
 1

  

  
  



 2

  االهداء
  

  الى أخي وشقيقي العزيز

  القاضي

  االستاذ حسين كاظم وسمي

  الزهيري

  ...أُُهدي هذا السفر 

  ضمد كاظم وسمي 

  2009آذار 



 3

 المقدمة

 الـى أقـصى مـدارج التقـدم         لقد وصل العالم االخـر    
 فقد ودع القرون الوسطى بما فيها من أساطير         والحضارة،

وال تؤمن  .. لغيب  وشعوذات والهوتيات تمجد المعجزة وا    
(  حتى دخل هذا   ..وتكسر نواميس الطبيعة  .. بقوانين العقل   
ليؤسس لفكر وعـالم    .. في عصر النهضة    ) العدو الكافر   

جديد يؤمن باإلنسان والعقل البشري ثم يتحول الى عصر          
الحداثة واألنوار القائم على العقالنية كأفق نهـائي للحكـم         

ـ  .. على األشياء واألحداث     (( ى تمجيـد مبـدأ      فضالً عل
.. الذي يعطي اإلنسان دوراً مركزياً في الكون        )) األنسنة  

يواشج كل ذلك مع مبدأ الحرية الذي تجسد أخيراً في بناء           
النظام الديمقراطي التعددي التداولي ، ناهيك عن إعتمـاده         
على العلم الذي حوله من قوة الى قدرة عظيمـة يمـسك            



 4

ثـم  ..  ويسوسه كيفما يشاء بمفاتيح التحكم بها ليسود العالم 
جاء العصر التكنولوجي وأخيراً عصر العولمة القائم على        

.. المعلوماتية ورؤوس األموال المتنقلـة عبـر الحـدود          
بـل أن   .. والمباغتة لكل دول العالم وفي عقـر دارهـا          

العولمة صارت تتدخل في حياة البشر جميعـاً ال يمكـن           
مة الذكيـة والفائقـة     الفكاك من تأثيراتها من خالل المعلو     

.. والمستشرية عبر وسائل اإلتصال المدهشة كالموبايـل        
وهكذا حقـق الغـرب     . الخ  ... واألنترنيت والفضائيات   

والقادم طوفان مـن    .. منجزات علمية لم تخطر على بال       
  .المعرفـــــــــة أعظـــــــــم 

اما نحن العرب والمسلمين فلم نزل في نوم عميق تأسـياً           
وفي الوقـت   .. ا ونعيد إنتاجه    نجتر تراثن .. بأهل الكهف   
بسرعة الصاروخ نحو المـستقبل ،    ) عدونا  ( الذي ينطلق   
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!! ننطلق نحن أيضاً بسرعة الصاروخ ولكن نحو الماضي         
  إذا كان اهللا قد حبا.. وصار الكثير من الهوتيينا يرددون 

.. بالعلم فإنه سبحانه وتعالى قد حبانا باإليمان        ) عدونا   ( 
).. عـدونا   ( شرفاً وتفوقاً وإنتصاراً على     ويكفينا اإليمان   

ومن ههنا أوتينا إذ صرنا ال نفرق بين اإليمان ومطالبه إذ           
نؤكد إيماننا الذي ال يهتز بكل ما أخبرنا بـه القـرآن            (( 

. وبين شروط العقل والعلم     )) .. الكريم بالوحي الصادق    
حتى وإن تعـارض مـع      .. فاإليمان تسليم وتصديق قلبي     

عقل والطبيعة ، ألن اإليمان محل إعتقاد يعتمـد         نواميس ال 
أي يعتمد على مدى    .. على أمر ال يمكن لبشر الحكم عليه        

المقبولية من ضمير اإلنسان فحسب  أما العقل الـذي لـه           
شروطه المنطقية المعروفة بإستخدامه آللة العلم للحكم على 
األشياء وأن تعارضت مع التصديق القلبي فال يوجب كفراً         
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.. ألن لكل ميدانه وتصديقه ومجال عملـه        ..  مروقاً   وال
لذلك إنطلق عدونا في تطوره الحضاري من العقل والعلم          
بخالفنا حيث مكثنا في وهدة التخلف عاكفين على إيماننـا          

  .. .فحــــــــــــــسب

بـشروط العقـل والعلـم ومـستحدثاته        ) العـدو ( قاتَلََنا  
أحاديث التكنولوجية الرهيبة وقاتلناه بسيوف صدئة تحدوها       

.. حتى صرنا نحـن الغنـائم والـسبايا    .. الغنائم والسبي   
وصرنا ببقايا نصالها المثلومـة     .. وتكسرت سيوفنا لقدمها    

لقد بات  !! نقتل بعضنا البعض بعدما كفّرنا بعضنا البعض        
من حيث العلم والتقـدم     ) عدونا  ( البون شاسعاً بيننا وبين     

 في ردم هـذه     حتى عز علينا مجرد التفكير    .. الحضاري  
الهوة السحيقة أو تجسيرها ، ومع توالي الهزائم المنكـرة          

ونحن ال نبرح العذاب المهـين صـار        .. التي ألحقها بنا    
.. ال حل له إال بتدخل السماء       ) عدونا  ( الفرق بيننا وبين    
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.. وطير األبابيـل  .. إال بخيول السماء    .. إال بالمعجزات   
.. لرباني فقط منتظـرون   وللحل ا .. لذلك أنّا ههنا قاعدون     

: رغم أن اهللا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم           
  )).إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا مـا بأنفـسهم   (( 

 مالم نأخذ بأسباب العلم والمعرفـة       – العرب   -أيها السادة   
مالم نحرر األسئلة دون    .. مالم نؤمن بالعقل وشروطه     .. 

لعقل والعلم ، مالم نفصل المقـدس       تحريم أو خوف أمام ا    
عن تطور التاريخ الحضاري البشري ألن إحالل المقـدس    
يحول التاريخ الى موقوف وغير فاعل مالم نعنـت ونكـد           

 ال يمكننا أن نوفر الشروط الالزمة –ونبذل قصارى الجهد 
أيها السادة إن العالم    .. لإلرتقاء الحضاري والتقدم العلمي     

فـي الوقـت الـذي     .. واتها العلم   يخوض اليوم معركة أد   
إن المعركة الوحيدة والحقيقيـة     !! نخوضها بأدوات الغيب  
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هي معركة الحضارة القائمة على اساس العلم والحريـة ،          
  .فهل نحاول ولوجها ؟ لعلّه وعسى 
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  الفصل االول

  نقد الفكر العربي 
  إعادة تشكيل الوعي العربي : المشروع النهضوي 

  
فكر العربـي التقليـدي الـى الحريـة         لم يتطرق ال  

بالمعنــى السياسي للمفهوم ، بل اشتمل علـى دعـوات      
التي كانت معترفا   )) .. الرق  (( لمواجهة ظاهرة العبودية    

بها ضمن الفكر االسالمي ككل ، بيـد ان ذلـك اليعنـي             
اضمحالل الشعور بالحرية في مقاومـة مظـاهر الظلـم          

ـ        ن الثـورات الـشعبية     واالستبداد ، بدليل قيام العديـد م
المدفوعة باسباب إقتصادية واجتماعية ، رغم اصـطباغها        
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 - التي هي سمة ذلك العصر       –بالصبغة الدينية والمذهبية    
 .  

)) الجبـر  (( قامت الدولة االموية علـى اسـاس ادلجـة       
والتنظير له بغية اكساب الشرعية لسلطتها غير الشرعية ،         

 توظيفـاً سياسـيا     ))الـديني   (( بمعنى انها كانت توظف     
أي سلب االنـسان مـن كـل قـدرة علـى            ..(( فاضحاً

االختيار،وانه بالتالي مسير في كل شيء،والبد ان يطيـع         
  )) . السلطان ، ذلك ان مشيئته من مشيئة اهللا 

  
  اآليديولوجية الجبرية   

يمكن القول ان االيديولوجية الجبرية كانـت سـمة         
 حتى انهيار الخالفـة     السلطة الدينية االسالمية منذ معاوية    

تلك االيديولوجية التي بنيت على لـي الـنص       .. العثمانية  
وتأويله تأليهاً للخليفة ، او في احسن االحـوال تفويـضه           



 11

لكن لم يعدم التاريخ العربي ومضات مشرقة .. سلطة االله 
للتصدي لكابوس الجبر والغاء ارادة االنسان مـن خـالل          

كر المعتزلي الذي جاهد لكي الفكر التنويري الذي افرزه الف 
يعطي بعداً سياسياً لمفهوم الحرية من خالل محاولته فـي          

االختيـار  (( اعادة تشكيل الفكر العربي على اساس مقولة        
والتي اظهر لها الحجة البالغة من النص الديني ذاته ،          ))  

وانتهى الى تفنيد نظرية الجبر واثبت ان االنسان مـسؤول         
 تلك الشعلة لم ينفـذ ضـوؤها فـي          غير ان .. عن افعاله   

مسالك العقل العربي اذ سرعان ما تم اطفاؤها ليسود الفكر          
السلفي الجبري على مقدرات العقل العربي حتى يوم الناس  

  ! . هذا 
وقد طبع الفكر العربي التقليدي منذ البداية بما اسماه         

كعنصر قوة وهيمنة  بخـالف      )) بالعصبية  (( ابن خلدون   
ر الغربي الحديث بالعلم كعنصر قوة معرفيـة        ارتباط الفك 
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هذه العصبية التي لم تـزل تعمـل        .. وسيطرة اخضاعية   
عملها في مجتمعاتنا العربية ، وتقف حجـر عثـرة امـام      

قام ابن خلدون بالتكلم عنهـا محلـالً        .. تطورها وتقدمها   
  ..المجتمع العربي على ضوئها

مرتبطة تحليل العصبية هو تحليل القوة العاملة ال      (( 
بالنسب ، أي بما ينتج جميع العالقات االجتماعيـة التـي           
تكيف المسيرة الى السلطة ، وتكيف ايـضا مـا نـسميه            

وقد تنامت هذه العصبية لتنتهـي      )) .. المشروعية للسلطة   
الى قوة فاعلة مرتبطة بالنسب ليس الى القبيلة فحـسب ،           

حزب وانما بالنسب الى الطائفة والعرق والدين والجهة وال       
  . الخ .. والمنطقة والمليشيا 
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ومع حلول عصر النهضة االوربية ، بعد انقـضاء         
العصور الوسطى وتنامي افكار عصر االنوار  واطاللـة         
الحداثة بأقانيمها على العالم والقائمة على اساس سـلطان         
العقل بثالوثه المشيد علـى العقالنيـة والحريـة والعـدل           

 االنسان مركزية كونيـة ،  السياسي واالجتماعي ، واعتبار  
العقـد  (( وشرعنة السلطة على ضوء نظرية روسو فـي         

بتجسيده الحداثة سياسيا من خـالل البنـاء        )) االجتماعي  
االمر الذي اثار جملة من القضايا الحيوية       .. الديمقراطي  

التي خاضها الفكر العربي منذ االرهاصـات النهـضوية         
)) لنهضة العربية   ا(( االولى والتي اصطلح على تسميتها      

لتطرح المزيد من االشكاليات التي تتالقى عنـد فكـرة         .. 
حيث ان االلمامات االولـى للـوعي العربـي         .. الحداثة  

باشعاعات النهضة االوربية كانت كمفارقة تاريخية كبرى       
، ذلك ان االنغالق الحداثي الحضاري للفكر العربي أخـل     
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فضى الى الصدمة   بالتوازن الحداثي الكوني ، االمر الذي ا      
اذ ارتبط ذلك بـالغزوة الفرنـسية       .. االستعمارية االولى   

م ، وما تالها من موجات      1798بقيادة نابليون لمصر عام     
وكان من الطبيعي ان يتأثر العقـل العربـي         . استعمارية  

لتكون ردة الفعل   .. بالقيم الجديدة الوافدة مع تلك الغزوات       
هـي  .. اد والتخلـف    في الوعي العربي المكبل باالسـتبد     

  محاولة اعادة تشكيل هذا الوعي ليقوم على اساس
رفض الطابع االستعماري لهذا النموذج مع تبن        (( 

  )) . في نفس الوقت لمكتسبات الليبرالية الغربية 
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  التحديثية الليبرالية   

وهكذا بدأت المرحلــة االولــى مـن النهـضة       
التحديثية االسـالمية  (( نالعربية والتي اسماها برهان غليو 

والتي عملت على طبع الفكر العربي آنذاك بطابع نقد )) .. 
طبائع االسـتبداد  (( الذات ، حيث وجه الكواكبي في كتابه       

نقداً الذعاً للتقاليد السلطانية االستبدادية والتـي سـادت         )) 
باسم االسالم  كما نقد علي عبد الرازق مفهوم الخالفة في           

اطها بمبدأ القوة واالستبداد كما فـي كتابـه         االسالم وارتب 
هذه الحقبة التـي    )) . االسالم وأصول الحكم    (( الموسوم  

استغرقت النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف        
االول من القرن العشرين ، لم تكن حقبة ابداع بقـدر مـا             

  . كانت محاولة نقد الذات 
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يد ولكن  فقد نادى متنورو هذه الحقبة بضرورة التجد      
كتجديـد الفكـر    (( من داخل الثقافة والفكـر العـربيين        

االسالمي وفقهه وتجديد مفاهيمنا عن الدولة والسلطة فـي         
طمح هذا الفكر ان يغرس البـذرة االولـى         )) .. االسالم  

العادة تشكيل الوعي العربي بحتميـة التقـدم بمواجهـة          
ي التخلف ، واراد ان يطور انبعاث جواني العادة النظر ف         

غير ان التـدخل االسـتعماري      .. كل المسلمات التقليدية    
اجهض هذه النبتة الغضة وتركها معلقة في الهواء دون ان          

ويعد االفغاني ومحمد عبـدة     .. يكتب لها التطور المنشود     
  . من اكبر فرسان هذا الفكر 
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  المـد القومي   
 – مرحلة االيديولوجيات    –ثم جاءت المرحلة الثانية     

تكونت معالمها بعد انتهاء الحرب العالميـة الثانيـة         التي  
والتي تناغمت مع سلسلة االستقالالت الوطنية العربيـة ،         
وأفضت الى اشـتداد عـود حركـات التحـرر العربـي          
واستشراء المد القومي  باالضافة الى نمو الفكر الماركسي         

وقد شكل انتشار المـد القـومي       .. والطروحات الليبرالية   
مرحلة التفكير في ان اعادة هيكلة النظام العربي        (( الكبير  

