الؽالبٌة الكبرى للشركات الدولٌة لٌست شركات عولمة حقٌقٌة ، 

 -% من إنتاجها العالمً  7٘% إلى  7ٓحوالً وهو  -ألن أؼلب القٌمة المضافة 

                                                 
  79مقاله الوالٌات المتحدة والعولمة ، ص   ٕٖٓ
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كما أن أؼلب أصولها الثابتة موجودة فً الوطن األم ، ٌتم فً موطنها األصلً ، 

 .ٕٕٖواألمر نفسه بالنسبة لمبٌعاتها 

زد على ذلك فبل توجد عولمة حقٌقٌة بالنسبة النتقال قوة العمل البشري أو لعولمة 

ٌمكن أن تكون الهٌمنة سنداً لسٌاسة أو اجتماع أو حضارة ، وقد  رأس المال ، وال

نٌة الوالٌات المتحدة التً تقود الهٌمنة العالمٌة ، اتضح لنا مدى الخلل فً ب

وبالطبع فذلك ٌعطً القوى المحبة لئلنسانٌة والعدالة أن تطرح القنوط ، وتوطد 

 .ٖٕٖالنفس والعزٌمة للبذل والعطاء من أجل مستقبل إنسانً واعد ومرتجى

 أجل لقد طرح علٌنا الدكتور جبلل صادق العظم السإال اآلتً : هل سٌإدي أخذ

العولمة مجراها الطبٌعً إلى سٌادة نمط إنتاج عالمً واحد لـه قواه المنتجة ، 

وعبلقات إنتاجه المبلبمة ، وأٌدٌولوجٌاه وفكره وثقافته ، وأدبه المعبر عنه ؟؟ 

 . ٕٖٗ....ال أعتقد أن أحداً ٌعرؾ الجواب 

 هكذا نفهم من كبلم الدكتور العظم أن العامل األساس والوحٌد فً الحٌاة هو

، وهذا الفاعل   homogestationالعنصر االقتصادي الذي ٌعود إلى التجانس :

سٌتحكم بالبنٌة التحتٌة التً تتحكم بدورها مٌكانٌكٌاً بالبنٌة الفوقٌة بشتى مظاهرها 

، وهو األمر الذي ٌجعلنا نخضع للتفسٌر الخطً والمٌكانٌكً والواحدي   ومعالمها

عن أن هذا التفسٌر ٌفقدنا الثقة بالذات ، والهوٌة  للتارٌخ ، فضبلً  –ولٌس الجدلً  -

الثقافٌة التارٌخٌة ألمتنا ، وٌجعلنا نسلم بؽزو ثقافة الكوكا كوال والجٌنز ، تلك 

 الثقافة الخوابٌة والمسطحة والمبتذلة . 

ضعٌفة فً طبقاتها العلٌا ) التحدٌثٌة ( ،  –والشك  –إن الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة 

لصمود راهنٌاً أمام ثقافة الؽرب لجهة قٌم الدٌمقراطٌة والحرٌة نستطٌع ا وال

والسلطة والدولة ، اللهم إذا شمرت الخطى ، وولدت قٌما جدٌدة باتجاه الشرط 

 البشري . 

                                                 
 ٙٓٔالمرجع السابق ص   ٕٕٖ

  7ٓٔو  ٙٓٔ. األطرش  : المرجع السابق ، ص  د   ٖٕٖ

  ٗٗد . العظم : المرجع السابق ، ص   ٕٖٗ
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ومع ذلك فاألهمٌة فً أٌة ثقافة لما تسمى بثقافة اللباب ، التً هً العناصر الثابتة 

ٌخٌة ، والتً تقود بقٌة عناصر المنظومة والعمٌقة المكونة لقسمات الهوٌة التار

 الثقافٌة للجماعة البشرٌة .

وفً نظرنا إن باستطاعة الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة أن تستخلص من مخزونها 

عصرٌة حدٌثة تحقق الشرط البشري ، وتشارك بفعالٌة  الثقافً الحً والضخم قٌماً 

 فً الشؤن اإلنسانً العام ... 

تستطٌع أن تكون ثقافة لباب تصارع ثقافتنا  ة العولمة الومن جهة أخرى ، فثقاف

العربٌة اإلسبلمٌة لجهة الصٌرورة البشرٌة والتصور العام للحٌاة وللحب والخٌر 

والجمال والمسإولٌة الخلقٌة ، ولقد قدمت دراسات متعددة أثبتت قدرة ثقافتنا على 

 الصمود والتجدٌد الحضاري واالستجابة للمتؽٌرات . 

شك فٌه أنه لٌس جدٌداً ممانعة ثقافتنا لثقافة العولمة ، وهذه الممانعة تدور ومما ال

رحاها ، منذ المست حملة نابلٌون تراب وطننا ، ومن جهة أخرى ، فالمعركة 

الثقافٌة الجدٌدة تختلؾ عن سابقتها فً الدرجة والمظهر، ولٌس بالماهٌة والجوهر 

مام الضخ الثقافً الؽربً ، بل ٌمكن ، حٌث أثبتت ثقافتنا قدرتها على الوقوؾ أ

حمل عصاه ، ورحل ،  ٕٖ٘إن التؽرٌب –مع الرأي الساحق  لمفكرٌنا  –القول 

  . كان علٌه فً القرن الماضً  وهو راهنٌاً أضعؾ ما

زد على ذلك فثقافتنا استطاعت أن تواجه ثقافة الؽرب فً أوج شبابها أي فً ثقافة 

، وبالتالً فهً قادرة على مواجهتها فً طور األنوار والنهضة والثورة الصناعٌة 

 الشٌخوخة والتآكل . 

تعنً تجنب االنخراط فً  ومع ذلك ، فالقضٌة المطروحة على ضمٌرنا وعقلنا ال

العولمة ، والتعامل معها من موقع رد الفعل ، بل ٌجب أن ٌكون هاجسنا ، كٌؾ 

ل حضارة عالمٌة  لنا المشاركة الحٌة فً تشكٌ ٌحٌمكن احتبلل مواقع ممٌزة تت

جدٌدة تقوم على إطبلق الطاقات اإلبداعٌة لئلنسان فً مختلؾ المجاالت ، على 

                                                 
ال االنتقال   ز بٌن الحداثة والتحدٌث أو التؽرٌبٌة ، إذ الحداثة تقوم على النقلٌبالطبع ٌجب التمٌ ٕٖ٘

 ، تقوم على الخٌار واالستنساب أما التؽرٌب فهو انؽماس واستسبلم 
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أساس تمكٌنه من التمتع بحقوقه الشخصٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة ، 

 ٕٖٙوعلى االعتراؾ المتبادل بالخصابص الثقافٌة لؤلمم والمجتمعات 

لوجٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة وثقافٌة سوؾ والواقع ٌشٌر على أن معارك كبرى اٌدٌو

إنتاج نظام الهٌمنة القدٌمة ٌعٌد تفرض علٌنا خوضها فً مواجهة التعولم الذي 

 7ٕٖتحت شعارات جدٌدة براقة 

علٌنا أن نعٌش زمانٌة  الموجة الثالثة التً تطرح كل ٌوم حقابق جدٌدة ، وإال 

أننا ندخل القرن  –سمٌر أمٌنوكما أكده  –فلٌس أمامنا إال صدمة الحداثة ، السٌما 

 .8ٕٖالحادي والعشرٌن ، ونحن اضعؾ ماكنا علٌه فً القرن العشرٌن 

، لكن اللعبة األمرٌكٌة  9ٕٖاللعبة األوربٌة  –كما قال فرانز قانون  –لقد انتهت 

 أشد وأدهى ، وعلى عقلنا العربً أن ٌستجٌب لكافة تلك التؽٌرات القاسٌة . 

الماضً تنحصر فً اللحاق بالتقدم الؽربً ، أو  أجل لقد كانت تحدٌات القرن

بموضوعة الهوٌة بما تحمله من عناصر ثابتة ومتحركة ، أما التحدٌات فً ظل 

 .ٖٖٓمعاً  لبلثنٌنالعولمة المتسارعة فتطال األسس النظرٌة 

فتكون الٌوم منظومة جدٌدة لؤلفكار حول قٌم الرأسمالٌة ، المنتصرة  بمعنى آخر،

األمرٌكً ، ومنتعشة بقٌم االصطفاء الطبٌعً ، والبقاء لؤلفضل  ملتصقة بالنموذج

باعتبارها الحامل األهم لعملٌات التقدم ، وتتولى وسابل اإلعبلم تسوٌق هذه القٌم 

 . ٖٖٔالمنتصرة الثبلثٌة الشعب : السوق ، الدٌمقراطٌة ، نموذج الحٌاة المعرفٌة 

لهوٌتنا التارٌخٌة ، هذا  من الذات وممارسة الرفض صوناً  االنطبلقوالرٌب أن 

األمر الٌمنع االختراق المنظم لبنابنا القمٌمً والثقافً السٌما بآلٌة شروط التقدم 

والقبول ؼٌر المشروط   فاالنؽماسواإلعبلم ، بالمقابل  االتصالالراهنة لوسابل 
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تإدي فً شروط الؽلبة الحالٌة إال إلى مزٌد من ضمور الذات  آللٌات العولمة ، ال

التً تفتح الباب لبلجتهاد الدٌمقراطً فً  االختٌاربالتالً فلٌس أمامنا إال مكنة ، و

 كل المسابل واإلشكالٌات التً تفرضها التحدٌات الجدٌدة على المجتمع العربً... 

 –لؽوي  -تربوي  –إن أمام دول العالم الثالث أكثر من تحّد سٌاسً ، اقتصادي 

ً أن االستجابة الحقٌقٌة لثورة المعلومات ، تنظٌمً ، وهذا ٌعن –ثقافً  –علمً 

، وهذه الثورة الشاملة لدى السٌد ٌاسٌن ذات أبعاد ٕٖٖإنما تقتضً ثورة شاملة

 . ٖٖٖثبلثة

االنتقال من الشمولٌة والسلطوٌة إلى الدٌمقراطٌة   ثورة سٌاسٌة تعنً  - أ

 والتعددٌة وحقوق اإلنسان  .

 دٌة إلى القٌم الروحٌة .من القٌم الما االنتقالثورة قٌمٌة ، وتعنً   - ب

 بعد الحداثة . من الحداثة إلى ما االنتقالالثورة المعرفٌة ، وتتركز فً  -حـ

وٌإكد الدكتور ٌاسٌن أن تلك الثورات ستكون نتٌجة حوار الحضارات فً عالم 

  ٖٖٗمتؽٌر ولٌس حصٌلة  " بداٌة صراع حول المجتمع العالمً " 

مبلمح للقرن العشرٌن تتسم  –ٌة متعددة نتٌجة لعلمٌات توافق –وبذلك فهو ٌضع 

 :  ٌٖٖ٘لً  بما

التسامح الثقافً المبنً على مبدأ النسبٌة الثقافٌة فً مواجهة العنصرٌة  -1

 والمركزٌة األوربٌة والؽربٌة .

 األٌدٌولوجٌة .  اإلطبلقةالنسبٌة الفكرٌة منتصرة على  -2

مستوٌات إطبلق الطاقات الخبلقة لئلنسان فً سٌاقات دٌمقراطٌة على ال -3

على نظرٌات التشرٌط السٌكولوجً ، والتً تقوم على  االنتصاركافة ، بعد 

 أساس محاولة صب اإلنسان فً قوالب جامدة باستخدام العلم والثقافة. 

 العودة إلى إحٌاء المجتمعات المحلٌة ، وتقلٌص مركزٌة الدولة .   -4
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 إحٌاء المجتمع المدنً فً مواجهة الدولة .   -5

 القٌم المادٌة والقٌم الروحٌة واإلنسانٌة  . التوازن بٌن   -6

 البحث الثاني

 الواقع العربي في رؤية  المشروع الحضاري النيضوي العربي اإلسالمي

فً الحقٌقة لقد أجابت ندوة المشروع الحضاري النهضوي العربً والمنعقدة بناًء 

وٌتٌن: على دعوة مركز دراسات الوحدة العربٌة ، أجابت عن هذا السإال من زا

الزاوٌة  الزاوٌة السٌاسٌة ، وقد اضطلع بهذا الدور األستاذ أحمد ٌوسؾ أحمد ، ثم

 الثانٌة ، وقد اضطلع بها الدكتور محمد جابر األنصاري .  

والمبلحظ أن الدكتور أحمد ٌوسؾ أحمد ركز على البعد السٌاسً متناوالً المسابل 

 اآلتٌة : 

األمن القومً العربً  -صراع مع إسرابٌل حالة ال - االستقبلل الوطنً والقومً

معضلة الخبلؾ بٌن الفصابل القومٌة ،  -الوحدة  -الدٌمقراطٌة -فً منطقة الخلٌج 

 معضلة العامل الخارجً .

، أو بتعبٌر أد ق  أما الدكتور األنصاري فقد صرؾ جهده لئلصبلح االجتماعً

التخلؾ العقلً  حٌث درس الموضوعات اآلتٌة :، تحلٌله للقاع االجتماعً 

 ٓؼٌاب األخبلق والقٌم الدٌنٌة _  ؼٌاب قٌم السلوك المدنً  -)العلمً( 

وأعتقد أن هذٌن المنهجٌن ضرورٌان السٌما إذا أدركنا أن واقعنا باإلجمال سًء ، 

 وأن حركة إصبلحه تشمل بمجمل الواقع العربً سٌاسٌاً واجتماعٌاً .

ٌمثبلن بدورهما اتجاهٌن ن هذٌن المنهجٌن الذٌوالواقع أننا كنا قد تكلمنا مراراً عن 

 -سٌاسٌٌن ، واستشهدنا برأي زعٌم الوضعٌة الفٌلسوؾ أوؼست كونت الذي ٌرى 

أن التقدم ٌنشؤ من النظام ، وبالتالً فالنظام األكثر  -كما ٌحدث فً النظام الشمسً

       ٖٖٙتعقٌداً هو األكثر تعرضاً  للتؽٌرات .

ن أصحاب هذا الرأي مو الذي ٌرى التقدم مرتبطاً باإلرادة ، وأما االتجاه التالً فه 

برؼسون ، ثم األستاذ ولٌد نهوٌض فً تعلٌله للتارٌخ اإلسبلمً ، حٌث رأى أن 
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العقٌدة هً البناء التحتً فً تارٌخنا ، على خبلؾ المناهج الؽرٌبة عامة علماً أننا 

دور الروح وأثرها فً لم نؽفل التعرض لرأي المفكر العربً مالك بن نبً فً 

اإلبداع لحركة الحٌاة والمجتمع والتارٌخ ، ونحن نرى أن كبلً من المنهجٌن لـه 

 شروطه وظروفه وأحواله .

، صفوة وطلٌعة صادقة معبرة عن رأي  فالمنهج اإلرادي مشروط بوجود

 الجماهٌر . 

حرٌة وإذا أردنا أن نسقط ذلك على عصرنا ، فالتطور اإلرادي محكوم أٌضاً بال

والدٌمقراطٌة أساساً وجوهراً ، وإال فبل معنى لسلب إرادة الشعب مقابل لقمة عٌشه 

 . 

والتطور البطًء مخٌؾ إذا استطاعت ثلة أن تسٌطر علٌه حتى ولو كان ذلك تحت 

، هذا إذا لم ٌتحقق انتفاع المواطن فً ثروة  7ٖٖشعار الدٌمقراطٌة التً تؽدو مزٌفة

 بلده . 

أبدٌناه ودللنا به مراراً فً هذه الدراسة وؼٌرها ، وبالتالً  هذا هو رأٌنا الذي

فعاصم الدٌمقراطٌة الحرة قدر معلوم للسابل والمحروم من ثروة البلد ، وعاصم 

التقدم واالشتراكٌة والمذهب االجتماعً أصالة الحرٌة ، فروح الدٌمقراطٌة  

 جناحان لقلب هو دور الفبلح والعامل والضعٌؾ . 

نستطٌع أن نخطا قول أحدهم : إن بلدنا  لدٌمقراطٌة الحرة الوفً إطار ا

كالسٌمفونٌة التاسعة لبٌتهوفن ، وقول آخر : السٌاسة كاإلبرة المؽناطٌسٌة تحركها 

الساحة المؽناطٌسٌة التً هً الشعب ، وقول ثالث بدور الفٌزٌاء االجتماعٌة فً 

 التقدم والتطور .

ً التقدم السٌما إذا كانت صادقة ) ثورة نستطٌع أن ننكر دور اإلرادة ف كما ال

 (  .الرسول محمد 

نصاري دون أن تقدم  فنحن مدعوون لمناقشة ورقة الدكتور األ وعلى ضوء ما

 نقلل من ورقة الدكتور أحمد ٌوسؾ أحمد وخاصة سإاله األخٌر : 
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، أم تنطلق من المشروع النهضوي  هل تنطلق من أرض الواقع العربً الرخو

 .8ٖٖبذلك ننسؾ الواقع دون أن ننسؾ المشروع ) المنهج اإلرادي( وشروطه ، و

لقد نوه الدكتور األنصاري بنقطة أساسٌة تتعلق بالتؤسٌس المعرفً والتحتً فٌما 

ٌخص معرفة الذات واآلخر والعالم المحٌط والعصر المتؽٌر، وإن الفكر العربً لم 

والتارٌخ والمصٌر إلى  ٌتجاوز المقوالت العاطفٌة الوجدانٌة المرتبطة باللؽة

العقلٌة التً لها عبلقة بالهٌاكل االقتصادٌة والصراع االجتماعً والتنمٌة  المقوالت

والسٌاسة الدولٌة ، هذا على الرؼم من أن الثورة والعلوم االجتماعٌة قد تقدمت 

 . 9ٖٖشوطاً بعٌداً فً هذا المضمار

حنفً ، والمدلل بؤن  االنتقال وقرٌب من ذلك الرأي الذي أشرنا إلٌه سابقاً للدكتور 

ٌمكن أن ٌتم إال عبر الثقافة الوطنٌة ، وعلم  إلى الثورة االجتماعٌة والسٌاسٌة ال

 –اجتماع المعرفة وعلم سلوك الجماهٌر ، وهذا النقص فً العلوم المعرفٌة ٌقابله 

     ما أكده الدكتور أرؼون  ، أو ٖٓٗالتضخم فً اإلٌدلوجٌا رأي أشرنا إلٌه مراراً 

حسب تعبٌر الدكتور " فهمً جدعان ": النقص فً  ، أؤٖٗدلوجٌا الكفاح ( ) اٌ

عبر عنه الدكتور السٌد ٌاسٌن : دراسة الفكر والواقع ،  ، وهو ما ٕٖٗالعلوم الؽاببة

ٌنطوي علٌه الواقع العربً من جهل  أي نقد دراسة البنٌة المجتمعٌة التحتٌة وما

ر " القاع  االجتماعً ، معتمداً ضرورة تذوٌب هذا الواقعٖٖٗومرض وفق

السٌوسٌولوجً " مشٌراً إلى أن بعض القوى اإلسبلمٌة التزال تحتمً بهذا القاع 
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قبل اإلسبلم من هذه  القوى  االجتماعً القبلً والعشابري ، مذكراً بؤن الرسول 

 دون اإلٌمان .

لذلك فمنهج اإلصبلح والتطور هو األمثل لتبلقً الحكام العرب وشعوبهم فً 

احدة هدفها بناء المجتمع المدنً والوطنً الذي هو قاعدة الدولة والحكم مسٌرة و

المستنٌر ومجال المشاركة الشعبٌة المتطورة  فً الوقت ذاته ، وباختصار فإذا  

 .ٖٗٗؼاب اإلصبلح حضرت الثورة 

 –وفً هذا القاع االجتماعً ترسبت وتكلست قوى عقلٌة انحطاطٌة من تارٌخ ؼابر

وأسهم االستبداد السٌاسً  -راثً دابم فً الفكر العربًلٌس تخلؾ عقلً أو و

ة والعشٌرة ل، وباإلضافة إلى البنى التحتٌة ، بنٌة القبٌ ٖ٘ٗواالجتماعً والفقهً

، حٌث  والبنى الفوقٌة الذهنٌة ٌؤتً الضلع الثالث للمثلث ، وهو الضلع األخبلقً

الدٌن ومقتضٌات  ٌقام ضبط السلوك على التخوٌؾ وإشاعة الرهبة وتحوٌل  تعالٌم

السٌاسة وتقالٌد االجتماع وقٌم الثقافة إلى وسابل للضبط الذي ٌتحول قهراً 

واستبداداً الٌراعً حقابق الشعور اإلنسانً ، والحق التساإل  والمساءلة والحق 

 .الفرد فً االعتراض واإلبداع واالبتكار وارتٌاد اآلفاق الجدٌدة

االستبداد السٌاسً ٌولد أخبلق العبٌد فً  وٌتابع الدكتور األنصاري القول : إن

ٌقل عن ذلك استبداداً استبداد  الرٌاء والكذب والمداهنة ومخادعة النفس ، وال

 ٖٙٗالجماعة ، وبالتالً فإن دكتاتورٌة الجماعة هً التً تؽذي دكتاتورٌة الفرد 

العربً ، فقد الحظ أن   االنحطاطوهذا ما أكده  محً الدٌن  صبحً فً تشرٌح  

 7ٖٗلمد القومً لم ٌقترن بثورة أخبلقٌة ا

وٌنهً الدكتور األنصاري رأٌه باإلشارة إلى نقطة وثٌقة االتصال باألخبلق هً 

مسؤلة السلوك المدنً ، القٌم الحدٌثة ، أي مدى التزام الفرد والجماعات بآداب 
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 التعامل العام كاحترام أنظمة المرور ، واالنتظام فً طوابٌر واحترام الممتلكات

 العامة ومصابٌح اإلنارة الخ ... 

 –تقدٌر وتقوٌم  -

نستطٌع تصور  ننكر جدلٌة العبلقة بٌن البناء التحتً والبناء الفوقً ، إذ ال نحن ال

نستطٌع أن نتصور  سبلمة جسم فً رأس صؽٌر جداً ٌسوس جسداً كبٌراً ، كما ال

ن فً فعالٌات جسماً كبٌراً تحمله ساقان رفٌعتان، بل األصح القول إن هنالك تواز

األمة وقواها ، وبالتالً وكما قال بوتول : فسوسٌولوجٌا الٌوم هً سٌاسة الؽد ، 

بمعنى أن السٌاسة القوٌة تنبثق من شعب قوي واجتماع قوي ، وكما قال مفكر 

تهمنً سٌاستها ، وقول عالم أمرٌكً : إن  إٌطالً دعنً أعنى بؤؼانً األمة وال

 هوفن ، تؤكٌداً على أهمٌة المجتمع والشعب ... بلدي كالسمفونٌة التاسعة لبٌت

ٌقول مورٌس دوبرٌه : إذا أردت أن تلتمس السٌاسة فالتمسها فً األٌدٌولوجٌا ، 

وإذا أردت أن تلتمس األٌدٌولوجٌا فالتمسها فً الدٌن ، وإذا أردت أن تلتمس الدٌن 

المصدر فالتمسه فً الفٌزٌاء االجتماعٌة ، فتضارٌس المجتمع وفٌزٌاإه هً 

 المباشر . 

نقوم رأي الدكتور األنصاري فً الدور الكبٌر للمجتمع ،  فً ضوء هذا المنهج

وبؤنه الساحة المؽناطٌسٌة التً تحرك اإلبرة المؽناطٌسٌة السٌاسٌة ، وبالتالً 

 ٌتعذر بروز الفاعل السٌاسً إذا كان أجوؾ محكوماً بالكدر والقحط والفوات . 

أن توضع مقولة الدكتور األنصاري فً ؼٌر موضعها ، ولكن الشًء الذي نخافه 

ففً رأٌه ٌتداعى إٌقاع الواقع العربً على الشكل اآلتً : التهمٌش واالستخفاؾ 

، وبالنتٌجة فرض الواقع على اإلنسان العربً بما ٌحمله من أوزار، ارقواإلف

 ولعمري ألٌس هذا هو عٌن نظرٌة التشرٌط النفسً . 

 إٌاك إٌاك أن تبتل بالماء .    فاً وقال لـه ألقاه فً الٌم مكتو

 فقال : هللا هو المسعر .  االقتصادعن حرٌة  تكلم الرسول 

وأعتقد إنها إشارة بالؽة إلى القانون الطبٌعً برافده االقتصادي ، أي ترك قوانٌن 

 االقتصاد حرة دون أي تؤثٌر من قوة تخرق هذه القوانٌن عن مسارها .

َتَناَفِس اْلُمَتَنافُِسوَن(قال تعالى : ) وَ  ٌَ  ( ٕٙ)المطففٌن: من اآلٌة فًِ َذلَِك َفْل

 لعمل فً حال تعطٌل هذه القوى الطبٌعٌة ؟؟ ا ما
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النفسً فإذا تحركت ضدها التشرٌط تمتلك أمرٌكا كل اإلمكانات لممارسة قانون 

 حركة بسٌطة فذاك إرهاب كما حدث فً فلسطٌن والعراق . 

ً حرب عن هذا الجانب فافترض أن القوانٌن الطبٌعٌة تمشً لقد تكلم األستاذ عل

 على مسارها الطبٌعً دون معوق . 

لكن ٌبقى السإال مطروحاً ماذا لو تعطلت هذه القوانٌن ، أي لم ٌكن أمام هذا 

 المنهج الذي تكلم عنه األستاذ حرب ) سٌر قوانٌن المجتمع بمسار طبٌعً ( 

ته الذاتٌة ، لكن ماذا لو كان الجمال ٌفرض نفسه المرأة الجمٌلة تفرض جمالها  بقو

 إؼواًء وإفساداً . 

اإلرادة اإلنسانٌة أن تلعب دورها لتصحٌح المسار، لكن لٌس باالقتتال  نحن ندعو

 والقوة ، وإنما بإرادة الشعوب الحرة . . 

فالدٌمقراطٌة هً العاصم لكل انحراؾ من كل طرؾ وعندبذ تصل إلى درجة 

َتَناَفِس اْلُمَتَنافُِسوَن( .النٌرفانا وال ٌَ  شفافٌة أي إلى لحظة : ) َوفًِ َذلَِك َفْل

ألن هذا المسار معرض  صحٌح إننا نخاؾ من الفعل الثوري حتى ولو كان شعبٌاً 

أي إلى وجود األٌادي الخفٌة التً تعمل ضد تٌار ٌوماً ما إلى االنحراؾ 

لمتعجرفٌن ، وتحت دعاوى الواقع ، فماذا لو تركنا األمر تحت هٌمنة االدٌمقراطٌة 

 ألٌس األمر وقوعاً الواقعٌة .

 البحث الثالث

 البيئة اإلق ليمية في منظور المشروع الحضاري  العربي اإلسالمي الجديد

وسمنا هذا البحث بعنوان البٌبة اإلقلٌمٌة تمشٌاً مع ندوة المشروع الحضاري 

نفضل إبراز السمة الحضارٌة ، فقد اختارت الندوة تلك التسمٌة ، وكنا 8ٖٗالنهضوي

لها ، وبٌان ذلك فإننا نعتقد أن هذه البٌبة ، أو هذا القضاء لٌس مجرد بعد أو مجال 

 جؽرافً ، بل هو كٌان أو مقوم حضاري عام تنتمً إلٌه أمتنا .
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وسنحاول فً بحث مقبل إٌضاح وتبٌان دور هذه الحضارة اإلسبلمٌة كردٌؾ وظهٌر 

 ٓة باعتبارها توأمتها وشقٌقتها فً الرضاع للدابرة الحضارٌة العربٌ

وقد استشهدنا سابقاً بقول مٌن دوبٌران القابل : الدولة حضارة بؤسرها ، وقد استجمت 

 ٓٓٓقواها ، وأفصحت عن نفسها فً مجموعة من المإسسات 

ٌإسس السٌاسً على الحضاري ، وٌعتبر الحضاري أساساً  stateolgyوعلم الدولة : 

 ٌسعى إلى تحقٌقه ورسم خطاه ، BUT ٌاسً وهدفا :ٌرقى إلٌه الس

صحٌح قد حدثت فً تارٌخنا زالزل سٌاسٌة جعلتنا ننظر بعٌن الرٌبة إلى هذا 

العنصر الحضاري ، ولكن بنٌة اللباب الحضارٌة ٌجب أن تسود على القشور 

 العرضٌة السٌاسٌة الزابلة ، كالبثور قد تطفو على سطح الحضاري .

الزلنا نقصر أمام الخٌار الحضاري بسبب عوامل متعددة ، وهذا  ومن المإسؾ أننا

ما ٌخالؾ طبابع األمور المركوزة فٌها ، لكن ماذا مثبلً لو نجحت سٌاسة أربكان 

ربٌس وزراء تركٌا ، فً التقرب إلى الببلد العربٌة ، وماذا عن موقؾ تركٌا أخٌراً  

راق ، خبلفاً لموقؾ بعض الدول التً لم تسمح للقوات األمرٌكٌة بالمرور لؽزو الع

 العربٌة .

هذا الدور الحضاري التركً فً التؤثٌر على السٌاسً مع العلم أن الحضاري لم ٌكن 

مواراً عرماً متدفقاً ، وبالتالً فقد تقصر الحضارة بٌن عشٌة وضحاها بفعل العوامل 

ًّ )سٌل( هذا الحضاري  ٌتقفى أثر السٌاسٌة ومعرفة الشعب لذاته ، وعندبذ فإن أت

العدو، ولو احتمى بالقمر ))الكبلم لخٌر الدٌن التونسً (( ، وال أدل على ذلك فشل 

المشارٌع المزٌفة المصطنعة التً ال تقوم على هذا المقوم الحضاري الثقافً ، والتً 

فشلت فشبلً ذرٌعاً ما القته من تؤٌٌد ورواج ) المشروع الشرق أوسطً الذي حلم به 

 .9ٖٗشمعون بٌرٌس( 

واألستاذ حتً نفسه ٌشٌر إلى هذا المجال الجؽرافً الثقافً ) الشرق أوسط الكبٌر ( 

–الذي نسمٌه الدابرة اإلسبلمٌة  -عند علماء الؽرب ، وهذا ما ٌإكد أن هذا القضاء

 .ٖٓ٘لٌس مجرد إقلٌم ، بل فضاء حضاري ٌمتد من كازاخستان إلى مورٌتانٌا
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اسٌاً آنٌاً صرفاً ، وقد خلت منه النظرة ونستطٌع القول إن بحث السٌد حتً كان سٌ

 الحضارٌة ، ودورها فً رسم سٌاسة المستقبل . االستراتٌجٌة

لقد أطلق السٌد حتً على الدابرة اإلفرٌقٌة تسمٌة فضاء ، ونحن نعلم أن معظم 

الدابرة العربٌة فً الدابرة اإلفرٌقٌة ، كما أن هذا القسم العربً اإلفرٌقً ٌتداخل كثٌراً 

 لدول اإلفرٌقٌة المسلمة .مع ا

وذكر األستاذ حتً بداٌة تبلور مجتمع مدنً ، ثم تخطى هذا المجتمع حدود الدولة 

بذاته  SOCIETY SYSTEM، وهذا مإشر على شعور وإحساس نظام األمة :  ٖٔ٘الوطنٌة

  SYSTEM OF STATE وهوٌته وحضارته وروحه ، وإنه مستقبل متمٌز من نظام الدولة :

 باطاته ورنوه وتبعٌته بنظام الؽرب ومصالحه .الذي له ارت

والمبلحظ أن الباحث ٌرى أن إحٌاء النظام العربً من خبلل المشروع الحضاري ، 

ٌسمح لهذا المشروع العربً من خبلل المشروع الحضاري أن ٌكون قاطره الفضاء 

 الحضاري اإلسبلمً األسٌوي اإلفرٌقً ، وهذا ما أبرزته فً دراستً عن الدابرة

العربٌة اإلسبلمٌة ، حٌث ركزت على أهمٌة العرب فً أفرٌقٌا ثم أهمٌة الدول 

 اإلسبلمٌة ، وبالتالً دور هإالء فً إفرٌقٌا عامة .

واألمر نفسه بالنسبة لدور اإلسبلم والعرب فً أسٌا وال أدل على ذلك فشل المشارٌع 

 المزٌفة المصطنعة .

له : نظرنا إلٌكم ، فإذا أنتم تنظرون إلى تحدث سفٌر باكستانً إلى سفٌر عربً قاببل 

ؼٌرنا ، ثم نظرتم إلٌنا فوجدتمونا ننظر إلى ؼٌركم ، فمتى ٌلتبم الشمل . وتلتقً به 

 العٌون المتعطشة ...

لقد وضعت كتلة باندونػ جابزة لمشروعها الحضاري ، كما فعلها الؽرب ) جابزة 

أن تجد نور الحٌاة ، ولعل  نوبل ( ، ولكن هذه الجابزة الحضارٌة لم ٌكتب لها

مشروع باندونػ دفنته الحٌاة ألنه كان مجرد حدث سٌاسً، لم ٌرفد بنسػ الحضاري 

 ) القول الدكتور وجٌه كوثرانً ( ، فهل من مدكر .
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 البحث الرابع

 مطلب الوحدة العربية

 قال ساطع الحصري : أعطنً ثقافة واحدة ، وأنا أعطٌك الوحدة .

 وفر بها هذه الثقافة الواحدة ؟؟وسإالً : أي دولة تت

أٌن أمتنا من ظاهرة العزلتٌن فً كندا ؟؟  قرأ أهل بؽداد العقد الفرٌد ألبن عبد ربه ، 

إذا كتاب ثقافً مشهور ٌصدر  ٓٓٓٓوكان تعلٌقهم الشهٌر: هذه بضاعتنا ردت إلٌنا 

 ٓٓٓٓفً األندلس ، فإذا هو ٌحمل الثقافة نفسها التً تصدر فً بؽداد 

قال إن األمة العربٌة لٌست أمة واحدة ، وهً تقوم على هذا الواقع النفسً فهل ٌ

والفكري الواحد ؟ أجل قامت المملكة السعودٌة موحدة عدة مقاطعات من الجزٌرة 

 ٓٓالعربٌة ، فؤٌن هو الفكر االقتصادي ولم ال نقول إن الواقع دون  ذلك 

سورٌة ومصر، فهل إن هذه  ، وفً وحدةٓٓوهذا األمر نفسه تحقق فً وحدة الٌمن 

الوحدة فشلت ألمور اقتصادٌة أو ألمور تتعلق بالرضا الشعبً أم إن مإامرة دبرها 

 ٓاالستعمار ونفذها ، والوقابع معروفة لكل ذي عٌنٌن 

وإذا كانت العناصر التارٌخٌة تتجلى فً الثقافة واللؽة والذاكرة التارٌخٌة والدٌن ، 

لقومً ، فهذا األمر ال ٌنسٌنا المفهوم االقتصادي وؼٌر ذلك من عوامل الترابط ا

 ٓوالمصلحة الفردٌة 

أجل إن مفهوم الوحدة فً ماهٌته وجوهره ٌنطوي على المصلحة إذا اعتبرنا أن  

المصلحة هً كل حاجة مادٌة أو فكرٌة أو خلقٌة أو نفسٌة تقدم إلى الفرد ، بل كل 

حدة والوحدة وحدها القادرة عمل اجتماعً جاد ومشروع ، لسبب بسٌط هو أن الو

 ٓعلى تؤمٌن المصلحة المشروعة الشفافة 

ولنا أن نتساءل عن وضع مقاطعة كٌبك فً كندا ، فالمجتمع الكندي ٌتكون من 

هوٌتٌن ثقافٌتٌن منعزلتٌن، ووسابل اإلعبلم الكندي المعنوٌة تحفل بالمعامبلت التً 

تٌن والمقٌمتٌن فً مدٌنة مونتلاير تثبت أن المجموعتٌن الفرنسٌة واإلنكلٌزٌة الكندٌ

أصبح ٌطلق علٌه بظاهرة العزلتٌن ، إذ أن هاتٌن المجموعتٌن ال تقرآن الصحؾ وال 

المجبلت ، وال تستمعان إلى المحطات اإلذاعٌة نفسها ، وزبابن المطاعم من الجانبٌن 
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لفٌن ٌقصدون المطاعم نفسها ، وكؤن المجموعتٌن تنتمٌان إلى قطبٌن مرجعٌٌن مخت ال

 .ٕٖ٘، وإلى خرٌطتٌن معرفتٌن ، وبالتالً فلٌس لهما الروح الثقافٌة نفسها

كل ذلك ٌإكد أن الحقٌقة اإلرادٌة هً األصل فً كل عمل وحدوي قاصدٌن باإلرادة 

 هنا الرضا النفسً للشعب ال عملٌة اإلكراه واإلجبار والقسر ..

ن نسمع أن فرنسا نفسها لقد قامت وحدات تارٌخٌة على الفتح والضم وؼٌر ذلك، ونح

هً  كانت قابمة على مقاطعات لكل مقاطعة حاكم مستقل ، ومع ذلك توحدت وها

 ٓاآلن من الدول النموذجٌة 

فحقٌقة األمة العربٌة والوحدة العربٌة هو رد األمر إلى نصابه الطبٌعً ، ولن ٌكون 

مشتل الطبٌعً أمامنا تقدم إال بالوحدة ، وبقدر ما نسٌر فً طرٌقها ، ألنها هً ال

 ٓوالحضانة والرحم الذي تتعاظم فٌه حقٌقتنا ووجودنا 

وبهذا الوصؾ فالوحدة ؼاٌة ووسٌلة وضرورة ومستقبل وكمال وتقدم ، ولٌست 

فحسب حنٌن إلى الماضً والتمسك بإرث األجداد ، بل ٌجب أن ٌرسخ معناها وقٌمها 

 ٓ على أساس خٌار إرادي ؼابً هادؾ إي على برنامج إٌدٌولوجً

 ٓٓٓلكن واقعنا الحالً ال ٌسمح بوحدة تقع فوق الشعب وإرادته ورؼبته ومستقبله 

صحٌح أن هنالك تشكٌكاً صرٌحاً أو مضمراً باألٌدٌولوجٌا القومٌة ، بمقولة إن فكرها 

ٌتسم بالرومانسٌة والمٌتافٌزٌقٌة ، ولكن هذا الفكر صرٌع الواقع وموثن لـه  ، ومبالػ 

حثٌث الدإوب والصبر على ظروؾ الواقع ال ٌعنً البكاء والندب فٌه ، وبذل الجهد ال

فوق الواقع ، وإنما ٌعنً تشمٌر السواعد من أجل التؽلب علٌه ، والفرق واضح بٌن 

احترام الواقع وبٌن الوقوع فٌه ) نزعة الوقوعٌة والرضوخ ( ، واألمر الملم بنا 

سعً إلى تؽٌٌره ، ولهذا فإننا نإٌد حالٌاً هو التشاإم ال التفاإل مهادنة الواقع دون ال

الدكتور عبد هللا عبد الدابم بؤن رفض الدولة القطرٌة، ال بد أن ٌظل شعار الحركة 

أو كما  ٖٖ٘القومٌة العربٌة دون أن ٌعنً ذلك رفض تدرج السٌر نحو الوحدة العربٌة 
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قٌل : ٌجب السٌر بخطى واعٌة ورصٌنة ورشٌدة ووبٌدة ، ولكنها أكٌدة وٌجب 

تعامل معها كمفهوم استراتٌجً ، ولٌس عرضٌاً طارباً قابماً على نزوات الحاكم أو ال

 اتباعه من المثقفٌن الرمادٌٌن .

وفً كل لحظة ؟؟  ٓٓهذه هً األوجاع واألزمات واآلالم التً تنتابنا كل ٌوم 

ونعتقد أن مصٌبة المصابب الكبرى هً الدولة القطرٌة ، ولن نخلص من هذا ٓٓ

تردي إال بالتضامن والتعاون ، ونعتقد أنه ما من أمة ٌتوفر بها ظروؾ الواقع الم

 ٓالتوحٌد أكثر من األمة العربٌة ، ومع ذلك تقام حواجز الوحدة بٌن شعوبها 

تشكل أعلى درجات  -وهً القطرٌة  -إذا أدركنا أن النقٌض التارٌخً للوحدة 

لا بالعاهات ، وعاجز عن التراجع والقهقرى ، ألنها كٌان مؤزوم خلقٌاً مرٌض ممت

إنجاز المشروع األمنً أو الثقافً أو االقتصادي ، أو أي مشروع أخر ، وبالتالً 

فالوحدة هً القادرة على تحدٌات العصر، وعلى نقلنا بؤمان إلى عالم الكونٌة 

المعاصرة ، وما لم نطرح قومٌة العلم وقومٌة التكنولوجٌة ، قومٌة الثورة المعلوماتٌة 

ثورة االتصال ، وؼٌر ذلك من الثورات ما لم نطرح ذلك فسنبقى ما دون  ، قومٌة

 ٓالعصر تصدر لنا الحداثة ٌوما بعد ٌوم 

الوحدة تقوم على التوحد ال التوحٌد ، وهذا ما ٌستتبع سقوط أي مفهوم عسكري 

قسري عنفً ٌعقوبً للوحدة باعتبارها كمال التطور ، وهذا الكمال ال ٌقوم فً الوطن 

إال على سواعد األحرار ، ٌعنً أن الوحدة مفهوم أو ظاهرة فوق عضوٌة ، الحر 

 ٓفهً موحدة فً كل مكان فً ضمٌر كل فرد ، ولٌس فً هذا المكان دون ؼٌره 

الوحدة عمل الصٌرورة قاصدٌن بالصٌرورة التخلق الذي ٌعطً جدواه الٌومً ، 

ن برإٌة واعٌة وبالطبع فالصٌرورة هً مشروع هدفً ؼابً مخطط ومبرمج ومحص

مستقلة، وهذا المعنى لتحقٌق الوحدة ٌعنً شبكات التواصل والتماسك فً جسم األمة 

ال سٌما الفاعل االقتصادي ، وخاصة المإسسات االقتصادٌة المتكاملة ذات التؤثٌر 

الضاؼط من أجل خلق القاعدة المادٌة والتحتٌة للمجتمع والدولة والوحدة باعتبارها 

 ٓٓلتشخٌص األمة  اإلطار القانونً

–وهذا المفهوم الشعبً ٌستتبع تحوٌل مفهوم الوحدة بآلٌة التربٌة إلى فكرة اجتماعٌة 

 ٓثقافٌة تمتلكها الجماهٌر العربٌة 



 (146) 

وهنالك مبلحظة هامة ، هً أن العروبٌٌن التقلٌدٌٌن ، ٌعتبرون عروبة المصلحة 

تؤنؾ  لعقبلنٌة المإسسٌة الدنٌبة فً حساباتهم ، ولقد أشرنا سابقاً إلى أن الشرعٌة ا

من دراسة المصالح ، بل هً تضع تحدٌد المصالح الوطنٌة فً صلب اهتماماتها 

 . ٖٗ٘على حساب الشعارات اإلٌدٌولوجٌة

ولعلنا نشٌر إلى أن المصلحة وأخذها بعٌن االعتبار من صمٌم كل تفكٌر واقعً رشٌد 

وعن إعطابها  ٖ٘٘مًرصٌن ، ولنا أن نتساءل عن دور المصلحة فً الفكر اإلسبل

هذا الدور العلوي منذ حٌاة الرسول ، حٌث بلور الفقهاء ، ونخلوا أهداؾ الشرٌعة فً 

 المال . –العقل  –النفس  –حفظ : الدٌن 

 فهذه األهداؾ فً النهاٌة تجمع مقومات اإلنسان المادٌة والمعنوٌة .

 على ضوء تلك المقدمة نناقش األفكار اآلتٌة :

 –الدولة : ٌتكلم رجال الفكر عن شرعٌات عدة : الكارزما نظام األمة ونظام  -1

الشرعٌة العقبلنٌة  –شرعٌة التراث والحضارة  –األخبلق  –شرعٌة الدٌن 

 ٓٓٓمتمثلة فً سٌادة القانون 

 ٓوقلنا إن أهم شرعٌة هً الشرعٌة الؽابٌة التً تعول على حضارة اآلمة 

  SOCIETYونظام الجماعة   SYSTEM OF STATEوفً الواقع هنالك نظام الدولة :

SYSTEM . وهذان النظامان قد ٌتطابقان ، أو قد ٌنفصبلن وٌفترقان ، 

وقد عبر عن هذه الحقٌقة أحدهم بقوله : الجماعة أكبر من الدولة ، وعفوٌة حٌاتها 

، ونوعٌتها الخفٌه تخلق وتحرك القوى التً تصنع المستقبل ، ولذلك أن تظل قٌم 

لثقافٌة متحررة تحرراً أساسٌا فً نشاط الحكومة التوحٌدي ، األفراد والفبات ا

فاألمة ال الدولة هً التً تملك الصفات األساسٌة والحٌاة العمٌقة الجذور التً 

ٌمتاز بها الشعب ، وهً التً تبرز خبلل خصابص التوتر لدى كل شعب من هذه 

ابص الشعوب التً ال نجدها عند شعب أخر، والدولة تدعً أن هذه الخص

خصابصها ، وأقصى ما ٌمكن أن تدعٌه أن تصون هذه الخصابص ، ولكنها ال 

تفعل ذلك أبداً ، ألنها كثٌراً ما تكبتها وتشوهها ، وتحاول أن تمسخ اإلنسان آلة 

                                                 
 9ٖؼسان سبلمة : نحو عقد اجتماعً عربً جدٌد ص  ٓد  354

 ، بٌروت .٘،98ٙمحمد رمضان سعٌد البوطً : ضوابط المصلحة ، مإسسة الرسالة، ط  ٓد   355
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سٌاسٌة ، وتظل أساطٌر الشعوب فوق الدولة ، ولكن بعض الدول تحاول أن تكٌؾ 

 اها .هذه األساطٌر على هواها وتشوهها وتحرؾ معن

ذلك أن أساطٌر الشعب المعبرة عن روح الجماعة تظل فً انطبلقها وحرٌتها إلى 

أن ٌفسدها حكم المستبدٌن والمترفٌن ، وهذه األساطٌر تتجاوب مع فنون الحٌاة 

وحس األرض والسماء ، ومع قٌم الحب ومع نداء الفنون ومع المسرات واألتراح 

ومع الصراع مع تلك التجربة التً ومع الشوق البلمتناهً لتحقٌق الرؼبات، 

  ٖٙ٘تستعصً على الفهم ، تجربة اإلٌمان

 ما هو دور الجامعة العربٌة فً معركة الوحدة ؟ : -ٕ

فً مشروع  –بنظامها الراهن  –ال شك أن الجامعة العربٌة لم تسهم ولن تسهم 

الوحدة العربٌة لسبب بسٌط هو أن مٌثاق هذه الجامعة ٌقوم على مبدأ العمل 

، فهو مجرد هٌكل عظمً ٌسمح بإكساء العظام واألعصاب فٌما لو  7ٖ٘طوعًال

 صفت النٌة .

وٌبدو أن النٌة لم تصؾ حتى على أساس ثنابً أي بٌن طرفٌن اثنٌن أو عدة دول 

مثل السوق العربٌة المشتركة ، لكنها سارت سٌر السلحفاة ، بل إنها لم تتحرك فً 

 كثٌر من المجاالت .

ؤلة أولٌة ، وهً أن األخبلق والقانون هما قطبا الوجود ، وإذ هذا ونشٌر إلى مس

كان لؤلخبلق دورها الفذ فً معركة الحٌاة فإن للقانون دوراً ال ٌقل عن أهمٌة 

األخبلق ، وهذا هو السبب الذي ابتدأت به تجربة المدٌنة المنورة باألخبلق 

   command 8ٖ٘)المإاخاة ( ، ثم اعتنقت بعد ذلك القانون والسٌاسة واألمر

                                                 
 ٕٔ٘ص  ، حسن صعب، بٌروت دار العلم للمبلٌٌن ، ترجمه د روبرت ماكٌفر : تكوٌن الدولة ،   356

 : نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ٌراجع فً ذلك مداخلة األستاذ سعدون حمادي فً   357

 بعدها وما 9ٖٓص 
دار  دستور المدٌنة أول دستور الحقوق اإلنسان ، دمشق ، -الصحٌفة –ٌراجع من ذلك مإلفنا   358

 98ٙٔ، سنة  دار معد –النمٌر 
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وتجربة الجامعة العربٌة جنٌنٌة فً إطار العمل العربً  المشترك ، لكنها لن 

تتطور إذا بقٌت تعتمد على محض إرادة الدولة ، أي إذا لم تقم على مبدأ األؼلبٌة ، 

 ٓالذي هو رمز ما هو مشترك 

مبلً  وعلى كل األحوال ٌجب الحفاظ على هذا الرمز أو البٌت العربً رؼم ركاكته أ

أن ٌخلق الجو المشترك ، ولو فً الجانب االقتصادي الذي ٌمكن من خلق الثقة 

المشتركة الموضوعٌة التً تبرعم الهم العام والمصلحة المشتركة السٌما أن 

اسرابٌل تراهن لبلنضمام إلى هذا البٌت العربً لنسؾ البقٌة الباقٌة من إرادتنا 

  ٓووحدتنا 

 الفرع األول

 –  سق القٌمً لتحقٌق الوحدةالثورة فً الن -

ونشٌر إلى أن المإٌدٌن لفكرة الثورة ٌبررونها على أنها تمثل إشعاع األمة ، 

 . 9ٖ٘الفلسطٌنًالشعب  على ذلك فً ثورة وٌضربون مثاالً 

الذابعة الصٌت عند الفكرة لهذه الفكرة ، نضٌؾ فكرة اإلقلٌم القاعدة تلك  وتوضٌحاً 

 دكتور ندٌم البٌطار .الصدٌق األخ المخلص للعروبة ال

وقد اختارت حرق المراحل ثم القضاء على  –ولكن الذي ٌإخذ على الثورة أنها 

بما فً ذلك فكرة القانون كعمل قاعدي  تقضً على كل شًء ٌقؾ دونها ، –الفساد 

 لتنظٌم الحٌاة ..

 ر أنفسهم ؟؟الضامن أمام انحراؾ الثوا ثم ما

حول بسرعة إلى نظام دٌمقراطً حر ، ٌكون وفً جمٌع األحوال فعلى الثورة أن تت

ة لؤلمة ٌفٌه الطٌؾ السٌاسً مساو للطٌؾ االجتماعً ، بمعنى أن اإلرادة السٌاس

ٌجب أن تودع فً كل المواطنٌن بالتساوي دون أٌة امتٌازات أو ابهاظات على أحد 

 .أو فبة 

لضؽط ال محالة لكن قوانٌن علم االجتماع تدرس الظاهرة دراسة مجردة ، فتنببنا أن ا

 ..فٌحدد الجزاءٌولد انفجار دون أن ٌنحو منحى علم األخبلق أو علم القانون 

                                                 
 .مداخلة األستاذ سعدون حمادي  9ٖٓنحو مشروع حضاري نهضوي ، المرجع السابق ، ص   9ٖ٘
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فبل شك ، ذلك أنه إذا أسرفت السلطة فً اإلحكام على الشعب واالستهانة بقدراته 

 سٌكون هنالك انفجار وتكون ثورة .

م الثورة لسبب وباستعراضنا لفقهاء القانون نجد أن الؽالبٌة العظمى منهم ال تقر قٌا

وثٌقة دستورٌة ، فكٌؾ تجوز  -بصورة ؼالبة  -بسٌط هو أن المجتمع تكون له

 مخالفتها .

عادة ٌقوم على شرعٌة بشرٌة ، ولكن ما الشؤن بالنسبة  ومن وجهة أخرى فالدستور

 للشرعٌة الدٌنٌة المستمدة من السماء كما فً حال الدٌن اإلسبلمً .

كتور محمد علً جرٌشة فً كتابه الموسوم بعنوان لقد أتحفنا بهذه النظرٌة الد

 .ٖٓٙالمشروعٌة اإلسبلمٌة العلٌا

 ونشٌر إلى أن حق الشعب بالخروج على السلطة درست لدى الدكتور جرٌشة ضمن

 وبالذات عندما ٌكون هنالك اعتداء على حقوق هللا . نظرٌة الدفاع الشرعً العام ،

حاكم وإسقاط نظامه فً المراحل وٌقرر الدكتور جرٌشة خطوات الخروج على ال

 اآلتٌة :

 ٖٔٙإنكار القلب ، وهو واجب عٌنً ال ٌملك أحد أن ٌعتذر بعدم القدرة علٌه -ٔ

، لكنه عمل سلبً هو االعتزال ، بدلٌل قول  وٌبلزم عمل القلب عمل الجوارح

 : من رضً تبع . الرسول 

ا فلٌؽٌره بٌده فإن : من رأى منكم منكر إنكار اللسان : بدلٌل قول الرسول  -ٕ

 . ٕٖٙلم ٌستطع فبلسانه

االمتناع أو إسقاط حقوق الحاكم : وذلك فً الطاعة والنصرة ، وهناك آٌات  -ٖ

: فمن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سلم أو  وأحادٌث نبوٌة متعددة منها قوله 

 .ٖٖٙفهو منهمم كاد ٌسلم ، ومن كان فً دنٌاه

اء أن ٌكون ذلك بٌد أهل االجتهاد إسقاط الحاكم أو عزله ، وٌرى الفقه -ٗ

 .ٖٗٙثم أهل الحل والعقد  ٌستنبطون األحكام من أدلتها ،

                                                 
 ٔ،97ٙط وهبة ، القاهرة ، مكتبة   ٖٓٙ

 8ٕٓالمرجع السابق ص    ٖٔٙ

 رواه مسلم .   ٕٖٙ

 رواه الطبرانً   ٖٖٙ
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تحض على كثٌرة إسقاط الحكم أو نظرٌة الخروج : وال شك أن هنالك أحادٌث  -٘

 .ٖ٘ٙوأخرى تؤمر بالخروج ، فؤٌن وجه الصواب؟؟ الصبر واحتمال األذى ،

 :ل الكفر البواح ، وٌقصد به الرأي الراجح أن الخروج ال ٌجوز إال فً حا

  7ٖٙوٌشترط به تحقق اإلمكان والقدرة ، ٖٙٙ الكفر األكبر الذي بعدل عن شرع هللا

ضرار على أقلها ، فالضرر األكبر ألوٌجب أن تكون ا، فاألمور تقدر بقدرها وطبعاً 

 . ، وهدمت مصراً  بنٌت قصراً  وإال كنا كما قٌل : ٌزال بالضرر األصؽر،

بٌن عنصر الثبات )حق الحاكم واستقراره  دقٌقاً  لنظرٌة أقامت توازناً ونعتقد أن هذه ا

 ، وعنصر الحركة ) حق الشعب فً العدل و الحرٌة والتقدم ( . وثباته (

وعلى أساس نظرٌة الدفاع الشرعً العام نستطٌع مناقشة األفكار المطروحة فً 

ادي )نحو مشروع حضاري نهضوي عربً( مإٌدٌن رأي األستاذ سعدون حم

إذ لسنا مع الواقعٌة التً ال تعنً إال السجود للحاكم ،  8ٖٙوشاجبٌن له فً الوقت نفسه

، ومن جهة أخرى وعلى عرق الشعب وحرٌته المإسس لكرسٌه على الكفر البواح 

 فلسنا مع الثورة ألبسط  األمور .

 البحث الخامس

 –الفكرة الوطنية   -

حٌث اتجهت ، 9ٖٙفً اإلسبلم (بعنوان ) الوطن  موسوماً  كنت قد صؽت كتاباً 

تضارٌسه وأوضحت تضاعٌفه أن اإلسبلم الدٌن هو مع الوطن والوطنٌة بصفتها 

 الشعار األخضر .

تشنؾ آذاننا فً  وقد ال نحتاج فً إثبات ذلك إلى كثٌر عناء ، وترنٌمة الرسول 

 حب الوطن من اإلٌمان .: مقولته المشهورة 

                                                                                                             
 ٖٙٔجرٌشة ص    ٖٗٙ

 8ٕٖالمرجع السابق ص   ٖ٘ٙ

 ٖٖٔالمرجع السابق ص   ٖٙٙ

 9ٕٔمقدمة ابن خلدون ص   7ٖٙ

 77ٖنحو مشروع حضاري نهضوي عربً ص   8ٖٙ

 997د. برهان زرٌق : الوطن  فً اإلسبلم ، دمشق ، دار األنصار،  9ٖٙ
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وٌفٌض بمشاعر الحسرة  ، وحباً  أسى وحناناً ٌقطر  لوطنه حاراً  لقد كان وداعه 

ٌنظر إلى وطنه مكة لٌلة الهجرة  ، فها هو الرسول الكرٌم  واأللم على فراقه

، فٌقول  ، فٌخاطبها خطاب المحب الولهان العاشق تبتعد عنها عندما أخذت خطواته

خرجونً ، اللهم أنت أحب الببلد إلى هللا وأحب الببلد إلً ولوال المشركون من أهلك أ

 ما خرجت منك .

على الوطن  -ومنذ هجرتهم  - وأبداً  لقد كانت أعٌن الرسول وأعٌن أصحابه دابماً 

حتى لقد تمنوا على ربهم أن ٌجعل هذه األرض السلٌبة  الذي أحبوه ، فؤخرجوا منه ،

َماِء ) َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك فِ  عن هذه العاطفة الجٌاشة: قبلتهم ، قال تعالى معبراً  ً السَّ

ُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوهَ  ٌْ نََّك قِْبلًَة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَح ٌَ ُكْم َفلَُنَولِّ

ُ ِبَؽافِ  ِهْم َوَما هللاَّ ُه اْلَحقُّ ِمْن َربِّ ْعلَُموَن أَنَّ ٌَ ا َشْطَرهُ َوإِنَّ الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَ ٍل َعمَّ

ْعَملُوَن( )البقرة: وقد نهض ، من المهاجرٌن استوخم هواء المدٌنة  وإن كثٌراً   (ٌَٗٗٔ

لتحرٌك لواعج الشوق والحنٌن إلى الوطن الحبٌب ، ومن ثم فقد انطلقت  ذلك سبباً 

 ٌرفع عقٌرته إذا خفت عنه الحمى لٌقول : ألسنتهم مفعمة بالشوق ، وها هو ببلل 

 بواد وحولً أذخر وجلٌل                 ري هل أبٌتن لٌلةأال لٌت شع     

 وهل ٌبدون لً شؤنة وطفٌل وهل أرَدْن ٌوماً مٌاه بجنة

كما أخرجونا من أرضنا  ثم أردؾ ٌقول : اللهم العن شٌبة بن ربٌعه وأمٌة بن خلؾ ،

 إلى أرض الوباء

إلى المدٌنة ،  وروي عن عابشة أنها سؤلت فً حضرة رسول هللا رجبل قدم من مكة

فذكر من أوصافها الحسنة ، فاؼرورقت عٌنا  كٌؾ تركت مكة ؟؟.. : له فقالت

 ودع القلوب . وقال :ال تشوقنا ٌا فبلن ، الرسول 

 دواشد ،، كما حببت إلٌنا مكة  ٌدعو ربه : اللهم حبب إلٌنا المدٌنة   وكان الرسول

 وبارك لنا فً برها وصاعها وصححها لنا . 

النص القرآنً ٌكشؾ لنا عن الناموس األبدي حول حب الوطن ، قال تعالى: وها هو 

اُكْم فًِ اأْلَْرِض َوَجَعْلَنا لَُكْم فٌَِها َمَعاٌَِش َقلٌِبلً َما َتْشُكُروَن( ) نَّ ( ٓٔألعراؾ:ا) َولََقْد َمكَّ

 أي جعلنا لكم فٌها أوطانا تتمكنوا من الراحة واالستقرار فً اإلقامة فٌها .
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َكاَة َوأََمُروا  وقال بلَة َوآَتُوا الزَّ اُهْم فًِ اأْلَْرِض أََقاُموا الصَّ نَّ تعالى : ) الَِّذٌَن إِْن َمكَّ

ِ َعاقَِبُة اأْلُُموِر( )الحج: ( هذه صورة بسٌطة عما ِٔٗباْلَمْعُروِؾ َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوهلِلَّ

أن الوطن هو الشعار األخضر فً حٌث اتضح لرإٌتنا  ، قلناه فً كتابنا السابق الذكر

 اإلسبلم تضج لـه  القلوب بالمحبة والوفاء والوالء .

ولقد تعرضنا إلى مقوالت بعض المسلمٌن التً ٌظهر منها الموقؾ السلبً من الوطن 

: مشكلة المسلمٌن مع اإلسبلم كانت منذ البداٌة أنه دٌن  مثل قول رضوان السٌد ،

 . كثر مما تهمه األرضلوجٌا تهمه هوٌة األرض أوإٌدٌ

تعلموا النسب وال تكونوا كنبط السواد :   : قال عمر بن الخطاب وقول ابن خلدون

 . 7ٖٓ من قربة كذا : إذا سبل أحدهم عن أصله قال

أم الماركسٌون  وسواء أحبها بعض القومٌٌن العرب )حب المفهوم السامً (

تعارض مع نظرة النفس فذلك ٌ ،7ٖٔأم المؽتربون أم لم ٌحبوها  ٌون ،الواللٌبر

 وعاطفة حب الوطن كالنسب المركوزة الراسخة ، البشرٌة التً فطر الناس علٌها ،

، فهذا جنوح ال ٌحول دون الدخول من أوسع  ولكن ذلك ال ٌعنً قوقعة وضٌقاً 

 فذلك وقوع ال واقع . واالنتماء إلٌه ، واستشراق آفاق أرحب لحب القوم ، األبواب ،

سبلم لم ٌمٌز فً تشرٌعه بٌن معاقد العزة ومستقرها فً الواقع وفً الحقٌقة فاإل

 مة والدولة ، فً األرض والوطن والمال والعرض والدٌن والقٌم العلٌا ،الوجودي لؤل

، بحٌث ٌنتظمها حكم واحد شرعها على استوابها من  فهذه العناصر تختلط جمٌعاً 

الموت دونها الذي اعتبره بل و وهو وجوب صونها والدفاع عنها ، حٌث االعتبار ،

 . اإلسبلم استشهاداً 

من قتل دون أرضه فهو شهٌد ومن قتل دون ماله  : لهذا أوضح الرسول الكرٌم  

 فهو شهٌد ، ومن قتل دون عرضه فهو شهٌد .

                                                 
نحو عقد اجتماعً جدٌد، ص  سبلمة: ند. ؼساانظر  أورد الرأٌٌن السابقٌن ورد علٌهما،  7ٖٓ

 9ٔو9ٓ

  9ٕد. ؼسان سبلمة : ص   7ٖٔ
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،  مبلعب الطفولة وتارٌخ األجداد ووقار التراث ودؾء التراب وروابط القرابة والود

وجماع هذه القٌم ٌكون  لهل تجاه الحجر والشجر والبشر ،وهذه األلفة التً ال حدود 

 الوطن .

 . 7ٕٖقٌل ألعرابً ما الؽبطة ؟؟.. قال الكفاٌة مع لزوم األوطان

حب الوطن أمر ٌملٌه اإلٌمان والقلب والعواطؾ ، كما تملٌه قواعد األخبلق التً 

ة تهٌب بً أن أقؾ بحب وإخبلص إلى جانب هذا الوطن الذي تكفلنً بالرعاٌ

 .7ٖٖ سوٌاً  والعطؾ وأحاطنً بالحب والحنان حتى أصبحت بشراً 

ومقطع  ، ومجتمع أسرته فالموطن عند الطهطاوي هو عش اإلنسان الذي فٌه درج ،

 .7ٖٗوهو البلد الذي أنشؤته تربته وؼذاإه وهواإه ورباه  سرته ،

وأن : إن هللا سبحانه وتعالى إذ أعدهم للتعاون على إصبلح وطنهم ،  وٌقول أٌضاً 

ٌكون بعضهم بالنسبة إلى بعض كؤعضاء العابلة الواحدة ، كؤن الوطن هو منزل 

  7ٖ٘آبابهم وأمهاتهم وكل مرباهم ، فلٌكن محبل للسعادة بٌنهم 

وٌقول قاسم أمٌن : أٌما قرأت وفً أي مكان وجدت ، ال أسمع إال حب الوطن ، 

ة ، والمدرسة الوطنٌة ، التفانً فً خدمة الوطن ، الجرٌدة الوطنٌ، الؽٌرة الوطنٌة 

وحزب الوطن والبٌوت التجارٌة والمحال الصناعٌة والصٌدلٌات وعٌادات المرضى 

فمن  ٓٓ التً تشؽل وتبٌع وتعالج وتربح لخدمة الوطن ، صار حب الوطن دٌناً 

اعتنقه ربح ، ومن بعد عنه خسر ، صار كعصارة الطماطم توضع فً كل شًء 

 .7ٖٙمقبوال ً  له سهبلً ٌجعل تناو حامضاً  لٌكسب طعماً 

إنما ٌنطلق من حدود الوطن وإن  –بؤوسع معناه  - وٌقول حسٌن مروة : إن العالم

اإلنسان بؤكثر ما ٌحتمل من شمول ، إنما ٌبدأ من اإلنسان البلصق بؤرض الوطن ، 

                                                 
  9ٕٕكتابنا :الوطن فً اإلسبلم ص   7ٕٖ

 8ٕٕكتابنا الوطن فً اإلسبلم ص  7ٖٖ

سات والنشر األعمال الكاملة ، تحقٌق محمد عبده ، المإسسة العربٌة للدرا رفاعة الطهطاوي :  7ٖٗ

 9ٕالمجلد الثانً ص
  ٖٖٗرفاعة الطهطاوي : األعمال الكاملة ، المجلد الثانً ص   7ٖ٘

 7ٖٔص ٔ، ح97ٙبٌروت ،  : األعمال الكاملة ، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر، قاسم أمٌن 7ٖٙ
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فٌه من طاقة التحلٌق ٌؤخذ بجناحٌه من تفاعل اإلنسان مع طبٌعة  والفكر بؤعظم ما

  77ٖالوطن

كم الوطنٌة أساس أعمالهم ، وأقبلوا ءد زؼلول : كونوا وطنٌن ، وعلموا أبناوقال سع

على علومكم تحصلوها ، فإننا محتاجون للعلم والعلماء ، لكن ال خٌر فً العالم إذا لم 

 78ٌٖكن وطنٌا 

وٌقول حسٌن المرصفً : فالروح وطن لكونه مسكن االدراكات والبدن ، وطن لكونه 

لونها مسكن البدن ، والدرب والمدٌنة والقطر واألرض  مسكن الروح والثٌاب وطن

ولكل حق ٌجب أن نعرفه ونحرص على إدامة ، لم كلها أوطان ، لكونها مساكن اوالع

  79ٖمبلحظته

ولكن أال ٌمكن أن ترش الدار القومٌة لً القوة والسعادة والتقدم والتطور ال سٌما فً 

 هذا العصر الذي ٌقولون عنه قرٌة كبٌرة ؟؟ 

  8ٖٓ: الوطن فً اإلسبلم  إذا ما قورنت مع ما كتبناه فً كتابنا ه الكلمات بسٌطة جداً هذ

وقد ركزنا فٌه على أن الوطن حقٌقة أخبلقٌة ونفسٌة واجتماعٌة قبل أن ٌكون حقٌقة 

 . سٌاسٌة

ذلك أن النحلة ال تستطٌع أن تحلق إلى مسافات بعٌدة من أجل صنع الرحٌق إال إذا 

 .التً تنطلق منها كان لدٌها الخلٌة 

ولكن عشقً لدمشق ٌزكو وٌسمو  فؤنا أحب القاهرة والجزابر وبؽداد والمؽرب ،

على كل حب ، والٌاسمٌنة التً فً دمشق هً الشعار األخضر األول ، لكنه لٌس 

 .الوحٌد 

ؼٌر الوطنٌة بالمفهوم  ولكن الوطنٌة بهذا المفهوم الذي عكسه كتابً اآلنؾ الذكر

 نا السٌاسٌة .اتٌارالمتداول عند ت

                                                 
العلً مجلة المعرفة ، مقال بعنوان : القٌم الوطنٌة واإلنسانٌة فً شعر المجاهد الشٌخ صالح  77ٖ

 ٖٗٙ، العدد ٕٖالسنة 

  8ٖٕكتابنا الوطن فً اإلسبلم ص   78ٖ

 ٕٙص  98ٕحسٌن المرصفً : رسالة الكلم التٌجان ، طبعة جدٌدة ، دار الطلٌعة ، بٌروت :   79ٖ

  997دمشق ، دار األنصار ، عام   8ٖٓ
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فالتعلق بعالمٌة اإلسبلم تجاهل مضاعؾ للوطنٌة ، ولٌس القومٌون بؤكثر رأفة 

( )طوباهم( الدولة العربٌة بالمفهوم الشامًبالفكرة الوطنٌة ، فالقومٌون العرب )

الواحدة ، وهم ال ٌتحدثون عن الدولة الوطنٌة ، بل عن الدولة القطرٌة وٌنعتونها 

 ولٌس الماركسٌون واللٌبرالٌون المتؽربون ، وال طبعاً  ٓٓٓؾ بؤسوأ األوصا

على األوطان والوطنٌة ، والتجاوز ال ٌتم  حنواً  التقسٌمٌون االنفصالٌون أكثر

 . 8ٖٔبالتجاهل ، بل باالستٌعاب 

هنالك نقطة أساسٌة تبرز فً الفكر السٌاسً الحدٌث تحت مسمٌات متعددة : و

 ...المسؤلة العنصرٌة  –ولوجٌة ربالمسؤلة اإلتن –حقوق الجماعات مسؤلة األقلٌات 

متنوعة من المطالب تبتدئ بالحقوق الثقافٌة ، وتنتهً  وتتخذ أشكاالً ، إلخ

 باالنفصال . 

 زعٌم كردي عراقً ( أمام عبلقة الطالبانً ) وال ٌستطٌع المرء أن ٌقؾ ظهرٌاً 

 ؤلكرادلوقؾ األخٌر كما ال نستطٌع أن نقؾ معصوبً األعٌن أمام الم بإسرابٌل ،

وٌمكن القول بؤهمٌة فكرة  فً ؼزو العراق ،كان ، وتعاونهم المطلق مع األمر

 الجماعة فً تجربتنا التارٌخٌة ..

بٌن  عمٌقاً  لقد أبرز األنتربولوجً الفرنسً المرموق لوٌس دومون تمٌٌزاً 

 عطاء موقع أساسً للفردمٌالة إل حضارات )كالمسٌحٌة الؽربٌة والهندوسٌة(

 تضع تماسك الجماعة فً الصدارة. 8ٕٖكالعربٌة اإلسبلمٌة ( وحضارات )

بل والقبلٌة فً ظل الدول  ثنٌة ،من هنا استمرار الجماعات الطابفٌة والمذهبٌة واأل

 اإلسبلمٌة المتعاقبة .

 من إسبلمٌٌن ٌرون فً ذلك نوعاً  المتطرفٌن : االندماجٌٌنهذا االستمرار ٌزعج 

، نٌٌن ٌسعون إلى االندماج الداخلً بٌن جماعات الدولة إلى وط ، ةمن الجاهلٌ

إلى  حتى ولو اضطروا إلى استعمال القهر والترحٌل ونقل السكان القسري ،

 مإمنٌن متعصبٌن ال ٌرون إال العروبة الؽالبة فً كل مكان..

                                                 
  9ٕو  9ٔد . ؼسان سبلمة : نحو عقد اجتماعً عربً جدٌد ص   8ٖٔ

 ٔٓٔص المرجع السابق ،  8ٕٖ



 (156) 

 فحضارتنا تمٌزت باعتنابها بتماسك الجماعة وحقوقها ، وفً الحقٌقة كما قلنا سابقاً 

أدل على ذلك بقاء الجماعات فً تارٌخنا ، وقد أثر عن الموارد التارٌخٌة أن  وال

البٌزنطٌٌن أسروا اإلمام األوزاعً هو ونصرانً ، وعندما رؼبوا بإطبلق سراحه 

 .رفض ذلك ألنه لم ٌتم إطبلق سراح المسٌحً 

ذمة هذا ضرب من المعاملة التً اتبعها العرب المسلمون تجاه من هم فً ذمة هللا و

وقطز وابن تاشفٌن وسواهم ال  رسوله ، فهذه الحضارة التً أنتجت صبلح الدٌن_

 تعانً مسؤلة األقلٌات فً جوهرها وسلوكها .

والقومٌة ال تكون راسخة األقدام إذا كان جسدها كبٌر وساقاها دقٌقتان والحقٌقة 

بٌت هً ٌك المومدا ها الكل ٌصنع الواحد ولٌس العكس ،اإدم الكلٌة المشهورة ،

والنظرٌة داكنة رمادٌة ، أما شجرة الحٌاة فدابما  التً تعطٌه الرسوخ والمتانة

 خضراء ) كما قال ؼوته (

وٌشق طرٌقه عبر أرضنا ، فإذا باألقطار  وإن نهر العروبة ٌنبع من دارنا ،

 العربٌة تحفه بالعذوبة والماء النمٌر .                       

 البحث السادس

 قراطية __الديم   _

وٌجب أن نشٌر بداءة إلى وقوع الكثٌر فً خلط لفظً ومفهومً موضوعً ، وذلك 

من باب التؽلٌب اللؽوي قاصدٌن الحرٌة  باستعمال الجهاز المفاهٌمً للدٌمقراطٌة ،

فهما مفهومان مستقبلن  ، مع أن مفهوم الحرٌة قد ٌختلؾ عن مفهوم الدٌمقراطٌة ،

 فً كثٌر من األحاٌٌن .متمٌزان ، ولكن ؼٌر منفصلٌن 

لكنه والماهٌة والجوهر اتفاق الجزء افالمفهومان ٌتفقان فً  وزٌادة فً اإلٌضاح ، 

وتصطؾ حولهما العناصر  فهما متناؼمان فً مركب حضاري واحد ، مع الكل ،

حٌث  كما هو الحال بالنسبة إلى الؽرب األوروبً واألمرٌكً ، الحضارٌة األخرى ،

هما وخبرتهما ونفاذ نظرتهما ، وحشدت كل طاقات جمعت خبلصة عبقرٌت

استطاع أن ٌقود الؽرب إلى ما هو  الدٌمقراطٌة و الحرٌة فً مركب حضاري ،

 .علٌه من انطبلق وإؼداق حضاري وإثمار 



 (157) 

لكن هذا التفاعل وهذا اإلثمار واالتساق بٌن المفهومٌن ، ال محال ٌخفً االستقبلل 

 .والمنبت  فً المفهومٌة وفً األصل والمحتد

هذه السعة والمرونة والخصوبة فً التؤسٌس الحضاري لمركب الدٌمقراطٌة 

مكتفٌن هنا بإبداء  والحرٌة ٌجعلنا ممسكٌن عن االنكباب على تفاصٌل الموضوع ،

 بعض المبلحظات الهامة حول هذا الموضوع :

 - وتتكامل حضارٌاً  قبل أن تنضج وتستوي على سوقها، -كانت الدٌمقراطٌة  -1

 لدرجة أنها كانت تتعارض مع الحرٌة. مور بنوازعها االستؽبللٌة المنفردة ،ت

نه قد تقؾ نسبة واحد وخمسٌن بالمابة أ -وهذا مفهوم دٌمقراطً -وبٌان ذلك 

فهل تلؽى هذه الحقوق نسبة التسعة  فً موقؾ معٌن ٌتعلق بالحقوق األساسٌة ،

 ..  واألربعٌن مثبلً 

 صعب علٌنا اإلجابة على هذا التحدي ، -دٌمقراطً إذا اعتمدنا المذهب ال -هنا 

وهذا المبدأ ، وبالتالً وجب علٌنا البحث عن مبدأ آخر ٌضاؾ إلى مبدأ الدٌمقراطٌة 

 هو مبدأ الحرٌة .

ٌحدونا  -على أساس الدٌمقراطٌة والحرٌة  -هذا المنهج المتبع منا فً التؤسٌس 

 إلبداء المبلحظات الهامة اآلتٌة :

وهً ، لكنها أساس كل القٌم  لٌست قٌمة ما ، w.hauden على حد رأي الحرٌة  -ٔ

 وهً فً الواقع قٌمة كل القٌم . : إن الحرٌة قٌمة ،  sh.readعلى حد قول 

: إن الحرٌة هً القوة  ) وهو من دعاة المسٌحٌة البارزٌن ( BERDAYESTوٌقول 

 . 8ٌٖٖروهً السر للوجود والحٌاة والمص الداخلٌة المحركة للروح ،

،  (وعاطفٌاً  وأدبٌاً  فلسفٌاً  وتحدٌدات متنوعة للحرٌة ) هنالك تعارٌؾ محددة ، -2

وإنما ٌهمنا هنا النظر إلى الحرٌة من حٌث  ال ٌسعنا إال اإلمساك عنها ،

اتصالها باإلنسان وإرادته وتصرفه فً نفسه ، على أال نؽفل الحرٌة االجتماعٌة 

 حسٌن أحوال معٌشته وتحرره من الطبٌعة .والسٌاسٌة المتعلقة بكفاح اإلنسان لت

                                                 
 القاهرة ص ب ، 9ٙٔ، ٔالحرٌة فً الفكرٌن الدٌمقراطً واالشتراكً ط د.محمد عصفور :   8ٖٖ
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تناؼم وإتساق  -فً ضوء القوة الحدٌثة للدٌمقراطٌة  -قلنا سابقا إن هنالك   -3

وتكامل بٌن الحرٌة والدٌمقراطٌة ، لكن قواعد التؤسٌس واالتحاد ، تقضً أن 

 .8ٖٗلصالح الحرٌة  -فً حال وجود تعارض ما  -تكون قواعد التفسٌر 

فً تقٌٌد إرادة األؼلبٌة بحقوق ال ٌجوز المساس  -بٌل المثال على س -ومظهر ذلك 

أو  إصرار الفكر الدٌمقراطً على إسباغ الصفة الحرة على السلطة ،وبها ، 

ال قوة  -باألحرى دفع معانً الحرٌة فً أعماق السلطة ، فالسلطة كٌان شرعً 

 .  8ٌٖ٘خضع للقانون وضوابطه -مادٌة 

بل إنها الحرٌة فً  على أنها التحرر من كل قٌد ،ٌمكن فهمها  ذلك أن الحرٌة ال

 ، أي فً إطار فلك سلطة الجماعة . إطار إرادة الجماعة

ق هذا ٌثم تؤتً السلطة لتحق الصالح المشترك ، ذلك أن الجماعة تحدد دٌمقراطٌاً 

هذا الصالح المشترك  الصالح متمتعة هنا بسلطة تقدٌرٌة واسعة ، وفً إطار

 ..قق كمال ونضج هذه الحرٌة للمواطنالمتسع والمرن ٌتح

فالتكامل والتضامن  بٌن الحرٌة والدٌمقراطٌة ، إذا قلنا بوجود التعارض أحٌاناً  -4

 ا هو األعم األؼلب : مبٌنه

طلع بمهام الحكم ممثلون للشعب فٌض ، مالم تطبق فكرة سٌادة الشعب عملٌاً  - أ

مة من فلن ٌكون هنالك عاصم ٌعصم الحرٌات العا ٌختارون بحرٌة ،

 . العصؾ بها من جانب الحكم ؼٌر الشعبً 

 إن نظام الحكم الدٌمقراطً لن ٌقوم وٌتوطد إال فً ظبلل الحرٌات .  - ب

 _  يف التأسيس  _

خطوط اعتبرت الحرٌة أم  هذه خطوط عرٌضة فً معنى الحرٌة والدٌمقراطٌة ،

 القٌم وأساسها وقٌمة القٌم والقوة الداخلٌة المحركة للروح .

إرة التً تتجمع حولها كافة القٌم والقوى ، والطاقة الكبرى التً تحرك كافة فهً الب

 طاقات اإلٌناع والخصب واإلبداع والحركة .

                                                 
 ٗ:المرجع السابق ص رد. عصفو   8ٖٗ

 ٙٗد. عصفور :المرجع السابق ص   8ٖ٘
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ر حركة الحٌاة من زاوٌة الحرٌة فً حال التعارض بٌنها وبٌن ٌفسسر توهذا 

 .الدٌمقراطٌة 

طلقت من بل بالعكس فجماع التطورات التارٌخٌة ان ولٌس ذلك كبلم نظري هابم ،

على ضوء ذلك فإذا أردنا أن نإسس للمجتمع و توتر الحرٌة وعشقها ومعانقتها ،

العربً ، قلنا إن المركب الحضاري حرٌة دٌمقراطٌة أو دٌمقراطٌة حرٌة هو 

أو األساس الوحٌد للمجتمع أو هو النظام العام الذي تمرع وتزكو به  القاعدة العامة ،

 هم ومنازعهم واتجاهاتهم ..كافة المواطنٌن على اختبلؾ نحل

تحدث المنافسة "فلٌتنافس  وفً إطار هذه األمواج المتبلطمة للحرٌة والدٌمقراطٌة ،

 لوجٌات والقوى والنحل ..ٌو، بٌن األٌد المتنافسون"

التقدم  -فالدٌمقراطٌة والحرٌة قاعدة صلبة تحتٌة ،أما بقٌة الطاقات " العدل 

فهً قوى قومٌة وبرامج تطرح فً فلك ًَ "  ثبلالعلمانٌة م -الدٌن  -االجتماعً 

وهذا هو سر  التؤسٌس ، أي فً فلك الحرٌة والدٌمقراطٌة واالختٌار الشعبً ،

 االجتماع العربً ومحتده ووجهته ومبتؽاه . 

 البحث السابع

 التجدد الحضاري

فإن المفهوم اللؽوي أو الداللة اللفظٌة تعنً تجدد وانطبلق حضارة األمة ، وبالمقابل 

 تفسٌر هذه العبارة على أنها تعنً مطلق أمة ٌقودنا إلى عدمٌة واقعٌة . 

فكٌؾ بنا ننطلق فنجدد حضارة أخرى ؼٌر حضارة األمة العربٌة ، ومن هذه األمة 

 ؟ ؟ التً نسعى إلى تجدٌد بنابها

قد قلنا مراراً أن الشخص اإلمعة ال ٌستطٌع أن ٌوطن أو ٌوطد نفسه ، وٌرفع رأسه ل

 على حمل األحجار الإال عله ال ٌقوى لإلى السماء لبناء الحٌاة ألمته ، و شاهقاً 

 إعبلبها صروحاً حضارٌة متٌنة عمبلقة . 

و لعلنا ال نبالػ أن نقول إن جمٌع الثورات فً العالم اندفعت مع تقرٌر وبناء األنا 

 ..ممتلبة معافاة : ثورة مٌجً فً الٌابان ، ثورة الهند ، ثورة الصٌن ، الخ

وحٌاة األمة حركة ال جمود وتحجر وفوات وموات ، والحركة تعنً أٌضاً التجدد 

التطور ، أو لنقل هً استجابة تصدر عن األطر المرجعٌة السابدة المعبرة عن و
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أوضاع الحضارة السابدة لدى الجماعة ، أو استجابة للمكونات المركوزة فً صمٌم 

لدٌها من عقابد وما اختزنته من موارٌث بناء األمة العربٌة وقٌمها ، وما استقر 

 .  8ٖٙالتجربة التارٌخٌة 

ها سوقد اتضح لنا فً بداٌة هذا الكتاب ، كٌؾ أن بناة حضارتنا شٌدوا أصولها وترو

، وعبَّدوا حجارة هذه الحضارة بسواعدهم وقٌمهم ، وكانوا إذا استعانوا بالؽٌر ، 

ة ، أي استعانوا بهذه المجلوبات من ذوقهم و نظرتهم إلى الحٌاخبلل استعانوا به من 

وحً الداخل بعد أن صبوا علٌها ذوب ذوقهم ، وبالعكس فإن االستعانة من الخارج 

والذوبان فً الؽٌر أسموه رفضاً ) الرافضة ، وأحٌاناً النابتة ( ، كما اتضح لنا من 

فلك رواد النهضة الحدٌثة " محمد عبده مثبلً "  وبالتالً لم ٌكونوا ٌدورون فً 

 الؽرب ، وإنما ٌذٌبونه فً عصارة حضارتهم . 

نزعة التؽرٌب األخٌرة ، فحضارتنا ال تصد نفسها عن شًء ، إنما تعتنق لوخبلفاً 

مبادئ الؽٌر بعد صهرها فً مرجلها ، و بعد أن تصب علٌها ذوب حٌاتها و تدخلها 

 نها وعروقها . .ٌفً شراٌ

لسوؾ ابن رشد العبلقة بٌن اإلسبلم والعلوم فلنستلهم مثبلً المنهج الذي عالج به الفٌ

القدٌمة من منطق وطبٌعٌات وإلهٌات ، وهً علوم الفلسفة أو محبة الحكمة ، 

 والحكمة هنا تعنً المعرفة من أجل المعرفة ، معرفة الحقٌقة ..

ذلك أن كثٌراً من األسبلة المزٌفة التً تـُطرح الٌوم ، مثل السإال عما إذا كان 

ل الدٌمقراطٌة ، و اللٌبرالٌة أو االشتراكٌة أو بعبارة جامعة ٌقبل الحداثة اإلسبلم ٌقب

األوروبٌة ، فنرى مشكلة هً أشبه ما تكون بالمشكلة التً واجهها العرب والمسلمون 

فً القرون الوسطى ، وهً مشكلة التوفٌق بٌن الدٌن والفلسفة ، أي بٌن اإلسبلم 

الموقع نفسه الذي تحتله الٌوم الحداثة آنذاك تحتل  والعلوم العقلٌة الٌونانٌة التً كانت

 .  87ٖاألوروبٌة 

 ؟ ؟ كٌؾ عالج ابن رشد ذلك

                                                 
 مداخلة األستاذ طارق البشري انظر نحو مشروع حضاري نهضوي عربً .   8ٖٙ

 . 8ٖٙروع نهضوي عربً صمداخلة د. محمد عابد الجابري : انظر نحو مش   87ٖ 
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لقد بدأ فٌلسوؾ قرطبة و فقٌهها وقاضٌها ٌطرح السإال التالً : هل الفلسفة وعلوم 

، أم مؤمور بها على منهج الندب ، أو على منهج  ةبالشرع أم محظورة المنطق مباح

 .88ٖ؟ الوجوب

ك أن ترتٌب العبلقة بٌن الدٌن والفلسفة لنوع وحده من الطرح هو الصحٌح .. ذهذا ال

أن المسؤلة تإول فً باعتبار  ٌجب أن ٌتم من داخل الشرع اإلسبلمً ال من خارجه ،

نهاٌة األمر إلى التماس حكم اإلسبلم ، أما المقاربة بٌن اإلسبلم والحداثة األوروبٌة ، 

لسفة ، فهً مقارنة ؼٌر مشروعة ألن الطرفٌن لٌسا من مثل المقارنة بٌن الدٌن والف

 طبٌعة واحدة وإجابة ابن رشد أنسب وأقوم لئلجابة عن سإالنا المعاصر. 

 هل ٌقبل اإلسبلم الحداثة ومقتضٌاتها من دٌمقراطٌة وعقبلنٌة وحقوق اإلنسان؟؟ 

االمتبلء  ولعلنا نقرب عبارة ابن خلدون إلى مشاؼلنا ولؽة عصرنا فنقول : ال بد من

بالثقافة العربٌة ، والتراث العربً اإلسبلمً عند الخوض فً الحداثة األوروبٌة 

فاالمتبلء بالثقافة العربٌة اإلسبلمٌة هو امتبلء الهوٌة  ، الحدٌثة وإمكانٌة االقتباس منها

خاصة  –وبدون هوٌة ممتلبة بمقوماتها ٌكون االنفتاح على الثقافات األخرى ، 

 . 89ٖمدعاة لبلنزالق نحو الوقوع فرٌسة لبلستبلب واالختراق –هجنة منها مال

ذلك أن االحتكام إلى إطار بقٌم األمة العربٌة وإلى مرجعٌة نحتكم إلٌها ٌضفً 

األصالة والتماسك وٌحافظ على وحدتها ودٌمومتها ، وٌذهب بالتالً عنها الذوبان 

 .  9ٖٓواالنفراط فً الؽٌر

لمرجعٌة الشرعٌة والمرجعٌة التؽرٌبٌة إال تصدع وما االنقسام فً ذات األمة بٌن ا

فً كٌان األمة وذاتها ، واألصل هو الذات ، وكلنا أمل من التؽرٌب أن ٌتكلم من 

 الداخل ، ومن معطٌات األمة وقٌمها المركوزة فٌها  .

وحقٌقة األمر إن النهضة ال تكون إال باالمتبلء بالذات ثقة واعتزازاً وشموخاً ، وإن 

فً جوهرها حضارة عربٌة إسبلمٌة أُشٌدت من رونق الذات العربٌة  حضارتنا

هً ثقافة  –بعكس النخب  –اإلسبلمٌة وجوهرها . وفضبلً عن ذلك فثقافة جماهٌرها 

                                                 
 .  8ٖ7المرجع السابق ص 88ٖ

 .   8ٖ7المرجع السابق ص 89ٖ

 .  8ٖ9المرجع السابق ص  9ٖٓ
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، حٌث 9ٖٔعربٌة إسبلمٌة ، وإن الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة هً المعجزة العربٌة

 أشاد العرب نواتها الصلبة وجدرانها المتٌنة . 

وإن ، قة إن الثقافة أو الحضارة منظومة متكاملة ٌشد بعضها إصر بعض والحقٌ

انتزاع عنصر من منظومتها وإدخاله فً سٌاق آخر ٌإدي إلى إرباك هذا السٌاق اللهم 

 إال إذا صب علٌه من عصارته الهاضمة ما ٌإدي إلى تمثله وهضمه . 

تقبل ورصد وهناك مبلحظة هامة ، هً أنه نشؤ علم جدٌد هو استشراؾ المس

 مآالته . ورسم إتجاهاته ، والقبض على خطوطه العرٌضة 

وقد قام مركز الدراسات العربٌة المعاصرة ، فً جامعة جورج تاون فً الوالٌات 

المتحدة بعقد ندوة جند لها عدداً من الباحثٌن عرباً وأجانب بهدؾ استشراؾ المستقبل 

ث ركز المساهمون على تحلٌل حٌ، العربً فً عقد التسعٌنات من القرن الماضً 

الواقع العربً من خبلل عشرٌن موضوعاً ، وعقدت اللجنة اجتماعها فً نٌسان 

 م .  98٘ٔ

ما الذي توقعه هإالء الباحثون والمختصون الذٌن صرحوا بالتزام الموضوعٌة 

 وتجنب التمنٌات ..

التؽٌر إلى  متؤرجحٌن بٌن سٌنارٌو اتجاه –فً مرحلة استخبلص النتابج  –لقد بقوا 

، وحسن ما قاله الدكتور الجابري  9ٕٖأسوأ ، وسٌنارٌو اتجاه التطور إلى األفضل

بإخفاق االستشراؾ ، والمطلوب إرادة المستقبل التً ٌجب أن تنبعث من جدٌد فً 

 .  9ٖٖعقولنا و قلوبنا وسلوكنا 

توظٌؾ إن من مظاهر تقدمنا قدرتنا الٌوم على تحلٌل واقعنا والتخطٌط لمستقبلنا،  و

الماضً بصورة عقبلنٌة فً تشٌٌد تصور ٌدعم ما عبرنا عنه ) بإرادة المستقبل 

العربً ( ، فهً أقوى من قدرة أسبلفنا رواد النهضة فً القرن الماضً ، لعدة 

أسباب ، منها ذلك التقدم الهابل الذي حصل فً مٌدان مناهج البحث وأدوات التحلٌل 

ٌنا على مستوٌات عدٌدة سٌاسٌة واجتماعٌة ، وذلك النمو الكبٌر الذي تحقق لد

                                                 
 مداخلة د. عبد هللا عبد الدابم : انظر  نحو مشروع حضاري نهضوي عربً .  9ٖٔ

العقد العربً القادم : المستقببلت البدٌلة ) ندوة ( ، تحرٌر هشام شرابً ، بٌروت ، مركز  9ٕٖ

 .  9ٕٖم ص 988ٔات الوحدة العربٌة . دراس

 .  8ٖٓمداخلة د. محمد عابد الجابري : انظر نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ص 9ٖٖ
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، واقتصادٌة وثقافٌة ، ومنها التجارب التً خضناها على هذه المستوٌات نفسها 

واكتسبنا منها دروساً وقناعات تفرض نفسها على المجتمع ، ومنها أن الظروؾ 

الدولٌة قد تؽٌرت ، واألطراؾ التً تزاحم الٌوم وؼداً العمل النهضوي العربً ، 

تنافسه وتحاربه أو تسانده ، ستفعل ذلك بؤسالٌب أخرى ، ولكنها لن تكرر ما سبق و

 ه . اأن فعلن

فالراجح أن الحمبلت االستعمارٌة لن تتكرر) لكن ماذا عن ؼزو العراق ( ، وتقسٌم 

الوطن العربً بٌن الدول الكبرى لن ٌتكرر، واحتبلل فلسطٌن لن ٌتجدد بالصورة 

 . 9ٖٗالتً حدثت

متفابل ، لكننً ال أرصد استشراؾ علماء جامعة جورج تاون ، وإنما  أنا شخصٌاً 

فحسب  -ال ٌقوم فقط على العنصر الموضوعً  -حركة الجماهٌر العربٌة ، فتارٌخنا

هً البناء التحتً  –كما سبق تحدٌده  –، وإنما على اإلرادة اإلنسانٌة ، فهذه اإلرادة 

 نبضه وحضوره ووجوده ذلك وهذا ما، والمراقب المدقق للشارع العربً ، ٌحس ب

لمسناه فً المظاهرات التً ؼص بها الشارع العربً ، ونلحظ ذلك فً إرادة الشباب 

وهنا نتذكر مقولة الدكتور شاكر مصطفى ، إننا ، الذٌن قدموا حٌاتهم فً مطار بؽداد 

 نضعؾ لكن ال نموت .. 

حضارة األكادٌٌن حتى هذه خبلصة استشراؾ الحٌاة العربٌة وقانونها األكٌد منذ 

الٌوم ، اختبلؾ بٌن النهاٌة العظمى والنهاٌة الصؽرى حتى لٌخٌل لجامعة جورج 

تاون أننا سنموت ، ولكن أصالة هذه األمة تقرع ناقوسها ، فٌسرع الشعب العربً 

 إلى االستٌقاظ وفرك النعاس عن األعٌن . 

حضاري( ضرورة ) فً إطار مداخلته عن التجدد ال 9ٖ٘وٌرى الدكتور الجابري

 إعادة بناء األهداؾ ، ومظهر ذلك فً الوحدة والتقدم . 

ونعتقد أن تؤسٌس الحٌاة والمجتمع العربً المفضً إلى مستقبل زاهر ٌكمن أوالً فً 

إرادة الحرٌة ، ومظهرها على صعٌد الحٌاة السٌاسٌة ، الحرٌة ، الدٌمقراطٌة ، فهذان 

النظام العام للحٌاة  –كما قلنا سابقاً  –، وهما المطلبان هما جناحا االنطبلق والصعود 

                                                 
 .  8ٖٗمداخلة د. محمد عابد الجابري السابقة ص 9ٖٗ

 .  8ٗٓمداخلة السالؾ الذكر ص 9ٖ٘
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اإلنسانٌة العربٌة بل قاعدة األساس ، ونحن خٌر أمة أخرجت للناس نؤمر بالمعروؾ 

 و ننهى عن المنكر ، ولسوؾ ُنسؤل عن ذلك . 

 البحث الثامن  

 نظام األولويات في المشروع النيضوي الحضاري العربي اإلسالمي الجديد  

للمشروع النهضوي العربً عبثاً ، وإنما بعد  396لؤلهداؾ الستة لم ٌكن خٌارنا

 تمحٌص وؼربلة وصقل واختٌار وموازنة ... 

ذلك أن نهضة األمة هً حركة الشعب بكامله ٌنتفض وٌبنً حٌاته وٌصر على 

 إرادته الفاعلة وأهدافه المصٌرٌة الكبرى .

سلم االعتبار على أنها  وهذه األهداؾ الكبرى تحتل الصدارة ، وٌجب أن تـُعامل فً

ؼٌرها سوى قواعد تتفرع على هذه المبادئ مع تحفظنا بالنسبة لمبدأ  مبادئ ، وما

 سبلم الذي نعتبره مبدأً كبٌراً كما سنفصل ذلك . اإل

هداؾ جزبٌة منفصلة عن بعضها األففً هذا المشروع العربً الحضاري ال نجعل 

 ان المشروع مشروعاً نهضوٌاً .. فً الماهٌة وفً الزمن ، وإال ما كاالً انفص

فعملٌة النهضة تمثل تحققاً تارٌخٌاً مادٌاً ألهداؾ عدة فً مجاالت متنوعة ، وال ٌمكن 

لهذه العملٌة أن تتحقق إال فً هذا السٌاق الكلً الشامل الذي تترابط فٌه مستوٌات 

 .  97ٖالبٌبة االجتماعٌة ترابطاً عضوٌاً موضوعٌاً 

دها ال تصنع نهضة إذا كان العمران السٌاسً واالجتماعً فالتنمٌة االقتصادٌة وح

والثقافً متخلفاً ، والدٌمقراطٌة وحدها ال تصنع نهضة إذا لم تستند إلى تنمٌة 

اقتصادٌة وثورة ثقافٌة فً المجتمع ولدى النخب مع اإلشارة إلى أن الكثٌرٌن 

، دون  98ٌٖةٌركزون على الدٌمقراطٌة فً مجتمعنا وٌنعون ؼٌاب هذه الدٌمقراط

 البحث عن أهمٌة المبادئ األخرى .

                                                 
ً صلب خٌاره ولعل الفضل فً هذا االختٌار للمإتمر القومً العربً الذي ٌضع هذه المبادئ ف 396

وأهدافه وانظر د. بلقزٌز فً رده على مناقشته ، فهو ٌرى أن قاع السٌاسة ٌقوم على الممكن ال 

  الواجب وإن كان من الواجب تحقٌق الواجب . 
 .  9ٓ7مداخلة الدكتور بلقزٌز انظر نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ص 97ٖ

 .  977حضاري نهضوي عربً ص مناقشة د. محمد عبد الملك المتوكل ، انظر نحو مشروع 98ٖ
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الثورة الثقافٌة وحدها ال تصنع نهضة إذا لم تواكبها عملٌة تراكم هابلة فً مٌدان 

 التنمٌة والتطور السٌاسً للمجتمع والدولة على السواء . 

وبالجملة ٌمتنع إنجاز النهضة فً مجال واحد دون اآلخر، واختصار عملٌة النهضة 

احد من مستوٌات التقدم العربً ، إذ النهضة بطبٌعتها شاملة مجاالت فً مستوى و

المجتمع ومستوٌات بناه وؼٌر قابلة لئلدراك على قاعدة نظرة تجزٌبٌة أو 

 . 99ٖاختزالٌة

إن االهتجاس بالنهضة والمعاناة بها ومعانقتها ابتداًء منذ ثبلثٌنٌات القرن التاسع 

لور ، وبرزت على وتابر زمنٌة متعددة ، عشر، حٌث أخذت هذه األهداؾ تنضج وتتب

بمعنى أن هذه األهداؾ الستة لم تبرز هكذا دفعة واحدة ، أما الٌوم فٌمكن القول إن 

السإال النهضوي العربً بات أكثر نضوجاً وشموالً ووعٌاً فً تجلٌاته ومناحٌه 

ساومة ، وهذا ٌعنً أن العبلقة الحاكمة لعناصره وأهدافه لٌست عبلقة م ٓٓٗالمتعددة

 أو مقاٌضة بٌنها . 

إلى مختلؾ تجاربنا النهضوٌة السابقة ،  –بعٌن التفحص والنقد  –ولعل النظر

والسعً إلى مراجعة عوامل الخلل و الزلل فٌها ، هو أقرب السبل إلى تكوٌن رإٌة 

جدٌدة لعملٌة صناعة النهضة والبناء الحضاري تكون أقدر على تمثل أشكال التداخل 

بٌن عناصر البناء النهضوي وحلقاته المختلفة تتجاوز النظرة    articulationوالتمفصل:

 والقابمة على عزل هذه األهداؾ . ، االستهبلكٌة لها  –التبسٌطٌة 

لكن إذا كان هكذا األمر ، فبل ٌعنً ضرورة تنفٌذ هذه األهداؾ فً لحظة واحدة ، فقد 

 ٌكون الدافع ٌسمح بتحقٌق هدؾ دون اآلخر والعكس . 

فحٌن تتحقق وحدة بوسابل ؼٌر دٌمقراطٌة ، كما تحققت وحدة نجد والحجاز فً إطار 

الكٌان السعودي ، ال نستطٌع أن نقاومها ... إنها ؼٌر دٌمقراطٌة ، بل نؤخذها دون 

ونعمل على اكتسابها مضموناً حراً دٌمقراطٌاً ، وبالتالً إذا كان باإلمكان ، تردد 

أساس دٌمقراطً ، فبل ٌجوز تفضٌل وسٌلة على ذلك ، إقامة الوحدة بٌن قطرٌن على 

                                                 
 .  98ٙانظر الدكتور علً نصار ص 9ٙ٘هذا هو رأي د. بلقزٌز و د. أحمد ٌوسؾ أحمد ص 99ٖ

 .  9ٔٓمداخلة د. بلقزٌز ، انظر نحو مشروع حضاري عربً ص ٓٓٗ
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أما إذا لم ٌكن هناك وسٌلة إال الوسٌلة ؼٌر الدٌمقراطٌة ، فٌجب إال نتوانى عن دعمها 

 .ٔٓٗبانتظار تحقق المبادئ

والخبلصة إن هذه األهداؾ تعطً رإٌة متكاملة بٌن قضاٌا مختلفة أهمها إشكالٌات  

الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعٌة المجتمع والدولة وقضٌة المرأة و

 .وعدم التعاطً معها من منظور تارٌخً خطً تعاقبً 

وهكذا فمن أهم مضامٌن شمولٌة المشروع النهضوي تحقق التداخل والتكامل بٌن 

أهدافه على النحو الذي تتحقق به منظومته ، أي على النحو الذي تكون فٌه األهداؾ 

، عبلقة فصل وتماٌز ة مترابطة تقوم على عبلقة ارتباط متبادل التلك منظومة متكامل

محتوى دٌمقراطً للوحدة ومحتوى وطنً  –على سبٌل المثال  –حٌث تحقق

 . للدٌمقراطٌة ومحتوى اجتماعً للتنمٌة 

 .  ٕٓٗهل هناك نظام لؤلولوٌات فً هذا المشروع؟؟

ٌمكن تفضٌل عنصر على  إذا أخذنا الموضوع من الناحٌة النظرٌة أو المعٌارٌة فبل

، وال ٌمكن القول بمقاٌضة هدؾ بهدؾ ثان ، فهذه األهداؾ متساوٌة  ٖٓٗآخر

متوازٌة فً الضرورة والدور والفاعلٌة ، إنما من باب واقعً قد تتوفر لعنصر 

شروط تحقق أكثر من ؼٌره ، بل قد ٌدعو ضؽط الحاجة والظروؾ إلى إعطاء ، هذا 

 حقبة المعٌنة . العنصر أهمٌة خاصة فً هذه ال

والخبلصة إن العبلقة بٌن أهداؾ النهضة تقوم على أساس منظومً متواشج مترابط 

متكامل ، بحٌث ٌصعب إسقاط عنصر من عناصرها أو مقاٌضته أو إحبلله محل 

 .  ٗٓٗآخر

فهذه المبادئ لٌست مجرد فكر معرفً بل عملٌة تحررٌة تتجسد فً أنماط من الوعً 

مما دعاه فٌلسوؾ التنوٌر  -، تمكن المجتمع من االنتقال والممارسة االجتماعٌة 

                                                 
 .  9ٕٙمداخلة الدكتور بلقزٌز ص ٔٓٗ

ٕٗٓ  ً ً زمنٌا ، انظر مناقشة د.حسن نظام األولوٌات معروؾ باإلسبلم ، وال ٌقصد من ذلك ترتٌبا

 .  97ٖحنفً: نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ص

 و ما بعدها .  9ٌٔٙراجع تفصٌل ذلك مداخلة د. بلقزٌز ص ٖٓٗ

و قد أكد أن الوحدة  9٘ٔتعقٌب األستاذ سعدون حمادي ، انظر نحو مشروع حضاري عربً ص ٗٓٗ

 الكٌانٌة لؤلمة تقع فً صلب أهداؾ النهضة . 
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إلى حالة النضج ، واالستقبلل الذاتً ، أي من  -عمانوٌل كانت من ) حالة الطفولة ( 

حال ال ٌملك فٌها المجتمع سلطته الذاتٌة ) العقل ( ، بل ٌكون خاضعاً لسلطة خارجٌة 

 عنه ) الدٌن ، المٌتافزٌقا ( . 

ن المجتمع فً حالة الطفولة الساذجة عندما ٌعتمد النص الؽٌبً بدل ٌقول كانت : ٌكو

 الفهم الذاتً ، وعندما ٌستبدل بالضمٌر الخاص سلطة روحٌة . 

وفً رأي األستاذ شرابً إن مفكري التنوٌر العرب لم ٌتناولوا فً بداٌات القرن 

لم ٌقاربوها من التاسع عشر وبداٌات القرن العشرٌن قضٌة التنوٌر مباشرة ، وبالتالً 

موقؾ نقدي تحلٌلً ، من هنا كان عجزهم عن تبٌبة مفاهٌم التنوٌر األوروبً ، 

واستنباط مقاربات فكرٌة محدودة لمجابهة إشكالٌات عملٌة التنوٌر وعملٌة إنتاج 

، وهو  ٘ٓٗوقؾ الطفولً الذي سبق ذكرهممشروع نهضوي واسع ، فاستمروا فً ال

رات ال نقدٌة تقوم على الثنابٌات البسٌطة قؾ وشعااموقؾ ساذج منطلق من مو

 )تساوي بٌن المعرفة والتقدم ، بٌن العلم والمدنٌة الخ...( . 

 أثره على الموقؾ السٌاسً فً تعزٌز موازٌن القوى البللـه هذا الموقؾ كان 

متساوٌة مع أوروبا الحدٌثة ، وترسٌخ الشعور بالنقص إزاء الحضارة األوروبٌة على 

 ً . الصعٌد النفس

من هنا كان انهماكنا فً البحث عن المرجعٌات األوروبٌة ، النهضوٌة العلمانٌة من 

البستانً وزٌدان إلى فرح أنطون وشبلً شمٌل ، ومن محمد عبده واألفؽانً إلى 

رضا والكواكبً وبقٌنا أسٌري خطاب وعظً ٌعتمد الشكوى والتمنً أكثر مما ٌعتمد 

 .ٙٓٗالنقد والتحلٌل والفكر الفاعل

إن شاؼل المفكر العربً لٌس التنظٌر المجرد بل النفاذ من خبلله إلى رإٌة تقدم من  

 .خبلل التحلٌل والنقد 

إن مهمة المثقؾ العربً إنتاج مشروع نهضوي قابل للتحقٌق فً الواقع االجتماعً  

أكادٌمً ، من هنا كان المشروع النهضوي مشروعاً سٌاسٌاً ٌرقى مشروع ال إنتاج 

 .  7ٓٗالدولة وتحدٌث المجتمع إلى إصبلح

                                                 
 .  9ٖ٘: انظر المرجع السابق صتعقٌب هاشم شرابً  ٘ٓٗ

 .  9٘ٗاألستاذ شرابً ، المرجع السابق ص ٙٓٗ

 .  9٘٘المرجع السابق ص 7ٓٗ
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 البحث التاسع  

 خطرات حول المشروع الثق افي العربي اإلسالمي الجديد

 وفً هذا الفصل سنتناول المواضٌع اآلتٌة : 

 الفرع األول

 الهوٌة والتراث

 مقدمة :

ما فتا اإلنسان منذ فتح عٌنٌه على هذه الحٌاة ٌمنطق وجوده ٌفض مكنوناته ، ٌعانقه 

 لمس قوانٌنه وسننه . ته ، ٌ، ٌفهم أسرار

وعروجاً إلى مراتب  االرتقاءولن تفتؤ مؽامرة الروح اإلنسانٌة صعوداً تتقرى منازل 

 التكامل والسمو ومعنٌة هذه الحٌاة ) إعطاإها معنى ( .  

وٌمكن القول إن مجموع تلك المعانً التً ابتدعها اإلنسان خبلل مسٌرته الطوٌلة 

الثقافة ، فالثقافة هً الوجه اإلنسانً من العالم  –بالمفهوم الواسع  –تسمى 

، وما خلقه اإلنسان ، وما ٌزال ٌخلقه فً قلب العالم إنها أسلوب الحٌاة  8ٓٗالطبٌعً

الذي ٌنطوي على معتقداته وعاداته ومهاراته وٌتضمن البواعث واألهداؾ التً تحث 

ادٌة والروحٌة ، كما الفرد والجماعة على المشاركة فً إنشاء النظم والمإسسات الم

 .  9ٓٗتشمل المبادئ والقٌم والمقاٌٌس التً ٌقدر بموجبها تلك األسالٌب والنظم 

هكذا تبدو أهمٌة الثقافة باعتبارها الجهاز العصبً والنواة النووٌة فً حٌاة اإلنسان ، 

والمٌكانزمات والنواهض والروافع التً تدفع الحٌاة إلى األمام ، بل أحٌاناً إلى 

فاء ، األمر الذي حدا بعضهم لصٌاؼة جهاز مفاهٌمً هو) ثقافة الموت وثقافة  االنك

الحٌاة (  تبٌاناً وتؤكٌداً لهذا الدور، ولقد ضرب مثبلً عن ثقافة الموت فً ذلك االعتقاد 

الذي كان سابداً لدى بعض القبابل اإلفرٌقٌة بؤن اآللهة تمٌت الفرد إذا أكل من أموال 

خبر الصحابً الذي رمى فً  –كمثل عن ثقافة الحٌاة  –ر ربٌسها ، وكلنا ٌتذك

 معركة أحد التمرات التً كانت فً ٌده إٌماناً منه بؤنها تإخره عن نٌل ثواب الجنة . 

                                                 
صبلح قنصوة : المثقؾ المصري إزاء المشكلة الزابفة للهوٌة ، مجلة االجتهاد ، دار االجتهاد ،  8ٓٗ 

 م . 99ٔٔعام  ٔٔو ٓٔبٌروت عدد 

 . ٘ٔٔالمرجع السابق ص9ٓٗ 
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وفً اللباب والقلب من كل ثقافة توجد نواة صلبة تتولى عملٌة التفاعبلت األساسٌة 

لك ، مثلها فً ذلك مثل الدور لهذه الثقافة كالتجدد والنكوص ومقاومة الؽزو وؼٌر ذ

من باب  –الذي تلعبه القٌادة فً كل منظومة من منظومات الحٌاة ، ونحن نسمً 

 هذه القٌادة بالذات الثقافة أو الهوٌة .  –السهولة 

و بداٌة هومما ال رٌب فٌه أن تحدد هذه الهوٌة والوعً بها واعتمادها ، هذا الموقؾ 

حدث لئلسبلم باتخاذه الجذر اإلبراهٌمً سنداً الطرٌق لكل انطبلقة حٌة ، كما 

للتؤسٌس ، وكما حدث بالنسبة لبلنطبلقة األوربٌة التً تؤسست على الجذر الٌونانً ، 

التً أحٌت دٌانة الشنتو  ًوأخٌراً كما هو األمر بالنسبة لنهضة الٌابان فً عهد المٌج

 التراث الكونفوشٌوسً .  وللثورة الصٌنٌة الحدٌثة بقٌادة ماوتسً تونػ التً استنهضت

وقد أدركت أمتنا فً نهضتها الحدٌثة هذا األصل فً العمران الحضاري ، وهو األمر 

الذي توضحه بعثات محمد علً باشا إلى أوروبا ، فقد كانت عٌون المذكور ، ومعه 

عٌون الطهطاوي مركزة على التحدٌث المدنً والدنٌوي والتنمٌة ، أما فً المجاالت 

الفلسفٌة أو فً تصورات الكون والثقافة والقٌم واألخبلقٌات فقد كان الوعً الفكرٌة و

 .  ٓٔٗضارتناحبضرورة الحفاظ على ممٌزات 

ولكن الرٌاح أخذت تهب عكس المرتجى ، ورأٌنا سفٌنة حٌاتنا تسٌر فً عباب 

األمواج المتبلطمة دون أن تتزود بالهوٌة الموصلة إلى شاطا األمان ، فتارة تتجه 

لٌمٌن ، وأخرى إلى الٌسار ، وثالثة إلى الوراء ، وذلك فً صٌػ أبعد ما تكون إلى ا

عن فقه الواقع واالستبصار به، وأقرب ما تكون إلى الهجرة إلى الخارج )التؽرٌب( ، 

 أو إلى الهجرة إلى الماضً . 

هكذا تحولت حٌاتنا إلى راٌات وبٌارق ٌحملها المتحاربون لمجرد كونها هكذا دون أن 

وا معناها ومدى مبلمستها للواقع ، وٌحول الشعب فً كثٌر من األحٌان إلى مجرد ٌع

مصفق فً هذا المجتلد الرومانً ، وفً أحٌان أخرى ٌقؾ موقؾ التكذٌب النفسً 

 لذاته كدرع سٌكولوجً خشٌة مطحنة هذا الصراع . 

هكذا فسر واقعنا من خبلل الخارج ، فتارة ٌفسر الحاضر من خبلل الماضً ، 

ك ؼٌاب للزمان لوأخرى ٌفسر الداخل من خبلل الخارج ) الؽٌر( ، وفً النتٌجة هنا

                                                 
 .  ٓٗالمرجع السابق صالهوٌة والتراث ،  ٓٔٗ
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ك تؤسٌس لوالمكان ، واؼتراب فً التارٌخ ، واؼتراب فً الحٌاة دون أن ٌكون هنا

فكرة على كل على زمانٌتنا وحٌاتنا ومصلحتنا أو اتصال بهما ولهما ، بحٌث تتؤسس 

توضع فٌه كل لبنة فوق األخرى ، وترتبط كل ما قبلها ، وتإسس لما بعدها فً نهج 

 وشٌجة وعروة بؤختها فً تجاوز جدلً ال دورانً استرجاعً ارتدادي أو انسبلخً . 

وتؤسٌساً على ما تقدم ، فإشكالٌتنا فً المقام األول تكمن فً تجدٌد النهج والشرعة 

، لق من حقابقنا ومساراتها فً اتجاه معٌن ٌنط carriersوالهوٌة وتوجٌه مسارب الحٌاة 

 وٌتجه إلى أهداؾ حٌاتنا . 

وفً نظر األستاذ صبلح قنصوة إن تلك اإلشكالٌة واالرتباك ناشبٌن من عدم استعادة 

الهوٌة عن طرٌق إعادة رسم حدودها وتصمٌم معالمها ، وبذلك فمشروعاتنا تراوحت 

تصل بٌن قطبٌن على متصل واحد أحدهما التحدٌث واآلخر الخصوصٌة ، وهذا الم

إزاء محاوالت  attitudeهو ما ٌسمى فً علم النفس االجتماعً بتؽبٌر االتجاهات 

قام على موقؾ ؼٌر موضوعً أحاط نفسه فً سٌاج  الواقع المتعددة ، فهذا التؽبٌر

 .  ٔٔٗدوؼمابً مؽلق

هكذا فعمل كل مفكر ٌبدأ من نقطة بدبٌة ، فٌجًء مشروعه مؽاٌراً لما سبقه ، بمعنى 

من تراثه القرٌب ، وال ٌدمج فعله فً بنٌانه ، لكنه ٌنفٌه وٌحاول تهمٌشه ، أنه ال ٌبدأ 

وفً النهاٌة نجد أنفسنا إزاء دورات سرعان ما تنؽلق على نفسها ، دون أن تشكل 

خطاً متطوراً متنامٌاً ، أو تجاوزاً جدلٌاً ٌزٌح فٌه البلحق ما ٌعارضه من السابق ، ثم 

، مطوراً مإصبلً وأصبلً قاطعاً فً اآلن نفسه من  ٌدفع ما تبناه إلى أقصى الحدود

خبلل إزاحة وتبٍن وإضافة وانقطاع ، بل العكس فنحن مع خصام كامل ونفً وهدم 

 . ٕٔٗط فً أحبولة الخلق من العدموللخبرة اإلنسانٌة وسق

من جماع ما تقدم تظهر الحاجة ملحة لتحدٌد الهوٌة وتجذرها ، وما ٌتفرع على ذلك 

اه التراث كآلٌة وناهض لئلبداع والتجدٌد ، تجدٌداً ٌستوعب روح من موقفنا تج

                                                 
  99ٔٔمقالة الموسم بعنوان المثقؾ المصري ، مجلة االجتهاد ، دار االجتهاد ، بٌروت ،  ٔٔٗ

 . 9ٓٔص  ٔٔو  ٓٔالعددان 

ٕٗٔ حقل الفكر واألٌدٌولوجٌا ، مجلة االجتهاد ، المرجع السابق حول محمد بدوي مبلحظات   

 7ٙٔو7ٓٔص
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الماضً وقٌمه من أجل بناء الحاضر استشفافاً واستشرافاً للمستقبل وعلى ناصٌة 

 النهج العصري وتوجٌهه باتجاه العقل التارٌخً الخبلق .

 ؟؟  كهو منهجنا فً طرح هذه اإلشكالٌة وتفسٌرها ثم اقتراح الحلول المناسبة لذل ما

 فً الحقٌقة لقد اعتمدنا فً هذا المنهج اإلطارٌن اآلٌتٌن : 

، حٌث طرحنا مجموعة من األجهزة  conception schemeاإلطار المفهومً  – ًٔ

المفاهٌمٌة التً تتردد فً أدبٌاتنا السٌاسٌة والفكرٌة ، ثم اخترنا فً النهاٌة عنواناً 

 لهذا البحث وسمٌناه ) بالهوٌة والتراث ( . 

، ونقصد بذلك المصدر الذي ٌستمد منه   Frame of referenceاإلطار المرجعً  – ًٕ

المفكر توجٌهاته النظرٌة فً الوصؾ والتفسٌر، والذي ٌشكل فً نهاٌة األمر 

 .الذي بمقتضاه ٌضع أو ٌطرح المفكر مشكلته   approachالمنحى 

تناولت الهوٌة فً أوجه مختلفة وهذا اإلطار المرجعً دفعنا لتقدٌم تحلٌبلت متعددة      

 : معٌارٌة ، تارٌخٌة ، سٌكولوجٌة ، بنٌوٌة ، تطورٌة .

 تقسٌم البحث إلى األقسام اآلتٌة : بوعلى ضوء ما تقدم ، فقد قمنا 

القسم األول: وقد التمسنا األسباب التً دعت إلى رسم البحث بهذا العنوان  – ًٔ

 خر . الهوٌة والتراث ، دون أي جهاز مفاهٌمً آ

القسم الثانً : وقد أطلقنا علٌه عنوان مقاربات وتصورات الهوٌة ، أي  – ًٕ

مداخلها الفكرٌة واآللٌات الذهنٌة التً اعتمدت فً تحلٌلها 

 وحرثها وتفكٌكها . 

القسم الثالث : وقد تعرضنا فٌه لبعض اآلراء التً التمست معٌاراً لهوٌتنا  – ًٖ

 ومقوماتها . 

ع : وقد أعطٌنا رأٌنا الخاص فً هوٌتنا إضافة إلى الحامل القسم الراب  – ًٗ

 االجتماعً والثقافً الذي ٌضطلع بذلك . 

 ؟ لماذا الهوٌة و التراث – ًٔ

التؽرٌب  –الذاتٌة  –التراث  –تردد أدبٌاتنا الراهنة أجهزة مفاهٌمٌة متعددة : الهوٌة 

 –التجدد الحضاري  –السلفٌة  –الحداثة  –التحدٌث  –األصالة  –الخصوصٌة  –

االنؽماس  –االنكماش  –النموذج العالمً  –التداخل الحضاري  –المتصل القومً 

 وؼٌر ذلك من األجهزة ... –االستجابة الخبلقة  –
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ٌحتبلن ،  ٖٔٗاألصالة ( المعاصرة –وٌمكن القول إن مثنوٌة الهوٌة ) التراث 

سٌط هو أنهما ٌعانقان الموقع األساس فً قاع تفكٌرنا وضمٌرنا الراهن ، لسبب ب

إشكالٌتنا الكبرى : الثقافٌة الفكرٌة االجتماعٌة السٌاسٌة ، فهما سبب تلك اإلشكالٌة ، 

 وفً اآلن نفسه نتٌجة لها . 

والواقع أن الذٌن ٌتمسكون بمزدوجة األصالة / المعاصرة ٌتسع ضمٌرهم لهموم 

والقبض على  األمة ، وتنعقد عزٌمتهم حول حثها على التماس النهج العصري

ناصٌته وتوظٌؾ إبداعاته ، وتحطٌم ذلك الجدار النفسً الذي ٌفصلنا عنه ، سواء 

أكان ذلك بدافع من عقدة النقص والدونٌة ، أم كان بدافع من الشعور باالستعبلء 

والرؼبة فً نفً الؽرب ورفضه ، وبالتالً فمن هذه الموقعٌة النفسٌة ٌتم طرح 

 تماء بكهوؾ الهوٌة فٌما نسمٌه السلفٌة . األصالة / المعاصرة أو االح

ومن هذا المنطق نفسه ٌنتقد األستاذ السٌد ٌاسٌن طرح الموضوع على أساس مثنوٌة 

، هوٌة / تراث ، و ٌفضل اعتماد مثنوٌة ، أصالة / معاصرة ، على أساس أن البحث 

قٌقٌة فً األصالة ٌقتضً بالضرورة الحدٌث عن الهوٌة ، وبالتالً فاإلشكالٌة الح

وفً نظر هذا الفرٌق  ٗٔٗالمطروحة على الساحة هً إشكالٌة األصالة والمعاصرة

 . ٘ٔٗاألخٌر ، فالقضٌة لٌست ثقافٌة حضارٌة بقدر ما هً فً المقام األول سٌاسٌة

وعلى النقٌض من ذلك نرى من ٌعول على المفهوم الثقافً للذاتٌة القومٌة ، وبذلك 

قافً أو الذاتٌة الثقافٌة ، ولٌست الشخصٌة القومٌة تصبح هذه الذاتٌة تفٌد المدلول الث

ألن كلمة الشخصٌة تنطبق على اإلنسان ولٌست على المجتمع الذي له ثقافة ، ولٌس 

له شخصٌة ، والدلٌل على ذلك أن األجنبً قد ٌكتسب هوٌة البلد دون أن ٌتحلى 

 .  ٙٔٗثقافتهاب

                                                 
تطور ، أو أنها مفهوم لنوعٌة البنٌة االجتماعٌة ، فً فهمت الخصوصٌة بؤنها تعنً الحركٌة وال ٖٔٗ

حٌن أن األصالة تعنً السكونٌة أو أنها خصوصٌة البنٌة الثقافٌة ، انظر محمود أمٌن العالم : 

 .  9ٔص 98ٙٔ، عام  ٕالوعً والوعً الزابؾ ، دار الثقافة الجدٌد القاهرة ط

 .  9ٕالمرجع السابق صمداخلة الدكتور فإاد مرسً فً الهوٌة و التراث ،  ٗٔٗ

 .  7ٕمداخلته فً الهوٌة و التراث ص ٘ٔٗ

 .  ٕ٘مداخلة األستاذ السٌد عوٌس فً الهوٌة و التراث ص ٙٔٗ
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، والبحث فٌهما ال ٌؽنً وفً نظرنا إن األصالة والمعاصرة من متضمنات الهوٌة 

عن البحث فً الهوٌة ، وبالتالً فالحفر بآلٌة العقل واألنسنة والروح العلمٌة فً 

طبقات الهوٌة ٌوصلنا إلى المعاصرة ، خبلفاً لما تقوله أدونٌس بؤن ماضٌنا عالم من 

الضٌاع الدٌنً والسٌاسً والفكري وهو مملكة من الوهم والؽٌب ، وسبب كل ذلك 

 . 7ٔٗالمحمولة فً جوهرها على الدٌنثقافتنا 

وقرٌب من ذلك ما أكده األستاذ محمود أمٌن العالم بؤن الموقؾ من تراث الماضً 

هو دابماً موقؾ من الحاضر المستقبل .. هو فً الحقٌقة موقؾ واحد من التارٌخ ، 

بٌن ولهذا فبل ثنابٌة بٌن األصالة والعصرٌة ، والقول بالثنابٌة بٌنهما هو حكم مقارن 

فالذي ٌرفض العصرٌة باسم ، موقفٌن مختلفٌن ، ولٌس تقٌٌماً ألي موقؾ منهما 

األصالة ال ٌقٌم ثنابٌة بٌنهما وإنما ٌسعى لفرض الماضً على الحاضر والذي ٌرفض 

حاضر من لاألصالة باسم العصرٌة ال ٌقٌم ثنابٌة بٌنهما كذلك ، وإنما ٌسعى إلفراغ ا

 . 8ٔٗبعده التارٌخً

والتطور ، ن ر أن األمة كٌان جمعً تارٌخً مستمر عبر التخلق والتكووحقٌقة األم

فً مرحلة معٌنة  –لكنها تبقى محافظة على حقٌقتها وجوهرها ، وبالتالً فإن حدٌثنا 

ٌجب أن ال ٌنسٌنا القانون اآلخر ، عن متضمنات تلك المرحلة  –من مراحل التارٌخ 

ٌقة األمة ، وتبقى المعاصرة مظهراً من عن حق –بآلٌة الهوٌة والذاتٌة  –الذي ٌعبر 

مظاهر األمة أو مرحلة من مراحل وجودها سلباً كان األمر أم إٌجاباً ، ولهذا فإننا 

نفضل تسمٌة الهوٌة على المعاصرة تمكٌناً وترسٌخاً لمبدأ األمة وحقٌقتها وجوهرها 

ابت ، دون أن تؽلب الصفات على الذات والمرحلً على الدابم والعارض على الث

السٌما أن مصطلح معاصرة قد ٌؤخذ طابعاً أٌدٌولوجٌاً فً حٌن أن تعبٌر الهوٌة 

 ٌضمر مفهوماً ثقافٌاً حضارٌاً تارٌخٌاً . 

أننا نرى فً القومٌة العربٌة  –حتى القومً منه  –وحقٌقة األمر أن العٌب فً فكرنا 

ة ، دون أن تكون كٌاناً مجرداً ٌتجلى بٌن الحٌن واآلخر فً أرض الواقع والمرحل

األمة سٌرورة تارٌخٌة ، وهذا الؽٌاب هو أحد مظاهر الفقر النظري وضعؾ الوعً 

                                                 
 .  ٖ٘مداخلة السٌد عوٌس الهوٌة و التراث ص 7ٔٗ

 .  ٔٔكتابه الوعً و الوعً الزابؾ ، المرجع السابق ص 8ٔٗ
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وننظر إلٌها نظرة ، التارٌخً ، وما لم نر األمة فً تارٌخها وفً كٌانها كوحدة 

 .  9ٔٗشمولٌة فسنبقى ؼارقٌن فً التفاصٌل ، وٌبقى السابد هو الوعً التقنً

مانٌا الدٌمقراطٌة على تسمٌة دستورها بالدستور على هذا األساس فقد أصرت أل

التؤسٌسً ، إمعاناً بوحدة األمة ، وعدم االعتراؾ باللحظة الطاربة العارضة التً 

 مزقت أوصالها . 

لذلك فإن حضور األمة كثٌفاً فً وجداننا وأدبٌاتنا وفكرنا ، هو الذي ٌحدونا للتمسك 

ابمة لؤلمة ، وعن ذاتٌتها القابمة فً بمصطلح الهوٌة تعبٌراً عن هذه المسٌرة الد

 التارٌخ . 

 - مقاربات الهوٌة والتراث – ًٕ-

 ) المناهج والتصورات وآلٌات البحث (  

بؤن البحث فً الهوٌة والتراث ٌكتسً أهمٌة بالؽة  –بادئ ذي بدء  –ال بد من التدلٌل 

ٌة ، وتحدٌاتها فً األزمات الخانقة ، إذ تبرز الحاجة ملحة للبحث عن الذات الحضار

، ثم معانقة حدثها المجتمعً ، هذا فضبلً عن أن التٌارات الفكرٌة إن هً إال تعبٌر 

عن واقع المجتمع وتارٌخ أحداثه ، وتفسٌر انكساراته واعوجاجه وأزماته ، ثم 

 محاولة الخروج من هذا الخانق . 

ا هو تعبٌر ، بقدر م فإن طرحنا للموضوع لٌس شططاً فكرٌاً ، وعلى هذا األساس 

عن هواجسنا وهمومنا ثم رنونا باألبصار والبصٌرة والعقل الستشفاؾ هذه اإلشكالٌة 

وهو األمر الذي ٌحدونا لطرح التساإالت اآلتٌة: هل نسٌر  ثم استشراؾ حٍل لها ، ،

عشوابٌاً... هل نتوقؾ ... هل نجمد... هل نقلد... هل ننطلق... ما هً أسس وروافع 

 ق ...؟؟ونواهض هذا االنطبل

، نلهب حواسنا ، ونحفز  مراء بؤن القضٌة المحورٌة التً ٌجب أن نجهد عقلنا ال

هً اإلٌمان قبل كل شًء بؤننا أمة ، ولٌس ركاماً من البشر،  ، هذه القضٌة روحنا

، وهً متفتحة على  وذات تارٌخ طوٌل فً اإلبداع والعطاء، وإن هذه األمة حٌة 

نوازع إنسانٌة ساهمت مساهمة فعالة فً ترسٌخ  ، وأخٌراً فهً ذات عطاء الؽٌر

                                                 
م  989ٔ.  ٔدراسات الوحدة العربٌة ، طمداخلة الفضل شلق فً الحوار القومً الدٌنً ، مركز  9ٔٗ

 .  ٖ٘ٔو  ٖٗٔ، ص
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، وكنتٌجة لكل ذلك فالفعل المستنٌر والوعً المطابق  صروح الشؤن اإلنسانً العام

، وذلك هو السبٌل إلى التجدد  ٌحفزان الهمم لفهم التراث على ضوء مشكبلت العصر

الذاتً الذي هو شرط خبلص األمة من التخلؾ والسحق القومً واالحتواء 

 . الحضاري

فلٌس ؼاٌة هذا البحث أن نحمل مجهراً لتحلٌل قطعة من الصلصال ، وبمعنى أوضح 

الباردة كالثلج ، وإنما هو بحث معٌاري تقوٌمً ؼابً ، ٌربط بٌن عناصر الرباعٌة 

 معرفة ، قدرة ، هدؾ .  استشراؾاآلتٌة ، 

الذي ٌدفعنا إذن فالهدؾ هو الذي ٌصٌػ السإال ، والسإال الهدؾ أو الهادؾ هو 

للقول إننا ذو حضارة شامخة ، وهو فً اآلن نفسه ٌحثنا على تلمس دٌنامٌات هذه 

الحضارة ، والقبض على مشاعلها كؤسس للنهوض ، وفً ذلك ٌقول الدكتور أحمد 

خلٌفة : أعتقد أن الكلمة المفتاح التً تكون دابماً فً أذهاننا هً كلمة ) التنمٌة ( ... 

إالت ال تـُطرح اتسال... ما هوٌتنا وماقٌمة تراثنا .. كل هذه عندما نفكر من نحن 

بالطبع لمجرد االستمتاع بهذا التراث أو بكشؾ الهوٌة والذات ولكن السإال المطروح 

 . ٌٕٓٗصبح ماذا نصنع بهذه الهوٌة وبهذا التراث فً معترك هذا العالم

 - latoة معناها الواسع وبالطبع ، فنحن مع الدكتور خلٌفة إذا كان المقصود من التنمٌ

sensu  ، ًالذي ٌشمل كل ساحة للتنمٌة ، بحٌث ٌنصرؾ إلى ساحة العمران الروح

النفسً ، األخبلقً إلى جانب العمران المادي ، وبذلك فإشكالٌتنا فً المقام األول ، 

،  stricto-sensu هً إشكالٌة مشروع النهضة ، ولٌس مشروع التنمٌة بالمعنى الضٌق

فً فخ النزعة االقتصادٌة التً تختزل األمة فً السوق االقتصادي ،  وإال نقع

حتى ... ؟؟  وبالتالً فإن نقطة البدء هً أن نحدد من نحن ... أي ما هً هوٌتنا

 .  ٕٔٗنستطٌع أن نحقق النهضة ضمن إطاره 

هذا ونشٌر إلى أن المفهوم التنموي للهوٌة ٌنطلق أحٌاناً من هاجس تخلفنا فً مضمار 

ة العلمٌة والتكنولوجٌة ، والبحث عن الحوافز للقبض على تلك الثورة ، ثم الثور

توظٌفها لصالح األمة وهو األمر الذي ٌبهر البعض بالتطورات االقتصادٌة 

                                                 
 .   ٕٕم ، ص 98ٗٔ،  ٔالهوٌة والتراث ، مجموعة مفكرٌن ، بٌروت ، دار الكلمة للنشر ، ط  ٕٓٗ

مختار ، انظر مداخلته فً الهوٌة والتراث ، المرجع السابق ،  ًد. علقرٌب من رأٌنا هذا رأي   ٕٔٗ

 . 8ٙص
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واالجتماعٌة والفكرٌة التً آتت أكلها فً الدابرة الؽربٌة ، كما أن ذلك قد ٌقود إلى 

لصالح الؽرب ) تٌار التؽرٌب ( على  موقؾ إٌدٌولوجً ٌعطً حكماً قٌمٌاً تفضٌلٌاً 

 . حساب هوٌة األمة وذاتها

وقد الٌتوانى بعض دعاة التؽرٌب عن تسفٌه تراث األمة بمقولة إنه ما كان باإلمكان 

، وهم بهذه المقولة ٌنسون أو  لهذه الثورة العلمٌة والتكنولوجٌة أن تكون إسبلمٌة

وكان طبلب العلم من الؽرب ، العلم  الرتساؾٌتناسون أن وطننا كان المنهل العذب 

... ٌقصدون المراكز العلمٌة فً القاهرة والشام وبؽداد وبخارى وسمرقند وقرطبة 

، تحول إلى استبلب  د مع الدكتور حسن حنفً أن الموقؾ من الؽربٌوٌمكن التؤك

 :  ٕٕٗ، وبذلك فقد اتصفت النزعة التؽرٌبٌة بما ٌلً وتقلٌد أعمى

 ط األوحد لكل تقدم حضاري .اعتبار الؽرب النم -

، بحٌث تكون أوروبا الحلقة المركزٌة  النظر إلى الؽرب كممثل لئلنسانٌة جمعاء -

 . فٌه

 . ، وباقً أطراؾ العالم فً موقع الهامش منه الؽرب المعلم األبدي اعتبار -

 . رد كل إبداع ذاتً لدى الشعوب إلى الؽرب -

 . ، وعلى كل عقلٌة ناهضة تفكٌر عامةأثر العقلٌة األوروبٌة على أنماط ال -

 تحول ثقافتنا إلى وكاالت حضارٌة ، وامتداد لمذاهب ؼربٌة.  -

 .إحساس اآلخرٌن بالنقص أمام الؽرب  -

، بحٌث تكون مناصرة  خلق بإر وفبات ثقافٌة معزولة لدى الشعوب ؼٌر األوروبٌة -

 . النتقاله، وجسراً  للؽرب

، فهو  بالؽٌر وعطالً للذات انبهاريهو موقؾ  والخبلصة أن الموقؾ التؽرٌبً

امٌه والحركٌة فً الحضارات كً تقوم بعملٌة تفتح نعاجز عن بث روح الدٌ

 . الزهور وعلى المباراة فً جدلٌة تحاورٌة معطاء

، وبٌن البحث عن  وٌرى بعض المفكرٌن ضرورة التمٌٌز بٌن البحث فً الهوٌة

،  ، فً حٌن أن الثانً إٌدٌولوجً ؼابً ًعلمً ، إذ البحث األول متحف الهوٌة

                                                 
لى ندوة الفلسفة فً الوطن العربً المعاصر، بحوث المإتمر الفلسفً : ورقة مقدمة إ حسن حنفً ٕٕٗ

 ،  98٘، مركز دراسات الوحدة العربٌة  بٌروت العربً األول الذي نظمته الجمعٌة األردنٌة ،

 ٙٔص
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وبة ، منطلقاً من اللهفة المش وكثٌراً ما ٌبرز فً حال الهزٌمة واإلحباط الوطنً

 . ٖٕٗ؟ لتحقٌق االنتصار بعد االندحار من خبلل السإال الملح من نحن 

فٌجب أن ٌعتمد  –ولٌس األصالة والمعاصرة  –أما البحث فً الهوٌة والتراث 

 :  آلتٌٌنالمنهجٌن ا

 . : وصفً تحلٌلً ؼرضه تحدٌد ماهٌة الشًء األول -

: معٌاري ؼابً ٌنطلق من تصور مستقبلً إلى ما ٌجب علٌه الحال فً  الثانً -

، أال وهً مشروع النهوض  مجال تكوٌن هوٌة فاعلة تخدم ؼاٌتنا التارٌخٌة

العربً بآلٌة نضالٌة ذات مضمون حضاري ٌتصدى للؽزو الثقافً الحضاري 

. 

على  االعتمادهكذا ٌرفض األستاذ محمود أمٌن العالم قٌام أصالة أو معاصرة دون 

 . ٕٗٗالجماهٌر حاملة األصالة وصانعة المعاصرة والمبدعة للتارٌخ 

هذا المستوى المعٌاري للهوٌة ٌؤخذ بعٌن االعتبار المضمون المعاصر لها ، وهو 

منطقٌاً عبر التارٌخ القادم وفً  الذي ٌجعل هذا التصور الؽابً للهوٌة امتداداً األمر 

، وبذلك فالبحث فً الهوٌة لٌس بحثاً فً  إطار تصور استراتٌجً للهوٌة الراهنة

، وإنما هو موقؾ سٌاسً ، األمر الذي ٌجعل موقفنا من التراث ٌقوم  القوامٌس

 .ٕ٘ٗعلى أساس معاٌٌر انتقابٌة لبناء المستقبل

رنات تؽرٌب لٌس من مستلزمات ومقوفً نظر األستاذ أحمد بهاء الدٌن إن الت

الهزٌمة ، بل من فاعلٌات المد القومً ، حٌث تتوفر الثقة بالنفس والقدرة على 

 . ٕٙٗاالنتقاء

كتمال وجود أمتنا ونضجها امثالً ٌإكد الدكتور عمارة قٌمً ومن منطلق تارٌخً 

هذه  لجهة الخصابص والمقومات التً توجدها وتبرر هوٌتها واالنتماء إلٌها ، وإن

                                                 
 ٕٙ، ص مداخلة الدكتور صبلح منصور فً الهوٌة والتراث  ٖٕٗ

 ٕٓٓالوعً والوعً الزابؾ، ص   ٕٗٗ

  7٘و9ٙنً وولٌد سلٌمان وجبلل أمٌن وعلً مختار فً الهوٌة والتراث صمداخلة د. نادر فرجا ٕ٘ٗ 

 . 9ٓمداخلته فً الهوٌة والتراث ، المرجع السابق ص ٕٙٗ 
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القومٌة ما لم  –لكن لٌس بالمعٌار األوروبً للقومٌة  –األمة تمتلك من القسمات 

 .  7ٕٗتمتلكه أٌة قومٌة أوروبٌة 

وال ٌنسى بعضهم فً التعامل مع الهوٌة وفهمها والبحث عن مكوناتها من خبلل 

اإلبداع والتقلٌد ، ولٌس من منظور سٌاسً أو حضاري أو أٌدٌولوجً ، وهكذا 

حاب هذا االتجاه السلفٌٌن والشٌوعٌٌن فً دابرة التقلٌد ، و األمر على ٌصنؾ أص

خبلفه بالنسبة للتراثٌٌن الجدد الذٌن ال ٌنطلقون من تقدٌس التراث ، بل من كونه 

 .  8ٕٗمادة لئلبداع واالنطبلق

هنالك فرٌق ٌنفً عن الهوٌة الثبات ، وبالمقابل ٌجد فٌها مفهوماً متؽٌراً ومتداخبلً و

نى أنه من الممكن أن أجٌب عن سإال الهوٌة ، بؤننً عربً ومسلم وأفرٌقً بمع، 

 .  9ٕٗ، وأنتمً إلى طبقة اجتماعٌة معٌنة 

وبالطبع فنحن ال نتفق مع هذا الرأي لسبب بسٌط هو أن الهوٌة تمثل القسمات 

 الثابتة فً األمة ، وتنطوي على خصابصها الهامة . 

إكد أن المطروح على حٌاتنا هو النهضة وال ٌخلو األمر من مواقؾ توفٌقٌة ت

 من ذلك .  الحضارٌة ، وإن كان الفاعل السٌاسً هو الؽرض المباشر

وفً إطار المضمون الحضاري للهوٌة ٌمٌز بعضهم بٌن الحداثة والتحدٌث ، 

فالحداثة هً العمران الروحً والعقلً والنفسً والقٌمً لؤلمة ، أما التحدٌث 

ع ، أما بالنسبة للتعرٌؾ بالتراث ، فهو الموروث سواء فٌقتصر على عمران الواق

 .  ٖٓٗأكان دٌنٌاً أم ؼٌر دٌنً ، ثابتاً أم متؽٌراً 

وٌرى فرٌق آخر أنه ٌجب النظر إلى الهوٌة من خبلل المعاصرة وقدرتها على 

تقدٌم الحلول ألمتنا متمثلة فً العقبلنٌة ، العلم الحدٌث ، التفكٌر العلمً ، 

 .ٖٔٗالمشارٌع الصناعٌة العمبلقة التكنولوجٌا ، 

                                                 
 . ٔٓٔالهوٌة والتراث ، المرجع السابق ص 7ٕٗ 

 . ٘ٓٔمداخلة جبلل أمٌن ، الهوٌة والتراث . ص  8ٕٗ 

 . ٘ٓٔمداخلة د. على مختار ، الهوٌة والتراث ، ص  9ٕٗ

 . ٕٓٔ. عمارة : الهوٌة والتراث ، صد  ٖٓٗ

 . 9ٕٔمداخلة علً مختار ، الهوٌة والتراث ، ص  ٖٔٗ
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تارٌخنا وضرورة إبراز  ًوبالمقابل فقد ركز بعضهم على الجوانب اإلٌجابٌة ف

من أجل ؼرس شعور االنتماء للوطن واألمة وتنمٌة ، أحداثه وشخصٌاته ورموزه 

الحماس للمشروع القومً ، وٌضرب مثبلً على ذلك فً الٌابان على عهد المٌجً 

الشنتو التً تمجد العمل ، ثم جسدت الوالء للوطن واألمة  ، حٌث أحٌت دٌانة

تونػ  ً، كما أن الصٌن بزعامة ماوتس بقٌادة رمز تقلٌدي مقدس هو اإلمبراطور

أحٌت التراث الكونفوشٌوسً العظٌم المتؽلؽل فً وجدان الشعب الصٌنً ، ثم 

ل أعادت تفسٌره ضمن إطار إٌدٌولوجٌا عصرٌة تربط الشعب بمشروعه من أج

 .   ٕٖٗتحقٌق نهضة الصٌن الحدٌثة 

وٌرى هإالء أن علٌنا المحافظة على لؽتنا وتارٌخنا ثم إبراز انتصاراتنا وأبطالنا 

واستٌحاء عمارتنا وموسٌقانا ، كما أن علٌنا أن نتخلص من الكثٌر مما تعٌشه األمة 

من تراث الماضً ، وبذلك فالقضٌة األولى واألخٌرة هً تحقٌق الوالء لهوٌة 

قومٌة من خبلل طرح مشروع حضاري عصري ٌشد الوجدان ، وٌحرك 

الجماهٌر للعمل على تحقٌقه وٌضرب هذا الفرٌق مثبلً على دور المشروع 

النهضوي فً التماسك االجتماعً ، وٌتمثل ذلك فً ضعؾ الهجرة فً مصر على 

 عكس بالنسبة للمراحل البلحقة . لعهد الربٌس جمال عبد الناصر ، وا

 سمات وسمات الذات العربٌة ق – ًٖ

لتدلٌل بؤن أٌة ثقافة إنما تقوم على نسق أو منظومة متكاملة ، حٌث لال حاجة 

ٌتفاعل وٌتكٌؾ كل جزء منها مع األجزاء األخرى تكٌفاً ٌقوم على تبادل التؤثر 

والتؤثٌر ، وأن إدخال أي عنصر ثقافً جدٌد على أنساق الثقافة ٌإثر فً الحال 

 .  ٖٖٗالتً تقوم علٌها تلك األنساق على التوازنات

وفً صلب أٌة ثقافة توجد عناصر تنزل منزلة النواة أو الجهاز العصبً أو العمود 

الفقري فً هذه النواة الصلبة األساس ٌطلق علٌها ثقافة اللباب ، وهً على األعم 

األؼلب تعانق الحس الباطن فً اإلنسان والعبلقات واالستجابات العاطفٌة التً 

                                                 
 .  9ٕٔمداخلة علً المختار ، الهوٌة والتراث ص ٕٖٗ

 . 8٘، ص ٔم ، ط997ٔعدنان أبو عمشة : ثقافتنا فً مواجهة التحدٌات ، دمشق دار ألؾ ٌاء ،  ٖٖٗ
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ود الثقافة بحٌوٌتها ، وتزود الفرد بدوافعه الشخصٌة ، وتعلو ثقافة اللباب طبقات تز

 .  ٖٗٗثقافٌة أقل شؤناً منها وتتعامل عادة مع السلوكٌات المادٌة الظاهرة من اإلنسان

وٌإدي بصورة عامة سوء التكٌؾ فً الحال األولى إلى خلق صراع وتمزق 

بٌن األفراد الذٌن اختاروا ألنفسهم تلك عاطفً داخل الفرد ، كما ٌإدي إلى صراع 

 القٌم المتناقضة . 

وإن صلب أٌة ثقافة ٌتمتع فً أؼلب األحٌان بمناعة ضد أي ارتباك مباشر ٌحدثه 

 .  ٖ٘ٗإدخال عناصر جدٌدة من الثقافة التً اكتمل تطورها

والتؽٌر فً لباب الثقافة عادة ما ٌكون سطحٌاً ، وٌتمتع بقدر كبٌر من الرصانة 

 لمضادات الحٌوٌة التً تقاوم كل دخٌل أو اعتداء . وا

وتبسٌطاً لؤلمر حٌال تلك التعارٌؾ بالثقافة التً تجاوزت المابتً تعرٌؾ تطلق 

 النواة التً أطلقنا علٌها ثقافة اللباب .  –تسمٌة الهوٌة على تلك الثقافة األم 

تور الجمالً ، وهذه الثقافة األخٌرة عند المفكر العربً مالك بن نبً هو الدس

 .والدستور الذوقً ، والدستور المنطقً ، والدستور المادي التعاملً لؤلمة

وهنالك مقاربة ذكٌة لطٌفة للجرجانً ترى أن الهوٌة هً الحقٌقة المشتملة على 

الحقابق اشتمال النواة على الشجرة فً الؽٌب المطلق ، أو هً على حد رأي 

ً تشتمل الجنس ، بذرة القمح مثبلً توحً الدكتور على عقلة عرسان البذرة الت

بالفصٌلة وبؤشٌاء كثٌرة تتعلق باللون والشكل والخصابص والوظٌفة والثمرة 

 الخ...

لكنها تبقى ضمن إطار النوع ، أي فً دابرة النبات ذي الفصابل المتنوعة ومنه 

الشجر، وبذرة الزٌتون تقدم مواصفات شجرة الزٌتون ، وتوحً بما تشتمل علٌه 

على مقومات هوٌتها ، وال تخرج عن ماهٌتها بوصفها  ٖٙٗثمرتها ، وتنطوي

 نباتاً ، فالماهٌة بهذا المعنى تتضمن الهوٌة وال تلؽٌها . 

                                                 
 .  8٘المرجع السابق ، ص  ٖٗٗ

 .  9٘صالمرجع السابق ،  ٖ٘ٗ

 –مجلة الفكر السٌاسً  –الهوٌة و الؽزو  –م بعنوان : الشخصٌة الثقافٌة العربٌة ومقاله الموس ٖٙٗ

 .  ٗ٘م ص 997ٔسنة أولى  –دمشق 



 (181) 

وقرٌب من ذلك تحدٌد الدكتور محمد عمارة للهوٌة بؤنها القسمات الثابتة من 

شًء ، حقٌقة لل –حسب تعرٌؾ مجمع اللؽة العربٌة  –المظاهر التراثٌة ، أوهً 

أو حقٌقة الشخص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرٌة والتً تمٌزه عن ؼٌره 

 .  7ٖٗ، فهً أشبه ما تكون بالبصمة 

تً الذي ٌضع اتعرٌؾ الجوهرانً ) تعرٌؾ الجرجانً ( الماهٌالونحن لسنا مع 

الهوٌة فً المطلق فوق التارٌخ ، بل إن كل شًء فً هذه الحٌاة ولٌد الضرورة 

والتفاعل فلٌس هنالك شًء ثابت إال وجه ربك ، وإن كانت الهوٌة الثقافٌة  والتطور

 تتمتع بقدر نسبً من الثبات . 

هذه النظرٌة ؼٌر المطلقة حدت بعضهم ألن ٌطلق على الهوٌة تسمٌة ) المتصل 

القومً ( ، فهً بمثابة مجرى جوفً أو تٌار ٌتدفق ، ومن ثم فالتراث لٌس 

ٌاً بقدر ما هو حدث تارٌخً تحتوٌه األحداث البلحقة ، مخزوناً ساكناً استاتٌك

 .  8ٖٗوتتفاعل معه

نس أصحاب هذا االتجاه الحدٌث عن النزعة تطورة للهوٌة لم تهذه السمة الم

نجلوساكسونً ، والنزعة الذاتٌة لدى الفرنسٌٌن التجرٌبٌة البراؼماتٌة فً الفكر األ

  . 9ٖٗ، والنزعة المثالٌة العقبلنٌة عند األلمان

وإذا كان تطور الثقافة ٌتٌح لثقافات فرعٌة أن تنصب فً الجدول العام للثقافة 

، ، بما هو عرضً وطارئ  األصلٌة ، إذا كان األمر كذلك ، فبل ٌجوز األخذ

كالقول بثقافة فرعونٌة ، أو تراث عالمً أو ثورة تكنولوجٌة ، أو الحدٌث عن 

 .  ٓٗٗخطاب الوجود قبل خطاب العروبة 

                                                 
 .  ٖٗالهوٌة والتراث ، ص 7ٖٗ

 .  ٔٙمداخلة األستاذ صبلح قنصوة ، الهوٌة والتراث ، ص 8ٖٗ

 .  ٕٙالمرجع السابق ص 9ٖٗ

 م ،  99ٖٔلعام  7ٗتوحات مكٌة ،  مجلة الفكر العربً ، العدد علً حرب : ؼزو ثقافً أم ف ٓٗٗ

 .  78ص
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ٌع لهوٌتنا األساسٌة الراهنة ، أال وهً الوقوؾ فً وجه الؽزو الثقافً ، فذلك تمٌ

من هجمة استهبلكٌة ؼازٌة ، أو من فرض إرادة سٌاسٌة  القدر الذي تتعرض لـهبو

 .  ٔٗٗاقتصادٌة أجنبٌةو أ

فهذا ال ٌعنً ذوبان البشرٌة فً ، وإذا نقلنا المبدأ السابق إلى صعٌد النظام العالمً 

 . ٕٗٗ، بل ٌبقى الحمى القومً هو المحور األساس فً هذا النظاموحدة حضارٌة 

وعلى ضوء ذلك فاالنؽماس فً الؽرب محاولة إلفراغ الهوٌة العربٌة من قوامها 

والفارق واضح بٌن التؽرٌب والتحدٌث وبٌن الحداثة ، بٌن  –ثقافة الصلب  –

خبلقٌة ، و بٌن الحضارة الشٌبٌة ، وبٌن عمران النفس اإلنسانٌة والمحورٌة  األ

 العمران المادي . 

لقضٌة ٌتوضح الموقؾ الذي ٌخر صماً بكماً عمٌاً لكل ما لوعلى الضفة األخرى 

هو ماض ، فتلك نظرة داكنة تبطل مفعول الحاضر، وتعطله من كل فاعلٌة إلنتاج 

 الحاضر والمستقبل . 