ورغم )) .. يمكن ان يتم عن طريق االيديولوجية القومية        
مارافق هذه المرحلة من قيام دولـة اسـرائيل والهـزائم           
المنكرة التي حلت بالعرب واشرت اغتيال العقل العربي ،         
وابرزت فجاجة الفكر التقليدي  وما تال ذلك من تـصدع           

القومية والوطنية اال ان ما انجزته هذه الحقبة هو         االنظمة  
اذ تم ترسـيخ هـذه       (( – كمعطى ثقافي    –الهوية العربية   
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واعتقد ان ذلك يعتبر    . الهوية لدى الشعوب العربية قاطبة      
)) .. من بين المكاسب الكبرى في التاريخ العربي الحديث         

رغم ان ظهور االختالالت في هياكل االحزاب المنضوية        
ت الوية االتجاهات التقدمية ، شرعت باالنقضاض على        تح

مكتسبات هذه الحقبة،فضالً عن مأساة االنفصال بين سوريا        
 والتي مهدت لهزيمـة الخـامس مـن         1961ومصر عام   

 لتعلن خيبة الفكر القومي العروبي ومعـه        1967حزيران  
كل االفكار المحايثة بما فيها الفكر الماركسي ، والثغرات         

  . التي تبدت في حركة المقاومة الفلسطينية البنيوية 
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  الصحوة األصولية   

منذ سبعينات القرن الماضي وكرد فعل على هزائم        
وخيبات الفكر العربي بتنوعاته دشنت المرحلة الثالثة فـي         

إذ أتصفت هذه الحقبـة     .. مسيرة النهضة العربية البائسة     
ـ     .. بقوة التطرف وتمايز األنشطار      رت فمـن جهـة ظه

(( اشارات ألعادت انتاج األصولية الدينية تحـت يافطـة          
وقد شجعت األنظمة العربية بـل      )) .. الصحوة األسالمية   

والغرب والسيما أمريكا على أعادة أنتاج األصولية السلفية        
لمواجهة األصـولية الدينيـة الـشيعية       ) كمضاد نوعي   ( 

ثـة  الكار/ فكان الخطأ التاريخي    .. المتصاعدة في إيران    
الذي لم يلحق األذى بالشعوب العربية واألسالمية وحسب        

.. بل جر الويالت على الشرق والغـرب علـى الـسواء       
وبذلك أستشرى الفكر التكفيري نتيجة الصدمة األستعمارية       
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الجديدة ، والتي تقودها أمريكا لتنتهي بالبالد العربية الـى          
  حركات تكفيرية الغائبة شعارها

تحاول في سـياق معاداتهـا       .. ))بعثت بالذبح    (( 
 – انكـار المقـدس      –للحداثة المماهاة بينها وبين األلحاد      

لتحيل الحداثة الى قمامة تـتعفن بالـشذوذ والمخـدرات          
والهرطقة واالستغالل واالستعمار ، وهو حكـم اسـتباقي         
مؤدلج يغلق نوافذ الحوار ويعمل على تغييب االخر مـن          

رت دعوات تعلن بكل    ومن جهة ثانية ظه   . نقطة الشروع   
صراحة وبمنتهى التطرف وتدعو الى االرتماء باحـضان        

ان اشكالية تمثل الغـرب     .. (( الغرب والخضوع التام له     
في الثقافة العربية تنهض اساساً مـن االنبهـار العربـي           
المستمر بالتفوق االوربي منذ القرن التاسع عشر وبالتفوق        

قناعـة صـارت    نتيجـة   )) .. االمريكي الالحق والحالي    
تترسخ في الكثير من ميادين الثقافة العربية عنـد اعتبـار           
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التفوق خاصية الغرب المؤبدة ، وقد اشار الى هذه القناعة          
عندما )) ذهنية التحريم   (( صادق جالل العظم ، في كتابه       

(( بـسبب ارجاعهـا     )) ميتافيزيقيا االستشراق   (( اسماها  
، الى  .. الخ  .. ر  التفوق بين ثقافة واخرى بين شعب وآخ      

)) .. طبائع ثابتة وليس الى صيرورات تاريخيـة متبدلـة     
 : ولدت هذه الرؤية الجامدة الى الغرب تيارين فكريين هما 

الذي يدعو الى تقليد الماضي بما يمثله       .. التيار السلفي   . ١
من ايمان بالمسبقات ويعتقد بقدرة الدين على النهضة ، الن  

لمرسومة في الـصدر االول مـن       لهذه النهضة اصولها ا   
ولكن من دون ان يصغي اتباع      .. تاريخ الدولة االسالمية    

فالمجتمعات العربية تجتـر    .. هذا التيار للتاريخ والتجربة     
هذا الفكر منذ قرون خلت وهي تسير نحو انحطاط اكبـر           

  )) .المقلد اليصغي : (( وتخلف ابشع ، يقول الغزالي 
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 الغرب –ي يدعو الى تقليد االخر الذ.. التيار التغريبي  . ٢
 النبهاره بامتالك الغرب لسر القوة والسيطرة ،        –الحداثي  

واعتبار ما يصدر فيه مناسباً لنا بالضرورة وبالتالي عـد          
  .الغرب القدوة التي ينبغي على النهضة ان تتأسس عليها 

يمكن القول ان كلي التيارين يفتقد الى النظرة النقدية           
.. حديث والمعطيات الحـضارية العـصرية       تجاه الفكر ال  

ويعمد بقصدية اختاللية الى حجب جوهر الـصراع بـين          
الشرق والغرب ، ويتم الباس الـصراع لبـوس الـصدام           
الحضاري بين االسالم والغرب المسيحي كما يرى التيـار    

بينما يؤمن التيار التغريبـي بـان جـوهر         . السلفي ذلك   
وبين التيار المعادي   الصراع ينحصر بين الغرب المتفوق      

يغيـب كـال   (( وبـذلك  . للتقدم والمناهض لتفوق الغرب  
التيارين جوهر الرأسمالية الغربية التـي بلغـت مرحلـة          
متطورة من التوسع الرأسمالي تعرف اليـوم بالعولمـة ،          
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تتمتع بمقومات جديدة ومكونات مختلفة تسمح للرأسـمالية        
سـتغاللي  بتكييف بناها ، من دون تجـاوز جوهرهـا اال         

  )) . واالستقطابي 
  
  رؤى الحداثة 

اما المرحلة الرابعة في مسيرة النهـضة العربيـة         
فهي هذه األرهاصات والرؤى واالفكار التـي       .. المتعثرة  

والتي .. من المؤمل ان ترى النور وتتحول الى تيار فاعل         
يمكن استقراؤها مما يحصل مـن تطـور فـي مفهـوم            

حيـث بـدأ    ..  لدى العرب    الديمقراطية ، وحقوق االنسان   
 ليـشكل   – ولو باستحياء    –يدخل الوعي السياسي العربي     

منارة هادية موجهة لجزء اليستهان به من السلوك العربي         
 كما شهد العالم العربي     – وهي جزء من فكرة المواطنة       –

عملية تجاوز لمفهوم القومية كدعوة وكأيديولوجيا متخطياً       
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لتعـارض بـين القوميـة     اشكالية ا– أو هو بصدد ذلك      –
والوطنية المحلية ، بعد ما اتضح للوعي العربي ، وجـود           
تكتل بشري عمالق يضمه الوطن العربي مـع االحتفـاظ          

هـذه  .. بالخصوصيات المحليـة والتكوينيـة الفرعيـة        
الخصوصيات التتعارض مع تكاتف مكونات هذا التكتـل        

طاً وتالحمها بشتى السبل والوسائل المتاحة باعتبارها شـر       
موضوعياً لقيام تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية شاملة       

مع تكثيف الجهـود فـي      .. لالندفاع نحو التقدم والحداثة     
تعميق محاوالت ايجـاد مخـرج الشـكالية المعاصـرة          

 بمعنى ان هناك تالزماً بين – الحداثة والتراث    –واالصالة  
ن االنبعاث الذي ينطلق من الملهم التاريخي المضيء وبـي        

  .الحوار الحضاري مع الفكر الحداثي الغربي 
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  األختالالت البنيوية
ان اسباب فشل النهضة العربية     : ربما يصح القول    

اننا اتجهنا الى بناء مشروع نهـضتنا       (( تاريخياً تعود الى    
يتجه صـوب  ) مكبل ( بعقل غير عقلنا ، اما بعقل معقول       

لغـرب أي   الماضي التليد ، واما بعقـل مغـاير  عقـل ا           
الليبرالية الغربية بسياقها التاريخي المخصوص وبمعطياتها      

أي ان المشروع الحداثي الوافد )) ... الحضارية المتميزة  
اختياراً نابعاً من ضرورات تاريخنا     (( من الغرب لم يكن     

وهكذا فشل المشروع الحـداثي فـي       )) .. وتجربتنا كأمة   
اثي لالنتقال الـى    الوطن العربي النه لم ينجز الشرط الحد      

، أي اعادة قـراءة     )) التجديد الديني   (( الحداثة ، اال وهو     
قـراءة  (( الفكر الديني وتراثه وتجديده وتفسيره وتأويلـه        
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منفتحة بعين العصر وباالدوات المعرفية الجديـدة التـي         
وفقاً لمتطلبات العصر ، يطور انطالقاً من .. تقدمها العلوم  

لتجديد والتحديث ، والتطور كمـا      الدين ثقافة حافزة على ا    
ناهيك عـن عجـز الفكـر       )) .. حصل في اوربا نفسها     

العربي في استنبات حداثة جوانية علـى اسـاس انبعـاث        
لكن لهـذا األنبعـاث قوانينـه الذاتيـة         (( حضاري جديد   

تلـك  )) .. وشروطه الموضوعية التي اليمكن تجاهلهـا       
بنيوية الحقيقية  الشروط التي تغيبها وتحجبها االختالالت ال     

الفاعلة في المجتمعات العربية بقوة وسـيطرة كبيـرتين ،          
الفـساد الـسياسي واألداري ،   : ومن اهم تلك األختالالت   

 كما وصفه الوردي ، هزالة      –النفاق االجتماعي ، التناشز     
األندماج الوطني والقومي ، اشاعة الثقافة السطحية المبنية        

 ، تهميش أي ثقافة جـادة   على أساس الميثولوجيا والخرافة   
أو عقالنية ، قمع التيارات الوطنية ومنع مؤسسات المجتمع 
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.. المدني من النمو والعمل المؤثر ، تسييس الفكرة القومية    
والفكرة الدينية ، وافتراض أنهما واقع بديهي ينـشأ عليـه     

  .    الخ .. المواطن العربي بالفطرة 
نهـا  وهي اخـتالالت تـضطلع بالمـسؤولية ع       .. 

وتكرسها أنظمة الحكم العربية ، والفئات والعناصر المتنفذة 
تعد هذه األخـتالالت    .. والمستفيدة من هذا الواقع البائس      

البنيوية البيئة المالئمة والمغذية لجرثومة التخلـف التـي         
ضرورة نقد  : (( تعشش في ادمغتنا ، يقول محمد اركون        
ف هذه الجراثيم طريقة تفكير العقل الديني من أجل أن نكتش

المعرفـة  .. العاملة في أدمغتنا وفي منظومتنا العـصبية        
. تنسخ باللغة ، عن طريق اللغة ، وفي النظام العـصبي            

الذين يدرسون الدماغ اليوم ، كمـا       . هذا أمر قرره العلم     
يدرسون منظومته العصبية على الخصوص ، يكتشفون أنه        

ثقافيـة  عن طريق اللغـة تترسـخ المعلومـات والقـيم ال        
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وبعدما تترسخ هـذه المعلومـات والقـيم ،         . واألخالقية  
يفترض بنا أن نغير تلك اللغة ، حتى نكتب في أدمغتنـا ،             

فالطامـة  )) .. اذا صح التعبير ، كتابة أخـرى مختلفـة          
الكبرى ، هي أننا لما نزل نتحدث بذات اللغة التي تحـدث     

آباؤنـا  بها اجدادنا ، ونطرح نفس الخطاب الذي سبقنا اليه  
ومما استبقى هذه الجرثومة البغيضة وعمل على تفعيلها        .. 

ما قام به األستعمار في بالدنا من أجـل تحقيـق أهدافـه             
  يقول انور عبد الملك في كتابه . المعروفة 
ورأى دانلوب )) : (( دراسات في الثقافة الوطنية (( 

انه ، لكي يتحقق هذا الهدف ، البد من أن تتجـه سياسـة              
 في مراحلها األبتدائية والثانوية والعالية على       –م كلها   التعلي

 نحو الحفظ دون الناقشة ، والترتيل دون النقـد ،   –السواء  
ومحاكاة المراجع واألساتذة دون تشريحها وتكـوين رأي        
مستقل فيها ، واحترام الكلمـة المكتوبـة دون امتحانهـا           
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ودانلوب هذا هـو مستـشار      ..  ))والتصارع فكرياً معها 
التربية أيام اللورد كرومر ابـان األسـتعمار البريطـاني          

  .لمصر 
لكي نحاصر هذه الجرثومة أمالً في القضاء عليها ،         

النقد العقلي الرامـي الـى   : البد من فكر حر نقدي بشقيه     
تأسيس للمفاهيم االساسية التي تشتغل عليهـا المجتمعـات         

قهـا ،   العربية ، والنقد الديني لتجديد اسس األيمـان وتعمي        
بغية  تحقيق استقالل العقل عن السلطتين الدينية والسياسية         
، كونهما تلتقيان اجتماعياً في فضاء واحـد مبنـي علـى            
األدلجة والشمولية واألستبداد ، البد مـن تحريـر العقـل        
العربي من التقليد واالتباع ، خاصـة االتبـاع المفتـون           

الغرب في كل   بالتفوق أي التيار التغريبي الداعي الى تقليد        
شيء لمجرد كونه متفوقاً ، والتيار السلفي المفتـون هـو           

ولكن هذه المرة التفوق التاريخي للفكـر       . اآلخر بالتفوق   
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: (( هذه العقدة التي اسماها صادق جالل العظم        .. العربي  
وهذا االستشراق المتمثل بنقـل     )) . االستشراق المعكوس   

ية الغربية الى القول    حكمة القيمة من القول بتفوق العقل     (( 
 حالـة   –وفي الحـالتين    )) بتفوق العقلية العربية الشرقية     

 تفشل أجندة   –العقل المكبل بالماضي وحالة العقل المغاير       
النهضة العربية بتحقيق أهدافها المرجوة في عقلنة الحيـاة         

ناهيك عما تتطلبه مـسألة     . األجتماعية على كل األصعدة     
زعـة األنـسنة التـي تعتنـي        تحرير العقل من تأسيس لن    