من نحن وعلى ضوء جماع ما تقدم ٌمكننا بوضوح وصراحة أن نطلق عبارة .... 

 ...ٖٗٗ 

 : فٌما ٌلً بعض اإلجابات عن ذلك

 : نحن أمة عربٌة واحدة . محمد عمارة -

: نحن مصرٌون عرب أؼلبٌتنا مسلمون أقلٌتنا مسٌحٌون  طارق البشري -

 شرقٌون .

 : نحن مصرٌون نتكلم اللؽة العربٌة . السٌد عوٌس -

 . : نحن مصرٌون و الهوٌة العربٌة لما تكتمل فإاد مرسً -

 ، الٌونانً ، الفارسً : المصدر الفرعونً : روافد الهوٌة العربٌة سالسٌد عوٌ -

، الثقافة المملوكٌة  ، العربٌة ، الدٌانة اإلسبلمٌة ، الدٌانة المسٌحٌة ، الرومانً

 .ٗٗٗ، المصدر الؽربً العثمانٌة

                                                 
 .  77مداخلة الدكتور جبلل أمٌن ، الهوٌة و التراث ، ص ٔٗٗ

 .  78مداخلة الدكتور علً مختار ، الهوٌة و التراث ، ص ٕٗٗ

 .  9ٓٔالهوٌة والتراث ، ص ٖٗٗ

 ٗ٘الهوٌة والتراث ص ٗٗٗ
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وفً نظر السٌد عوٌس إن المصرٌٌن مازالوا ٌمارسون أفعاالً كان ٌفعلها األجداد 

شم ، ثم إحٌاء  مثل قٌام ربة البٌت بنقش قرص الشمس على الكعك ، الفراعنة

 .٘ٗٗالنسٌم ، وؼٌر ذلك

فهذه التحدٌدات وضعٌة ؼامضة  -وفً نظرنا إنه فٌما عدا تعرٌؾ الدكتور عمارة 

سرة اختزلت ما هو أساس وراسخ لحساب ما هو عرضً و تدٌنٌة ؼٌر تراثٌة مب

 طارئ .

تنا، وقد رفعت عقٌرتها للتدلٌل بوجود أمة وهنالك تعرٌفات أخرى لوت عنق هوٌ

سورٌة تقوم على وحدة ثقافٌة جامعة ومستمرة عبر التارٌخ ورؼم الؽزاة الطامعٌن 

 . ٙٗٗكالؽوثٌٌن والكاشٌٌن والفرس والٌونان والرومان وؼٌرهم

وفً نظر هذا الفرٌق إن هإالء فرضوا إرادتهم وسٌطرتهم على اإلرادة السورٌة 

موعها األلؾ عام تخلل ذلك أحداث جسام مجطالت حتى تجاوز  فً أحاٌٌن متفرقة

 .  7ٗٗ، واجهها السورٌون فً صمود وأصالة ثقافٌة دون أن تمس ثقافتهم إال قلٌبلً 

وٌتابع هذا الفرٌق قوله بالنسبة للفتح العربً فً القرن التاسع المٌبلدي ، فقد تمكن 

عربٌة التً صارت لؽة الدٌن الخلٌفة األموي من إبدال اللؽة اآلرامٌة باللؽة ال

والدنٌا بعد أن أمر بتعرٌب دواوٌن الحكومة ومراسبلتها ، وكان من نتابج هذا 

سورٌا بكاملها من الؽرب إلى الجنوب نحو شبه الجزٌرة اتجاه اإلبدال 

 . 8ٗٗالعربٌة

 –والرأي للفرٌق السابق  –وعلى الرؼم من انتشار اللؽة العربٌة وفرض سٌطرتها 

بٌن الناس وفً مإسسات الدولة ، إال أن اللؽة اآلرامٌة حافظت على  فً التعامل

 . 9ٗٗوجودها كلؽة للتخاطب فً كثٌر من المناطق والمإسسات

 هذا وٌمكننا أن نسجل على القول المذكور المبلحظات اآلتٌة : 

                                                 
 .  8ٔٔالمرجع السابق، ص،  الدكتور أبو عمشة كتابه ثقافتنا ٘ٗٗ

 . 8ٔٔد. أبو عمشة ، كتابة ثقافتنا ، المرجع السابق ، ص ٙٗٗ

 .  8ٖٔالمرجع السابق ، ص 7ٗٗ

 .  8ٖٔالمرجع السابق ، ص 8ٗٗ

 .  8ٖٔالمرجع السابق ، ص 9ٗٗ
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لقد اعتمد الفرٌق المذكور منهجاً جوهرانٌاً ؼٌر تارٌخً بدلٌل أنه أقر بافتقار  – ًٔ

، ٌا لسٌادتها وإرادتها السٌاسٌة منذ ألؾ سنة ) والحقٌقة أكثر من ذلك ( سور

 ورؼم ذلك بقٌت متمسكة كل هذا التمسك بحٌوٌتها الثقافٌة . 

، وكؤنه من الؽٌر ، هكذا تم تحول  مع سورٌالقد ظهر الفتح العربً فً عبلقته  – ًٕ

 اتجاهات سورٌا بسبب هذا الفتح من الؽرب إلى الجنوب . 

لقد اقتصر تؤثٌر الفتح العربً اإلسبلمً فً سورٌا على حقل السلطة السٌاسٌة  – ًٖ

 . 

ٌرى الدكتور جمال حمدان أن هنالك فرشة سكانٌة حضارٌة واحدة انطلقت  – ًٗ

منذ زمن قدٌم من الجزٌرة العربٌة مٌممة وجهها ببلد الشام ومصر والمؽرب 

 العربً . 

معطٌات الواقع الجؽرافً ، لتولد  وقد تفاعلت هذه الفرشة البشرٌة مع

الحضارات المتنوعة السورٌة والمصرٌة والمؽربٌة ، بما فً ذلك البربرٌة ، 

لكن هذه المنطقة الثقافٌة ما فتبت تخضع للتفاعل الثقافً فٌما بٌنها ككتلة ثقافٌة 

 .  ٓ٘ٗواحدة ، فً إطار نوامٌس الخاص والعام ، والتنوع فً إطار الوحدة 

فقد انتهكت سورٌا ، وأنهكت قواها خبلل هذا الزمن الطوٌل لفقد  وبصورة عامة

، حٌث كانت مسرحاً للنزاع بٌن الوحدات السٌاسٌة الكبرى ،  ٔ٘ٗسٌادتها

س ، الرومان ، المصرٌٌن ، وما إن جاء الفتح العربً اإلسبلمً إال وكانت رالف

 الواحد .هذا الفتح سواء بسبب ضعفها أم بسبب األصل الثقافً  مهٌؤة لتقبل

وفً نظرنا إن ما حدث فً سورٌا ثقافٌاً هو ما ٌسمى باإلبدال الثقافً 

deplacement  ولٌس الؽزو الثقافً ، حٌث تم استبدال ثقافة بثقافة أخرى ، أو ،

، وبذلك تتحدد العبلقة بٌن الثقافات التً  ٕ٘ٗلنقل فقد نشؤ مركب ثقافً جدٌد

اإلسبلمٌة على أساس عبلقة الخلٌة فً تسبق الفتح اإلسبلمً ، بالثقافة العربٌة 

                                                 
 .  8ٖٔالمرجع السابق ، ص ٓ٘ٗ

ك والتدلٌل هذا الرأي للدكتور جمال حمدان فً كتابه عبقرٌة المكان ، وقد أسهب فً شرح ذل ٔ٘ٗ

 على صحته . 

م وقد أطلق 998ٔعام  ٗفاتح عبد الجبار : تؤمبلت فً الثقافة العربٌة ، مجلة النهج ، عدد  ٕ٘ٗ

 تارٌخً على التمسك بالفرعونٌة والفٌنٌقٌة وؼٌرهما من الثقافات العربٌة. تسمٌة المنهج البل
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ٌصح معه الحدٌث عن تناقض وصراع منظومتها ونسقها ، وهو األمر الذي ال

 .  ٖ٘ٗتارٌخً بٌن الفٌنٌقٌة والكنعانٌة والفرعونٌة وبٌن العروبة

 ودلٌلنا على ذلك ما ٌلً : 

خبلل  لم تنقطع الهجرات البشرٌة من قلب الجزٌرة العربٌة إلى سورٌا والعراق – ًٔ

الحقب التارٌخٌة المختلفة والمستمرة ، وهو ما نجده فً المناذرة والؽساسنة 

 .والصفوٌٌن ، وتكثؾ هذا األمر بعد الفتح العربً اإلسبلمً 

% من سكان الجزٌرة العربٌة ٌمم شطر  7٘وهنا ٌإكد الدكتور رضوان السٌد أن 

 .  ٗ٘ٗالعراق ، وذلك حتى نهاٌة القرن الهجري األول 

لقد كان العراق مركز العالم آنذاك ، لذلك كان وكد الفاتحٌن الجدد وراثة هذا  – ًٕ

 العالم وإحكام قبضتهم علٌه واالنطبلق منه إلى أعماق العالم القدٌم . 

لقد أكد الدكتور رضوان السٌد أن أسلمة سورٌا لم تكتمل إال فً نهاٌة القرن  – ًٖ

طبٌعً وصٌرورة تارٌخٌة  هذا ٌعنً أن هنالك ذوبانو، ٘٘ٗالخامس الهجري

اجتماعٌة ، ثقافٌة ، ولٌس ؼزواً عسكرٌاً قسرٌاً ، كما إن هذه األسلمة تقوم على 

 عوامل ومقومات ثقافٌة ، ولٌست دٌنٌة خالصة . 

لقد أكد آدم مٌتز أن العرب استطاعوا خبلل مدة وجٌزة أن ٌبنوا من المدن فً  – ًٗ

 .  ٌٙ٘ٗون خبلل أربعة قرونجنوب العراق بما ٌزٌد عما فعله الساسان

لقد أكد الدكتور أبو عمشة أن ثقافة اللباب تخاطب وتعانق الحس الباطن فً  – ً٘

 اإلنسان : قٌمه ، روحه أخبلقٌاته .

ومما ال شك فٌه أن العرب المسلمٌن الذٌن انطلقوا من الجزٌرة العربٌة ما كان 

ٌمكن تسمٌته بالحضارة  لٌنقصهم هذا النوع من الثقافة ، وكل ما كان ٌنقصهم ما

 الشٌبٌة : عمران الواقع ال عمران الروح . 

                                                 
بٌن األٌدٌولوجٌا القومٌة الٌاس سحاب : فً االلتباس الفكري بٌن العروبة كهوٌة تارٌخٌة و ٖ٘ٗ

 م  997ٔ، عام  ٙالحدٌثة ، مجلة الطرٌق ، عدد 
 .  7٘كتابه مفهوم الجماعات فً اإلسبلم ص ٗ٘ٗ

 .  7ٙالمرجع السابق ص ٘٘ٗ

م  998ٔ، عام  8ٗٔ. عبد الستار عثمان : المدٌنة اإلسبلمٌة ، عالم المعرفة ، الكوٌت ، عدد  د ٙ٘ٗ

 .  ٕٗهـ ، ص ٔٓٗٔ
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ودلٌلنا على ذلك أن الدفق الروحً لذلك الفتح لم ٌقتصر دوره ومفاعٌله فً منطقة 

سورٌا ، بل امتد  إلى نطاق جؽرافً كبٌر من هذه المسكونة ، حٌث استطاع 

 لك بفضل الفاعل القٌمً . هإالء الفاتحون أن ٌدقوا أبواب الصٌن وبواتٌٌه ، كل ذ

استطاعا أن ٌكونا فرشاً  -كوجهٌن لحقٌقة واحدة  -والخبلصة فاألسلمة والتعرٌب 

بروحه الجدٌدة ، وإن استجبلء روح الجماهٌر  تارٌخٌاً ثقافٌاً صهر الثقافة السورٌة

العربٌة فً سورٌا ٌإكد أن هنالك حقٌقة ثقافٌة واحدة هً الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة 

التً هضمت كل ثقافة سابقة لها وصبت علٌها عصارتها الهاضمة ، حٌث 

أصبحت جزءاً من نسٌجها وبنٌتها ، وأن الذي ٌحرك روح األمة العربٌة ، هو تلك 

الهوٌة الثقافٌة ، ولٌس قرص الشمس المنقوش على الكعك من قبل المرأة 

فٌة المزعومة المٌتة المصرٌة ، أو عبر شم النسٌم ، أو ؼٌر ذلك من المظاهر الثقا

إلى  –فٌما عدا الممثل منها عربٌاً وإسبلمٌاً  –الطاربة و العارضة التً تحولت 

 ثقافة متحفٌة تهم حفاري القبور . 

  -وضع مسؤلة الهوٌة فً إطارها السلٌم  -

نإكد ما قاله الدكتور محمد عمارة بؤننا أمة عربٌة إسبلمٌة واحدة ، والعروبة 

وهذا ال ٌتنافى مع أننا كنا فراعنة قبل أن نتعرب ، وأن ؼٌرنا  ،قسمة من هوٌتنا 

كان ؼٌر عربً قبل أن ٌتعرب ، والعروبة هً بالمعنى الحضاري ، ولٌس 

بالمعنى الدٌنً ، قد استوعبت الموارٌث الحضارٌة ودمجتها مبلورة هذا الكٌان 

 الجدٌد فً الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة . 

ٌن الخضور فً تؤسٌسه للعروبة إلى ذلك التؤسٌس وٌذهب الدكتور جمال الد

المعرفً القابم على الحفر والتشٌٌد والتنقٌب فً بنابنا األناسً االنتربولوجً 

فً المتٌن ، والذي ٌمتاز بالتراكم التارٌخً الكمً والكٌفً الذي تمتد جذوره االثق

لى لئلنتاج الثقافٌة إلى األلؾ التاسع قبل المٌبلد ، حٌث بدأت المبلمح األو

العربً فً منطقة الشرق العربً ، وامتدت الحقاً سابقة األمم األخرى  االجتماعً

بالتدجٌن النباتً والحٌوانً وبناء المدن القبلعٌة لتظهر عبر الحضارات الحلٌلة 

فً العالم والتً تشكل بمظاهرها المتعددة السومرٌة ، البابلٌة ، اآلشورٌة ، 

الفرعونٌة ، النبطٌة ، التدمرٌة ، وؼٌرها مبلمح متنوعة الكنعانٌة ، الفٌنٌقٌة ، 



 (187) 

ذلك التراكم لفً التوضع الثابت  لثقافة واحدة ، هً الحضارة العربٌة لتثب جمٌعها

 فً الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة . 

وٌتابع الدكتور الخضور القول : إن الثقافة العربٌة ذات امتداد متواصل ؼٌر 

طاعات التً ٌتحدث عنها البعض إال شكبلً من أشكال منقطع أو متقطع وما االنق

التمثل األٌدٌولوجً والسٌاسً ، وبالتالً لم تكن الصاببة واألحناؾ والحضارات 

، بما فً ذلك النبطٌة والتدمرٌة إال استمراراً وتواصبلً لذلك التٌار األناسً 

بامتداده  األناسًالمفاهٌم األولٌة للمسٌحٌة قبل التؽرٌب بها لٌتواصل ذلك التٌار 

 .المعرفً اإلبراهٌمً بظهور اإلسبلم 

وٌتابع القول : لم تكن سواحل إفرٌقٌة العربٌة معزولة عن المظاهر الحضارٌة 

للمشرق العربً ، وتارٌخ الفٌنٌقٌٌن وحركتهم وهجراتهم من الجزٌرة العربٌة إلى 

 .  7٘ٗالعربً وإقامتهم فً جزٌرة الدٌلم إال أكبر دلٌل على ذلكالساحل من الخلٌج 

هذه الرإٌة االستمرارٌة ؼٌر المنقطعة أو المتقطعة للتارٌخ العربً ، نجدها عند 

تكونت عبر تفاعبلت  الٌاس سحاب ، فهو ٌإكد أن العروبة كهوٌة تارٌخٌة ،

فالفٌنٌقٌة  ذلكبوعرقٌة وحضارٌة وثقافٌة ودٌنٌة شدٌدة التنوع والخصب ، 

والكنعانٌة والفرعونٌة واآلشورٌة والبابلٌة ، لٌست النقٌض التارٌخً للعروبة ، بل 

اإلرهاصات التارٌخٌة لها التً ظلت تتفاعل على هذه األرض حتى صهرت فً 

ة ، هذا ٌعنً أن الرأي المذكور ٌؤخذ بالمذهب االرتقابً 8٘ٗبوتقة العروب

avolutionist طقة العربٌة مرت بدرجات صعوداً وارتقاء حٌث ٌإكد أن ثقافة المن

 حتى وصلت إلى المرقى العربً اإلسبلمً . 

 وٌإكد العدٌد من المفكرٌن أن تارٌخ لبنان جزء من التارٌخ العربً ، ولٌس لـه

المطران جورج  –كمال الصلٌبً  –سٌاقه الخاص ) اسطفان الدوٌهً 

 . 9٘ٗخضر(

                                                 
بعنوان : الثقافة العربٌة الراهنة ، التطبٌع الثقافً ، رإٌة شاملة ، مجلة الطرٌق م ومقاله الموس 7٘ٗ

 .  7ٔٔم ، ص99ٓٔعام  ٖوٕ، العدد 

م بعنوان : االلتباس الفكري بٌن العروبة كهوٌة تارٌخٌة ، وبٌن اإلٌدٌولوجٌة ومقاله الموس 8٘ٗ

 .  ٖٓم ، ص997ٔعام  ٙالقومٌة الحدٌثة ، مجلة الطرٌق ، عدد 

 .  ٔ٘م ، ص 997ٔعام  ٙمورٌس نهرا : لبنان وتٌارات الفكر القومً ، مجلة الطرٌق عدد  9٘ٗ
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سان العربً ٌمثل إنساناً متدٌناً عبر وفً نظر األستاذ عون الشرٌؾ قاسم إن اإلن

 .  ٓٙٗالتارٌخ ، وإن الدٌن هو كل شًء فً حٌاة العرب 

فنحن نقول بحضارة إسبلمٌة ، لكن لٌس بالمعنى الدٌنً الطابفً وفضبلً عن ذلك  

الذي ٌرصد فً حضارتنا جوهراً ثابتاً من األزل إلى  essentiolistأو الجوهرانً 

ألؼلبٌة إسبلمٌة ، واإلسبلم الحضاري هو هوٌة األمة األبد ، وإنما بمعنى أن ا

حتى لؽٌر المسلمٌن من أبنابها ، أما اإلسبلم العقٌدي فهذا خاص بالجماعة المسلمة 

فً هذه األمة ، وهذا هو معنى تمٌٌز الفقه اإلسبلمً بٌن الوضع اإللهً بصفته 

سلم من النص عبلقة مع هللا تعالى ، وبٌن الوضع البشري الذي هو امتٌاح الم

حضارة ٌتفٌؤ  –وتطبٌقه فً إحداثٌات المكان والزمان ثم تحوله إلى نسػ حٌاتً 

 .  ظبللها كل إنسانفً 

هذا الوضع البشري فً حضانة األمة العربٌة ، والحال والمناخ والفضاء ٌظل 

ٌنتمً إلى الحال العربٌة ، وهذا هو مؽزى قول المطران جورج خضر : هنالك 

 .  ًٔٙٗ الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة ونحن ننتمً إلٌهاحضارة واحدة ه

وقول المفكر أمٌن نخلة : اإلسبلم إسبلمان : إسبلم بالدٌن ، وإسبلم باللؽة 

 ٕٙٗوالحضارة ، وكؤننا كلنا مسلمون حٌن ٌكون اإلسبلم كلفاً بمحمد واحتفاًء بلؽته

 . 

قٌة بٌن العروبة على هذا األساس ٌرفض األستاذ حسٌن وهبة فران أٌة محاولة توفٌ

واإلسبلم ألن هذه المحاولة معناها االعتراؾ بثنابٌة ال نإمن بها باعتبارها ؼٌر 

موجودة باألصل ، وفً النهاٌة فالمذكور ٌإكد أن العروبة واإلسبلم أقنوم واحد ، 

اإلسبلم أعطى البعد النفسً الحقٌقً للعقل العربً ، والروح اإلسبلمٌة نشؤت 

 .  ٖٙٗال خارجها  داخل الذات العربٌة

                                                 
، وانظر مقال األستاذ علً نوح :  9ٗم ، ص 98ٙٔفً معركة التراث ، بٌروت دار العلم  ٓٙٗ

م  99ٖٔلعام  ٙالعرب فً صحوة إسبلمٌة أم انتكاسٌة مجتمعٌة ، مجلة المستقبل العربً ، عدد 

 .  ٖٔٔص
 .  8ٔم ص 99ٓٔعام  ٗعدد  ٖجلة الناقد  السنة م ٔٙٗ

 .  8ٕٔالحوار القومً الدٌنً : المرجع السابق ، ص ٕٙٗ

 99ٓٔلعام  ٕم بعنوان العروبة و اإلسبلم عبلقة توحد ، مجلة دراسات عربٌة عدد ومقالة الموس ٖٙٗ

 .  8ٙم ص
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وقرٌب من ذلك ما أكده العبلمة السٌد محمد حسٌن فضل هللا بؤن العبلقة بٌن 

اإلسبلم والعروبة هً عبلقة اإلطار الذي ٌبحث عن الصورة ، واإلسبلم كان هو 

الصورة عندما انطلق فً الحٌاة العربٌة ، ونحن نعرؾ أن اإلطار ٌعطً الصورة 

 .  ٗٙٗتعطً اإلطار كثٌراً من جماالتها بعض مبلمحها ، كما أن الصورة 

وفً نظرنا إن اقتران العروبة باإلسبلم هو اقتران الجسد بالروح أو اإلطار 

بالصورة وإن قوة اإلسبلم قوة للعروبة ، وبالمقابل فإن تلك البدعة الحشوٌة 

بضرب األصولٌة اإلسبلمٌة ، ما هً والمدللة المضللة التً أتى بها راهنٌاً الؽرب 

 حقٌقتها الجوهرٌة إال ضرب للحال اإلسبلمٌة . فً 

وعلى هذا ٌإكد األستاذ فهمً الهوٌدي أن المسؤلة أبعد من التصدي للمد اإلسبلمً 

، أو حتى للقضاء علٌه ، لكن الهدؾ األبعد هو تقوٌض ثوابت األمة وإلؽاء وعٌها 

ه ثقافة الحضاري وذاكرتها التارٌخٌة ، ذلك أن اإلسبلم لٌس عقٌدة فقط ، لكن

 . ٘ٙٗوحضارة وهوٌة 

وفً إطار إبراز أهمٌة الرموز الثقافٌة فً حٌاة األمة العربٌة ، ٌدلل الدكتور محمد 

الزوادي بتفوق عامل الرموز على العامل االقتصادي ، وضرب مثبلً على ذلك فً 

ظاهرة العزلتٌن فً كندا ، ثم االستعمار الفرنسً لشعبنا فً الجزابر ، وفشل هذا 

 مار أمام صخرة الرموز العربٌة اإلسبلمٌة . االستع

وفً نظره إن األمة العربٌة فرٌدة من نوعها بٌن األمم بسبب ما تملكه من رأس 

 . ٙٙٗمال رمزي 

ا للقومٌات ، فقد حمل حالتقسٌم الذي أجراه الدكتور محمد الشٌهذا وقرٌب من ذلك 

فً النهاٌة ، فقد هذا التقسٌم على المادي والروحً ، ثم الماضً والحاضر ، و

حً وجمعها بٌن المادي والر –أعطى األمة العربٌة قصب السبق فً تكوٌنها 

 المشدود إلى المستقبل .  -والماضً والحاضر 

                                                 
  ٘ص 99ٖٔلعام  7ٙعدد م بعنوان فً اإلسبلم والعروبة ، مجلة المستقبل العربً ومقاله الموس ٗٙٗ

 م .  99٘ٔتشرٌن أول ٗٔ،  8ص 8ٔ7محلة المجلة ، عدد  ٘ٙٗ

  ٘، ص 99ٙٔلعام  9ٕٓمقاله الموسوم بعنوان السبلم والتطبٌع ، مجلة المستقبل العربً ، عدد  ٙٙٗ
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وإذا اعتمدنا التعرٌؾ بالتراث الذي قدمه مالك بن نبً والذي هو الدستور الخلقً 

د لنا أن العربً هو كل ، إذا اعتمدنا ذلك تؤك والذوقً والجمالً والمنطقً والعملً

 . إنسان ٌتفٌؤ بظبلل هذا الوطن، وٌعتنق ثقافته بالمدلول الذي سبق تحدٌده

شٌفرة أو مصفاة تؤكد لنا أن الحضارة  هكذا إذا شبهنا شخصٌة األمة بموشور أو

، وهذا ما ٌفسر لنا تمٌٌز  التً بٌن أٌدٌنا نشؤت من خبلل هذا الموشور أو المصفاة

، وتوضٌح  اإلسبلمً من عمران الدابرة الحضارٌة اإلسبلمٌة العمران الحضاري

ذلك أن الدولة اإلسبلمٌة األولى فً المدٌنة قامت على حامل بشري تارٌخً مادته 

 .  7ٙٗدستور هذه الدولةاً ، وهإالء هم الذٌن صاؼوا اجتهاد العرب

ل آلٌة وعلى ضوء الدستور العملً لروح أمتنا العربٌة ، عاملت هذه األمة من خبل

الفتح المجوس والبربر معاملة أهل الكتاب ، كل ذلك تعبٌراً عن روح التسامح 

 والبعٌد عن الشعوبٌة . 

ال أحد ٌنكر أن العرب فً الجاهلٌة كان لهم دستورهم الذوقً والجمالً ، وأبرز 

 دعامات الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة.  حدهو أهو الشعر العربً الذي  مظهر لـه

صدد نتذكر مقولة المطران جورج خضر فً رده على األب سلٌم عبو وفً هذا ال

المتضمنة : طبلبنا ٌطالعون األدب العربً ، وأنا أجزم أننً ال أعرؾ تراثاً شعبٌاً 

ؼاب عنه الدٌن ، كما هو الحال بالنسبة لؤلدب العربً ال ٌرٌد لنا الدكتور سلٌم 

 .  8ٙٗعبو ثقافة ؼرٌبة إزاء ثقافة عربٌة

نت العروبة باإلسبلم منذ نشوء أول دولة لئلسبلم ، والتً هً أول دولة لقد اقتر

للعرب قاصدٌن بالدولة تلك الجماعة البشرٌة التً أسست سلطتها حاملة المشروع 

التارٌخً الحضاري اإلنسانً ذا األنساق والتصورات والمعانً والقٌم اإلنسانٌة 

 لبشري قال تعالى : والنظرة الواضحة للحٌاة ولتعزٌز وترسٌخ الشرط ا

ُه لَِذْكٌر لََك َولَِقْوِمَك َوَسْوَؾ ُتْسؤَلوَن( )الزخرؾ:  .  9ٙٗ( ٗٗ) َوإِنَّ

                                                 
  8ٖٔهذا الرأي لؤلستاذ محمد سلٌم العوا ، انظر الحوار القومً الدٌنً ، المرجع السابق ، ص 7ٙٗ

 .  ٙ٘م ، ص 997ٔلعام  ٙنهرا : لبنان وتٌارات الفكر القومً ، مجلة الطرٌق ، عدد مورٌس  8ٙٗ

محمد عابد الجابري : مسؤلة الهوٌة : العروبة و اإلسبلم ، وهو ٌإكد التداخل العضوي بٌن  9ٙٗ

 .  ٔٔٔص 99ٙٔلعام  7ٕٓالعروبة واإلسبلم مجلة المستقبل العربً عدد 
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لقد أعطى العرب لهذه الدولة التً نشؤت فً المدٌنة المنورة الحامل االجتماعً 

،  7ٓٗالتارٌخً ، كما أعطوها الكثٌر من المصطلحات والمفاهٌم والقٌم والعادات

 الصورة لئلطار . مقارنة لئلسبلم مقارنة الروح للجسد أوالعروبة وومنذبذ 

وٌرى الدكتور رضوان السٌد أن العرب أمة تارٌخٌة ٌلعب اإلسبلم وثقافته 

ورموزه دوراً كبٌراً فً تشكٌلها التارٌخً والحدٌث ، والدلٌل على هذا االمتزاج 

بلمٌة ، وضآلة بٌن العروبة واإلسبلم جماهٌرٌة الفكرة العربٌة ذات األبعاد اإلس

نفوذ األفكار العلمانٌة بٌن الجمهور ، بل واقتصار انتشارها على قلة من النخب 

  .7ٔٗالمؽتربة

لقد قامت الفكرة العربٌة فً األصل على مجموعة من المفاهٌم التارٌخٌة والرمزٌة 

ذات األصل الثقافً اإلسبلمً، فشكلت بذلك نوعاً من التواصل تجاوباً مع 

ة للجمهور، ومع الطابع االستٌعابً التولٌفً للثقافة التارٌخٌة الرؼبات العمٌق

اإلسبلمٌة واالنتماء التارٌخً العربً ، وبمعنى أوضح فقد فهم الجمهور العربً 

 .  7ٕٗالعروبة باعتبارها استمراراً للمشروع الوحدوي اإلسبلمً التارٌخً

افتقارها وعزلها ،  وبالمقابل فقد أدى تحول العروبة إلى إٌدٌولوجٌة عقابدٌة إلى

فواجهتها منذ السبعٌنات إٌدٌولوجٌة عقابدٌة إسبلمٌة تفتقر إلى استٌعابٌة اإلسبلم ، 

 وؼنى العروبة التارٌخٌة . 

وقرٌب من ذلك تؤكٌد األستاذ فضل شلق بؤن العرب أمة ؼٌر قومٌة ، وقد عنى 

قوي باإلسبلم بذلك إن قوة الفكرة العربٌة فً وعً الجمهور ناجمة من اقترانها ال

 فً التارٌخ والمفاهٌم ووعً الجمهور . 

فهذه األمة لٌست عرقاً أو أثنٌة أو قوم أو قبٌلة ، أو تجمع قبابل ، بل هً سٌرورة 

تارٌخٌة ، إذ كانت على الدوام وفً مختلؾ مراحل التارٌخ مجتمعاً مفتوحاً 

حت لوابه ، ٌستوعب ، وٌدمج فً إطاره الشعوب واألقوام والقبابل المنطوٌة ت

وعندما كانت تواجه إشكالٌة المواجهة بٌن االنطبلق القومً والمشروع الكونً ، 

                                                 
م بعنوان اإلسبلم واالنتماء العربً ، منشور فً مجلة العربً ود. رضوان السٌد : مقاله الموس 7ٓٗ

 .  997ٔالكوٌت عدد آذار لعام 
 .  ٖٗالمرجع السابق ، ص 7ٔٗ

 .  ٖٗالمرجع السابق ، ص 7ٕٗ



 (192) 

كانت تختار هذا األخٌر ، حتى لو كان على حساب موقع العرب فً السلطة ، 

وهً أمة عربٌة الرتباطها باللؽة ال بالعرق العربً أو القبابل العربٌة ، واللؽة 

الداللة على كون هذه األمة تشكٌبلً ثقافٌاً تارٌخٌاً العربٌة كمكون أساسً لؤلمة هً 

 .  7ٖٗقبل كل شًء

عن قسمات الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة ، وإننا نجتزئ فً ذلك ون لقد تكلم الكثٌر

 القسمات اآلتٌة : 

ال تعرؾ هذه الثقافة التقوقع واالنطواء ، بل إنها ثقافة تمتلك الثقة بالذات  – ًٔ

تفتحة على الؽٌر ، وهذا ما شهدته جمٌع المراحل والنفس ، وبذلك فهً م

التارٌخٌة التً مرت على أمتنا ، حٌث تمثلت وهضمت الثقافات الٌونانٌة 

 والفارسٌة والهندٌة والرومانٌة ، وؼٌر ذلك . 

كانت أعٌن حضارتنا تتركز على اقتباس الحضارة الشٌبٌة المادٌة والعلمٌة ،  -ًٕ

واألخبلقً ، وهو األمر الذي تإكده بعثات  ولٌس العمران الروحً والقٌمً

محمد علً باشا إلى أوروبا ، حٌث استهدفت هذه البعثات التحدٌث المدنً 

والدنٌوي والتنمٌة ، أما فً المجاالت الفكرٌة والفلسفٌة وفً تصورات الكون 

والقٌم واألخبلقٌات ، فقد كان هنالك وعً بضرورة الحفاظ على قسمات أمتنا 

 ؤن . فً هذا الش

فقد ، وهذا ما ٌتؤكد من كتاب تخلٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز للطهطاوي 

تكلم عن الحضارة المدنٌة والتقدم والعمران ، ودعا قومه إلى أن ٌنهلوا من 

هذا المنهل ، لكنه فً الوقت نفسه تكلم عن الفلسفة األوروبٌة بؤنها تنطوي 

 .  7ٗٗعلى حشوات مضللة

ٌة اإلسبلمٌة بؤنها تنطوي فً ثناٌاها على اإلحساس تتمٌز الحضارة العرب – ًٖ

لحضارة الؽربٌة التً درست العلوم لالعمٌق بوجود القوة الخالقة ، خبلفاً 

بصفتها حقوالً مستقلة عن هذه القوة الخالقة ، أي درست هذا الكون بؤسبابه 

 .7٘ٗومسبباته ، دونما وجود قوة وراء هذا المحسوس

                                                 
 . ٖ٘المرجع السابق ، ص 7ٖٗ

 .  ٓٗمداخلة الدكتور عمارة فً الهوٌة والتراث ، ص 7ٗٗ

 .  9ٗمداخلة الدكتور عمارة فً الهوٌة والتراث ، ص 7٘ٗ
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رأ مثبلً ابن سٌنا فً طوق الحمامة ، وكؤنه ٌإلؾ أما فً حضارتنا ، فإنك تق

 فً اإللهٌات ، مع أن موضوعه هو الحب . 

نان ( ، ومع ذلك نجده عندما ٌستؽلق علٌه رٌلقد اعتبر ابن سٌنا ملحداً لدى ) 

ثم ٌقع فً ٌده كتاب للفارابً ٌعٌنه على ، فهم كتاب ما بعد الطبٌعة ألرسطو 

جده ٌترك أوراقه وقلمه وٌنزل إلى الشارع هذا الفهم ، عندما ٌحدث ذلك ن

 لٌتصدق على الفقراء . 

هذا الموقؾ ولٌد الحس اإلٌمانً الذي ٌسبػ كافة العلوم اإلسبلمٌة سواء 

أكانت علوم الشرع أم العقل ، وثم فهذا التدٌن ، هذا الحس اإلٌمانً هو )هوٌة 

)ٗ7ٙ  . 

جوهر إنسانٌة اإلنسان ،  والعقبلنٌة أٌضاً قسمه ربٌسٌة فً هوٌتنا ، فهً – ًٗ

وأفضل قواه وجوارحه ، فهو الذي ٌمٌز اإلنسان من الحٌوان ، وهو الذي 

 . 77ٗجعله هللا تعالى حجة صبلحه وفبلحه

ثمرة من ثمرات العقل ،  –وهً تتردد كثٌراً فً القرآن  –وإذا كانت الحكمة 

ل ، وهً فهً مقننة القوانٌن وموضحة السبألنها اإلصابة فً ؼٌر البنوة ، 

 .  78ٗفً النهاٌة قوام الكماالت العقلٌة والخلقٌة 

لكن هذه العقبلنٌة اإلسبلمٌة تتمٌز من عقبلنٌة الؽرب بؤنها عقبلنٌة تقرأ النقل 

بإدراكه ، وتإسس ل على ضوء العقل وتضبط العقل بالنقل ، فٌما ال ٌستق

التً اإلٌمان الدٌنً على النظر العقلً ، فتحرر اإلنسان من النصوصٌة 

العقل ألهلها ، ومن الوضعٌة التً ال تإمن إال بثمرات الحواس والمحسوس 

ٗ79  . 

تكلم الكثٌرون عن ثنابٌة تمٌز الهوٌة العربٌة من هإالء ، كما سبق قوله ،  – ً٘

 توفٌق الحكٌم وٌحٌى حقً وسهٌل إدرٌس ومحمد عمارة . 

                                                 
 .  ٗٗمداخلة الدكتور عمارة فً الهوٌة والتراث ، ص 7ٙٗ

 .   ٕٙ٘األعمال الكاملة كمال الدٌن األفؽانً ، ص 77ٗ

 .  ٕٓٙالمرجع السابق ، ص 78ٗ

د. عمارة : مقاله الموسوم بعنوان أزمة الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة ، مجلة االجتهاد ، بٌروت ،  79ٗ

 م . 99ٔٔلعام  ٖٕالعدد 
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فً كتابه تجدٌد ولعل أبرز من ركز على هذه السمة الدكتور زكً نجٌب محمود 

الفكر العربً ، فقد بحث فً هذا الكتاب عن معنى األصالة فً ثقافتنا عن 

طرٌق محاولته إقامة فلسفة تعبر عن الخصوصٌة العربٌة ، فوجد هذه الفلسفة 

فً الثنابٌة ، ٌقول المذكور: إن الثنابٌة مبدأ راسخ فً ضمابرنا العربٌة ، بٌن 

إلٌمان ، بٌن المادة والروح ، بٌن المطلق الخالق والمخلوق ، بٌن العلم وا

 . 8ٓٗوالنسبً ، بٌن السماء واألرض

إن الؽرب هو صانع العلم الحدٌث ، لكنه فقد اإلنسان ، أما نحن العرب فنجمع 

 بٌنهما . 

مٌز الدكتور عمارة بٌن الدٌن والعقٌدة ٌوفً إطار البحث عن الهوٌة الثابتة  – ًٙ

 .الفلسفة اإلسبلمٌة والشرٌعة والقانون اإلسبلمً و

فالدٌن ٌتؤلؾ من عقٌدة وشرٌعة ، والشرٌعة نهج ، أما القوانٌن اإلسبلمٌة ، فهً 

، ولٌس فقٌهاً " تعالى " شارعسبحانه ولذلك ٌقال إن هللا  –فقه  –وضع بشري 

 . 

الهوٌة التً هً فلسفة القانون ،  –هنالك إذن تمٌٌز بٌن القانون والشرٌعة 

هذا القانون اإلسبلمً متؽٌر بحكم الزمان والمكان ، أما ولٌست القانون ، و

 . 8ٔٗفلسفة القانون ) ال ضرر وال ضرار ( فهً فلسفة القانون اإلسبلمً

وٌتابع الدكتور عمارة القول : فً االقتصاد والعدل اإللهً ، العدل االجتماعً 

 الذي ٌتمثل فً قوله تعالى : إن اإلنسان لٌس مالكاً بشكل مطلق ، ولٌست

الملكٌة محرمة علٌه بشكل مطلق ، وإنما الملك الحقٌقً ، مالك الرقبة هو هللا 

ملك اإلنسان ، فهً ملكٌة مجازٌة ، ملكٌة منفعة ، وظٌفة  هتعالى ، وما نسمٌ

اجتماعٌة ألن الوسطٌة التً تمٌزنا هنا إن اإلنسان لٌس وحده فً الكون ، ولٌس 

وهللا هو ، إنما هو خلٌفة هللا تعالى مركز الكون كما فً الحضارة األوروبٌة ، 

المالك ، ونحن مستخلفون فً هذا الملك ، ومصلحة األمة ، وما رآه المسلمون 

 حسناً ، فهو عند هللا حسن... .

                                                 
 .  7ٕ٘بق الذكر : صكتابه السا 8ٓٗ

 .  ٕٗمداخلته فً الهوٌة والتراث ، ص 8ٔٗ
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هذه هً فلسفة العدل االجتماعً ، أما النظم والتنظٌمات والتراث ، فنحن ؼٌر 

 ، ولٌست هوٌة .  ها وتطبٌقات السلؾ لٌست هوٌة ، هً تراثتملزمٌن بجمل

، هذه الهوٌة التً تقوم على قسمات الحس الدٌنً ، العدل االجتماعً ، العقبلنٌة  – 7ً

الوسطٌة ، ال بد لها من حامل اجتماعً ، كتلة تارٌخٌة ، هذه الكتلة هً 

دٌدٌون اإلبداعٌون ، العرب المسلمون ، أصحاب االستجابة الخبلقة ، ولٌس جالت

، المنكفبون الذٌن ٌخرون صماً وعمٌاناً على التراث  االنكماشٌون الحشوٌون

كما أنهم لٌسوا االنؽماسٌٌن التؽرٌبٌٌن الذٌن انسلخوا نهابٌاً عن مقومات 

 .  8ٕٗهوٌتنا

وقرٌب من ذلك تحدٌد الدكتور عبد هللا عبد الدابم لروافد ومصادر أهدافنا فٌما 

 –ل االجتماعً العد –حركة العصر  –العروبة  –ٌلً : التراث اإلسبلمً 

التقدم االقتصادي واالجتماعً والعلم  –الحرٌة والدٌمقراطٌة والشورى 

 .  8ٖٗومطالب التنمٌة الشاملة 

هذا التؤسٌس القابم  لكن –ن مشكلتنا األساسٌة فً التؤسٌس إ –على بدء  وعوداً  – 8ً

على قطعة من طٌن حٌث االؼتراب عن الواقع ، وحٌث االؼتراب فً اآلخر ، 

أن ٌقوم على الهوٌة فهو الضامن اللتفاؾ  الً فإن أي تؤسٌس ال بد لـهوبالت

الجماهٌر العربٌة حوله باعتباره معبراً عن روحهم وضمٌرهم وجمالٌاتهم 

ونظرتهم إلى الوجود ومنطقهم العام وأرٌجهم الروحً وزفٌرهم المقموع 

 وقصصهم الشعبٌة وأهازٌجهم وحماسهم . 

ٌة ٌتناول كافة مظاهر حٌاتنا بما فً ذلك تؤسٌس وبالطبع فالتؤسٌس على الهو

ٌقول رٌمون ده بوالن : الدولة حضارة بؤسرها ، ، السٌاسً على الحضاري 

 .  وقد استجمعت قواها ، وأفصحت عن نفسها فً مإسسة أو مإسسات

وواضح جداً أن على السٌاسً أن ٌتؤسس على الحضاري الذي هو بالنسبة لنا 

بلمٌة التً بنتها سواعد أمتنا خبلل القرون الطوٌلة ، الحضارة العربٌة اإلس

                                                 
 .  ٕ٘مقالة الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة ، مجلة االجتهاد والعدد السابق ص 8ٕٗ

علً وطفة : األهداؾ التربوٌة فً البلدان العربٌة ، رإٌة نقدٌة ، مجلة المستقبل العربً ، العدد  8ٖٗ

 .  9ٖم ، ص 998ٔلعام  ٖٕٓ
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ولٌس من المنطقً أن نهدم هذه اآلٌات واآلالء العظمى لحضارتنا ، ونقؾ 

 معلقٌن فً الهواء تحت زعم أن علٌنا أن ننؽمس نهابٌاً فً الؽرب . 

وإذا كان التٌار االنؽماسً ؼٌر قادر على التؤسٌس لمجتمعنا ، فإن التٌار اآلخر 

 لنقٌض تٌار االنكماش ٌقؾ على كفة المٌزان األخرى . ا

تٌار االستجابة الخبلقة الذي ٌستوحً روح الماضً من أجل بناء المستقبل ،  إن

والذي ٌعتبر البرهة الراهنة حلقة أساسٌة فً تارٌخنا ، هذا التٌار العقبلنً 

 س ألمتنا. المستنٌر، هو القادر على أن ٌتخطى الرماد لٌحافظ على اللهب المقد

إن السٌاسة لٌست فً حقٌقتها إال تقنٌة للواقع وفٌزٌاءه وصٌاؼة لـه ، وعلى هذا 

األساس حدد ابن خلدون العبلقة بٌن العمران المدنً والسٌاسة كالعبلقة بٌن 

المادة والصورة ، وشبه أحدهم السٌاسة بإبرة مؽناطٌسٌة تحركها الساحة 

هذا األساس ٌرى بوتول أن  المؽناطٌسٌة التً هً المجتمع ، وعلى

سوسٌولوجٌة الٌوم ) اجتماع ( هً سٌاسة الؽد ، كما أن الدستور الضمنً للحٌاة 

 ( .، هو أساس الدستور الشكلً )عبد هللا العروي

وهكذا أصبحت الحجة البٌضاء واضحة ، فمن أسس بنٌانه على تقوى من هللا أم 

 من أسسه على شفا جرؾ هاٍر فانهار به .  

دة ومتشابكة بٌد أننا حرصنا على تسجٌل أن نظرٌة الثقافة تثٌر نقاطاً معقّ ومع 

 النقاط اآلتٌة :

إن قضٌة البحث عن الهوٌة القومٌة التً عرفت عند بعضهم بإشكالٌة األصالة  – ًٔ

وعند بعضهم اآلخر بالخٌار بٌن التراث والتجدٌد ، حٌث نادت ، والمعاصرة 

، بٌنما رأت أخرى مناهضة لهذا علٌه  واالنكفاء جماعة باالنحٌاز الكلً للتراث

التوجه ، وذلك فً معاٌشة ظروؾ العصر ، بٌنما انبرى فرٌق ثالث ٌدعو إلى 

 .8ٗٗمنزلة بٌن المنزلتٌن

 التمسك باألصول ، وإن كانت قد تجاوزت  - لؽةً  –فاألصالة تعنً 

التفتح ، بل تفٌد المعنى اللؽوي ، فهً ال تفٌد الشًء الموازي للتجدٌد و -داللة  -

                                                 
دكتور حسن إبشر الطٌب :المشروع الحضاري العربً بٌن التراث والحداثة المرجع مداخلة ال 8ٗٗ

 ٖٖٙالسابق ص
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هً تحمل الثبات والدٌمومة  إذاً  القدرة على معالجة المشكبلت والهموم العارضة ،

فً الوقت الذي تفٌد فٌه االستمرار والصٌرورة ، ومن ثم كانت كل أصالة ذات 

بل إن الشًء الفكري والفنً  ومن القدرة على اإلبداع ، حظ من التجدٌد والتفتح ،

ا ـٌوصؾ باألصالة إال إذا كان ذا سمات جدٌدة تمٌزه عمَّ عند مختلؾ األمم ال 

 .8٘ٗسواه

فإذا تجاوزنا عالم الفكر والفن وجدنا أن األصالة هً الشكل الذي تتولد فٌه 

 له . فقدرتها على التولٌد ال تنفصل عن كونها مرتكزاً  المتنوعات ،

راث أي الجوهر واألصلً ال ٌعنً الت وعلى ضوء ذلك فاألصالة هً األصل ،

 من التجدٌد واإلبداع . عالٌاً  ٌعنً االنكفاء علٌه ، بل ٌعنً قدراً  برمته كما ال

فالمعاصرة والتحدٌث لها داللتها اإلبداعٌة التً تقوم على االقتباس والتبصر 

األخذ بالشكل دون الجوهر كما هو قول الدكتور قسطنطٌن زرٌق  رافضةً 

 المتضمن :

وإنما بالنفاذ إلى البواطن  مجرد استعارة الظواهر،" إن االقتباس الحقٌقً ال ٌقوم ب

ى ونظم السٌاسة وأسالٌب التصنٌع مهما تنبهر به أنظارنا لٌست سو والدوافع ،

مالم ٌتوصل المقتبس إلى علتها  ومهما نعٌش فٌها ٌظل ناقصاً  ظواهر خارجٌة ،

 8ٙٗالربٌسٌة "

من هنا ٌصبح  ، فاألصالة والمعاصرة ٌستبطن كل واحد منها األخر بقدر كبٌر

 .87ٌٗنبؽً تجاوزه ذهنٌاً  الجدل البٌزنطً فً محاوالت الخٌار بٌنها ترفاً 

ٌبرز الدكتور الطاهر لبٌب ظاهرة  الثقافة والمجتمع ( فً محاضرته بعنوان ) -ًَ  ٕ

 ووسابط البدٌل:  Artitcusulationاجتماعٌة الثقافة ، وإشكالٌة التمفصل بٌنها :

mediation   ،ان وخاصة إبَّ  دراسة هذه الظاهرة فً المجتمع العربً ، وٌعنٌنا هنا

 تحول مجتمعنا نحو البدٌل اللٌبرالً .

                                                 
األصالة فً الثقافة القومٌة المعاصرة، فً القومٌة العربٌة وفً القومٌة والعربٌة  حسٌن عباس :  8٘ٗ

 ٔٗٗ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ص 98ٔبٌروت ،  واإلسبلم ،

محتواه وهوٌته وسلبٌاته فً التراث وتحدٌات العصر فً الوطن العربً كتابه المنهج العصري   8ٙٗ

 9ٖٙ، ص 98٘مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ، ، )األصالة والمعاصرة (

 7ٖٕمداخلته السابقة الذكر ص ابشر الطٌب : ند. حس  87ٗ
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أن تفعل الٌوم كوسٌط فاعل فً ربط  اإلجماعٌةوٌتساءل ماذا تستطٌع الحركات 

 الثقافة بالمجتمع ؟

إذا ماذا نستطٌع أن نفعل فً مرحلة أصبحت القوة االجتماعٌة إما فوق ... 

، وإنما تحت اجتماعٌة تستقطبها  نوعاً من المٌتافٌزٌقٌة الدولٌة اجتماعٌة أو

 الفردانٌة اللٌبرالٌة ..

ماذا نستطٌع أن نفعل فً ظل وضع لم ٌعد فٌه وسٌط اجتماعً بٌن الفرد .. 

إن المسؤلة االجتماعٌة التً تلتبم حولها الحركات االجتماعٌة تتجه  ...والكون ؟ 

أي بالتعوٌم عبر التصعٌد إلى ما هو عالمً وبالتفتٌت  نحو التجدٌد سواء بالتعمٌم ،

 عبر التفرٌد .

وتحتاج إلى مثقفٌن عابرٌن ٌنحصر عملهم فً لحظة  فعولمة تنتج ثقافة العابر ،

 .   88ٗالعبور لٌضعوا األسبلة واألجوبة التً أصبحت الثقافة الجدٌدة

 الفرع الثانً

ًّ ومسألة ثقافة  ال - ًّ إنهاض  – موِت وثقافة الحٌاةِ َنحَو مشروع ثقاف

قال أحدهم : " لو أردت قرض الشعر لما تمكنت ألننً لم أعد أرى من ألوان 

 الحٌاة إال لوناً واحداً .

 .من رأى السبلسل تمزق أجساد العبٌد لم ٌفكر إال فً الحرٌة الحمراء " 

 " إن ٌكون المرء أحمر خٌر من أن ٌكون خبٌراً " : وقال ماوتسً تونػ 

ون هم عماد أمتً ، والهاجس الكبٌر، والزخم الوّهاج ، والسإال المقلق المستضعف

الملّح الكثٌؾ حضوره هو أن أمتً نفسها مستضعفة وبرولٌتارٌة ، ومحاوالت 

 التهمٌش واإلقصاء والطمس التنً تفرز مشروعاً بعد مشروع لتسحق عظامها .

بلسل ، وزحزحة تكسٌر السثقافة الحرٌة الحمراء هً الخطوة األولى من أجل 

بلسمة الصخرات العاتٌة من على صدر المستضعفٌن فً دارنا المحبوبة من أجل 

ت المواطن ، حٌث اهتزت بوصلة حٌاته ، واختل لالعاهات والجراح التً زلز

                                                 
ة فً المشروع منشور الثقافة والمجتمع للكل ، العبلمة فً تعلٌق الداللة ، محاضرة بعنوان : 88ٗ

 وما بعدها . 9ٔالحضاري الؽربً والتراث والحداثة ص
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توازنه، وانخلع عن محورٌته وتارٌخه وتراثه ، وثقافة الحرٌة الحمراء ضرورٌة 

 طة العربٌة التً أرٌد لها أن تخون األمانة. فً جدلٌة أمتنا ، ومن قبل أجهزة السل

واختزالها من جانب واحد من جوانبها ، أال ، هل ٌمكن تبسٌط الثقافة باألٌدلوجٌا 

 وهو ثقافة الحرٌة الحمراء .

ٌحٌط بمبادرات اإلنسان وأبعاده وخٌاراته وشوقه للحٌاة ،  الثقافة فً نظرنا كل ما

معانقته المطلق واندراجه فً التارٌخ وتصمٌمه على اكتناه أسرار الطبٌعة و

 وانخراطه فً صمٌم الحٌاة . 

على هذا األساس تعددت الرإى حول هذه الظاهرة ، وحسبنا تحدٌد مالك بن نبً 

الذوق  –الدستور الخلقً : لها بؤنها  فلسفة اإلنسان والمجتمع ، أما عناصرها فهً 

إلٌه بارسوز بؤنها  ذهب  الصناعة ، وهذا ما –المنطق العملً  –الجمالً 

مجموعة الرموز التً توجه العقل ، وتدفع العناصر الذاتٌة فً الشخصٌة ، 

وتسوس األنظمة االجتماعٌة ، وتحكم األفكار والمعتقدات والرموز التعبٌرٌة 

ٌّة وآلٌات الضبط االجتماعً .  والمعاٌٌر العلم

ة هً أساس كل بناء ، والحامل إذا انتقلنا إلى الدابرة التقٌٌمٌة أمكننا القول إن الثقاف

ٌّة أهم من النظم السٌاسٌة  الذي ٌقوم علٌه صرح المجتمع ، وإن الثقافة الح

 انبثاق وال والمناهج االقتصادٌة والخطط الدستورٌة والقوالب القانونٌة ، وإنه ال

 انطبلق إال بالشخصٌة الحضارٌة لؤلمة  . 

ل للحٌاة ومنظومة متكاملة للقٌم ، متكام بهذا الشرط اإلنسانً القابم على تصورٍ 

اإلسبلم ، كما نفهم انطبلقة ألمانٌا والٌابان بعد الحرب  نفهم وثبة أمتنا فً صدر

 العالمٌة الثانٌة ، حٌث أحٌت الٌابان ثقافة الشنتو، ورجعت الصٌن إلى الكونفوشٌة.

وٌمكن التؤكٌد على أن أي مشروع اقتصادي أو اجتماعً أو سٌاسً محمول على 

الشرط اإلنسانً ، وأن ملحمة النهوض ومؽامرة االنطبلق والعملقة والتجوهر ، 

إنما تزكو وٌصلب عودها بهذا الناهض ، وبالتالً فاألمم بالثقافات والجامعات قبل 

أن تكون بالثكنات والمدافع والتقنٌات ، والقٌم لؤلمة قبل الدواء والهواء ، والثقافة 

ك" والُجّنة التً تحمً األمة ضد الملمات ، والتنمٌة "األنتبٌوتٌ هً المضاد الحٌوي

وما أدراك ما التنمٌة ؟؟ دون مشروع ثقافً ، والدٌمقراطٌة ، وما الدٌمقراطٌة إذا 
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على ثقافة دٌمقراطٌة ، تكفل حرٌة التعبٌر، وإذا لم ٌتم االلتفاؾ حولها  لم تحمل

  م .كقٌمة إنسانٌة تسمو بالحٌاة وتمجدها وتّفعل مسٌرة التقد
إن امتبلك العقول والقلوب أشد مراساً وتمرساً ومنعة فً وجه العدو من الدبابات 

والمدافع ، أجل لقد سٌطرت فرنسا على الشًء الكثٌر من الجزابر الشقٌقة ، 

ولكنها ارتدت على أعقابها أمام مملكة الروح وعملقتها ، وهذا ما وجدناها فً 

 هة التطبٌع وأخطبوطه .شموخ شعبنا فً مصر و األردن  فً مواج

بالمقارنة مع الرواسً  تارٌخنا العربً حافل بتخاذل السٌاسة وأعطابها وعاهاتها،

 الشامخات للروح الشعبٌة أمام عادٌات التفتٌت والطمس والتهمٌش واإلقصاء.

 أٌة ثقافة هً التً تعتبرها رافعة لحٌاتنا ؟؟  -

نن الحٌاة من التمدد والتقلص ، الثقافة كؤٌة ظاهرة إنسانٌة تخضع لما تخضع لـه س

 الموت والحٌاة ..

على هذا األساس ، فالثقافة التً تشؾ عن روح أمتنا ، وتستشرؾ آفاق تطورها 

هً ثقافة اإلبداع والعمل واإلنجاز والعقبلنٌة وترشٌد الحٌاة وترسٌخ الروح 

 والؽزو.   العلمٌة ، وتجذٌر الشعور بالمواجهة لمقاومة التطبٌع واالختراق والعدوان

هذا األساس ، نقول ال لثقافة الٌؤس والتشاإم واالنتظار، ثقافة المنفعة والذٌلٌة فعلى 

، ثقافة الخواء والزمن الضابع واالستبلب واالؼتراب ،  والسمسرة لئلمبرٌالٌة

 ثقافة الوعً المزٌؾ ؼٌر المطابق ، المتعثر والمنخلع . 

ٌة ثقافة / سلطة ، بل إلى إشكالٌة هذه والحدٌث عن الثقافة ٌقودنا إلى تلمس جدل

 .المزدوجة 

وحقٌقة األمر أن الصراع سرمدي بٌن هاتٌن المقولتٌن ، وهو ماتفرضه طبابع 

، األشٌاء ، إذ الثقافة حرٌة والسلطة قوة ، الثقافة إنتاج المعنى وإسباؼه على الحٌاة 

سطورة جالٌنوس والسلطة هً الهٌمنة على المعنى والقٌمة ، وهذا ماعبرت عنه أ

فً صورة رأس ذي وجهٌن ، األول ٌفٌض بالنور، واآلخر تعلوه قسمات القترة 

 والكدرة . 

لقد استطاعت مؽامرة الروح اإلنسانٌة الخالدة أن تروض السلطة ، فإذا هً لعبة 

على شحنات الؽرابز ، ومع ذلك  الشطرنج التً تقوم على مبادئ العقل والمعنى ال

بٌة لّما نرَق إلى مرحلة تؤسٌس السلطة ، حٌث تذوب فً فنحن فً دارنا العر
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المشروع المجتمعً التارٌخً ، وحٌث هً جهاز فً خدمة فكرة لٌس إالَّ ، وحٌث 

تصؽى إلى قول الثقافة ، وتشترك معها فً صنع القرار، وبالعكس ، فالحاصل 

،  لدٌنا أن المشروع ٌذوب فً إرادة السلطة ، وٌتوقؾ على نزواتها العارضة

السٌما فً حقل اؼتٌال الثقافة وتدجٌنها وإخضاعها لدواعً السلطة ، وفً حقل 

حشر المثقفٌن فً أقفاص من ذهب وفً حظابر الصمت وفً أجهزة اإلعبلم 

 والدوواٌن من أجل ثقافة التسوٌػ والتسبٌح بحمد السلطان . 

ة هً المقدمة بٌان ذلك أن الثقافة هً المقدمة األولى للحرٌة ، وبالمقابل فالحرٌ

الطبٌعٌة لروح األمة ، لطرٌق الذات الفردٌة والجماعٌة لها ، إنها الكرٌات 

 معافاة لؤلمة بدون دمها ونسؽها .  الحمراء والحرٌة هً الكرٌات البٌضاء وال

الثقافة العربٌة الحقة المعبرة عن شخصٌتنا الحضارٌة هً التً تضعنا أمام  وقفة 

اإلسبلم ، على قاعدة اإلسبلم فً العروبة ، والعروبة دقٌقة حٌال جدلٌة العروبة و

فً اإلسبلم ، العروبة انتماء وإطار، واإلسبلم هو الروح والصورة التً تزٌن 

وتتزٌن باإلطار ، العروبة هً الؽمد واإلسبلم هو الحسام ، وكم هً معاقد للعزة 

أجل العطاء  فً تارٌخنا عندما كان الحسام اإلسبلمً ٌمتشق من الؽمد العربً من

والكرامة اإلنسانٌة ، وعلى هذا فإن أٌة محاولة لضرب العروبة باإلسبلم أو 

اإلسبلم بالعروبة ، إنما هً ثقافة الخواء والفوت واالستبلب واالؼتراب عن 

مبادئ الحٌاة التً صاؼتها العروبة واإلسبلم على أرضنا ، حٌث ٌتماهى اإلسبلم 

، وحٌث تعاونا على صٌاؼة ذوقنا الجمالً فً العروبة والعروبة فً اإلسبلم 

وأرٌجنا الروحً وزفٌرنا المقموع ، ومنطقنا العام وقصصنا الشعبٌة وحماسنا 

 الوطنً وموسوعتنا العلمٌة ونظرتنا إلى الوجود وتصورنا للحٌاة . 

والتؤصٌل الثقافً الحً هو الذي ٌربط بٌن وحدات الزمن الثبلث ، حٌث الماضً 

باً ، الماضً نقطة انطبلق ، أما المستقبل  فهو المرتجى والهدؾ عب ال –حافزاً  –

 المنشود ، وٌترتب على ذلك  نتٌجة هامة ، هً أن الثقافة عملٌة إبداع النقل ، وال

 ٌمكن لثقافة أن تثري الحٌاة على أساس النقل المٌكانٌكً الصرؾ . 

الٌومً ، وهذه هً جدلٌة  األصالة والمعاصرة ، وهً جدلٌة نتنفس هواءها 

 ونعٌشها فً دقابق حٌاتنا .... 
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على هذا فهناك عملٌة فصل ووصل ضرورٌة لقراءة التراث ، فصل نقرأ فٌه 

ووصل حٌث تتم القراءة المعاصرة من أجل توظٌفه  –حقٌقة موضوعٌة  –التراث 

لحركة الحٌاة على أرضنا دون أن نعنً قراءة التراث لذاتها  –ناهضاً ورافعة  –

ٌخلو من السلبٌات الداكنة  راث ، ومع التنوٌه بان هذا التراث المن أجل الت

والظبلمٌة المنحدرة إلٌنا من العصر الوسٌط ، والنظر النقدي والمنهجً هو الذي 

 ٌقوم بعملٌة الؽربلة والتمحٌص وفرز القمح عن الذإان ...

، إذ االستبلب والحدٌث عن الثقافة ٌقودنا إلى العبلقة الجدلٌة، بٌن الثقافة والتنمٌة 

تنطلق إالَّ من  االقتصادي ٌقود إلى االستبلب الثقافً ، وبالمقابل فالتنمٌة الحٌة ، ال

ثقافة حٌة ، كذلك فالثقافة ال تزكو وتنمو إالَّ بتنمٌة اقتصادٌة تحقق إشباع الحاجات 

ٌتحقق فً عصر  العامة لكل مواطن ، إضافًة إلى تحقٌق التراكم المعرفً  الذي ال

، وهندسة العلوم ، إال بمؤسسة المجتمع العربً على قاعدة قومٌة  وترالكمبٌ

المعرفة وقومٌة المإسسات ، وقومٌة السوق ، وقومٌة المناهج التربوٌة والقٌم 

 التعلٌمٌة .

إننا نعٌش والشك حالة نهضة واستثمار حضاري فً الوقت الذي ٌطرح فٌه سإال 

قبل أن نطرح التنمٌة بالمفهوم االقتصادي الوجود والهوٌة ، والحداثة ال التحدٌث ، 

تتم إالَّ بالخٌار  الضٌق ، حسب رأي فبلسفة التؽرٌب وسماسرته ، وهذه النهضة ال

الحضاري ، والشرط اإلنسانً بمضمونه الشامل بما فً ذلك اإلصبلح الدٌنً 

تماماً ، كما حدث فً أوربا ، حٌث أرهص عصر التنوٌر والنهضة للثورة 

حٌث كان إصبلح  العقٌدة على ٌد اللوثرٌة ، هو المدخل الطبٌعً الصناعٌة ، و

ودٌنامٌة االندفاع للثورة الصناعٌة ، حٌث مقولة عالم االجتماع "  االنطبلقورافعة 

 قدره .  –استشراؾ  –فٌبر " الذابع صٌتها : علم 

نقصد  وبالطبع فلٌس المقصود من إصبلح العقٌدة مّس المقدس اإلسبلمً بقدر ما

عً على بعض الشوابب والحشوٌات وروح الجمود والتكلّس والجبرٌة الن

 والدٌن منها براء .، والؽٌبٌات والشعوذات التً علقت على تراثنا الدٌنً 

واستطراداً فاالقتصاد هو عنوان الحضارة الشٌبٌة ، فً حٌن أن الثقافة هً عنوان 

ا عقد األمراض تمتلك ثقافة حٌة ، تعتوره حضارة الضمٌر، والشعوب التً ال

النفسٌة ، فٌنخفض توترها الروحً ، وتركن إلى الخنوع والتمزق والتواكل 



 (213) 

والٌؤس ، وتضعؾ لدٌها روح المبادرة والعمل واإلقدام على الحٌاة والشوق إلى 

بهجتها ، فضبلً عن أن أي تؤسٌس اقتصادي الٌقوم على تؤصٌل الهوٌة ، الٌعنً 

 .  إالَّ االؼتراب والخواء واالستبلب

والحدٌث عن الثقافة ٌقودنا إلى سمة أساسٌة فً ثقافة أمتنا هً ورٌثة ثقافات 

الحضارات  القدٌمة السٌما الحضارات التً ترعرعت على تراب أمتنا ، حٌث 

صهرت هذه الثقافات ، وصبت علٌها عصارتها الهاضمة ، لتنتج لنا الحضارة 

وناً تراثٌاً إنسانٌاً ضخماً ، العربٌة اإلسبلمٌة ، تلك الحضارة التً تمتلك مخز

وتعتبر من أهم الحضارات فً العالم ، وهً مرشحة ألن تلعب أعظم دور فً هذه 

صراع الحضارات الذي ٌطرحه الؽرب حالٌاً ، ) األطلنطً( إالَّ  المسكونة ، وما

 حٌلولة دون أن تلعب هذه الحضارة دورها المنشود . 

مع النظام العالمً الجدٌد ، على قاعدة  على هذه القاعدة الرصٌنة نفهم التعامل

تتفتح ولنتبار" ، ولٌس على قاعدة المركزٌة األطلنطٌة ، مع التنوٌه  ر"دعوا الزهو

بعد الحداثة ،  بؤن هذا النظام الجدٌد لٌس إالَّ صورة جدٌدة للرأسمالٌة فً مرحلة ما

ا وبٌنه لٌست وهذا النظام ٌفتقر إلى أدب الحوار ومقوماته ، وبذلك فالقضٌة بٌنن

قضٌة ثقافٌة بقدر ماهً سٌاسٌة ، مع العلم بؤن الخٌارات الحضارٌة تثري الحٌاة 

الدولٌة وتزٌدها ؼناًء  خبلفاً لموقؾ النظام العالمً الذي ٌقتصر على المفهوم 

ٌتصل به من أنساق  قٌمٌة ، وأنماط  سلوكٌة  االقتصادي االستؽبللً ، وما

فً الفن والحب وروابط األسرة  والمجتمع  وحٌاتٌة رخٌصة ومبتذلة وركٌكة

 والدٌن .

ترقى إلى صعٌد الشخصٌة القومٌة ، التً  إنها ثقافة الكوكا كوال والجٌنز التً ال

بها وتعزٌزها ، وهذا ما أكده  المفكر  واالرتقاءأبدعت تارٌخٌاً روابع الحٌاة 

صعٌد  القومً المرحوم عصمت سٌؾ الدولة ، بتدلٌله بؤن الؽرب تحول على

المجتمع إلى الفردٌة وعلى صعٌد االقتصاد إلى الرأسمالٌة وعلى صعٌد الدٌن إلى 

 العلمانٌة  . 

ٌمكن أن ٌكون محموالً إالَّ على عبقرٌة اللؽة العربٌة  والمشروع الثقافً العربً ال

وفقاً لجدلٌة لؽة / فكر ، ولٌس على المشروع القابم على التفرنس والتؽرب ، لما 
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ارتباط وشٌج بٌن اللؽة واألمة ، بٌن المشروع االجتماعً والسٌاسً  فً ذلك من

 ومشروع اللؽة / الفكر .

والثقافة العربٌة هً التً تحٌط بكافة مبادرات وأبعاد اإلنسان : العلم ، الدٌن ، 

العلم ومملكته ، األسباب ، الفلسفة ومناطها الؽاٌات ، الدٌن ووجهته إعطاء روح 

 السٌاسً .  –قتصادي وضمٌر المجال : اال

الثقافة العربٌة هً التً تحترم حق الروح وحق العقل فً معانقة الطبٌعة واكتشاؾ 

أسرارها بمنهج التجربة : المبلحظة والنقد ورصانة العقل وأنسنته ، وهذا هو 

 مؽزى تسخٌر السماوات واألرض لئلنسان واستخبلفه لعمران الحٌاة .. 

تعارض مع الثقافات الفرعٌة التً تعٌش فً كنؾ ٌ والمشروع الثقافً العربً ال

وطننا إذا ما التزمت بمبدأ األمة وحقوقها وقٌمها ومصٌرها على قاعدة إذا كان فً 

ومضاًء على قاعدة التنوع فً قوة الوحدة قوة فإن فً التنوع قوًة أخرى تزٌد القوة 

جٌا إذا كانت هذه التشابه ، والتشابه فً التنوع ، واألمر نفسه بالنسبة لئلٌدٌولو

األٌدٌولوجٌات تعانق معنى من معانً األمة ، وتبقى األمة وقٌمها وضمٌرها 

ومستقبلها تمثل معنى المعانً والمشروعٌة العلٌا التً تسوس وتحكم وتوجه كل 

أٌدلوجٌا خبلفاً للطابفٌة والقبلٌة والفبوٌة التً تتعارض قٌمها وثقافتها مع تحقٌق 

 .سٌاسٌة وحقوقٌة وحٌدة بٌن الفرد والدولة  –كرابطة  –المواطنة 

تترسخ وتتوطن إالَّ على آلٌة المشروع القومً واستراتٌجٌته  والثقافة العربٌة ال

تترسخ إالَّ على أساس  العلٌا ، وفقاً لجدلٌة ارتباط الوظٌفة بالعضو، أي ال

ٌم استراتٌجٌة ثقافٌة وقٌمٌة وتربوٌة تستهدؾ أهداؾ األمة العربٌة وتنمً الق

الضرورٌة لتحقٌق هذه األهداؾ ، مثل حب العمل واإلنجاز واتخاذ القرار 

والتفاإل واإلقبال على الحٌاة ، والحرص على األموال العامة وعدم الهدر بها ، 

 ودفع الضرابب ، وؼٌر ذلك من القٌم التً تعطً بهجة الحٌاة . 

فٌن قاصدٌن من ذلك والحدٌث عن الثقافة العربٌة ٌقودنا إلى التعرٌج على المثق

ٌّة ومهندسٌها  المثقفٌن العضوٌٌن المبدعٌن ال الّقوالٌن ، أي صانعً الكلمة الح

وحّراس قٌم األمة والممتلكٌن لرأس المال الرمزي لها ، وبالتالً فالثقافة لٌست 

مسؤلة أكادٌمٌة بقدر ماهً انتماء وفعل جماعً واندماج فً روح األمة واالنخراط 

هٌرها والتعبٌر عن مطالبهم ، ولٌس تعالٌاً على هذه الجماهٌر ، بٌن ظهرانً جما
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كما تفعل النخب المؽتربة التً تجٌد الهرولة وتقبٌل األقدام ، مشٌرٌن إلى أن 

ٌإدي إلى االنشطار فً الثقافة ، وهكذا فعلى  االختبلؾ بٌن المثقفٌن ٌجب أن ال

قاعدة اإلٌبلؾ والحشد  المثقفٌن العضوٌٌن أن ٌنسجوا فكرٌاً قضاٌا األمة على

 والوعً الوطنً مع التؤكٌد  بؤن حوار المثقفٌن مقدمة للحوار السٌاسً . 

مة وعلٌنا اآلن أن نتكلم عن الثقافة لأجل ، لقد تكلمنا حتى اآلن عن الثقافة العا

 الشعبٌة التً تمثل النسٌج الحضاري ألمتنا وعمادها وقوامها ومادتها. 

ة المراٌا والببلط والقصر والثقافة المخملٌة مثلت نقطة وإذا أمكن القول إن ثقاف

االختراق فً تارٌخنا، فإن الثقافة الشعبٌة هً الحصن الحصٌن ألمتنا والمخزون 

 الرمزي االحتٌاطً الذي ٌقؾ منٌعاً ضد محاوالت االختراق واإلقصاء والطمس.

ٌش أفكارها ، لذلك فالمشروع الثقافً العربً هو الذي ٌعانق حركة الجماهٌر وٌج

 وٌعبا طاقاتها ، وٌستفز حماسها وٌحرك كوامنها . 

وعبقرٌة الثقافة الشعبٌة ٌجب أن تكون موضع اهتمام وترسٌخ ، ألن القٌم الشعبٌة 

هً الفلسفة األخبلقٌة والوطنٌة للجماهٌر، السٌما أن هذه الجماهٌر بقٌت مسكونة 

لتؽرٌب ، لذلك فإن تفجٌر فً العروبة واإلسبلم ، ورفضت التحدٌث على حساب ا

 برمٌل الثقافة الشعبٌة هو األساس لكل انطبلقة سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة . 

التً سقط فٌها العسكري والسٌاسً ، وبقً  –فً تارٌخنا  –كم هً المرات 

الشعبً بإرادته وقٌمه ؟ نجد مصداق ذلك فً هّبة الجماهٌر الشعبٌة فً قطرنا 

ران عام سبعة وستٌن وتصمٌمها على الثؤر للكرامة المصري ، عقب نكسة حزٌ

 بقٌادة عبد الناصر ، كما نجد مصداق ذلك فً وقفة الشعب اللبنانً الشقٌق . 

وأخٌراً نجد  هذا المثل الحً فً وقفة الباقورة من قبل الجندي األردنً الذي وعً 

مدمراً كل  بضمٌره صحٌفة السوابق اإلجرامٌة الصهٌونٌة ، فثار البركان فً نفسه

وعلى هذا فالتحصٌن السوسٌولوجً الثقافً ٌتم من خبلل العض بالنواجز  ،شًء 

على منطقتا الشعبً ، وما أنتجته روح الجماهٌر من أهازٌج  وأفراح وتقالٌد 

وأساطٌر ورموز وحماس وشهامة وثقة بالنفس واالعتزاز بالكرامة ، وؼٌر ذلك 

 من القٌم وأسالٌب الحٌاة الشعبٌة . 

الخبلصة أن الثقافة ماٍض وحاضر ومستقبل وزحؾ ٌفجر ثورة ثقافٌة عربٌة ، و

تقوم على ثقافة الوحدة ثقافة حرٌة التعبٌر، ثقافة الدٌمقراطٌة والمواطنة وتداول 
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، ثقافة المحورٌة األخبلقٌة ، ثقافة الخٌار الحضاري ثقافة وترشٌد المجتمع  السلطة

لمدنً بحراكه واندماجه وتوحده ، ثقافة حقوق وعقلنته ومؤسسته ، ثقافة المجتمع ا

اإلنسان وأنسنته ، ثقافة الشرارة اإللهٌة والقٌم الروحٌة ، ثقافة تحرٌر المرأة 

 وتعلٌة كرامتها وذوقها باعتبارها صانعة الحٌاة . 

تكلم أحد المفكرٌن عن ثقافة الموت وثقافة الحٌاة ، وضرب مثبلً على الثقافة 

التً كانت سابدة فً إحدى القبابل المتوحشة ، والتً كانت األولى بتلك القٌم 

تقضً بانتحار الزوجة إذا توفً زوجها ، أو التً كانت تحرم تحرٌماً قاطعاً ، 

االعتداء على أموال  ربٌس القبٌلة ، وحدث أن اعتدى أحدهم على تلك األموال 

دي على العكس فاعتورته األمراض الكثٌرة ، والؽرٌب فً األمر أن السلطة فً بل

من ثقافة القبٌلة المتوحشة تسمح أن تتؽول على كل شًء ، دون أن ٌعتورها أي 

إحساس أو وخزة ضمٌر ، ثقافة الحٌاة هً ثقافة ذلك الصحابً الذي لم ٌنتظر أن 

 ٌؤكل بعض التمرات ، فرماها وقاتل حتى استشهد فً معركة أحد  . 

افة العربٌة الواحدة هً الطرٌق للوحدة المسؤلة أوالً وأخٌراً فً الثقافة ، فالثق

ً( ورحم هللا ساطع الحصري الذي قال : اضمنوا لً الثقافة أضمن لكم ب)توٌن

 الوحدة . 

 الفرع الثالث

 –اإلصالح الدٌنً كعنصر فً المشروع النهضوي العربً  -

هو خارج عن نطاق الجدل أن اإلسبلم ٌتماهى فً العروبة ، وبالمقابل فالعروبة  ما

 ت وتمخضت ، ثم انطلقت من مشتل اإلسبلم كابناً جماعٌاً سوٌاً .تخلق

ففً رحم الحضارة اإلسبلمٌة وحضانتها ، وتحت شمسها الدافبة تم نمو األمة 

العربٌة ، وتبلور نشوإها ، وفً الوقت نفسه ، فقد كان اإلسبلم الدرقة التً صدت 

راثها وكنز ثقافتها ، عن العروبة ضربات أعدابها ، والقلعة التً صانت ذخابر ت

وبإٌمان السٌؾ اإلسبلمً الممتشق من الؽمد العربً ذر قرن اإلسبلم ، وانتشرت 

 رسالته فً العالم ، رسالة مبرأة من الظلم واالستعبلء والشعوبٌة . 

لقد كان اإلسبلم مصدر القوة التً استند إلٌها شعبنا العربً العظٌم فً اجتراح 

افته اإلنسانٌة ، فقد كان المسجد هو الجامعة الحضارٌة تجاربه التارٌخٌة وبناء ثق
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تنا ، والحصن الذي تخرج منه جموع المناضلٌن فً وجه ٌالتً أبدعت روابع مدن

 أشكال الؽزو واالستعمار . 

ولقد حفظت أمتنا لئلسبلم العهد ، وأوفت له األمانة ، وأدت له الدٌن ، هكذا 

 ، رافضة  وٌتها ومفرقهاتمسكت به فً أحلك الظروؾ تاجاً ٌزٌن ه

معاندة ومقاومة أٌة منظومة قٌمٌة  -فً تركٌا كما خبلفاً للعلمانٌة الكارٌكاتورٌة  –

 تتموضع فً القٌم اإلسبلمٌة ، بل فً نواتها النووٌة .  ال

وترسخ فً أعماق الضمٌر والوجدان الجمعً  –ثقة ومعانقة  –لقد تجذر اإلسبلم 

قول بؤن اإلنسان العربً متدٌن عبر التارٌخ ، كما حدا بعضهم لل العربً ، وهذا ما

كتور محمد عمارة لوصؾ الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة بؤنها تنطوي فً دحدا ال

ثناٌاها على اإلحساس العمٌق بوجود القوة الخالقة خبلفاً للحضارة الؽربٌة التً 

 .89ٗدرست العلوم حقوالً مستقلة عن تلك القوة الخالقة 

سبلم لم تكن مجرد وضع إلهً ، بل امتدت لتضع دستورنا الخلقً هذه العبلقة باإل

 9ٓٗوالجمالً والذوقً والمنطقً والعلمً 

خبلفاً للنخب  –نجد جذوره ممتدة فً الوجدان الشعبً  -هذا الدور الهام لئلسبلم 

، 9ٔٗالمتمؽربة ، حٌث التراث اإلسبلمً هو المخزون النفسً للجماهٌر العربٌة 

، بل عن  9ٕٗللحدٌث عن هوٌة متمٌزة  باإلسبلم لهذه الجماهٌروهذا ماحدا بعضهم 

ثقافة عربٌة شعبٌة تتجذر ، وتتمحور حول قٌم اإلسبلم ومنطقه العام ونظرته فً 

 الوجود من خبلل أهازٌج الشعب وقصصه ورموزه وأزجاله . 

وإذا تعاملنا مع أعظم مطلب ومطمح وتعطش للروح العربٌة تشوفاً وتوقاً ورنواً 

عانقنا ذلك سجلنا لمطلب الوحدة الكمالة األولى والهاجس األوفر  ، إذا اة أفضللحٌ

 والحنٌن األبدي . 

                                                 
  ةد. عمار، مداخلة  ٔط  98ٗٔالهوٌة والتراث مجموعة مإلفٌن ، بٌروت ، دار الكلمة للنشر ، عام    89ٗ

مالك بن نبً : شروط النهضة ، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهٌن ، دار الفكر ،  9ٓٗ

 .  ٖٕٔ، ص  9ٙ9سنة   ٖبٌروت ، ط 

،  ٔ، المركز الثقافً العربً ، للطباعة والنشر ط ٔد . حسن حنفً : من العقٌدة  إلى الثورة ، ج  9ٔٗ

  7، ص  988

 8ٕٔد. برهان ؼلٌون : اإلسبلم وأزمة عبلقات السلطة االجتماعٌة ، مجلة المستقبل العربً عدد    9ٕٗ

  8ٕص  989لعام 
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هكذا كشؾ األستاذ الفضل شلق عن السر الكبٌر وراء التفاؾ الجماهٌر العربٌة 

حول عبد الناصر ألنها فهمت الوحدة امتداداً للمشروع الحضاري التارٌخً  

 لعمرانً الحضاري العربً .. اإلسبلمً التوأم للمشروع ا

على هذا األساس رفض بعضهم الكبلم على مقولة التوافق بٌن العروبة واإلسبلم 

لسبب بسٌط هو أنهما ٌشكبلن أقنوماً واحداً ، وبذلك فلٌسا بحاجة إلى حل تلفٌقً 

 مصطنع وؼرٌب ٌفخم وٌقحم الحلول على طبابع األشٌاء .

الؽرب ، تؤكد لنا أن وكد هذا  –دو التارٌخً وإذا قٌمنا ملؾ المشروع النقٌض للع

بٌن العروبة واإلسبلم ، هكذا أعلن روالن  االرتباطالمشروع انصب على فك 

أعلن أن  –ومعه مجلة التاٌمز اللندنٌة  –وزٌر خارجٌة فرنسا األسبق ن دوما

هو أكثر منه وهماً سٌاسة دٌؽول التً دللت على أن  العالم العربً وهم ، وأن ما

 .9ٖٗالعالم هو محور سٌاسة المستقبل  هذا

ولسان حال هإالء أننا لسنا أمة ذات إرادة وضمٌر ووعً نتعامل مع حقابق  

الحٌاة ونضع ثقافة وحضارة بل نحن مجرد قوم متعصب دٌنٌاً وعنصرٌاً ، وان 

 الحٌاة اإلسبلمٌة على حد رأي أحد المتؽربٌن العرب عالم من الوهم والضٌاع . 

ن كل ذلك فقد بقً الضمٌر الجمعً العربً متمسكاً متحلقاً حول وعلى الرؼم م

قطبً وجودنا ، العروبة واإلسبلم ، ونحن نسمع عن تكتل علمانً هش بالمقارنة 

مع صبلبة وعمق التكتل الجماهٌري الذي بقً متجذراً حول اإلسبلم والعروبة 

ٗ9ٗ. 

، أال وهً هكذا ٌتكلم المطران جورج خضر عن حضارة واحدة تملإ حٌاتنا 

 . 9٘ٗالحضارة العربٌة اإلسبلمٌة التً ننتمً إلٌها 

                                                 
عدد  ٘اإلسرابٌلً ، مجلة المستقبل العربً السنة  –العربً  برهان الدجانً ، مستقبل الصراع   9ٖٗ

  9ٕعام  9٘ٔ

لعام  8ٕٔبرهان ؼلٌون : اإلسبلم وأزمة  السلطة االجتماعٌة ، مجلة المستقبل العربً ، عدد   9ٗٗ

  ٘، ص 989ٔ

  8ٔص  99ٓٔلعام  ٕالعدد  ٖمجلة الناقد ، السنة   9٘ٗ
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وقرٌب من ذلك قول المفكر أمٌن نخلة : كؤن اإلسبلم إسبلمان واحد بالدٌن وواحد 

بالقومٌة واللؽة ، وكؤنما العرب جمٌعاً مسلمون حٌن ٌكون اإلسبلم اهتداًء بمحمد 

 . 9ٙٗوتمسكاً وكلفاً بلؽته

س السٌاسً أدركنا الدور الذي تلعبه الحضارة وإذا علمنا أن الحضاري ٌإس

العربٌة اإلسبلمٌة  فً أعمق مسؤلة تمس حٌاتنا ، أال وهً الظاهرة السٌاسٌة ، 

وفً ذلك ٌقول رٌمون بوالن : الدولة حضارة بؤسرها ، وقد استجمعت قواها 

العقلٌة ، وأفصحت عن نفسها فً مإسسة أو مجموعة من المإسسات 

 .97ٗالمتكاملة

مازالت بالنسبة للشعوب النامٌة ذات  –مثلها مثل اإلسبلم  –انات الكبرى والدٌ

فاعلٌة كبرى للتهذٌب االجتماعً والتمدن وبناء اللحم والتماسك الوطنً ، وإن 

زوال الدٌن من هذه الشعوب ٌعنً زوال األم الثقافٌة المرضعة ، وتركها دون أٌة 

التماهً ، وتبادل العواطؾ مرجعٌة ، ودون أٌة أداة  للتواصل والتعاون و

 .98ٗوالتقدٌرات المادٌة والروحٌة 

ذلك أن البعد المتعالً للدٌن جزء من تكوٌن اإلنسان ، ومازالت الشرارة اإللهٌة  

تفجر طاقات اإلنسان من أجل الحق والشرط البشري وتعلٌة اإلنسان وارتقابه 

نسان وقدراته ، ٌنضب لطاقات اإل وسموه ، والقٌم الروحٌة هً الموبل الذي ال

عبر عنه الراحل جمال عبد الناصر بقوله : إن القٌم الروحٌة النابعة من  وهذا ما

األدٌان قادرة على هداٌة اإلنسان وعلى إضاءة حٌاته بنور اإلٌمان ، وعلى منحه 

 .99ٗحدود لها ، فالدٌن فرصة متكافبة لكل إنسان  طاقات ال

ظم الشمولٌة ، فقد استؽنت عن القٌم هذه األهمٌة للدٌن تبدو واضحة فٌما حدث للن

اإلنسانٌة ، فانقادت إلى نظم البربرٌة الحدٌثة القابمة على قتل الفرد واألمة ، 

وهكذا فلم ٌإد إلؽاء الدٌن والقٌم المٌتافٌزٌقٌة فً الدول االشتراكٌة إلى تبرٌر 

                                                 
 ٖٕٔ، ص  989ٔلوحدة العربٌة ، بٌروت الحوار القومً  الدٌنً ، مركز دراسات ا  9ٙٗ

ٗ97  ، ٔ، ط 988ٔالعوا ، دمشق ، دار طبلس  لد. عادكتابه األخبلق والسٌاسة ، ترجمة   

  ٕٔٓص 
  ٖٗبرهان ؼلٌون : اإلسبلم وأزمة عبلقات السلطة االجتماعٌة ، ص    98ٗ

  97ٔٔ،  ٔالمٌثاق  : دار العلم  ، ط   99ٗ
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أن تحرر من اإلنسان ، كما كان ٌعتقده ، وال إلى تزاٌد قدراته العقلٌة والعلمٌة بعد 

سٌطرة القوى الؽٌبٌة أو الخرافٌة ، كما كان ٌقال ، وبعد أن زال عنه الخوؾ  أو 

الرهبة من القوة اإللهٌة ، وإنما قاد إلى العكس ، إلى قتل الروح والخٌال 

والحضارة ، وحول النظام السٌاسً إلى معسكر اعتقال كبٌر للجسم والروح 

 . ٓٓ٘معاً 

للحضارة العربٌة اإلسبلمٌة كناهض ورافعة ودٌنامو وعلى الرؼم من هذه األهمٌة 

 لحٌاتنا ، فقد تحولت إلى إشكالٌة ، وهً التً اعتادت أن تحل لنا كل إشكالٌة . 

ه وؼصة قاتلة ، ونجد أكثر من مطٌة سٌاسٌة ضوهكذا تمتلا النفس أسى ومضا

دنا تمتطى باسم اإلسبلم ، كما نرى أكثر من نزعة عدابٌة إلزالته من لوح وجو

 االجتماعً . 

ٌدور حول مسابل بسٌطة تتعلق بتؤوٌل اإلسبلم أو تفسٌره ، بل  وهذا الخبلؾ ال

ٌتعدى ذلك إلى مشاكل جذرٌة وشاقولٌة وحاسمة تتناول تضاعٌؾ حٌاتنا الثقافٌة 

والعقلٌة واالجتماعٌة ، لتمتد إلى االختبار االجتماعً األكبر حول أنماط المجتمع 

ٌفسر أن معاركنا النظرٌة والعملٌة تجد لها ركٌزة أو مكاناً  والمستقبل ، وهذا ما

فً هذا الصراع حول اإلسبلم ، وهذه المواقؾ تدفعنا للقول بؤن اإلسبلم والدٌن 

عموماً اصبح موضع خبلؾ وفرقة طابفٌة ، كما تدفع لبلعتقاد بؤن هذا االنشؽال 

إلسبلم إلى الساحة المتزاٌد من حول اإلسبلم  باإلسبلم هو التعبٌر عن عودة ا

 .ٔٓ٘االجتماعٌة 

هكذا نفهم كٌؾ أن فرٌقاً ٌفهم اإلسبلم منبعاً ثراً لكل شًء ، فً حٌن ٌرى فرٌقاً 

 آخر فً اإلسبلم عالماً من الوهم والضٌاع . 

 واٌدلوجٌاهكذا نتمنى أن ٌكون اإلسبلم المرجعٌة الكبرى وكتاب الكتب 

إلٌها ، والفضاء األعم الذي تتفتح فً  اإلٌدٌولوجٌات ومرجعٌة المراجع التً نحتكم

 ظبلله الزهور كافة تنافساً وعطاًء . 
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وهنالك أسباب عدة لهذه المواقؾ االستبصالٌة والطمسٌة للدٌن ، منها تؤثر  

 europentrismeالتفسٌر العربً التقدمً للدٌن بمٌكانٌكٌة المركزٌة األوربٌة 

 .ٕٓ٘فٌون الشعوب وبخاصة أفقها الماركسوي المتضمن أن الدٌن أ

لقد اختار أصحاب هذا الموقؾ من التراث الماركسً ، ماٌإكد وجهة نظر 

معرفٌة أو منهجٌة جدلٌة ، وإال كٌؾ نفسر تثمٌن ماركس للدٌن  لوجٌة الٌوإٌد

بقوله : الدٌن عند الكثٌرٌن هو النظرٌة العامة لهذا العالم ، وهو مجموعة معارفهم 

تخذ شكبلً شعبٌاً ، وهو موضوع اعتزازهم الموسوعٌة ، وهو منطقهم الذي ٌ

الروحً ، وموقع حماسهم وهو أداة قصصهم ومنهجهم األخبلقً ، إنه أفٌون 

 .ٖٓ٘الشعوب 

تقربوا الصبلة " ، وقد  هكذا مارس التٌار الماركسوي فً وطننا العربً منهج " ال

لدٌن فً هذا النص الفذ ، ولم ٌجدوا فٌه إالَّ عبارة "  ا ؼضوا الطرؾ عن كل ما

 أفٌون الشعوب " . 

وحسبنا التؤكٌد على زٌؾ وهشاشة التٌار التؽرٌبً اإلنؽماسً ، ذلك الوصؾ الذي 

قدمه المفكر العربً الدكتور عصت سٌؾ الدولة ، قال المذكور : وقد بدأ 

االستعمار القاهر ٌفرض نظامه على الحٌاة العربٌة ، فاستبعد اإلسبلم نظاماً 

سك وأحواالً  شخصٌة ، وأقام لـه حارساً باطشاً من جنده وتركه للناس عقٌدة ومنا

المسلمٌن ، وترك لـه أن ٌؽٌر ما بالناس من خبلل اضطرارهم إلى المبلءمة بٌن 

حٌاتهم الٌومٌة ، وبٌن قواعد النظام المفروض ، ثم اطراد تلك المبلءمة خبلل 

فكري من  زمن ؼٌر قصٌر لٌصبح النظام تقالٌد وعادات وآداباً ٌؽذٌها تٌار

المشاٌخ واألساتذة والمعلمٌن والتبلمذة وخرٌجً جامعات أوروبا من الموفدٌن 

 واالكتفاءوعمبلء االستعمار من المبشرٌن الوافدٌن ، لتبرٌر استبعاد اإلسبلم نظاماً 

به مناسك وعبادات ، وٌرشون الشعب المتخلؾ بؤوهام  التقدم األوروبً ، وهذا ما 

إلى الحضارة الؽربٌة القاعدة النفسٌة البلزمة  باالنتماء أدى إلى الشعور المستقر

لنمو الوالء للنظام الفردي اللٌبرالً الرأسمالً على حساب الوالء للنظام اإلسبلمً 
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وبهذا التحدٌد لم تعد العلمانٌة دعوة ضد الدٌن عامة واإلسبلم خاصة ، بل ، 

ض للتكوٌن أصبحت ذات مضمون حضاري فردي لٌبرالً رأسمالً ، فهً نقٌ

القومً الجماعً فً جوهره ، ونقٌض للحضارة العربٌة اإلسبلمٌة فً جوهرها 

٘ٓٗ. 

طبقة التفت حول المستعمر فً عزلته  –والكبلم لسٌؾ الدولة  –هكذا نشؤت 

واستعبلبه على الشعب واحتقاره للجماهٌر ، لتإدي بالنٌابة عنه ولحسابه نقض 

العربً لٌسكت ، فٌقبل ، ثم ٌرضى  الحضارة العربٌة فً بناء شخصٌة اإلنسان

بالتعاٌش مع االستعمار فً الوطن العربً المجزأ تبعاً لدرجات التخرٌب والتؽرٌب 

 .٘ٓ٘وتؤثٌرهما فً إضعاؾ هٌكل شخصٌته 

والسإال المطروح هو : هل تخلت أمة عبر التارٌخ عن قٌمها وحقها فً االجتهاد 

من مصلحة الحٌاة اإلنسانٌة أن والرإٌة والتذوق والتفكٌر ومن جهة أخرى ، هل 

تتخلى أمتنا عن شخصٌتها ، أم علٌها أن تشجعها على إثراء الحٌاة  الدولٌة 

واإلنسانٌة بعطابها الخاص وعبقرٌتها الذاتٌة الفذة . إننا مع األستاذ ؼلٌون بؤنه 

، وتتبنى  لٌس هنالك أٌة إمكانٌة كً تؽٌر أمة أو جماعة كلٌاً منظومة قٌمها

خرى ، وحتى اإلسبلم لم ٌفعل ذلك ، بل أعاد توظٌؾ معطٌات الثقافة منظومة أ

 .ٙٓ٘جدٌدة  اتجاهاتالعربٌة ، وتوجٌهها فً 

 االنكماشًالحشوٌة اإلسبلمٌة تٌار والمإسؾ أٌضاً أن نجد على الضفة النقٌض 

حسب التفسٌرات  –الذي ٌشد اإلسبلم إلى كهوؾ الماضً ، فإذا باإلسبلم 

 صبح عبباً على حٌاتنا بدل أن ٌكون عامل تقدم وانطبلق . ٌ –الظبلمٌة لهإالء 

ٌقول الراحل جمال عبد الناصر فً وصؾ هذا التٌار : لقد كانت جمٌع األدٌان 

ذات رسالة تقدمٌة ، لكن الرجعٌة التً أرادت احتكار خٌرات األرض لصالحها 

تعارض وحدها ، أقدمت على جرٌمة ستر مطامعها بالدٌن وراحت تلتمس فٌه ما ٌ

 مع روحه ذاتها ، لكً توقؾ تٌار التقدم .
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ٌتصادم مع حقابق الحٌاة ، وإنما ٌنتج التصادم فً  إن جوهر الرساالت الدٌنٌة ال

بعض الظروؾ من محاولة الرجعٌة أن تستؽل الدٌن ضد طبٌعته وروحه لعرقلة 

 .7ٓ٘صادم مع حكمته اإللهٌة السامٌة تالتقدم ، وذلك بافتعال تفسٌرات لـه ت

قد فهم هإالء ضرورة فرض الدٌن قسراً دون أن ٌفهموا أن أهمٌة الدٌن أن ٌكون ل

 خبلصة اختٌار اجتماعً ، واستجابة لحركة الحٌاة والمجتمع .

ذلك أن الدٌن شؤنه فً ذلك شؤن القوانٌن ، ٌجب أن ٌتوافق مع نمط مبلبم للعبلقات 

صحوبة بؤوخم العواقب ، االجتماعٌة ، وإن أكثر الملل صدقاً وقداسة ربما تكون م

ترتبط بمبادئ المجتمع ، وعلى العكس فالملل األكثر زٌفاً قد تقترن بنتابج  عندما ال

 . 8ٓ٘ممتازة عندما تستنبط  بطرٌقة تجعلها مرتبطة بهذه المبادئ 

إذن ال لبلنؽماس ، وال لبلنكماش ، ونعم لبلستجابة الخبلقة لقٌم الدٌن ، ثم وضعها 

،  ٌعنً إلؽاء الجدل داخل اإلسبلم أو حوله حٌاتنا ، وهذا ال فً المكان السلٌم من

نبؽٌه أن تتحول المواقؾ االتهامٌة والتجزٌبٌة إلى  فهذا أمر مستحٌل ، بل كل ما

جدل ٌدور حول المسابل التً ٌطرحها الدٌن ، أو ٌطرحها التحدٌث والتقدم 

 الحضاري .

جدٌدة ، بل كانت تؤخذ لها فً وحقٌقة األمر أن األزمة حول اإلسبلم والتقدم لٌست 

كل مرحلة من حٌاتنا ، مبدأ خاصاً ومظهراً معٌناً ، والمهم هو إعادة التفكٌر فً 

 توثٌنها . القٌم والمعانً ال

إذن فالمسؤلة أوالً وأخٌراً إعادة موضعة اإلسبلم من حٌاتنا وترتٌبه فً منظومة 

نه ، ثم إعادة تفسٌرها ثقافتنا وهوٌتنا ، وذلك بتجدٌد معانٌه ومراقبة مضامٌ

ٌحقق جدواه ، إالَّ إذا  وترتٌب القٌم والمبادئ التً تشكل حقٌقته الكبرى ، وهذا ال

اعترفنا بداءة لئلسبلم بدوره ومكانته ، ثم أتحنا لـه أن ٌطمبن إلى وجوده ودوره ، 

بل ساعدناه ، وساعدنا كل فعالٌة أخرى أن تتفاعل وتفجر طاقاتها وإمكاناتها ، 

إننا فً حال تخلق ونشوء ، وهذا ٌعنً ضرورة  –كما قال الفقٌه بوردو  –ا السٌم

 إتاحة الفرصة لكل فعالٌة أن تحقق ذاتها وإالَّ بترت هذه الفعالٌة واستبصلت . 
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ذلك أن من ؼٌر المعقول الحدٌث عن منظومة عقلٌة أو عقابدٌة إالَّ إذا اطمؤن  

وظٌؾ االجتماعً للدٌن ، وذلك الناس إلى مناطها وؼاٌتها ، ومظهر ذلك الت

بتحدٌد األهداؾ الجدٌدة ، وتفجٌر اإلمكانات فً المنظومة العقابدٌة التً تضاؾ 

 . 9ٓ٘إلى إمكانات أخرى موجودة أو قابمة 

وفً هذا الصدد علٌنا أن ال ننظر إلى اإلسبلم كحادث عارض أو موقؾ طارئ أو 

بل علٌنا أن ندرك إدراك  حركة سٌاسٌة أو موقؾ فلسفً أو أٌدٌولوجٌا مإقتة ،

نستطٌع الخروج من المؤزق إذا بقٌت اشكالٌتنا حول الدٌن مرتبطة  الٌقٌن إننا ال

وقابمة على أفكار سرٌعة ، أو مرتبطة بدوافع وقتٌة سٌاسٌة ، أو ؼٌر سٌاسٌة ، أو 

إذا بقٌت قابمة على المخاوؾ والرٌاء والؽش والخوؾ من الدولة أو من رجال 

 لجمهور .الدٌن أو من ا

إن القٌم اإلسبلمٌة تتماهى مع هوٌتنا التارٌخٌة وضمٌرنا الجمعً ، ولهذا ٌجب أن 

نواجه هذه اإلشكالٌة المصٌرٌة متجاوزٌن أفكارنا المجتزأة وحساسٌتنا الشخصٌة 

ورإٌتنا المصلحٌة الضٌقة التً تخفً حقٌقة القضٌة ، وآلٌة ذلك أن نطرح المشكلة 

، والخروج منها بموقؾ جذري موحد ومنطقً ومنسجم  فً كلٌتها وكافة أبعادها

 وصوالً إلى اإلجماع الوطنً الذي هو أساس لكل تقدم وانطبلق ... 

وللوصول إلى ذلك البد من طرح المسؤلة كمسؤلة معرفٌة أوالً ، وذلك بالحفر فً 

تربة ضمٌرنا الشعبً لمعرفة حقٌقة هذه المعرفة حول اإلسبلم ودوافعها وآفاقها 

 بها ، السٌما أنه ال االنحراؾرهانات المختلفة حولها ومخاطر انزالقاتها ، أو وال

ٌمكن الوصول إلى القدرة إالَّ من خبلل المعرفة على قاعدة وتداعٌة : استشراؾ ، 

 قدرة ..  –معرفة 

وتوضٌح ذلك أن رإٌة سلٌمة لؤلمور تقتضً منا إعادة النظر فً كثٌر من 

والعلمانٌة والمواطنة والحداثة والحضارة والحقوق المفاهٌم مثل العلم والعقل 

والحرٌات العامة ، وذلك بالحفر فً األعماق للوصول إلى جذورها وفهم كنهها 

على ضوء مبادراتنا واإلحاطة بمجمل ظروفنا دون أن نحاشً أحداً ، بما فً ذلك 

ضوء  اإلسبلمٌٌن الذٌن علٌهم أن ٌعٌدوا النظر بمنظومات القٌم التً صٌؽت على
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العصر الوسٌط ، ومن ؼٌر المعقول اعتبار هذه المفاهٌم مقوالت ثابتة ، نخر لها 

 ركعاً وسجداً . 

على هذا األساس ٌإكد الدكتور حسن حنفً أزمة الثقافة العربٌة المعاصرة 

موضحاً أن من مظاهر ذلك أننا نفكر بثقافة االنتصار، ونحن نعٌش واقع الهزٌمة 

خٌر أمة أخرجت للناس ، ونعٌش واقع االحتبلل والقهر  ، نتصور العالم بعقلٌة

 والتجزبة والتبعٌة والتخلؾ والبلمباالة واالؼتراب . 

تفكر فٌه وتعٌشه شًء آخر، ومازلنا نمارس عقابد  تتعلمه وتعلمه شًء ، وما ما

الفرقة الناجٌة ونكفر الفرق الضالة ، نتمثل أٌدٌولوجٌة السلطة ، ونقصً 

والؽٌبٌات دون اإلنسانٌات  برامجنا الدٌنٌة تقوم على اإللهٌات المعارضة ، مازالت

ٌد وفقه الذمة وفقه النساء وفقه العبادات ، بوالمشاهدات ندرس فقه الؽنٌمة وفقه الع

فرق بٌن مواطن  عبٌد فً المجتمع ، وال والعالم قد تؽٌر فبل ؼنابم فً الحرب وال

 ... وآخر فً عقٌدة أو بٌن رجل وامرأة فً المواطنة 

مازالت الفرق الصوفٌة تناجً وتبتهل على ضفاؾ النٌل بالسودان ، واألرض فً 

حاجة إلى زراعة وشق الطرق لنقل الفواكه المتساقطة ، ومازلنا فً التشرٌع 

نعطً األولوٌة للنص على المصلحة ، والمصلحة أساس التشرٌع ، وحضرت فً 

إلى علوم عقلٌة ، فً حٌن ؼابت  وعٌنا العلوم النقلٌة كما ورثناها دون أن نحولها

، ومن ثم ؼاب الحس التجرٌبً ،  فً وعٌنا العلوم الطبٌعٌة والعلوم الرٌاضٌة

 .ٓٔ٘وحتى الذهنً واالستداللً 

إنه ألمر خطٌر تحوٌل اإلسبلم إلى المسؤلة الفلسفٌة المسماة ذات القرنٌن ، أبٌض 

ٌن هما إما الحاجات أو أسود ، أي التعامل مع حٌاتنا على أساس نمطٌن متعارض

الروحٌة أو المادٌة ، وبالطبع فتجاوز هذه اإلشكالٌة ٌكون بالتوصل إلى تسوٌة 

تجعل التعاون بٌن اإلسبلم وبٌن التفكٌر التارٌخً كوسٌلة لبناء الذات والشخصٌة 

العربٌة بدل تدمٌرها من خبلل خلق فضاء اجتماعً عربً تتبلور فٌه كل ذات 

ل إنسان باألمن والوجود ، بل باألمن والنمو ، على لٌس فقط على أساس حق ك
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َتَناَفِس اْلُمَتَنافُِسوَن( ٌَ )المطففٌن:  قاعدة دع الزهور تتفتح ولنتبار ، قال تعالى : ) َفْل

 (ٕٙمن اآلٌة

علٌنا أن ندرك مهما كانت اعتقاداتنا المذهبٌة أو الفكرٌة أن المجتمع العربً لن 

البعٌد أن ٌنجح فً بناء نفسه وتحقٌق استقراره ٌستطٌع فً المنظور القرٌب أو 

ضد اإلسبلم أو خارجه ، وبالمقابل فمن ؼٌر الممكن والمتوقع أن نقوم بهذه المهمة 

دون أن ننفتح على حركة الواقع والعالم ، ونتعلم ونؤخذ منها كل ماهو جدٌد ومفٌد 

لى ماورثناه من ، بل من ؼٌر المتوقع أٌضاً أن ٌستوي بناإنا ، وتترسخ أقدامنا ع

العلوم العربٌة القروسطٌة مولٌن وجوهنا عن كل ما أنجزته البشرٌة فً هذا 

العصر من مكتسبات مادٌة ونظرٌة أو فكرٌة أو اجتماعٌة ، والقول بؽٌر ذلك لن 

ٌإدي إلى تدعٌم اإلسبلم ، بل دفعه إلى التراجع والتقهقر ، وتجمٌد أمور الدٌن 

 .ٔٔ٘وتحوٌلها إلى دٌن 

الموقؾ السلٌم من الدٌن ٌتحدد على أساس حسنا التارٌخً العمٌق ،  ذلك أن

ونظرتنا االستشرافٌة للمستقبل التً تجمع البرهات الثبلث فً حٌاتنا على صعٌد 

واحد الماضً حامل للحاضر ، والحاضر ٌمهد للمستقبل ، ال الماضً لـه الحق أن 

اضً والمستقبل توهاناً ٌؽٌب الحاضر وٌفتبت علٌه ، وال الحاضر ضابع بٌن الم

 ٌنسٌه زمانٌته ومبادراته وإحاطته بظروفه .

إن معاصرتنا ال تتحقق إالَّ بالمشروع الحضاري العمرانً العربً ، وهذا 

الكثٌر من المشروع الحضاري  –الساعة تلو األخرى  -ٌبرح ٌمتاح  المشروع ال

مٌة ارتجت على اإلسبلمً ، والقول بؽٌر ذلك ٌعنً أن الحضارة العربٌة اإلسبل

 نفسها فً كهؾ الذات الباهت الظبلمً . 

قاله الراحل عبد الناصر : إن الطاقات الروحٌة التً تستمدها  ومن هنا نذكر ما 

الشعوب من مثلها العلٌا النابعة من األدٌان السماوٌة ، ومن تراثها الحضاري 

 قادرة على صنع المعجزات . 

                                                 
  ٘ٗبرهان ؼلٌون : المرجع السابق ص   ٔٔ٘
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ن تمنح آمالها الكبرى أعظم القوى الدافعة إن الطاقات الروحٌة للشعوب تستطٌع أ

، كما أنها تسلحها بدروع من الصبر والشجاعة تواجه بها جمٌع االحتماالت ، 

 ٕٔ٘وتعبر بها مختلؾ المصاعب والعقبات 

وبهذا المعنى تصبح الدابرة اإلسبلمٌة الظهٌر الجٌوسٌاسً والجٌوتارٌخً 

ه المتنفس الحضاري الذي  تمتاح والجٌواقتصادي للدابرة العربٌة ، وفً اآلن نفس

ٌجدد شباب حضارتنا ، وٌفتح فٌها الجدة والعملقة والتجوهر، وهذا  منه ما

الحضاري اإلسبلمً التارٌخً األكبر  االرتباط بٌن المشروع العربً والجذر

مإسس على التارٌخ المشترك ، وعلى ذاكرة جمعٌة مشتركة تشدنا إلى المشروع 

مً العالمً ، وتجعلنا نرى األمل والرجاء والقوة فً الحضاري العمرانً اإلسبل

 هذا المشروع .

إن اإلسبلم جزء من نسٌج حٌاتنا ، وبالتالً فإن أي مشروع تحدٌثً إنهاضً ٌنفخ 

بنا الروح وٌجدد الدماء والنسػ فً قٌمنا ، إنما ٌجب أن ٌعانق وٌتناول كافة أركان 

 .ٌٖٔ٘تموضع فً الجوهر من هوٌتناوجودنا ومقوماتنا بما فً ذلك اإلسبلم الذي 

هذه المسؤلة تكاد تكون موضع اتفاق لدى مفكري أمتنا فً الماضً ، ولدى من 

حمل مشاعل النهضة فً الحاضر ، هكذا تكلم الدكتور فهمً جدعان عن خط 

التقدم لدى مفكري النهضة فً رابعته " أسس التقدم عند مفكري اإلسبلم فً العالم 

 . ٗٔ٘العربً الحدٌث " 

لقد خصص المذكور فصبلً كامبلً تكلم فٌه عن الوحً فً التارٌخ حٌث أبرز 

ا خط الماوردي الذي تحركت نظرٌته بٌن نقطتً مخطٌن تارٌخٌٌن أساسٌٌن ، أوله

هللا واإلنسان ، الدنٌا واآلخرة ، الدٌن والدنٌا ، األرض والسماء ، من خبلل 

 .٘ٔ٘ى اآلخر والافتبات طؽٌان ألحدهما عل التوازن ال إفراط أو تفرٌط ال

أما الخط اآلخر فهو خط الؽزالً الذي ٌمثل الجنوح بالحٌاة الدنٌا نحو اآلخرة 

 الوحً فً أمر تلك الحٌاة .  –تضمنته الحقٌقة  بصورة تتخطى ما

                                                 
   ٕٕٗو  ٖٕٕ، ص  97ٓٔفلسفة الثورة والمٌثاق ، دار القلم ، دار العلم ، بٌروت ،    ٕٔ٘

  7ٗ، ص  988ٔفهمً الهوٌدي : أزمة  الوعً الدٌنً ، صنعاء ، دار الحكمة ،   ٖٔ٘

 المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ، بٌروت .   ٗٔ٘

  ٔ٘المرجع السابق  ص أسس التقدم :   ٘ٔ٘
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ٌستهان به  وٌتابع الدكتور جدعان القول : لقد كان تؤثٌر الؽزالً  على حٌاتنا ال

لقب حجة اإلسبلم أمراً عبثاً ، وبالتالً فإن الثقل  على اإلطبلق ، إذ لم ٌكن إطبلق

ٌعدلـه أي  المسلمٌن منذ بداٌة القرن السادس الهجري ال الذي كان له على أمور

فكر الؽزالً أن ثقل ألي مفكر آخر ، ومن جهة أخرى ٌستطٌع المرء أن ٌلحظ 

أفكار  عانى من انحسار وتراجع قوٌٌن لدى المفكرٌن المحدثٌن ، بٌنما نبلحظ أن

 . ٙٔ٘الماوردي قد القت صدى واسعاً جداً لدى هإالء المفكرٌن

إذن فالفكر اإلسبلمً التقدمً الحدٌث كان ٌرنو باستمرار إلى إعادة التوازن 

من نظرٌة الؽزالً األحادٌة القطب اإللهٌة  لمسؤلة الوحً فً التارٌخ تخلصاً 

 المركز بشبه إطبلق . 

مع الدكتور جدعان ، وذلك فً كتابه  هو الدكتور حسن صعب ٌحمل الهم وها

الذابع " حول تحدٌث العقل العربً " بما فً ذلك التجدٌد الدٌنً باعتبار الدٌن 

 ٌتماهى مع العقل العربً . 

ولقد دلل الدكتور صعب على وجهة نظره فً اإلصبلح الدٌنً ألوروبا الذي حرر 

المشاكل األخروٌة الؽرب من سلطة الكنٌسة ، فساعده على تحوٌل اهتمامه من 

إلى المشاؼل الدنٌوٌة  ، وصور لـه المجد الدنٌوي والثروة الشخصٌة كصورة من 

 .7ٔ٘صور اختٌار هللا اإلنسان 

والمثال الثانً الذي دلل به المذكور هو نهضة الٌابان ، حٌث حققت ثورتها 

 . 8ٔ٘ اإلنمابٌة من خبلل التقالٌد البوذٌة التً لم تكن تقالٌد الهوتٌة أو كبلمٌة

لقد ربط الدكتور صعب تقدمنا بمراجعة هادبة للمقوالت اإلنسانٌة الحركٌة 

واإلبداعٌة والتجارب الفكرٌة والتارٌخٌة فً اإلسبلم ، وذلك بتعجٌل السٌر فً 

 .9ٔ٘طرٌق التحضر الحدٌث بدون أن نفقد ذاتنا 

طلب وفً نظر المذكور أنه مادام الوحً فً اإلسبلم مصدر الحقٌقة ، فالتحدٌث ٌت

 منا تجدٌد مفهومنا للكتاب ، وللكلمة اإللهٌة ، والبد أن ٌكون هذا التجدٌد منهجٌاً ال

                                                 
  ٔ٘المرجع السابق  ص    ٙٔ٘

  8ٗالمرجع السابق  ص   7ٔ٘

  8ٙالمرجع السابق  ص   8ٔ٘

  8ٙص المرجع السابق     9ٔ٘
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عشوابٌاً ، والبد أن تستند منهجٌته إلى مبدأ ذاتً إسبلمً ال إلى المبادئ المنهجٌة 

الحركٌة الحدٌثة وحدها ، السٌما إن االجتهاد فً اإلسبلم هو مبدأ الحركة ذلك أن 

تارٌخً جدٌد أو كقوة تارٌخٌة خبلقة ارتبط بالقوة الفرٌدة التً اإلسبلم كاندفاع 

حركته قوة الكلمة الخبلقة ، إذ بقً اإلسبلم ٌنمو وٌتسع وٌتقدم مادامت الكلمة 

اإللهٌة كلمة خبلقة ، وإعجاز الكلمة الخبلقة هو إعجاز القرآن وإعجاز اإلسبلم 

الثابت الذي الٌتؽٌر، وكل  ، واألمر اإللهً بالحركة هو األمر الوحٌد ٕٓ٘الحقٌقً

ماعدا هللا فهو متؽٌر ، وهكذا أطلق فٌلسوؾ الحركة هٌجل على القرآن تسمٌة 

 . ٕٔ٘كتاب الحركة 

فً اإلسبلم هللا واحد ، والحقٌقة واحدة ، والروح واحدة ، واإلنسان واحد ، 

،  والمصٌر واحد ، ولكن طرق اإلنسان وهللا متعددة ، ومسالكه فً الكون متشعبة

 .ٕٕ٘ناً للحقٌقة األخٌرة الواحدةاوبذلك ٌتحتم تعدد مناهج المعرفة نشد

لقد فتح تعدد مناهج المعرفة وطرقها لئلسبلم آفاق التفاعل والتحاور مع أدٌان 

العصر الوسٌط وثقافاته ، ففتح لـه الطرٌق اإللهامً أفق التكاشؾ مع التصوؾ 

ٌق العقبلنً أفق التواصل مع المسٌحً والشرق األفبلطونً الجدٌد ، وفتح له الطر

الفلسفة الٌونانٌة ، ومع الرٌاضٌات الهندٌة ، وفتح له طرٌق المبلحظة آفاق التبادل 

مع علوم الٌونان ، وفتح لـه طرٌق التذوق الجمالً أفق التفاعل مع آداب الببلد 

 التً فتحوها . 

عانق فً ، وٌمكننا أن نٖٕ٘وٌطرح الدكتور حسن حنفً  مشروعاً للتجدٌد الدٌنً

تعنً فقط التلفظ  هذه الرقعة الضٌقة بعض األمثلة ، من ذلك قوله بؤن الشهادة ال

، بل تعنً الشهادة على  بعبارة " أشهد أن ال أله إال هللا وأن محمداً عبده ورسوله "

العصر ، وذلك ببٌان المسافة بٌن نظام الواقع ومقتضى الفكر، ثم محاولة إلؽاء 

وهً الشهادة  -لك بكل شًء حتى بالنفس ، فتتحقق الشهادة هذه المسافة فً سبٌل ذ

                                                 
  87المرجع السابق  ص    ٕٓ٘

  88المرجع السابق  ص   ٕٔ٘

  9ٖالمرجع السابق  ص   ٕٕ٘

نقصد من ذلك كتابه من العقٌدة إلى الثورة د. حسن حنفً ) خمسة أجزاء ( ، بٌروت ، دار  ٖٕ٘

  988ٔ،  ٔالتنوٌر للطباعة والنشر ، ط
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وٌصبح اإلنسان شهٌداً بعد أن كان شاهداً ، فالشاهد والشهٌد كبلهما  –العلمٌة 

موقؾ شهادة ، لٌست الشهادتان إذن إعبلناً لفظٌاً عن األلوهٌة والنبوة ، بل الشهادة 

 .ٕٗ٘لتارٌخالنظرٌة والشهادة العملٌة على قضاٌا العصر وحوادث ا

والتوحٌد فً نظر الدكتور حنفً نوعان ، توحٌد قول وتوحٌد عمل ، وهللا واألمة  

ُكْم  ًة َواِحَدًة َوأََنا َربُّ ُتُكْم أُمَّ وجهان لشًء واحد بنص القرآن ، قال تعالى : )إِنَّ َهِذِه أُمَّ

 ( 9َٕفاْعُبُدوِن( )األنبٌاء:

 ، ومن ثم فإذا تم الدفاع عن هللا على هذا األساس فالدفاع عن األمة دفاع عن هللا

عند القدماء وانتصروا فً قضٌتهم إثباتاً للتنزٌه ، فإننا ندافع عن األمة التً 

اعتراها التعب ، وأنهكها الضٌاع وتوالت علٌها الهزابم ، وانتابها العجز وعمها 

 القعود . 

حرروا الوجدان وإذا كان القدماء فً دفاعهم عن التوحٌد ، قد فتحوا البلدان ، و

البشري ، فانتصروا فً الفكر والشرٌعة وحققوا النظر والعمل ، فعلٌنا أن ندعو 

األمة إلى الجهاد وإلى تحرٌر البلدان واستعادة األرض المؽتصبة عن طرٌق 

 تفجٌر التوحٌد لطاقات المسلمٌن وعودتهم  إلى األرض ...

الهجوم ، فإننا ندافع الٌوم عن وإذا دافع األقدمون عن هللا ألنه كان مظان الخطر و

األرض المستهدفة رقعة وثروة ، فاهلل إله السموات واألرض ، وهو الذي فً 

 السماء إله وفً األرض إله . 

والتوحٌد فتح وجهاد ، تلك الفرٌضة الؽاببة ، وهذا األصل من أصول اإلسبلم ، 

مٌن ، واحتلت بل وعقٌدته األولى باسم التوحٌد ، وهكذا استبٌحت حرمات المسل

أراضٌهم ، ونهبت ثرواتهم ، وانتهكت أعراضهم ، واستبٌحت نسابهم وأطفالهم ، 

وبالتالً فإذا كان القدماء قدموا مقدماتهم اإلٌمانٌة باسم هللا ، فعلٌنا أن نبدأها أٌضاً 

 .ٕ٘٘باسم األرض المحتلة فً مواجهة المحتل ألراضً المسلمٌن 

قٌاً إلى المذهب االرتقابً الصعودي القابم على وفً نظرنا إن اإلسبلم ٌنتمً أخبل

الكدح والمكابدة والتوتر صراعاً مع الشر وتحقٌقاً للخٌر، وهذا هو عٌن مبدأ األمر 

                                                 
  ٖٓو  8كتابه من العقٌدة إلى الثورة ص    ٕٗ٘

 ٖٓى الثورة ، صمن العقٌدة إل  ٕ٘٘
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بالمعروؾ والنهً عن المنكر فهو بالنهً عملٌة تصحٌح وإعادة األمور إلى 

نصابها ، أو ما أطلق علٌه الدكتور دراز جهد المدافعة ومقارعة الباطل 

eliminitoire  effort   وهً فً اآلن نفسه عملٌة خلق مستمرة ، وجهد متوتر ،

 . ereatrice  effortوموار بالبناء والجهد الخبلق 

واآلٌات القرآنٌة كثٌرة حول هذا الجهد الخبلق البانً : ) َفبل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة( 

(  ْٖٖٔم ()آل عمران: من اآلٌة) َوَساِرُعوا إِلَى َمْؽفَِرٍة ِمْن َربِّكُ -( ٔٔ)البلد:

َراِت ( )األنبٌاء: من اآلٌة ٌْ ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلَخ اِبقُوَن(  –( 9ٓ) اِبقُوَن السَّ ) َوالسَّ

اإلنهاضً التقدمً أساساً فلسفٌاً فً  اإلختراقً(  بل نجد لهذا المنهج ٓٔ)الواقعة:

بلؾ وعمران ٌتعلق بملحمة االستخ أكثر من آٌة من آٌات القرآن ، من ذلك ما

األرض والنضال ضد الباطل إلى أن تقوم الساعة ، كل ذلك تكرٌم لئلنسان ، 

وتفضٌله على المبلبكة بسبب عمله ، وألنه سٌقود ملحمة التطور من خبلل 

مقارعة الباطل ، وهذا هو عٌن ) المصلح المبوي أو القرنً ( الذي سٌرسله هللا 

 .ٕٙ٘لمسلمٌن فً نهاٌة كل مابة سنة لٌجدد الروح لدى ا

ننكر وجود مناهج ٌابسة وارتدادٌة وقنوطه ، لكن لٌس مرد ذلك إلى الفكر  نحن ال

القتل الجماعً الذي  –اإلسبلمً فً ذاته ، بل مرد ذلك إلى الكوارث التارٌخٌة 

 حل بتارٌخنا إضافة إلى االستبداد والطؽٌان .

اإلنسانٌة  لهٌجل  وهكذا فنحن النعدم وجود تقدم كوسمولوجً شبٌه بمؽامرة الروح

 .7ٕ٘، نجد ذلك بفكرة العناٌة اإللهٌة لدى جمٌع الفبلسفة المسلمٌن 

وٌمكن القول إن أهم من تكلم عن هذا التقدم الكوسمولوجً ) الكونً ( هو أبو 

 هـ ( .7ٖٔسلٌمان المنطقً السجستانً ) توفً عام 

ذي نتمناه لقوم ٌقول المذكور: ولعل الدور بعد الدور والكور بعد الكور هذا ال 

 8ٌٕ٘كونون بعدها ، فالعالم منساق إلى الكمال مشتاق إلى الجمال 

                                                 
  ٕٗفهمً جدعان  : أسس التقدم ، ص  ٕٙ٘

  ٖٗد. فهمً جدعان : أسس التقدم ، ص   7ٕ٘

أورد هذا النص أبو حٌان التوحٌدي فً المقابسات ، تحقٌق محمد توفٌق حسن ، بؽداد ، مطبعة  8ٕ٘

  9ٕٖ، ص  97ٓٔاإلرشاد 
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واألمر نفسه بالنسبة لجابر بن حٌان الذي آمن بتقدم روحً مستمر فً عالم 

 .9ٕ٘اإلنسان الفردي أو االجتماعً 

ولقد دافع الرازي والكندي والفارابً وابن سٌنا ومسكوٌه عن فكرة ارتقاء اإلنسان 

ة الحٌاة البهٌمٌة إلى مراتب الحٌاة العلٌا القابمة على فضابل اإلنسان من مرتب

 . ٖٓ٘الحكٌم

وٌعتقد بعض اإلسماعٌلٌة أن اإلنسان ملك بالقوة ، وٌستطٌع أن ٌصبح ملكاً 

 .ٖٔ٘بالفعل

وعلٌنا أن الننسى نظرٌة التطور عند إخوان الصفا ، وبصورة خاصة عند ابن 

إذ أن المذكور ٌإكد أن آخر أفق المعادن  خلدون التً هً كونٌة كوسمولوجٌة ،

متصل بؤول أفق النبات ، وآخر أفق النبات متصل بؤول أفق الحٌوان ، وآخر أفق 

 الحٌوان متصل بؤول أفق اإلنسان .

تفتؤ تندرج فً  وحقٌقة األمر أن الوحً هو الحقٌقة المطلقة ، وهذه الحقٌقة ما

ك قٌود بٌن اإلسبلم الحقٌقة الوحً حصر لها ، وتبقى هنال التارٌخ عبر تحققات ال

، وبٌن اإلسبلم الوحً فً التارٌخ ، وهذه الهوة لن تعبر أبداً عبوراً كامبلً  ، 

ٌستطٌع  وسٌظل اإلنسان باستمرار متوتراً متحركاً ٌقترب من الحقٌقة ، لكنه ال

للحقٌقة من صدر اإلنسان ، هو قبس من النبوة ، كما قال  االنبثاقلمسها ، وهذا 

لشاطبً : المجتهد فٌه من النبوة ، وإن لم ٌكن نبٌاً ، وهذا هو رأي الفبلسفة ا

المسلمٌن الذٌن ٌرون الفٌلسوؾ المتصل الواصل قرٌناً للنبً نفسه ، وهو عٌن ما 

 أكده المتصوفة والفبلسفة اإلشراقٌون . 

هو وإذا انتقلنا إلى عالمنا الحدٌث ، فقد كان هاجس الرٌادة والتنوٌر والتحرر 

هاجس رواد النهضة ابتداًء من حسن العطار أستاذ الطهطاوي الذي احتك بالحملة 

الفرنسٌة فً مصر فذهل ، واعترته الدهشة ، وصرخ صرخته المشهورة البد أن 

تتؽٌر أحوالنا ، ثم أعطى الراٌة إلى تلمٌذه الطهطاوي الذي رافق أول بعثة إلى 

ودعها فً كتابه تخلٌص األبرٌز فً بارٌس ، حٌث وعى تماماً تجربة الؽرب ، وأ

                                                 
   89ٔعبد الرحمن بدوي : من تارٌخ اإللحاد فً اإلسبلم  ، ص   9ٕ٘

  ٘ٗد. فهمً جدعان  : أسس التقدم  ص  ٖٓ٘

 ٘ٗد. فهمً جدعان  : المرجع السابق  ص   ٖٔ٘
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تلخٌص بارٌز ، ثم كتابه مناهج األلباب ، حٌث كان همه فً هذٌن الكتابٌن إٌقاظ 

 . ٕٖ٘العرب المسلمٌن فً عقولهم ودعوتهم إلى االمتٌاح من الحضارة الؽربٌة 

-8ٔٓٔوهذه الدعوة فً التجدٌد والنهضة نجدها عند خٌر الدٌن التونسً ) 

حوله من عصبة المدرسة الحربٌة وجامع الزٌتونة ٌتقدمهم  ( ومن التؾ 89ٓٔ

الشٌخ قباد ، وإن كان هإالء ألحوا على التقدم من خبلل األصول ، ولٌس بعملٌة 

 .ٖٖ٘زرع خارجٌة 

وال أحد ٌنسٌنا صرخة األفؽانً المدوٌة فً وجه االستعمار فً زمن التناقض ، 

ه بالنسبة لصرخة عبد هللا واألمر نفس ٖٗ٘زمن تحرر األرقاء ، وتعملق األحرار

 ٖ٘٘م( المدللة بؤن اإلسبلم هو السبب الوحٌد للتمدن897ٔ-8ٗ٘ٔالندٌم فً مصر )

م ( الذي أكد أنه لٌس فً أحكام الدٌانة  89ٖٔ-8ٕٗٔثم موقؾ علً مبارك ) 

 . ٌٖٙ٘منع التقدم فً أي علم من العلوم الدٌنٌة أو الدنٌوٌة  اإلسبلمٌة ما

مد إقبال فقد افتتح قارات واسعة فً التجدٌد الدٌنً منها أما المفكر الباكستانً مح

تجدٌد علم الكبلم ، حٌث أكد أن المطلوب لٌس العلم باهلل ، وإنما تجدٌد الصلة باهلل 

عن طرٌق توفٌر الدافع الداخلً الذي ٌجعل قلب المإمن ٌنتفض ، وٌسترد الحٌاة ، 

 .7ٖ٘فٌنتصر على الخمول والجمود والعطالة 

ن موقؾ مالك بن نبً ، حٌن أكد أن مشكلتنا لٌست بؤن نبرهن على وهذا هو عٌ

 .8ٖ٘نشعر بوجوده  ونمؤل نفوسنا به وجود هللا بقدر ما

ولقد أفرزت حٌاتنا المعاصرة أكثر من حركة دٌنٌة نزعت نحو التجدٌد ومقاومة 

البدع الدٌنٌة واالجتماعٌة ، وعلى رأس هذه الحركات الوهابٌة والسنوسٌة 

 .9ٖ٘والمهدٌة 

                                                 
، ص  9ٓ٘تخلٌص األبرٌز فً تلخٌص بارٌز ، دار التقدم ، شارع محمد علً بمصر رفاعة الطهطاوي :  ٕٖ٘

ٔ٘٘ 

  ٖٕٔد. فهٌم جدعان : أسس التقدم ، ص   ٖٖ٘

  78م ( ص األعمال الكاملة ) خاطرات فً التربٌة والتعلٌ  ٖٗ٘

  ٔٔٔ، ص  ٕعبد هللا الندٌم : سبلمة الندٌم ، ج    ٖ٘٘

  8ٖٓ، ص ٔ، ج 88ٕٔعلً باشا مبارك ، علم الدٌن ، مطبعة جرٌدة المحروسة باإلسكندرٌة    ٖٙ٘

  9٘٘محمد إقبال  : تجدٌد التفكٌر الدٌنً ، ترجمة عباس محمد ، القاهرة ،   7ٖ٘

  ٘٘، ص 9٘9ٔ، ترجمة عبد الصبور شاهٌن ، القاهرة مالك بن نبً : وجهة العالم اإلسبلمً    8ٖ٘
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م ( وحسبنا دعوته إلى  9ٓ٘ٔ -8ٗ9ٔوالحدٌث ٌطول عن الشٌخ محمد عبده ) 

إصبلح العقٌدة فً كتابه رسالة التوحٌد ، إذ بالعقٌدة تبكً العٌون ، وتصعد 

 . ٓٗ٘الزفرات وتخشع القلوب 

( بالدعوة 9ٓ9ٔ-8ٗ٘ٔومن أرض لبنان الشقٌق ارتفعت عقٌرة حسٌن الجسر ) 

 .ٔٗ٘تؤكٌد بان اإلسبلم ٌحض على ذلك لؤلخذ بمنجزات العلوم ، وال

( 9ٗٓٔ-87ٓٔونجد صدى ذلك فً مصر على لسان الشٌخ طنطاوي جوهري )

الذي دعا األمة إلى أن تضع المنشار واإلبرة والقدوم ، لكن على أساس تعمٌق 

 .ٕٗ٘الجذر اإلٌمانً وتنمٌة الجانب الوجدانً ، ثم الربط بٌن العلم واإلٌمان 

( فقد دعا 9ٔٗٔ -8ٙٙٔدمشقً محمد جمال القاسمً ) أما المصلح والعالم ال

لتؤسٌس االعتقاد على العقل الفلسفً والمنجزات العلمٌة ، ألنه كلما ازداد المرء 

علماً بالفنون الكونٌة ، رسخت قدمه فً العلوم ولطؾ وجدانه بالفهم ، ونفذ عقله 

جود تمزقت دون روحه حجب المادة ، وانجلى له الووفً أسرار الكون ، 

 . ٖٗ٘األعلى

وفً نظر المفكر العراقً أبو المعالً محمود شكري األلوسً إن العقل والعلم 

 .ٌٗٗ٘صدقان النقل وٌإٌدانه 

وٌفتح العبلمة محمد عزٌز الحٌانً آفاقاً واسعة لمدلول الشهادة فً اإلسبلم ، فهً 

تنفتح عن مدلوالت علمٌة وانطولوجٌة واجتماعٌة وأخبلقٌة وسٌاسٌة ، هذا عن 

 . ٘ٗ٘أنها تجعل المسلم " أنا " شعورٌة ذاتٌة مستقلة 

وٌدعو المفكر عثمان أمٌن إلى حركٌة اجتماعٌة  تنطلق من داخل الفرد ، إذ أن هللا 

بقوم حتى ٌؽٌروا ما بؤنفسهم ، لكن هذه الفلسفة الجوانٌة توازن بٌن  ٌؽٌر ما ال

 . ٙٗ٘المادة والروح بٌن الباطن والبرانً 

                                                                                                             
  9ٓٔجدعان : أسس التقدم ، ص    9ٖ٘

  9٘،  ص  97ٔٔ، دار المعارؾ بمصر ،  ٔرسالة التوحٌد ، ط   ٓٗ٘

 بعدها  وما ٕٓٔد . فهمً جدعان : أسس التقدم ،  ص    ٔٗ٘

  ٕ٘ٗ،  ص  9ٓ8كتابه نهضة األمة ، القاهرة ، مطبعة الكوثر ،   ٕٗ٘

  ٖٔ، ص  9ٓ8،  ٕبه دالبل التوحٌد ، القاهرة ، طكتا   ٖٗ٘

  9ٖٕجدعان : أسس التقدم ، ص    ٗٗ٘

  7ٕ، دار المعارؾ  بمصر ، ص  9ٙ9كتابه : الشخصانٌة اإلسبلمٌة ، القاهرة ،   ٘ٗ٘
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لى حقل السٌاسة ، واضعاً فً رأس قابمة شروط اإلصبلح وٌنقلنا رشٌد رضا إ

 .7ٗ٘شرط شورٌة الحكومة وعدالتها ومعاملتها الناس بالمساواة 

ولقد انتهى محً الدٌن الخطٌب وشكٌب أرسبلن ومحمد كرد علً إلى أن نهضة 

 . 8ٗ٘اإلسبلم مرتبطة بنهضة العرب 

ٌدب فً جسد وقض مضاجع عبد الرحمن الكواكبً هذا الفتور العام الذي 

 .9ٗ٘المسلمٌن ، وعزا ذلك إلى أسباب متعددة فً مقدمتها االستبداد

أما المفكر السوري عبد الحمٌد الزهراوي ، فقد كان كتلة ملتهبة من التوتر  

التؤصل فً التارٌخ والتجذر و ٓ٘٘واالندفاع من أجل دعوته لقوة التقدم والحضارة

حمد كردعلً فً معركة العصر فً أعماقه وااللتحام به الشرط األساسً لدى م

 .ٔ٘٘الحدٌث

واإلسبلم فً نظر المفكر الوطنً المؽربً عبلل الفاسً حركة مستمرة للنظر 

 . ٕ٘٘والتفكر والعمل التقدمً الدابب 

ولقد هاجم خالد محمد خالد رجال الدٌن اإلسبلمً المتخلفٌن ، واعتبرهم عقبة 

 . ٖ٘٘كؤداء فً طرٌق التقدم 

م( مدرسة فكرٌة كبرى لئلصبلح 9ٗٓٔ -889ٔس )وأسس عبد الحمٌد بن بادٌ

االجتماعً فً الجزابر كؤساس لئلصبلح السٌاسً ، وفً الوقت نفسه فقد قدم 

 .ٗ٘٘مشروعاً سٌاسٌاً إسبلمٌاً ٌقوم على ثبلثة عشر أصبلً من أصول اإلسبلم 

                                                                                                             
  ٕٕٙجدعان : أسس التقدم ، ص   ٙٗ٘

  7ٕٖ، ص  ٕٔ/ٕالجنسٌة والدٌن اإلسبلمً ، المنار   7ٗ٘

  8ٕٓأسس التقدم ، ص   8ٗ٘

  ٔ٘ٔاألعمال الكاملة ) أم القرى ( ، ص    9ٗ٘

 . 7٘تربٌتنا السٌاسٌة فً اإلرث الفكري ، ص  –عبد الحمٌد الزهراوي   ٓ٘٘

  ٕٖ٘، ص  ٕ، ج 9ٖٔٔمحمد كردعلً : ؼرابب الؽرب ، المطبعة الرحمانٌة بمصر ،   ٔ٘٘

  9ٕ٘عبلل الفاسً : النقد الذاتً ، المطبعة العالمٌة ، القاهرة ،   ٕ٘٘

  7ٗ، ص  9٘ٓٔابه من هنا نبدأ ، القاهرة ، كت  ٖ٘٘

   ٔٓٗص  ٔآثار ابن بادٌس ، ج   ٗ٘٘
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واإلسبلم عند حسن البنا دولة ووطن ، أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة أو رحمة 

هو ثقافة وقانون ، علم وقضاء ، مادة وروح ، كسب وؼنى ، جهاد ودعوة  وعدالة

 . ٘٘٘، مإكداً أٌضاً أنه ما من أحد جارى أجدادنا فً التقدم العمرانً 

م( هو الذي طرح شعار اإلسبلم 9ٕ9ٔ -87ٙٔوالشٌخ عبد العزٌز جاوٌش ) 

 .  ٙ٘٘صالح لكل زمان ومكان 

ري دقة المنطق فً الفقه اإلسبلمً ومتانة ولقد أبرز عمٌد القانون الدكتور السنهو

، وأظهر أن فتح باب االجتهاد فً الفقه ٌبٌح لنا أن  صٌاؼته وقابلٌته للتطور

تقل أهمٌة عن القوانٌن البلتٌنٌة والجرمانٌة والقوانٌن  نستنبط أحكاماً جدٌدة ال

 . 7٘٘الحدٌثة 

ً وطننا العربً وقرٌب من ذلك دعوة أحمد حسٌن المحامً إلى مراجعة القوانٌن ف

على ضوء الشرٌعة اإلسبلمٌة ألن بإمكان هذه الشرٌعة أن تنظم أي مجال من 

 .8٘٘مجاالت القانون ، كما فً ذلك القانون الدولً 

وفً نظر عبد الرحمن البزاز إن التشرٌع اإلسبلمً ٌجمع بٌن الدٌن والقانون 

الجماعً ، ثم  وفً الوقت نفسه فهو ٌتمٌز بطابعه، واألخبلق وقواعد العدالة 

 . 9٘٘مزجه بٌن الحق والواجب ، الحرٌة والتطور 

ولقد برهن عبد القادر عودة أن التشرٌع الجنابً فً اإلسبلم ٌتفوق على التشرٌع 

 .ٓٙ٘الجنابً األجنبً 

وأسس عبلل الفاسً السلطة فً اإلسبلم ، وحمل قٌامها على نظرٌة االستخبلؾ ، 

ا هو عٌن تؤصٌل  مصطفى الؽبلٌٌنً ، وهذ ٔٙ٘أي عمارة األرض وإقامة العدل 

 .ٕٙ٘لمسؤلة العمران اإلنسانً 

                                                 
( كتابه اإلسبلم دٌن الفطرة والحرٌة ، مطبعة  دار ٕ) 7رسالة التعلٌم ، مجموعة رسابل ، ص   ٘٘٘

  ٘ٗالهبلل ، ص 

  ٖٙ٘أسس التقدم ، ص   ٙ٘٘

  7ٖ٘أسس التقدم ، ص   7٘٘
لدٌ   8٘٘   ٖٕٕنً ، ص أنور الجندي : تنظٌم الفكر ا
  ٗٔٔبعض خصابص التشرٌع اإلسبلمً  ) من روح اإلسبلم ( ص    9٘٘
  ٕٔ، ص 9٘9ٔ، المكتبة  دار العروبة ، القاهرة ، ٔ، ج ٕكتابه التشرٌع الجنابً اإلسبلمً ط   ٓٙ٘
لذاتً ، ص    ٔٙ٘     98كتابه النقد ا
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( فهو أول من تكلم على نظرٌة التمدن والعمران 9ٕ٘ٔ-8ٙ٘ٔأما رفٌق العظم ) 

 .ٖٙ٘من منظور إسبلمً 

وفً نظر محمد فرٌد إن اإلسبلم روح المدنٌة الحقٌقٌة والناموس األعظم للتقدم 

رمً إلٌه القوة العقلٌة ، وإن كل ترقً فً ت وعٌن أمنٌة النفس البشرٌة ونهاٌة ما

 .ٗٙ٘العالم اإلنسانً ، هو اقتراب من اإلسبلم المحمدي 

وهكذا ربط ابن نبً بٌن القٌم الروحٌة وبٌن التقدم الحضاري ، وبالعكس فقد رد 

السقوط اإلنسانً إلى سٌادة الؽرابز مإكداً أن الحضارة مركب ٌقوم على المعادلة 

 . ٘ٙ٘راب  + وقت اآلتٌة : إنسان + ت

وفً نظر سٌد قطب إن إنسانٌة اإلنسان وراء كل تقدم حضاري ، لذلك فالتوحٌد 

الٌعنً توحٌد هللا أو األدٌان ، وإنما توحٌد كافة قوى وفعالٌات الكون ضمن 

 . ٙٙ٘منظومة واحدة منسقة 

تلك الكوكبة من المفكرٌن والعلماء تإكد لنا أن اإلسبلم قادر على قٌادة مركبة 

تنا فً كافة مجاالت الحٌاة تجدداً وانطبلقاً واندفاعاً نحو األنسنة والشرط حٌا

البشري وكرامة اإلنسان وعزته ، وفضبلً عن ذلك فهإالء قاده وسٌاسٌون 

ووطنٌون ومصلحون وفاعلون اجتماعٌون قبل أن ٌكونوا مفكرٌن ، وبذلك فبل 

ٌقلل من شؤنه فً مجال على أرض العروبة لكل من ٌتهاون فً حق اإلسبلم ، و

 .7ٙ٘حمل راٌة عزتنا وتقدمنا وإن أٌة انطبلقة نستعٌن به إنما هً من النوابت 

حقٌقة ساطعة كالشمس  -8ٙ٘كؤساس من أسس التقدم العربً -إذن فاإلصبلح الدٌنً

، ونحن بحاجة إلى عرب ٌتكلمون عن الهوت العمل والهوت التحرٌر والهوت 

وبة ، والهوت حقوق اإلنسان وحرٌاته النهضة والهوت المعاصرة والهوت العر

                                                                                                             
 ٕٓٗكتابه أرٌج الزهر ، المكتبة اإللهٌة ، بٌروت ص   ٕٙ٘
لتقدم وأسباب العمران ، القاهرة ، كتابه ال   ٖٙ٘  ٕ٘ٔص  887ٔبٌان فً ا
لقاهرة ، مطبعة هندٌة بالموسكً ، ط  ٗٙ٘   ٘، ص ٖكتابه المدنٌة واإلسبلم ، ا

  ٖكتابه شروط النهضة ترجمة عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهٌن ، بٌروت ، دار المعارؾ ، ط  ٘ٙ٘

 ( ،  ن تارٌخ أو بٌان لدار النشر) دو كتابه اإلسبلم ومشكبلت الحضارة ، طبعة بٌروت ٙٙ٘

  97ٔص 
  8أسس التقدم ، المرجع السابق ، ص   7ٙ٘

 بعدها .  وما ٔٗفهمً هوٌدي : أزمة الوعً الدٌنً ، المرجع السابق  ص   8ٙ٘
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العامة والهوت الدابرة الحضارٌة لؤلمة العربٌة ، والهوت مقاومة االستعمار 

والهوت الؽزو الثقافً ، والهوت التطبٌع ، والهوت القدس ، والهوت فلسطٌن ، 

وفً مطلع كل ذلك الهوت الوحدة العربٌة تاج اإلسبلم ، والحامل التارٌخً 

 ـه . واالجتماعً ل

ٌمكن لها أن تإتً أكلها إالَّ باستوابها على  وحقٌقة األمر أن أي نهضة حقٌقة ال

مشروع حضاري مستقل ٌرتكز على الدعابم األساسٌة للمجتمع التً تشكل 

خصوصٌته ، وتتصل ٌنابٌعه وجذوره التارٌخٌة الكبرى ، فالحضارة الؽربٌة 

كاثولوكٌة فً األخبلق ، القانون مازالت موصولة بٌنابٌعها الثبلثة : المسٌحٌة ال

 الرومانً فً الحقوق والسٌاسٌة ، التقالٌد اإلؼرٌقٌة فً الفكر والفن . 

كذلك الحال فً الهند والٌابان والصٌن ، حٌث للهندوكٌة والبوذٌة والكونفوشٌوسٌة 

 .9ٙ٘دورها فً مشروع كل منطقة 

ر ألحد قساوسة وفً أمرٌكا البلتٌنٌة صدر كتاب موسوم بعنوان الهوت التحر

ٌكون بالتحرر من الخطٌبة فقط  بٌرو هو األب كوٌترز ، وفٌه ٌعلن أن الخبلص ال

 7ٓ٘، بل باإلٌمان والعمل السٌاسً بملكوت هللا وبناء العالم

ٌقول المذكور: إن المحبة اإلنجٌلٌة تفرض على الكنٌسة االنحٌاز إلى جانب 

 . 7ٔ٘التحرر من جمٌع ضروب اإلضطهاد 

تب بعض القسس عن الهوت العمل ، والهوت األمل ، والهوت وقبل كوتٌرز ك

 .7ٕ٘التنمٌة ، ثم توجت المسٌرة  ببلهوت التحرر 

ولقد وصؾ الفٌلسوؾ الفرنسً روجٌه ؼارودي هذه الدعوة فً كتابه حوار 

 الحضارات بؤنها ) انقبلب الهوتً ( .. وخبلصة القول لٌس المطلوب منا أن ال

السماوٌة ، بل أن نحدق فً الواقع ونستمع لدقات قلبه  نعٌش إالَّ محلقٌن فً القبة

نسمٌه المعاصرة المإسسة على  ٌمور به من تناقضات وظروؾ ، وهذا ما وما

األصالة ، بحٌث تعالج من خبلل األصالة افرازات العصر الحدٌث كاألنسنة 

                                                 
  ٖٗفهمً الهوٌدي : أزمة الوعً الدٌنً ، ص   9ٙ٘

  ٔٗالمرجع السابق  ص    7ٓ٘

 ٔٗالمرجع السابق  ص   7ٔ٘

 ٔٗالمرجع السابق  ص   7ٕ٘
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والشرط البشري والعولمة والتكنولوجٌا وثورات العلم والمعلومات وثورة العمل 

لدٌمقراطٌة والمحورٌة األخبلقٌة ، كل ذلك لٌس بعٌداً عن نفحات الدٌن ، بل وا

ٌبقى الدٌن هو ضمٌر ووجدان المجال ، أما عقل المجال ، فهو اإلنسان الذي ٌحمل 

 المشروع العقلً المستنٌر والمسلح بالعلم والمعرفة ..

وع العمرانً  ٌمكن أن تتم إالَّ بارتباط المشر إن أٌة عملقة وتجوهر ألمتنا ال

الحضاري العربً بالمشروع اإلسبلمً التارٌخً األكبر بسبب الجذر المشترك 

التارٌخً الذي ٌربط هذٌن المشروعٌن ، وبسبب استوابهما وحملهما على ضمٌر 

ة والخٌوط التً ٌؽزل منها نسٌج ٌالشخص العربً العادي ، باعتباره اللبنة الحقٌق

قاً وحٌاً وفذاً التقاء جناحً األمة ، التٌار القومً أمتنا ، وإننا لنعتبر وعٌاً مطاب

 والتٌار الدٌنً خبلل مإتمري قمة انعقد تحت لواء األرضٌة الصلبة المشتركة . 

ٌمكن أن تتم إالَّ من خبلل  إن أٌة انطبلق فً دروب النهضة والتحرر والتنوٌر، ال

الدٌنً ، مشروع عربً نهضوي ٌقترن به فً النواة تجدٌد وإصبلح المشروع 

وحٌث ٌفجر برمٌل البارود ، بحٌث نعانق فً التراث لهبه المقدس طارحٌن الرماد 

لوثرٌون عرب ، وذلك بالشرارة اإللهٌة إضافًة إلى شرارة النور اإلنسانً نور 

على نور ، نور هللا ونور اإلنسان ، هذا النور الذي ٌستوعب لؽة العصر ، وٌحٌط 

واقع المعاصر ، وٌقودنا فً عمل تارٌخً إلى بمبادرات حٌاتنا ودقات قلب ال

 أرض التقدم والصبلح وامتبلك ناصٌة التارٌخ . 

 الفرع الرابع

 الشرٌعة اإلسالمٌة وطن األمة العربٌة وجزء ماهٌتها

 ) ومسألة التغرٌب والتخرٌب(

ٌإكد فقهاء الشرٌعة اإلسبلمٌة أن اللؽة العربٌة جزء ماهٌة القرآن الكرٌم تؤسٌساً 

ٌبلً بدور هذه اللؽة الفذة فً تؤصٌل كنوز القرآن الكرٌم وقٌمه ومفاهٌمه ، وتدل

ومعانقة منطقه وتصوراته ، وتلمس رهافة إحساسه وذوقه ، واستشفاؾ جمال 

 أسلوبه ، واستكناه روعة إعجازه وعظمة ببلؼته .

لصحابته :عربوا أخاكم .. كشفاً عن أن التعرٌب هو  وهذا هو مؽزى قوله 

و اإلجرابً ، والدافع األهم لبلنخراط فً المشروع اإلسبلمً ، وتفعٌل الدنٌام

 االرتقاء به .
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وإذا كان القطب العربً ألقى بصماته على القطب اإلسبلمً فً آلٌة الجدل بٌنهما 

فقد كان للقطب اإلسبلمً تؤثٌره فً القطب العربً من خبلل تلك الجدلٌة ، بحٌث 

ارود ، وانطلق المارد العربً منه فً أضخم فجرت الشرارة اإللهٌة برمٌل الب

، وتحقق ألول مرة على أرض أمتنا وفً مشتلها وحضانتها  عمل تارٌخً إنسانً

، تحققت حضارتنا العربٌة اإلسبلمٌة التً تحتل قلب هذا العالم ، وتعتبر إحدى 

 وأهم الحضارات الست على هذه المسكونة .... واألهم من ذلك فهذا التؤثٌر

مً لٌس عمبلً عارضاَ وحدثاَ طارباَ بات فً ذمة التارٌخ ومتحؾ األٌام ، اإلسبل

بل هو عمل الحٌاة الدابم والدابب الذي الٌنً ٌحرك الضمابر واإلرادات والقلوب 

لئلبداع والعطاء وإن القبض على هذا التؤثٌر المتبادل وبلورته وفهم آلٌته وقوانٌنه 

ابل فإن وعٌاَ آخر مضاداَ ال ٌمكن وصفه ٌعنً الوعً المطابق األساسً ، وبالمق

 إالّ بالوعً الزابؾ المبعثر والمتعثر الذي ٌتحرك فً الخواء والفوت والموت...

وبٌان ذلك أن الدٌن وضع إلهً أمر ٌتصل باهلل المتعال فً ذاته وبؤحكامه التً 

 وضعت لتسوس خبلص البشرٌة فً الدارٌن آزالَ وأبداَ.

إذا ما تماس وتفاعل مع الحقٌقة البشرٌة أصبح قرٌناَ ، ولكن هذا الوضع المطلق 

النسبٌة عبر مجسدات وتوضعات ومن وأي مقترناَ بقوى وفاعلٌة الزمان والمكان 

خبلل عامل إجرابً فاعل ، وهذا الفاعل اإلجرابً له محددات وتجلٌات متعددة 

 لعل فً مطلعها فاعل األمة.

امل مع الوضع اإللهً ، وٌفضل ذلك فاألمة هً الفاعل اإلجرابً األمثل للتع

 -اَ متجذراَ ٌوباعتباره حقٌقة تارٌخٌة حٌة ووجوداَ موضوع - التفاعل األعظم

ٌستطٌع الوضع اإللهً أن ٌتبلور فً مستوٌات ترقى إلى مستوى العمل التارٌخً 

 الحضاري األرفع .