قد حجبت كثيـراً    )) االنسنة  (( الن موضوعة   . باألنسان  
والبد من اعطائها االهتمـام الـذي       .. في تراثنا الفكري    

تستحقه في الوقت الحاضر النها احدى أهم أقانيم الحداثة ،          
وقد المح من قبل الى هذا المشكل ابو حيـان التوحيـدي            

 عليـه األنـسان ، والبـد        األنسان اشكل : (( عندما قال   
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لالنسان من ان يحل هذه المشكل ولم يحـّل عنـدنا اال اذا          
  )) .أعتنينا بالعقل 

  
  جوهر الحداثة

لم تكن الحداثة قابلة للتحقق بشكل تلقائي ، بقدر مـا      
تتطلب من عناء فكري وجهد عملي لنقد الذات والتاريخ ،          

تـصدي  والدربة على االنتاج واالبداع ولفظ االوهام ، وال       
للفكر التبريري والتقديسي للتراث ، الذي يـستعيظ عـن          
الذهول الحضاري الرهيب للحاضر بالهروب الى الماضي       

ورغم ان الحداثة برانيـة المنـشأ       .. والتعلق باستيهاماته   
وبالتالي هي وافدة وليست نابتة ، لكن ذلك اليعفي ابداً من           

عـاث  التعامل معها واستقدامها وصهرها في بودقـة االنب       
 . الجواني المأمل 
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هذا االمر يشكل تحدياً تاريخياً كبيراً ، يواجه ثقافتنا         
العربية رغم ماتنوء به مـن احمـال الماضـي وتقاليـده            

فضالً عن ان منتج الحداثة وسيدها اليكيلهـا        .. المتكلسة  
انه يقطرها لك حتى التموت وحتى تظل       (( الحد بالقنطار   

  ) . )تابعاً وجائعاً طيلة التاريخ 
ان احد جواهر الحداثة الغربية االساسـية ، يتعلـق          
بمسألة الحرية والسيما حرية الفرد ، أي تحرير الفرد من          
الفكر الميثي والتقاليد القاهرة ، واطالق كفاءاته وملكاتـه         

ليتسنى للفـرد اعمـال عقلـه       .. من شرنقة الفكر القامع     
 .وممارسة ابداعه وتنظيم مسؤوليته عـن الـشأن العـام           

بخالف ثقافتنا العربية التي لم تهيـئ لالنـسان العربـي            
الظروف البيئية لمنتجه االبداعي الذي يبقى مركونـاً فـي         
جناح الخدج ، اذ ان الفرد العربـي الزال مكـبالً بقيـود             

بالسلطة القامعة االبويـة ، بالرقيـب       .. الماضي وتقاليده   
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وفر الداخلي المرعب ، بمئات المخيفات والمثبطات التي ت       
ان مجتمعاتنـا   .. لها ثقافتنا كل اسباب الحياة والديمومـة        

التفسح المجال لالفـراد لممارسـة فعاليـاتهم ، وانتـاج           
وهذه شروط اساسية في    .. ابداعاتهم ، وإنجاز اختياراتهم     

  . الحداثة 
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  الفصل الثاني

  
 نقد العقل العربي 

  واألحادية الفكرية.. النخب الفاعلة 
  

 العالم المتحضر عصر ما بعد الحداثـة فـي          يدخل
عملية إزاحة وتخطي للبنيات القائمة ، ضمن تمظهرات نقد 
أيديولوجية الحداثة ، واعادة النظر في اقانيم الحداثة ، بل           
والتشكك بمسلماتها ، والعمل على احالل سـلطة الـنص          
والخطاب محل سلطة العقل التي تمادت كثيراً في ترسيخ          

لقائمة على االستقطاب واالستغالل واالستعمار     الرأسمالية ا 
، وإلغاء اآلخر وتهميشه ونفيه الى األطراف القصية فـي          

او اإلقصاء الى الذاكرة ، واالحتباس      .. تراتبها بين األمم    
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هذا اآلخر عندما يكون ضاويا واهناً      .. بين تالفيفها النتنة    
ال يقوى على مقارعة القيود والمحددات التـي تحـول          .. 

هذا االخر هو نتاج تـسويغ      .. دون انطالقه الى المستقبل     
العقل لمعطيات الماضي ، وتصنيمها وتبديد الزمن وافناء        
الجهد في محاريبها ، دون التمكن من نقدها ، وهكذا تجلى           
كل هذا التسويغ على مستويات الدين والسياسة واالجتماع        

ـ           م والعادات والتقاليد ، فعلى مستوى الـدين رضـينا بحك
وقبلنا بهم كنماذج تنحدر من الماضي لتقودنـا        .. االموات  

الى المستقبل ، وعلى مستوى السياسة رضينا بحكم االحياء 
مدى الحياة وحصر السلطة في عائلـة واحـدة ، وعلـى            
مستوى االجتماع نضخم القاب التعظيم لقادتنـا وشـيوخنا         
ووجهائنا ضمن غطاء اجتماعي يمنحهم من االمتيـازات         

رماننا من ضرورات الحيـاة ، وعلـى المـستوى          بقدر ح 
الفكري فيعد من المحرمات الثقافية التداول في امور الدين         
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والسياسة والجنس او مناقشتها او التجرؤ علـى نقـدها ،           
فضالً عن تقديس وتبجيل التأريخ واالنكفاء عليه الستعادته        

ورحنـا تحـت   .. كلما حلت بنا مصيبة او تناهبتنا نائبـة        
.. قاومة االستعمار ، نستمرئ االستبداد الـداخلي        ذريعة م 

ومن اجل حرية الوطن نلغي حرية المواطن واخيراً باسم          
ضرب المصالح االمريكية صرنا نقتل مواطنينا االبريـاء        

، هذا ما نفعله نحن بانفسنا      )) البترودوالرية  (( بامكانياتنا  
  عـالم  –بينما مايحدث اليوم من حولنا ان العالم يتعـولم          

 في هذا الوقت نحن نتجـه بقـوة لتمزيـق    –حداثي واحد   
عالمنا العربي وأوطاننا من خالل االتجاه صوب العـرق         
والطائفة والمنطقة ونسقي هذا التوجه من كأس المـوروث     
الفكري القديم الذي يستعصي على الحداثة ان تثقب عباءته         

والسؤال المطروح بشدة في الوقت الذي يتجاوز       .. القاسية  
 العالم مرحلة سلطة العقل والحداثة ليدخل مرحلة مابعد         فيه
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نرى عالمنا العربي ينطوي على ماضـيه دون        .. الحداثة  
  ولوج العقالنية والحداثة ، ما السر في كل ذلك ؟ 

  
  مقومات األنسان   

يمكن القول ان قوام االنسان السوي يعتمـد علـى          
ون فـي   مقومات متناغمة ومتعاونة وقد صنفها قديماً افالط      
الشهوات : ثالث مقومات تتوزع اجزاء جسم االنسان وهي 

، االحاسـيس   )) شهوات الـبطن    ((والغرائـز الحيوانية   
، عقل االنـسان    )) عواطف القلب   (( والمشاعر الجياشة   

وليس ثمـة سـعادة     )) .. حكمة الرأس (( وسائسه وقائده   
لالنسان عندما ينفرط عقد هذه المقومات كأن تكبت هـذه          

ات او تطلق ، تلغى مشاعره او تـؤجج ، او يكبـل            الشهو
غير ان سعادته تتعافى في توائم هـذه العناصـر          .. عقله  

وقد صـور   .. وتناغمها  ، واتساقها وسيلة واتحادها هدفاً        
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وهـي ان   (( افالطون هذه العناصر تـصويراً مـشهوراً        
تصـور الشهوة والعاطفة جوادين يجران عربة ، ويمسك        

فحيث يترك الجوادان لشأنهما )) .. العقل  باللجام سائق هو    
الفطري جمحا ، بيد ان العقل القائد يمكنه ان ينظم خطوات 

فاذا انطبقت هـذه الـصورة    .. السير نحو الغاية المرجوة     
(( على شخص ما قيل عنه حسب وصف افالطون بانـه           

وهذا االمر مثلما ينطبق على     )) .. اكتسب فضيلة العدالة    
 في المؤسسات والجمعيات وعلى مستوى      االفراد فانه يرى  

ولكي يتم تحقيق العدالـة فـي صـورتها    .. الدول واالمم   
فالبد من العمل بدء من     .. الكبرى عندما تتجلى في الدولة      

)) كما تكونوا يولى عليكم     (( االفراد وصوالً الى الدولة ،      
فحريـة الفـرد    (( هذا هو الواقع والذي حصل في اوربا        

لحكم ، وليست الحرية السياسية اال نتيجة شرط ديمقراطية ا 
اردنـا باطروحـة افالطـون هـذه        )) .. للحرية الفكرية   
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وااستفادة الغرب من مضامينها هو مدى القابلية في الواقع         
العربي للتعاطي مع هكذا طروحات وهل ان مايجري في         
بالدنا على مستوى االفراد والدول يتعامل معه على ضوء         

ام لما نزل نتوجس خيفة من نبضات        )) عقالنية الحداثة (( 
قلوبنا ومايصدر عنها من مشاعر متبلدة عفى عليها الزمن         

  ؟ فنحتكم لها ونعب من اجاجها 
   

  الوحدة كمقولة حضارية   
لعل من نافلة القول ان الوحدة اكبر عائق يشل قدرة          
العرب على النهـضة والـدخول فـي مـضامير العلـم            

: (( ة ، يقول جورج طرابيشي    والتكنولوجية  والديمقراطي  
اعتقد ان المعوق االكبر هو وحدة العرب ، ولكـن هـذا            
المعوق ليس عامالً مباشراً الن الـوعي باهميـة الوحـدة     
كمقولة حضارية ونهضوية وليس فقط كمقولة ايديولوجيـة       
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أي اننـا النمتلـك     )) .. وسياسية يتطلب قفزة في الوعي      
ا يمتلك الغربيون كمـا     رؤية حضارية للوحدة العربية مثلم    

حـدث في ايطاليا مثال او مايحدث في هذا العـصر فـي            
  ))  . االتحاد االوربي (( اوربا كلها متمظهراً في 

اما رؤانا الوحدوية فلم تكن مـن منجـزات عقلنـا           
العربي بقدر صدورها عن حالة عاطفية متجذرة في منابع         

م علـى   فالنظرة السلفية للوحدة تقـو    .. معرفتنا الموروثة   
اساس احياء مجدنا التليد الناجز  كما في الصدر االول من           

وهذا .. الدولة العربية االسالمية كمعطى نواجه به الغرب        
اليمكن لهذا  .. يعد رد فعل سلبي على هجمة االخر علينا         

المعطى ان يؤسس لمستوى نهضوي حـداثي او اقتـدار          
 حضاري ، لتناقضه مع روح العصر وعدم تعاطيه لمبـدأ         

التطور والزمن ومايعنيه من فكر وقيم وآليـات حداثيـة           
كـذلك  .. تتقاطع مع منظورنا المـسمر فـي الماضـي          
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االطروحات االيديولوجية القومية وخاصـة فـي الـشرق      
العربي والتي بنيت على اساس مفهوم القوة مستخلصا تلك         

 بالمناسـبة   –القوة من طبيعة الحروب العربية االسرائيلية       
تصلح الستخالص القوة بقدر مـا تؤشـر        هذه الحروب ال  

 ظناً من اصحاب الفكـر القـومي ان   –الضعف والهزيمة  
القوة تعادل الوحدة في حين ان القوة احدى مقومات الوحدة       

ان رفع شعارات الوحدة سياسياً وآيـديولوجياً ماعـاد         .. 
.. الن هذه المداليل التلتئم والواقع العربـي        .. يجدي نفعاً   

وتمارس السلطة  (( جرد خطابات تبريرية    النها اصبحت م  
  )) . العربية على نقيضه التجزئة بأعنف اشكالها 
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  التراث وآلية التسلط   

ان تمظهرات الثقافة العربية تحكي مكوناتها والسيما       
التراث كأحد اهم مكونات الثقافة العربية ، وهو مـوروث          

 تحول  ((ثقافي يمتد الى قرون عديدة يشكل منظومة فكرية         
الى تصور للعالم ومعيار للسلطة يظهـر فـي القـصائد           

فهو . واالحكام ، في النظرة والعمل ، في الفكر والسلوك          
)) .. اعمق في التاريخ واكثر اصـالة ويتحـد بالهويـة           

باالضافة الى كونه موروث شعبي تتغنى به العامـة فـي           
بل انه تحول الى مقدس    .. (( االزجال والمواويل واالمثال    

وانتج الية التـسلط    )) .. عد ان اختلط بالدين وتوحد معه       ب
لتستعمله النظم السياسية من خالل وسائل االعالم واساليب        
القمع ، مثلما توظفه المؤسـسات الدينيـة فـي رعويـة            
الجماهير ، ويصح القول انه بلغ الى اقصى مديات الهيمنة          
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والتسلط على الوعي الفردي والجمعي حتى عـد أعظـم          
  . داخلي لتكبيل العقل العربي رقيب 

  
  التبسيط والتعليب   

تبسيط التجارب الثقافيـة    (( يميل الفكر العربي الى     
ويعمد الى تصوير الحياة تصوراً مقولباً      )) .. والحضارية  

فهو ينظر الى التراث برغم مكوناته العديـدة        .. أو معلباً   
 او وعبر امتداده الزمني العميق كما لو كان شـيئاً واحـداً     

ان .. (( معطى جاهزاً يمكن التعامل معه بانتقائية مزاجية        
) التعليب  ( من عجائب نظرتنا الى التراث اننا في عملية         

هذه نسقط جميع االبعاد التي من شأنها ان تـزود تراثنـا            
  )) . بمعناه الحقيقي وقيمته التاريخية 

ففي الوجدان العربي يعيش خالد بن الوليد كطـارق         
صالح الدين األيوبي ، كما لو كانوا أبناء جيـل          بن زياد و  
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الن التعليـب جـردهم مـن       (( الخ  .. واحد ومكان واحد    
زمانهم ومكانهم وظروفهم وحولهم الى شخوص رمزية في   

هـذا  )) منظومة تراثية واحدة صنعها خيالنـا التـاريخي         
االرتداد الماضوي في الوعي العربي نـاجم عـن كـون           

انساناً مأزوماً ، مثلمـا الواقـع       االنسان العربي المعاصر    
ومغلوب .. العربي المعاصر تكتنفه الحيرة ويضله التشتت       

علـى امره ، لذلك يجري البحث في التراث كمنتج للهوية          
وبما ان االشكالية التراثية ليـست      .. (( العربية المعاصرة   