سٌر اإلنسان ، وٌحثه على تحقٌق المشروع  صحٌح أن الوضع اإللهً ٌؽز

نتاج اإلرادة والفعل اإلنسانً الواعً ، أي  نسانً األعظم ، وهذا المشروع هواإل

فعل العامل اإلجرابً ، ولٌس فعل القوى االجتماعٌة الطبٌعٌة الصامتة والتلقابٌة 

وؼٌر الواعٌة ، ولكن الفاعل اإلجرابً ال ٌمكن أن ٌنطلق من فراغ ، وٌتؤسس 

قٌقة اجتماعٌة فً جوهرها كً ٌصٌػ على الهواء والخواء ، بل ال بد له من ح

 . المعطى الطبٌعً إرادة ومإسسة
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وتؤسٌس الصرح العقلً على الصرح االجتماعً الطبٌعً نجده جلٌاَ فً قوله 

ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوَقَباِبَل لَِتَعاَرفُوا  اُس إِنَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ تعالى: ) 

َ َعلٌٌِم َخِبٌٌر(إِ  ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ هللاَّ  ( ٖٔ)الحجرات: نَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

واضح من هذه اآلٌة الكرٌمة أن التؤسٌس للمشروع اإلنسانً بآلٌة التعارؾ )أي 

التكامل والتعاون اإلنسانٌٌن( ، هذا التؤسٌس محمول على رافعة الشعب كحقٌقة 

ثل ، ألنه بقدر ما ٌكون العامل االجتماعً أصلب كلما اجتماعٌة ومعطى طبٌعً أم

صلبت إرادة التؤسٌس اإلنسانً وقوي عودها ومراسها ، ونحن نجد مصداق ذلك 

فً الحضارات التارٌخٌة الكبرى ذات السمة اإلنسانٌة ، فهذه الحضارات لم تقفز 

انطلقت  بل اعتمدت هذه الحقٌقة قاعدة رصٌنة صلبة ، ثم فوق الحقٌقة القومٌة ،

 منها فً توجه إنسانً .

إن فهم ما ٌنتمً : ولعل أبرز من أوضح آلٌة هذا التؤسٌس مٌشٌل دوبري فً قوله 

إلى السٌاسة ٌجب التماسه ال فً ذات نفسه ، بل فً اإلٌدٌولوجٌا وفهم ما ٌنتمً 

 .7ٖ٘إلى اإلٌدٌولوجٌا ٌجب التماسه ال فً الدٌن نفسه بل فً الفٌزٌاء االجتماعٌة

، وكان  كانت للكاثولٌكٌة عبلقة ما حمٌمة مع األمة الفرنسٌة واإلٌطالٌةوإذا 

للبروتستانتٌة تلك العبلقة مع الوالٌات المتحدة أو ألمانٌا أو إنجلترا ، والتفسٌر 

نجده بالنسبة للهند والصٌن وروسٌا ، إذا كان األمر كذلك ، فهنالك عبلقة خاصة 

لسبب بسٌط هو أن هذا الدٌن لم ٌكن مجرد  ووشٌجة بٌن اإلسبلم واألمة العربٌة ،

إضافة كمٌة إلى كٌان أمتنا ، كما هو حاصل لدى بعض األمم ، بل لعب دوراَ 

تكوٌنٌاَ ماهوٌاَ وكٌفٌاَ فً صٌاؼة هوٌتها وشخصٌتها وتراثها.... نحن ال ننكر أن 

األمة حقٌقة أشمل من الدٌن من جهة فهً دٌن وشعب وأرض وتراث وسٌاسة 

 ، وهً أضٌق منه لجهة عموم الخطاب وشموله وؼٌر ذلك من الفاعلٌاتومصلحة 

. 

وهذا القانون ٌسوس أمتنا العربٌة ، مثلها فً ذلك مثل أٌة أمة أخرى فهً حصٌلة 

فعالٌات ال حصر لها ، ومن أهمها الدٌن اإلسبلمً ، وإن كان هذا الدٌن ال ٌساوي 

القول بذلك ٌعنً عطالة الفاعل مطلقاَ وٌتطابق حرفٌاَ مع فعالٌات أمتنا ، إذ 

                                                 
573 Regis Debray: critique de raison politique , Paris , gollimard ,1981.p.48  
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اإلنسانً فً دارنا العربٌة إبداعاَ للحٌاة وإنتاجها ، كما أن ذلك ٌعنً السقوط فً 

 . الجبرٌة المطلقة للفاعل الدٌنً

ومع إٌماننا الوطٌد بذلك إال أنه ٌمكن التقرٌر بٌقٌن أن الدٌن اإلسبلمً لعب 

س ناموسها األدبً ودستورها وسٌلعب دوراَ هاماَ فً حٌاة أمتنا من حٌث تؤسٌ

األخبلقً وإحساسها الجماعً ومنطقها العام ، وهو دٌوان ثقافتها وموسوعة تراثها 

، وصابػ فلكلورها وقصصها الشعبٌة وصانع مفاخرها وبطوالتها ومناط عزها 

، بل إن هذا الدٌن كان متنفس المستضعفٌن  وكرامتها وموطن اعتزازها وفخرها

الروحً كؤمل منشود ٌرجى منه الخبلص الروحً ، المقموعٌن وأرٌجهم 

وكحصن أو درقة تصون األمة ، وتذود عنها هجمات األعداء فً الصعاب 

 والملمات .

وال حاجة للتدلٌل بؤن حضارتنا العربٌة اإلسبلمٌة نسجت القٌم األنفة الذكر ، 

، وصاؼتها فً منظومات متواشجة العرى وفً أنساق مترابطة ٌشد بعضها بعضاَ 

فل أو نتؽافل عن حقٌقة هامة هً أن الشرٌعة اإلسبلمٌة تقع ؽوإن كان علٌنا أن ال ن

 فً النواة النووٌة من هذه المنظومة واألنساق القٌمٌة....

فالشرٌعة اإلسبلمٌة حقٌقة تتماهى وتتحاٌث مع أمتنا وثقافتها وهوٌتها ونظرتها إلى 

اعتداء على األمة وعلى روحها  الوجود ، ومن ثم فاالعتداء على هذه الشرٌعة هو

ووجدانها ووطنها ، على اعتبار أن الوطن هو روح األمة تماماَ كما الجسد هو 

 موطن الروح .

بهذا التعلٌل نفسر معنى العنوان الذي وسمنا فٌه هذا البحث ، وقلنا إن الشرٌعة 

نا إن جزء ماهٌة األمة العربٌة وروحها ) نقول وطن ولٌس الوطن ( ، تماماَ كقول

اللؽة العربٌة جزء ماهٌة القرآن الكرٌم ، تدلٌبلَ بالتماهً المتبادل التؤثٌر فً قطبً 

 سبلم .إالمزدوجة عروبة / 

ولٌبلحظ القارئ أن هذه القراءة تنطلق من األمة ومعطٌاتها وواقعها أي من الوعً 

ران ، تفكٌكاَ وحفراَ ٌقوم على آلٌة علم االجتماع والعم بما هو قابم وراهنً

بالتفاعل مع الوضع اإللهً  -والتارٌخ ، ولٌس انطبلقاَ من فعل عقٌدي إرادي ٌرنو 

لتحقٌق صبوات الروح اإلنسانٌة ، فهذا الفعل األخٌر مظهره الحركة والمستقبل  -
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واإلٌدٌولوجٌا ، وقد ٌكون مبعثه التجٌٌش والتعببة السٌاسٌة ، وهو أمر خارج عن 

 . رصدنا وتلمسنا

لؤلمة نجد أصداءه فً أصدق تعبٌر على لسان المطران جورج  وهذا المذهب

وهً الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة ، ونحن واحدة هناك حضارة  خضر بقولـه :

 .7ٗ٘ننتمً إلٌها

وقول المفكر العربً أمٌن نخلة : كؤن اإلسبلم إسبلمان ، واحد بالدٌانة ، وواحد 

ٌن ٌكون اإلسبلم اهتداء بمحمد بالقومٌة واللؽة ، وكؤنما العرب جمٌعاً مسلمون ح

 .7٘٘وتمسكاَ وكلفاَ بلؽته 

وبٌان ذلك أن الشرٌعة اإلسبلمٌة هً نتاج حٌاة أمتنا ، وبالتالً وإذا ما استثنٌنا 

فما سوى ذلك من  -وهو  أمر ٌدخل فً إطار المقدس –مساهمات الرسول فٌها 

وضح فهذه رقعة الشرٌعة ٌدخل فً إطار الوضع البشري اإلنسانً أو بمعنى أ

هً  -وهً نقطة التقاء المثال بالواقع ، الوضع اإللهً بالوضع البشري -الشرٌعة

التعبٌر عن روح أمتنا وتخلقاتها وتحققاتها ومعراجها وتطوافها وانطبلقها 

 التارٌخً رنوا نحو الكمال اإلنسانً بالتفاعل والوضع اإللهً . 

قول اإلمام مالك بن أنس كلكم رد  وهذه الحقٌقة البشرٌة للشرٌعة اإلسبلمٌة ٌجلٌها

 . إال صاحب هذا القبر إشارة إلى قبر الرسول األعظم 

وهذا هو معنى وقول اإلمام أبً حنٌفة ، الرسول على الرأس والعٌن والصحابة 

 .رجال ، ونحن رجال 

وهنالك سبب آخر ٌقرب هذه الشرٌعة من روح أمتنا هً أنها كانت اإلحاطة 

ت أمتنا وعلى حركة الحٌاة فٌها، وعلى تمتمات وتضاعٌؾ والجواب على مبادرا

المدٌنة الذي هل وتضارٌس واقعها ، ولعل مثبلَ واحد جلٌاَ ٌوضح ذلك هو عمل أ

 حمل المذهب المالكً وأسس له .

وفضبلَ عن ذلك فالشرٌعة اإلسبلمٌة فً صٌاؼتها وإحاطتها امتاحت ، وأكدت 

تً كانت سابدة فً الجاهلٌة ، من ذلك بعض األخبلقٌات والسلوكٌات القومٌة ال

                                                 
 8، ص 99ٓ، ٌولٌو  تموز ٕ٘العدد  -ٖ: السنة  مجلة الناقد 7ٗ٘

، مناقشات الندوة الفكرٌة التً نظمها مركز دراسات الوحدة العربٌة ،  الحوار القومً الدٌنً 7٘٘

 ٖٕٓص 988بٌروت 
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قاعدة الدٌة التً أسسها عبد المطلب جد الرسول ، والتً أكدها الرسول الكرٌم ، 

هذا فضبلَ عن المعاملة وفداء العانً اللذٌن قننتهما الصحٌفة / المٌثاق دستور أول 

 .7ٙ٘دولة فً اإلسبلم

م تجاه الخٌر أٌاَ كان وإذا كان المجال ال ٌتسع هنا لدراسة عدم عدمٌة اإلسبل

مصدره ، فحسبنا اإلحالة إلى بعض الكتب التً صنفت فً هذا الباب ، باب وراثة 

 .77٘اإلسبلم لكثٌر من األنظمة التً كانت فً الجاهلٌة

والشرٌعة اإلسبلمٌة ، وإن كانت بشرٌة المحتد والنجار والمنبت ، فهً محاولة 

خطاب اإللهً مع موشور بشري فذ ، إنسانٌة ارتقابٌة باعتبارها حصٌلة تفاعل ال

شفافٌة ومعاناة بهو أولبك الفقهاء األصفٌاء األخٌار الذٌن صاؼوا هذه الشرٌعة 

وقلق روحً وتضرع ٌخشى هللا طمعاَ وخٌفة ، أمثال أبً حنٌفة وابن تٌمٌة 

الدمشقً وابن قٌم الجوزٌة والشاطبً  والحسن البصري وابن حنبل وؼٌبلن

 وؼٌرهم .   

 هم أفبلذ أكباد أمتنا ومناراتها على الطرٌق عبر قطع الظبلم ، ومن ثم أوفهإالء 

فكٌؾ إذن نتنكر  لٌست األمة فً نهاٌة األمر هً مفكروها وعلماإها وأدباإها....

 لعطاء هإالء األفذاذ ؟ .

أن الشرٌعة  - والشرٌعة حصٌلة تجربة إنسانٌة فذة -على هذا األساس نإكد

ة الدالة على صحة تفاعل الوضع اإللهً مع نالقرٌ اإلسبلمٌة تدخل فً إطار

ة تضؽط بثقلها وكلكلها ضؽطاَ بالؽاَ لٌس بقدسٌتها نالوضع البشري ، وهذه القرٌ

 .    ولكن بطبٌعتها الذاتٌة

وإذا ما استعرضنا مبادئ علم اإلثبات فً مجال القانون ، وطبقناها على قوة 

ٌست مطلقة ، وإنما قابلة إلثبات العكس ، ة لنالشرٌعة ، أمكننا القول إن هذه القرٌ

وبذلك فهً ال تستؽرق كلٌاَ إرادتنا ونقدنا ، بل تسمح لفٌنمٌنولوجٌا الروح 

اإلسبلمٌة ، بتحققات إنسانٌة وتمظهرات واجتهادات تؽنً هذه الشرٌعة ثراء 

مقولة ؼلق باب االجتهاد ، وتوصٌداَ وتوطٌناَ على تنعً  وعطاء ، وفً اآلن نفسه

                                                 
، دار  : ا لصحٌفة مٌثاق الرسول دستور دولة اإلسبلم فً المدٌنة ، دمشقد . برهان زرٌق  7ٙ٘

  ٖ٘٘، ص 99ٙالنمٌر 

  99ٓ، ٔ، القاهرة ، سٌنا للنشر، ط الجذور التارٌخٌة للشرٌعة اإلسبلمٌة:  خلٌل عبد الكرٌم 77٘
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لمة الخبلقة فً القرآن الكرٌم التً كانت وستكون وراء كل تقدم وازدهار ألمتنا للك

. 

ونحن فً هذا الصدد من العجالة نذكر أن هٌجل أسمى القرآن كتاب الحركة تدلٌبلَ 

نصوصه ، هذا فضبلَ عن أن فقهاء الشرٌعة أطلقوا على هذا العلم علم  -بمرونة

 .78٘الحركة والخبلفٌات

إقصاء الشرٌعة من دابرة حٌاتنا وجدلنا أن ٌمكننا التؤكٌد على و بهذا التدلٌل 

التارٌخً العمرانً ، إنما هو خنق لفعالٌة أمتنا العربٌة وترسٌخاً للعطالة والبطالة 

والجمود فً روحها ، وهذا ما لمسناه من أوكار الفرنجة والتؽرٌب ومحاولتها 

 ، والعكس .....  طمس أمتنا من خبلل تعطٌل دٌنامو الشرٌعة ورافعتها

ذلك أن الشرٌعة اإلسبلمٌة هً مفتاح العمل فً اإلسبلم ، وهً المعٌار األسمى 

، وإن تهمٌشها وتطوٌقها وإقصابها ونبذها ال ٌعنً إال  79٘لقٌاس األداء اإلنسانً

الركون إلى اإلسرابٌلٌات الجدٌدة حسب تعبٌر المصلح العربً الكبٌر عبلل 

 . 8ٓ٘الفارسً

بؤهمٌة الشرٌعة تلك الشهادة التً ال ُتقدر بثمن ، والتً أدلى بها  وحسبنا التدلٌل

ترورغ والمتضمنة أن الشرع اإلسبلمً ٌبدو إذا ما نظرنا إلٌه وسالكونت لٌون ا

من ناحٌة بنٌته المنطقٌة من أكمل الروابع التً تستثٌر إعجاب الباحث حتى 

الطوٌلة من القٌاسات  عصرنا هذا وإنه من المتعذر أن تجد ثؽرة ما فً السلسلة

التً تحتفظ بصحتها سواء من ناحٌة المنطق الشكلً ، أم من ناحٌة قواعد النحو 

وإذا درست محتوٌات هذا المصنع المنطقً ، فإن بعض النظرٌات ال تستدعً 

اإلعجاب فحسب ، ولكنها تثٌر الدهشة ، فقد توصل هإالء الشرقٌون الذٌن عاشوا 

إلى مبادبهم الكبلمٌة إلى النص على حقوق اإلنسان بما  فً القرن التاسع باالستناد

وحصانة الشخصٌة والملكٌة  ، تشمل علٌه من الحقوق المتعلقة بالحرٌة الفردٌة

                                                 
  8ٙص 99ٙ، ٔ، ط . حسن صعب ، تحدٌث العقل العربً ، بٌروت ، دار العلم للمبلٌٌن د 78٘

 بعدها . وما

 .  ٕٖص ٖٔم ، السنة الثامنة ، العدد 99ٙٔمجلة االجتهاد ، دار االجتهاد ، بٌروت  79٘

كتابه الموسوم بعنوان مقاصد الشرٌعة ومكامنها ، مكتبة الوحدة العربٌة ، الدار البٌضاء  8ٓ٘

 .  89م ، ص9ٖٙٔ
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ووصفوا السلطة العلٌا أو الخبلقة بؤنها مبنٌة على التعاقد ، وعنوا بذلك أن عقدها 

قانوناً للحرب ٌحوي من قابل لئللؽاء إذا لم تطبق شروطه تطبٌقاً أمٌناً ، ووضعوا 

التعالٌم اإلنسانٌة النبٌلة ما ٌمكن لمقاتلً الحرب العالمٌة األولى أن ٌحمروا اتجاهه 

خجبلً ، واعتمدوا على مبادئ التسامح تجاه ؼٌر المسلمٌن لم ٌعتمد ؼربنا على ما 

 .  8ٌٔ٘ماثلها إال بعد ألؾ عام

الؽرب  من شدٌد السٌما  ومع هذه السمات الذاتٌة للشرٌعة فقد كانت موضع هجوم

السٌاسً ، وها نحن نسمع كرومر المعتمد البرٌطانً فً مصر ٌصفها بؤنها 

 8ٕ٘خلفة وال تصلح إال لمجتمع بدابً ، وهذا هو موقؾ هانوتو الفرنسً وؼٌرهتم

، والهدؾ من ذلك هو طمس العروبة واإلسبلم من لوح الوجود حسب تعبٌر 

 .المصلح رشٌد رضا 

سار مؽتربو أمتنا ومتفرنجوها فً التندٌد  –ؼفلة أو تؽافبلً  –وعلى خطى الؽرب 

 بالشرٌعة بصورة تخرج عن إطار التقوٌم العلمً ، وتتجاوز حدود النقد والتحلٌل . 

فٌما  -ومثله الكثٌرون من أمتنا -وعلى هذا األساس ٌقرر الدكتور فهمً جدعان

ق تإدي إلى محو ٌتعلق بؤحد هإالء المتفرنجٌن بؤن دعوى علً عبد الرزا

شخصٌة األمة وإلى إسقاط سلسلة من األحكام الخلقٌة والعملٌة والقضابٌة التً 

 .8ٖ٘تتضمنها الشرٌعة اإلسبلمٌة

وحقٌقة األمر ، فهذه الشرٌعة تتناول حقوق اإلنسان الفردٌة ، أي ما ٌعرؾ الٌوم 

لٌوم ما ٌعرؾ ا بالقانون الخاص ، كما تتناول تنظٌم الخبلفة أو السلطة ، أو

بالقانون العام ، وتتناول أحكام الحرب ، أو ما ٌعرؾ الٌوم بالقانون الدولً ، 

بل  فنظرتها إذاً إلى القانون شاملة ، لكنها لٌست نظرة قانونٌة حقوقٌة صرفة ،

 .8ٗ٘تستند إلى مسلمات اعتقادٌة ومبادئ خلقٌة وأحكام عقلٌة عملٌة

                                                 
 .   COUNT LEON STROROG : THE ANGORA REFORM 1934 P30 مقال ألقً فً جامعة لندن 8ٔ٘

 .  ٕٖ٘د. فهمً جدعان : أسس التقدم عند مفكري اإلسبلم ، ص 8ٕ٘

، بٌروت المإسسة العربٌة للدراسات  أسس التقدم عند مفكري اإلسبلم فً العالم العربً الحدٌث 8ٖ٘

 .ٖٖٗوالنشر، ص
وانظر  ٖٕٓص 98ٙ، ٔ: تحدٌث العقل العربً ، بٌروت دار العلم للمبلٌٌن ط د . حسن صعب 8ٗ٘

 9ٙٗ،  مد سبلم مدكور : مدخل الفقه اإلسبلمً الدار القومٌة للطباعة والنشر القاهرة. مح د

 .٘ٔص
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ة تقدم لنا أعرق وأعمق أصول حتى على صعٌد النظرٌة السٌاسٌة ، فهذه الشرٌع

ومبادئ للحكم ، مثل أصل الشورى ، العدالة ، التضامن ، المساواة ، وأصل 

الوالٌة العامة لؤلمة ، وأصل حق األمة فً تولٌة الحاكم ، وأصل حق الرقابة على 

الحاكم وعزله ، وأصل التضامن بٌن الراعً والرعٌة ، وأصل المساواة أمام 

 .8٘٘حقوق األفراد  القانون ، وأصل صون

وٌكفً الدلٌل بؤهمٌة هذه الشرٌعة التقوٌم الذي قدمه مإتمر القانون المقارن المنعقد 

، فقد أقر هذا المإتمر قٌام الشرٌعة على مبادئ وأصول وقٌم  9ٖ7فً الهاي عام 

 تصلح لدفع اإلنسان نحو كل ازدهار وتقدم .

ام الشرٌعة ، وهل هً صالحة فالمسؤلة األولى واألخٌرة هً الصفة الذاتٌة ألحك

لكل زمان ومكان ، حسب تؤكٌد المصلح العربً الكبٌر عبد العزٌز جاوٌش باشا 

على أهمٌة تلك المٌكانزمات واألصول المتعددة ، من ذلك مبدأ ال ضرر وال 

مبدأ األخذ بؤحكام  -ضرار ، مبدأ سد الذرابع أو إعطاء الوسابل حكم الؽاٌات 

مبدأ أصل القصد فً  -مبدأ أصل االجتهاد  -المرسلة  مبدأ المصالح -العرؾ 

مبدأ إعطاء الظن الؽالب  -األعمال وإقامة ما ال ٌشق على النفوس من تكالٌؾ 

أصل تقدٌم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ،  -حكم الٌقٌن المجزوم به

نٌا شرعاَ دون ما ذكره من معاٌش الد أصل وجوب االمتثال إلى ما قاله النبً 

أصل المساواة بٌن المسلمٌن فً األحكام ، وكذا بٌنهم وبٌن  -على سبٌل الرأي

أصل أن جمٌع  -أصل أن التزر وزارة وزر أخرى  -جمٌع من لـه ذمة وعهد 

 .8ٙ٘الزواجر حسبما ٌراه اإلمام أو القاضً طبقاَ للعرؾ العام أو التحكٌم

ن فً دارنا العربٌة الدكتور هذه االعتبارات الذاتٌة فً الشرٌعة حدت أمٌر القانو

بؤن عدداَ من مبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة ٌعد متقدماَ على  السنهوري للتؤكٌد ،

الشرابع الؽربٌة نفسها ، وأن ثمة اعتبارٌن ٌوجبان التشدٌد على ضرورة العودة 

 إلى هذه الشرٌعة :

                                                 
 .ٔٓٗ،صٕ،مٔآثار ابن بادٌس ج 8٘٘

 .٘ٗكتابة اإلسبلم دٌن الفطرة والحرٌة ) طبعة دار الهبلل ( ص 8ٙ٘
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ر األول ، االعتبار األول علمً فنً ، واالعتبار الثانً وطنً قومً ، أما االعتبا

فٌتمثل فً رقً أحكام الشرٌعة وصبلحها لنهضة عالمٌة فً الفقه والتشرٌع ، أما 

االعتبار الثانً فٌتمثل بؤن الواجب ٌفرض على مصر أن ترسم لنفسها خطة تسٌر 

علٌها ، بحٌث ال تمٌل إلى جانب الؽرب أو تعٌش مدنٌته ، فتلبس ثوباَ ؼٌر ثوبها 

لكن ترجع إلى الشرق دون أن تجافً المدنٌة الؽربٌة ، وتقلد مدنٌة ؼٌر مدنٌتها ، و

وهذه الخطة تفرض رجوعاَ ثقافٌاَ قانونٌاَ إلى الفقه اإلسبلمً من شؤنه أن ٌربط 

 .87٘الحاضر بالماضً ، وٌوطد أركان الرابطة العربٌة 

وهذا هو رأي المفكر الكبٌر عبد الرحمن البزاز ، فقد عزا تفوق الشرٌعة على 

بً إلى مزجها القانون باألخبلق والعدالة ، وإلى طابعها التضامنً القانون الؽر

الجماعً إضافة إلى مزجها الحق بالواجب مع اعتمادها على أصول ثابتة ٌحفظ 

لها االستمرار وأقرب ما تكون إلى القانون الطبٌعً وقواعد العدالة ، وأخٌراَ إلى 

ٌاء اإلباحة ، ومبدأ لٌس فً قابلٌتها للتطور باعتمادها على مبدأ األصل فً األش

 .88٘الدٌن من حرج ، ثم اعتمادها على العرؾ واالستحسان

والسإال المطروح هو ، كٌؾ نسمح ألنفسنا باألخذ من هنا وهناك من الشرابع ؟ ، 

كٌؾ  -أدخل التفكٌك إلى كٌاننا -كما قال األستاذ أحمد حسٌن -بحٌث أصبح تشرٌعنا

 .89٘ذاتنا وكٌاننانؤخذ تشرٌعاَ من  نسمح بذلك ، وال

عبد  على حد رأي الدكتور -والسإال المطروح مرة ثانٌة هو ، ألٌست القوانٌن

الحمن البزاز هً أقوى مظاهر حٌاة األمة االجتماعٌة ، وهً المراٌا التً تعكس 

حال األمة العقلٌة والدٌنٌة والخلقٌة ، وهل الشرابع الؽربٌة التً نقتبسها شرٌعة 

قوم على شرابح متعددة ، وكل شرٌعة تختلؾ عن األخرى واحدة ، ألٌس الؽرب ٌ

 .9ٓ٘، إذن فكٌؾ نقع فً دوامة هذا الخلط العجٌب

حضارة الوجدان ولٌس  -إن الحضارة التً تنشدها اإلنسانٌة هً حضارة اإلسبلم

فً الفكر والروح اإلنسانٌة وانطبلقها ، إنما هو  الحضارة الشٌبٌة ، وإن أي تطور

                                                 
 .9ٖ7/ٔٔ/ٕٙاألهرام  87٘

 ص. 9٘، بؽداد  ، مطبعة العانًٔ، من روح اإلسبلم ط بعض خصابص التشرٌح اإلسبلمً 88٘

 .ٖٙ٘، ص د. جدعان أسس التقدم 89٘

 .8ٙ، المرجع السابق ص من روح اإلسبلم 9ٓ٘
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، والمطلوب إذن حضارة تجمع بٌن الجسد والروح ،  9ٔ٘م االقتراب من اإلسبل

بٌن الفرد والجماعة ، بٌن الطبٌعة وما وراءها ، وهنا تلعب الشرٌعة اإلسبلمٌة 

دوراَ كبٌراَ فً قدرتها على صٌاؼة دولة عصرٌة تإمن بحضارة الوجدان ، وال 

قق لهذه الدولة ٌكفً فً هذا الصدد القول بؤن دٌن الدولة اإلسبلم ، ومن ثم فبل ٌتح

سمتها اإلسبلمٌة إال بإقامة مجتمع الشورى والحقوق والمحورٌة األخبلقٌة وإقامة 

المإسسات وتحرٌر المرأة وإقامة العدل وتحقٌق مبدأ المواطنة الكامل بٌن كافة 

أبناء الدولة ، وتفجٌر الشرارة اإللهٌة فً وجدان أبنابها عندبذ تكون الدولة منتمٌة 

 إلى اإلسبلم .

وعلى هذا األساس فإننا مع الدكتور ولٌد سٌؾ بؤن أٌة عملٌة تطوٌر ال تلحظ عمق 

 .9ٕ٘تجذر مفاهٌم الشرٌعة فً مجتمعنا ، هذه العملٌة محكوم علٌها بالفشل

وفضبلَ عن ذلك فإقصاء الدٌن عن المجتمع أو الدولة أصل ؼربً ٌتفق مع 

لطة رجال الدٌن التً األصول المسٌحٌة وهو فً اآلن نفسه كان ردة فعل على س

، وال حاجة للتدلٌل بؤن بعض  9ٖ٘سٌاقنا التارٌخً االجتماعًفً ال وجود لها 

أصول الشرٌعة إلهٌة ، وهذا ٌعنً أن الشرٌعة مإطرة بسقوؾ وحدود وأهداؾ 

وؼاٌات وصمامات أمن تحول دون جنوحها وسقوطها فً أٌدي الؽش والهوى 

 . وقوى الظلم والطؽٌان

ٌق هذه الشرٌعة ٌجب أن ٌرصد من أوسع المنظورات ، ولٌس وبالطبع فإن تطب

قانون العقوبات ، وهو قانون قابل للتحقٌق والتعلٌق حسب  ضٌق هو من منظور

 .9ٗ٘مقتضٌات الظرؾ السٌما أن الشرٌعة تفضل توبة اآلثم فً بعض الحاالت 

،  وتؤسٌساَ على هذا التقٌٌم العام ، فالشرٌعة ضمان أمثل لٌس للمسلمٌن فحسب

وإنما لكل إنسان باعتبارها تمتلك أوالٌات التقدم ودٌنامٌات وفعالٌات األنسنة 

أصل ووالتطور، وبسبب قٌامها على أصل العدل والمساواة وأصل التقوى 

                                                 
وانظر د. محمد سبلم المدكور: مدخل الفقه  ٖٓٔ: تحدٌث العقل العربً ص د. حسن صعب 9ٔ٘

 .  ٖٓٔاإلسبلمً ص

 .99: المرجع السابق ص عبلل الفاسً 9ٕ٘

 98: النقد الذاتً  عبلل الفاسً 9ٖ٘

 .ٖٖٓ: المرجع السابق ص تهادمجلة االج 9ٗ٘
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َها  ٌُّ ا أَ ٌَ اإلحسان وأصل عمران األرض ، وأصل اإلٌمان المشترك لئلنسانٌة) 

ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر وَ  اُس إِنَّ ( ، وأصل الدعوة إلى ٖٔ)الحجرات من اآلٌة أُْنَثى(النَّ

َنُكْم ( )آل عمران من اآلٌة كلمة السواء ٌْ َنَنا َوَب ٌْ ( ٗٙ) َتَعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء َب

، وأصل الخٌر المشترك )أقربكم إلى هللا أحسنكم  9٘٘وأصل بذل السبلم للعالم

لحٌاة ( ، وأصل وحدة الدٌن مع لعٌاله( ، وأصل عصمة النفس اإلنسانٌة ) ضمان ا

( ، 8ٗ) لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجاً ( )المابدة: من اآلٌة اختبلؾ الوسٌلة

وأصل حقوق اإلنسان وحرٌته فً أول إعبلن لحقوق اإلنسان ) إِنَّ لََك أاَلَّ َتُجوَع 

االستكبار والتندٌد ( ، وأصل مقاومة العنصرٌة و8ٔٔ)طـه: فٌَِها َوال َتْعَرى(

ٍة ()النحل: من اآلٌة ًَ أَْرَبى ِمْن أُمَّ ٌة ِه ( ، وأصل 9ٕبالكسروٌة ) أَْن َتُكوَن أُمَّ

َر فًِ َكِثٌٍر ِمْن َنْجَواُهم( )النساء: من اآلٌة ٌْ ( ، وأصل السلطة ٗٔٔالخٌرٌة ) ال َخ

( ، ٌَٔٙها ( )هود: من اآلٌةواالستخبلؾ ) ُهَو أَْنَشؤَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِ 

َجاِل  ِ َواْلُمْسَتْضَعفٌَِن ِمَن الرِّ وأصل رفع الظلم ) َوَما لَُكْم ال ُتَقاِتلُوَن فًِ َسبٌِِل هللاَّ

ِنُكْم 7َ٘والنَِّساِء َواْلِوْلَداِن ( )النساء: من اآلٌة ٌْ ( ، وأصل اإلصبلح )َوأَْصلُِحوا َذاَت َب

ٌُْفِسَد  ( ، وأصلٔ( )ألنفال: من اآلٌة مجالدة الفساد ) َوإَِذا َتَولَّى َسَعى فًِ اأْلَْرِض لِ

ٌُِحبُّ اْلَفَساَد( )البقرة: ُ ال  ٌُْهلَِك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوهللاَّ ( ، وأصل الدعوة ٕ٘ٓفٌَِها َو

ْقَوى ( )المابدة: من اآلٌة إلى التعاون نة ( ، وأصل األنسٕ) َوَتَعاَوُنوا َعلَى اْلِبرِّ َوالتَّ

ةُ َولَِرُسولِِه َولِْلُمْإِمِنٌَن (  ِ اْلِعزَّ )تخلقوا بؤخبلق هللا( ، وأصل العزة والكرامة ) َوهلِلَّ

 ( 8)المنافقون: من اآلٌة

وشرٌعة اإلسبلم ترسً الحقٌقة العالمٌة التً اتخذت من القرآن الكرٌم مٌثاقاَ دولٌاَ  

ل والعالمٌة فً المقام األول ، وبمقتضى خصابص تشرٌعٌة من الشمو

 .9ٙ٘واإلنسانٌة

عات فً اإلرادة والعقل واألخبلق من اوهذه العالمٌة تقوم على ابتبلء األفراد والجم

اِبقُوَن  أجل الخٌر ، وهً مرقاة حٌة إلنجاز الصالح اإلنسانً العام المشترك : )َوالسَّ

ُبوَن( )الواقعة: اِبقُوَن * أُولَِبَك اْلُمَقرَّ ا إِلَى َمْؽفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم ( (  )َوَساِرُعؤٔ-ٓٔالسَّ

                                                 
 : بذل السبلم للعالم. عن أفضل عمل ٌعمله اإلنسان، فقال سإل الرسول  9٘٘

 .  ٙٗص 987، ٕ: خصابص التشرٌح اإلسبلمً ، بٌروت مإسسة الرسالة، ط د. فتحً الدرٌنً 9ٙ٘
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(  والشرٌعة اإلسبلمٌة ال ٔٔ( ) َفبل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة( )البلد:ٖٖٔ)آل عمران: من اآلٌة

ُ  تقٌم العبلقة بٌن الشعوب على زعم التفوق واألفضلٌة ، قال تعالى: ) َولَْو َشاَء هللاَّ

ْبلُ  ٌَ ًة َواِحَدًة َولَِكْن لِ  (  8َٗوُكْم فًِ َما آَتاُكْم ( )المابدة: من اآلٌة لََجَعلَُكْم أُمَّ

وعلى هذا التؤسٌس فالمسلمون مدعوون إلى عالمٌة مإنسنة ، ٌلعبون فٌها دوراً 

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس َتؤُْمُروَن  : رٌادٌاَ فعاالَ امتثاالَ لحقٌقة التكلٌؾ اإللهً َر أُمَّ ٌْ ) ُكْنُتْم َخ

( )آل عمران من اآلٌةِباْلَمْعُروِؾ َوَتْنَهوْ   (.َٔٔن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْإِمُنوَن ِباهللَّ

وفً هذه العالمٌة ٌؤخذون وٌعطون ،ٌؤخذون من اإلرث الحضاري اإلنسانً العام 

 . ، وٌعطون ما عندهم من ثمرات الحق والخٌر والتقوى واإلحسان

ٌا أٌها  )) على هذه األرضٌة الصلبة الرصٌنة للشرٌعة ، وانطبلقاَ من حقٌقة:

الناس(( ، فبل مجال فً انطبلقتنا المعاصرة المنشودة للمقولة الحرفٌه لمجتمعنا 

 .97٘الذي تؤسس فً القرون الوسطى ، والذي كانت فٌه ملة تسود على المجتمع

كما ال مجال لخوؾ ؼٌر المسلمٌن من عقد الذمة ، فهذا العقد من متعلقات السٌاسة 

قد تفرض مصلحة المسلمٌن فلمٌن( ولٌس العقٌدة ، الشرعٌة ) الصالح العام للمس

العلٌا إقامة المواطنة الكاملة ، وهنالك أصول متعددة تإكد ذلك وحسبنا الرجوع 

 .98٘إلى تؤصٌل الشٌخ راشد الؽنوشً لهذه المسؤلة

وفضبلَ عن ذلك فإن تطبٌق الشرٌعة ال ٌعنً إقامة نظام ثٌوقراطً )سلطة دٌنٌة( ، 

ك إرادة األمة ، وما رآه المسلمون حسناَ ، فهو عند هللا حسن ، بل إن المعول فً ذل

ما ٌتفق مع تطورهم  -ون من معٌن القرآن )وهو معٌن ال ٌنضب(حوالمسلمون ٌمتا

الحضاري ، ونموهم التارٌخً ومصلحتهم العلٌا استناداَ إلى مبدأ السٌاسة الشرعٌة 

ى الصبلح واألبعد عن األقرب إل -حسب تعرٌؾ ابن عقٌل -فً اإلسبلم التً هً

 .99٘ونزل به الوحًأالفساد وإن لم ٌشرعه الرسول 

دور  -وهو لٌس بالقلٌل -وفً نظرنا إن الدور الذي ٌلعبه الدٌن فً الدولة ال ٌعد و

القٌادة الروحٌة الذي ٌقتصر على التربٌة والتوجٌه وفً حدود الموعظة الحسنة 

                                                 
 . 8٘ص ،99ٙ، ص 99ٙ: ما بعد موسكو، دمشق ، دار الفارابً ،  محمد سٌد رصاص 97٘

: الحرٌات العامة فً الدولة اإلسبلمٌة ، مركز دراسات الوحدة العربٌة  راشد الؽنوشًالشٌخ  98٘

 . 7٘، ص99ٖ

 .ٕٕٗ، ص98، ٔ: التراث فً ضوء العقل ، بٌروت ، دار الوحدة ط د. محمد عمارة 99٘
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ة خولها هللا ألدنى المسلمٌن ٌقرع والدعوة إلى الخٌر والتنفٌر من الشر، وهً سلط

 .ٓٓٙبها أنؾ أعبلهم ، كما خولها ألعبلهم ٌتناول بها من أدناهم

من جهة أخرى فعلى ؼٌر المسلمٌن من دٌار العرب أو ؼٌرهم أال ٌؤنفوا 

ًَ سٌاسٌاَ وطنٌاَ ٌطرح  وٌتحرجوا من تطبٌق مبادئ الشرٌعة إذا ما تمثلت برنامجاَ

قرار من قبل اإلرادة العامة للشعب ، وعندبذ شة واإلعلى المجتمع ، وٌخضع للمناق

ٌات بأدحسب  -أما قوتها الملزمة -ٌكون مصدرها المادي فقط الشرٌعة اإلسبلمٌة

 فتكون مشتقة من اإلرادة العامة التً هً إرادة المجتمع... -القانون

والخبلصة إن الدٌمقراطٌة واإلرادة العامة للشعب هً العاصم وصمام األمن 

 -والشرٌعة متفوقة فً هذا المجال -خٌر لكل تشرٌع ، وإن كان نوع التشرٌعاأل

ٌدخل فً باب المبلءمة والحٌوٌة ، ولٌس فً باب المشروعٌة كما هو مقرر فً 

 ..... دابرة القانون وأدبٌاته

ولكن إذا كانت هكذا عظمة اإلسبلم وعظمة آدابه وشرابعه وأحكامه ومبادبه ، 

حك على كل الناس كل الوقت ، بإسقاط الشرٌعة اإلسبلمٌة فكٌؾ تم التبلعب والض

 واستبدال النظم الؽربٌة بها ؟؟؟.

وحقٌقة األمر أن االستبدال تم مرتٌن فً تارٌخ أمتنا الطوٌل منذ الفتح اإلسبلمً ، 

، حٌث تم فرض  أولها خبلل بوابة استعمارٌة عبر فٌها الؽازي المؽولً التتاري

 .    )الٌاسه( المعروفة

أما المرة الثانٌة فقد تم هذا االستبدال فً القرن التاسع عشر على ٌد اإلنجلٌز فً 

 مصر ، ثم توسع األمر فً معظم األقطار العربٌة .

ولنستمع إلى شهادة المفكر القومً الكبٌر المرحوم الدكتور عصمت سٌؾ الدولة 

ث أن داهم : فإن االحتبلل اإلنجلٌزي لم ٌلب ٔٓٙحول هذه النقطة ٌقول المذكور

وفرض بالقوة على الشعب العربً المسلم نظاماَ بدٌبلً عن نظام  88ٕٔمصر عام 

 إسبلمً كان قد عاش فً ظله ثبلثة عشر قرناَ.

                                                 
 ٖح 97ٕ: طبعة بٌروت  األعمال الكاملة لئلمام محمد عبده دراسة وتحقٌق الدكتور محمد عمارة ٓٓٙ
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وٌتابع القول : كان نوبار باشا ربٌساَ للوزراء ، وكان أمٌناَ على سره فرنسٌاَ كان 

لشعب مصر قوانٌن  ٌعمل محامٌاَ فً اإلسكندرٌة اسمه مانوري ، فكلفه بؤن ٌضع

 جدٌدة ، وهكذا قام الذكور بنقل مجموعة القوانٌن الفرنسٌة المسماة قانون نابلٌون.

 ولكن هل إن هذه المجموعة تتعارض مع النظام اإلسبلمً؟؟؟

بؤن  -مشٌراً على سبٌل المثال -ٌجٌب على ذلك الدكتور سٌؾ الدولة باإلٌجاب 

م اإلسبلمً ٌحمً ذا الؽفلة المؽبون أو قانون نابلٌون ال ٌحمً المؽفلٌن والنظا

ضحٌة الؽش والتدلٌس ، كذلك فقانون نابلٌون ٌحل الربا ، والعكس بالنسبة للنظام 

 اإلسبلمً .

إزاء هذا التعارض احتال المستعمرون على الشعب العربً المسلم بؤن تركوا لـه 

لمسلم ألول النظام اإلسبلمً فً األحوال الشخصٌة ، وهكذا عرؾ الشعب العربً ا

مرة فً تارٌخه الطوٌل منذ الفتح ازدواج السلطة القضابٌة حٌن عرؾ القضاء 

 .ٕٓٙاألهلً والقضاء الشرعً

فقد كان النفاق أكثر فجوراً  -والحدٌث للدكتور عصمت  -أما على صعٌد العقوبات 

فقد أوهموا الشعب بؤن القانون المستعار من نابلٌون ٌمثل إرادة ولً األمر ، فٌما 

و مباح له شرعاً من تحدٌد عقوبات التعزٌر، وهكذا أصبح الزنا مباحاً والخمر ه

مباحاً والمٌسر مباحاً والكذب مباحاً فً مجتمع أؼلبه من المسلمٌن بالرؼم من أنها 

 .ٖٓٙمحرمات علٌهم فً النظام اإلسبلمً

 ولكن كٌؾ ٌبرر االستعمار ذلك؟؟؟

لقد ارتهنوا مصر أرضاً ، وأذلوها :  سٌؾ الدولة بالقول ٌجٌب على ذلك الدكتور

شعباً وهم ٌبذرون فٌها بذور العلمانٌة ، و ٌستنبتون من أبنابها علمانٌٌن ، ولما كان 

من المحال مخادعة كل الناس كل الوقت ، فقد كان البد ، لكً ٌقبل الناس نظامهم 

 من إقناعهم بؤن اإلسبلم دٌن هللا ، ولٌس نظاماً للحٌاة فً الوطن.

 ؟ نتٌجة كل ذلك..... التخرٌب والتؽرٌب ما هً 

 ، ولكن لمــاذا وكٌــؾ؟؟؟    ٗٓٙالمرة أٌضاً على لسان الدكتور سٌؾ الدولةهذه 
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ألن جوهر العلمانٌة فً مجتمع من المسلمٌن هو أن تستبدل بالشرابح والقواعد 

واآلداب التً جاء بها اإلسبلم شرابع وقواعد وآداب وضعٌة ، وأنها ركن من نظام 

شامل متكامل للحٌاة الدنٌا ، علمانً  فً موقفه من الدٌن ، فردي فً موقفه من 

المجتمع ، لٌبرالً فً موقفه من الدولة ، رأسمالً فً موقفه من االقتصاد ، كان 

محصلة عوامل نفسٌة ثقافٌة تارٌخٌة وحضارٌة سادت أوروبا على مدى سبعة 

 قرون .

على الحٌاة العربٌة ، فاستبعد اإلسبلم وقد بدأ االستعمار القاهر بفرض نظامه 

نظاماً وتركه للناس عقٌدة ومناسك وأحواالً شخصٌة وأقام لـه حارساً باطشاً ، 

الناس إلى المبلءمة بٌن حٌاتهم ر وترك له أن ٌؽٌر ما بالناس من خبلل اضطرا

ن الٌومٌة ، وبٌن قواعد النظام المفروض بالقوة ، ثم اطراد تلك المبلءمة خبلل زما

ؼٌر قصٌر لٌصبح النظام تقالٌد وعادات وآداب ٌؽذٌها تٌار فكري من المشاٌخ 

تذة والمعلمٌن والتبلمذة وخرٌجً جامعات أوروبا من الموفدٌن وعمبلء اواألس

االستعمار من المبشرٌن الوافدٌن ، وٌرشون الشعب المتخلؾ بؤوهام التقدم 

لشعور المستقر باالنتماء إلى ، وإلى كل ذلك وؼٌره من مثله إلى قدر ا األوروبً

الحضارة الؽربٌة )ٌسمونه االؼتراب( هو القاعدة النفسٌة البلزمة لنمو الوالء 

للنظام الفردي اللبٌرالً الرأسمالً على حساب الوالء اإلسبلمً ، وهكذا لم تعد 

العلمانٌة دعوة ضد الدٌن عامة أو اإلسبلم خاصة ،بل أصبحت ذات مضمون 

لً رأسمالً ، فهً نقٌض للتكوٌن القومً الجماعً فً حضاري فردي لبٌرا

 .٘ٓٙجوهره ونقٌض للحضارة العربٌة فً جوهرها

، وتفكٌكها لبنة لبنة ، بل هو ٙٓٙوفً نظرنا إن ذلك لٌس نقضاً ألمتنا عروة عروة

أكثر من ذلك بكثٌر ، أنه اؼتٌال مسموم حاقد لهذه األمة ، وإن كان المجال ال 

مر ووحسبنا ما قاله فوكوٌاما )كتابه نهاٌة التارٌخ( وكر، ة ٌتسع لتؤكٌد هذه المقول

وما أكده حالٌاً المإرخ األمرٌكً هنتنجتون بؤن العصر هو عصر صراع 

                                                 
 8ٔٗعن العروبة واإلسبلم  ص  ٘ٓٙ

 حدٌث نبوي . ٙٓٙ
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الحضارات ، وأن اإلسبلم هو العقبة الكوإد األكبر أمام الؽرب ، بل وحسبنا ما 

 ردده هانوتو بؤن اإلسبلم جذام وكساح وخطر على البشرٌة .

كر أنه ٌجب التعاون مع الؽرب ومد ٌد التعامل بصدق معه ، ثم التفرٌق نحن ال نن

بٌن الطفل وؼسٌله كما ٌقال ، وبٌن القمح والذإان ، كل ذلك من أجل إقامة بناء 

 إنسانً خالد تتؤلق فٌه الزهور تفتحاً وعطاًء .  

ٌصح الحدٌث عن المجتمع الملً  ال –على الصعٌد الداخلً  –ننكر أنه  ونحن ال

مجال للحدٌث عن  لذي تسوده ملة واحدة مهما كان حجمها ، كما ال أنكر أنه الا

الفرقة الناجٌة ، بل الحدٌث عن القطر العربً الناجً أو األمة العربٌة الناجٌة من 

أنٌاب االستعمار واالستؽبلل ، وحسب تعبٌر المفكر الكبٌر الدكتور حسن حنفً : 

الوعً المزٌؾ المبعثر المتعثر الباهت ، بل أجل نحن ال نقبل السقوط فً مثل هذا 

إننا ندافع عن الشرٌعة اإلسبلمٌة ، لٌس من موقع عقٌدي فحسب ، بل من موقع 

الجماعة وباعتبار الشرٌعة نسٌجاً ضاماً من نسٌج األمة ، ومن ثم فإن أٌة طعنة 

 فً الظبلم كانت وستكون على الشرٌعة ، إنما هً طعنة لؤلمة فً ذاتها ...

 –تقدم فالدعوة إلى تؤصٌل الشرٌعة فً حٌاتنا واالمتٌاح من معٌنها  جماع ما ومن

إنما ٌتم  –لٌس حشوٌة وإنما حسب الحاجة وظروؾ العصر وعلى أرضٌة وطنٌة 

عبر مشروع عربً نهضوي أساسه التقدم ووجهته اإلنسان وكرامته وعزته 

، وخٌاره  تمعوحقوقه وحرٌاته العامة ، ومناطه الدٌمقراطٌة ومؤسسة المج

الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة ووجهته المحورٌة األخبلقٌة والشرارة اإللهٌة والقٌم 

الروحٌة النابعة من األدٌان حسب التعبٌر الحرفً للزعٌم الراحل جمال عبد 

 الناصر . 

من هذا النسٌج ، ومن خبلل تلك المنظومة ٌجب أن توضع الشرٌعة فً مكانها 

ة ، وكلإلإة فً عقدها من أجل أن تطوق عنق األمة العربٌة الطبٌعً من كٌان األم

 الخالدة وتزٌن مفرقها .

إننا ننعً لٌس على الحشوٌة اإلسبلمٌة ، بل على الحشوٌة فوفً هذا السٌاق 

 اإللحادٌة التً تستبعد الدٌن من مضمار التقدم . 

 –حٌٌن وهو من إخواننا المسٌ –وأذكر على سبٌل المثال برأي المفكر الكبٌر 

األستاذ ولٌام سلٌمان الذي أشار إلى نقطة هامة هً أن المواطنة فً الؽرب نشؤت 
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ة لفً إطار استبعاد الدٌن ، وقد حدث ذلك مع الثورة الفرنسٌة ، وفً محاو

استٌعاب الٌهود فً المجتمع ، وفً رأٌه أن تلك هً الصٌؽة الؽربٌة للعلمانٌة ، فً 

ٌة ٌجب أن تإسس المواطنة على حمولة الدٌن ، أن صٌؽتنا الوطنٌة والقوم –حٌن 

والكبلم  –كدٌن ، ولكل مواطن ، وفً كل بقعة على أرض العروبة ، كلفاً وإقتداًء 

لؤلستاذ ولٌام سلٌمان بتجربة الصحٌفة التً خطتها ٌراعه الرسول والتً خلقت من 

 .7ٓٙالمسلمٌن والٌهود أمة واحدة 

لوم الحضارة العربٌة ، سواء أكانت علوم هذا الحس اإلٌمانً القابم فً مختلؾ ع

الشرع أم العقل أم علوم التجربة وعمران األرض ، هذا الحس هو قسمة أساسٌة 

 لهوٌتنا . 

وإذا انتقلنا إلى موضوعنا األساسً الذي هو الشرٌعة ، فلنا قسمات ممٌزة وثابتة ، 

والذي  -جتهاد ؼٌر القابل لبل -حٌث نجد إلى جانب الوضع اإللهً الذي هو الدٌن 

نجد قانون المعامبلت والفقه ، وهو قانون وضعً ، وضعه  -ٌحمً المسلمٌن فقط 

ث حضارة ٌخص األمة بكافة والفقهاء فً إطار الكلٌات الدٌنٌة ، وهو مور

 .8ٓٙفباتها

وفً إطار هذا الوضع البشري نجد فلسفة القانون التً هً النواة النووٌة فً هذا 

نووٌة هً التً تعتبر القسمة الحضارٌة الثابتة فً مجال الفقه ، وهذه النواة ال

القانون ، وما عدا ذلك فلدٌنا تراث ثري من القواعد التطبٌقٌة التً تخضع 

 لتؽٌٌرات الزمان والمكان .

مبدأ ال  –وعلى سبٌل المثال  –هكذا ٌحدد الدكتور عمارة فً إطار فلسفة القانون 

مالكاً مطلقاً أو محرماً علٌه التملك مطلقاً ضرر وال ضرار ومبدأ أن اإلنسان لٌس 

 . 9ٓٙ، بل إن الملكٌة ذات وظٌفة اجتماعٌة و مرتهنة بتحقٌق النفع العام

تإمن بتفرد اإلنسان وعتوه واستكباره ومركزٌته فً هذا الكون ، بل  فحضارتنا ال

هو وكٌل هللا المستخلؾ فً األرض لعمارتها ، وهذه هً فلسفتنا فً العدل 

 عً ، فً حٌن نجد العلمانٌة تعربد وتطلق للملكٌة كل عنان . االجتما

                                                 
  7ٔص  8ٗالهوٌة والتراث ، مجموعة مإلفٌن ، بٌروت ، دار الكلمة    7ٓٙ

 ٔٗالتعرٌؾ للدكتور السنهوري ، انظر الهوٌة و التراث ص هذا  8ٓٙ

  ٗٗالهوٌة والتراث ص  9ٓٙ
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إذن فحضارتنا تنطوي على الكثٌر من النواهض و الروابع والمٌكانزمات التً 

 لاالآلتفتقر إلٌها الحضارة األوروبٌة ، وما علٌنا إال أن ننفض الؽبار عن هذه 

ذلك فلسفة القانون  ونعٌد إلٌها ألقها وأرٌجها فً كافة مجاالت حضارتنا بما فً

 اتساماً لذاتٌتنا و توازناً لفعالٌاتنا .

وال حاجة للتؤكٌد بؤن القانون القابم على االلتزام والواجب أكثر نجاعة وجدوى 

وحٌوٌة من القانون القابم على اإللزام ، ومن ثم فالقانون الوضعً الذي استوردناه 

ي عاش تحت ألق شمسنا من صٌدلٌات الؽرب ال ٌرقى إلى مستوى القانون الذ

الدافبة ، وتؽذى من تربة أرضنا المعطاء ونما فً حناٌا ضلوعنا وحبات قلوبنا ، 

ولٌس عاراً أن نوطن النفس ونوطدها على الذات والهوٌة ، بل العار أن نخجل من 

فنكون كالطابر الذي نسً مشٌته وعجز عن تقلٌد مشٌة  أنفسنا ونقلد اآلخرٌن ،

 الكارثة ولكن لٌت شعري ولعمري هل من مستعبر أو مدكر.اآلخرٌن ، وتلك هً 

إن أٌة انطبلقة حضارٌة ألمتنا إنما تزكو وتزهو بتجددنا الحضاري الذاتً مع 

الحفاظ على قسماتنا وبصماتنا الثابتة ، وما هو أصٌل وقار وراسخ فً أعماق 

 شخصٌتنا القومٌة .

قد تبقى ردحاً من الزمن  -ٌة أمةفً أ -وال حاجة للتؤكٌد بؤن هذه القسمات الراسخة

كامنة تؽط فً نوم عمٌق ، ولكن سرعان ما تعود إلى االستٌقاظ والتفتح عندما 

ٌتاح لها ذلك ، كما حدث فً تركٌا التً فرضت علٌها العلمانٌة فً معاهدة لوزان 

، وبقٌت ترسؾ بها ، وها نحن نجد عودة الحس اإلسبلمً المكبوت ، بل النعدم 

 .ٓٔٙند ؼبلة العلمانٌٌن ، قادة الجٌش بالنسبة للمسؤلة القبرصٌةوجود ذلك ع

واألمر نفسه بالنسبة للجزابر فقد جهدت فرنسا القتبلع هوٌتها ، ولكن هذه الهوٌة 

عروبة  -سرعان ما اهتزت وربت على ٌد ابن بادٌس وجماعة العلماء ، وأنتجت 

 . كل زوج بهٌج -وإسبلماً 

مصر قطعة من أوروبا متحدٌاً بذلك حقابق الحٌاة  لقد أعلن الخدٌوي إسماعٌل أن

وثوابت الشخصٌة العربٌة فً مصر ، فهل صحت مقولته ، وهل كانت سٌاسة 

 التؽرٌب والتفرنج على ٌده أو ٌد ؼٌره أكثر من تراب على صفوان .

                                                 
 . ٙٗو  ٘ٗص 98ٗ، بٌروت ، دار الكلمة ،  مداخلة الدكتور محمد عمارة فً الهوٌة والتراث ٓٔٙ
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إن انطبلقة حٌة وثرة ألمتنا ٌجب أن تنطلق من الهوٌة والثقافة الذاتٌة ، والحقٌقة 

 ة النواة التً تحمل خصابص الشجرة .الجوهرٌ

إن ما هو ثابت فً شخصٌتنا أننا عرب ، لكن لٌس بالمعنى العرقً ، بل 

الحضاري وبالمقابل فعروبتنا ذات قسمة إسبلمٌة ، ولكن لٌس بالمعنى الدٌنً 

 .ٔٔٙالطابفً ، وإنما بالمعنى الحضاري

فروسٌة والعفة والحٌاء إن قراءة بسٌطة لحضارتنا تإكد ما قلناه ، أي تإكد قٌم ال

كمثل  -وهذه قٌم عربٌة ، والقسمة اإلسبلمٌة لهذه الهوٌة واضحة وجلٌة ، وحسبنا 

 نجده فً البحث العلمً . - واحد

تقرأ العلوم الؽربٌة فبل تشعر فً ثناٌاها أي وجود للقوة الخالقة لهذا العالم ، لكن 

ٌؾ هذه العلوم نجد ذلك اقرأ ذلك فً حضارتنا تجد رابحة التدٌن تفوح من تضاع

عند ابن خلدون وابن سٌنا وابن حزم وؼٌرهم ، ودون اإلخبلل بالحقٌقة العلمٌة 

 وماهٌتها الذاتٌة .

كتاب )ما  -الذي ٌعتبر من أكبر المبلحدة فً نظر رٌنان -لقد استؽلق على ابن سٌنا

قه بعد الطبٌعة( ألرسطو ، لكنه تناول كتاب الفارابً ، وسرعان ما ترك أورا

 .  ٕٔٙوقلمه وهب لٌتصدق على الفقراء

 الفرع الخامس

جدلٌة الدائرة العربٌة مع الدائرة اإلسالمٌة من الوجهة الجٌوسٌاسٌة  -

 –والجٌواستراتٌجٌة والحضارٌة 

عن  فً هذه الساعة التً أعانق فٌها الموضوع ، أصخُت السمع إلى تعلٌق صدر

باب دعت إلى رفض قبولها فً إذاعة لندن حول االنتماء الحضاري لتركٌا كؤس

األسرة األوروبٌة ، وهنا تذكرت مقولة رٌمون ٌوالن المدللة : بؤن الدولة حضارة 

 ٖٔٙبؤسرها ، وقد استجمعت قواها ، فؤفصحت عن نفسها فً مإسسة أو مإسسات

. 

                                                 
 .8ٗ، ص ، بٌروت مداخلة الدكتور محمد عمارة فً الهوٌة والتراث ٔٔٙ

 .ٖٗ، ص ، بٌروت ٌة والتراثمداخلة الدكتور محمد عمارة فً الهو ٕٔٙ

  ٖٙٓ، ص  ٔ، ط 987ٔكتابه األخبلق والسٌاسة ، ترجمة د. عادل العوا ، دمشق ، دار طبلس   ٖٔٙ
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جتون الذابعة الصٌت حول تقسمٌة المسكونه نوفً الوقت نفسه تذكرت مقولة هنت

استشرافه واستشفافه ألحداث المستقبل على أساس  إلى حضارات ست ، ثم

 الصراع بٌن هذه الحضارات .....

ومرة ثالثة تذكرت مقولة فوكوٌاما المدللة بنهاٌة التارٌخ ، وأن مركبة الؽرب 

 -بقٌادة الوالٌات المتحدة هً التً تقود قاطرة العالم ، وأخٌراً محاولة إسرابٌل 

أن ٌكون لها خطاب عالمً محمول على  -بخطاب بٌرٌس الشرق األوسط الجدٌد

ثقافتها التلمودٌة الممزوجة بالفكر القومً االستعبلبً المستقى من الفكر القومً 

 . الشوفٌنً األوروبً

وبالطبع فالعمل الحضاري العربً ال ٌعدم لمعات بازؼة استشرفت فاستشفت آفاق 

ء الدكتور جمال حمدان المستقبل العربً وأبعاده اإلستراتٌجٌة العمٌقة ، ومن هإال

 والدكتور كوثرانً والمفكر الكبٌر مالك بن نبً وسواهم .

وعلى صعٌد التنظٌر اإلٌدٌولوجً ، ٌمكن القول إن الربٌس الراحل جمال عبد 

الناصر استطاع أن ٌكسب قصب السبق فً هذا المجال من خبلل ربطه ربطاً 

رة العربٌة والدابرة اإلسبلمٌة ، محكماً بٌن العروبة واإلسبلم ، ثم ربطه بٌن الداب

 وإبرازه أهمٌة الدابرة اإلفرٌقٌة بالنسبة لمصر.

 وفً هذا الصدد ال بد من تسجٌل المبلحظتٌن اآلتٌتٌن: 

عندما تكلم الراحل جمال عبد الناصر عن الدابرة العربٌة قصد بها مدلوالً  -1

ة كشخص حضارٌاً وثقافٌاً ال جؽرافٌاً فحسب أي قصد منها األمة العربٌ

جماعً تارٌخً ثابت وفاعل ومستمر وله مصلحته الخاصة ودوره ورسالته 

 المعٌنة عبر التارٌخ .

إن إبراز الدابرة اإلفرٌقٌة ال ٌعنً الخضوع لطؽٌان الجؽرافٌا وحتمٌتها ، و   -2

إال كان بإمكان عبد الناصر أن ٌتكلم عن الدابرة المتوسطٌة ، وعلى خبلؾ 

بالنسبة لعبد الناصر واألمة العربٌة ذات مدلول ذلك فالدابرة اإلفرٌقٌة 

حضاري وثقافً وروحً وجٌوسٌاسً وجٌواستراتٌجً وجٌوتارٌخً ، لسبب 

بسٌط هو أن ثقل العرب فً أفرٌقٌا ، إضافة إلى أن هنالك كتلة ال ٌستهان بها 

 من المسلمٌن فً هذه القارة . 

 ماذا تحدث عبد الناصر عن هذه الدابرة ؟؟.
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  ٌقول:

ا عن الدابرة األولى التً ال مفر من أن ندور علٌها ، وأن نحاول الحركة فٌها هذ

بكل طاقاتنا ، وهً الدابرة العربٌة ، فإذا اتجهت بعد ذلك إلى الدابرة الثانٌة ، وهً 

 -حتى لو أردنا  -دابرة القارة اإلفرٌقٌة ، قلت إننا لن نستطٌع بحال من األحوال 

دامً المخٌؾ الذي ٌدور الٌوم فً أعماق أفرٌقٌا أن نقؾ بمعزل عن الصراع ال

بٌن خمسة مبلٌٌن من البٌض ومابتً ملٌون من األفرٌقٌٌن.... ال نستطٌع لسبب 

 هام وبدٌهً هو أننا من أفرٌقٌا.

ثم تبقى الدابرة الثالثة.... الدابرة التً تمتد عبر قارات ومحٌطات والتً قلت إنها 

ون معناً أٌنما كان مكانهم تحت الشمس إلى قبلة دابرة إخوان العقٌدة الذٌن ٌتجه

 واحدة ، وتهمس شفاهم الخاشعة بنفس الصلوات .

ولقد ازداد إٌمانً بمدى الفاعلٌة اإلٌجابٌة التً ٌمكن أن تترتب على تقوٌة الرباط 

 اإلسبلمً بٌن جمٌع المسلمٌن .

ال على أساس واستطرد عبد الناصر القول فً فلسفة الثورة متعرضاً لمسؤلة الحج 

أنها تذكرة لدخول الجنة ، بل كقوة سٌاسٌة ضخمة ومإتمر سٌاسً دوري ٌجتمع 

رة موفٌه كل قادة الدول اإلسبلمٌة ورجال الرأي فٌها وعلماإها فً كافة أنحاء المع

وكتابها وملوك الصناعة فٌها ، وتجارها وشبابها لٌضعوا فً هذا البرلمان 

بلدهم وتعاونهم معاً حتى ٌحٌن موعد اإلسبلمً خطوطاً عرٌضة لسٌاسة ب

اجتماعهم من جدٌد بعد عام.... ٌجتمعون خاشعٌن ، ولكن أقوٌاء ..... مإمنٌن أن 

 لهم مكاناً تحت الشمس ٌتعٌن علٌهم احتبلله فً هذه الحٌاة .

وٌستطرد قاببلً: وحٌن أسرح بخٌالً إلى المسلٌن فً أندونوسٌا والصٌن والمبلٌو 

إلى هذه المبات من المبلٌٌن الذٌن  -السوفٌتً  واالتحاداكستان وسٌام وبورما والب

تجمعهم عقٌدة واحدة ، أخرج بإحساس كبٌر باإلمكانات الهابلة التً ٌمكن أن 

ٌحققها تعاون هإالء المسلمٌن جمٌعاً ، تعاوناً ال ٌخرج عن حدود والبهم ألوطانهم 

 .ٗٔٙؼٌر محدودة األصلٌة ، ولكنه ٌكفل لهم وإلخوانهم فً العقٌدة قوة
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هذا التؤسٌس لئلسبلم تؤسٌساً محموالً على العروبة كركن أساسً فٌه ، ٌذكرنا 

بتؤسٌس عبد الرحمن الكواكبً فً كتابه أم القرى إذ دعا إلى رابطة إسبلمٌة ٌلعب 

 .٘ٔٙفٌها العرب دوراً هاماً بحٌث ٌكون الخلٌفة منهم 

بلمٌة ، تكلم عنها أٌضاً الدكتور وهذه العبلقة بٌن الدابرة العربٌة والدابرة اإلس

جاكرتا ، ذلك التؤسٌس  -كوثرانً ، والمفكر الكبٌر ابن نبً ، صاحب خط طنجة

السٌاسً على الفاعل الحضاري الذي هو الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة ، وبالتالً 

ففً إطار هذه الدابرة اإلسبلمٌة الكبرى ، هنالك خصوصٌات حضارٌة عربٌة 

 وؼٌرها . 

إن أي قبض على القدرة فً أٌة ظاهرة من ظواهر المتكون االجتماعً أو هذا و

الطبٌعً ، هذا األمر ال ٌتم إال بسبر تلك الظاهرة والقبض على مفتاحها، وهكذا 

تؽدو الحاجة ملحة لتقدٌم تحلٌل سرٌع فً الندسكٌب ))اللوحة الطبٌعٌة(( للعالم 

 :ٙٔٙالعربٌة واإلسبلمٌة اآلسٌوي واألفرٌقً الذي تتواجد فٌه الدابرتان 

 الصٌن . -

مجموعة بلدان الشرق األقصى المسماة بالجٌل األول للبلدان حدٌثة التصنٌع ،  -

سنؽافورة ، وهذه المجموعة  - هونج كونج -تاٌوان  –وهً أربع : كورٌا الجنوبٌة 

 .بتراثه الكونفوشٌوسً ًتنتمً بشكل عام إلى العالم الصٌن

آسٌا المسماة بالجٌل الثانً للبلدان حدٌثة التصنٌع ،  مجموعة بلدان جنوب شرق -

 وهً أربع : 

 % من سكانها مسلمون٘٘مالٌزٌا  -     % من سكانها مسلمون 9ٓأندونسٌا -

 تاٌبلند أقلٌة إسبلمٌة ضعٌفة . - الفلبٌن أقلٌة إسبلمٌة كبٌرة        -

 ٌن باكستان وبنؽبلدش.شبه القارة الهندٌة ، حٌث الهند ، ثم الدولتٌن اإلسبلمٌت -

وتعد الٌابان والعالم الصٌنً وشبه القارة الهندٌة كمبلمح بارزة على تضارٌس  -

 آسٌا ، نجد أمامنا العالمٌن الفارسً والتركً ، وكبلهما إسبلمً.

                                                 
ٌة عدد د . رضوان السٌد : اإلسبلم  واالنتماء العربً ، مقال منشور فً مجلة العربً الكوٌت ٘ٔٙ

 997ٔ -آذار 

، مقال الدكتور محمد  997اكتوبر  ٖٓٔة ، عدد ٌأخذت هذه المعلومات  من مجلة السٌاسة الدول ٙٔٙ

 مجالنا الحضاري الجدٌد نظرات أولٌة .  –عبد الشفٌع عٌسى الموسوم بعنوان : العالم اإلسبلمً 
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فؤما العالم الفارسً فإنه ٌتدرج من هضبة إٌران لٌؽطً أجزاء من آسٌا الوسطى 

 ربٌجان( وبعض ببلد األفؽان .السٌما من ببلد األذرٌٌن ) أذ

وأما العالم التركً ، فٌؽطً تركٌا نفسها ومناطق آسٌا الوسطى اإلسبلمٌة المنتمٌة 

إلى األصل التركً ومنطقة الثقافة التركٌة بالمعنى الواسع ، والتً كانت تندرج 

 السوفٌتً . االتحادضمن والٌة 

رب والشام بالمعنى الواسع ، العالم العربً وٌضم منطقة الخلٌج وشبه جزٌرة الع -

 -العراق  -الٌمن -السٌاسٌة هً: األراضً الحجازٌة  - وأهم المعالم التارٌخٌة

 فلسطٌن التارٌخٌة . -سورٌا التارٌخٌة 

وتشكل تلك المعالم معاً النواة الملتهبة لئلسبلم والعروبة فً آن معاً ، وبعبارة 

 .7ٔٙاإلسبلمٌةعماد الكتلة العربٌة  -بالتارٌخ -أخرى ، فهً

... قاصدٌن بالجؽرافٌا ، الجؽرافٌا  ولكن ما هو بالجؽرافٌا عماد هذه الكتلة

 الطبٌعٌة البشرٌة ، السٌاسٌة فً آن معاً...

 بالطبع فهذا القول ٌنقلنا إلى أفرٌقٌا .

 . : معظم العرب أفرٌقٌون ، ومعظم أفرٌقٌا مسلمونتشرٌح أفرٌقٌا 

 معظم العرب فً أفرٌقٌا.معظم المسلمٌن هم فً آسٌا.... و

من طرفها الجنوبً  ولكن أصل العرب من آسٌا ) شبه الجزٌرة العربٌة ( ، ابتداءً 

الؽربً ، كما أن البداٌة الكثٌفة لئلسبلم توزعت بالتساوي انطبلقاً من الحجاز بٌن 

فارس وشمالً أفرٌقٌا ، ومنها إلى لٌبٌا بالمعنى الواسع ، أي المؽرب العربً 

 الحالً .

ولقد اتسعت دابرة اإلسبلم فً آسٌا بجمٌع اتجاهاتها األصلٌة ، ولكنها أخذت 

عند حدود األدٌان الطبٌعٌة اآلسٌوٌة الكبرى :  بالتخلخل ناحٌة الشرق تقرٌباً 

 .8ٔٙالكونفوشٌوسٌة –البوذٌة  –الهندوسٌة 
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وتحددت دابرة هجرة العرب وعملٌة التعرٌب فً أفرٌقٌا شمالها أساساً ، ولكن 

سبلم انتقل منها بالتجارة فً االتجاهات األصلٌة األخرى ، وإن أخذ بالتخلخل اإل

 ناحٌة الجنوب .

اإلسبلم بٌن الحشود الكثٌفة آلسٌا بٌن ظهرانٌها الممتدة فكانت ؼالبٌة  ولقد انتشر

أهله منها ، وتنامى وجود العرب فً المراكز المدنٌة ألفرٌقٌا الشمالٌة ، بٌنما خفت 

 نٌة فً صحراوات شبه جزٌرة العرب وبادٌة الشام .كتلتهم السكا

هكذا أدى تارٌخ العرب واإلسبلم إلى جؽرافٌا مختلفة ، فإذا بنا نجد أن معظم 

 المسلمٌن فً آسٌا ومعظم العرب فً أفرٌقٌا.

ولبن كان معظم العرب أفرٌقٌٌن ، فإن معظم أفرٌقٌا ) عدا أطرافها الجنوبٌة ( 

لشمال نجد أن أفرٌقٌا تحت حزام الصحراء الكبرى إسبلمً ، فباإلضافة إلى ا

مسكونة أساساً باإلسبلم شرقاً وؼرباً ووسطاً ، وإن خؾ وجود اإلسبلم باتجاه 

 .9ٔٙالجنوب األفرٌقً بالمعنى الواسع

وهكذا ٌمتزج الوجود العربً بالوجود اإلسبلمً ، بٌن مٌزان التارٌخ ومٌزان 

ة ، األمر الذي ٌدعونا للقول إن مستقبل الجؽرافٌا الطبٌعٌة والبشرٌة والسٌاسٌ

تجدٌد اإلسبلم مرهون بآسٌا ، ولكن تجدٌد مستقبل المشرق ) الخلٌج وشبه جزٌرة 

، ٕٓٙالعرب والعراق وسورٌا وفلسطٌن التارٌخٌة( مرهون بالرابطة القومٌة

هذه المهمة  وبعبارة أخرى فإن المهمة التارٌخٌة الكبرى لنهضة آسٌا وأفرٌقٌا ،

 ة مرتبطة أشد االرتباط بكل من العروبة واإلسبلم .المعقد

المؽربٌة  -على هذا ٌمكن التؤكٌد بؤنه ال ٌمكن للنهضة أن تتم فً البلدان العربٌة 

دون االعتصام برابطة العروبة ، وال ٌمكن لهذه الرابطة أن تتعزز  -والمشرقٌة 

عن ذلك فبل ٌمكن وتترسخ إال عبر االرتباط بحزامها اإلسبلمً الوثٌق ، وفضبلً 

أن تتم إال عن طرٌق  -الببلد اإلسبلمٌة ؼٌر العربٌة  -للنهضة فً آسٌا وأفرٌقٌا

تجدٌدها من خبلل الرابطة اإلسبلمٌة ، والتً هً فً تماس طبٌعً وتارٌخً 
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وروحً مع مركز اإلسبلم فً شبه جزٌرة العرب ، والذي هو فً الوقت نفسه 

 .ٕٔٙمركز أصل العرب

إل : هل ذلك من مصادفات التارٌخ أم موافقاته...؟؟ أجل إن هذا هكذا ٌمكن التسا

هو من صنع التارٌخ وفعله  -البلندسكٌب الذي نداإه العروبة ، وجسمه اإلسبلم

وإرادته ، فمكة هً مركز العرب ومركز اإلسبلم ، والعرب وهم فً قلب العالم 

 اإلسبلمً ساهموا مساهمة فعالة فً حمل اإلسبلم ونشره .

ماع ما تقدم ٌخلص الدكتور محمد عبد الشفٌع عٌسى لتحدٌد مسارب الحٌاة من ج

، وهو  ٕٕٙوالتقدم واالنطبلق باتجاه التطور االرتقابً للقطر العربً المصري

أمر ٌنطبق فً نظرنا على بقٌة الدول العربٌة ، ٌحدد دوابر االنطبلق ، مإكداً بؤن 

ابة لنداء الماضً ودواعً استج -أولى هذه الدوابر هً العروبة ، حٌث تمثل

مضموناً للتكوٌن االجتماعً التارٌخً وسٌاجاً حامٌاً  -المستقبل فً اآلن نفسه 

 للتقدم الحضاري .

( ، حٌث األفرٌقً – اإلقلٌم العربًالدابرة الثانٌة هً الدابرة الوسطى والوسٌطة )

إسبلمً  تلتبم روابط التكوٌن من األرض والبشر والممارسة فً ثقل عربً ووجه

 ، وتوجه اقتصادي اجتماعً .