  ))من االشكاليات الفكرية التي يسهل فك رموزها والغازها
الدارسين لهذا التراث هو موقف الـسجال       فقد كان موقف    
حتى يكاد يخيل للمرء ان هذا الـشنآن        (( والنقاش العقيم ،    

الذي يقع بين مختلف االجتهادات المتعارضة هو نزيـف         
فكري يؤدي الى االبتعاد عن الحزم بدل ان يقرب وجهات          
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النظر في القضية المطروحة اساساً ، وهي تلمس طريـق          
  )) . المبتغاة افضل للنهضة العربية 

هذا االشكال ليس مقصورا على التعامل مع التراث        
ان .. ، بل معني بالتعاطي مع االخر بذات النظرة الجامدة          

فكرنا في سياق حواره مع الحضارة الغربية يتعامل معهـا    
كمعطى معلب واحد ، يتجاهل فيه تباين المكـان وتلـون           

من ، المكونات والروافد وتعاقب العـصور وامتـداد الـز       
متناسياً ان الحضارة الغربية التي ولدت من رحم القـرون          
المظلمة وانتجت محـاكم التفتـيش ومظـالم الهجمـات          
االستعمارية ومساوئ االستغالل هي ذاتها التي شـرعت        
بعصر النهضة وأنجبت تيارات التنوير العقلي ووضـعت        
اليات الحكم الديمقراطي واعطت االنسان قيمة مركزيـة ،    

  .. ل فنون االبداع الجمالي والعلمي والفلسفي واتشحت بك
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تمتد هذه النظرة الجامدة الـى المـذاهب الـسياسية      
.. فالذين يعملون على قيام حكم اسـالمي        .. واالجتماعية  

يستشهدون بكيان اسالمي جاهز من الصدر االول للتاريخ        
االسالمي كمعطى ثابت يمكن نصبه عندما تتاح الفرصـة         

راعاة لظروف الزمان والمكان والعوامل دون م.. المناسبة 
وكذلك .. المحلية واالقليمية والدولية كل ذلك مجمد ومحيد        

االمر مع المذاهب السياسية الداعية الى اقامة نظم عصرية        
، فان لها نفس النظرة والجاهزية الموجودة لدى السلفيين ،          

ان من . (( فالماركسي له نماذجه الجاهزة والتحديثي كذلك 
سباب الرئيسية لهذا الميل نحو تعليب الظواهر وتثبيتها         اال

احساس داخلي بالعجز عن مواجهـة تحـديات الحاضـر          
الذات ( مواجهة تقوم على استكناه التراث باعتباره ذاكرة        

وسجل رصيدها ثم تحليل قيم هذه الحضارة ،        ) الحضارية  
، وتحديد ما ينفع منها وما الينفع ، ثم معرفة الواقع القائم            
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واخيراً صياغة منهج حركة الى     .. معرفة احاطة بالدقائق    
المستقبل يوظف التراث كما يوظف معطيـات الحاضـر         

وهكـذا  )) .. المحلي والعالمي لخدمة اهداف الحـضارة       
فنحن في مضامير الثقافة والعمل كنا نصدر عن العاطفـة          

وسيلتنا الدراك االشياء   . في االتجاه والسلوك ال عن العقل       
ففي الوقـت   .. لمدركات هي الوجدان ال منطق العقل       او ا 

الذي نعبر فيه عن رفضنا لفكرة الحضارة الغربية الجديدة         
لكننا ربما  .. ووصمها بالمادية البغيضة الرتباطها بالعقل      

  . كنا اكثر االمم اقباالً وانتفاعاً بنتاجها المادي االستهالكي 
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  األحادية الفكرية    

ثقافة العربية كما تقـوم فـي الوجـدان         ان تمظهرات ال  
العربي التربطها عالئق التعاون والتعارف والمحبة بقدر 
ما تشتد بينها الصراعات الـشديدة وتظهـر االحاديـة          
الفكرية كفرعون يعمل على الغاء االخر ، وقد يتـرجم          
ذلك على شكل التطهير العرقي والطـائفي والـسياسي         

 رغم ان هذا التنوع     ..والفكري في المجتمعات العربية     
في الحضارة العربية من حيث االصـول والمكونـات         
         اوالمثاقفة تراثا ومعاصرة ، كان يمكن ان يكون اثـراء 

  .للحاضر واستشرافاً للمستقبل
 واالمر لم يقتصر على انشطار الفكر العربي الـى         

 اً عملي اً فكري اًسلفي وتغريبي فحسب بل صار يتطلب موقف      



 49

تفصيلية التي يجب ان تترك للفرد ضمن       من اتفه القضايا ال   
زيـارة  : حريته الشخصية على سبيل المثال ال الحـصر         

القبور ، الغناء والموسيقى والنحـت  االحتفـال بالمولـد           
  . الخ … النبوي ، حالقة اللحى ونوع الملبس 

وهذا االمر يفضي الـى مخاطـر تهـدد حاضـر         
وذلك )) قافية  الهوية الث (( ومستقبل البالد العربية وتشرذم     

باحالل افكار وقيم وتقاليد مفرقة وممزقة بدالً من قيم تكون       
تحفظ المجتمع باتجاه فـتح افـاق       )) .. اتفاقاً اجتماعياً   (( 

كذلك فان هذه االمور تستغرق العقول والنفوس       . المستقبل  
في قضايا تافهة وبالتالي تصرفها من التوجه نحو القضايا         

  .ا مستقبل التحضر العربي كله الكبرى التي يتوقف عليه
ان االحادية الفكرية والقاصدة اللغاء االخر ناجمـة        

الدراك حقـائق   .. عن طبيعة ادراكنا لحقـائق االشـياء        
االشياء البد من طريق العقل القائم على االدلة والبـراهين        



 50

فنعتـاض بطريقـة    .. وحيث اننا النسلك هذه الـسبيل       .. 
والتي تسمى  .. ئق االشياء    في ادراك حقا   لقلبا/ العاطفة  

أي رؤية الحقيقة رؤية مباشرة كأنما هي       )) : (( الحدس(( 
والحـدس  )) .. تحدث بنور آلهي او بلمعة مـن الـوحي      

وهو .. اليحتاج الى برهان الثبات صدقية ادراك حقيقة ما         
طريق المتصوفة الذين يزعمون انهم يشهدون الحق شهوداً        

  لمبني على الحدسوعلى هذا االساس ا.. مباشراً 
القلب ال على العقل تقوم الكثرة الغالبة       / العاطفة   / 

من أحكامنا وآرائنا وقراراتنا وتسيير دفة حياتنا الخاصـة         
يقول برترانـد   . (( والعامة على السواء افراداً وحكومات      

نعم ان االدراك الحدسي يفرض نفسه على صاحبه        : رسل
 صوابه وكيف له فرضا يحول بينه وبين ان يشك لحظة في    

ان يشك فيما يراه ماثالً امامه ؟ تلـك خاصـة التتـوافر             
لالدراك العقلي ، الن االدراك العقلي طريقه االسـتدالل ،        
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واالستدالل معرض للخطأ ، لكن هذا اليقين الجازم الـذي          
يصاحب االدراك الصوفي عند اصحابه ، هو نفسه الـذي          

عرفة االتيـة   يحول ذلك االدراك الى كوارث ، فلو ان الم        
الينا عن طريق الوجدان معصومة من الخطأ ، لكان اليقين          
الذي نشعر به ازاءها خيراً كل الخير ، لكن تلك المعرفـة    
معرضة للخطأ كما يتعرض العقل للخطأ ، وليس االمـر          

ان من يـسلك طريـق    ))  . كما يزعمون لها من عصمة      
 العقل يرى فيه احتمال الخطأ ، لذلك فهو اليكــف عـن           

اما من  . مراجعته ويقبل مواطن النقد وتصحيح الخطـأ         
يسلك طريق الحـدس فانه اليرى في هذا الطريـق مـن           

تراه يقدم اقدام الواثق ويصـم اذنيــه       .. احتمال للخطأ   
عندها قد تحل الكارثة دون ان يحسب .. عن نقـد الناقدين    

  . لها حساب 
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     ضعف األبداع 

وهن االبـداع فـي      .. من تمظهرات ثقافتنا وفكرنا   
واالبـداع شـرط اللحـاق بركـاب االمـم          .. مجتمعاتنا  
.. االبداع في مجاالت العلم والثقافة والفـن        .. المتحضرة  

فاالبـداع  . وبدونه نظل نعيش تحت رحمة التبعية والتقليد        
اال ان فكرنا الذي هـو نتـاج االنظمـة          .. خدين الحرية   

عية والتربوية العربية   الفكرية والتراثية والسياسية واالجتما   
والتوافـق الكامـل مـع      (( اليقبل بغير نظرية االجمـاع      

المجموع ، واالنصياع المطلـق للمـسلمات والمقـررات         
وتعتبر المخالفة ولو الى االحسن واالمثل      )) .. والمألوفات  

  .  -  كفراً وشذوذاً وانشقاقا–
ان هزالة االبداع التي تطبع ثقافتنا العربية قادت الى         

توشك ان تتـسع  .. وة كبيرة بيننا وبين العالم المتحضر    فج
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وحينذ يكون الحـديث عـن عبورهـا        (( وبسرعة مخيفة   
فـالثورة  )) التخطـيط علمـاء   .. وتجاوزها خيال شعراء    

وما انتجته  .. التكنولوجية ذات الحلقات المتصلة     / العلمية  
المعرفة  من معرفة ، بدون شك منحت من يمتلك تلـــك

.. ة البشرية في هذا العصر والعصور القادمـة         زمام قياد 
فيما التزال شعوبنا العربية تغط في تخلف رهيب بـل ان           
نظمنا التعليمية التجاري حتى النظم االقليمية فيما اليـزال         
الكثير من مفكرينا ومثقفينا يتسكعون في اروقـة الجـدل          

اليمكن ان ندخل عالم الحداثة     .. العقيم حول قضايا التنفع     
اتقنوا لغة هذه االدوات الحـضارية  (( لم نكن من الذين ما  

الجديدة ، وفهموا قوانينها الداخلية ، وصاروا قادرين على         
ففـي مجتمعاتنـا    )) .. صنعها وتطويرها واسـتخدامها     

الن النـاس   ..المتخلفة هناك نفرة مـن العلـم وبحوثـه          
التدر تلك  .. المشتغلين باالمور البحثية والنظرية والعلمية      
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الساعات المجهدة في مضامير العلم شـيئاً يـذكر علـى           
اصحابها اذا ما قسناها بذات الساعات المبذولة في ميادين         
العمل العضلي والسياسة والدين وما توفره الصحابها مـن    

من االراء الشائعة فينـا ان العقـل        . نفوذ وسلطان وثراء    
ى فان القلب مقدم فينا عل.. بعلومه عدو للوجدان ومشاعره     

فذو العقـل   (( بل ان اعمال العقل مجلبة للشقاء       .. العقل  
  )) . يشقى في النعيم بعقله ، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

  
     هزالة التخطيط

ومن تمظهرات ثقافتنا غيـاب االهـداف وهزالـة         
التخطيط والتنبؤ بالمستقبل الن حركة الفكر فـي ميـادين          

االهـداف المرسـومة   الحضارة والثقافة البد لها من بلوغ     
والتي ترنو لها المجتمعات من خالل النمو والتقدم اعتماداً         

فالفكر الذي اليخدم   (( علـى االبداع الفكـري والجمالي     
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قيم العمل ، واحترام الوقت ، واتقان االداء ، واالعتمـاد            
.. اليخدم الثقافة   .. على المنهج العقلي النقدي فكر متخلف       

  )) . م اللحاق واليعين على تحقيق مها
وكذلك فان االنتاج الثقافي الذي يسقط مـن حـسابه          
قضايا الحرية ، والعدل ، واليتبنى قيم االلفة والتوافق فكر          

واليكسب حركـة الثقافـة     .. يهدد الحضارة في صميمها     
  . والتنمية عوامل النضج التي هي معيارها وركنها المكين

  
     الفكر األرتدادي

الم العربي االفكار االرتدادية    واخيراً ظهرت في الع   
التي توجه حركات االسالم السياسي والسـيما الحركـات         
التكفيرية االلغائية كعالمة على بـؤس الثقافـة العربيـة          
وانحطاطها وتمظهرها بمظهر الردة بعد فشلها النهـضوي     

االسالم السياسي هو رد طبيعي وافراز عفوي    (( والحداثي  
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جز العرب علـى تطبيـق      بقدر ما ع  .. للفشل النهضوي   
المقوالت النهضوية فقد فتحوا الباب امام تيـارات الـردة          

  )). بالمعنى التوظيفي للسياسة 
يمكن القول ان ثمة عوامل داخلية وخارجية قد لعبت    

ومن .. دوراً اساسياً في تشكيل واستشراء الفكر االرتدادي       
بين العوامل الداخلية ، فشل المشروع النهضوي العربـي         

ء أكان قومياً ام ماركسياً ام ليبراليـاً ، فـشل الدولـة            سوا
الوطنية في مهامهـا كدولـة حديثـة تقـود المجتمـع ،             
االختالالت البنيوية التي تخنق المجتمع العربي وتحبسه في   
شرنقة التخلف ، الحيض النفطي والذي يعد عامالً داخليـاً          
وخارجياً حيث وظفت امواله لنصرة الـدعوات الدينيـة ،          

ضياع وفقدان االمل والقنوط الذي يداخل الشباب العربي        ال
  .والذي اصبح كالغريق الذي يتشبث بكل قشة .. 



 57

: اما العوامل الخارجية لظهور الحركـات الدينيـة         
فالعامل االول كانت وراءه اميركـا الحاطـة المعـسكر          

ومع سقوط هذا المعسكر فقد     .. الشيوعي بسور من الدين     
 السور والتي تحولت اثاره الى البالد    انتفت الحاجة الى هذا   

العربية واالسالمية ، االموال النفطية في دول الخليج والتي 
فارادت هذه  .. تقيم شرعيتها السياسية على المعيار الديني       

االنظمة ان تقي نفسها بواسطة سور الدين من شـر المـد      
القومي واليساري ، والعامل الثالث هو قيام الثورة االيرانية 

لذلك شجعت  .. محاولة تصدير الثورة الى العالم العربي       و
اميركا واالنظمة العربية على انتـاج االصـولية الدينيـة          

لمواجهـة االصـولية الدينيـة      ) كمضاد نوعي   ( السلفية  
  . الشيعية المتصاعدة في ايران 
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  الفصل الثالث

  
ــة  ــة الحداثــ ــة وكراهيــ ــة العربيــ    الثقافــ

  
ـ           ي الخطـاب العربـي أو      ينصرف مفهوم األخر ف

وقد تجـسد منـذ     .. اإلسالمي إلي المخالف قومياً أو دينياً       
فاألنـا هـو   .. وقت مبكر ليعني فقط الفهم المخالف للدين    

 واتباعـه ومريديـه     - فهم السلطة للدين     -الفهم الرسمي   
واآلخر هو كل من عـارض      .. فالناس علي دين ملوكهم     

قومية أو سياسة أو السلطة وكل مذهب أو طائفة أو دين أو  
فكر أو بلد يخالف مذهب أو طائفة أو ديـن أو قوميـة أو              

الن .. سياسة أو فكر أو بلد السلطة العربية واإلسـالمية          
السلطة تتخذ مذهب الحق وهي الفرقة الناجية وتعتنق دين         



 59

وقوميتها هي اشرف القوميـات وسياسـتها اصـح         .. اهللا  
األمين واآلخر هـو    السياسات وفكرها مستقيم وبلدها البلد      

من يحمل الصفات السلبية المناقضة للصفات االيجابية التي    
وفي العـصور الحديثـة      .. - األنا أو السلطة     -تتسم بها   

.. صار مفهوم األخر ينصرف فوراً إلي الحضارة الغربية         
وأخالقه ومدارسه الفلـسفية    .. إلي تاريخ الغرب وهوياته     

فمنـذ نـابليون    !!! ياسية  والثقافية ونظمه االجتماعية والس   
 1798بونابرت إلي بوش االبن ، أي منذ غزو مصر عام           

وعلي مدار قـرنين مـن       .. 2003إلي غزو العراق عام     
فان سؤال العالقة العربية بـالغرب لـم يبـرح          .. الزمن  

إذ شاب هذه العالقـة المزيـد مـن         .. إشكاليته المزمنة   
يـسيل فـي   بين مد الحروب وجزر التثاقف ،   (( االلتباس  

  )) .طريقها دم كثير ويسيل في وصفها حبر كثير 
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ــارين  ــي معيـ ــوم علـ ــكالية تقـ ــذه اإلشـ   :  هـ
إن الغرب هو المستعمر المتوحش الـذي اسـتباح         :األول

ــا   ــا وكــشف عــن عوراتن ــا ونهــب خيراتن   . أوطانن
لكن هذا الغرب هو من يصدر لنا العلم والحداثـة          : الثاني  

والنظم الـسياسية   اطيـة، تكنولوجيا والمدنيـة والديمقر   وال
والنخب العربية والمسلمة سياسيون    .واالجتماعية والفكرية 
الخ سواء منهم المعجبون بالغرب     ... ومثقفون وتكنوقراط   
فإنهم جلهم إذا لم نقل كلهم يتجهـون      .. او المعارضون له    

صوبه وينهلون من علمه وثقافته ويتمثلون قيمـه وفكـره          
 ويلوذون به من استبداد أبناء      ..الحداثي ويتمتعون بتقنياته    

فهذه العالقة عالقة التباسية إشكالية يـشوبها       !! . جلدتهم  
.. الغموض والخلط وتجمع بـين الكراهيـة واإلعجـاب          

تعد كراهية الحداثة واحـدة     . وتقرن المقاومة باالستسالم    
من أهم مكونات الثقافة العربية  التي هي ثقافة إسـالموية           
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. األخيرة مجيرة للفكر السلفي بامتياز  وأن هذه    ،بال منازع   
ففكرة السلفية فكرة واحديه أيديولوجية ال تقبل باالخر وهي       
في أفضل حالتها تهمش اآلخر وتقصيه إلـي األطـراف          

أما في حاالتها األخري فال تتـواني فـي نفيـه           ،المنسية  
فهـي اجتراريـة تكراريـة      . وإلغائه وتغيبه بحد السيف     

تها وال تتصالح إال مـع نفـسها وال         نرجسية ال تنتج إال ذا    
  . تعيش مع األخر ألنها ال تري الغيرية إالحرباً جهاديـة           

ال يمكن اإلقرار بأن المجتمع العربي بعد ظهور اإلسـالم          
.. انتقل نقلة نوعية حاسمة اجتماعياً واقتصاديا وسياسـياً         

حيـث إن   .. الن التطور الحاسم ليس مجرد آلية فكريـة         
نعم قد انتصر   .. ق بصراع األفكار فحسب     المسألة ال تتعل  

لكن بقـي هـذا     .. الفكر اإلسالمي وهزم الفكر الجاهلي      
التطور بحاجة إلي دينامية والية سوسيولوجية واقتـصادية        

هـذه الديناميـة    .. وسياسية في إطار بناء المجتمع الجديد       
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وتلك اآللية كان يفتقر لهمـا المجتمـع العربـي ببعديـه            
نعـم كـان    .. ي واالجتماعي البدوي    الجغرافي الصحراو 

اإلسالم ديناً عظيماً النتشال اإلنسان من سـبة التراهـات          
لكن خـالل   .. والخرافات وتوجيهه وجهة أخالقية قويمة      

القرن الهجري األول كان العرب يتناقلون األفكار شـفاهياً        
بمعني إن الكتابة بصفتها أول درجة في سلم التطـور لـم          

. ة مأثورات علي تهميشها ومنعهـا       تحظ بأهتمامهم بل ثم   
إن الفاتحين العرب كأمتداد لتلـك      .. واألنكي من كل ذلك     

المأثورات قاموا بحرق الكتـب والمكتبـات فـي الـبالد           
المفتوحة كما حصل في العراق ومصر وهذا ليس بدعاً في    
سيرة األسالف إذا ما علمنا أنهم قاموا بجمع السنة النبوية          

تي احرقوها خوفاً مـن اختالطهـا       التي أرقت مناماتهم ح   
وبناء علي ما تقدم يمكن القـول ان كـل          .. ن الكريم آبالقر

كتاب سوي القران يجب ان يحرق ويعـدم لـئال يخـتلط            
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 سيرتهم حتي القـرن الهجـري        هذا جرت  ىوعل.نآبالقر
وبذلك حرم العرب من التطور العلمي خالل تلـك         الثاني،
ـ      .الفترة رب للعـرب   الحروب الصليبية كانت نظـرة الغ

والمسلمين قبل العصور الحديثة تقوم علي اساس التقـاطع         
الديني وما ينتج عنه من ادلجة تصطرع مع االخـر فـي            

وقد تجذرت هذه النظرة بعـد ان       .. محاولة لنفيه وألغائه    
امتدت االمبراطورية العربية االسالمية الي الديار االوربية       

.. تخوم فرنسا من خالل احتاللها لبالد االندلس حتي بلغت  
فيما تسيد العرب علي البحر المتوسط وجزره المهمة وتم         

.. تصفية الوجود الغربي في بالد الشام وبالد االناضـول          
وقد دخل جيوش المسلمين العثمانيين فيما بعد الي اوربـا          
الشرقية  وعندما استشعر الغرب الخطر االسالمي الحقيقي        

ا عرف بالتـاريخ  تنادت اوربا برمتها وجيشت الجيوش فيم  
بالحروب الصليبية الن مبتني تلك الحروب كان علي اسس     
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وقد استمرت ما ينـوف     .دينية وان كان محتواها اقتصادياً    
علي المئتي عام حتي تمكن المسلمون من دحرهم علي يد          

 فعاد االوربيـون الـي      ،القائد المسلم صالح الدين االيوبي    
نهضتهم حيـث   ديارهم ليصنعوا من هزيمتهم تلك اساساً ل      

نقلوا مع فلولهم حضارة العرب وعلومهم واستفادوا مـن         
 ،طر ق تفكيرهم ووظفوا كل ذلك في بناء اوربا الحديثـة          

وعلي العكس من ذلك لم يستفد العرب من انتصارهم سوي 
المزيد من التراجع والتخلـف والـدخول فـي العـصور           

ــة ــرب  .المظلمـ ــي الغـ ــا الـ ــكالية نظرتنـ   إشـ
المثقفـين والـسياسيين العـرب      تموجت نظرة الكتـاب و    

والمسلمين الي الحضارة الغربية بين من يدعو الي األقتداء         
والتقليد للمناهج الغربية واقتفاء اثر الغرب في كل شـيء          

وبين من يدعو الي رفض الحـضارة الغربيـة         .. تقريباً  
فيما دعت جهات   .. مطلقاً والدعوة للقطيعة التامة للغرب      
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نتقائي بما يتوائم مع اصالتنا وهويتنا   اخري الي االقتباس اال   
والمـشكلة االعظـم ان     . وترك ما دون ذلـك      .. وتراثنا  

نظراتنا تلك لم تنجز شيئاً يذكر ولم تقدم ما ينفع االمة ولم            
الن ما . تجد مخرجاً ألشكالية عالقاتنا المستعصبة بالغرب    

يجري علي ارض الواقع ان الغرب يتقدم من منجز علمي          
 اخر اكثر عظمة وتقدماً ويحقق نصراً بعد        وحاضري الي 

اخر في الوقت الذي نرتد فيه نحن فشالً وذالً والنبرح مـا   
كثين في التخلف والعنجهية واخيراً في االرهاب والتكفيـر   

اخر سبة يمكن ان تضع امتنا في حـضيض مـدارج           .. 
فعجزنا واضح وسعينا كليل اذ كيف   . ومراتب االمم قاطبة    

لغرب ولم تزل جيوشه في مضاربنا تجوس       ننسج عالقتنا با  
وتكشف سـوءاتنا   .. خالل ديارنا ، تمرغ كرامتنا بالرغام       

لكن ذلك يتم في الوقت الذي تتفاقم وتتزاحم        .. وفضائحنا؟  
وتتوسـل العلـم   .. الي الغرب حاجاتنا ونشتد اعجاباً بـه   
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نشتد في تعضيد االشكاليات دون بحث      !! . والمعرفة منه   
اذ ال نجد حالً مقنعـاً الشـكالية        .. لحلتها  عن تفكيكها وح  

المماهاة بين الحضارة الغربية ومنجزاتها العظيمة والتـي        
نتهافت عليها تهافت الفراش علي النار ، وبين الـسياسات          

ونضعها كلهـا فـي     .. الغربية االستعمارية القذرة تجاهنا     
قالب االخر العدو الذي يريد استباحه حضارتنا واجتثاثهـا         

أننا نملك حضار ة ندبة لمقارعة الحضارة الغربيـة         وك.. 
من دون أن ننتبه أو نفهم أن البد من التـسليم           .. الحداثية  

 شـئنا  -بتوقف التاريخ لصالح النموذج الحضاري الغربي     
 وان هذا النموذج قد ارسي قواعد المستقبل للعالم         -ام ابينا   

ـ          ا او  وربما الجيال قادمة عديدة دون منافسة تذكر من قبلن
اما الزعم ان النموذج الليبرالي قد واجهتـه        .. من سوانا   

فان العصر الحديث لم    .. عقبات للحد من تغوله وبربريته      
يقدم لنا سوي النمـوذج الـشيوعي المنـاهض للنمـوذج           
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لكن النموذج الشيوعي سرعان مـا تـصدع        .. الليبرالي  
!! . وانهار مقلداً النموذج الغربـي بـل ومزايـداً عليـه         

نكي من كل ذلك اننا نقايس بـين حـضارتنا القديمـة          واال
.. وننتصر لها مستدلين بعمرها المديد وقيمهـا الروحيـة          

وبين الحضارة الغربية الحديثـة ، ونبخـسها حظوظهـا          
.. العظيمة معللين ذلك بعمرها القصير وماديتها الـساحقة         

مقارنـة الحـضارة الغربيـة الحديثـة        (( لكن من الخطأ    
. ديمـة السـباب موضـوعية وعلميـة         بالحضارات الق 

فالحضارات القديمة التي عمرت طويال لـم تكـن لـديها           
مقومات الحضارة الغربيـة وانجازاتهـا الرهيبـة غيـر          
المسبوقة تاريخيا بالرغم من حداثة عهدها ، فقـد تطـور           
الغرب خالل اقل من نصف قـرن تكنولوجيـا وعلميـا            

ـ         ي مـدي  واقتصاديا وعسكريا اكثر مما تطور العـالم عل
االمر الذي يفسر اندثار الكثير من الحضارات       )) . قرون  
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القديمة دون ان تترك وراءها سوي بعض االثـار التـي           
التغني من فقر وال تسمن من جوع ، بخـالف الحـضارة    
الغربية حتي لو افترضنا هزيمة الغرب وتراجع تفوقه العام 

 فليس من المقدور ان تصبح هذه الحضارة اثرا بعد عين.. 
بل ستبقي في صلب الحـضارات      (( او تاريخا لالعتبار ،     

الالحقة بما انجزته من معجزات علمية وتكنولوجية وحتي        
  )) .ثقافية 

ابتدات نظرة الكتـاب والمثقفـين       الغرب في نظر العرب   
العرب الي الغرب في العصور الحديثة كما تجلـت فـي           

.. كتابات عبد الرحمن الجبرتي والـشدياق والطهطـاوي         
باالعجـاب بالحـضارة    .. اصة لفترة ماقبل االستعمار     خ

الغربية بوصفها نموذجـا للمدنيـة والحداثـة والتنـوير          
والعقالنية فضال علي انجازها الكبيير فـي مجـال العلـم      

وقد تطلـع هـؤالء الـي    .. والنظم االجتماعية والسياسية   
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ضرورة االقتباس من هاتيك الحضارة ونقلها الي الـشرق         
لطت هذه النظرة االكبارية واالعجابية بنظـرة       بينما اخت .. 

نقدية للوجه االستعماري للغرب فـي فتـرة االحـتالالت          
االستعمارية وقد ظهرت هذه النظرة في كتابات جرجـي         
زيدان وطه حسين وهيكل والحكيم واحمد امـين ولـويس          

وفي مرحلة االستقالالت ومـع صـعود       . الخ  .. عوض  
رتارية فقد تميزت بحس    انظمة وطنية وقومية ثورية وعسك    

افتخاري يصف االنسحابات االستعمارية بالهزائم المنكـرة     
كما ظهر فـي    .. مشيدا باالمجاد التليدة والغابرة لالمة      .. 

لكـن بعـد هزيمـة      . كتابات المفكرين القوميين العرب     
مالت معظم الكتابات الـي التواضـع        .. 1967حزيران  

لعرب والمـسلمين   بل واالعتراف بهزيمة ا   .. واالستخذاء  
امام الغرب وبخاصة االنبطاح العربـي المخـزي امـام          

كما ظهر ذلـك    .. المخلب الغربي المتمثل بدويلة اسرائيل      
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في كتابات يوسف ادريس ، والطيب الصالح ، وحنا مينـا           
حيث الشعور العربي بالفشل في مواجهة االخـر        . الخ  .. 
ب اخر  بل والفشل في اقامة دولة عصرية ندية من جان        .. 