أما الدابرة الثالثة فهً دابرة العالم اإلسبلمً كمجال أو قضاء حضاري أرحب 

ٌنبؽً أن تتجه نحوه السواعد والعقول ، فهو البٌت الطبٌعً للعالم الثالث ، وهو 

( لحضانة نموذج التطور المستقبلً ضامنالورٌث الموضوعً لـه ، ومن ثم فهو )

 -االشتراكٌة  –اإلسبلم  -مشروع النهضة كمشروع مثلث أضبلعه: العروبة أو ل

 .ٖٕٙالدٌمقراطٌة

وطبعا فالمقصود بالدٌمقراطٌة هنا الدٌمقراطٌة التً تعتمد الحرٌة أساساً ومنطلقاً 

وروحاً بحٌث ٌكون أساس المجتمع وروحه ومضمونه حراً ، أما االشتراكٌة 

ا ال ٌكون التؤسٌس على العدل ، وإنما األساس فٌقصد منها العدل االجتماعً ، إنم

هو الروح الحرة وعلٌها ٌتم بناء العدالة وبهذه الدوابر المتبلحمة ٌمكن لنا أن 
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نواجه قٌود النظام العالمً القابم والقادم بإمكانٌة حقٌقٌة للمشاركة المتكافبة فٌه ، 

ة لنموذج التطور والمقاومة اإلٌجابٌة لما ٌعتمل فً أرجابه من اتجاهات معاكس

الحضاري المستقبلً والعالم اإلسبلمً بهذه المثابة كدابرة كبرى محٌطة بالوطن 

العربً ، وحدة موضوعٌة ، اقتصادٌة اجتماعٌة ، وهو وحدة ذاتٌة حضارٌة أٌضاً 

وشعوب  ، صنعها ماضً الحضارة اإلسبلمٌة المشترك التً أسهمت فٌها أمم

ا من عرب وبربر وزنج وترك وفرس وهنود اختلفت قومٌاتها وتجانست حضارته

. 

، ففً العصر الحدٌث األوروبً ؼداة كانت القوى   وما أشبه اللٌلة بالبارحة

اإلسبلمٌة الكبرى هً العامل الربٌسً فً مواجهة السٌطرة االستعمارٌة التً 

تتوصل بالحرب والكشوؾ والتجارة واالستٌطان ، وتمثلت هذه القوى فً الدولة 

العثمانٌة ، والدولة الصفوٌة الفارسٌة ، والممالٌك فً مصر والمؽول فً التركٌة 

آسٌا الوسطى ، ممالك الزنج اإلسبلمٌة فً ؼرب أفرٌقٌا ، وقد انتهت المنازلة 

التارٌخٌة عبر ثبلثة قرون من السادس عشر إلى التاسع عشر بتؽلب أوروبا ، فهل 

ى نوازع المقاومة الحضارٌة عل -تحت قٌادة أمرٌكا -تتؽلب هذه مرة أخرى ؟؟ 

والنزوع الحضاري المستقبلً للعالم اإلسبلمً باتجاه االستقبلل والتحرر والتكامل 

 .ٕٗٙوالتنمٌة

هكذا ٌتضح من دالالت التارٌخ وصبوات المستقبل وكشوفاته أن حساً تارٌخٌاً 

مامه عمٌقاً أو بعداً استراتٌجٌاً جٌوسٌاسٌاً أو جٌوتارٌخٌاً لؤلمة العربٌة لٌس أ

التعملق والتجوهر إال بالدابرة الحضارٌة العمق والظهر والمجال الحٌوي 

 والروحً ألمتنا.

وبالطبع فهذا التؤسٌس ٌقوم على سنن هللا فً االجتماع والسٌاسة والحضارة 

ضد الؽرب ، إذ فً نظرنا إن الحضارات  واألخبلق ، ولٌس تكتبلً وتعببة وحشداً 

ال تتصادم فً ذاتها ، ولكن اإلٌدٌولوجٌات  -جتوننوخبلفاً ألطروحة هنت -

والمصالح واألهواء الضٌقة هً التً تزج الحضارات فً آتون التصادم 

 والصراع...
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لقد تؤسس العالم الؽربً على الحضارة الٌونانٌة ، والرومانٌة، ثم العالم المسٌحً 

حٌة فً القرون الوسطى ، وهكذا فحضارة أوروبا ذات بعد ٌونانً مؽلؾ بالمسٌ

 .ٕ٘ٙحسب رأي برنار زعٌم االتجاه القانونً المشهور فً فرنسا

 وإذا كانت أوروبا قد أٌنعت وآتت أكلها المثمرة من روافدها الطبٌعٌة

فلماذا ال ٌتاح لؤلمة العربٌة أن تنطلق من  -والمسٌحٌة هً أحد هذه الروافد  -

ٌة ومن خبلل خبلل التؤسٌس الطبٌعً لها ، أال وهً الحضارة العربٌة اإلسبلم

تفاعلها مع عمقها اإلسبلمً ، ألٌس ذلك أكثر فابدة وعطاء للشؤن اإلنسانً العام ، 

َتَناَفِس اْلُمَتَنافُِسوَن( ٌَ  على قاعدة دع الزهور تتفتح ولنتبار، وقوله تعالى: ) َفْل

 (.ٕٙ)المطففٌن : من اآلٌة

 ؟ .ولماذا ال ٌتاح لؤلمة العربٌة إنتاج المعنى والقٌمة  

أي انطبلقة حضارٌة جبارة إنما تعملقت من استجابتها الخبلقة مع الحاضر  إن

تؤسٌساً على جذر تارٌخً كبٌر ، وهذا ما حدث لئلسبلم انطبلقاً من الحنٌفٌة ، وما 

حدث للٌابان انطبلقاً من تراث الشنتو ، وأخٌراً ما حدث للثورة الصٌنٌة التً 

 تؤصلت على الجذر الكونفوشٌوسً .

جزء من الواقع ومن المكونات النفسٌة  -كما ٌإكد الدكتور حسن حنفً -اثإن التر

للمجتمع العربً ، وهو لذلك ال ٌزال ٌحكم إلى حد بعٌد سلوك الجماهٌر ، وٌصوغ 

تصوراتها ، إذ المجتمع العربً ٌتمٌز بؤنه مجتمع تراثً لم ٌتخلص من ماضٌه ، 

المستشرقٌن ، وكؤن التراث وال معنى للتعامل العلمً المجرد معه على طرٌقة 

 .ٕٙٙجسم مٌت

على هذا األساس ٌإكد الدكتور حنفً أن التراث لٌس شٌباً متحفٌاً ، أو نمط سلوك 

ماضوي ، بل هو نظرٌة للعمل وموجة للسلوك وخبرة قومٌة ٌمكن اكتشافها 

 .7ٕٙواستؽبللها واستثمارها من أجل إعادة بناء اإلنسان وعبلقته باألرض

                                                 
 . 8ٙ، ص 9ٙ، جامعة القاهرة لعام  الضبط اإلداري: د. محمد عصفور  ٕ٘ٙ

عاصر: بحوث المإتمر الفلسطٌنً العربً ورقة قدمت إلى ندوة الفلسفة فً الوطن العربً الم ٕٙٙ

 .ٙٔ، ص 98٘،  ، مركز الدراسات الوحدة العربٌة األول الذي نظمته الجامعة األردنٌة ببٌروت

 .ٔٔ، ص98ٔ،  دار التنوٌر ، ، بٌروت كتابه التراث والتجدٌد 7ٕٙ
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من  فً التراث مستنبتون فٌه مبٌؤون فً تربته ، وإن اقتبلعنانحن إذن مسكونون 

هذا المؽرس ، أو المشتل الحضاري لٌس معناه إال الفوت والموت ، وبالتالً فإن 

أي تعامل مع التراث ، إنما ٌجب أن ٌتم من داخل شرٌعته ، وباستثماره وإعادة 

. حنفً :  ، ٌقول د تؤوٌله على ضوء إشكاالتنا الفكرٌة واألٌدٌولوجٌة الحالٌة

إٌماننا هو التراث والتجدٌد ، وإمكانٌة حل أزمات العصر أو فك رموزه ، وخطة 

وهو األساس  8ٕٙجدٌدة نحو التقدم ، فالتراث هو المخزون النفسً لدى الجماهٌر

 النظري ألبنٌة الواقع .

 هكذا رسم الدكتور حنفً طرٌق الثورة االجتماعٌة والسٌاسٌة ، االنتقال من علم

اجتماع المعرفة إلى تحلٌل سلوك الجماهٌر ، أي من العلوم اإلنسانٌة إلى الثقافة 

 .9ٕٙالوطنٌة ، ومن الثقافة الوطنٌة إلى الثورة االجتماعٌة والسٌاسٌة

على هذا ألساس ٌندد الدكتور حنفً بمقوالت التؽرٌٌبٌن المدللة بؤن الؽرب هو 

لوحٌد لئلنسانٌة ، وأن أوروبا النمط األوحد لكل تقدم حضاري ، وأنه الممثل ا

الحلقة المركزٌة فٌه ، وهً المعلم األبوي ، والعالم كله فً موقع الهامش إزاءها ، 

 .ٖٓٙوأن كل إبداع ذاتً لدى الشعوب ؼٌر األوروبٌة إنما مرده الؽرب

وحقٌقة األمر أن الدابرتٌن العربٌة واإلسبلمٌة تمتلكان رأسماالً رمزٌاً فذاً ال ٌدانٌه 

أسمال السٌما فً ؼناه الروحً والقٌمً ، وفضبلً عن ذلك فهما ٌتموضعان أي ر

فً قلب العالم ، لذلك ٌجب أن ٌتاح لهما الحضور اإلنسانً الكثٌؾ فً هذا العالم ، 

ا ما وكنوزهمبحٌث ٌزكوان وٌورقان وٌونعان وٌعطٌان وٌتمخضان عن مخزنه

 المثمرة .

ؽذا السٌر ، وٌسرعا الخطى وٌحمبل ومن جهة أخرى فعلى هاتٌن الدابرتٌن أن ٌ

خطاباً إنسانٌاً ٌشرفهما ، خطاباً ٌتكلم عن الشخص البشري ، وٌهجس بالمصٌر 

اإلنسانً المشترك والؽاٌات اإلنسانٌة الكبرى وٌعانق الهم اإلنسانً ، كٌؾ ال وإن 

 عبارة )) ٌا أٌها الناس (( أول ما انطلقت من هذه األمة .

                                                 
 .7ص ،ٔ، ج988 ، ، دار التنوٌر كتابه من العقٌدة إلى الثورة 8ٕٙ

،  التنوٌر والتؤصٌل قراءة فً أعمال حسن حنفً ، مجلة المستقبل العربً أباه : السٌد ولد 9ٕٙ

 .ٖٕٔ، ص99ٖ، لعام 7ٙٔعدد

 .8ٕٔالمرجع السابق ص ٖٓٙ
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الن تعٌشان مرحلة رد الفعل دون أن ترتقٌا امذكورتان ال تزومع ذلك فالدابرتان ال

، أو أن تحمبل خطابهما السٌاسً مسإولٌة حضارٌة  االستراتٌجًإلى ذروة الفكر 

 . 

صحٌح أنه كثر لدٌنا الحدٌث عن المشروع الحضاري العربً اإلسبلمً فً مجال 

الفكر فً المشروع  الفلسفة واالقتصاد واألخبلق ، ومع ذلك ال نلمس تؤثٌراً لهذا

 .ٖٔٙالسٌاسً

أن السٌاسً ٌتؤسس على الحضاري  -وحسب مقولة رٌمون ده ٌوالن  -وبٌان ذلك 

 ، ولكنه فً اآلن نفسه ٌنجزه وٌنتجه .

فً  -بلورة لذلك -هكذا تكلم عبد الناصر عن الدوابر الثبلث ، كما أنه انخرط

وفً القلب منه آسٌا  مإتمر باندونػ كحدث سٌاسً ٌترجم صبوات العالم الثالث ،

وأفرٌقٌا ، وفً قلب آسٌا وأفرٌقٌا الدابرة الملتهبة باإلسبلم ، أال وهً الدابرة 

 العربٌة .

لقد كان المقرر لباندونػ أن ٌكون لـه ترجمته الحضارٌة ، أي أن ٌتحول إلى حدث 

حضاري ٌإلؾ بٌن الحضارتٌن األفرٌقٌة واآلسٌوٌة ، وفً قلب ذلك اإلسبلم 

عن جابزة أفرٌقٌة  9٘7ٔؤلقاً وعطاء ، هكذا تترجم مإتمر القاهرة عام األكثر ت

ن ، أمبلً فً إنجاز السٌاسً للحضاري نٌٌآسٌوٌة على ؼرار جابزة نوبل وجابزة ل

 .    ٕٖٙ، لكن هذه الجابزة لم تر النور

كل  9٘7ٔ ، وبعده مإتمر القاهرة عام9٘٘ٔلقد جمع مإتمر باندونػ عام 

لثالث إال شرطاً واحداً هو شرط إطبلق الشرارة الحضارٌة مقومات ثورة العالم ا

، أي شرط تفعٌل الحضاري كناهض ودٌنامو  ٖٖٙضرام سٌاسً الفكرٌة ال

 ورافعة للسٌاسً .

مثل آخر ٌدلل به الدكتور كوثرانً هو المشروع الحضاري للمفكر مالك بن نبً ، 

المفكر ابن نبً رؼم قرب  -ففً نظره إن المشروع الحضاري الذي أسسه ابن نبً

                                                 
 ، مجلة  : أفكار باحثة عن سمات حضارٌة فً المشروع العربً اإلسبلمً وجٌه كوثرانً ٖٔٙ

 .ٖٗ، ص 997، لعام 7ٖٔالمستقبل العربً عدد 
 .ٖ٘ر باحثة ص: أفكا وجٌه الكوثرانً ٕٖٙ

 . ٖ٘: أفكار أبحاثه، ص د. كوثرانً ٖٖٙ
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لم ٌإثر بالمشروع القومً الذي حمله عبد الناصر،  -من الناصرٌة ورهانه علٌها

كما لم ٌإثر بعمل اإلسبلمٌٌن ، بل ظلت أفكاره حول القضٌة الحضارٌة فً 

المشروع اإلسبلمً خارج دابرة التداول فً أوساط الفعل والقرار السٌاسٌٌن ، 

 .ٖٗٙواقتصرت على قلة من النخبة

فاالفتقار إلى الشرارة الفكرٌة الحضارٌة التً تفجر برمٌل البارود ، وتطلق  إذن

 قٌم الروح ، هذا االفتقار كان المقتل والمصرع .

كٌؾ ال ٌكون ذلك والحضارة هً العنصر الحاسم فً أي انعطاؾ تارٌخً ، وهً 

 روح اإلنسان ولبه وماهٌته وجوهره ، ثم كٌؾ ال ٌكون ذلك ، ونحن مسكونون فً

التراث ، وهذا التراث جزء من المكونات النفسٌة للمجتمع العربً ، وهو ال ٌزال 

ٌحكم إلى حد بعٌد سلوك الجماهٌر ، وٌصوغ تصوراتها ، وال ٌجوز التعامل معه 

  . ٖ٘ٙكجسم مٌت

وفً نظرنا إن فشل الكثٌر من الصٌػ السٌاسٌة فً وطننا العربً مرده إؼفال هذا 

حال فً الفكر السٌاسً االؼترابً الذي ال ٌقوم على الفاعل الحضاري كما هو ال

الجذر التارٌخً الكبٌر ألمتنا ، وقسماتها الحضارٌة ومن جهة أخرى فعلٌنا أن 

نعٌد النظر بالمنطلقات الحٌة لباندونػ ودوابره المختلفة ونحن مدعوون إلى ترتٌب 

وابت التارٌخ العبلقات مع الدابرة التركٌة والدابرة اإلٌرانٌة انطبلقاً من ث

، السٌما أن الدابرة  والجؽرافٌا والمعطٌات الجٌوسٌاسٌة والجٌواستراتٌجٌة

اإلٌرانٌة موقفها جذري اتجاه المسؤلة الصهٌونٌة والسٌما أن الدابرة التركٌة مبتبلة 

بالتؽرٌب الكارٌكاتوري الذي ٌقتلع هذه الدولة من جذورها الحضارٌة ، وٌضعها 

 ؼتراب والهجنة الثقافٌة .فً حمٌا االستبلب واال

إن وعٌنا الجدٌد ٌجب أن ٌهب من رقدته متوتراً للقبض على مبادئ باندونػ 

ومٌكانزماته واالستبصار بمؽزى تعوٌل أمتنا على عمقها فً الدابرة اإلسبلمٌة 

 والدابرة األفرٌقٌة والدابرة اآلسٌوٌة ، بل بدابرة دول العالم الثالث .

                                                 
 .ٖٗ، ص : أفكار باحثه د. كوثرانً ٖٗٙ

: ورقة قدمت منه إلى ندوة الفلسفة فً الوطن العربً المعاصر: بحوث المإتمر  د. حسن حنفً ٖ٘ٙ

  ، بٌروت ، مركز دراسات الوحدة العربٌة الفلسطٌنً العربً األول الذي نظمته الجامعة األردنٌة

 . ٙٔص ،98٘ٔعام
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لٌمان الدٌرانً بقوله : إذا كان الؽرب ٌشهد بروزاً سرٌعاً وهذا ما أكده الدكتور س

وإقراراً أسرع لظاهرة ما بعد الحداثة كنقد لظاهرة الحداثة الؽربٌة ، فهذا ٌعنً أنه 

من الضروري النظر فً التجارب التحدٌثٌة لدول العالم الثالث من زاوٌة خلخلة 

لقٌم والمقاٌٌس التً تعٌشها التماهً بٌن التحدٌث والؽرب ، ومن ثم التفتٌش عن ا

 دول العالم الثالث .

على هذا األساس ٌرفض الدكتور الدٌرانً فكرة إلزامٌة التطور فً العالم الثالث ، 

وفق المراحل التً قطعها العرب مادام التطور الحداثوي فً الؽرب ٌحمل نفسه 

حداثة(( من التناقضات الداخلٌة ما ٌإدي حكماً إلى مرحلة جدٌدة ))ما بعد ال

،مرحلة تضرب كل النسق الحداثوي الؽربً كنسق عالمً ، وتظهر كم من 

المراحل فً هذا النسق هً خاصة بالتطور الذاتً للؽرب ، ولٌس ضرورٌاً 

 اعتبارها مراحل أساسٌة فً تطور كافة المجتمعات .

 ًَ ً وٌلفت الدكتور الدٌرانً االنتباه إلى ظاهرة اقتصادٌة عمبلقة تشكل أنموذجا

 -هونػ كونػ -تاٌوان -نموٌاً فذاً هو بلدان جنوب شرق آسٌا )) كوبا الجنوبٌةت

 مالٌزٌا (( . -سنؽافورة 

هكذا ٌرد الدكتور الدٌرانً ذلك إلى الكونفوشٌوسٌة التً صاؼت شخصٌة الفرد 

فً تلك البلدان على مبادئ فً العٌش ، والتوفٌر فً اإلنفاق ، ومراقبة الذات 

امل األخبلقً والقٌمً ، أي على أساس اعتمادها الحداثة ، والعمل الجاد والتع

 ولٌس التحدٌث .

وإذا ما تذكرنا قول )) فٌبر(( إن اإلصبلح البروتستانً كان وراء الثورة الصناعٌة 

فً أوروبا أدركنا مدى الدور الذي ٌلعبه الرأسمال الرمزي فً أي مشروع 

حضاري فً تفعٌل المشروع للنهضة ، وأدركنا الدور الذي ٌلعبه مشروعنا ال

السٌاسً لما ٌتضمنه هذا المشروع الحضاري من قٌم العقل وحب العمل وبهجة 

الحٌاة وعدم اإلسراؾ والتفاإل فً الحٌاة )) إذا علم أحدكم أنه سٌموت ؼداً وفً 

واقتحام الحٌاة من أجل عمرانها : ) َفبل  -حدٌث شرٌؾ -ٌده فسٌلة فلٌؽرسها(( 

اِبقُوَن( )الواقعة:َٔٔبَة( )البلد:اْقَتَحَم اْلَعقَ  اِبقُوَن السَّ ( ...)َوَساِرُعوا إِلَى ٓٔ(....)َوالسَّ

 ( .....َٖٖٔمْؽفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم()آل عمران: من اآلٌة
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المشروع الحضاري اإلسبلمً ٌقدم لنا استشرافاً آلفاق العالمٌة ، فوفضبلً عن ذلك 

تؤلقة بما ٌنطوي علٌه من مبادئ ، مثل وبالتالً ٌدخلنا بها من أبواب عرٌضة وم

مبدأ العدل والمساواة والتقوى وأصل اإلحسان وأصل االستخبلؾ وعمران الكون 

: من  )الحجرات واإلٌمان باألصل المشترك لئلنسان )َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى(

َنُكْم(( وأصل الدعوة إلى كلمة السواء )َتَعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة سَ ٖٔاآلٌة ٌْ َنَنا َوَب ٌْ )آل  َواٍء َب

( ، وأصل عظمة النفس البشرٌة )) صٌانة الحٌاة (( ، وأصل ٗٙعمران: من اآلٌة

)المابدة: من  (الدٌن الواحد مع اختبلؾ الوسٌلة ) لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجاً 

)إِنَّ لََك أاَلَّ َتُجوَع  ( ، وأصل حقوق اإلنسان فً أول إعبلن لحقوق اإلنسان8ٗاآلٌة

( ، وأصل الخٌرٌة واألمر بالمعروؾ والنهً عن 8ٔٔ: ( )طـه فٌَِها َوال َتْعَرى

َر فًِ َكِثٌٍر ِمْن َنْجَواُهْم إاِلَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍؾ أَْو إِْصبلٍح  ٌْ المنكر ) ال َخ

َن النَّاِس( ٌْ  ( .ٗٔٔ: من اآلٌة )النساء َب

من :  إعمار األرض : ) ُهَو أَْنَشؤَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فٌَِها( )هودوأصل 

  ( ، وأصل رفع الظلم ، وأصل اإلصبلح كؽاٌة الحٌاة اإلنسانٌةٔٙاآلٌة 

ِنُكْم ( )ألنفال: من اآلٌة ٌْ ( وأصل التندٌد بالفساد )َوإَِذا َتَولَّى ٔ)َوأَْصلُِحوا َذاَت َب

ٌُْفِسَد فٌَِها()البقرة: من اآلٌةَسَعى فًِ اأْلَ  ( ، وأصل التعاون ) َوَتَعاَوُنوا ْٕ٘ٓرِض لِ

ْقَوى ( ةُ َولَِرُسولِِه ٕ)المابدة: من اآلٌة َعلَى اْلِبرِّ َوالتَّ ِ اْلِعزَّ ( وأصل العزة ) َوهلِلَّ

 ( .8)المنافقون: من اآلٌة َولِْلُمْإِمِنٌَن(

مٌة وفً قلبها الدابرة العربٌة تحتضن هكذا اتضح لنا أن هذه الحضارة اإلسبل

مخزوناً  ثقافٌاً وقٌمٌاً مما ٌجعلها تؽنً الحٌاة اإلنسانٌة ، وبالتالً تكون أساساً 

النتمابنا لها واستناداً إلٌها فً مشروعنا الخاص إضافة إلى المشروع اإلنسانً 

 )العالمٌة( .

ة قاببلً له : نظرنا إلٌكم خاطب أحد المسإولٌن فً دولة إسبلمٌة سفٌراً لدولة عربٌ

فوجدناكم تنظرون إلى ؼٌرنا ، ثم نظرتم إلٌنا فوجدتمونا ننظر إلى ؼٌركم ، فمتى 

 ٌؤتً الوقت الذي تلتقً عٌوننا ، وٌنظر بعضنا إلى بعض...

إلى عٌون  -ونعتقد أن تلك النظرات الشذراء تحولت على صعٌد الدابرة العربٌة

استطاع أن ٌجترحه المإتمر القومً اإلسبلمً الثانً دافبة تمتلا بالنعمة ، وهذا ما 
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حٌزاً هاماً عن عبلقة األمة العربٌة  -فٌما تضمن -، حٌث تضمن بٌانه الختامً

 .ٖٙٙشعوباً وحكومات بدابرتها الحضارٌة واإلسبلمٌة

لقد أكد هذا المإتمر على الماضً الحضاري المشترك الذي تداخلت فٌه ، 

مٌة بحكوماتها المتنوعة ، بحٌث أدى التفاعل وتوحدت مصالح الشعوب اإلسبل

الخبلق بٌنها إلى بناء صرح حضاري متمٌز أثرى الحضارة العالمٌة وأسهم 

بنصٌب وافر فً تقدم اإلنسانٌة ، كما أن التداخل الخبلق والتكامل المستمر اللذٌن 

كا حدثا بٌن مكونات األمة بمختلؾ أصولها العرقٌة ومواطنها الجؽرافٌة ، قد تر

مكانهما شٌباً فشٌباً ، ومنذ عقود طوٌلة ، للعبلقات المتمٌزة فً الؽالب إما بالعداء 

 .7ٖٙأو بالتوتر أو بالبرود فً أحسن الحاالت 

وتعرض المإتمر إلى دور القوى األجنبٌة المهٌمنة فً توسٌع شقة الخبلؾ وتؤزٌم 

 .8ٖٙواءالعبلقات ، وكان ذلك فً صالح أعداء العرب والمسلمٌن على حد س

وأكد المإتمر على أن أبسط قواعد المنطق تتطلب الٌوم أن ٌتم السعً من الجانبٌن 

إلى إظهار الوعً الدقٌق بضرورة تجاوز معطٌات الصراع عن طرٌق بناء 

جسور الثقة بٌن األطراؾ ، وإرساء تقالٌد التجاوز والتضامن من أجل الحلقات 

سق لضمان المصالح العلٌا لؤلمة المفقودة فً سلسلة التضامن والتكامل والتنا

 .9ٖٙالعربٌة والشعوب اإلسبلمٌة 

وتعرض المإتمر إلى الدابرة التركٌة التً تتسم بخصوصٌة تارٌخٌة فً عبلقتها 

بٌن ما تمارسه شرٌحة واسعة من النخبة  باألمة العربٌة ، وفً الوقت نفسه فقد مٌز

، وندد بالتعاون الفكري  الحاكمة فً تركٌا ، وبٌن موقؾ القوى الشعبٌة التركٌة

بٌن تركٌا والكٌان الصهٌونً ، والذي ٌشكل خطراً حقٌقٌاً حالٌاً والسٌاسً القابم 

على األمة العربٌة ، وٌتعارض مع ما ٌربط األمة العربٌة وجٌرانها األتراك من 

 . ٓٗٙروابط الدٌن والتارٌخ والجؽرافٌا

                                                 
 .7، ص997، لعامٙمٕٕ، عدد ، مجلة المستقبل العربً نشرت هذا البٌان الختامً ٖٙٙ

  79المرجع السابق  ص   7ٖٙ

  79المرجع السابق  ص   8ٖٙ

  8ٓالمرجع السابق   ص   9ٖٙ

  8ٓالمرجع  السابق  ص  ٓٗٙ
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ون العربً التركً ، وما ٌمكن أن ٌة التعاموأخٌراً فقد لفت المإتمر األنظار إلى أه

 .ٌٔٗٙوفره من إمكانٌات متاحة على أكثر من صعٌد 

مع العدو وانتقل البٌان إلى أهمٌة الدور اإلسبلمً اإلٌرانً فً قضٌة الصراع 

العسكرٌة األجنبٌة على األراضً العربٌة ،  االمتداداتوفً مجابهة ، الصهٌونً 

ٌة واإلسبلمٌة فً ترتٌبات أمنٌة مشتركة داعٌاً إلى اندماج إٌران والدول العرب

 .ٕٗٙ ستقبللهااومستقلة تضمن أمن المنطقة و

وعرج البٌان على الدول اإلسبلمٌة فً وسط وجنوب شرق أسٌا مإكداً تعزٌز 

 من طاقات هذه الشعوب المادٌة والروحٌة فً دعم قضاٌا األمة واالستفادةالروابط 

ٖٙٗ . 

 االستراتٌجٌةإلى أن الرإٌة  فرٌقٌة منبهاً وخصص البٌان فقرة هامة للدابرة األ

للعبلقات العربٌة اإلفرٌقٌة تقوم على دواع حضارٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة 

 . ٗٗٙواستراتٌجٌة 

واختتم البٌان قوله بالحدٌث عن الجالٌات العربٌة واإلسبلمٌة فً العالم الؽربً 

اٌاهم المصٌرٌة للعرب وقض االستراتٌجًوأمرٌكا، وإن هذه الجالٌات تمثل العمق 

 .    ٘ٗٙلهذه الجالٌات إلى ثقل سٌاسً  االقتصاديوضرورة تحول الثقل  ،

 =  وتقٌٌم تقدٌر= 

تكلم الكثٌرون ، وفً مٌادٌن فكرٌة متعددة ، على أن الشرق شرق والؽرب ؼرب 

. 

فالشرق روحانٌة ووجدان وتدٌن ، فً حٌن أن الؽرب نزعة مادٌة واستؽبلل 

، من هإالء المتكلمون بعض األدباء والكتاب نذكر منهم فً  وأنانٌة فردٌة وإلحاد

                                                 
 8ٓالمرجع  السابق  ص ٔٗٙ

 8ٓالمرجع  السابق  ص ٕٗٙ

 8ٔالمرجع  السابق  ص  ٖٗٙ

 8ٔلمرجع  السابق  صا  ٗٗٙ

 8ٔالمرجع  السابق  ص ٘ٗٙ
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قً ( ، وٌحٌى ح )عصفور من الشرق تراثنا العربً المعاصر توفٌق الحكٌم فً

 .  ٙٗٙوسهٌل ادرٌس فً ) الحً البلتٌنً ( وؼٌرهم  ، قندٌل أم هاشم ( ):   فً

ل من استعملها ، وٌمكن القول إن أو ونعتقد أن هذه الفكرة أوربٌة المنشؤ والمحتد

الشرق شرق والؽرب " الشاعر اإلنكلٌزي كبلٌنج فً مقولته الذابعة الصٌت 

 ولن ٌلتقٌا . " ،ؼرب

دم بٌن ظهرانً أمتنا وجود تٌارات قومٌة ودٌنٌة تعتمد هذه عومع ذلك فنحن ال ن

ن كان هنالك فرٌق ثالث ٌمٌز أمتنا إالمحاجزة الجامدة والتصنٌؾ الصارم ، و

ً الثنابٌة أو الوسطٌة ) زكً نجٌب محمود ومحمد عمارة ( التً خاصة ه ِبسمة

 . 7ٗٙتجمع الروحٌة والمادٌة 

ولعل أبرز الذٌن تكلموا عن هذه المحاجزة الكاملة بٌن الشرق والؽرب هو الدكتور 

  8ٗٙعبد الملك فً كتابه رٌح الشرق. أنور

مة علٌه من أنظ ففً نظره إن الؽرب كتلة حضارٌة واحدة رؼم ما تشتمل

وهذه الكتلة تمارس الهٌمنة ضد  -وحركات عمالٌة وتقدمٌة  -اشتراكٌة ورأسمالٌة 

السوفٌتً الذي ٌقوم عمداً بتطوٌق  االتحادالشرق وحضارته ، وال نحاشً فً ذلك 

 حركات التحرر الوطنً ، كما فعل فً أفؽانستان وأثٌوبٌا وأنجوال وموازمبٌق

ٙٗ9 . 

هو الؽرب بشقٌه الرأسمالً واالشتراكً ،  ذن عند الدكتور عبد الملكإفالؽرب 

وس سارق النار من ثرومٌبٌة نسبة إلى ثوسفؤٌدولوجٌته واحدة إنها الخرافة البرومٌ

 .ٓ٘ٙ اإلله زٌوس فً األساطٌر الٌونانٌة القدٌمة ورمز عقبلنٌة العمل واإلنتاج

                                                 
محمود أمٌن العالم : الوعً والوعً الزابؾ فً الفكر العربً المعاصر ، الثقافة الجدٌدة القاهرة  ٙٗٙ

 .    ٕٕٔص 988ٔ، عام  ٕ، ط

 ٕٕٔالمرجع السابق  ص 7ٗٙ

 ٕٕٔالمرجع السابق  ص 8ٗٙ
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ابر: الملك لتحدٌد هذا الشرق ، فهو عنده ٌتؤلؾ من ثبلث دو عبد وٌنبري الدكتور

لبٌن شرقاً ، وتتخذ ٌالدابرة العربٌة اإلسبلمٌة ، وتمتد من المؽرب ؼرباً إلى الف

 شكل اإلسبلم دٌناً ودولة .

والدابرة الثانٌة هً الدابرة الحضارٌة الهندٌة اآلرٌة ، أما الدابرة الثالثة فهً 

 الدابرة الصٌنٌة الٌابانٌة األسٌوٌة . 

 -فً نظر الدكتور عبد الملك  -ثبلث تختلؾ هذه الدوابر الحضارٌة الثقافٌة ال

شتراكً ، حضارٌاً وثقافٌاً مع الحضارة الؽربٌة بشقٌها الرأسمالً واال ختبلفاً ا

تختلؾ فً مفهومها عن الزمن والصٌرورة التارٌخٌة ، وترفض فكرة التناقض 

والتصارع ، حٌث ٌتم الحفاظ على النقٌضٌن دون تفجٌر الصراع بٌنهما ، كما هو 

 مر فً شؤن الحضارة الؽربٌة .  األ

فً فلسفة الصٌن التقلٌدٌة ، كما  -عبد الملك  والحدٌث للدكتور -هكذا نجد ذلك 

نجده فً اإلسبلم حٌث تتحقق وحدة األمة على عكس البلهوت الكاثولٌكً الذي 

 . ٔ٘ٙ منه محاكم التفتٌش تانبعث

مشروع حضاري جدٌد  وحقٌقة األمر أننا مع الدكتور عبد الملك لجهة الحدٌث عن

للبشرٌة كوزان للمشروع الؽربً ٌروض استبساده وجموحه وٌطفؾ من هوسه 

 . واستعبلبه

عبد الملك فٌما ٌبثه من التفاإل والحٌوٌة واألمل فً الشرق  وٌزداد تؤٌٌدنا للدكتور

، وفٌما نفحه فً عروقنا من روح الكبرٌاء والكرامة والتفاإل ، ال سٌما أنه وضع 

وأعطى مفهوم  ، ٕ٘ٙالحضاري العربً فً قلب هذا المشروع الشاملالمشروع 

الحضارة الشرقٌة مضموناً ٌتسع للقارة اإلفرٌقٌة ولدول أمرٌكا البلتٌنٌة ، أو 

،  ٌسمى بالعالم الثالث ودول باندونج ، أو ما االنحٌازبتعبٌر آخر لٌشمل دول عدم 

لشرق( للنهضة لرٌح ا حٌث ٌكاد مإتمر باندونج أن ٌصبح الرمز الحً )

 .ٖ٘ٙالحضارٌة الجدٌدة فً مواجهة الهٌمنة الؽربٌة 

                                                 
  9ٔٔع السابق ص المرج  ٔ٘ٙ
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والذي ٌإخذ على نهج الدكتور عبد الملك فً هذا التكتل أنه حشد فٌه أكواماً من 

الدول ذات المناهج السٌاسٌة المتنوعة ، منها الرأسمالً الصناعً المتطور 

ول نامٌة متعددة )الصٌن( ، إضافة إلى وجود د االشتراكً)الٌابان( ، ومنها 

 .المشارب السٌاسٌة 

 امٌات الحضارٌة ، ثم الكشؾ عن ذلك التقارب ،نشا جمٌل أن نتكلم عن تلك الدٌ

وشٌوسٌة ، وضرورة فوعدم العداء التارٌخً بٌننا وبٌن الحضارتٌن الهندٌة والكون

 . وجود تفاعل حً وندي معها 

قوم على الهوس القومً لكن الشًء الذي نرفضه الدعوة إلى أي استقطاب جدي ٌ

كما فعل هنتجتون فً استعدابه الحضارة اإلسبلمٌة ، قً حتى الحضاري روالع

للحضارة الؽربٌة ، مع العلم أن الحضارات ال تتصادم بل إن الذي ٌتصادم هو 

 ٌدلوجٌات التً تكرس الحضارة ذرٌعة ووسٌلة.اإل

الؽرب تعامبلً ؼٌر  هكذا فإننا نختلؾ مع الدكتور عبد الملك لجهة التعامل مع

 تارٌخً بصٌؽة كتلة واحدة صماء ال تعرؾ التنوع واالختبلؾ والتفاعل والزمنٌة.

القمح والذإان ، بٌن الطفل وؼسٌله ، بٌن على هذا فاألصح أن نمٌز فً الؽرب 

وبالتالً ٌجب أن ال ٌصدنا التعصب عن التعامل مع ، بٌن النوابت وؼٌرها 

حقق الشرط البشري ٌالشؤن اإلنسانً العام ، و الضمٌر الؽربً مما ٌكفل رفع

 -وفً إطار التوازن مع روحانٌة الشرق  -المإدي إلى كرامة اإلنسان ، وعندبذ 

تؽدو العقبلنٌة الؽربٌة رافعة إلقبلع البشرٌة ، وتؽدو المادٌة الؽربٌة ناهضاً ٌقوم 

 .اتهعلى المصلحة التً تحدث عنها اإلسبلم وضبطها وأدرجها فً قلب أدبٌ

ومن جهة أخرى فلسنا ضد الدكتور عبد الملك فً تؤسٌس السٌاسً على 

فً تؤكٌده أن اإلسبلم لٌس مجرد دٌن أو ثقافة ، بل من الحكمة أن ، والحضاري 

ٌبدع نظرٌة اجتماعٌة للصٌؽة الوطنٌة والتطور االجتماعً والرخاء 

اسً على ؼٌره ، وشرطنا الوحٌد فً ذلك أن ال ٌطؽً اإلسبلم السٌ ٗ٘ٙالجماهٌري

، أي ال ٌكون المنبر الوحٌد ، بل أن ٌتاح بآلٌة الدٌمقراطٌة واإلطار الحضاري 

لجمٌع التٌارات السٌاسٌة اإلسبلمٌة وؼٌرها أن تتنافس وتنفتح وتتبل ، اإلسبلمً 

                                                 
  9ٕٔالمرجع السابق  ص   ٗ٘ٙ
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قح سواء أكانت اشتراكٌة أم لٌبرالٌة أم نابعة من الحضارات اإلسبلمٌة أم 

 .٘٘ٙؼٌرها

نً هو انفتاحه على كافة احتماالت الحٌاة والصٌػ والنظم إن قوة النص القرآ

ار سبتا، وإن الحدٌث عن صٌؽة واحدة سٌاسٌة أم ؼٌرها ، إنما هو  واألنساق

 ًّ عنقه ، وإن حضارتنا المنفتحة أعطت الشًء الكثٌر عندما تعاملت مع  للنص ول

أٌة صٌؽة  ننا نرفضإالنص على أنه موار بالحركة والعطاء ، وعلى هذا األساس ف

 اإلسبلم . باسمدعً أنها الوحٌدة التً تتكلم تاجتماعٌة أو وطنٌة 

عبد الملك تبسٌطه لئلشكالٌة العربٌة اإلسبلمٌة ،  فإننً أنعً على الدكتوراً وأخٌر

ها وهً ال تزال فً الحالة الجنٌنٌة ، بله وصفه لها )برٌح الشرق( جاعبلً توعملق

ظرة استقطابٌة حادة ، والسإال المطروح هو : هذه الرٌح تهب باتجاه الؽرب فً ن

ها أمرٌكا وحلفاإها تأٌن هذه الرٌح من تلك العاصفة الهوجاء الصرصر التً شن

 على شعبنا فً العراق .

عبد الملك عن سماحة اإلسبلم كؤس للحٌاة ، وكان علٌه أن  لقد تحدث الدكتور

اإلنسان والشرط ٌتحدث عن مضمون برامجً ٌنبثق عن هذا التسامح ، كحقوق 

 البشري والكرامة اإلنسانٌة والتضامن الدولً وكلمة السواء بٌن الشعوب .

والشراٌٌن والروابط  ىإن األمة اإلسبلمٌة وؼٌرها هً مجموعة من العر

وبنى الربط ومسارب الحٌاة والدورات الدموٌة التً تشد أفراد األمة ، والعروق 

مٌة إال بقدر ما تتخلق مثل هذه الروابط ، وبالتالً فبل ٌمكن الحدٌث عن أمة إسبل

 المنتكس الذي ٌمشً على رأسه .المرتكس وإال نكون قد تكلمنا عن اإلنسان 

إن األمة ـ كما هو معلوم ـ هً شكل أو طور من أطوار الحٌاة االجتماعٌة ، لكنها 

الشكل األنضج تكامبلً وترابطاً وتماسكاً ، وعلى هذا األساس فبل ٌمكن الكبلم 

جوهرانٌاً عن أمة تسبح فوق التارٌخ ، أو هابطة من المؤل األعلى ، بل هً ولٌدة 

التجارب واألحداث والصٌرورة ، وكلما ترابطت كلما ازدادت قوة ومنعة أمام 

 حدثان الزمن ، وازداد بالتالً عطاإها وأرٌجها . 

                                                 
نبلحظ أننا استقٌنا هذه المعلومات من األستاذ أمٌن العالم ولكننا خالفناه فً الرإٌة  انظر  ٘٘ٙ

 9ٖٔالمرجع السابق  ص 
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سبلمً إلى ما تقدم فإذا كان الؽرب ٌسعى إلى تروٌض ذلك العالم اإل واستناداً 

الجبار واقتبلعه ـ وما مشروع فوكوٌاما وهنتجتون إال أحد مظاهر االقتبلع ـ 

حسب  وهو جبار ـ -بإمكان هذا العالم أن ٌكون جباراً أن بوسابل مختلفة ، إال 

 .   -نظرٌة مكونات الدور 

 أن ٌكون جباراً لٌس بالكمون وإنما بالفعل ، وذلك باآللٌتٌن اآلتٌتٌن : 

مواجهة الطوق ي عن طرٌق ما ندعوه محاصرة الحصار ، أ آلٌة دفاعٌة -1

، االستثمار ، المفروض على بلدان العالم اإلسبلمً فً مٌادٌن التجارة ، 

 الثقافة .،  اإلنتاج ، التكنولوجٌا ، المعلومات ، اإلعبلم 

علً ٌآلٌة إٌجابٌة عن طرٌق التكامل اإلسبلمً فً شتى مٌادٌن الحٌاة ، تعامبلً  -2

إلنسانً وٌثري الحٌاة الدولٌة ، وٌرسخ كرامة المواطن ، وحٌاته الشرط ا

 ومستقبله.

وحقٌقة األمر أن أمتنا العربٌة تقؾ الٌوم موقؾ الحٌرة والتشكك أمام ما ٌسمى 

نظام العالم الجدٌد ،  -ً سبالنظام العالمً الجدٌد الذي فً حقٌقته ـ كما قال تشوم

ظام العالمً القدٌم ، بل كنا فقط موضوعؤً فهً لم تشارك فً الن، وفضبلً عن ذلك 

له ، ومع ذلك فؤمتنا تعٌش هاجس الحنٌن للنزوع الكونً والعالمً الذي مٌزها منذ 

بزوؼها فً القرن السابع المٌبلدي ، حٌث قامت الدولة واألمة فً المدٌنة على 

 .ٙ٘ٙفكرة االستٌعاب التً تفترض االختبلؾ والتعددٌة وقبول الؽٌر

ذه األمة منذ والدتها فً المدٌنة مشروعها الكونً ، هو اإلسبلم ، وكان لقد كان له

هو مسوغ نشؤتها ، على األرجح ما كان ممكناً والدة هذه األمة وتطورها لوال ذلك 

المشروع الكونً الذي دفعها على الدوام إلى تجاوز نفسها ، من خبلل دعوة تعتمد 

وتعطً األولوٌة لئلنسان )المجتمع( على ( وسٌلة لها ،  الدمج االجتماعً )ال الفتح

 .7٘ٙالدولة )المإسسات( 

                                                 
 ٘ص 99٘ٔلعام  9ٕاد ، العدد الفضل شلق : عودة إلى مفهوم األمة ؼٌر القومٌة ، مجلة االجته ٙ٘ٙ

  وما بعدها 

  7ٕوٕٙالفضل شلق : االنخراط فً العالم ، مشروع األمة ؼٌر القومٌة ، مجلة االجتهاد العددان  7٘ٙ

 وما بعدها . 9ص 99٘ٔلعام 
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ولم ٌكن هذا الدمج ممكناً إال ألن الشعوب المؽلوبة ساهمت فً المشروع مساهمة 

كبٌرة ، ومن ثم فلم تفرض على تلك الشعوب ثقافة العرب ، بل تكونت ثقافة جدٌدة 

 وحضارة جدٌدة أسهم فٌها الجمٌع .

العربٌة فً مطلع هذا القرن ... فكرة الوحدة ،  االستراتٌجٌة وهذا ما ٌفسر الفكرة

وهذا هو معنى االلتفاؾ حول جمال عبد الناصر بعد مإتمر باندونػ ، فالفكرة 

، معناهما عودة  االنحٌازالعربٌة عند روادها فكرة عالمٌة ومإتمر باندونػ ، وعدم 

 .8٘ٙ أمتنا للمشاركة فً حضارة العالم ومصابره

، ولكن هذا النهوض لن ٌحقق نتابجه المرجوة  عددت محاوالت النهوضأجل لقد ت

الحقابق التارٌخٌة وصوالً إلى روح األمة  رإال إذا تجاوز الواقعٌة المبتذلة لٌسب

والتفتٌش فً حناٌا الهوٌة التارٌخٌة ، حٌث ٌصاغ مفهوم قومً لؤلمة العربٌة ٌتفق 

 .9٘ٙبً للقومٌة مع تراثها التارٌخً ، ولٌس مع المفهوم األور

لقد كانت األمة خبلل مختلؾ مراحل تارٌخها مجتمعاً مفتوحاً ٌستوعب ؼٌر 

المسلمٌن ، كما ٌستوعب الشعوب الوافدة ، وكان هذا المجتمع على استعداد دابم 

للتوسع خارج حدوده الجؽرافٌة ، وؼالباً ماكان هذا التوسع ٌتم بتؤثٌر الدعوة ال 

إلى العالم اإلسبلمً ٌجد أن جزءاً كبٌراً منه اعتنق بالؽزو والسبلح ، ومن ٌنظر 

 اإلسبلم فً فترات الضعؾ والتراجع العسكري.

إن االنخراط فً العالم ٌستدعً بلورة مفهوم األمة ؼٌر القومٌة ، األمة التً تبقى 

منفتحه على العالم ، وترفض أن ٌتحدد تطورها فً إطار جؽرافً محدد ، أو حتى 

حققت هذه األمة بقاإها خبلل مختلؾ مراحل  ي مطلق ، ومافً إطار ذهنً وفكر

 تارٌخها إال ألنها كانت مجتمعاً مفتوحاً قادراً على الدمج واالستٌعاب والتجاوز . 

ٌعنً التخلً عن مبدأ الوحدة ، بل إن توحٌد األمة  إن مفهوم األمة ؼٌر القومٌة ال

وبالتالً االنطبلق  ،ٓٙٙشرط ضروري ، كً تستطٌع استخدام اإلمكانات المتاحة 

 القومً فً عالم أرحب . 

                                                 
 7ٕوٕٙالفضل شلق : االنخراط فً العالم ، مشروع األمة ؼٌر القومٌة ، مجلة االجتهاد العددان  8٘ٙ

 وما بعدها . 9ص 99٘ٔلعام 
  ٕٔالمرجع السابق  ص الفضل شلق : االنخراط فً العالم ،  9٘ٙ

  7ٔ ص الفضل شلق : االنخراط فً العالم ،  ٓٙٙ
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قبٌلة ، بل هً سٌرورة تارٌخٌة ،  قوماً وال لٌست هذه األمة عرقاً و ال اثنٌة وال

وكانت على الدوام فً مختلؾ مراحل التارٌخ مجتمعاً مفتوحاً ٌستوعب أو ٌدمج 

ا تواجه فً إطاره الشعوب واألقوام والقبابل الوافدة المنطوٌة تحت لوابه ، وعندم

القومً والمشروع الكونً ، كانت تختار هذا  االنطبلقإشكالٌة المواجهة بٌن 

 . ٔٙٙاألخٌر ، حتى لو كان على حساب موقع العرب من السلطة 

لقد فهمت الجماهٌر العربٌة ذلك ، وكانت تتعاطؾ مع عبد الناصر حول فكرة 

كثر بكثٌر مما كانت الدوابر الثبلث " العربٌة " " اإلفرٌقٌة " " اإلسبلمٌة"  أ

 .ٕٙٙتتعاطؾ مع الحركات القومٌة 

إن أمتنا أمة عظٌمة تحقق نفسها عندما تتجاوز نفسها لذلك فهً قادرة على أن 

تكون صاحبة مشروع كونً وتنخرط فً العالم بكل ثقة ، وإن منطق الحركات 

هو  القومٌة الذي ٌقول للؽرب نحن نسعى ألن نكون مثلكم ، لكنكم تتآمرون علٌنا ،

منطق دفاعً ، كذلك منطق بعض اإلسبلمٌٌن الذٌن ٌعادون العالم وٌسعون 

 النفبلت األمة على نفسها . 

قدرة لنا على تجدٌد المشروع الكونً ، وعلى التعاطً  إنه منطق ٌعلن سلفاً أن ال

 . ٖٙٙبثقة مع العالم 

ندماج إن أمتنا مشروع كونً ، ولٌس كٌاناً اندماجٌاً قسرٌاً سواء أكان هذا اال

نعتبر أنفسنا سٌرورة  بالمفهوم الدٌنً ، أم بالمفهوم العرقً ، ومن ثم فبمقدار ما

ٌفسح أمامنا المجال إلضافة مضامٌن جدٌدة  تارٌخٌة قابلة للتؽٌٌر والتحول بقدر ما

ومفاهٌم حدٌثة ، وهذه المضامٌن تجعلنا أكثر قدرة على البقاء والدٌمومة وأكثر 

 ر وموجات بشرٌة جدٌدة .قابلٌة على استٌعاب عناص

اللبنة األولى فً مفهوم األمة عندما قال : إن لحمة الوالء  لقد وضع الرسول 

كلحمة النسب ، وعندما أكد أن العربً لٌس الذي ولد من أب عربً أو أم عربٌة ، 

 بل من تكلم العربٌة . 

                                                 
 7ٔ ص الفضل شلق : االنخراط فً العالم ،  ٔٙٙ

 9ٔ ص الفضل شلق : االنخراط فً العالم ،  ٕٙٙ

 8ٔ ص الفضل شلق : االنخراط فً العالم ،  ٖٙٙ
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اء لٌس هنالك أخطر على المشروع الحضاري القومً الوحدوي ألمتنا من أن ٌس

فهمه ، وٌنظر إلٌه كمشروع هٌمنً ٌحقر من قٌمة المعتقد الدٌنً ، وٌعلً من شؤن 

 .ٗٙٙاألصول العرقٌة

إذا كان المسلمون من ؼٌر العرب ٌعتقدون فً دٌن تزعمه العرب ونزل بلؽة 

العرب واستعمل ثقافتهم وأعرافهم ، فإن أهل هذا الدٌن من حقهم التعامل معه 

ز وحدتهم ، كؤمر طبٌعً ٌشكل القاعدة التربوٌة كجزء ماهٌتهم ، كعنصر ٌعز

 .٘ٙٙواألخبلقٌة التً ٌقوم علٌها البنٌان السٌاسً واالقتصادي والمجتمعً والثقافً 

لقد اعتبر أحدهم العرب النسق األبرز فً النسق اإلسبلمً العام ، فلماذا ترفض 

زعامة ألؾ  أمتنا هذا الموقع الذي حباها إٌاه تارٌخنا المجٌد ، أي لماذا ترفض

ُه لَِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَؾ ُتْسؤَلوَن( )الزخرؾ  ملٌون من البشر، قال تعالى : ) َوإِنَّ

:ٗٗ. ) 

والخبلصة إذا أردنا أن نإسس للسٌاسً العالمً الكونً فلن ٌكون ذلك إال على 

أساس الحضاري الذي هو استمرار لمشروعنا العمرانً الحضاري التارٌخً ، 

ٌحفزنا لتحدٌد عبلقة دقٌقة  ومنضبطة وحٌة مع دابرتنا الحضارٌة كبوابة  ماوهذا 

 أولى وأساسٌة للعبور إلى الصعٌد العالمً . 

 الفرع السادس 

  -خٌارنا الحضاري جواز سفرنا إلى النظام العالمً  -

حاجة للتدلٌل بالنتابج البالؽة األهمٌة المترتبة على تفجٌر الثورة العلمٌة  ال

لوجٌة ، وانعكاس ذلك على مفهوم الزمان والمكان والمنطق والسببٌة والتكنو

 .  ٙٙٙوالسٌاسة والمجتمع واالقتصاد وؼٌر ذلك 

وحقٌقة األمر أن الدولة والمجتمع والحٌاة ، هذه المقوالت ومثلها معها من 

المقوالت زلزلت زلزالها على ٌد ثورة التكنولوجٌا ، وأخرجت أثقالها ، وقال 

 ها ... اإلنسان مال

                                                 
  ٙ، ص 98٘ٔلعام  ٖٔ، مقدمة مجلة الوحدة العدد تحدٌد الفكر  الدٌنً   ٗٙٙ

  ٙمقدمة مجلة الوحدة ، المرجع السابق  ص  ٘ٙٙ

عام  ٙ٘السنة  ٕالسٌد ٌاسٌن : موقع الوطن العربً من الموجة الثالثة  ، مجلة الطرٌق ، العدد   ٙٙٙ

  ٕٙص  977ٔ
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نعم قال اإلنسان مالها تعبٌراً عن تلك الحٌرة ، وهذا الذهول الذي أخذ ٌرتسم على 

وجه الحٌاة جراء هذا الزلزال ، األمر الذي حدا توفلر الستعمال " صدمة المستقبل 

 . 7ٙٙ" عنواناً لكتابه " مجتمع المعلومات "

لعلمٌة والتكنولوجٌة لقد تحدث المذكور عن الموجة الثالثة كوصؾ لمجتمع الثورة ا

 ، مقابل الموجة األولى " الزراعٌة " ثم الموجة الثانٌة " الصناعٌة". 

والخبلصة أن الحٌاة تتشقق عن تؽٌٌرات جذرٌة فً مجتمع ثورة المعلومات 

الكونً ، ولعل أول مظهر لهذه الوالدة الجدٌدة نشوء الوعً الكونً الذي 

  8ٙٙسٌصطدم بالوعً الوطنً والوعً القومً 

ولعل أبرز خصابص هذا الوعً الكونً بروز شبكات المعلومات الكونٌة ، 

وتحسٌن وسابل تبادل المعلومات الكونٌة وتحوٌل النظام االقتصادي من نظام 

تنافسً قابم على الربح إلى نظام تؤلٌفً ذي طابع اجتماعً ٌسهم فٌه الجمٌع ، 

قٌم جدٌدة على صعٌد ٌقود بدوره إلى دٌمقراطٌة المعلومات ، وظهور  وهو ما

النسق الحقوقً ، مثل حق المعرفة وحق استخدام المعلومات وحماٌة خصوصٌة 

 اإلنسان وؼٌر ذلك . 

هذا هو فضاء تلك الموجة الثالثة ومناطها وحضانتها ، وهو فضاء ٌقوم على قاعدة 

 التبادل والمشاركة والتعاون ، وعلى قاعدة دع الزهور تتفتح ولنتبار . 

أن أٌة وحدة متماسكة إنما تقوم على خبلؾ الحوار والتفاعل ، وإن أي  وبٌان ذلك

ٌوفر من أسباب التعاون  تقدم فً معراج االزدهار ، إنما ٌتوقؾ على قدر ما

والتفاعل ذلك أن اإلٌناع واإلخصاب ، هو نتاج تدعٌم الذات وترسٌخها ، وكلما 

اء ، سواء أكانت امتدت جذور الذات فً األرض كلما ارتقت الؽصون فً السم

هذه الذات جماعة قومٌة أم كونٌة ، فاإلنسان اإلمعة عالة على الحٌاة ، واألمر 

نفسه بالنسبة لؤلمة العطالة ، وإن دراسة تارٌخٌة متعمقة لنشؤة القومٌات وبواعث 

تلك النشؤة وللمعانً اإلنسانٌة الرابعة التً صاحبت تلك النشؤة فً معظم األحوال ، 

نحو واضح كٌؾ أن الدول المتقدمة فً أوروبا وأمرٌكا وسواها  ٌكشؾ لنا على

                                                 
  ٕٔالمرجع السابق  ص    7ٙٙ

  8ٕو ص  ٕٔالمرجع السابق  ص   8ٙٙ
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من دول العالم الثالث لم ٌستقم أمرها وتكون حضارتها إال من خبلل سعً تام فً 

 .9ٙٙسبٌل الوحدة القومٌة 

وبذلك تتهاوى نظرٌة فوكوٌاما المدللة بفكرة واحدة تعم هذه الكونٌة ، هذه الفكرة 

ٌاسة الحٌة هً المحمولة على الرافعة الحضارٌة لؤلمة كارثة على اإلنسانٌة ، والس

، وهذا هو مؽزى قول رٌمون ٌوالن الدولة حضارة بؤسرها ، وقد استجمعت 

 قواها ، وأفصحت عن نفسها فً مإسسة أو مجموعة من المإسسات. 

هكذا ظهر الحدٌث عن شرعٌة األصول ، أي عن تلك الشرعٌة التً تستمد قوامها 

الجتماعٌة ، ومن أصول الحٌاة وثوابتها ، أي من دستور الحٌاة من الفٌزٌاء  ا

الضمنٌة بما ٌحوي من قٌم الجماعة ومنطقها ونظرتها إلى الحٌاة ، وفً النهاٌة من 

 تلك الشرعٌة القابمة على حضارة األمة . 

على أساس تؤلق فكرة الذات والقومٌة ٌمكن الحدٌث عن كونٌة وعولمة وؼٌر ذلك 

اإلنسانٌة التً تقوم على مبدأ الحوار والندٌة والمثاقفة الحٌة  من المنظومات

والعطاء المشترك واالحترام المتبادل وتساقً كإوس التكامل اإلنسانً مترعة ، 

والقول بؽٌر ذلك ٌعنً ابتسار العولمة وتحوٌلها إلى شمولٌة جدٌدة تشبه الشمولٌات 

 التارٌخٌة كالنازٌة والفاشٌة والستالٌنٌة.

جة للتؤكٌد بؤن الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة هً إحدى الحضارات الست والحا

ٌدانٌه أي رأسمال ،  القابمة على هذه المسكونة ، وهً تمتلك رأسماالً رمزٌاً فذاً ال

وتحتل وقعة تقع فً القلب من هذا العالم ، لذلك ٌجب أن ٌتاح لهذه الحضارة 

كو وتزهو وتورق وتونع وتعطً الحضور الكثٌؾ فً هذا العالم الجدٌد ، بحٌث تز

 . هابوآللوتتمخض عن كنوزها 

ومن جهة أخرى ٌجب أن ٌدرك أبناء األمة أن انخراطهم فً هذه العولمة ٌرتب 

علٌهم أن ٌؽذوا السٌر وٌسرعوا الخطى ، وٌحملوا فً أٌدٌهم خطاباً إنسانٌاً ٌشرفهم 

ي ، وٌهجس بالمصٌر ، خطاباً إنسانٌاً ٌشرفهم ، خطاباً ٌتكلم عن الشخص البشر

                                                 
 7ٗهللا عبد الدابم : القومٌة  العربٌة ومستقبل النظام العالمً ، مجلة شإون عربٌة عدد د . عبد   9ٙٙ

  ٘ٔ، ص  99ٖٔ، لعام 
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اإلنسانً المشترك والؽاٌات اإلنسانٌة العلٌا ، وٌعانق الهم اإلنسانً ، كٌؾ ال وأن 

 عبارة " ٌا أٌها الناس " هً أول عبارة انطلقت من تربة هذه األمة .

 –وباستثناء قلة من الكتابات الحٌة  –ومن جهة أخرى فالفكر االستراتٌجً العربً 

ة الفعل على الحدث دون أن ٌرقى إلى ذروة الفكر الٌزال ٌعٌش مرحلة رد

 . 7ٓٙاالستراتٌجً العالمً 

والخطاب الكونً الجدٌد خطاب حضاري ٌتنافس فٌه  –وفضبلً عن ذلك 

 فنحن لم نستطع أن نحمل خطابنا السٌاسً  مسإولٌة حضارٌة .  –المتنافسون 

مً فً مجال  صحٌح أنه كثر لدٌنا الحدٌث عن المشروع الحضاري العربً اإلسبل

الفلسفة واالقتصاد واألخبلق واإلنسانٌات والتنمٌة ، عبر مبات من الكتب الجٌدة ، 

 . 7ٔٙنلمس تؤثٌراً لهذه الفكر فً المشروع السٌاسً  ومع ذلك ال

قد ٌقول قابل البد من الوقت والجهد والمثابرة والعمل التربوي الطوٌل النفس حتى 

ة ، وهذا قول محق من حٌث المبدأ ، ولكن ٌثمر هذا الفكر تربٌة وسلوكاً وسٌاس

ٌبقى التساإل مطروحاً من داخل التجربة التارٌخٌة المعاصرة ، السٌما  عندما 

نتذكر مفكراً كمالك بن نبً، فالكثٌر من االطروحات الحضارٌة كمشكبلت 

مبلحظة فً الفكر والعمل اإلسبلمٌٌن هً اطروحات سبق أن بحثها وعالجها هذا 

تاباته الكثٌرة ، فبل أثرت فً الفكر القومً السابد وفً مشروعه المفكر فً ك

السٌاسً رؼم قرب الكاتب من الناصرٌة ورهانه علٌها ، وال أثرت فً الفكر 

والعمل اإلسبلمٌٌن وفً المشروع السٌاسً وبرامجه ، رؼم منطلقات الكاتب 

ة الحضارٌة فً الفكرٌة العقابدٌة اإلسبلمٌة ، بل ظلت أفكاره النقدٌة حول القضٌ

المشروع اإلسبلمً خارج دابرة التداول فً أوساط الفعل والقرار السٌاسٌٌن ، 

 .7ٕٙواقتصرت على قلة من النخبة 
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لقد خلص مالك بن نبً فً مقدمة الطبعة الثانٌة من كتابه فكرة اإلفرٌقٌة اآلسٌوٌة 

، أي بعد ست عشرة سنة على 9٘٘ٔعلى ضوء مإتمر باندونػ عام  97ٔٔعام 

ضع كتابه المذكور ، لقد خلص إلى أن الفكرة اإلفرٌقٌة اآلسٌوٌة التً كان من و

الممكن أن تنشؤ عن تولٌؾ حضاري لثقافات العالم الثالث وفً مقدمتها الثقافة 

اإلسبلمٌة ، كانت تستدعً تحوٌل الحدث السٌاسً الكبٌر " مإتمر باندونػ " إلى 

، إذ ٌقول إن  97ٔٔتنتج ، فً العام فكرة حضارٌة ، إال أن هذا لم ٌحصل كما ٌس

، قد جمعا فعبلً كل  9٘7ٔوبعده مإتمر القاهرة سنة  9٘٘ٔمإتمر باندونج سنة 

شروط ثورة العالم الثالث إال شرطاً واحداً ، هو شرط إطبلق الشرارة الفكرٌة 

 .7ٖٙإلضرامها 

ذت لكن ما السبب ... ٌجٌب عن ذلك مالك بن نبً بقوله : إن احتٌاطات قد اتخ

تنطلق هذه الشرارة ، والشك أن هذه  داخل العالم الثالث وخارجه حتى ال

االحتٌاطات كمنت فً سٌاسات الدول آنذاك المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة ، 

 . 7ٗٙفانحصرت القرارات فً حدود إمكانها السٌاسً المباشر 

وٌدلل ابن نبً على وجهة نظره هذه بمثل بسٌط ٌفسر مسار مشروعنا العربً 

اإلسبلمً وأسباب أزمته فً مجال الفكر والثقافة واإلبداع ، ٌقول : إن أحد 

هو إنشاء جابزة إفرٌقٌة آسٌوٌة على ؼرار  9٘7ٔقرارات مإتمر القاهرة عام 

جابزة نوبل وجابزة لٌنٌن ، ولكن هذه الجابزة لم تر النور ، فً حٌن أن جابزة 

ذا فضبلً عن أنها وزعت  منذ نوبل وزعت منذ مإتمر القاهرة سبع عشرة مرة ، ه

 كتابة كبلمه هذا " قبل وفاته بعامٌن " وزعت أٌضاً سبع عشرة مرة . 

ومن جهة أخرى فإذا كانت هذه الجابزة قد منحت ألدٌب عربً مبدع هو نجٌب 

 –محفوظ ، فإن مالك بن نبً كان ٌنتظر أن ٌكون لئلبداع الحضاري اإلفرٌقً 

جابزتها العالمٌة الخاصة ، وهو أمل  –سبلمٌة اآلسٌوي ، وفً قلبه الحضارة اإل

افتقر لشروطه السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة المستقلة ، ولعل عدم تحقق هذه 

أدى إلى  –منذ مإتمر باندونػ  –الشروط خبلل تلك الفترة الطوٌلة من االنتظار 
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ري تحقق شروط سٌاسٌة أخرى حققت بدورها المزٌد من االستتباع للمركز الحضا

 الؽربً . 

هكذا ٌضطرنا الواقع أن نقول مرة أخرى بؤسلوب مالك بن نبً إننا نلنا جابزة 

نوبل بعد اثنتٌن وثبلثٌن عاماً من تفكٌر مشروعنا  العربً اإلسبلمً ) الذي كان 

قلب المشروع اإلفرٌقً اآلسٌوي ( ، وإن كان أحد مبدعٌنا ونجٌب محفوظ فً 

صة بحضارته أو عالمه أو وطنه ، كما أن أحداً  من مقدمتهم ، لم ٌنل الجابزة الخا

مبدعٌنا كطه حسٌن وعباس محمود العقاد لم ٌنل ذلك فً زمن االستحقاق الفعلً ، 

محفوظ الجابزة التً استحقها قبل ذلك جاءت متؤخرة  بد. نجٌوبالتالً فعندما نال 

 . 7٘ٙعن زمن استحقاقها 

ربً اإلسبلمً وانتظار االعتراؾ وهكذا بٌن ؼٌاب الجابزة الخاصة بالمشروع الع

العربً بإنجازنا الحضاري ٌنكشؾ واقعنا انكشافاً مخزٌاً ومؤساوٌاً ، ٌتكشؾ مزٌداً 

من االبتعاد عن معاٌٌر باندونػ االستقبللٌة والثقافٌة واإلنسانٌة ، ومزٌداً من 

االستتباع واالستقطاب إلى حد المركزٌة ، وٌبقى هم مالك بن نبً فً البحث عن 

بدٌل ؼٌر نوبل وؼٌر لٌنٌن ، ذي داللة خاصة وملحة فً تمٌٌز السمات الحضارٌة 

 . 7ٙٙللمشروع العربً اإلسبلمً 

والخبلصة أن الخروج من هذا النفق المظلم الذي ٌسٌر فٌه النظام العالمً ثم بث 

الحٌوٌة والمخاض فٌه إنما ٌتم عن طرٌق القبول بؤخبلق الحوار على حد تعبٌر 

تابه الشهٌر " نظرٌة العمل التواصلً " ذلك التواصل الذي عبرت هارماس فً ك

ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم  اُس إِنَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ عنه اآلٌة الكرٌمة بقولها : ) 

ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ  َ َعلٌٌِم َخِبٌٌر( ُشُعوباً َوَقَباِبَل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ هللاَّ

 .77ٙ( ٖٔ)الحجرات:

هذا التواصل هو الطرٌق الوحٌد لتعمٌق روح الحوار بٌن التجارب اإلنسانٌة 

 المختلفة ، ولتمهٌد السبل لوالدة نظام عالمً جدٌد . 

                                                 
  ٖ٘أفكار باحثة ، ص  د. وجٌه كوثرانً :  7٘ٙ
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إذن فالمشكلة أوالً وأخٌراً تكمن فً حضورنا الفذ الكثٌؾ فً هذا العالم ، وهذا 

و ٌؽدق نتابجه إال من خبلل خطاب ٌإسس فٌه السٌاسً ٌإتً أكله أ الحضور ال

 على الحضاري وٌحمل على دعابمه . 

ذلك أن الؽرب قدم خطابه األٌدٌولوجً المتمفصل مع الحضاري والمتمثل فً 

 خطاب فوكوٌاما حول نهاٌة التارٌخ ، وخطاب هنتجتن حول صراع الحضارات.

خبلل كتاب شمعون بٌرٌس وفضبلً عن ذلك فالعدو الصهٌونً قدم خطابه من 

بعنوان الشرق األوسط الجدٌد ، ومن خبلل كتاب نتانٌاهو المرسوم بعنوان  "مكان 

تحت الشمس " وٌتلخص هذان الخطابان فً رطانة كارٌكاتورٌة مفادها أن 

اسرابٌل قوة تكنولوجٌة كبرى فً وسط التخلؾ العربً ، وهً فً اآلن نفسه 

ورٌات ، وأخٌراً فهً قوة أمنٌة رادعة فً وسط واحة الدٌمقراطٌة فً وسط دكتات

 عدوانً .

إذن ٌجب على الوعً العربً أن ٌكون استراتٌجٌاً كونٌاً ومطابقاً ٌنطلق من آمالنا 

من الخطابات  78ٙوآالمنا ، وٌرد على كٌد الخطابات اآلنفة الذكر ومثلها معها

 المقنعة بالعالمٌة والكونٌة .

فً هذه الموجه الثالثة ٌدعو إلى التعاون ، فمنطق وإذا كان منطق طبابع األشٌاء 

األٌدٌولوجٌا شًء آخر والفكر العربً مدعو ألن ٌحارب  فً أكثر من جبهة ، 

مثل جبهة إنجاز الوحدة ، ثم جبهة محاربة المشارٌع العدوانٌة المطروحة 

 كمشروع الشرق األوسط والمشروع المتوسطً وؼٌر ذلك . 

على عقلنا العربً السٌاسً  –رأي  الدكتور كوثرانً  وعلى حد -وفً هذا الصدد 

أن ٌبحث عن شرق أوسط عربً إسبلمً إفرٌقً آسٌوي ال أن ٌهرول لنسج 

العبلقات الثنابٌة مع اسرابٌل من أجل أن تعطى هذه األخٌرة دور البلعب  

 . 79ٙالربٌسً والمحوري فً المشروع الشرق أوسطً 

انً أن أمام العرب أوراقاً مجمدة منسٌة ومن هذا المنظور ٌإكد األستاذ كوثر

ونوافذ مؽلقة ٌمكنهم لو فتحوها أن ٌطلوا على محٌط شرق أوسطً ؼٌر اسرابٌلً 

                                                 
 نقصد خطاب فوكوٌاما وهنتجتن على سبٌل المثال .   78ٙ
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وؼٌر أمرٌكً ، والتجربة التارٌخٌة الجؽرافٌة التً هً فً أساس علم الجٌوبولتٌك  

تقدم معطٌات حٌة قلما ٌستفٌد منها العقل السٌاسً العربً ، ولو من ناحٌة 

 .8ٓٙاؼماتٌة بر

من هذه المعطٌات مثبلً األدوار اإلقلٌمٌة والعالمٌة الكبرى التً كان ٌقوم فٌها 

اإلٌرانٌة ، وقد تجلت هذه األدوار فً  –تداخل وتشابك الدوابر العربٌة التركٌة 

قٌام الدول الكبرى فً المنطقة أو فً تقرٌر السٌاسات واالستراتٌجٌات ومناطق 

التارٌخً  –ٌن بالعالم اإلسبلمً من ناحٌة البعد الجؽرافً العالم اإلسبلمً ، قاصد

 –المتوسطً الذي سماه مالك بن نبً محور طنجة  –، وذلك المحور اإلفرٌقً 

جاكرتا " أٌام باندونػ " وسماه الجؽرافً المصري جمال حمدان الهبلل اإلسبلمً 

متوسط بٌن ال ، ذلك الهبلل الذي ٌربط بؤطرافه وخطوطه وطرق مواصبلته ما

األوروبً واألطلسً اإلفرٌقً والشرق األقصى الكونفوشٌوسً ، وهو األمر الذي 

أدركه الباحث االستراتٌجً األمرٌكً هنتجتون ، عندما أشار فً سٌاق نظرته 

حول صدام الحضارات إلى العبلقة التحالفٌة بٌن الحضارتٌن اإلسبلمٌة 

ٌن سورٌا وإٌران من جهة والكونفوشٌوسٌة ، وضرب مثبلً على ذلك بالعبلقة ب

 الصٌن ، والصٌن وكورٌا من جهة أخرى . 

تحسب أنها ذات صفة ثقافٌة  ومهما ٌكن أمر النقاش حول خلفٌة هذه العبلقة التً ال

وحضارٌة فحسب ، فإن فً تلك اإلشارة تنبٌهاً للعرب بؤن النوافذ الممكنة للخروج 

 . 8ٔٙخارج الجدران اإلسرابٌلٌة  من الدابرة الشرق أوسطٌة اإلسرابٌلٌة الضٌقة تقع

وٌإكد األستاذ الكوثرانً من خبلل التجربة الجؽرافٌة التارٌخٌة العربٌة الحافلة 

بالدروس الجٌوسٌاسٌة ، من خبلل ذلك نجد الدابرة العربٌة التركٌة الؽنٌة  على 

الرؼم من بعض اإلشكاالت كمسؤلة المٌاه إضافة إلى ذكرٌات األمس القرٌب حول 

 القومٌات .  مسابل
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اإلٌرانٌة فهً أٌضاً التقل ؼنى عن  –واألمر نفسه بالنسبة لدابرة العبلقات العربٌة 

الدابرة السابقة ، وإن كانت الثمرة الطٌبة للعبلقة مع الدابرتٌن المذكورتٌن تتوقؾ 

 .8ٕٙعلى مدى تماسك الدابرة العربٌة مع نفسها 

خطاب الكوثرانً ـ ومثله و 9٘7ٔخطاب باندونػ وخطاب مإتمر القاهرة عام 

معه خطاب ابن نبً هذه الخطابات ، ومثلها معها من الخطابات هً رأسمالنا 

الرمزي  وجواز مرورنا إلى الكونٌة ، ومالم نكن مسلحٌن باستراتٌجٌة كونٌة 

عالمٌة علٌا فتصٌبنا صدمة المستقبل وصدمة التارٌخ وصدمة الحداثة وصدمة 

على  –صدمات شواشاً وضٌاعاً ، وخطاب الكوثرانً الحٌاة ، وما أشد وقع هذه ال

خطاب فرد وخطاب باندونػ أحاط فً حٌنه بمبادرات األمة ومصٌرها  –أهمٌته 

ومستقبلها ، ولكن هذا األخٌر افتقد الشرارة الفكرٌة ، إن تلك اآللٌة التً تنجز 

قاره إلى المعنى وتسبؽه على الحٌاة هدفاً ومنطقاً وتصوراً وفلسفة وإبداعاً وافت

الشرارة الفكرٌة التً تفجر برمٌل البارود ، وتطلق قٌم الروح ، هذا االفتقار كان 

 المقتل والمصرع .

ٌكون لهذه الشرارة الدور ، والثقافة هً العنصر الحاسم فً أي انعطاؾ  كٌؾ ال

 تارٌخً ، وهً روح اإلنسان ولبه وماهٌته وجوهره . 

ندونػ ، وحدد لنا آفاق عملنا خبلل الدابرة وإذا كان وعٌنا المطابق انتج لنا با

العربٌة والدابرة اإلفرٌقٌة والدابرة اإلسبلمٌة . وهو مدعو إلى ترتٌب العبلقة مع 

الدابرة اإلٌرانٌة والدابرة التركٌة انطبلقاً من ثوابت التارٌخ والجؽرافٌا والمعطٌات 

وعٌنا المزٌؾ  الجٌوسٌاسٌة والجٌواستراتٌجٌة ، إذا كان األمر كذلك ، فإن

المنتكس المتعثر والمبعثر انتج لنا ؼلماناً شإماهم ساٌكس بٌكو وكامب دٌفٌد 

وأوسلو ، ؼفبلً وتؽافبلً من هإالء العرب المتطامبٌن والمطمبنٌن للؽرب وسٌاساته 

ومطامعه وفضبلً عن ذلك فإن وعٌنا الجدٌد ٌجب أن ٌهب من رقدته متوتراً 

ستبصار بمؽزى تعوٌل أمتنا لعمقها فً الدابرة للقبض على مبادئ باندونػ واال

اإلسبلمٌة والدابرة اإلفرٌقٌة والدابرة اآلسٌوٌة ، حٌث ٌبزغ فً هذا الفضاء الهبلل 

اإلسبلمً الذي تحدث عنه الدكتور جمال حمدان ، كل ذلك انطبلقاً من ثوابت 

                                                 
 . الناصري الوطنً المٌثاق استعمله تعبٌر  8ٕٙ
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عرٌض الحٌاة وعمق التارٌخ ونداء المستقبل ، وهنا ٌتبادر إلى الذهن سإال 

 . لعالمثالثٌةاوكثٌؾ هو : لماذا ٌجب التعوٌل بادئ ذي بدء على 

فً المقام األول نجٌب بؤن هذا العالم الفسٌح جزء من النظام العالمً وجدول كبٌر 

فً محٌطه ومعانقة العولمة إنما ٌكون بالتفاعل مع كافة عناصرها المكونة ، بحٌث 

لجدٌد مرادفاً لتجربة الؽرب ، مهما كان أن الخطؤ القاتل اعتبار النظام العالمً ا

 دور هذا الؽرب فاعبلً وكثٌفاً .

هنا ٌسعفنا الدكتور سلٌمان الدٌرانً فً ظاهرة االنسٌاق وراء مرجعٌة الؽرب ، 

بعد  ٌقول المذكور : إذا كان الؽرب ٌشهد بروزاً سرٌعاً وإقراراً مسرعاً لظاهرة ما

وار التً كانت وراء نشوء ظاهرة الحداثة الحادثة بما هً نقد صرٌح لعقبلنٌة األن

عٌنها ، فإن نسفاً صرٌحاً قد حصل كذلك لمقولة عالمٌة التطور الؽربً ، فهل 

ٌصبح من الضروري النظر فً التجارب التحدٌثٌة الناجحة والفاشلة فً العالم 

عد الحداثة ، وبالضبط من زاوٌة خلخلتها لمقولة ب تقدمه ما الثالث من زاوٌة ما

هً مع النموذج الؽربً ، بما فٌه من قٌم عمل وأنظمة مجتمعٌة ... وهل التما

أصبح ضرورٌاً التفتٌش عن القٌم والمقاٌٌس التً تعٌش وفقها حالٌاً مجتمعات 

 .8ٖٙالعالم الثالث

بعد الحداثة على  البد من طرح السإال المتعلق بنتابج وتؤثٌرات مرحلة ما

لؽرب بصفته ذروة الحداثة ومجسدها توجٌهات المجتمعات الساعٌة إلى تقلٌد ا

األمثل ، ومن زاوٌة الؽرب نفسه ، وهنالك طرٌقتان على األقل لمقاربة هذا 

 السإال ومحاولة اإلجابة عنه . 

بعد الحداثة هً نتاج فلسفً طبٌعً لمرحلة الحداثة  أوالً : إذا اعتبرنا أن ظاهرة ما

سق التطور المجتمعً ، ثم عٌنها ، بمعنى أن الحداثة فرضت منطقاً عالمٌاً لن

بعد الحداثة لتشكك بمقولة العولمة ، فإن هذه الظاهرة الجدٌدة تشكك فً  جاءت ما

مبدأ التطور المتفاوت المستوٌات فً العالم الثالث والمتماهً مع نسق التطور 

النموذجً ، أي أنها تنتج طرح السإال عن مدى إلزامٌة التطور فً العالم الثالث 

                                                 
بعد الحداثة ، مجلة  ه الموسوم  بعنوان : الثقافة العالمٌة ، الثقافة المحلٌة العالمثالثٌة ومامقال 8ٖٙ

  ٕ٘، ص 997ٔلعام  ٖٓتابات معاصرة ، بٌروت  عدد ك
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التً قطعها الؽرب مادام التطور الحداثوي فً الؽرب ٌحمل نفسه وفق المراحل 

بعد  ٌإدي حكماً إلى مرحلة جدٌدة " ما من التناقضات الداخلٌة الكامنة فٌه ما

الحداثة " ، تضرب كل النسق الحداثوي الؽربً كنسق عالمً ، وٌظهركم من 

رٌاً مراحل فً هذا النسق عٌنه هً خاصة بالتطور الذاتً للؽرب ولٌس ضرو

 اعتبارها مراحل أساسٌة فً تطور كافة المجتمعات . 

ثانٌاً : من زاوٌة تؤثٌر العالم الثالث على الؽرب ، حٌث جرى عبر المبتً سنة 

 –العمل  –المنصرمة نوع من التؽلؽل للعالم الثالث داخل العالم األول " الهجرة 

 . 8ٗٙالتبادل التجاري "  –الدراسة 

ت الؽرب الداخلٌة لٌست كافٌة بذاتها إلعادة  صٌاؼة هكذا ٌمكن القول إن أزما

 .8٘ٙمفهوم جدٌد للتحدٌث فً العالم الثالث 

وٌلفت الدكتور الدٌرانً االنتباه إلى ظاهرة اقتصادٌة عمبلقة تشكل انموذجاً تنموٌاً 

 –هونػ كونػ  –تاٌوان  –فذاً هو بلدان جنوب شرق آسٌا " كورٌا الجنوبٌة 

 إلسبلمٌة " . مالٌزٌا ا –سنؽافورة 

لقد دخلت هذه الدول حدٌثاً الطور الصناعً مما ٌظهر أن التحدٌث الذي اعتمدته 

ٌشكل حاله من النجاح فً منطقة اجتاحتها الحرب العالمٌة الثانٌة ، أما اآلن فقد 

بدأت تفتش عن أسواق جدٌدة وتدق أبواب األسواق الؽربٌة نفسها بصفتها مارداً 

هو سر انطبلقة هذه  بالزحؾ على أؼلب مناطق العالم ما اقتصادٌاً جدٌداً ٌهدد

 الدول ......؟؟ .

ٌرد الدكتور الدٌرانً ذلك إلى الكونفوشٌوسٌة التً صاؼت شخصٌة الفرد فً تلك 

البلدان على مبادئ االقتصاد فً العٌش والتوفٌر فً اإلنفاق ، مراقبة الذات ، 

 العمل الجاد ، التعامل األخبلقً والقٌمً . 

ل لقد اعتمدت هذه الدول فً الحداثة ، ولٌس التحدٌث على القٌم الخاصة أج

 بالكونفوشٌوسٌة ، وهو اعتماد نابع من ثقافتها وضمٌرها الوطنً . 

                                                 
  ٕٙالمرجع السابق ، ص  8ٗٙ

 ٕٙالمرجع السابق ، ص  8٘ٙ
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وإذا تذكرنا مقولة " فٌبر " بؤن اإلصبلح البروتستانً كان وراء الثورة الصناعٌة 

ي العربً اإلسبلمً فً فً أوروبا أدركنا مدى الدور الذي ٌلعبه الرأسمال الرمز

مشروعنا اإلنهاضً ، بما ٌتضمنه من قٌم العمل وحب العمل وبهجة الحٌاة وعدم 

اإلسراؾ والتفاإل ) إذا علم أحدكم أنه سٌموت ؼداً وفً ٌده فسٌلة فلٌؽرسها (  

( ٔٔ) َفبل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة( )البلد:حدٌث شرٌؾ . واقتحام الحٌاة من أجل عمرانها : 

اِبقُوَن( )الواقعة:....) اِبقُوَن السَّ ُكْم( )آل َٓٔوالسَّ ( ...)َوَساِرُعوا إِلَى َمْؽفَِرٍة ِمْن َربِّ

 ( .....ٖٖٔعمران: من اآلٌة

حاجة للتطرق إلى النظرٌة اإلصبلحٌة اإلنهاضٌة فً اإلسبلم ودورها فً  وال

ة تتماهى مع حاجة للتؤكٌد بؤن القٌم الروحٌة اإلسبلمٌ ، كما ال االجتماعًالتماسك 

العنصر الجمعً الوطنً ، ومن المتعذر الحدٌث عن أٌة عملٌة تحدٌثٌة " نقول 

حداثوٌة " إال من خبلل الجماهٌر العربٌة المتوترة روحٌاً والمسكونة  تحدٌثٌة ال

 فً القٌم الثقافٌة العربٌة واإلسبلمٌة .

العالمً الجدٌد وخبلفاً لكسروٌة وقٌصرٌة أمرٌكا زعٌمة النظام  -وفضبلً عن ذلك 

فاإلسبلم ٌقدم لنا المٌكانزمات والنواهض واألصول والمبادئ العالمٌة السامٌة  –

الصالحة ألن تكون مٌثاقاً ٌسوس هذه المسكونة ، من ذلك أصل العدل والمساواة 

والتقوى وأصل اإلحسان ، أصل االستخبلؾ وعمران الكون واإلٌمان باألصل 

ذكر وأنثى " وأصل الدعوة إلى كلمة السواء )  المشترك لئلنسان " خلقناكم من

َنُكم( )آل عمران: من اآلٌة ٌْ َنَنا َوَب ٌْ ( وأصل بذل السبلم َٗٙتَعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء َب

وأصل الخٌر اإلنسانً الشامل " أحبكم إلى هللا أنفعكم لعٌاله " وأصل  8ٙٙللعالم 

 لدٌن الواحد مع اختبلؾ الوسٌلة عصمة النفس البشرٌة " صٌانة الحٌاة  " وأصل ا

( ، وأصل حقوق اإلنسان 8ٗ) لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجاً()المابدة: من اآلٌة 

وحرٌاته فً أول إعبلن لحقوق اإلنسان ) إِنَّ لََك أاَلَّ َتُجوَع فٌَِها َوال َتْعَرى( 

َر فًِ (  ، وأصل الخٌرٌة واألمر بالمعروؾ والنه8ٔٔ)طـه: ٌْ ً عن المنكر )ال َخ

َن النَّاِس ( )النساء:  ٌْ َكِثٌٍر ِمْن َنْجَواُهْم إاِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍؾ أَْو إِْصبلٍح َب

(، وأصل إعمار األرض ) ُهَو أَْنَشؤَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فٌَِها( ٗٔٔمن اآلٌة

                                                 
 عن أفضل عمل ٌعمله اإلنسان فؤجاب  : بذل السبلم  للعالم  .  سبل الرسول   8ٙٙ
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فع الظلم وأصل اإلصبلح كؽاٌة للحٌاة اإلنسانٌة ) ( ، وأصل رٔٙ)هود: من اآلٌة

ِنُكم( )ألنفال: من اآلٌة ٌْ ( ، وأصل التندٌد بالفساد ) َوإَِذا َتَولَّى َٔوأَْصلُِحوا َذاَت َب

ٌُْفِسَد فٌَِها( )البقرة: من اآلٌة ( ، وأصل التعاون )َوَتَعاَوُنوا َٕ٘ٓسَعى فًِ اأْلَْرِض لِ

ْقوَ  ( ، وأصل ٕى َوال َتَعاَوُنوا َعلَى اأْلِْثِم َواْلُعْدَواِن( )المابدة: من اآلٌةَعلَى اْلِبرِّ َوالتَّ

ةُ َولَِرُسولِِه َولِْلُمْإِمِنٌَن( )المنافقون: من اآلٌة ِ اْلِعزَّ  ( . 8العزة ) َوهلِلَّ

خوؾ على أمتنا من الدخول فً العولمة من باب  هكذا ٌمكننا الجزم بٌقٌن بؤنه ال

صفها وحملت القرآن فً ٌمٌنها والعقبلنٌة وحب العمل فً  عرٌض إذا ما وحدت

 شمالها والكرامة فً ضمٌرها .

 الفرع السابع 

 المشروع النقٌض

هً أساس كل معرفة ، ولكن ألٌس اآلخر توأم  –والشك  –المعرفة الحقة بالذات 

 الذات ، ومن المتعذر معرفة الذات دون معرفة الؽٌر . 

لكثٌر فً أدبٌاتنا االجتماعٌة والسٌاسٌة عن النفس على هذا األساس فالحدٌث ا

هو هذا  ... ما -المشروع النقٌض  –الٌعفٌنا من الكبلم على المشروع اآلخر 

 المشروع ؟؟... 

ماهو جدٌر بالتنوٌه أن هذا الجهاز المفاهٌمً لٌس عربٌاً ، إذا الؽرب هو الذي 

ٌة تمهٌداً المتبلك أسس علم االستشراق من أجل الحصول على المفاتٌح العلم

 قدرات ببلدنا . 

وفضبلً عن ذلك فنحن لم نسٌر الجٌوش ونحتل األراضً ونستنزؾ الثروات ، كما 

 حصل فً الحروب الصلٌبٌة ، ومثلها معها فً االستعمار الحدٌث . 

رسبته من  ومع ذلك علٌنا أن نحذر الؽبلء فً اإلصاخة إلى أحداث التارٌخ وما

أن ٌكون جهدنا وكدنا صنع المستقبل واإلصؽاء إلٌه ، عوامل نفسٌة ، بل ٌجب 

نتعامل مع العالم  بعٌداً عن الهوس القومً والسعار الذاتً ، وسبٌلنا إلى ذلك أن ال

الؽربً ككتلة صماء ، بل ٌجب التعامل معه جدلٌاً وواقعٌاً كعالم ملًء بالتٌارات 
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فٌها القمح وفٌها  ، 87ٙوالتضارٌس والتفعٌبلت منها الظبلمً ، ومنها اإلنسانً

الذإان ، كل ذلك سعٌاً وراء تعزٌز الشؤن اإلنسانً العام ، ودفعاً لمركبة العولمة 

هو مشترك  نحو تحقٌق الشرط البشري ، ونسج عوامل التولٌؾ والجمع وصنع ما

 ، ورفع ماٌفرق وٌمزق . 

لؽفلة ، هذا من حٌث المبدأ ، لكن هذا المبدأ المتسامح ٌجب أن ٌقترن بالقوة وعدم ا

وبالعكس فإن التسامح المقترن بالؽفلة والعته القومً واالستكانه ، هذا األمر لٌس 

 مآله إال الفوت والموت . 

ٌرتضٌه التسامح والشؤن اإلنسانً العام ،  وٌظهر أن الرٌاح تجري عكس ما

والؽرب بصورة خاصة الٌزال مصر على مشروعه النقٌض ، على أن نخص 

 حدة وانكلترا أو من ٌإٌدهما .. بالذكر الوالٌات المت

تترك مجاالً للتردد بقٌام هذا  بالمسؤلة العراقٌة ال ةولعل األحداث األخٌرة المرتبط

 المشروع النقٌض . 

وٌمكن القول إن المسكونة زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها ، وقال اإلنسان 

 مالها.... 

، وتشققت األرض عن أجل زلزلت األرض زلزالها ، وأصابتها الرجفة الكبرى 

أدبٌات وآراء وتصرٌحات وأقوال مفكرٌن وصحفٌٌن مالم ٌحدث حول أي حدث 

 تارٌخً .

 سبب هذا الموقؾ للوالٌات المتحدة وانكلترا ... والسإال المطروح هو ما

ٌفوق أهمٌة  أجاب وزٌر الدفاع األمرٌكً األسبق بان العراق لها من األهمٌة ما

 ماذا ذلك ؟؟... االتحاد السوفٌٌتً .. لكن ل

الجواب بسٌط ألن أرضنا تحتضن أضخم ثروات فً العالم ... إذن األمور 

واضحة ، بل الوالٌات المتحدة صرحت أكثر من مرة بؤن نفط الخلٌج جزء من 

 مصالحها العلٌا. 

                                                 
اعل انظر فً الحدٌث عن هذه العوامل النفسٌة تجاه الؽرب ... ثناء فإاد عبد هللا ، اشكالٌات التف 87ٙ

لعام  7ٙٔوالحوار الخطابً بٌن العرب والحضارة الؽربٌة ، مجلة المستقبل العربً ، عدد 

  ٘ٗ، ص 99ٖٔ
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لقد صرحت هذه الدولة بؤن العراق ٌهدد أمن الخلٌج ، لكن األحداث تإكد أن دول 

 لى عدم ضرب العراق . هذه المنطقة أجمعت ع

% من السكان ٌرفضون 9ٓزد على ذلك ، فقد جرى إحصاء فً السعودٌة أكد أن 

 العراق .  ةبقوة ضرب الشقٌق

ٌختلؾ فً أي قطر عربً عما هو فً الشقٌقة السعودٌة  ونعتقد أن هذا الموقؾ ال

تم تحرك جماهٌري استهدؾ الحصول على ملٌون  –على سبٌل المثال  –، إذ 

ملٌون  8ٔ، فكانت المفاجؤة أن تلك الحملة استطاعت أن تحصل على  توقٌع

 .88ٙتوقٌع

بؤنها األعلى صوتاً فً  99ٙٔال بل وأبعد من ذلك فإذا بدت الوالٌات المتحدة عام 

مواجهة أربعة عشر صوتاً دولٌاً فً أزمة األمٌن العام األسبق لؤلمم المتحدة ، 

اثبلً فً أزمتها األخٌرة مع العراق عام فإنها عجزت عن أن تإمن لنفسها وضعاً مم

، علماً بؤنها كانت قد عمدت إلى السلوك نفسه ) ضرب العراق ضد  997ٔ

 اإلرادة الدولٌة ( مرتٌن متتالٌتٌن منذ انتهاء حرب الخلٌج الثانٌة . 

أكثر من ذلك ، فقد ظهرت الوالٌات المتحدة عاجزة عن أن تإمن لسٌاستها حٌال 

التً كانت  –تى على المستوى األمرٌكً ، وقد مثلت والٌة أوهاٌو العراق تؤٌٌداً ح

نقطة جدٌدة النطبلق الحركة  -نقطة االنطبلق للحركة المناهضة للحرب الفٌتنامٌة 

الرافضة لضرب العراق بعد أن قارن ممثلوها بٌن موقؾ أمرٌكً وآخر ، وبٌن 

به المحرك للموقؾ رد فعل أمرٌكً وآخر ، وبٌن سٌاسة أمرٌكٌة وأخرى رؼم تشا

 ورد الفعل والسٌاسة األمرٌكٌٌن . 

 هو مبرر هذه الحملة العسكرٌة الجبارة التً عبؤتها أمرٌكا؟؟..  إذن ما

 تجٌب أمرٌكا بؤن العراق خالفت قرارات مجلس األمن ... 

تقتضً ذلك ، أال ٌجب أن ٌنبري  –على فرض صحتها  –لكن هل المخالفة 

اته وٌقول ثمة اختراق كذا .. وإن هذا االختراق مجلس األمن للدفاع عن قرار

ٌستوجب كذا عقوبة ، وبالتالً فهل أن أي اختراق ٌإدي إلى شن حرب ، ثم إذا 

                                                 
المقدمة إلى المإتمر القومً الثامن المنعقد فً القاهرة للمدة من  997ٔكراسه حال األمة لعام  88ٙ

فً حملة  وقد سمعت بنفسً مداخلة قدمت للمإتمر من أحد البارزٌن ٕ، ص 998ٔ/ٗ/ ٖٓ-7ٕ

 الحصول على التواقٌع . 
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كان األمر كذلك أال ٌجب أن ٌصدر قرار عن مجلس األمن ٌتضمن مدة الحرب 

وموضوعها وؼاٌاتها وآلٌة تنفٌذ هذه الحرب والدول التً تشترك بذلك وؼٌر ذلك 

 األمور . من 

 ٌتم حسب المٌثاق إال فً حالتٌن :  إن التجاء مجلس األمن إلى القتال ال

 أن تشن دولة الحرب .  -1

 أن تهدد دولة ما األمن الدولً . -2

 والسإال المطروح هو أٌن هذا الشرطان ... 

والمسكونة كلها محبوسة األنفاس تنتظر  998ٔ/ٕ/ٕٕلقد أعلن كوفً عنان مساء 

أنه توصل إلى اتفاق مع بؽداد ، لكن وزٌرة الخارجٌة  –العراق  نتابج مباحثاته مع

األمرٌكٌة صرحت بوقاحة أن الوالٌات المتحدة ستفحص هذا االتفاق ، وترفضه 

إذا تعارض مع المصالح العلٌا لدولتها ، مع التنوٌه استطراداً بؤن معهد ٌروكنج 

األمرٌكً ؼٌر راض األمرٌكً أعلن نتابج احصاءاته فً هذا الٌوم بؤن الشارع 

 عن شن تلك الحرب .

لماذا نتعب أنفسنا فً الحفر والتنقٌب عن ترهات وأراجٌؾ الوالٌات المتحدة ، 

ومثلها معها ربٌبتها انكلترا وحسبنا رداً على ذلك موقؾ األعضاء الدابمٌن فً 

 الصٌن .  –روسٌا  –مجلس األمن : فرنسا 

جابٌة وإنسانٌة حدت هذه الدول لتحمل وٌمكن القول إن هنالك أسباباً متعددة اٌ

مسإولٌاتها التارٌخٌة على هذا الكوكب ، لكن من هذه األسباب الدافعة لهذا الموقؾ 

دفاع تلك الدول عن نفسها من الفٌل األمرٌكً الذي ٌتخٌل أن العالم ؼرفة من 

 ٌشاء .  زجاج وأن علٌه أن ٌكسر فٌها ما

لٌا للرأسمالٌة ، ثم تؽلبها على عدوها إن بلوغ الوالٌات المتحدة المرحلة الع

التقلٌدي التارٌخً االتحاد السوفٌتً ، ٌضاؾ إلى ذلك ضعؾ مجلس األمن ، ثم 

ضعؾ البنٌة الداخلٌة للوطن العربً ، كل هذه األسباب تعزز بربرٌة الوالٌات 

المتحدة ووحشٌتها واستبسادها ، والسماح لنا بالحدٌث عن هذا المشروع النقٌض ، 

الكبرى التً أجهضت مشارٌعنا القومٌة  89ٙتلك المإامرة العالمٌة اإلمبرٌالٌةوعن 

                                                 
 دون المبالؽة بدور هذه المإامرة ودون التطفٌؾ من أهمٌة الفاعل الداخلً لبنابنا القومً .   89ٙ
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) مشروع محمد علً وعبد الناصر( وؼٌرها من المشارٌع ، والمشروع الؽربً 

ٌوماً بعد ٌوم وساعة بعد ساعة ٌؽز السٌر فً محاوالت الؽزو واالختراق 

 واالستٌطان واالستنزاؾ .

والقرٌب تإكد أن العالم الؽربً الٌنً ٌقٌم المشروع  إن قراءة بسٌطة للتارٌخ البعٌد

وقؾ أمام المد  –وعلى سبٌل المثال  –االحتوابً الواحد تلو اآلخر ألمتنا فهو 

القومً العربً الكاسح ذي المضمون والبعد العربً واإلنسانً بقٌادة عبد الناصر 

لعداء ، فً حٌن أن وأخذ ٌصم هذا المد بالشوفٌنٌة واالستعبلء مناصباً إٌاه مطلق ا

هذا التٌار كان أبعد ماٌكون عن الشوفٌنٌة ، وقد التفت حوله الجماهٌر الشعبٌة بل 

 جماهٌر دول العالم الثالث .

وفضبلً عن ذلك فقد عبؤ العالم الؽربً بعض القوى العربٌة فً الداخل كالرجعٌة 

 واالنتهازٌة والٌمٌن الدٌنً . 

و الحاضر قاصدٌن من ذلك موقؾ الؽرب وهكذا وجدنا حلٌؾ الماضً ٌصبح عد

من القوى الدٌنٌة التً حالفها عندما كانت رجعٌة ، لكنه أخذ ٌناصبها العداء عندما 

أصبحت وطنٌة " ثورة إٌران وتركٌا أربكان وبعض القوى الدٌنٌة المستنٌرة " 

 وأحست بخطر الؽرب على الهوٌة والذات العربٌة . 

التارٌخٌة للعداء التقلٌدي مع الؽرب ودوره فً على هذا األساس سنبحث الجذور 

تؤجٌج هذا العداء ، وفً اعتبار أمتنا عدوه تارٌخٌة ، ثم نعرج على موقفه العدابً 

من القومٌة العربٌة ، ومن حركتها التارٌخٌة فً تحقٌق الوحدة ، ثم نعرض أخٌراً 

 لموقؾ الراهن من أمتنا . 

  -ربً ألمتناالجذور التارٌخٌة لعداء العالم الؽ -

ٌمكننا فً هذا المقام أن نؽض الطرؾ عن الحمبلت الصلٌبٌة التً جثت على  ال 

م ، وكم ساهمت فً الدمار واستنزاؾ قدرات  9ٕٔٔ-9ٙٓٔصدر أمتنا من سنة 

نستطٌع أن  كما ال –عصر االنحطاط  –األمة ، وإٌقاعها فً نفق الفقر والخمول 

رة البشرٌة والحضارٌة التً دفعتها نؽض الطرؾ عما حدث فً األندلس والفاتو

 أمتنا فً ذلك . 

الرٌب أن هاتٌن الؽاشٌتٌن الحاقتٌن بؤمتنا بفعل الؽرب كانتا الخانق الذي منع أمتنا 

من أن تتنفس الصعداء ، وهكذا فقد أخذ الؽرب ٌستروح مستجمعاً قواه لتبدأ 
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لى أمتنا القتبلعها المنازلة األخٌرة التً خرج بها بازؼاً معلناً شن حرب شعواء ع

من جذورها ، والؽرب ماض فً عملٌة سحق األمة ومحق ومحو حضارتها 

 –التً انتهت بانتظار الؽرب الكاسح  –وهوٌتها ووجودها ، ولٌست هذه المنازلة 

متوقفة على األمة العربٌة ، بل تعدى األمر ظهٌر أمتنا ودابرتها الحضارٌة 

 إلسبلمٌة . وعمقها االستراتٌجً أال وهً األمة ا

وٌمكن القول إنه عندما شب الؽرب ، وهب فً حملته االستعمارٌة الجدٌدة التً 

ابتدأت فً القرن السابع عشر ، عندما فعل ذلك ، كان علٌه أن ٌواجه الدول 

العثمانٌة ، فالدولة المملوكٌة فً مصر ، فالدولة الصفوٌة فً فارس ، فممالك 

لدولة المؽولٌة فً الهند ، أي كان علٌه أن ٌواجه الزنوج اإلسبلمٌة فً افرٌقٌا ، فا

األمة اإلسبلمٌة ، وقلبها العالم العربً أو األمة العربٌة وأضبلعها وعمودها 

 الفقري األمة اإلسبلمٌة .

والصراع ال ٌزال قابماً فً المواقع ذاتها، فإٌران الجمهورٌة اإلسبلمٌة عدو لدود 

حدة الشٌطان األكبر فً ناظري إٌران ، للؽرب ، وفً المقابل فالوالٌات المت

وهنالك أسباب وأسباب من أهمها : الموقؾ المشرؾ للجمهورٌة اإلسبلمٌة من 

 ربٌبة الؽرب ـ الصهٌونٌة ـ .

وما ٌحدث فً تركٌا جزء من الؽارة التً ٌشنها الؽرب على هذه الدولة ، بل جزء 

لدول التً انفصلت عن من تصمٌم الؽرب الحتواء العالم التركً " بما فً ذلك ا

اإلتحاد السوفٌتً " ، والموقؾ من أربكان واضح ، واألسباب جلٌة من ذلك 

الموقؾ الجريء لهذا الزعٌم من الدابرة اإلسبلمٌة موقفاً ٌذكرنا بموقؾ عبد 

الناصر وبالتالً فالعداء ألربكان ال ٌقل عن العداء لعبد الناصر ، أما الفاعلون 

ا فً وجه الصحوة اإلسبلمٌة فً تركٌا ، فبل ٌختلفون عن االجتماعٌون الذٌن وقفو

 الفاعلٌن االجتماعٌن الذٌن وقفوا فً وجه عبد الناصر .

والموقؾ من السودان واضح ، كل ذلك ألن هذا البلد ٌرٌد أن تكون لـه إرادة 

 مستقلة ، وٌتعامل مع الؽرب على أساس الندٌة والكرامة . 

طٌنٌة ، فهنا المؤساة ، حٌث وضعت كل الحلول فً وإذا عرجنا على المسؤلة الفلس

ٌد الوالٌات المتحدة ، واتخذ منها حكماً أمٌناً علٌها ، بل لقد التؾ قسم كبٌر من 

الدول العربٌة كحلفاء للوالٌات المتحدة ضد العراق ، وكان على الوالٌات المتحدة 
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نفسها فً أوسلو أن تكون صادقة مع أمتنا فما ٌتعلق بالوعود التً قطعتها على 

 ومدرٌد وؼٌرهما . 

والموقؾ من الجزابر مشٌن ، فهذا البلد العربً الشقٌق المجاهد ٌتمزق من الداخل 

 ، والؽرب ماض فً تفجٌر األزمة دون أن ٌتحرك له ضمٌر . 

فعله الؽرب فً  ولنعد إلى المرحلة االستعمارٌة معرجٌن بسرعة واختصار إلى ما

ى الؽزو الفكري تمهٌداً الحتبلل العقل العربً ، لقد ركز عل9ٓٙتلك الحقبة 

واإلسبلمً لٌظل هو القبلة الحضارٌة ألمتنا ، ومظاهر الؽزو الثقافً متعددة ، وقد 

ابتدأها الؽرب باالستشراق ، وهو اآلن ٌتابع ضخ األفكار ونماذج الثقافة التً 

 تطمس ثقافتنا وتشوهها .

ط  العروبة واإلسبلم وتقبل المشاركة مع إٌجاد أقلٌة دٌنٌة أو أكثر تعٌش فً محٌ-ٕ

الؽرب فً هذا المشروع االستعماري الحدٌث من أجل أن ٌمثل ثؽرة االختراق 

 الؽربً للشرق .

وفً هذا الصدد نذكر بؤن نابلٌون بونابرت أصدر نداء إلى ٌهود العالم أثناء 

مقابل  دعاهم فٌه إلى دعم إقامة اإلمبراطورٌة الفرنسٌة 799ٔحصاره عكا عام 

أن ٌعٌد لهم ملك بنً اسرابٌل ، ومنذ ذلك التارٌخ ابتدأت خٌوط ومراحل الشراكة 

الصهٌونٌة مع الؽرب فً مشروع إقامة قاعدة ؼربٌة صهٌونٌة فً أرض فلسطٌن 

 الختراق الوطن العربً . 

بعض هذه المواقؾ الشابنة التً أوقعها  –على سبٌل المثال والتدلٌل  –وفٌما ٌلً 

 تنا : الؽرب أم

تقرٌر لجنة كامٌل بانرمان : كان المذكور ربٌساً لوزارة البرٌطانٌة ، وقد شكل  -

لجنة من مجموعة من األساتذة والخبراء فً التارٌخ والعلوم السٌاسٌة واالقتصادٌة 

 كلفها الجواب عن السإال اآلتً : كٌؾ ٌمكن أن ٌطول عمر االستعمار الؽربً .. 

طر المناطق على االستعمار الؽربً تلك المنطقة وكان جواب اللجنة : إن أخ

الواقعة بٌن المحٌط األطلسً والخلٌج الفارسً ، ألن هذه المنطقة ٌسكنها شعب 

واحد ٌتكلم لؽة واحدة ، وتدٌن ؼالبٌته العظمى بدٌن واحد ، وشعب هذه المنطقة 

                                                 
  8ٗمقال د. ثناء فإاد عبد هللا ، المرجع السابق ص   9ٓٙ
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 تتوافر فٌه خصابص األمة الواحدة ، والخطر أن ٌدرك شعب هذه المنطقة تلك

الحقٌقة ، وأن ٌسعى إلى إقامة دولة متحدة تعٌش فً تلك المنطقة الحٌوٌة من 

 العالم . 

ولقد أوصى واضعو التقرٌر بتقسٌم المنطقة إلى دول صؽٌرة فقٌرة ، وأن تؤجج 

فٌما بٌنها البؽضاء وأن ٌحال بٌنها وبٌن العلم ، وأكد هإالء أن آخر سهم ٌحول 

حاجز بشري ؼرٌب فً المنطقة الواقعة شرق دون تقدم المنطقة ، هو أن ٌقوم 

السوٌس بحٌث ٌفصل ذلك الجسم بٌن شرق هذه األمة وؼربها ، وبحٌث ٌتخذ 

 . 9ٔٙمخلباً الستنزاؾ ثروات المنطقة والحٌلولة دون تقدمها

وأن تقرٌر هذه اللجنة قدم عام  9ٓٗٔوإذا تذكرنا أن المإتمر الصهٌونً انعقد عام 

أدركنا خط االرتباط بٌن هذه األحداث  9ٔ7ٔعام وأن وعد بلفور صدر  9ٓ7ٔ

 الثبلثة . 

إجهاض تجربة محمد علً : وتإكد لنا الموارد التارٌخٌة أن المذكور انطلق فً  -

نهضة متكاملة ومستقلة استهدفت إقامة الصناعات الحدٌثة وإصبلح وتوسٌع نظام 

ذلك فقد اجتمع الري ، وإصبلح النظام الضرٌبً ، وفرض احترام القانون ، ومع 

الؽرب بقضه وقضٌضه على إجهاضها ، حتى الصدٌقة التقلٌدٌة فرنسا لم تتوان 

 عن االنضمام إلى الحلؾ الؽربً من أجل هذه الؽاٌة . 

وتجدر المبلحظة إلى أن النهضة لم تحدث فً مصر فحسب ، بل امتدت إلى كافة 

ول العربٌة قبل حملة األقطار العربٌة وقد بدأت تلك النهضة الشاملة فً بعض الد

 .9ٕٙنابلٌون 

ولكن هذه النهضة الكاملة أجهضت فً مواقع مختلفة نذكر منها الحركة السنوسٌة 

 فً لٌبٌا على ٌد الطلٌان والمهدٌة فً السودان على ٌد اإلنكلٌز .

ولم ٌقتصر األمر على الجوانب السٌاسٌة ، فقد امتد إلى الثقافة ، حٌث امتدت 

صؾ الثانً من القرن الماضً إلى مختلؾ العادات والقٌم حركة التؽرٌب فً الن

االجتماعٌة ، بل هب دعاة التؽرٌب بتبٌبة قٌمنا الثقافٌة األصٌلة بما ٌتفق مع القٌم 

                                                 
  ٔ٘عبد هللا ، المرجع السابق ، صفإاد د. ثناء   9ٔٙ

 ٕ٘عبد هللا  ، صفإاد د. ثناء مقال   9ٕٙ
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الؽربٌة ، هكذا فهمت المصلحة فً اإلسبلم بما ٌعنً المنفعة وفسر مبدأ الشورى 

كرومر: إن إسبلماً نطق به  بؤنه الدٌمقراطٌة الؽربٌة ، ولسان حال الؽرب ما

 . 9ٌٖٙعود إسبلمٌاً  جرت علٌه محاوالت اإلصبلح ال

ولقد بلػ بؤحد دعاة التؽرٌب وهو سبلمة موسى قوله : إنه كلما تقدمت به األٌام 

زاد حبه للحضارة الؽربٌة ، وفً الوقت نفسه زادت كراهٌته للشرق ، ودعوة طه 

وأن نقبل من الحضارة حسٌن إلى أن نسٌر سٌرة األوربٌٌن ، ونسلك طرٌقهم ، 

ٌحمد منها  ٌكره ، وما ٌحب منها وما الؽربٌة خٌرها وشرها ، حلوها ومرها ، وما

 .9ٌٗٙعاب  وما

 بعض نماذج الخطاب الؽربً عن القومٌة العربٌة

 فٌما ٌلً بعض هذه النماذج : 

وصل إلٌه هدؾ  كتب أستاذ أمرٌكً فً العلوم السٌاسٌة ٌصؾ ما 97ٗٔفً عام  -

العربٌة بعد وفاة جمال عبد الناصر بقوله : لم ٌعد هناك مفر أمام الوحدة السٌاسٌة 

أكثر الرومانسٌٌن إمعاناً فً الوهم من أن ٌطرحوا جانباً ألجل ؼٌر محدود آمالهم 

فً تحقٌق أو بعث الوحدة العربٌة ، وبكلمة واحدة ، لقد تعددت أسطورة بروسٌا 

ر لٌست بروسٌا ، وجاءت العربٌة ، إذ بٌنت حرب األٌام الستة بوضوح أن مص

 .9٘ٙوفاة عبد الناصر فؤزالت بدورها بسمارك العرب 

كتب أستاذ أمرٌكً فً العلوم السٌاسٌة ماٌلً : إننا نؤمل أن  97ٗٔو فً عام  -

ٌإدي زوال الخرافة الناصرٌة عن الوحدة العربٌة ، إلى أن ٌكون لكل من 

اندفاعاً عما ٌمكن أن تلعبه الحكومات العربٌة أفكار أكثر تواضعاً وواقعٌة ، وأقل 

من دور ، فبل ٌقتصر األمر على أن تكؾ الحكومة المصرٌة عن الطموح إلى 

السٌطرة على دولة عربٌة عظمى ، بل نرجو أٌضاً أن تعمد النظم العربٌة األخرى 

ذات االتجاه الٌساري وأن تصل إلى االقتناع بؤن من األفضل لها أال تعٌد محاولة 

، وأن تشعر النظم المحافظة كالسعودٌة واألردن التً دأبت فً  فشل فً تحقٌقه ما

الماضً على الشعور بالخوؾ من عبد الناصر وشركابه وعلى معارضته ، والتً 

                                                 
  ٘ٗ، ص 9ٖ8ٔطه حسٌن : مستقبل  الثقافة فً مصر ، القاهرة ، مطبعة المعارؾ ،   9ٖٙ

  7، ص 99ٔٔ، لعام  7ٕ، العدد ٙنشرة منتدى الفكر العربً  ، المجلد    9ٗٙ

 ٖ٘صالمرجع السابق ، عبد هللا  ، فإاد د. ثناء مقال    9٘ٙ
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زادت الوضع سوءاً فً بعض األحٌان بالقٌام ببعض األعمال االستفزازٌة ... أن 

تزٌد قوة هذا من شؤنها أن  97ٖٔتشعر بالراحة واالطمبنان ، وأن أحداث خرٌؾ 

األمل ، فاهتمام الناس بقضٌة الوحدة العربٌة الذي استهلك الكثٌر من قواهم دون 

تحقق فً هذا المجال ، سوؾ ٌذهب دون أن ٌؤسؾ  جدوى بالنظر إلى ضآلة ما

علٌه أحد ، وسٌجعل ذلك من األسهل على كل دولة عربٌة أن تمارس سٌاستها 

 .9ٙٙخذ الموقؾ الذي ٌبلبمها تجاه اسرابٌل الداخلٌة واالقتصادٌة الخاصة ، وأن تت

ٌتضح  هكذا ٌتضح مما سبق الخوؾ الذي ٌنتاب الؽرب جراء الوحدة ، وهذا ما

من تصرٌح روالن دوما وزٌر خارجٌة فرنسا ، قال المذكور: الوجود ألمة عربٌة 

واحدة ، وإن دٌؽول أخطؤ عندما تعامل مع العرب كؤمة ، ومن المعلوم أن 

ا سبق لهم التحالؾ مع اسرابٌل فً العدوان الثبلثً على مصر ، اشتراكًٌ فرنس

فكرة العروبة ، وٌنتهز  –وهو اشتراكً  –فلٌس ؼرٌباً إذن أن ٌعادي روالن دوما 

 . 97ٙالظروؾ الراهنة لمحاولة اإلجهاز على مفهوم الوحدة العربٌة 

 ن : إن ماهكذا كثر الحدٌث عن خرافة الوحدة ، ومن ذلك قول أحد الكتاب الؽربٌٌ

ٌجمع هذه البلدان اللؽة والدٌن ، وهما عنصران ٌجمعان بعض الشعوب الناطقة 

باإلنكلٌزٌة ، ولم ٌخلق منها ذلك أمة واحدة ... وهنالك تٌار ؼربً ٌعترؾ بوجود 

 .98ٙالقومٌة العربٌة ، ولكن ٌفصل بٌنها وبٌن الدعوة إلى الوحدة العربٌة 

القومٌات والشعوب واللؽات ، وقٌام وفً تصور الؽرب أن المنطقة خلٌط من 

وحدة بٌنها ضرب من المحال ، والنتٌجة المنطقٌة أن ٌكون لكل قومٌة من هذه 

القومٌات دولتها الخاصة بها ، وفً هذا اإلطار تكتسب اسرابٌل شرعٌتها 

 باعتبارها إحدى دول المنطقة . 

الؽربً هً المعركة وٌمكن القول إن آخر منازلة تشهدها األمة العربٌة مع العالم 

 99ٙالقٌمٌة 

                                                 
 ٖ٘صالمرجع السابق عبد هللا  ، فإاد د. ثناء مقال   9ٙٙ

  79، العدد  7رة منتدى الفكر العربً  ، المجلد نش  97ٙ
ٙ98  Roderic h..doviction : where is the middle east , in richard h. note’ed the modern  

middel east studies series foudon – prentic mill new york a therton press 1933  
  ٓ٘، المرجع السابق ص  هذا التعبٌر للدكتورة ثناء فإاد عبد هللا   99ٙ
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ذلك أن العالم ٌشهد ثورة قٌمٌة تتمثل فً صحوة دٌنٌة تلتؾ حول محوره المقدس 

 فً المجتمعات الؽربٌة وؼٌرها . 

هكذا ٌإكد بعضهم أن الثورة القٌمٌة أدت إلى تؽٌٌر أو تحول ثقافً وفتحت آفاق 

لحٌاة ومشاكل البٌبة جدٌدة أمام اإلنسانٌة ، كما أثارت تساإالت حول نوعٌة ا

 .  7ٓٓواإلحٌاء الدٌنً

حقٌقة أن الصحوة اإلسبلمٌة طرحت صٌؽاً إسبلمٌة ، لكن الؽرب انتهز الفرصة 

 لٌحارب الوضع اإلسبلمً أو الحالة اإلسبلمٌة باسم ضرب الصٌؽة السٌاسٌة .

ذلك أن الثقافة اإلسبلمٌة تشكل جدوالً ربٌسٌاً فً الثقافة العربٌة ، ومن الصعب 

داً سلخ هذه الثقافة عن تلك تماماً كفصل الصورة عن اإلطار أو السٌؾ عن ج

ؼمده أو الجسد عن روحه ، والؽرب ٌدرك ذلك االرتباط وٌدرك أن النتابج البالؽة 

 على هذا الفصل تتعدى السٌاسً إلى ضرب الفضاء اإلسبلمً . 

سبلمٌة ، فً حٌن  تقدم ، فقد أكثر الؽرب الكبلم عن األصولٌة اإل استناداً إلى ما

أنه ؼٌر بريء من ذلك ، وإن بنٌته االستعمارٌة ، واستكباره وجبروته هً المنبع 

 االنتشارالذي ٌنتج الكثٌر من األصولٌات بما فً ذلك األصولٌة المسٌحٌة الكثٌرة 

 . 7ٓٔفً أمرٌكا والتً تجد نفسها لدعم والدفاع عن اسرابٌل

بٌٌن أن اإلسبلم األصولً هو حتى على هذا األساس ٌرى بعض المفكرٌن الؽر

اآلن أكبر منافس للدٌمقراطٌة أو هو البدٌل األكثر حٌوٌة للدٌمقراطٌة فً أي مكان 

 . 7ٕٓفً العالم 

هو سبب موقؾ الؽرب من األمة العربٌة ووحدتها وأهدافها ، لنسمع هذا السبب  ما

لؽرب من صوت عربً : ٌخطا كثٌرون منا الظن بؤن مشكلتنا كؤمة عربٌة مع ا

األمرٌكً واألوروبً  هً مشكلة سوء التفاهم ، وأن الؽرب لم ٌفهمنا جٌداً ، ولم 

ٌطلع على حقٌقتنا القومٌة والحضارٌة، وأهدافنا السٌاسٌة واالقتصادٌة ومن هنا 

ٌلومون تقصٌر اإلعبلم العربً ألنه لم ٌبذل الجهد الكافً للتوضٌح ، ولم ٌستطع 

ضاٌانا العادلة ، هنالك شواهد تدل أن الحقٌقة قد بالتالً كسب الؽرب إلى جانب ق

                                                 
  ٓ٘ثناء فإاد عبد هللا ، المرجع السابق  صد.  مقال   7ٓٓ

 9٘ثناء فإاد عبد هللا ، المرجع السابق  صد.  مقال  7ٓٔ

 ٓٙثناء فإاد عبد هللا ، المرجع السابق  صد.  مقال   7ٕٓ
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تكون خبلؾ ذلك على طول الخط ... إن مشكلتنا كؤمة عربٌة مع الؽرب هً أنه 

ٌفهمنا جٌداً وٌرى أن مصالحه االقتصادٌة وأمنه الوطنً وقٌمه الحضارٌة 

ة والسٌاسٌة مهددة بالخطر فٌما إذا حقق العرب أهدافهم وأصبحوا دولة قومٌة واحد

ذات وزن استراتٌجً واقتصادي وسٌاسً وحضاري ، متفاعل مع الؽرب على 

 .7ٖٓأساس متكافا 

وٌقول برهان ؼلٌون : إن عداء الؽرب للعرب وإصراره على قتل فكرة الوحدة 

العربٌة سواء أتمت بالدٌمقراطٌة أم بالحوار أم بالضؽط له أربعة أسباب 

والخطٌر الذي ٌحتله الوطن  موضوعٌة : أولها الموقع االستراتٌجً الحساس

العربً على مقربه من أوروبا ، وثانٌهما : النفط وهو ثروة استراتٌجٌة كبرى 

ٌعتقد الؽرب أن من حقه الحصول علٌه بالثمن الذي ٌناسبه والكمٌة التً ٌحتاجها ، 

وثالثهما : اسرابٌل التً تخدم المصالح الؽربٌة ، وترٌح ضمٌر الؽرب تجاه 

ود بتعوٌضهم ومساعدتهم على حساب طرؾ ثالث ، ورابعها : خطاٌاه ضد الٌه

الحسابات التارٌخٌة الحضارٌة المعلقة منذ القدم والتً لم تنجح حقبة االستعمار 

واالنتقام الذي تمٌزت به من تصفٌتها من وعً الؽرب والعنصر الحساس فً هذا 

 .7ٓٗالحساب هو اإلسبلم 

 شروط اآلتٌة : والخبلصة أن قبول الؽرب للعرب مشروط بال

جماعة ،  كتلة وال أن ٌإمن العرب وٌتصرفوا على أساس أنهم لٌسوا أمة وال -1

 بل أقواماً وأقلٌات متناحرة ومتناقضة . 

 اإلقرار للؽرب بحق السٌطرة على النفط العربً كمٌة وسعراً . -2

، والتسلٌم لها بكل فلسطٌن ، والتفوق االستراتٌجً على  بإسرابٌلاالعتراؾ  -3

 مجتمعٌن .  قوى العرب

التخلً عن اإلسبلم واعتباره دٌناً متخلفاً وهمجٌاً وداعٌاً إلى العنؾ   -4

 .  7ٓ٘واإلرهاب 

                                                 
  7٘ثناء فإاد عبد هللا ، المرجع السابق  صد.  مقال   7ٖٓ

لٌج والمواجهة االستراتٌجٌة فً المنطقة العربٌة ، المستقبل العربً ، برهان ؼلٌون : حرب الخ  7ٓٗ

 .  99ٔٔلعام  8ٗٔالعدد  ٗٔالسنة 

  99ٔٔلعام  7ٕ، العدد  ٙنشرة منتدى  الفكر العربً ، المجلد   7ٓ٘
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وتإكد الدكتورة ثناء فإاد عبد هللا أن أسباب عداء الؽرب للعرب هً أسباب 

محسوبة جٌداً ولٌست مجرد نزوة أو خضوع لدعاٌة معادٌة أو صهٌونٌة ، ولٌست 

الؽرب عن العرب ، ومن ثم فإن المشكلة لٌست  ناشبة عن نقص فً معلومات

 .7ٓٙإعبلمٌة بل قومٌة استراتٌجٌة وجٌوسٌاسٌة 

 والمعروؾ أن الؽربٌٌن ٌعتبرون اإلسبلم عدواً للدٌمقراطٌة . 

وفً هذا الصدد ٌإكد صاموٌل هنتجتون فً مقاله الموسوم بعنوان " الموجة 

إلسبلم تختلؾ وتتناقض مع الثالثة للدٌمقراطٌة " أن المفاهٌم السٌاسٌة فً ا

المقوالت المنطقٌة لسٌاسات الدٌمقراطٌة من حٌث أن الشرعٌة الحكومٌة 

والسٌاسٌة تنبع من العقٌدة الدٌنٌة والخبراء الدٌنٌٌن ... وهكذا فإن التعالٌم 

اإلسبلمٌة تتضمن عناصر ربما تتسق مع الدٌمقراطٌة ، أو ال تتسق ، ؼٌر أنه من 

عملً أننا سنجد تركٌا هً البلد اإلسبلمً الوحٌد الذي احتفظ الواضح فً الواقع ال

 .7ٓ7طوٌبلً بنظام سٌاسً دٌمقراطً 

أما أكثر النماذج معاداة لئلسبلم فً إطار الخطاب الؽربً الحالً ، فنجده فً كتاب 

نٌكسون " الفرصة السانحة " ، حٌث حذر من خطر اإلسبلم الذي ٌنبؽً أن تتفرغ 

 ت من العدو الشٌوعً .له أمرٌكا بعد أن فرؼ

ندوة لبحث خطر اإلسبلم فً  99ٕٔنٌسان  9ٕلقد عقدت فً واشنطن بتارٌخ 

 .7ٓ8التسعٌنات ، ولقد نظم هذه الندوة المعهد األمرٌكً لدراسات الشرق األوسط 

اإلسرابٌلٌة " إٌباك " ، فقد حذرت  –واألمر نفسه بالنسبة للجنة العمل األمرٌكٌة 

مً وتهدٌده للحضارة الؽربٌة ، وال أحد ٌؽفل الدور مما ٌسمى الخطر اإلسبل

الصهٌونً فً هذه الحملة ، إذ فً زٌارة الربٌس اإلسرابٌلً إلى بولندا فً أٌار 

رفع حاٌٌم هرتزوغ صوته قاببلً : إن األصولٌة اإلسبلمٌة تهدد األنظمة  99ٕٔ

 .7ٓ9السٌاسٌة فً الشرق األوسط 

                                                 
  8٘مقالها اآلنؾ الذكر ص   7ٓٙ

سات التنمٌة السٌاسٌة  : الموجة الثالثة للدٌمقراطٌة ، كتاب الدٌمقراطٌة ، مركز درا نتجتونه  7ٓ7

  ٗٗ، ص 99ٕٔوالدولٌة شباط 
  ٓٙمقال د. ثناء فإاد عبد هللا ، ص  7ٓ8

  ٓٙالمرجع السابق  ، ص   7ٓ9
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 البحث العاشر

 معادلة االجتماعية ( == العدل االجتماعي ) ال

سابقاً عن موقع التنمٌة االجتماعٌة المستقلة ، وقلنا إن هنالك تضارٌس  تكلمنا

)فٌزٌاء اجتماعٌة (ِ فً اللوحة االجتماعٌة ، وأنه ٌجب تحرٌك كافة عناصر هذه 

اللوحة بشكل متناسق متكامل دون أن تتؽول فٌه فبة على أخرى ، بحٌث إن هذا 

ال ٌجرؾ أٌة فبة ، وال ٌكسب أٌة جماعة بالقوة موقعاً دون الحراك االجتماعً 

 التفاعل الخبلق .

عاطلة تحافظ على  بٌد أنه ٌمكن القول إن هذا الفن االجتماعً لٌس قدرة استاتٌكٌة

ما هو كابن فً صٌؽة ما هو قابم ، بل هً صٌؽة دٌنامٌة حركٌة تنشد للمستقبل ، 

ٌة نابضة مزدهرة تحقق الصالح العام الحوار المتحرك الذي ٌرنو إلى صورة ح

 الذي هو الصورة المعنوٌة والنماء والتكامل للمجتمع .

ومن هنا قلنا بصٌؽة االعتماد المتبادل الحٌة المتدفقة إلى األمام بدالً من صٌؽة 

 .التبعٌة التً هً حركٌة إلى الوراء على حساب الضعٌؾ 

مباراة الزهور المتفتحة : دع  افالمحصلة لٌست صراع الثٌران أو الوحوش ، وإنم

الزهور تتفتح ولنتبار ، أو كما قال تعالى : " فلٌتنافس المتنافسون " ، ومنذ القدٌم 

 .لتوزٌعً احدا هذا المنطق أرسطو للتمٌٌز بٌن العدل التبادلً والعدل 

فاألول ٌحقق القدرة فً حال السكون ، أما الثانً فهو صٌؽة المستقبل أي الصورة 

ة المتحركة كما هو مشترك ومرتجى فً الجماعة ، ومن  هذا القاسم لنا أن الحركٌ

نتساءل عن هذه العطالة الساكنة التً تخفً ظلماً كامناً للحقوق السٌاسٌة متسابلٌن 

ما قٌمة تذكرة االنتخاب إذا كان حاملها ال ٌملك السفر إلى البلد الذي فٌه االنتخاب 

 كان المواطن ال ٌملك كلفة ضرورٌاته . ، وما أهمٌة وجود مجتمع جمٌل إذا

مرتجى ومبتؽى  فهدؾ الدولة الحضارة ، وهدؾ اإلرادة السٌاسٌة هو الدولة 

 . وأمبلً 

وفً الحقٌقة لقد استعرضنا مادة هذا المبحث فوجدناها فٌاضة وؼزٌرة وخصبة 

ومتشابكة وتحتاج إلى مرجع ضاؾ مستقل ، مجال أورثنً االقتصاد واالكتفاء 
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، مع  9ٙٔ7ٔٓٔبادئ ، وقد وجدت ضالتً فً المٌثاق الوطنً المصري  لعام بالم

أننً كنت حرٌصاً على أن ال أتعرض إلٌدٌولوجٌا بعٌنها إٌماناً منً بالمبادئ ، 

وبالمعرفً ، والتحري عن مسٌرة األمة وأهدافها تحرٌاً بعٌداً عن أٌة وجهة نظر 

لوطنً المذكور فً تناوله خاصة سٌاسٌة أو حزبٌة مشٌراً إلى أن المٌثاق ا

موضوعنا هذا استطاع بشفافٌة أن ٌرقى إلى مستوى األمة متجاوزاً األهداؾ 

 النظرٌة والخاصة .

فٌما أوجده وأتى به وأحسه المٌثاق ،  وعلى كل إذا كان هنالك أي قصور

فباستطاعة العقل العربً المتوبث والمتجدد أن ٌتجاوز القصور ال سٌما إذا كان 

 ...ى ضوء ما توجده الحٌاة وما تقترحه وتعززه من مستجداتاألمر عل

     ماذا أتى به المٌثاق فً هذا المقام ؟؟

على الصعٌد العالمً حارب االستعمار ورفض األحبلؾ  األجنبٌة وأعلن الحٌاد 

اإلٌجابً ، وعلى الصعٌد اإلقلٌمً رفض القواعد العسكرٌة األجنبٌة ونادى بؤن 

 مل عصاه وٌرحل .على االستعمار أن ٌح

وتصدى إلسرابٌل قوالً وعمبلً ولذلك صرح مناحٌم بٌؽٌن عند وفاة المرحوم عبد 

 الناصر بؤنه مات أعدى أعداء إسرابٌل.

ونادى بالعمل الجماعً واستقبلل البلدان العربٌة فً مواجهة التجمعات العدوانٌة ، 

 حدة.  وفً المجال الفطري نادى بالحرٌة والعدالة االجتماعٌة والو

وكان ٌعنً بالحرٌة حرٌة الوطن والمواطن وبالدٌمقراطٌة جناحٌها السٌاسً 

واالجتماعً بكفاٌة اإلنتاج وعدالة التوزٌع ، وكان ال ٌسمح بسٌطرة رأس المال 

على الحكم ، وكان ٌإمن بؤن الحرٌة االجتماعٌة أساس الحرٌة السٌاسٌة ، 

 حرة ... والصوت االنتخابً الحر أساسه لقمة العٌش ال

ولقد اهتم بالعامل والفبلح وأشركهم فً اتخاذ القرار، وكان ٌنادي وٌمنع االحتكار، 

 ولم ٌنضم إلى الرأسمالٌة أو الشٌوعٌة فكان لـه ما ٌعرؾ بالطرٌق الثالث .

                                                 
بعدها  وما 8ٓٔرأي السٌد أمٌن هو ٌدي حول هذا الموضوع انظر : نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ص   7ٔٓ

. 
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إن الفكرة تنضج وتإتً ثمارها الحٌة الٌانعة باعتبارها سلماً إلى اإلنسانٌة ، ولكنها 

الة االجتماعٌة ، وٌقٌناً إن وعً الواقع العربً من قبل أبنابه من مظاهر العد مظهر

، ال بد أن ٌعود ٌوماً بعد ٌوم إلى اإلٌمان بالوحدة المتاحة بٌن الفكرة العربٌة 

 . 7ٔٔوالعدالة االجتماعٌة

عن إمكانٌات وكوامن  فاألمة العربٌة حقل خصب ٌنضج ساعة بعد ساعة فٌتفتق

 الجتماعٌة ، الحرٌة ، التضامن   .وطاقات اإلنسانٌة : العدالة ا

 البحث الحادي عشر

 –التنمية المستق لة من منظور المشروع الحضاري    -

ال أجد فً هذا المقام وفً هذا المٌدان من الكبلم ، ال أجد قوالً جلبلً  ٌستشرؾ 

ال تكن امعه ، بل :  فٌستشؾ عمق هذا الجهاز المفاهٌمً إال ما جاء فً قوله 

 أن ٌوطد نفسه .على اإلنسان 

فاإلنسان اإلمعة أو األمة اإلمعة ، ال تقوى على شًء اللهم إال على حمل األحجار 

 الثقٌلة ال األحجار الهندسٌة تضعها فً موضعها لبناء صروح الحضارة.

و ال شك أن هذا المفهوم ) التنمٌة المستقلة ( مطروح حالٌاً بشدة بٌن مثقفً 

ما نشره القلبٌة وب ، نجد مثاالً لهذه الخفقات وأحرار العالم السٌما دول الجن

فً مجلة لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة ألمرٌكا البلتٌنٌة  9٘ٓراوول برٌش سنة 

مستعمبلً تعبٌر القلب والنجوم ، قاصداً بالقلب )) الدول الرأسمالٌة (( وبالنجوم 

 .7ٕٔالدول النامٌة 

اقتصادًٌ أمرٌكا البلتٌنٌة ، فوضعوا لقد استحث هذا المفهوم أحرار العالم السٌما 

لنا نظرٌة التبعٌة التً ذاع صٌتها إلى أن وصلت إلٌنا فً السبعٌنات من القرن 

، مشٌرٌن إلى أن التبعٌة آلٌة موضوعٌة ، وال ٌشترط أن تكون مفهوماً 7ٖٔالفابت 

 سٌاسٌاً :  

                                                 
 ٖٔٓص  9٘8ٔ، العدد شباط  ٙسنة عبد هللا عبد الداٌم : العربً اإلنسان ، اآلداب ، ال  7ٔٔ

 7ٕ٘نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ، سالؾ الذكر مقال إسماعٌل صبري عبد هللا ص 7ٕٔ  
  8ٕ٘المرجع السابق  ص   7ٖٔ
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شا وبٌان ذلك أننً عندما أحصل على قرض من دولة ؼنٌة فإن هذا القرض ٌن

رباطاً سرٌاً ، بل ٌخلق بالضرورة والًء من مظاهره مثبلً الشراء من الدولة مانحة 

 القرض .

وإذا كان هكذا األمر بالنسبة لئلقراض فالصورة أبشع بالنسبة لبلستثمار األجنبً ، 

وما ٌفترض به من إعفاءات تتعارض مع فلسفة السوق وحرٌتها ، هذا ناهٌك عن 

ا تجره من إشكاالت أهمها الفارق بٌن االستعمال التبعٌة التكنولوجٌة وم

التكنولوجً ، وبٌن معرفة القوانٌن التً أنشؤت هذه الظاهرة وأوجدتها وتقؾ 

 وراءها وتضبط كوامنها .

ؼٌر أن نقطة جوهرٌة البد من اإلشارة إلٌها وهً لماذا ال تسٌر الرأسمالٌة المحلٌة 

ق الوطنٌة ، وتبنً المشروعات التً على خطى الرأسمالٌة الؽربٌة فً توحٌد السو

 .  7ٔٗتنهض باالقتصاد القومً وحماٌته من نفوذ الشركات المتعدٌة الجنسٌة 

على هذا ٌإكد الدكتور إسماعٌل صبري عبد هللا بؤن الرأسمالٌة فً دول العالم 

 الثالث رأسمالٌة تابعة وكومبرادورٌة ، وأنها تخلت عن دورها الوطنً ... 

ٌإكد شٌخ االقتصادٌٌن برٌش تارٌخٌة التجربة الؽربٌة واستحالة وفً هذا الصدد 

محاكاتها ، فالرأسمالٌة الؽربٌة مبدعة واألمر على خبلفه بالنسبة لرأسمالٌة التخوم 

 المقلدة ، وٌظهر ذلك فً أن الرأسمالٌة الؽربٌة طبقة مستهلكة .

قافة ، وتنهل منها وفضبلً عن ذلك فقد كانت الرأسمالٌة الؽربٌة تعزز العلوم والث

 وتنفق علٌها ، فً حٌن أن رأسمالٌة التخوم لٌس لها من الثقافة إال قدر بسٌر .

زد على ذلك فقد أظهرت الرأسمالٌة الؽربٌة قوتها االقتصادٌة أوالً ، ثم استولت 

على السلطة ، أما رأسمالٌة التخوم ، فالؽالب فٌها هو القفز على السلطة لتستخدمها 

 . 7ٔ٘فً اإلثراء 

عن  هو جدٌر بالذكر أن تصوراً كامبلً للتنمٌة االقتصادٌة المستقلة ، ال تؽفلنا وما

ظاهرة التبادل االقتصادي ؼٌر المتكافا بٌن الدول الضعٌفة واألخرى العمبلقة 

 الوحشٌة .
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وؼنً عن البٌان أن استراتٌجٌة التنمٌة تتجاوز النمو المادي لتصل إلى شاطا 

تماعٌة ، وتحقٌق مصالح مجمل السكان ال مصالح األقلٌة ، القٌم الحضارٌة واالج

وآلٌة ذلك تنمٌة تعتمد على النفس وتعول على الذات الحضارٌة ، أو بمعنى أدق 

 وأصرح االعتماد الجماعً على النفس .

فمروجو نظرٌة التنمٌة تعاملوا معها على أنها ظاهرة ثقافٌة ، بل تداعوا من أجل 

من إطبلق الثقافة الوطنٌة ، ومن جهة أخرى فالحضارة هً  تحقٌق التنمٌة انطبلقاً 

 .  7ٔٙعملٌة التنمٌة  اإلطار الذي ٌإطر

وٌتفرع على ذلك قول بعضهم بضرورة االنسبلخ عن االقتصاد العالمً بالكامل 

حتى لو كان ثمن ذلك باهظاً ) سمٌر أمٌن ( ، بٌنما هنالك من ٌرى ضرورة 

 .  7ٔ7االنسبلخ االنتقابً 

ٌنا إنه إذا صعب االنسبلخ الكامل ، فإن هدؾ االنسبلخ االنتقابً لن ٌكون وفً رأ

سوى التخلص تدرٌجٌاً من آثار التبعٌة االقتصادٌة مع اإلشارة إلى ما لفت االنتباه 

إلٌه الدكتور نصر محمد عارؾ بؤن التنمٌة عملٌة ذاتٌة مستقلة فً جوهر ماهٌتها 

 ءالشًهبلل العسكري ، فالنماء ٌعنً أن وأصل وجودها ، وهذا ما صوره لنا أبو 

 .  7ٔ8ٌزٌد حاال بعد حال من نفسه 

والتنمٌة المستقلة تهٌا المجتمع لبناء االشتراكٌة فً إطار دٌموقراطً محمول 

عنها دٌموقراطٌاً هذا فضبلً عن بناء المجتمع فً كافة  على أؼلبٌة كبٌرة معبر

 .  7ٔ9مستوٌاته 

طٌة هً النظام العام ، أي قاعدة المجتمع وأساسه وبٌان ذلك أن الحرٌة والدٌموقرا

الصلب المتٌن ، أما بناء القومٌة فهً ثمرة التنافس الحر ، الذي تحرز فٌه القوة 

 الؽالبة ، قصب السبق من خبلل برنامج دٌنً أو اشتراكً أو رأسمالً وطنً الخ .

                                                 
  7٘٘مداخلة د. محمد عارؾ  ص    7ٔٙ

  ٖ٘٘مداخلة د. اسماعٌل صبري عبده ص   7ٔ7

،   خلة الدكتور نصر محمد عارؾ فً نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ، سالؾ الذكرمدا 7ٔ8

  7ٕ٘ص 
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معرفة ، وإذا ركزنا على الدعاوى التً ترفع الكوكبة راٌاتها : السوق ، ال

الدٌموقراطٌة ... وبالتالً فالكوكبة تستخدم السوق كؤٌدٌولوجٌا ولٌس كآلٌة 

اقتصادٌة وتعلٌل ذلك أن اقتصاد السوق ٌفترض توفٌر كامل الحرٌة للتحرك 

والتنافس الحً المبرأ من الضؽط عبر حدود الدولة ببل قٌد و ال شرط ، وقد أثر 

أن ذلك بناء لحرٌة السوق فً ضوء اآلٌة الرسول قوله : هللا هو السعر ، وأعتقد 

 القرآنٌة : فلٌتنافس المتنافسون 

حرٌة  –عن طرٌق منظمة التجارة العالمٌة  –وبالفعل فقد فرضت سلطة الكوكبة 

التجارة فً السلع والخدمات وحرٌة ترك رأس المال ، فهل ٌنصرؾ ذلك إلى 

 حرٌة انتقال العمال ؟؟ 

 . 7ٕٓهد كثٌرة على هذا الموقؾ المتناقض الجواب على ذلك بالنفً والشوا

ذلك أن لكل مجتمع بشري وجهة هو مولٌٌها ، هذه الوجهة هً بإرة تستقطب 

طاقاته وجهوده وتستلهم روحه وتدفع إبداعاته وتنجزها ، وكثٌراً ما تتمظهر هذه 

الوجهة فً صورة مشروع قومً أو مشروع حضاري ، وإذا كان الخاص ٌتحرك 

ومجموع هذه التحركات تتسق وتتكامل ، أمكننا أن نتصور حزمة  فً إطار العام ،

الذي بوجه كافة    statelogyمن األطر المتناسقة ، وهذا ما ٌضطلع به علم الدولة 

طاقات الدولة ، نحو هدؾ عام نابع من حضارة األمة ، وبمعنى أوضح فالسٌاسً 

ٌدٌولوجً ووجهته واإلٌدٌولوجً وسٌلة الحضاري وأدابه ، والحضاري ٌنشا اإل

 التً ٌنشدها ، وهو مولٌها .

 ومن هنا إدراك الفارق بٌن المطلق الذي هو الوجهة ، وبٌن النسبً الذي هو

أمر ضروري ، وٌعد أساس فً تحدٌد وجهة المجتمعات والذي هو المشروع 

 وقبلتها .

بتة والمقصود هنا بتحدٌد نموذج التنمٌة أو وجهة المجتمع هو تحدٌد األبعاد الثا

والمحددات لحركة تطور مجتمع معٌن ، ماذا ٌرٌد أن ٌحقق من وراء عملٌة 

التنمٌة ، أو ما هً الحالة المثالٌة التً تسعى إلى تحقٌقها وإن لم ٌصلها ، أو 
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بعبارة الفارابً ما هً مبلمح المدٌنة الفاضلة التً تتشوؾ العقول والقلوب إلى 

 .  7ٕٔالوصول إلٌها وإن لم تصلها 

ٌد هذا النموذج ال ٌعنً حتمٌة تحقٌقه ألنه عادة ما ٌكون ؼٌر قابل للتحقٌق إن تجد

تماماً مثل : الدٌمقراطٌة ، اللٌبرالٌة ، الشٌوعٌة ، اإلسبلمٌة . إذ أنها جمٌعاً نماذج 

مثالٌة ، واإلنسان ٌسعى لتحقٌق أقصى ما ٌستطٌع منها دون أن ٌحولها إلى وضع 

 . 7ٕٕاً مثالٌاً أو وجهة مجتمعٌة وحضارٌة حقٌقً وإال افتقرت كونها نموذج

والتحدٌد الدقٌق لهذا النموذج ٌستلزم تحدٌد الصورة التً ٌنبؽً أن ٌكون علٌها 

المجتمع إذا ما نحقق بعض من هذا النموذج ، مع مبلحظة أن تحقٌق ذلك البعض 

تحقٌق بعض متوازن منسجم من  ماال ٌعنً التركٌز على جزء دون األخر ، وإن

األجزاء واألبعاد والمستوٌات ، كؤنه صورة مصؽرة للنموذج الحقٌقً ٌحتفظ جمٌع 

 .   7ٕٖباألبعاد والنسب والعبلقات ، كما هً فً النموذج المثالً 

فالتنمٌة المستقلة عملٌة تهدؾ إلى النهوض الشامل المتوازن باإلنسان والمجتمع ، 

اعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة توازناً تشتمل على مختلؾ األبعاد االقتصادٌة ، واالجتم

والمعنوٌة والنسقٌة والقٌمٌة ، بحٌث ال ٌكون التركٌز على تنمٌة تإدي إلى تعظم 

 حاجة على حساب أخرى .

وتحدٌد ذات هذه األمة وهوٌتها ال ٌمكن أن ٌكون مجرد قول مفكر أو باحث أو 

ه إال حزب أو تٌار و إنما هو جوهر وجود هذه األمة الذي ال ٌمكن الوصول إلٌ

ة ٌبتحلٌل عقابدها وتارٌخها وثقافتها وهمومها وتراثها الشعبً ، ومنظومتها القٌم

وأعرافها وتقالٌدها وأمثالها ، دون أن ٌعنً االنتصار لفرٌق على أخر ، وإنما هو 

محاولة امتصاص رحٌق هذه األمة وإخراجه فً صورة قابلة للتمثل كمخرجات 

ى الحوار دابراً بٌن اطروحات جهوٌة كل النحل ، وإلى أن تصل إلى ذلك سٌبق

 . 7ٕٗمنها ٌمثل جزءاً من الحقٌقة ال الحقٌقة كلها كعمٌان ابن المقنع والفٌل

                                                 
  8ٔ٘مداخلة د. نصر محمد عارؾ ، ص   7ٕٔ
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، والتنمٌة المستقلة متوالٌة من المتوازنات : استؽبلل الدولة تجاه الدول األخرى 

ا بلل القوى االجتماعٌة تجاه بعضهقاستقبلل الدولة تجاه المجتمع والعكس ، است

 البعض .

واالستقبلل فً الطلب وفً الذوق هو األساس ، ولنتصور ماذا لو كان اإلنسان 

العربً حراً ؼٌر خاضع لعبودٌة اإلعبلن والدعاٌة ، ما النتٌجة على المستوى 

كان أمامنا ذوقاً ربً تربٌة ذاتٌة ،فهل كان ٌلجؤ الستهبلك السلع لو االقتصادي 

 . 7ٕ٘األمرٌكٌة مثبلً 

ٌة فً توظٌؾ الموارد واإلمكانٌات هً بداٌة تحقٌق االستقبلل الحقٌقً واالستقبلل

بالخروج من االستعمار الهٌكلً الذي فرض علٌنا ، وٌعنً فك وتركٌب مجتمع بما 

وهكذا فالجزابر ومصر مثبلً فرض علٌها زراعة الكرمة  ٌحقق مصالح الؽرب ،

 أو القطن لتحقٌق مصالح الؽرب .

أنها دول نفطٌة لدٌها من اإلمكانٌات ما ٌجعلها دول والدول التً صنفت على 

 فاعلة ال استهبلكٌة .

ومن الخطؤ أن نفهم من مقولة التنمٌة المستقلة االعتماد فقط على الموارد المحلٌة 

 مواد أولٌة . من فالٌابان مثبلً من أكبر الدول الصناعٌة التً تتجاوز ما لدٌها 

الدولٌة تآكل مفهوم الدولة وأفول السٌادة ، والظاهرة الحدٌثة على صعٌد الحٌاة 

 :  وهذا األمر ٌعتبر تحدٌاً شدٌداً لعملٌة التنمٌة المستقلة وعبلج ذلك

ضرورة التدخل اإلقلٌمً لٌس كلزومٌة قومٌة فقط بل كلزومٌة وجود  -1

 واستمرار وتنمٌة .

ضرورة تدعٌم دور المجتمع ، والمجتمع المدنً إذ هو الدرع الواقً لتحقٌق  -2

 تنمٌة مستقلة .

 7ٕٙإٌجاد كٌانات إقلٌمٌة تنظٌمٌة تحمً اإلقلٌم من التدخل الدولً السافر -3

وهنالك ظاهرة نعٌشها هً تفتٌت طاقة المجتمع و قدراته المادٌة والمعنوٌة ، إذ أن 

 جزءاً منها ٌتحرك فً اتجاه معٌن ، واألخر ٌسٌر فً اتجاه أخر. 
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من خبلل حالة الصراع الظاهر أو  هذا الصراع فً قدرات المجتمع وفعالٌاته

الخفً ، وهذه الحالة ال تقتصر على الصراع السٌاسً فحسب ، وإنما على 

الصراع األكثر خطورة وهو ، الصراع الثقافً واالجتماعً واالقتصادي وهنا 

  interdependenceوبٌن االعتماد المتبادل     dependenceٌجب التفرٌق بٌن التبعٌة 

ٌادة المجتمع لنفسه ، والثانٌة هً التفاعل الطبٌعً بٌن مجتمعٌن فاألولى تعنً ق

 ودولتٌن .

ٌضاؾ إلى إٌدٌولوجٌا السوق التضلٌل باسم المعرفة والزعم بؤن حٌازة المعرفة 

 . فً عصر ثورة المعلوماتٌة واالتصاالت أهم من الرأسمال المالً

وتضلٌل ، فالمعرفة والحقٌقة فمن ٌزعم بؤن المعرفة حلت محل رأس المال خٌال 

هنا ملكٌة فردٌة تباع وتشترى  ولها قٌمة نقدٌة ، هً أصل ٌضاؾ إلى أصول 

اإلنتاج ، وهً أحد المكونات األساسٌة للرأسمال العٌنً وبالتالً فالمعرفة لٌست 

 بدٌبلً لرأس المال ، لكنها جزء مهم فٌه . 

قوة ، ووضع القوتان و نتٌجة القول فً منظومة الكوكبة إن المال قوة والمعرفة 

ال تقابله قوة   supernationalفً قبضة شركات لها فً مجموعها وضع فوق قومً :

 . 7ٕ7سٌاسٌة تلعب دوراً مماثبلً لدور الحكومة فً الدولة الواحدة 

وفً العبلقة بٌن الشركات الكوكبٌة و الحكومات فإنها فً الدول التً فٌها مقر 

 .7ٕ8ة الخارجٌة الشركة ال تلتزم سٌاسة هذه الدول

ولعلنا نضرب مثبلً على قولنا األخٌر بؤن الوالٌات المتحدة كانت ترؼب فً إعادة 

العبلقات الدبلوماسٌة مع فٌتنام من أجل حل مشكلة األسرى وفجؤة تخلت عن هذا 

 الشرط ، وكان ذلك تحت ضؽط الشركات الكوكبٌة التً مقرها الوالٌات المتحدة . 

نباً أساسٌاً فً أنشطة الكوكبة ، وهنا نجد السٌطرة فً والقطاع المالً ٌمثل جا

 8٘مصرفاً كوكبٌاً منها  9ٗنجد إطار السبع الكبار ، فمثبلً بٌن الشركات الكوكبٌة 

، وظاهرة االستقطاب 7ٕ9مقرها األصلً فً واحدة أو أخرى من تلك المجموعة
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ظاهرة  بٌن الفقر والثراء فً عصر الكوكبة واضحة ، وهو ما نجده جلٌاً فً

 الفجوة العمٌقة بٌن الشمال والجنوب التً أخذت تتزاٌد بشكل ملموس ... 

المتخصصة  وٌنعكس هذا االستقطاب المتزاٌد على مكانة األمم المتحدة ومنظماتها

، وعلى القاعدة األساسٌة التً حكمت العالم ، وهً قاعدة صوت واحد لكل دولة ، 

إٌدٌولوجٌة السوق ، ومن خبلل البنك الدولً وبالتالً هٌمنة السبع الكبار فً إطار 

 وصندوق النقد الدولً ، ومنظمة التجارة العالمٌة . 