لكن في مراحل الحقة وخاصـة مابعـد االسـتعمار          ..(( 
المباشر وخالل حقب االستقالل ، تطورت نزعـة ناقـدة          
للذات ومغرقة في التمثيل بالغرب الي درجة قـادت الـي           

وتمحورت هذه النزعة حـول نقـد       .. ردات فعل معاكسة    
التخلف العربي والتقاليد وعـدم االنعتـاق مـن االنمـاط           

معيقة للتطور واالنفتاح واعتبار ذلـك كلـه        االجتماعية ال 
مرتبطا بعدم عقالنية الشرق مقارنـة بعقالنيـة الغـرب          

كما يمكن مالحظة قراءات نقديـة لثقافـة        )) . وامبريقيته  
بوصفها حضارة مادية علي الضد مـن      .. الغرب وحداثته   

كما تجلي ذلك فـي     .. الحضارة االسالمية بقيمها الروحية     
يم ، عصفور من الشرق ، عودة الروح روايات توفيق الحك
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الخ ، ثم ظهرت تاليا بعض الكتابات التي تفرق بـين           ... 
الغرب المستعمر المحتل المتوحش النهاب ، وبين الغرب        

ودعـا  .. بوصفه حضارة المنجـزات العلميـة والتقنيـة         
اصحاب هذه الكتابات الي مقاومـة االسـتعمار الغربـي          

 الذي يجب فيه االسـتفادة  واشكاله البربرية في ذات الوقت   
من االقتباس من الحداثة والحضارة والعلم والنظم الغربية        

الـصحوة  (( واخيرا ظهرت حركـات مـايعرف ب        .. 
التي ولدت حركات دينية متـشددة التـدعو        )) االسالمية  

من خالل استعادة النموذج االسـالمي     .. سوي الي الجهاد    
االسـالمية  في العصور الخوالي واقامة دولـة الخالفـة         

ومناجزة الغرب ومحاربته واعالن القطيعة التمامية مـع         
الحضارة الغربية الن حضارتنا االسـالمية هـي البـديل          
االفضل والحل االسلم لكل ما يعتور حياتنا من اخـتالالت          

  .بنيوية رهيبة كما تري هذه الحركات 
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  الفصل الرابع
  

  نقد الثقافة العربية
  وإشتراطات الواقع . .العقل المتمحور حول المقدس 

  
تقع الشعوب الشرقية والسيما العربية اإلسالمية منها          

فريسة صراع مرير بين ثقـافتين كـان يمكـن جعلهمـا            
 ثقافـة   –الثقافة الثابتة   : متوازيتين بدل تقاطعهما أال وهما      

   واإليمان –اإليمان بالغيب 
هو التسليم والقبول والتصديق بموضوعات ال تخـضع        (( 

 والنظر العقلي أو التجريبي ، فهو تسليم بغيب أخبر   للدرس
عنه صاحب الدعوة ، وهذا التصديق يعد مقياساً لإللتـزام          
بالديانة من عدمه ، وصالح اإليمان من فساده ، ونمـوذج           
ذلك في اإلسالم ما أخبر عنه القرآن الكريم ، أو مـا ورد             



 73

ومـن  ) )) . ص  ( في شكل أحاديث منسوبة للنبي محمد       
الغيبيات اإليمان باهللا سبحانه وتعالى كإله كامل مفارق        هذه  

للمادة أزلي وسرمدي ، واإليمـان بالرسـاالت الـسابقة          
كداللة صدق تكسر قوانين الطبيعة     (( وبمعجزات األنبياء   

)) .. النها ال تخضع لنواميس العقل ومنظومته وقواعـده         
د واإليمـان بوجـو   .. كاإليمان بالمالئكة وقتالها مع النبي      

الخ ومثل هذه الغيبيات    ... الجن من المردة ومن المؤمنين      
.. ترد في جميع الكتب المقدسة كالتوراة واإلنجيل والقرآن     

وهذا الذي يؤمن به أتباع تلك الديانات والـذي يعتقـدون           
ألنه الثابت والموحى  .. بصالحه لكل زمان وفي كل مكان       

لـدان  وقد جرى فـي أوربـا والب      . به من الخالق سبحانه     
من حيث البعد   .. الغربية عملية درس ونقد الكتب المقدسة       

التاريخي للنصوص وجـذورها الـسياسية واإلجتماعيـة        
  .واإلقتصادية 
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أما الثقافة األخرى المقابلة والتي هي نتاج التطـور         
التاريخي بمحتواه اإلجتمـاعي والـسياسي واإلقتـصادي        

ائـل والـذي   التي إنتهت الى التقدم العلمي اله  .. والفكري  
إذ كيف يمكن أن نوفق بين ثقافـة  .. أوجد مشكلة عويصة    

ثابتة تستوعب كل المتغيرات المتسارعة تقوم على الغيب         
وبين ثقافة تالحق ما    .. وتصلح لكل زمان وفي كل مكان       

يحدث في الواقع تقوم على مفاهيم العلم وشروطه وتنـتج          
 ذلـك   وأزاء.. من تفعيل وحراك قوانين العقل ومنظومته       

كله إنصاع الالهوتيون أهل الثبات على تسجيل تراجعـات   
بعد أن تخلوا تماماً عن     .. كبيرة حيال التقدم العلمي الهائل      

.. أسلوب المواجهة العنفية التـي كانـت سـمتهم قـديماً       
( وصارت الثقافة الثابتة تنحصر في مجاالت مخـصوصة   

ال الكنيسة وأخيراً ساهم رج) .. إيمانية قلبية عبادية كنسية    
في توطيد هذا المنحى لترسيخ قيم الحرية والسالم األهلي         



 75

لتسير الثقافتان  الثابتة واألخرى المتغيرة فـي        .. والثقافي  
خطوط متوازية األولى في الخط الكنسي واإليماني والثانية        

  .في الواقع وتغيراته وتطوره العلمي والتقني واإلجتماعي 
  
  

  حق االختالف
إذ حاول النبـي    ..  العربي واإلسالمي    أما في العالم  

مع ظهور اإلسالم أن يؤسس للتعدد في الثقافة ،         )) ص  (( 
حينما فرق بين ثقافة الثبات المخصوصة فـي المجـاالت          

والثقافة المتغيرة التي تتعـاطى مـع الواقـع         .. العبادية  
)) أنتم أعلم بأمور دنياكم     )):(( ص  (( وتطوره عندما قال    

تكريس هذا الفهم القائم على     ) ع  ( م علي   وقد حاول اإلما  
)) القرآن حمال أوجـه  (( قبول اآلخر وتعددية الفهم بقوله  

ظهر علم .. وللسير بالثقافة العربية بهذا اإلتجاه الرحب     .. 
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الذي كان أبطاله بحق مـن      )) .. علم الكالم   (( جديد هو   
التي فتحت أبواب اإلجتهـاد     .. خريجي مدرسة اإلعتزال    

حتى إنتهت مدرسـة المعتزلـة الـى        (( صراعيها  على م 
)) .. ترجيح حكم العقل إذا تعارض أو إختلف مع نـص           

ناهيك عن ظهور فالسفة كبار كالكندي والفـارابي وإبـن          
تأكيداً لهذا اإلتجاه الذي هـو      .. سينا والرازي وإبن رشد     

ورفـض فهـم واحـد    .. حق اإلختالف حول أمور الدين    
حتى .. بحث وحرية اإلعتقاد    للنص وسادت بحق حرية ال    

أن هؤالء األفذاذ ناقشوا ليس فقـط المنظومـة الحقوقيـة           
للمجتمعات وتطورها وهو الجانب المتغير حسب الزمـان        

بل تجاوزوا ذلك الـى موضـوعات اإليمـان         .. والمكان  
الذات اإللهيـة وصـفاتها ، خلـق القـرآن         : الغيبية مثل   

وة واإلقتـدار ،    لكن ذلك كان زمن الق    (( الخ  ... وحدوثه  
زمن العزة والوثوق بالذات ، عندما كانت األمـة عفيـة           
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صبية قوية ال تخشى على ذاتها من حرية البحـث ، بـل             
، إال أن الذين أتوا بعد ذلك حولوا تلك         )) وحرية اإلعتقاد   

التعددية الى رؤى تتأصل ضمن فكرة تأسيسية ذات رؤية         
العقل (( ة  منهجية واحدة صحيحة بالمطلق تقوم على قاعد      

لتنهي جميع تلك الرؤى التـي      ))..المتمحور حول المقدس  
)) النص(( تحولت الى مذاهب عند حقيقة مرجعية ثابتة هي     

الذي أنقضى على زمنه وظروفه التي أفرزتـه مئـات          .. 
بخالف دعوات هذا الزمان    . السنين وفي جغرافية محددة     

لتمسك الرافضة ألسالفنا من أهل العقل والفلسفة والدعوة ل       
ونرى مواقف آنية تشير الى حالـة       .. (( بأسالف آخرين   

مستعصية من الخصاء الذهني المشتّبك مع ذهـان عقلـي          
واضح تسفك بموجبها دماء بريئة بأسـم الـدين والقـرآن       
ويحاكم الناس على رأي أو قول،بل ويحاكمون في األغلب         

! )) .. ويصدر األمر بالتنفيـذ     . على ضميرهم ونواياهم    
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 يجيء بعد حالة اإلنحطاط والتردي التي بلغتها أمتنا         وذلك
فإستعاضت عن عـدم قـدرتها      .. من دون األمم األخرى     

على التقدم التاريخي بالتمسك الشديد بالـذات التاريخيـة         
  ..بشقها األكثر تخلفاً وتعسفاً وطغياناً 

  
  القبيلة الدينية

 و بعد فشل الدولة الوطنية في خلق وطـن يحتـرم    
إستبدل هؤالء المواطنون هويتهم الوطنية بالدينية      . .أبناءه  

لتتحول الهوية من الوطن الى الدين الذي يعطـي دفعـة            
عاطفية ومعنوية أكبر فضالً عن تحـشيده الماليـين مـن      

ليتداخل الدين مع المفهوم القبلـي      .. خارج أسوار الوطن    
 هذه القبيلة الدينية لها قوانينهـا       – بشر بال وطن     –القديم  
ألن الخروج عليهـا يـشكل هتكـاً        .. ارمة والقاسية   الص

لذلك فإن مصير الخارجين سيكون التصفية  .. وإضعافاً لها   
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ضمن أجندات التكييـف التعـصبي      .. الفكرية والجسدية   
ليتم إلغـاء دور    !!!  األحادي الفهم لقوانين القبيلة الدينية      

اإلنسان وفاعليته وشل عقله وتعطيل نواميس الطبيعة فـي         
اغة أي مأثور ، وهكذا تحال الثقافة كلها الـى عـالم            صي

ويساق المسلم في عملية دربة نشطة الـى      .. غيبي مفارق   
اإلفراط في تقديس رموز الماضي وذيولها الحاضرة التي        

وتكرس القداسـة فـي     .. طاعة المقدس   .. تصبح مطاعة   
أمور الدين كلها وفي كل ما يرتبط بها حتى اللغة العربية           

وحـورب  ..  تثبيتها عند زمن تـواتر الـنص         التي جرى 
  .حراكها وكبح تطورها

وإعماالً للعض بالنواجذ على هويتنا مخافة تـسربها        
وحتـى ال   .. ء  بين خاليا ثقافة اآلخر المتفوق في كل شي       

 صـار التمـسك بثقافتنـا الثابتـة     ..تكون فريسة سهلة له 
 ))خير أمة أخرجت للناس (( وأضفاء القداسة عليها بصفتنا 
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هو سالحنا الثابت القديم بوجه كل األسـلحة المتغيـرة          .. 
ال يخطو إال من خالل     .. وبناء على أن العلم     . المتطورة  

وما ترتب عليه من    .. التخطيط الذي هو التنبؤ بالمستقبل      
منتجات وكشوفات وإختراعات علمية وتكنولوجية مبهـرة       

اج  الـى مـدر    - بحسب فهم الثقافة الثابتة      -نقلت أعداءنا   
وبخالف ذلـك  .. التقدم وعصر الحداثة والحضارة الراقية  

فإن ثقافتنا الثابتة ال تؤمن بالتنبؤ بالمستقبل الذي هو مـن           
علوم الغيب المختصة باهللا سبحانه ، وليس من مقـدورات          
البشر لذلك كله بقينا بعيداً عن التخطيط والعلم والتطـور          

فعـل  وِلم نفعل ذلك ونكـد ونتعـب كمـا          .. الحضاري  
إذ هم ينتجون ونحن نتمتع     !! .. الغربيون كل ذلك ببالدة ؟    

.. بهذه المنتجات ألن اهللا سبحانه حبانا بالحيض النفطـي          
محاولة إستيهامية مريضة تؤكد دوماً أنه حتى هـذا         (( في  

العلم قد تمت معرفته لدينا قبلهم عبر معرفة ربنا بكل تلك           



 81

أنها محفوظة فـي    العلوم قبل أن يكتشفها العلم الغربي ، و       
وثقافتنا الثابتة تتخذ من لحظة ما      )) .. كتاب اهللا من األزل     

هي لحظة إلتقاء السماء باألرض قبل أربعة عشر قرناً في          
مكان بدوي محدد تتخذ منها بعداً زمكانياً إلذابـة الغـابر           
والالحق والحالي في بوتقه تفصح عن جغرافيـة التفـوق          

حظة بحـق لحظـة تفـوق       لقد كانت تلك الل   !! .. الثابت  
كان هذا  (( اإلسالم في درس التغير الذي هو درسه األول         

هو درس الوحي األول واألخطر واألكثر تمييـزاً للـدين          
اإلسالمي عن بقية األديان ، أنه مع التحرر ضد التسلط ،           
ومع التغير والحركة ضد الثبات والجمود ، ومع اإلنـسان          

 المـستغلقات   وقوانين الواقع وشروط العقـل ضـد كـل        
واألساطير واأللغاز واألحاجي والخوارق، وعنـدما كـان       
يرد حديث الخوارق والمعجزات كان يأتي من باب ضرب         
المثل للترغيب والترهيب لقوم هكذا كـان مـنهجهم فـي           
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كمـا يقـول   )) .. التفكير ، وهكذا كان مستواهم المعرفي      
ولقـد إسـتوعب    . سيد محمود القمني    . المفكر العربي د    

سالفنا هذا الدرس الذي أقام للعرب دينـاً ودولـة ودنيـا            أ
لكن ال يمكن البقاء عاكفين علـى       .. وإمبراطورية عظيمة   

ألن ما حصل بعد ذلك ويحصل اليوم هـو         .. تلك اللحظة   
ألن .. أن الدنيا تحركت وتتحرك تحركاً عظيمـاً وهـائالً     

الوقوف عند تلك اللحظة يعني أننا نعيش في الماضي وننام          
وال نحيا روح العصر وال نتعامل مع       .. ي وهدة التخلف    ف

( وال نملك والحال هـذه فـي مواجهـة    .. آلياته الحداثية   
 الثقافة الثابتـة التقبـل بـاآلخر        –الحضاريين  ) أعدائنا  

 إال التمائم والتعاويذ واألدعية     –وتعتبره دائماً العدو اللدود     
 ووسـائل  التي نواجه بها البوارج والقاذفـات واألنترنـت    

وكلمـال فعلنـا ذلـك إزداد تردينـا         .. اإلتصال العجيبة   
فنبتـدر الـى    .. وزاد عدونا قوة ومـضاء      .. وإنحطاطنا  
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 – التي لم تأت أبداً      –المسبحة والتراتيل بإنتظار المعجزة     
فيما يسدر عدونا في غيه الشيطاني في إمـتالك نواصـي           

ستعبدنا بعـا   العلم والمعرفة التي يحولها الى قوة وإقتدار ي       
ورغم أنفه ورغم كل ذلك فإننا      .. وينهب خيراتنا   .. ويذلنا  

وأن كنا في   )) .. نملك الحقيقة الكاملة والمطلقة الثابتة      (( 
  !! .. العذاب المهين البثين 

  
  األسئلة الصادمة

قد يرى البعض إننا نطرح أسئلة مزعجة ، وصعبة           
.. خومها  يخشى الكثير مالمسة ت   .. بل ومقلقة   .. وحرجة  

ألنها تخوض في مجاالت شديدة الخطورة وتقتـرب مـن          
تلك المناطق التي يعمد النفعيـون      .. مناطق الفتنة والبلبلة    

ومنع اآلخر من فضحها .. المتنفذون بغرض التعمية عليها     
إن األسئلة المزعجة التي تطرح اليوم إنما هي   .. وتعريتها  
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لى اإلزعاج في   فحاجاتنا ا .. وليدة واقع مزعج حد النخاع      
هكذا أجواء أصبحت مسيسة ألن ليست ثمة ما يمكـن أن           

ونحن نرى شعبنا وهو يـسير نحـو قيامتـه ،           .. نخسره  
  !!! .ووطننا وهو في طريق الضياع من بين أيدينا 

ها نحن نرى العرش السلطاني يـستقوي بمنطـق           
هذا المنطق الذي لم نجن منه سوى المليـشيات         .. القداسة  
والسؤال الملح هنا يـشير     . ؟.والتكفير الذباح   .. الباطشة  

الى ضبابية منطق القداسة فهل أن هذا المنطق يعمل على          
أم يعمل على تغييب مفهوم الوطن      .. الوطن ؟   )) لفط  (( 

وسحق مفهوم المواطنة ليتحول الوطن الى جيوب عرقيـة         
وطائفية مشبعة بروح التعصب البدوية والجاهلية وتتحول       

..  عالقة عنفية إجتثاثية إقصائية تطهيريـة        المواطنة الى 
  ؟. الخ ... سياسياً وطائفياً وعرقياً ومناطقياً 
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وان كان .. تجذير األسئلة ودفعها الى الغرين الوعر     
صادماً لم نعتاده ولكنه أمر في غاية الضرورة واألهميـة          

 جاءت بـأعتى أعـدائنا      9/4/2003ألن ادارة البالد منذ     
بيوتنا ويكشفوا عوراتنـا ألننـا صـرنا        المحتلين ليدخلوا   

اال عوراتنا نتقي بهـا     )) .. أبن العاص   (( النملك كسلفنا   
وكم يصدق علينا قول الـشاعر أبـي فـراس          .. المنون  

  :الحمداني 
  والخير في دفع الردى بمذلة 
   كما ردها يوماً بسوءته عمرو

وصرنا النقاتل اعداءنا إالبسوءاتنا كما قال من قبـل ابـن     
 بطــل بـسـوءتـه يقاتــل البــصـارمـه       :يرالمن

الـذكـر ان ما رافق كل ذلك من أدلجة موجهة تنطلـق           
لتختـرق المنظومـة الـشعبية      ) الدين  ( من بؤر المقدس    

ووعيها البريء من خالل تركيزها على توظيـف القلـب          
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وتدريبه على القبول والطاعة المطلقة مقابل تعطيل العقـل      
عة مجـاميع بـشرية مراهقـة       أو قولبته آيديولوجياً لصنا   

ومؤدلجة على أهبة االستعداد للقيام بمهام أنتحارية لتصفية        
وهكـذا كـان   .. األخر المخالف لمنظومة األول الشمولية     

منطق القداسة يؤسس للقواعد التي تناصب مفهوم الحريـة     
فكان أن خسر شـبابنا حـريتهم       (( األنسانية عداءاً سافراً    

 مصمتة ، تعتدي على حريـات       وتحولوا الى أالت تنفيذية   
  )) .الناس وحرماتهم وأفكارهم وعقائدهم

ومع وهن الدولة وهزالتها بعد تفكيكها على يد المحتلـين          
  والمتصدين للسلطة بعد سقوط النظام الدكتاتوري صار

أخطر أجهزة التثقيف )) الجامع أو المسجد أو الحسينية  (( 
 الميدان األكبـر  التي تروج للفكر الطائفي األلغائي بل كان     

لتقاسم النفوذ في البلد بين السلطة ومليشياتها والمعارضـة         
ومسلحيها حتى أن ما يجري في البلد يمكن تسميته بحرب          
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الجوامع بعد أن صار الجهاد حمل البندقية واألنطالق بهـا     
من جامع ما لضرب األخر في جامع أخر ناهيـك عـن            

ا مواجهة المحتل   أم.. تدمير الجوامع والمزارات المتبادلة     
 !!! .  فمتروكة لمعجزات السماء 
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  الفصل الخامس

  نقد الفكر العربي 
بين اإلسـقاط اآليـديولوجي والنظريـة       : اإلتجاه القومي 

  العرقية للتاريخ 
  

 -ليس من الغلو في شيء لو قلنا بأن ثقافتنا العربية           
 – تنتـسب الـى      –في مكونات هويتها وفي زمنيتها معاً       

 إنتساباً إنفعالياً شبقاً النجد نظيراً له من        –ومتها التراثية   أر
حيث اإلستغراق في الذاكرة الحضارية لألمة في ثقافـات         

وهي إذ تفعل إحترابها مع اآلخـر       . األمم األخرى قاطبة    
في الواقع المعاصر فإنها تظهر مكونات ماتعتمل فيها من         

ل آليتـين  ذخيرة فكرية لألستقواء بها على الغير من خـال        
هما آليتا اإلزاحة واإلسـتبدال     .. يغشاهما التراث المؤدلج    
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على التراث  )) الحقيقة  (( ففي اآللية األولى يتم إسقاط      .. 
من خارجه ، ويكون التراث ميدانا مـن خـالل عمليـة            
اإلزاحة للصراع اآليديولوجي ، أما في اآللية الثانية فيـتم          

 أي يجـري تحويـل      إنزال التراث منزلة الحقيقة المطلقة    
إن التراث المؤدلج هـو  .. (( التراث الى آيديولوجيا بديلة    

(( ففي حالة اإلزاحة تسقط عليه . تراث بال حقيقة تاريخية 
من خارجه ، وفي حالة اإلستبدال ينـزل هـو          )) الحقيقة  

  )) .منزلة الحقيقة المطلقة أي الالتاريخية 
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  الزمن االيديولوجي     
  

الزمن الذي يتم التعاطي به مع التـراث        وبذلك فإن   
هو الزمن اآليديولوجي وهو ليس زمناً آنياً بقدر ما ينطوي          
على مسبقات وتحيزات وإسقاطات وهو ليس إبداعات بقدر        
ماهو يتبدى بمسكونات وعماءات ، امـا الـزمن اآلخـر           
المغيب والمهمش والهزيل فـي حـضوره فهـو الـزمن           

ته التكنولوجية وبغايته التـي     المعرفي بتحليله العلمي وأدوا   
  .هي الحقيقة التاريخية 

إن العودة الى التراث او الجذر هو ما يشغل جميـع       
هوية في خـضم   (( األمم خاصة تلك التي تعاني من أزمة        

غير ان هـذه    )) تصاعد مد المثاقفة على نحو غير مسبوق      
الظاهرة في ثقافتنا العربية متفاقمة حد إعطائها خصوصية        

  .بخالف الخبرة التاريخية المعاصرة لألمم الخرى حديدية 
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إن عقدة النقص التي تعاني منها شعوب العالم الثالث        
بفعل السبق الحضاري المنقطع النظير في التاريخ والـذي        

فإن هـذه   .. حققه الغرب قياساً الى الشرق وعلى حسابه        
العقدة في الحالة العربية تعاني من أورام خبيثـة عـصية           

نظراً لهزيمة األمـة العربيـة أمـام        .. تئصال  على اإلس 
  .المشروع الصهيوني الغربي 

والحال أن الرغبة في تضميد هذا الجرح النرجـسي ،        (( 
بعد أن أدت في الحالة العربية ، فـي طـور أول ، الـى              
تضخيم في آيديولوجيات الثورة الحارقة للمراحـل التـي         

 ألويـة   إجتاحت الساحة العربية غداة اإلستقالالت تحـت      
القومية والماركسية والناصرية ، أدت في طـور ثـانِ ،           

 عـن مـأزق     1967والسيما منـذ أن كـشفت هزيمـة         
اآليديولوجيات الثورية وفشلها ، نقل الصراع اآليديولوجي       
الى ساحة التراث ، وكذلك الى تبلور آيـديولوجيا تراثيـة      
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خالصة ، أي آيديولوجيا تريد اإلستغناء عن كل آيديولوجيا         
كما )) لتنزل التراث نفسه منزلة اآليديولوجيا      .. ستوردة  م

إن الفكر اإلسـقاطي  المـؤدلج       . يقول جورج طرابيشي    
اليهمه من التراث حقيقته التاريخية قدر ما يهـتم بقابليتـه     

إن تلك القابلية قـد     .. للتوظيف في الصراع اآليديولوجي     
تكون جزئية وإن ذلك اإلسقاط قد يدخل في تعارض مـع           

وإننا بغية الفكاك من حاضر مـشرب     .. لوظيفة المعرفية   ا
باإلستبداد على مستوى السلطة والمجتمع والتربية واألسرة       
والثقافة والدين والعالقة مع اآلخر البد من إستجالء جذور         
أزمتنا المستعصية على التفكيك والتغيير والبد لـيس مـن    

رجـة  إيجاد اليات ومناهج بقدرما نحن بأمس الحاجة الى         
لمنظومتنا الفكرية والقيمية والـسلوكية الـصارمة بغيـة         

. خلخلتها اْمالً في تدفق روح العصر في ثناياها المتقرنـة    
إن تلك الجذور بكل تأكيد جذور تراثية خالصة ورثناها من    
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وماتبعها .. األصول األولى والعلوم الدينية النقلية والعقلية       
 الجذور وتـشعبها  من أبنية واقعية ساعدت على تغلغل تلك 

إن األرض الخصبة التـي     .. وهيمنتها على الفكر والحياة     
ساعدت على نماء تلك الجذور هي النظم اإلجتماعية عندما         
ألغي مبدأ التسوية في العطاء حيث ظهور طبقـة تملـك           
أمواالً طائلة وأخرى تمثل األغلبية مسحوقة والتملك شيئاً        

  –تي سميت العلماء  ال–فضالً عن إنشاء طبقة رجال الدين 
والتي بيدها أحتكار العلم وحقائقه وللحفاظ على ما تتمتع به    
من إمتيازات صارت تكفر كـل مـن يخالفهـا بـالرأي            
وتستأصل شأفة كل من يعارضها بالقوة وإستعداد الحكـام         
على المعارضين الى أن أتحدت عقلية السلطة السياسية مع         

ى مبدأ التنزيـل فـي      وإعتمدتا عل .. عقلية السلطة الدينية    
أي تنزيل الوحي من اهللا الى العالم دون        .. مواجهة اآلخر   

حق العالم في مراجعة العلم اللدني أو تنزيل األمـر مـن            
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السلطة الى الشعب دون حق الشعب في مراجعة قرارات         
السلطة وتوج كل ذلك بالتوظيف اآليديولوجي لما عـرف         

ـ )) الفرقة الناجيـة    (( بالتاريخ بحديث    ذي لعـب دوراً    ال
خطيراً في أزمة الحرية والديمقراطية في وجداننا العربي        

حيث إستفحل سياسياً وأصبحت الفرقـة الناجيـة هـي       .. 
حزب الحكومة وقد جرى هذا الفهم منذ الدولـة األمويـة           

. وفرض البيعة ليزيد وإستئصال اإلتجاهات المعارضة له        
أي فقـد   وإستمر ذلك حتى اآلن ، كل من يجتهد في الر         (( 

وأصـبحت  . خذل ، وإن الحكومة دائماً علـى صـواب          
المعارضة موضع شبهة ، فالمعـارض هـو الـشيطان ،           

. العميل ، الكافر ، الخائن ، الخارج على إجماع االمـة             
؟ .. فكيف يحدث خالف في الرأي في هذا التاريخ الموجه       

كيف يمارس المفكرون حرية الفكر وهم ملعونون من قبل         
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ي التاريخ ، وهم يعلمون جزاء الخروج على        ، ومدانون ف  
  )) .إجماع األمة وماينتظر الكفار والمارقين ؟ 

  
  النقاء القومي  

يمتاز الفكر القومي العربي بكل إتجاهاته بمعياريـة          
، )) التـراث والمعاصـرة   (( آيديولوجية تقوم على ثنائية     

ـ )) النقاء القـومي    (( بانياً إنتقائيته هذه على مقولة       ي الت
يوظفها آيديولوجياً لمحاربة اإلنحطاط في جـسد التـراث         

)) الغريبـة   (( والذي كان إستـشراؤه بفعـل األجنـاس         
أكثر مما كان للقـوى الرجعيـة       )) الدخيلة  (( والعناصر  

وربمـا  .. والطبقات اإلستغاللية دوراً في تخليقه وتغذيته       
 ترى الى اإلختالفات الكبيرة بين إتجاهات الفكر القومي في

  تحديد البؤر
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من جسد التراث فإنها جميعاًًًً تتفـق علـى   )) الكسيحة   (( 
.. العوامل المولدة لذلك الكساح وطبيعة جرثومته الفتاكـة         