والخبلصة فآلٌات الكوكبة تعمل أساساً لصالح الشركات الكوكبٌة ، ولكن هذه 

الشركات نشؤت حٌث كانت الرأسمالٌة مستقرة ، وحٌث توافرت البنى التحتٌة 

، وحٌث استفادت من تموٌل الدولة الضخم للبحث  المادٌة والمالٌة واالقتصادٌة

العالمً والتكنولوجً ، وتوافرت العمالة المإهلة وبلؽت إنتاجٌة العمل أعلى 

 المستوٌات .

كما أنه من المعروؾ أن أكثر من ثلثً تدفقات رأس المال من دولة إلى أخرى 

ٌن الدول تركز خبلل أربعة عقود فٌما ٌمكن أن نسمٌه االستثمار المتبادل ب

 .  7ٖٓالسبع

، وتصؽٌر حجم  restructuringوتدخلت الشركات الكبرى فً إعادة الهٌكلٌة 

أجهزتها اإلدارٌة والتخلً عن أسلوب التجمعات الصناعٌة الضخمة وهكذا اتسعت 

الهوة بٌن أعلى الدخول وأدناها وتكونت طبقة من الفقراء الجدد ، واتسع نطاق 

 العالم الثالث .. الفقر والتبعٌة والتهمٌش على

ومن ال ٌتقدم فً زمن الكوكبة ٌتراجع وٌتفكك وٌهمش ، وسلطة الكوكبة التً 

 . 7ٖٔتملٌها منظمة التجارة العالمٌة قد دمرت أسالٌب الحماٌة التقلٌدٌة 

وخطر التهمٌش وقع بالفعل على عدد ؼٌر قلٌل من دول الجنوب وثمة عدد أكبر 

المنتج الحدي ( ، وهو الذي ٌبٌع بسعر التكلفة ٌقؾ على حافة االقتصاد األكادٌمً )

 ، وأصرح مثال على ذلك فً أقطارنا العربٌة المهددة بالسقوط فً هوة التهمٌش . 
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مخفون وزمان ل: أمامكم الطرٌق طوٌل ال ٌقطعه إال ا و كما قال الرسول 

 الظلمة . ، وسٌطر به ةصعب تملك فٌه الفسق

لة والتجدد ، وأن نمتلك المزٌد من دٌنامٌة ومالنا إال مزٌد من العمل واألصا

المعاصرة والقوة )) المقدرة العلمٌة والتكنوقراطٌة (( وأن ٌتحقق معدالت للنمو 

عالٌة ومطردة ، وذلك ال ٌمكن أن ٌتم إال باالعتماد على النفس فً إطار مجتمع 

لتكامل والوحدة وا سٌاسً مستقر تسوده الدٌمقراطٌة وإبداعات المجتمع فً الحرٌة

 . 

 البحث الثاني عشر

  -االستق الل الوطني والقومي -

تحدٌداً للسٌاسة من قول أحدهم بؤنها إطار الجماعة ، والتعرٌؾ الذي أدق لم أجد 

أي التحدٌد    authoritative allocation of valuesقدمه العالم األمرٌكً أوستن بقوله :

تعتنق القٌم ، وتدخلها إلى حٌاة  بؤنالسلطوي للقٌم بؤن تكون السٌاسة قادرة قوٌة 

 ما نؤمله ، وندعو إلٌه على صعٌد الظاهرة السٌاسٌة العربٌة . وهناالجماعة ، 

أن تضع إطار الجماعة االجتماعٌة العربٌة هل استطاعت الظاهرة السٌاسٌة 

 القطرٌة أو القومٌة ؟؟ ....

 هل حققت أهدافها واستقبللها وتملكت إرادتها ؟؟

ا الذي ٌؽتصب أرضها ، وعملت بالتعاون مع شقٌقاتها على هل حددت عدوه

 التخلص من هذا المؽتصب ؟؟.

هل تخلصت من االحتبلل األجنبً ألراضٌها ، أم أننا نرى عودة إلى االستعمار 

القدٌم بالوجود األمرٌكً على عدد ال ٌستهان به من الدول العربٌة ، وخاصة 

 ل الكبٌر للعراق .، ثم أخٌرا الزلزا الدول الخلٌجٌة ....

هل القرار العربً مستقل تجاه الهٌمنة األجنبٌة ، أم ال تزال األٌادي مرتجفة 

 والقلوب واجفة ؟ 

 ... أٌن هو مصٌر األمن القومً العربً عسكرٌاً واقتصادٌاً وسٌاسٌاً ؟؟؟ .
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هل هذا األمن ٌتقدم خطوات نحو األمام ، أم إننا فً تراجع وتراجع ، اللهم ما نراه 

فً المقاومة الفلسطٌنٌة ، وفً بداٌة تحرك اإلرادة الشعبٌة ، وتكون المجتمع 

 . 7ٖٕاألهلً والمدنً

ٌقول األستاذ المرحوم حسٌن فضل هللا : االستقبلل هو المبدأ الحاكم والجامع 

 إلمكانٌة النهضة العربٌة .

نفكر ،  هو هذا االستقبلل ، وماذا تحمل تلك اإلرادة السٌاسٌة من أهداؾ ، ماذا ما

 ماذا نرٌد ؟ .

الجواب : الدولة حضارة بؤسرها وقد استجمعت قواها وأفصحت عن نفسها فً 

 مإسسات .

وإذا كان قد ثبت من حتمٌة التطور الثقافً )منطق الرأسمالٌة ( ، فقد ثبت أٌضا 

قدرة الرأسمالٌة على االنفبلت من واجباتها واالنقضاض على حقوق العمال 

نٌة والتاتشٌرٌة فً أمرٌكا وأوروبا مثاالً واضحاً على والفبلحٌن ) الرٌؽا

 .7ٖٖذلك(

من التقدم فً اً لكن ذلك ٌدعو للقول : هل حقق االشتراكٌون أثناء وجودهم مزٌد

 وسابل اإلنتاج ، كما تحقق على ٌد الرأسمالٌون .

وهنا ٌصح التساإل : هل إن الحل اإلسبلمً القابم على الواقع الخلقً والتربوي 

) الدافع  7ٖٗثبلً فً الحل االشتراكًتملً مقٌري ، ٌتجاوز الحل العوالضم

 اإلرادي للدولة ( ، ومتمثبلً فً الحل الرأسمالً الذي ٌراهن على التقدم الثقافً . 

وال بد أن نشٌر إلى أن االستقرار السٌاسً واالجتماعً رهٌن باستٌعاب الضؽط 

فعندما ٌقع مثل هذا الضؽط ال الشدٌد الذي ٌنال من قدرات اإلنسان ، وبالتالً 

ٌمكن الوقوؾ أمامه ، حتى لو تم االستعانة بؤعلى قٌم األخبلق ، والحل اجتماعً 

 قبل كل شًء .
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وتبلور مفهوم العدالة االجتماعٌة بظهور مفهوم الدولة وما تبعه من ظهور مفهوم 

الصرٌح  الناتج القومً الذي هو نتاج األمة وضرورة توزٌع هذا الناتج وحق الفقٌر

 فٌه  .

وأبعد من ذلك ففً الخمسٌنات والستٌنات صار الحدٌث عن الدخل القومً العربً 

 .7ٖ٘كؤساس لتوزٌع الدخل فً الوطن العربً

وال عجب أن سادت النظرة إلى العدالة القابمة على التوزٌع حسب القدرة أي 

ى الٌوم حسب المساهمة فً اإلنتاج ، وذلك منذ بداٌة عصر الثورة الصناعٌة وحت

 .7ٖٙ، وبالتالً فحجم المساهمة فً اإلنتاج هو معٌار العدالة 

أما أن الدولة تستخدم من جانب الشركات المتعدٌة الجنسٌات لمنع أٌة مقاومة جدٌة 

تحدث داخل بلدها األم ، ولتروٌض وإخضاع شعوب أخرى خارج هذا البلد األم ، 

و نشوز جدٌد عن مفهوم وهذا واضح ال ٌحتاج إلى بٌان ، وفً الوقت نفسه ه

 العدالة الراسخ لدى مختلؾ الشعوب واألقطار ومنذ قدٌم األزمان .

ما العمل فً هذه الحقبة التً أصبحت الدولة أقل قدرة على كبح جماح هذه 

األطراؾ الممارسة القهر )) أهمها الٌوم الشركات المتعدٌة الجنسٌة (( ، وبالتالً 

 7ٖ7ماٌة الفقراء والمقهورٌن تصبح الدولة أٌضا أقل قدرة عل ح

ٌكفً أن نلفت النظر إلى درجة ضعؾ الدولة فً ظل سٌاسة التؽٌٌر االقتصادي 

 والتصحٌح الهٌكلً والخصخصة .

نفاق لكن ذلك ٌدخل فً وال ٌخفى أن الشركات المتعدٌة الجنسٌات تقوم ببعض اإل

 خانة ذر الرماد فً العٌون لٌس إال . 

لم ٌعد القهر ٌمارس داخل حدود الدولة ، بل داخل نطاق إننا نعٌش الٌوم فً عالم  

العالم بؤسره ، ولٌس فً مٌدان االقتصاد ) فابض القٌمة ( ، بل امتد لٌشمل عقل 

اإلنسان ونفسه وروحه ، ولم ٌعد القهر من قبل الدولة القومٌة بل امتد إلى أطراؾ 

ً داخل الدولة وذات أخرى ، وكان رد الفعل ) نسبٌاً ( من مإسسات المجتمع المدن

 طابع إنسانً من قبل حركات عالمٌة تقوم على أساس تنظٌم عالمً. 
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ما العمل فً الوطن العربً أمام هذا التفاقم لضعؾ الدولة العربٌة ، حتى فً دولة 

 كبٌرة مثل مصر عرفت تارٌخٌا بحضور الدولة وقوتها .

أكبر قدر مصر ً شهدت من المفٌد أن نبلحظ أن تلك الفترة من التارٌخ االجتماع

من نشاط المجتمع المدنً وهذا شًء طبٌعً ، وهذه هً دروس التارٌخ فكلما زاد 

ضعؾ الدولة ورخاوتها زادت مسإولٌات النشاط األهلً ومنظمات المجتمع 

الطرٌق  المدنً ، وبذلك تصدق المقولة التً سبق اإلشارة إلٌها ، وهً مقولة دور

 الحً مإسسة الزكاة والوقؾ .اإلٌمانً واألخبلقً ومثالها 

وتبدو هذه الفعالٌة واضحة فً دور المجتمع األهلً والمدنً لمقاومة ظاهرة حماٌة 

المستهلك : فً ضوء القهر والؽش المتمثلة فً مختلؾ وسابل الخداع ، ولعلنا نجد 

 مثاالً حٌاً فً ظاهرة نظام الحسبة اإلسبلمً ودوره وأهمٌته التارٌخٌة.

مٌة الخطاب العربً اإلسبلمً بمإسساته السابقة لٌس على الصعٌد  وهكذا تبدو أه

 العربً ، وإنما على الصعٌد العالمً واإلسبلمً . 

 البحث الثالث عشر

 القوى االجتماعية والسياسية الحاملة للمشروع الحضاري النيضوي

ا أن ٌكاد ال ٌوجد علم من العلوم إال وٌبحث فً األداة بحثه فً الؽاٌة ، إذ كٌؾ لن

نتصور الؽاٌة دون األداة التً ترقى إلٌها ، وكٌؾ نتصور النتٌجة الحسنة الحٌة 

 دون مرقاة الوصول إلٌها .

والجهاز أو العضو:    functionفعلم اإلدارة العامة مثبل ٌربط وشٌجا بٌن الوظٌفة :

organ  : وعلم اآلداب ٌعول على األسالٌب التً ٌتلمسها األدٌب ، بقول الشاعر ،  

 للطؾ المبانً والمبانً بها تسمو    فلطؾ المعانً فً الحقٌقة تابع             

 وٌقول الشاعر: 

 إن السفٌنة ال تمشً على الٌبس    ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها   

رهٌن بتؽٌر المناهج والمفاهٌم ،  -على عكس السٌاسً  -فالتحول الحضاري 

 .7ٖ8دٌثة بؤدوات قدٌمة وكبلسٌكٌة ولعلنا نتساءل ، كٌؾ ندرس ظواهر ح
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قال أحد األمرٌكٌٌن معتزاً بشعبه : حضارتنا هً السٌمفونٌة التاسعة لبٌتهوفن 

 تدلٌبلً على خصوبة هذه الحضارة وامتبلبها وتبحرها. 

: السٌاسة إبرة مؽناطٌسٌة تحركها الساحة المؽناطٌسٌة التً هً  وقال مفكر آخر

 الشعب .

 ا الٌوم هً سٌاسة  الؽد .وقال ثالث : سوسٌولوجٌ

فالحضارة ال تبنى إال بسواعد الشعب االجتماعً ال الشعب السٌاسً ، أي بسواعد 

المواطنٌن جمٌعهم ، ال بسواعد بعضهم أو قوة اجتماعٌة منفردة ، فقد انتهى عصر 

، فالرٌادة لؤلمة بكل  7ٖ9انفراد قوة سٌاسٌة أو بلد بالرٌادة السٌاسٌة أو الثقافٌة 

 ونخبها وفباتها وطبقاتها .قواها 

 وإذا افترقن تكسرت آحاداً    تؤبً الرماح إذا اجتمعن تكسراً 

تبنى إالَّ على هذا األساس ،  والقوة فً الدولة والمجتمع والفرد والحضارة ال

 أساس كل فرد ٌشعر بإرادة التؽٌر الحضاري ، وٌعمل جاهداً من أجل  ذلك .. 

تهمنً السٌاسٌة  بؤؼانً الشعب ، وال ىأعن ٌحضرنً قول أدٌب إٌطالً : دعنً

 بشًء .

ٌقول ماكٌفر: األمة ال الدولة هً التً تملك الصفات األساسٌة ، والحٌاة العمٌقة 

الجذور التً ٌمتاز بها الشعب ، والتً هً تبرز خبلل خصابص التوتر لدى كل 

نجدها عند شعب آخر ، والدولة تدعً أن هذه  شعب من هذه الشعوب التً ال

ٌمكن أن تدعٌه هو  الخصابص هً خصابصها لٌحترمها الناس ، ولكن أقصى ما

تكبتها  تفعل ذلك تماماً ألنها كثٌراً ما أنها تصون هذه الخصابص ، ولكنها ال

وتشوهها وتزٌل جمٌع الحدود بٌنها وبٌن الجماعة ، وتحاول أن تمسخ اإلنسان آلة 

ن بعض الدول تحاول أن سٌاسٌة ، وتظل أساطٌر الشعب فوق الدولة ، وإن كا

 تكٌؾ هذه األساطٌر على هواها فتشوهها وتحرؾ معناها . 

ذلك أن أساطٌر الشعب المعبرة عن روح الجماعة تظل فً انطبلقها وحرٌتها إلى 

 أن ٌفسدها حكم المفسدٌن أو حكم المتزمتٌن ... 
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ء ، وهذه األساطٌر هً ولٌدة التجاوب مع فنون الحٌاة ، ومع حس األرض والسما

ومع قٌم الحب والرفعة ومع نداء الفنون ومع المسرات واألتراح ومع الشوق 

لتحقٌق الرؼبات ومع الصراع مع تلك التجربة التً تستعصً على  ًالبلمتناه

 .7ٗٓم ، تجربة اإلٌمانااألفه

 وعندما ٌقصد بحركة الشعب بكامله وانتفاضته بكامله نقصد حركة مقترنة

لشعب بكامله وإدراكه ألهمٌة وخطورة المرحلة وملزومة ومتوقفة على وعً ا

ِر َنْفٍس  التً ٌحٌا من أجلها والموكولة إلٌه تحقٌقها ، قال تعالى ٌْ : ) َمْن َقَتَل َنْفساً ِبَؽ

ا النَّاَس َجِمٌعاً  ٌَ َما أَْح اَها َفَكؤَنَّ ٌَ َما َقَتَل النَّاَس َجِمٌعاً َوَمْن أَْح (  أَْو َفَساٍد فًِ اأْلَْرِض َفَكؤَنَّ

( ٌقول أندرٌه اكون : إن علم االجتماع ٌولد ، ولم لٌولد إالَّ ٕٖ)المابدة : من اآلٌة 

فً مجتمع ٌتساءل عن ذاته ، وٌضع معاٌٌره موضوع التساإل وٌجعل من وجوده 

ووظٌفته مشكلة ، إنه مجتمع لم ٌعد ٌتصور ذاته مثبتاً بنظام خارجً ، أو ٌنظر 

.. ، لذلك البد من مراجعة كل المفاهٌم والنظرٌات إلى مإسساته كوقابع طبٌعٌة  ..

 .7ٗٔالمتبادلة 

فالعملٌة لٌست عملٌة استكانٌة باردة تصور الواقع ، بل دٌنامٌكٌة تنفخ به وتحركه 

 ٌقول الدكتور علً نصار : إنه بحث علمً ، ولٌس بحثاً أكادٌمٌاً ، ألنه ال

ع من معلومات بمنهج جم ٌستهدؾ مسح القوى والنخب االجتماعٌة ، ثم تحلٌل ما

حصر األوزان والسببٌة ، لكنه بحث علمً ألنه ٌطلب منك وضع تصور 

كل المعارؾ لترشٌح  استراتٌجً وبرنامج مستقبلً عملً خروجاً مما لدٌك من

 ونخب . قوى 

لقد جاء وقت وجب فٌه تحرٌك علم العالم وؼاٌته وذاتٌته ضماناً للتحرك إلى آفاق 

 7ٕٗربط بذاتٌة النظر من مفهوم العلمٌة أوسع للعلوم ، وأصبح ال

إذن فبحثنا دراسة اجتماعٌة لتحرٌك الوعً العربً ووثوبه وثورته الحٌة ال 

ل األستاذ مرتضى معاش : ٌجب معانقة موضوعات والصامتة فحسب ، ٌق

لٌصبح أكثر اقتراناً من آلٌات تحقٌق النهضة ،  social evolutionاالرتقاء االجتماعً 

                                                 
  ٕٗ٘ص  9ٙٙٔتكوٌن الدولة ترجمة الدكتور حسن صعب بٌروت ، دار العلم للمبلٌٌن   7ٗٓ

  ٕٙٓٔمناقشة حٌدر ابراهٌم علً السالفة الذكر ص    7ٗٔ

  98ٙو 987مداخلة د . علً نصار انظر نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ص   7ٕٗ
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الثورة ولٌس وصفها وبارتقاء المإسسات والمجتمعات والقٌم  وذلك بتوظٌؾ

والبشر وبالتنوٌر االجتماعً ، لٌس بالضبط االجتماعً ، وبآلٌات تولٌد الوعً 

 .7ٖٗالجدٌد والمفاهٌم الجدٌدة ، ولٌس بإعادة إنتاج القناعات نفسها

ففً قراءة المشروع الحضاري النهضوي للقوى والنخب ٌعتبر االنقطاع مع 

تصورات القدٌمة فً السٌاسة والمجتمع ، أي التحول من األنموذج الفكري ال

فً إدراك النخب والقوى السٌاسٌة مطلب حٌاة أو موت    paradigm shiftاألساس

 .7ٗٗبالنسبة لحٌاة المشروع الحضاري 

حدٌثنا السابق ٌكاد ٌقتصر على البرامج ، ولكن ماذا بالنسبة للمإسسات ؟؟ .... 

. عصام نعمان بقوله : هذه البرامج على أهمٌتها التؽنً من قٌام  دٌجٌب عن ذلك 

مإسسات إلى جانب مركز دراسات الوحدة العربٌة وؼٌره من المراكز البحثٌة 

المتقدمة ، مثل اتحاد المحامٌن العرب والكتاب العرب ومدقق الحسابات العربٌة 

 وسواها من المنظمات . 

مجلس الشعب العربً " أي إقامة برلمان  ولعل أهم المإسسات المطلوبة هً "

شعبً عربً من قٌادات وشخصٌات لها صفة تمثٌلٌة من جمٌع األقطار 

 .7ٗ٘العربٌة

إذا كانت فرنسا وألمانٌا وإٌطالٌا وبلجٌكا وهولندا واللوكسمبورغ هً الدول 

المإسسة للسوق األوربٌة المشتركة ، فإن المجلس األوروبً الذي تؤلؾ بادئ 

نواب مختارٌن من برلمانات الدول األعضاء ، هً المإسسة التً تولت األمر من 

منهجٌة بناء التكامل السٌاسً المتسارع بٌن الدول األعضاء فً االتحاد األوروبً 

7ٗٙ . 

المتحركة بقوى ونخب المجتمع األهلً ، السٌما أن هذا المجتمع اللوحة فً هذه 

 ٌمور وٌفور بالقوى واإلمكانٌات . 

                                                 
وانظر مداخلة د. علً  ٕٓٓٓآذار   ٖٔحدٌات التارٌخ الجدٌد ، النبؤ ، العدد مرتضى معاش : ت  7ٖٗ

  99ٓنصار السالفة الذكر ص 

  99ٗمداخلة د. نصار ص    7ٗٗ

  ٖٓٓٔمناقشة فً نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ص    7ٗ٘

  ٖٓٓٔالمرجع السابق  ص   7ٗٙ
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حضاري العربً ٌجب أن ٌعٌر وكده وهمه وعناٌته بالشبٌبة ، فهم المشروع ال

أصحاب المستقبل ، لكنهم شركاء ولٌسوا محبلً سٌاسٌاً ، أو أفواهاً مفتوحة  

لحاجات أساسٌة مادٌة ، إنهم أصحاب حق فً تنشبة كرٌمة وظروؾ سٌاسٌة 

 .7ٗ7كرٌمة 

مكن أن تحتضن واستمر د. علً نصار بفحص وتحلٌل وتلمس كافة القوى التً ٌ

القوى  –المثقفٌن  –الفبلحٌن  -المشروع الحضاري النهضوي العربً : العمال 

 –المإٌدة للعولمة ) بالمعنى اإلنسانً التعاونً بٌن الشعوب ال المعنى األمرٌكً ( 

 .7ٗ8القوى أو نخب المعلومات 

وٌركز بصورة خاصة على المثقفٌن بصفتهم مرجعٌة عقلٌة ، ومرجعٌة للسلوك 

د استخدمه الدكتور علً نصار هو امتبلء ٌلقٌم .. واستوقفنً جهاز مفاهٌمً جدوا

الجماهٌر بما أسماه الثورة الصامتة ، كما استوقفنً حدٌث للدكتور حسن حنفً 

أنه تجول فً العالم كثٌراً فلم ٌجد شعباً ٌتساءل عن ذاته ومستقبله المتضمن 

 وحٌاته كالشعب العربً . 

 الصحٌح ..  االنطبلقا التساإل هو بداٌة هذ –ٌقٌناً  –ولعل 

وأخٌراً استوقفنً حدٌث عالم االجتماع الفرنسً آالن تورٌن القابل : إن زمن  

األحزاب السٌاسٌة التقلٌدٌة  والحركات األٌدٌولوجٌة ، قد انتهى ، وإن مجتمعات 

ات بالتجمع سٌاسٌة وثقافٌة من نوع جدٌد قد حلت محلها ، وٌضرب مثاالً على ذلك

الشعبٌة التً تمكنت فً أواخر الثمانٌنات وأوابل التسعٌنات من إسقاط األنظمة 

 الشٌوعٌة دون تنظٌم  مسبق ودون اللجوء إلى العنؾ .
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  -البحث الرابع عشر   -

 –تجسيد المشروع الحضاري النيضوي في الواقع العربي   -

، وأخٌراً أن  ٌقول المفكر كولومٌل : ٌنبؽً علٌنا أن نعرؾ أوالً وبعدبذ أن نرٌد

 .7ٗ9نستطٌع التنفٌذ 

هذه هً الخطوات التً ٌمر بها كل مشروع منذ أن ٌكون حلماً وٌمر فً مرحلة 

 التخلق والنشؤة والتبلور فٌصٌر فكراً ورإٌة تثٌر الهمم والعزابم فً إرادة صلبة.

 وأخٌراً ٌضع اإلطار التنفٌذي المطلوب البلزم المتفق مع صبلبة الواقع وتشعباته. 

لقد عانقنا قدر اإلمكان المرحلتٌن األولى والثانٌة ، وبقً علٌنا العٌش مع المرحلة و

 الثالثة . 

تخلو من خطرات الفكر وتجسداته ،  والمتفحص ملٌاً فً المرحلة الثالثة بجد أنها ال

إذ كٌؾ بنا أن  نتصور هذا الخلو ألن هذه المرحلة هً تبٌبة الفكر وإنزاله إلى 

عل مدرسة كلسن النمساوي فً القاعدة القانونٌة أوضح شارح عالم الواقع ، ول

لذلك ، فالقواعد القانونٌة اعتباراً من الدستور تنزلق بالتدرٌج إلى مستوى أدنى ، 

وكل قاعدة هً تطبٌق لما قبلها وأساس لما بعدها فً نظام تدرجً تقل فٌه كثافة 

 .7٘ٓطبٌعة واحدة  كل قاعدة عما قبلها كمٌاً ، وإن كانت كافة القواعد من

نستطٌع أن نتصور التنفٌذ خلواً من الفكر، وهكذا كانت القاعدة الفقهٌة :  إذن ال

اإلمضاء ) التنفٌذ ( تتمة القضاء ولعلنا نرى  مشروع التنفٌذ القضابً ٌتكون من 

 قاٍض ربٌساً ومن مدٌر التنفٌذ الذي ٌتعامل مع الواقع .

عصام العرٌان فقال : ٌقتضً عند الدكتورعكسه األستاذ  وقرٌباً من هذا المعنى ما

فعل التؽٌٌر ، أي  –إرادة التعبٌر أي القوة النفسٌة  –ٌلً : الواقع  التؤمل دراسة ما

 .7٘ٔالنهج والخطة 

                                                 
،  ٔالقومً ، ط االتحادأ.د. محمد ارؼون : اإلسبلم ، األخبلق ، السٌاسة ، بٌروت ، مركز   7ٗ9

 ٕٕٙ، ص 99ٓ

د. ثروت بدوي : تدرج القرارات اإلدارٌة ومبدأ المشروعٌة ، القاهرة ، دار النهضة العربٌة ،   7٘ٓ
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  9ٙٓٔتعقٌبه فً نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ص   7٘ٔ



 (315) 

وهذا ما أكده األستاذ عبد الكرٌم المخبلفً فالمشروع النهضوي ٌجب أن ٌكون 

ٌكون مشروع عناوٌن وتوجهات أكثر من مشروع بنود وقرارات ، بل ٌجب أن 

مشروع أفكار وتطلعات تؽنٌها الدراسات واألبحاث ، وأن تكون مناقشته الفكرٌة 

ساحة حوار دابم لحل إشكالٌات النهضة الموروثة والمعروفة السٌما تلك العبلقة 

 .7ٕ٘ واالجتهادبٌن الداخل والخارج ، بٌن النقل 

البلزمة إن أي مشروع ٌحتاج إلى استراتٌجٌة ثقافٌة وإعبلمٌة ووضع النماذج 

للمتابعة والتطور ، وهذا ٌضعنا وجهاً لوجه أمام فكر المشروع وتوجهاته كما أكده 

 األستاذ معن بشور .

أفكار أكثر منه مشروع ٌقود ، مشروع توجهات عامة أكثر منه مشروع قرارات 

 7ٖ٘محددة 

وعلى هذا األساس قدم مداخلته لندوة المشروع الحضاري النهضوي العربً ، 

أفكار على طرٌق تنفٌذ المشروع  -ٔالمداخلة النقاط اآلتٌة : وتتضمن هذه

إرادة  -النهضوي الحضاري العربً ، وفً إطار ذلك أبرز األفكار اآلتٌة : أ

آلٌات النهوض " حٌث تقوم على ثبلثٌة التواصل والتراكم  -ب –النهوض 

" ضمانات النهوض "  -مإسسات النهوض هـ -شمولٌة النهوض ء -والتكامل " حـ

وهذه الضمانات هً الضمانة المبدبٌة ، تم الضمانة األخبلقٌة  وأخٌراً الضمانة 

 الثقافٌة " 

 البرنامج التنفٌذي : واالستراتٌجٌة اإلعبلمٌة والتعبوٌة المطلوبة .  -ٕ

 بنود .  مشروع أفكار ال –وٌإكد على أن المشروع حتى فً طور التنفٌذ 

والبعد العقلً الذي ٌوصله بالمشروع  رؼم العنصر –وعلى كل فتنفٌذ المشروع 

 االقتراحاتذو سمة واقعٌة عملٌة تمتد إلى تربة الواقع ، ومرد ذلك كثرة  –

العملٌة التً قدمت فً ندوة المشروع الحضاري التً عقدت تحت سقؾ مركز 

 دراسات الوحدة العربٌة ، ولعل أهم هذه االقتراحات العملٌة : 

                                                 
 ٗٙٓٔتعقٌبه فً نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ص   7ٕ٘

  9ٕٓٔو  9ٔٓٔمداخلته المنشورة فً " نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ، ص   7ٖ٘
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اري نهضوي عربً دون بوابة انترنٌت ٌمكن تصور قٌام مشروع حض ال -

تقدم فرصة تارٌخٌة إلنشاء مشروع   internet Arabic portalخاصة بالمشروع

، بل هً أم    web siteحضاري نهضوي عربً ولٌست هذه البوابة موقع انترنت

المواقع التً تستطٌع أن تربط بٌن مبات المواقع والشبكات التابعة لعناصر 

 جمعٌات واتحادات وأحزاب ونقابات . .المشروع العربً من 

الفورٌة وتبادل المعلومات بٌن عشرات  االتصاالتوالبوابة قادرة على تنظٌم 

المفكرٌن وتنسج البوابة عناصر المشروع فً منظومة وتنمٌة متفاعلة ، وتحقق 

 مردوداً أكبر بكثٌر من عمل مجموع هذه العناصر منفردة . 

ة ، إنها أداة استراتٌجٌة تبنً نفسها وتبنً المشروع والبوابة لٌست شٌباً بل عملٌ

فهً تإلؾ نفسها فٌما تإلؾ ،  synergeticفً عملٌة تعاضدٌة  متعضٌة ومتواثبة  

بٌن أجزاء المجتمع النهضوي العربً الكبٌر المستنبت وتمكنه من تحقٌق وجوده ، 

 وتنشا شبكة معرفٌة الكترونٌة متعددة المستوٌات والوسابط .

ومعالجة وحفظ المعلومات ونشرها وتبادل  االتصاالتم البوابة بوظابؾ وتقو

 .   conferencesالبرٌد والوثابق وعقد الندوات الفورٌة 

 7٘ٗوتقدم الخدمات اإلعبلمٌة الخاصة بنشاطات حركة النهضة العربٌة 

وهذا هو رأي األستاذ نادر الفرجانً ، فهو ٌقترح أن تقوم الدعوة لمشروع 

الحدٌثة ، وأن ٌنشؤ  واالتصاالتلؽة العلوم اإلدارٌة والمعلومات  النهضة على

( لمشروع النهضة ٌتٌح فرص   portalموقع مركزي على شبكة االنترنٌت )

المعرفة وإبداء الرأي والحوار والمساهمة فً بلورة المشروع على أن تتاح لهذا 

مات الوسابط المتعددة الموقع المواد اإلعبلمٌة والحوارٌة واالستقبللٌة بؤحدث تقسٌ

multimedia  وأكثرها جاذبٌة وفعالٌة ، وترتبط بقوة بالمواقع التً ٌرتادها الشباب

بكثافة على شبكة اإلنترنت إال أن التركٌز المطلوب على ثقافات  7٘٘العربً

المعلومات واالتصال األحدث ، ٌجب أال تحجب استخدام وسابل اإلعبلم 

                                                 
  9ٕٓٔو  9ٔٓٔمناقشة األستاذ محمد عارؾ انظر نحو مشروع حضاري نهضوي عربً ص  7٘ٗ

  ٗ٘ٓٔتعقٌبه فً مشروع حضاري نهضوي عربً ص  7٘٘
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تكون أٌسر وصوالً للقطاعات األوسع من الشباب واالتصال التقلٌدٌة والتً قد 

 العربً مثل المواد المطبوعة ووسابل اإلذاعة .

وٌرى األستاذ فرجانً أن ٌتبلور دور متمٌز للشباب فً فعالٌات المإتمر القومً 

العربً وبخاصة تلك المرتبطة بمشروع النهضة ، وٌمكن أن ٌبدأ هذا التوجه بعقد 

لمإتمر العربً ، وٌمتد إلى زٌادة عضوٌة الشباب فً مإتمر للشباب على هامش ا

 .7٘ٙالمإتمر

ومن حسن الطالع أن مخٌم الشباب العربً الذي ٌنعقد سنوٌاً ٌتٌح فرصة ممتازة 

 لطرح المشروع والحوار حوله والمشاركة فً تطوره . 

 وأحد األشكال التنظٌمٌة المناسبة أن ٌنعقد البرلمان للشباب العربً والمخٌم سنوٌاً 

 ، وٌقدم آلٌة فً كل دورة مشروع النهضة لمناقشته والعمل على انفتاحه . 

وقد ٌتحول برلمان شباب العرب هذا فً وقت ما فً المستقبل إلى منظمة تشكل 

 7٘7سابقة لتكوٌن برلمان العرب شباباً وكباراً باالنتخاب الحر المباشر 

ٌة للشباب العربً وٌندرج تحت هذا المنحى تشجٌع قٌام واستمرار مإسسات أهل

 ٌمكن أن تقوم بدور فاعل فً الدعوة لمشروع النهضة والمشاركة فً تقرٌره .

ولعل الخطوة األبعد مراماً واألشد أثراً هً المناداة بقٌام تنظٌم شبابً عربً 

وتسمٌته شباب النهضة العربٌة حٌث ٌتبنى مشروع النهضة العربٌة وٌناضل من 

 .7٘8أجله 

قرارات بنود ٌقترح أحدهم إنشاء مدن عربٌة للعلوم تجمع  وفً إطار ما أسمٌناه

ٌنسى الباحث نفسه اقتراح حماٌة الهوٌة العربٌة للبحث   العلماء العرب ، وال

 .7٘9العلمً العربً بالحفاظ على اللؽة العربٌة 

وٌرى األستاذ نصر محمد عارؾ أن هذا المشروع ٌنبؽً أن ٌتحول إلى حركة 

ٌنبؽً أن ٌتم  درج فً المجتمع بصورة تلقابٌة ، ولذلك المجتمعٌة فكرٌة ثقافٌة تن

                                                 
  ٗ٘ٓٔالمرجع السابق ص  7٘ٙ

 ٘٘ٓٔالمرجع السابق ص   7٘7

 ٘٘ٓٔالمرجع السابق ص  7٘8

 9ٕٓٔمناقشة األستاذ  محمد السعٌد ادرٌس المرجع السابق ص   7٘9
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تؤسٌسه فً صورة مإسسة أو رابطة أو هٌبة ، بل ٌنبؽً المحافظة على طبٌعته 

 . 7ٙٓالتلقابٌة االجتماعٌة الفكرٌة 

وٌدلل الدكتور عصام نعمان بضرورة والدة مجلس الشعب العربً لٌكون البرلمان 

ه أن ٌثنً على المنظمات المهنٌة القومٌة مثل ٌفوت الشعبً العربً المطلوب ، وال

اتحادات المحامٌن العرب والمهندسٌن العرب ، واألطباء العرب والكتاب العرب ، 

 7ٙٔواالقتصادٌٌن العرب والعمال العرب ومدققً الحسابات العرب

بمجموع  –وٌقترح المختار بنعبد الوي أن تصب المإسسات العلمٌة والجامعات 

 .7ٕٙدراسات االستراتٌجٌة  فً المشروع النهضوي العربً العام مراكز البحث وال

وٌثٌر األستاذ محمد بشري االنتباه إلى الرقابة الشعبٌة ودورها فً الممارسة 

 7ٖٙالسٌاسٌة 

 البحث الخامس عشر

 إصالح السلطة وتحديثيا  

 " ومسألة التعاون معيا "

القومً واإلسبلمً ، هل ٌجب التعاون مع السلطة فً أمتنا على الصعٌد الوطنً و

 أم ٌجب مناجزتها ومناصبتها العداء ؟؟ 

ٌمكن اإلجابة عن تلك اإلشكالٌة بشكل بسٌط ومباشر وتلقابً ، إذ لسنا حٌال  ال

قطعة من الصلصال تقاس بالمسطرة ، وإنما نحن حٌال أشكلة معٌنة وإثارة 

 جوانبها المتعددة ، وبالتالً ٌمكننا تسجٌل المبلحظات اآلتٌة : 

ن نظام السلطة ؼٌر نظام األمة السٌما أن نظام السلطة قد ٌكون بٌد أجنبً إ -1

 –مالها  –ٌستدعً اإلخبلص مطلقاً لؤلمة ) قٌمها  مستعمر، وهذا ما

رأسمالها الرمزي الخ ( ، وإن الخبلؾ مع السلطة الٌحلل تبدٌد أموالها 

                                                 
  9ٖٓٔمناقشته ، المرجع السابق ص   7ٙٓ

 88ٓٔمناقشته ، المرجع السابق ص   7ٙٔ

7ٕٙ 
 77ٓٔتعقٌبه ، المرجع السابق ص  

 79ٓٔالمرجع السابق ص   7ٖٙ
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عام ، هو ؼٌر مشروع ومخالؾ للنظام ال والعبث بها ، فالحرام حرام ، وما

 ٌمكن أن ٌحوز الشرعٌة ، تحت أي مسمى أو مقتضى .  ال

المقدس فً اإلسبلم هو األمة والخطاب القرآنً موجه لها فقط ، وهً  -2

المكلفة بمعنٌة صور الحٌاة وبنابها وانبثاقها على ضوء خطاب هللا وأوامره ، 

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس َتؤُْمرُ قال تعالى :  َر أُمَّ ٌْ وَن ِباْلَمْعُروِؾ َوَتْنَهْوَن َعِن ) ُكْنُتْم َخ

( )  (ٓٔٔآل عمران من اآلٌة اْلُمْنَكِر َوُتْإِمُنوَن ِباهللَّ

ُه لَِذْكٌر لََك َولَِقْوِمَك َوَسْوَؾ ُتْسؤَلوَن( )الزخرؾ: ( " فاألمة هً ٗٗوقال : ) َوإِنَّ

المقدس " والدولة هً مإسسة ذات وظٌفة من مإسسات األمة ، ولٌست 

الوحٌدة لؤلمة ، وقد تؤتً حاالت تكون فٌها الدولة فً الدرجة الثانٌة المإسسة 

 7ٙٗمن مإسسات األمة 

والتشرٌع اإلسبلمً له مظهران : مظهر التشرٌعات الموجهة إلى األفراد ، 

إلى األشخاص المكلفٌن ، والتشرٌع الموجه إلى األمة والٌوجد فً الفقه 

 إلى الدولة .  اإلسبلمً على اإلطبلق خطابات شرعٌة موجهة

أجمع وجدان األمة ومإرخوها وفقهاإها على أن السلطة خرجت على  -3

شرعٌة الحكم منذ خبلفة معاوٌة بن أبً سفٌان وذلك فٌما ٌتعلق بتقلٌد 

السلطة وإسنادها ، أما ممارسة السلطة فٌختلؾ األمر من خلٌفة وسلطان 

د تتعاون أو وأمٌر وحاكم إلى آخر ، ولذلك فاألمة كانت تقترب أو تبتع

تنكمش فتبسط ٌدها أو تقلصها تبعاً القتراب الحاكم من األمة وفضبلً عن 

 –الجهاد  –ذلك فقد انفردت األمة ببعض المٌادٌن واألنشطة  مثل : التعلٌم 

 األوقاؾ الخ.. –التشرٌع ) الفقه( 

كانت األمة تمٌز بشكل دقٌق مالها وما للسلطة ، فتنزع السلطة من ٌد   -4

ثم تعٌدها إلى السلطان المولً األدبار فً بعض األحٌان ، كما  األجنبً ،

حدث فً تحرٌر مدٌنة دمشق على ٌد ابن تٌمٌه والمجاهدٌن ، ثم دعوة حاكم 

 دمشق للسلطة التً انتزعت منه  . 

                                                 
 الشٌخ محمد مهدي شمس الدٌن  : األمة والدولة والحركة اإلسبلمٌة ، مجلة سماحة اإلمام آٌة هللا 7ٙٗ

 . ٕٔ، ص  99ٗٔ ٔالؽدٌر المجلس اإلسبلمً الشٌعً األعلى لبنان ، ط
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األمة اإلسبلمٌة ملزمة باحتضان السلطة ومناصرتها والتعاون معها إذا  -5

ول الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس : "حق أخلصت وجهها وقلبها وٌدها هلل ، ٌق

الوالً على األمة فٌما تبذله من عون إذا رأت استقامته ، فٌجب علٌها أن 

تتضامن معه ، وتإٌده إذ هً شرٌكة معه فً المسإولٌة ، وحق الوالً على 

 .  7ٙ٘األمة فً تصحٌحه وإرشاده وداللته على الحق إذا ضل عنه "

قال ٌجب الخروج على الحاكم ، بل إن هذا لٌس األمر بتلك البساطة حتى ٌ  -6

الخروج محفوؾ بقٌود وشروط سبق لنا شرحها والتفصٌل بها " الخروج 

 على الحاكم أو نظرٌة الدفاع المشروع " .

ضمن هذا اإلطار المرن للموقؾ من الحاكم نسجل المبدأ الكبٌر العمٌق   -7

حواه إذا علت الذي كان ٌردده الثابر العظٌم جمال الدٌن األفؽانً ، وف

وارتفعت أسباب الصعود هبطت أسباب النزول والعكس إذا هبطت أسباب 

الصعود صعدت أسباب النزول ، فنظام األمة كان أبداً هو أسباب الصعود 

لذلك فوجوده وقوته واستمراره هو بٌت القصٌد هو المبتدأ والخبر والمنتهى 

 والرجاء . ، لذلك ٌجب دعمه والحفاظ علٌه وتنمٌته ألنه المآل 

ٌجب التمٌٌز بٌن الحداثة والتحدٌث ، فالحداثة وصؾ لؤلمة ، عندما تستكمل   -8

مإسساتها الشعبٌة بالدٌمقراطٌة والحرٌة وسٌادة القانون والتحدٌث ) مصدر 

 حدث ( وصؾ لمإسسات السلطان ، وهو نعت لفعل مادي . 

لخص وقد شرع الدكتور حسن صعب بتقدٌم دراسة سهبة لتحدٌث السلطة ن

 : 7ٙٙخطوطها العرٌضة فً اآلتً

 الفرع األول 

 التحدٌث القٌادي

هً التً تتحمل المسإولٌة األولى فً وعً وتنفٌذ التؽٌٌرات  leadershipالقٌادة : 

القٌمٌة البلزمة لتحقٌق التقدم ، وتكون هذه التؽٌٌرات رإٌا فً فكر القٌادة ، .. قبل 

ٌادي هو المنهج المفضل فً بحث أن تصبح حقٌقة ، مشٌرٌن إلى أن البحث الق

                                                 
  7ٖٗد . جدعان : أسس التقدم ص  7ٙ٘

 بعدها  وما ٙٔٔ، ص  9ٙ9 ٔكتابه تحدٌث الفعل العربً ، بٌروت ، دار العلم للمبلٌٌن ، ط 7ٙٙ
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اإلنماء السٌاسً بعد أن اعتبرت الظاهرة السٌاسٌة ظاهرة قدروٌة ، ملفتٌن االنتباه 

 إلى وصؾ ابن خلدون لئلنسان بؤنه ربٌس بطبعه ..

وباختصار إن التؽٌٌر السٌاسً هو قبل كل شًء تؽٌٌر قٌادي فً الوعً والتكوٌن 

فً عقل اإلنسان ، فالقابد السٌاسً ٌجب أن ٌكون ، بل إن اإلنماء فً حقٌقته إنماء 

ٌعنً بالضرورة التقدم الوطنً أو  ال االقتصاديهو المتؽٌر األول على أن التقدم 

القطاعً والنمو  االقتصادياإلنسانً ، وعلى أن التناقض المستعجل بٌن النمو 

اٌا السٌاسً أو النمو االجتماعً أو النمو اإلنسانً ٌمكن أن ٌذهب بجمٌع مز

كلٌاً نوعٌاً  خاصة إذا كان هذا التقدم قطاعٌاً وكمٌاً ال االقتصاديوإنجازات التقدم 

، وبالتالً فالتحدٌث ٌجب أن ٌنصرؾ إلى األرواح والعقول واإلرادات واألنظمة 

 قبل تحدٌث الطرقات والمبلعب والفنادق . 

ٌة ، وعلى نظام أو كما قال أحدهم : إن التفوق العسكري مبنً على البنٌة االجتماع

 الحكم والقٌم الخلقٌة وعلى تكنولوجٌا متقدمة وعلى إرادة البقاء.

واستراتٌجٌة التحدٌث تفرض علٌنا استبدال قٌمنا التقلٌدٌة بالقٌم الحدٌثة، وأبرزها 

الحرٌة واإلنجاز والفعالٌة واإلبداعٌة ، وتفرض خطورة االستراتٌجٌة اإلنمابٌة 

ولٌة ووطنٌة وعلمٌة وتؤلٌفٌة والتزامٌة وأن تكون الحضارٌة أن تكون النخبة رس

. ًَ  متحركة ذاتٌاَ

 الفرع الثانً 

 التحدٌث التنموي

والفرق بٌن مجتمع ٌنمو ومجتمع الٌنمو هو الفرق بٌن مجتمع ٌتحضر ومجتمع  

الفرق بٌن مجتمع  –كما بٌن توٌنبً -الٌتحضر أو مجتمع ٌبنى ومجتمع الٌبنى هو 

إبداعٌة ومجتمع التتوافر له مثل هذه النخبة ، إنها النخبة  تتوفر له نخبة قٌادٌة

القدوة والنخبة الرابدة فً فكرها وسلوكها وفً قولها وفعلها وفً قٌمتها وتنظٌمها 

، ومادامت القدرة السٌاسٌة هً ذروة القٌم فإن القٌادة السٌاسٌة التً تجسدها هً 

قٌادٌة تسبق بفكرها مجتمعها  ذروة المسإولٌة اإلنمابٌة والبد للمجتمع من نخبة
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وتلحق بوعٌها المجتمعات األكثر تقدماً ، فتكون بطموحها وتنظٌمها وتبلحمها 

 .7ٙ7مركز اإلشعاع التقدمً والتنظٌمً ، أي دماغ اإلشعاع التحدٌثً فً المجتمع 

القٌادة اإلنمابٌة والرٌادٌة هً القٌادة السٌاسٌة التً تستطٌع أن تتحمل المسإولٌة 

خٌة للصعود اإلنمابً األكثر ، وهذا الصعود ثورة شاملة ، إنه إنماء بكل التارٌ

 إنسان ولكل إنسان .... 

إن الحضارة واإلنماء والعلم واإلٌدلوجٌا والسلم إن هً إال وسابل والؽاٌة األخٌرة 

هً اإلنسان ، لٌس اإلنماء هو التصنع ، ولكنه التنظٌم التحدٌثً المقترن بالتنظٌم 

 القٌمً . 

والثورة الصناعٌة هً محور الثورة اإلنمابٌة الحدٌثة ، وأصبح بوسعنا أن نصؾ 

الرواد اإلنمابٌٌن بؤنهم الرواد التحدٌثٌون التصنٌعٌون ، وأن نصفهم بؤنهم المعببون 

لجمٌع قطاعات االقتصاد تعببة تنظٌمٌة وتعببة إنتاجٌة تصنٌعٌة نخبة قٌادٌة تسبق 

وتنظٌمها وتبلحمها مركز اإلشعاع التقدمً  بفكرها مجتمعها فتكون بطموحها

 والتنظٌمً أي دماغ اإلشعاع التحدٌثً للمجتمع . 

وتفرض خطورة االستراتٌجٌة الحضارٌة اإلنمابٌة أن تعتمد على نخبة رسولٌة 

 ووطنٌة وعلمٌة وتؤلٌفٌة والتزامٌة وأن تكون متحركة تحركاً ذاتٌاً.

فبات األمة والمنفتحة للقٌادة النقابٌة الشعبٌة  إن القٌادة الرسولٌة المنبثقة من مختلؾ

من العمال والفبلحٌن والمتحركة تحركاً ذاتٌاً هً القٌادة الرٌادٌة اإلنمابٌة الجدٌدة 

 التً تعطً للمنهجٌة العلمٌة الوطنٌة اإلنسانٌة األولوٌة . 

 الفرع الثالث

 التحدٌث التربوي

ٌة للمجتمع ، وهذا العنصر ؼاٌة كل ٌتصل هذا التحدٌث بالبنٌة اإلنسانٌة األساس

 تحدٌث ومالم ٌتناوله التحدٌث فإن كل تحدٌث ٌبقى ظاهرٌاً . 

ونحن أبناء العروبة أولٌاء هذا التحدٌث ، ألننا أول من حمل رسالة تحضٌر 

اإلنسان بالكلمة التارٌخٌة األولى فً سبٌل إشاعة المعرفة وتعمٌم التربٌة ، 

ثانٌة حٌن أصبحنا رسل الكتب السماوٌة إلى اإلنسانٌة وخصصنا ثورتنا التربوٌة ال
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كلها ، أي رواد خلق اإلنسان خلقاً روحٌاً جدٌداً بتربٌته على الحٌاة وقفاً للحقٌقة ، 

 الحقٌقة والخٌر . القتداءوتدرٌبه فً سبٌل الخٌر وإعداده 

أو وكانت القٌمة المبدعة فً فترات خلقنا الحضاري رإٌا خبلقة وحكمة خبلقة ، 

حكماً خبلقاً أو شرٌعة خبلقة إلى أن تحولنا من إبداع الكلمة إلى اجترارها ، ومن 

 . 7ٙ8خلق المعرفة إلى تكرارها ومن اجتهاد الشرٌعة إلى معاودتها 

تتجلى لنا أبعاد عملٌة التحدي الفعلٌة إال إذا وعٌنا التؽٌٌر النوعً األساسً  وال

ركودنا والذي حول اإلنسان من الذي اعترى عملٌة الخلق الحضاري فً فترة 

إبداع الكلمات إلى إبداع األشٌاء ، ومن نظم الرإى العقلٌة إلى وضع النظرٌات 

العلمٌة ، ومن صٌاؼة القوانٌن التجرٌدٌة إلى اكتشاؾ القوانٌن الضرورٌة الطبٌعٌة 

 واالجتماعٌة ومن فن الجهد الٌدوي إلى فن الجهد اآللً أو التكنولوجً .

وجٌا المسٌرة إلى التكنولوجٌا األتوماتٌكٌة واإللكترونٌة والصاروخٌة، فمن التكنول

فتحقق بذلك من التؽٌٌرات الحضارٌة كٌفاً وكماً فً الخمسٌن سنة األخٌرة أكثر 

 ألؾ عام التً سبقتها .  ًالمابتمما تحقق فً 

 قدرة اإلنسان التعلٌمٌة اختزاالً  –بفضل الثورة اإللكترونٌة الجدٌدة  –واختزلت 

عن األلؾ ملٌار إشارة كتابٌة التً تحولها مبلٌٌن الكتب  االستعاضةمعجزاً ٌكفل 

والوثابق الموزعة بٌن مكتبات العالم ببضعة أدمؽة إلكترونٌة تستطٌع أن تختزن 

 هذه اإلشارات .

وبذلك تتحول التربٌة من حركة تعلٌمٌة إلحٌاء الماضً إلى ثورة إعدادٌة لمواجهة 

على اإلنسان أن ٌبتكر لٌبقى ، وتصبح التربٌة اإلبداعٌة الترفاً  المستقبل ، وٌصبح

 .7ٙ9ذهنٌاً بل ضرورة وجودٌة 

فالثورة التً ٌعٌشها حالٌاً اإلنسان هً الثورة اإلبداعٌة والتقدم الحقٌقً اآلن هو 

سباق مع هذه الثورة والفضل فً ذلك لما وضعته تحت تصرؾ اإلنسان من 

 أدوات التنوٌر العلمً .
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ن فً حال انتقال إلى الطابرات الصاروخٌة التً تقدم نفس الحاجة بعشرٌن ونح

دقٌقة ، وهذا واحد من مابة ابتكار سٌطلع علٌها ، وٌكفٌنا أن نذكر بالتوسع فً 

الطاقة الشمسٌة والسٌطرة على األحوال المناخٌة والتوسع فً زراعة  المناطق 

مٌم استعمال األتوماتٌكٌة الحارة وتحرٌجها ، وضبط اآلفات الوراثٌة ، وتص

والسبرنتٌة فً اإلدارة واإلنتاج وإٌجاد أدوٌة جدٌدة للتؽلب عل التعب وإنعاش 

الذهن وإذكاء النفس ، واعتماد وسابل لتربٌة األطفال واعتماد صٌػ كٌماوٌة 

لتحسٌن الذاكرة ، ووسابل مٌكانٌكٌة لتعزٌز قدرة الفعل التحلٌلٌة وتوجٌه إذاعات 

ونٌة من الكواكب إلى المنازل واحتمال خلق مناعة فً الجسم صوتٌة وتلفزٌ

اإلنسانً ، وٌهمنا هنا داللة ذلك على تنظٌم عقبلنً حدٌث للفعالٌة اإلنسانٌة ٌعتبر 

فٌه عامل اإلبداع ، عامل التقدم وعامل الربح األول ، وتعتبر التربٌة العامل األهم 

ع ، والتربٌة هً محور العملٌة والفضل األول فً تحقٌق التنظٌم وتحرٌك اإلبدا

اإلنمابٌة ، إنها الصناعة اإلنسانٌة األولى ، التثمٌر فٌها تثمٌر انتاجً ال استهبلكً 

، وهكذا أطلق شعار التربٌة الجامعٌة تساوي مابة ألؾ دوالر ، وٌعنً التثمٌر فً 

صٌنً أفضل أنواع التثمٌر ، ولعل حكٌم  –هو اقتصادٌاً  –التربٌة أو فً اإلنسان 

عبر عن ذلك منذ خمسة وعشرٌن قرناً فقال : " إذا أدرت مشروعاً تحصده بعد 

عام فازرع قمحاً ، وإذا أردت الحصاد بعد عشرة أعوام فاؼرس شجرة ، وإذا 

أردت حصاد بعد مابة عام فعلم الشعب "  فالحبوب التً تزرعها مرة تحصدها 

علمنا الشعب حصدت مابة  مرة والشجرة التً تؽرسها تقطفها عشر مرات ، وإذا

مرة ، وإذا أعطٌت المرء سمكة تؽذى بها مرة واحدة وإذا علمته الصٌد تؽذى كل 

 حٌاته . 

ٌقول المفكر الفرنسً جان الكروا : إن التربٌة هً تثمٌر فً الرأسمال اإلنسانً ، 

والرأسمال اإلنسانً هو الثروة الوطنٌة الحقٌقٌة ومردود التربٌة على الصعٌدٌن 

فردي واالجتماعً هو على األقل معادل لمردود الرأسمال المادي ، ولربما ذهب ال

 الرأسمال المادي هدراً إذا لم ٌوجد أناس مدربون ٌحسنون التصرؾ به .



 (325) 

ولنضؾ إلى ذلك أن القدرة اإلبداعٌة أصبحت من اآلن فصاعداً أشد أهمٌة للنمو 

نفعله لصنع  لك فإن أفضل مااالقتصادي من القدرة على التكنٌز أو االدخار ، ولذ

 .77ٓرجال الؽد هو أن نخلق جواً مبلبماً بواسطة التثمٌرات الفكرٌة العامة 

علٌنا أن نتربى تربٌة إبداعٌة ألن ننمو نمواً إبداعٌاً ، أي ٌجتاز الهوة بٌن األمٌة 

واإلبداع ... األمٌة الكمٌة ألن أكثر أبناء شعبنا العربً ، مازالوا أمٌٌن ، واألمٌة 

 النوعٌة ألن أكثر الذٌن تعلموا لم ٌربوا تربٌة إبداعٌة . 

وكما ذكر المفكر اإلٌطالً اسحق دوتشر فإن نكثتنا الفكرٌة فً الخامس من 

 حزٌران ، لم تكن لتبلػ ما بلؽته لو أن الجندي تربى على المبادرة الفردٌة . 

ات ، إذا والعربً أبدع فً الخمسة آالؾ سنة من التارٌخ اإلنسانً ست حضار

اعتمدنا التصنٌؾ الحضاري الذي وضعه توٌنً ، والتجربة العربٌة الحضارٌة 

حتى ابن خلدون فً  الذي امتدت فترة الخلق فٌها سبعة قرون منذ الرسول 

 .77ٔحضارة ابداعٌة متمٌزة كما أظهره كردٌٌر فً دراسته المقارنة 

بداع له سٌاقه نستطٌع أن نمٌز شعباً على آخر فً اإلبداع ، ولكن اإل وال

االجتماعً والقٌمً والبنٌوي والقٌادي ، أي وجود نخبة قٌادٌة خبلقة ، وقد رد 

فٌبر ذلك إلى علم االجتماع مفسراً الحضارة الؽربٌة بالبروتستانتٌة الكالفانٌة التً 

 بشرت بالروح الفردٌة والتً أطلقت الروح اإلبداعٌة لئلنسان الحدٌث .

ة علم االقتصاد فصاغ نظرٌة الرواد االقتصادٌٌن واستطلعها بعضهم من زاوٌ

 .77ٕالذٌن ٌشقون طرٌق المجتمع إلى اإلنماء واإلبداع 

 الفرع الرابع

 structural -التحدٌث البنٌوي 

البٌنٌات الحدٌثة هً المتجسد الحركً واإلبداعً للقٌم الحدٌثة  ولعل التحدٌث فً 

ذلك ألنه باختصار هو بنٌة المنتظم السٌاسً هو أم الباب وحجر الزاوٌة فً 

 البنٌات ، واإلطار المشع لحركات سابر بنٌات المجتمع وتنظٌماتها . 
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وكما قال أفبلطون : إن السٌاسً ٌبنً النظام السٌاسً كما ٌنسج الحابك الثوب فهو 

 الخٌط الواصل بٌن جمٌع عرى الثوب ، وإذا انقطع انقطع الثوب كله .

دى البنٌة السٌاسٌة قبل أٌة بنٌة أخرى ، والبنٌة والتحدي الحضاري التحدٌثً ٌتح

السٌاسٌة هً أداة تحدٌث سابر البنٌات ، وتحدي التحدٌث واإلنماء هو الٌوم تحدي 

 .77ٖالقابلٌة للبقاء والحٌاة 

ومقتضى أي منتظم سٌاسً أن ٌكون األداة التً ٌمكن من االستجابة للتحدي 

دولة والملك للعمران بمثابة الصورة الحضاري ، وفً ذلك ٌقول ابن خلدون : إن ال

ٌمكن انفكاك  للمادة ، وهو الشكل الحافظ لنوعه ، وقد تقرر فً علوم الحكمة أنه ال

تتصور والعمران دون الدولة والملك  أحدهما عن اآلخر ، فالدولة دون العمران ال

 .77ٌٗتعذر

اإلنمابٌة والشك أن الثورة التحرٌرٌة السٌاسٌة تقود حتى إلى الثورة التحرٌرٌة 

والطوران هما لحظتان متكاملتان  فً مجرى الثورة الحضارٌة الشاملة وسٌاقها ، 

وهذا التكامل ٌفرض فقه حقٌقة الثورة السٌاسٌة والثورة اإلنمابٌة ، فٌكون المنتظم 

 77٘السٌاسً متجلى قٌم الثورتٌن ، وٌكون اإلنسان هدؾ األهداؾ من كل شًء 

ن الدار اإلنسانٌة وحدة دار كاملة وهذه دراسة ، إما وعلٌنا فهم حقٌقة أساسٌة هً أ

أن تكون كلها دار للحرٌة االجتماعٌة أو ال تكون ، وإن العلوم االجتماعٌة  وفً 

 مقدمتها العلوم اإلنمابٌة ٌجب أن تكون كلها فً خدمة الشعوب جمٌعاً .

لحرٌة وال نتؽاضى عن حقٌقة أساسٌة هً العبلقة األكٌدة بٌن التحرر كحالة وا

ٌمكن أن ندعوه بالحرٌة السٌاسٌة والحرٌة الروحٌة ،  الروحٌة أو العبلقة بٌن ما

الحرٌة األولى هً حرٌة تصرؾ بالقدرة أو السلطة السٌاسٌة والحرٌة الثانٌة هً 

حرٌة صٌرورة الذات الخبلقة والطرٌق الواصلة بٌن الحرٌتٌن هً طرٌق التحقق 

ٌن التحرر كنزعة والتحرر كتنظٌم ٌتطلب االقتصادي واالجتماعً ، والعبلقة ب

القدرة على تقٌٌم كل تنظٌم سٌاسً لتقدٌر مدى تجسٌمه للكرامة اإلنسانٌة ، 

والتحرر التقدمً هو هذه الكرامة والثابرون فً سبٌل الكرامة أٌاً كانوا وحٌثما 
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كانوا ، مع تركٌزنا للعبلقة بٌن المتطلب التربوي واالجتماعً واالقتصادي 

 مة اإلنسانٌة ومستواها السٌاسً أو القانونً أو الخلقً أو الروحً .للكرا

ٌتحدث  إن التنظٌم السٌاسً فً أي بلد ٌقترب من الكرامة اإلنسانٌة بقدر ما

moderenize  ًأي ٌعتمد قانون واحد لجمٌع المواطنٌن واعتماد اإلنجاز أساسا

فً التحدٌث حداً للطاقة  للصعود فً سلم التنظٌم السٌاسً واإلداري ، لذلك فبل نجد

الخبلقة للفكر السٌاسً الثوري ، بل منطلقاً لها ولكنه فً الواقع منطلق عسٌر 

فٌه ، معٌار القانون العام لجمٌع المواطنٌن الذي ٌستوي أمامه الحكام  وأعسر ما

والمحكومون إنه حكم القانون الذي هو أفضل من حكم األشخاص والشرٌعة 

   transcendenceنون وحكمته ورفعته وعلوٌته اإللهٌة هً تقوٌة للقا
77ٙ
. 

ذلك أن تطور الحرٌة فً ظل أي نظام رهن بمدى تطور اإلنسان داخل هذا النظام 

 تطوراً إكراهٌاً .  تطوراً اقتناعٌاً ال

وإذا كنا قد شددنا على المتطلب القانونً للتنظٌم السٌاسً الذي ٌصون الكرامة 

م السٌاسً أداة القانون ال القانون أداة التنظٌم السٌاسً اإلنسانٌة فؤلننا نعتبر التنظٌ

 .777أو الدولة 

وإذا كان لنا أن نسجل رأٌاً ٌرى تؽٌٌر اإلنسان بتؽٌٌر ظروفه االقتصادٌة 

ننسى الرأي اآلخر القابل بتؽٌٌر اإلنسان بسبب تؽٌٌر  واالجتماعٌة ، فٌجب أن ال

االهتمام بالحكم  -الكبلسٌكً  االتجاهحسب  –ٌكفً  بنٌة الوعً الذاتً له ، أي ال

 السٌاسً ، وإنما ٌجب التعوٌل على سلوك اإلنسان السٌاسً . 

وٌجب التؤكٌد على التكامل بٌن الحرٌة الموضوعٌة والحرٌة الذاتٌة أو فً تشدٌدنا 

على مفهوم جدٌد للحرٌة الروحٌة ال على أساس أنها حرٌة تحرٌرٌة ، بل على 

طلع إلٌها اإلنسان لٌستطٌع أن ٌمارس حٌاة فاضلة بعٌدة أنها جماع للحرٌات التً ٌت

عن القهر ، وهذا هو فً نظرنا السٌاق القٌمً للبحث عن التحدٌث البنٌوي 

السٌاسً مع العلم بؤنه مهما حاولنا أن نحدد البحث البنٌوي تحدٌداً منهجٌاً وظٌفٌاً 

 نستطٌع  أن نتجاهل  هذا السٌاق القٌمً . فإننا ال
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 دس عشرالبحث السا

 المجتمع المدني  

ماهو هذا المجتمع الذي هو مسرح التارٌخ وقاطرته والبإرة المركزٌة فٌه والحٌاة 

 . 778اإلٌجابٌة والفعالة لكل التطور 

قبل أن ننبري إلى تحدٌد المقصود من المجتمع المدنً ، وتبٌان ماهٌته وطبٌعته 

ال المظهر بٌن الظاهرة الذاتٌة البد من اإلشارة السرٌعة لبلختبلؾ فً الجوهر 

وفً الوقت نفسه عجز  –ظاهرة المجتمع المدنً –السٌاسٌة والظاهرة االجتماعٌة 

الظاهرة السٌاسٌة عن استٌعاب حركة الروح ، وتشوفات القٌم الوجدانٌة للفرد ، 

 عاجزة عن استٌعاب حركة الجماعة وروحها الكلٌة . –من باب أولى  –فهً 

شموالً من الدولة ، وأكثر ثراًء وعطاء وؼنى ، والدولة فالجماعة أو األمة أوسع 

تعجز عن استٌعاب منطق األمة وثقافتها العامة ورموزها وطقوسها وعاداتها 

وأساطٌرها ، ومعاقد عزتها ، واعتزازها الروحً ، بل وتتحدد مصداقٌة الدولة 

حضارة تبعاً لمقاربتها لهذه الخصابص ، وفً ذلك ٌقول رٌمون بوالن : الدولة 

 .779بؤسرها ، وقد استجمعت قواها ، فؤفصحت عن نفسها فً مإسسة 

وهذا المعنى ٌإكده ماكٌفر بقوله : تظل أساطٌر الشعوب فوق الدولة ولكن بعض 

الدول تحاول أن تكٌؾ هذه األساطٌر على هواها ، فتشوهها وتحرؾ معناها ... 

طبلقها وحرٌتها إلى ذلك أن أساطٌر الشعب المعبرة عن روح الجماعة تظل فً ان

أن ٌفسدها حكم المستبدٌن ، أو حكم المتزمتٌن ، وهذه األساطٌر هً ولٌدة 

التجارب مع فنون الحٌاة ومع حس األرض ، ومع قٌم الحب ، والرفعة ، ومع نداء 
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الفنون ، ومع المسرات واألفراح ، ومع الشرؾ البلمتناهً لتحقٌق الرؼبات ، 

 .78ٓلتً تستعصً على الفهم ، إنها تجربة اإلٌمانومع الصراع مع تلك التجربة ا

هو للدولة  هو للجماعة ، وما لقد اختلفت المواقؾ ، وتباٌنت األفكار حول تحدٌد ما

 ، وفقاً لآلتً : 

بنوع من  –لقد قام الفكر اللٌبرالً بعملٌة اقتطاع فً الجماعة حٌث فصل  -1

الحقٌقة بٌن الجسم السٌاسً "الجسم االجتماعً" و –التمٌٌز األفقً

 السوسٌولوجٌة . 

ترى اللٌبرالٌة ضرورة رفع ٌد الدولة عن حٌاة الجماعة الثقافٌة ، وعن  -2

 . 78ٔحرٌات األفراد ومعتقداتهم وآرابهم ، وطرٌقة تفكٌرهم وأسالٌب حٌاتهم 

وإذا استقرأنا الجهاز المفاهٌمً " البنٌة الفوقٌة والبنٌة التحتٌة "، فالحل الماركسً 

الثقافة ...إلخ " تتحدد  –الدٌن  –القانون  –فوقٌة " األٌدٌولوجٌا ٌرى أن البنى ال

بالبنى التحتٌة ) البنى االقتصادٌة ( ، وإن توحٌد هذه األخٌرة ٌإدي بالضرورة إلى 

توحٌد الثانٌة ، وتحقٌقاً  لذلك ٌرى هذا الحل ضرورة القٌام بعملٌة جراحٌة لتوحٌد 

 .78ٕنقسام العمودي من جسم المجتمعكلٌة السلطة فً المجتمع وإزالة هذه اال

عبلقة النظام السٌاسً بالقٌم الروحٌة واألساطٌر وآداب  والسإال المطروح هو: ما

 الشعب ، ومنطقه وثقافته العامة ؟؟ 

ٌمكن أن نضرب مثبلً على ذلك بؤن النظام القانونً فً االتحاد السوفٌاتً لم ٌكن 

ل على العرؾ كمصدر للقانون ، األمر ا لذي حرم هذا النظام من ذلك المصدر لٌعوِّ

ال  والمعبر عن حس الشعوب وروحها العمٌق فً اإلبداع .   78ٖالفعَّ

 ماهً خصابص هذا المجتمع ؟؟ ٌمكننا أن نسجل هنا المبلحظات اآلتٌة : 

                                                 
 9ٙٓروبرت ماكٌفر : تكوٌن الدولة ، ترجمة  د. حسن صعب ، دار العلم للمبلٌٌن ، بٌروت ،   78ٓ

  ٕٗ٘ص 
 . ٕٗ٘روبرت ماكٌفر : الدولة ، ص  78ٔ

د. سلٌم حداد ، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع  جورج بوردو : الدولة ، ترجمة  78ٕ

  ٕٖٔ، ص 98٘،  ٔ، بٌروت ، ط

  7٘ص 997ٔد. كمال أحمد الحشٌش : الرقابة القضابٌة على أعمال اإلدارة ، القاهرة ،   78ٖ
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إنه  –إنه حاصل اجتماع عدد كبٌر من الجماعات التً تختلط دون أن تذوب  -1

ه ٌتمٌز بمجموع خاص معقد ومتنوع من ، إن 78ٗ-فً المقام األول مجتمع كلً

البنى والمسالك والمواقؾ االجتماعٌة وبنماذج ثقافٌة ورموز ومعتقدات وقٌم 

 تمتزج فً صٌؽة خاصة لتكون تنظٌماً مشتركاً وذهنٌة واحدة . 

فالمجتمع المدنً مجموعة مفرزة وظٌفٌاً ) ولٌست قبلٌاً أو عشابرٌاً أو فبوٌاً( 

 عات التً تجمعها عبلقات مشتركة . وٌضم العدٌد من الجما

هذه المجموعة هً ثمرة المدنٌة التً ٌإدي تطورها إلى تقسٌم العمل 

والتخصص الوظٌفً ، فحجر الزاوٌة فٌه هو المواطن الفرد ، لكن لٌس على 

أساس أنه كابن فً كتلة بشرٌة صماء وسدٌمٌة ، بل هو ذلك الشخص المجرد 

 المتسم بصفات وخصابص معٌنة . 

وعلى اعتبار أن القانون هو أداة الضبط والتنظٌم فً هذا المجتمع فالقانون 

 بذواتهم .  خطاب موّجه إلى المواطنٌن بصفاتهم ال

حسب الوصؾ السابق ٌكون الفرد ذرة اجتماعٌة " مدرسة مورٌنو  -2

االجتماعٌة " هذه الذرة االجتماعٌة ، تدخل فً عبلقات عدٌدة فً المجتمع : 

 مزارع ... الخ .. –تاجر  –ناخب 

المجتمع المدنً متطور متؽٌر منظم .. تتحرك فٌه خطوط القدرة الربٌسٌة  -3

نحو األعلى وٌظل الفرد متابعاً صعوده نحو المستوٌات األعلى ؼٌر متؤثر 

 78٘بقوانٌن الوراثة ، بل ٌحل محلها فً سلم الصعود فبات متنافسة متقاطعة 

جر الذي تتحدد فٌه خطوط القدرة فً بعكس الحال بالنسبة للنظام الطبقً المتح

 الهرم االجتماعً تحدٌداً صارماً وجامداً .

ٌطرح هذا المجتمع بصورة مستمرة ومتجددة جدلٌة النظام والحرٌة أو مسؤلة  -4

ة  78ٙالنظام والتقدم ، وما الدولة سوى رهان وكابح منظم لهذه الجدلٌ

ٌة ، فهً المحركة والمٌكانٌزم الحقٌقً فً كل ذلك ، هو العبلقات االجتماع

                                                 
 –بٌروت  –جان ولٌام البٌار : السلطة السٌاسٌة ، ترجمة الٌاس حنا الٌاس منشورات عوٌدات  78ٗ

 . 7ٓص – 98ٖٔ – ٖط –ٌس بار
  ٕٖٔ-9ٕٔص  –ماكٌفر : الدولة   78٘

  ٓٔٔجورج بوردو  : الدولة  ص   78ٙ
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للواقع االجتماعً والقوة الدافعة إلى التؽٌٌر باعتبارها عبلقات عمل وإنتاج ، 

 وكل ماٌفعله الفرد ٌدخل فً عملٌة تحوٌل المحٌط االجتماعً . 

السمة األخٌرة فً المجتمع المدنً هً سمة التؤسٌس قاصدٌن من ذلك الصٌػ   -5

ً تحدد تنظٌم البنى االجتماعٌة التنظٌمٌة للطقوس والعادات والتقالٌد الت

هً البنى الفوقٌة ) االٌدلوجٌة ، القانونٌة ، الدٌنٌة  –بهذا المعنى  -فالمإسسات

الخ... ( بقصد الحفاظ على شًء من االمتثال والتماسك والتواصل والتعاضد 

 . 

وهذه المإسسات ) البنى الفوقٌة( ، هً من عوامل االنتظام االجتماعً فً حٌن أن 

العبلقات االجتماعٌة التً تإلؾ البنٌة التحتٌة هً من عوامل التجدٌد  تؽٌر

 االجتماعً لكن ماهً آلٌات التماسك هذه ؟؟ 

البد من التؤكٌد على أن التقدم اإلنسانً ٌزٌد فً ؼنى وتشابك وتعقٌد العبلقات 

إلى خلق المزٌد من  –االجتماعٌة ، وهذا ماٌإدي إلى نوع من التناسل االجتماعً 

 لفبات االجتماعٌة وإلى المزٌد من االتساع والتعارؾ..ا

وكما قٌل إن المدنٌة تنمً الفرد لكنها توطد التعاون ، فهً تزٌل المسافات لكنها 

حصر لها للبنى االجتماعٌة ترتد  تزٌد من هوة الفروقات وهذه المظاهر التً ال

 .787إلى القانون والقٌمة 

ً على أساس اإللزام أما القٌمة فتقوم على فالقانون ٌقوم بعملٌة الصهر االجتماع

اإلٌثار من أجل اآلخرٌن وهكذا فالقٌمة هً اإلسمنت الحقٌقً الذي ٌشد لبنات 

المجتمع المدنً ، وهً المكوك الذي ٌنسج أوصال التبلحم وشراٌٌن التماسك 

واالندماج محمولة على روابط العقل واألخبلق والعمل والمصلحة والقانون تلك 

ط التً هً النقٌض التارٌخً لمجتمع القرابة واألهلٌة ذلك المجتمع المإسس الرواب

 على الروابط األهلٌة والقبلٌة . 

وعبلقة الفرد بالدولة فً المقام األول تقوم على مقاٌٌس مجتمعٌة كالعمل والمساواة 

والحرٌة واإلنتاج واإلبداع وٌمٌز علم االجتماع بٌن قوتٌن فً الحٌاة قوة الحركة 

 واالستقرار .  االتساقاإلبداع واإلنتاج والمبادأة وهً قوى التؽٌٌر وقوى و
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القوة األولى هً قوة اإلنتاج والعمل واإلبداع والتفكٌر والتجدد ) المجتمع المدنً( 

 وقوة االستقرار واالمتثال متمثلة فً األعراؾ والعادات .

قوى االستقرار وقوى  والمجتمع السلٌم هو الذي ٌقوم بعملٌة موازنة مستمرة بٌن

 اإلبداع . 

المجتمع المدنً هو الذي ٌبدع الدستور الخلقً والجمالً والفكري والذوقً لؤلمة 

وهو الذي ٌصٌػ موسوعتها القٌمٌة وفولكلورها وأدبها وأقاصٌصها وأرٌجها 

الروحً ولقد شبه هورٌو المجتمع بلعبة شطرنج تقوم على جامعة الحرٌة والنظام 

 ترتٌب الوسط االجتماعً على النحو الذي ٌحقق مصلحة الفرد . ومهمة السلطة
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