أي أنها تتفق على تشخيص الداء لكنها ربما تتفاوت فـي           
  !! .تحديد الدواء 

  
  جرثومة العجمة  

في الوقت الذي ترى فيه بعـض إتجاهـات الفكـر           
فإن ..  العروبة إنها عروبة جنس ولغة وحدس        القومي في 

البعض اآلخر يرى فيها عروبة حضارة وفكر وعقل ويكاد         
اإلسالم يـتم   / يتطابق الرأيان في أن تبعة إنحطاط العرب        

الحامـل  )) اآلخـر   (( تحميلها لعرق أجنبي ملعون هـو       
فالعجمة عنـد احـد     .. لجرثومة العجمة والناقل لعدواها     

ومي عجمة لسان وعرق بينما العجمة عند       تيارات الفكر الق  
. تيار ثان باإلضـافة الـى ذلـك عجمـة فكـر وديـن               
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فالمستعربون عند البعض ، بفعل إستعرابهم بالذات جلبـوا     
معهم لوثه اإلنحطاط فيما يرى البعض اآلخر على العكس         

(( بأن لوثه اإلنحطاط هي وليدة اإلمتناع عن اإلسـتعراب          
ة والقومية األخرى ، الفارسية     أي إصرار السالالت العرقي   

والتركية في طور أول ، والمملوكية والعثمانية في طـور          
ثانٍ ، على بقائها في حالة عجمة وعلى رفضها التعـرب           

  )) .لساناً وفكراً وحتى ديناً 
يرى اإلتجاه العلماني القومي بانه خالل العـصور          

الوسطى حيث كانت الكـرة األرضـية تـضج بالظلمـة           
 في ذلك الوقت فاضت أمتنا العربية على العالم         والتخلف ، 

بنور العلم وأنجم الهداية لتنقذ الشعوب من جهلها وتطهرها         
(( لكن تلك الشعوب إعتلـت ذاك الفـيض         .. من آثامها   

إعتالء الحشرات الضامرة على الموج فسكبت في الينبوع        
وهـذا يعنـي    )) .. سمومها حتى أفسدت مبعث إنتعاشها      
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لعلماني القومي إن بداية اإلنحطاط العربي      حسب اإلتجاه ا  
)) العروبة  (( حلت مع النقلة المتزامنة لتحول العرب من        

ذلك .. بالمعنى اللغوي ال العرقي فحسب )) العجمة (( الى 
أن خروج العربي من قوقعة الصحراء ونقائهـا لتطهيـر          
الشعوب من أرجاسها قد أدى الى مخالطة العربي لغيـر          

وزاجاً نفسه في   )) اإلستعراب(( مامهم باب   العرب فاتحاً أ  
الذي كلف العربي بان أخرجه عـن     )) اإلستعجام  (( وهدة  

حقيقته كما كانت تتجلى فـي       أي عن (( محور شخصيته   
إنحـالالً  (( مما إستتبع ذلك    )) .. العصر البطولي الجاهلي  

، ومنها  )) يتلخص بنيان األمة    (( حيث به   .. في لسانه   )) 
  والذي بإنقطاعه عن)) مصدر كينونتهم (( ا يستمد أبناؤه

(( فأمسى  .. المغذي  )) نسغه  (( إنقطع عن   )) أرومته   (( 
كالورقة التي قطعت عن غصنها فجفت وتناثرت في مهب         

(( من جهة ثانية جاء إسـتعراب األعجمـي         )) .. الرياح  
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 ليوصل مأساة   – وفق اإلتجاه القومي العلماني      –)) الدخيل  
فاألعاجم المتطفلـون  .. الى ذروتها )) صيل  األ(( العربي  

إتـصلوا  .. على دين العرب ولسانهم معاً      )) كالبرغش  (( 
بدون أن يكـون    )) حدسها  (( بالعربية وإتقنوها من خارج     

  في مكنتهم ، بحكم قدرهم البيولوجي ، أن يتصلوا بها
وبقي هؤالء المـستعربون كاألمـة      )) إتصاالً أرومياً    (( 

  اللغة عندهم / صلية وبقيت الكلمة المشتقة ال األ
داللية وإصطالحية يلتصق بها المعنى عرضاً مثلما تلجأ (( 

وبذلك فإن )) .. الروح المتشردة الى الجثة فتستوحش منها 
كل العناصر غير العربية هم أعداء للعروبة والمـسؤولون    
تاريخياً عن إنحطاطها كالفرس والترك والكرد واألرمـن        

الخ  واألمـر إسـتمر      ... قباط واألندلسيين   والبرابرة واأل 
ليتصل بالحاضر لتكون العناصر الغريبة سواء االمسيحية       
أم غير المسيحية مثل اليهود والفرس والغرب هم وحـدهم   
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المسؤولون عن تخلف العرب وإنحطاطهم هذا هو منطـق         
المستمرة منذ خلق العرب وحتى يوم الناس      )) المؤامرة  (( 

قية لكن األخرين يتآمرون عليها ويزيدون هذا فالعرب أمة ن 
من تخلفها فلماذا التتآمر هذه األمة على اآلخرين كما يفعل          
االخرون بها ؟ أو على األقل لماذا التتآمرعلى نفسها لكي          

هي .. تخرج من عنق الزجاجة الذي وضعت نفسها فيه ؟          
  !!! .الغيرها من فعل ذلك 

  
  االسقاط االيديولوجي

 مفكري األمـة القـوميين عـن        ولكي يشمر بعض    
سواعدهم ويشحذوا أذهانهم لمعالجة عقدة النقص التي تأتي        

أربعة عشر قرناً (( فأنهم إنما يرغمون  .. على روح األمة    
من التاريخ العربي اإلسالمي على الـدخول فـي عنـق           
زجاجة مخطط للتأويل الداللي باإلعتماد علـى زوجـين         
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( القومية والعقالنيـة أو      ؛طباقيين من المفاهيم التفاضلية     
مـن جهـة أولـى ، والـشعوبية         ) العروبة واإلسـتنارة    

)) من الجهة المقابلة    ) العجمة والظالمية ( والالعقالنية أو   
وهنا تظهر إسقاطات آيديولوجيا اإلتجاه القومي العربـي     . 

والعقالنيـة كميـزة للحـضارة      .. فإن الربط بين القومية     
إسـقاط لمميـزات الحداثـة      العربية األسالمية فإنما هـو      

االوربية في القومية والعقالنية كمعايير للحداثة الـسياسية        
على التاريخ العربي بعـد أن فـشل الفكـر          .. والفلسفية  

العربي المعاصر في امتالك ناصية هذه المعايير الحداثيـة   
في الوقت الحاضر هذا من جهة فيما أراد من جهة أخرى           

بتوصـيفها أنهـا    ))  لعجـم   ا(( أدانة الحركات الشعوبية    
  .تاريخياً كانت خارج سياق العقالنية 

ومن بين إسقاطات هذا الفكر محاولته في المقاربـة            
والتناظر بين طبقة التجار التي قادت النهضة األوربيـة ،          
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وبين المعتزلة والذين كان أكثرهم يمتهن التجارة بإعتبـار         
.. لعربـي   ان االعتزال يمثل حركة التنوير في التـاريخ ا        

وهذا تعبير عن عجزنا عصرياً لنلقي بالمهمة الحداثية على       
ولعل المضحك المبكي فـي  .. أسالفنا ونحملهم مااليحتمل  

أمر المعتزلة أن جلهم أن لم يكن كلهم من غيـر العـرب             
فإنهم كـان   .. وبالتالي وفق نظرية الفكر القومي العرقية       

 الفرسـاناً   يمكن أن يكونوا قد ساهموا في إنحطاط األمـة        
للفكر القومي العربي والمنتصرين لمقام العقل في تاريخنا        

نقرأ تاريخ هؤالء األسالف بمفـردات  (( وبذلك فإننا اذ   .. 
(( و )) القوميـة  (( مستعارة من قاموس اآلخـر ، مثـل    

، أال نكون بذلك قد غللنا أعنـاق األسـالف          )) العقالنية  
  )) قيالً اليطاق؟بالدين نفسه الذي نستشعره في أعناقنا ث

فمفهوم القومية المميز لحضارة أسالفنا حسب فكرنا         
القومي الوجود له في قاموس هؤالء األسالف وإنما نحت         
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أما دولة الخالفة العربية اإلسالمية     .. في العصر الحديث    
رغم قيامها كما   )) عابرة للقارات ((فإنما كانت نموذجاً لدولة   

)) .. خصوصية((بية  بين ذلك إبن خلدون على عصبية عر      
ولكـن  )) .. كونية  (( بقدر ما قامت على شرعية إسالمية       

 بما أن لفظ العصبية مناف للعقالنية لذلك يحاول اإلتجـاه         
بينما مفهوم العقالنية يحيل الى سلطة العقل     . القومي طمسه 

التي التعلو عليها أي سلطة أخرى وهذه السلطة لم تكن في 
أما في حـضارتنا    .. األوربي التاريخ اال مع عصر األنوار    

الوحي كانـت التعلـو   /العربية اإلسالمية فإن سلطة النص   
حتى المعتزلة فانهم قد واءمـوا      .. عليها أي سلطة أخرى     

إشكالية العقـل المـستقل     (( بين العقل والنقل وبذلك فإن      
إستقالالً تاماً عن النقل والناقد له فهـي إشـكالية خاصـة            

 عقلية األنوار هـو محـض       فالوحي في )) بعصر األنوار   
أما في الحضارة اإلسالمية حتى لدى      .. موضوع للمعرفة   
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المعتزلة فإن الوحي يظل مصدرا للمعرفة بقدر مـا هـو           
  .موضوعها 

  
  مثلث االصول

وتأسيساً على ماتقدم فإن اإلتجاه القومي يـرى أنـه           
البد من العودة الى األصول األولى للعروبة أو لإلسـالم          

وهذه العـودة تـتم     .. ى النهوض باألمة    كطريق وحيد ال  
  : بمثلث اإلرتداد اآلتي 

)) العصر الجاهلي   ((أي العودة الى  :  اإلرتداد الزمني    – ١
نحـن إذ  (( بإعتباره العصر العربي األنقى واألكثر بطولة    

نعود الى عهدنا الجاهلي نلتقي مع الحضارة الحداثية ، مع          
تقائنا جميعـاً فـي     نظام قيمها ومع أمانيها ، فضالً عن أل       

ينبوع حياتنا القومية ، الينبوع الذي يتقدم على مـا نـسج            
إن فـي إحيـاء تراثنـا       . التاريخ بيننا من أسباب التفرقة      



 105

كما )) الجاهلي بعثاً لعبقرية أمتنا وإذكاء لمكارم األخالق        
  .يقول زكي األرسوزي 

وهناك إتجاه آخر يدعو الى العـودة للـصدر األول           
الى مرحلة الخالفة الراشدة وإستعادتها إذامـا       .. لإلسالم  

بإعتباره المحـرك التـاريخي     .. أتيحت الفرصة المناسبة    
إن هذه النظرة الداعية الى العودة      . المضي لنهوض األمة    

الى األصول األولى سواء أكانت الجاهليـة أم اإلسـالمية          
تهدر البعد التاريخي وتتعامى عن األبعاد الجغرافية والبيئية 

اإلقليمية والدولية في عملية خداع وتضليل آيـديولوجي         و
يزيد في إنحطاط األمة بدالً من إنتشالها من سبة التخلـف           

  . ألنه اليتعاطى مع روح العصر وآلياته 
أي أن نهضتنا القومية تتطلـب      : اللغوي  /  اإلرتداد   – ٢

ألن لغتنا  )) األصل  (( بعثاً لكالمنا وحفاظاً على لغتنا األم       
فإذا وعينا ما تضمنت كلماتنا مـن       (( تودع تراثنا   هي مس 
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لكـن  )) .. حدس ، بلغنا ما بلغ أجدادنا من عزة وسـؤدد       
ذلك مشروطاً بالتخلي عن الدخالء على لغتنا وتراثنا ممن         

امثال إبـن المقفـع     (( أفسدوا لسان العربي وسريرته من      
  )) .والفارابي وإبن سينا والغزالي 

عيدنا الـى زمـن المعلقـات       هذا اإلرتداد يريد أن ي      
والتوفر عليها كأفق نهائي للحـضارة العربيـة بـصفتها          

بل يريد  أن يتم مـا       .. حضارة البيان الحضارة البرهان     
بداه االمويون من تصفية اإلتجاهات العقليـة المعارضـة         

  .ومحاصرة الدائرة الفلسفية وإبرام القضاء عليها تماماً 
لعودة الـى البـداوة     وذلك بـا  :  اإلرتداد الحضاري    – ٣

وضرورة )) فالبدوي حارس العروبة    (( الفطرية األصلية   
(( نبذ الحضارة المكتسبة ألنها كاذبة ويجـب معارضـة          

إبن البادية اليمثل األصـالة     (( بشدة ألن   )) تحضير البدو   
فحسب ، بل إنه العنصر الذي تقوم عليه مالءمـة األمـة            
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إن كل نهضة عربيـة   .. العربية للمراحل التاريخية التالية     
أعتقد أن الخطـأ    ... أصيلة قامت على ساعد أهل البادية       

كل الخطأ في الرأي القائل بتحضير البدو ، ففي تحـضير           
إن )) . البدو إخضاع األمة العربية لألراجيف التاريخيـة        

مثلث اإلرتداد هذا يريد أن يقول بالعودة الى العرق العربي  
العـروق الغريبـة    الصحراوي األصيل مع التخلص من      

وبالعودة الى اللغة العربية كمـا فـي        .. الدخيلة األخرى   
العصر الجاهلي مع التخلص مما لحق بها جراء التطـور          

كذلك وبـالعودة   .. وجعلها لغة حضارة وليست لغة عرق       
الى حياة البادية مع لفظ كل ما شابها من حياة حـضارية            

بـالعودة  .. ء مبنية على العلم والتكنولوجيا إذ كل ذلك هرا     
بهـذا الطـرح   .. الى الجذور يمكن أن تتم نهضة األمـة         

الساذج تجري عملية التضليل اآليديولوجي للعامـة بكـل         
مايحمله من تمويه يراد منه باألمة أن تعـيش عنتريـات           
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العصر الجاهلي في الوقت الذي يقعد كل ذلك على واقـع           
        .               األكثر هواناً وتخلفاً في العالم 

     إن الفكر العربي والسيما اإلتجاه القومي منـه ظـل          
يبرر النكبات والهزائم العربية بعزوها الى عوامل خارجية        

فيما تعامت القراءات النقدية في الفكـر العربـي عـن     .. 
العوامل الذاتية والداخلية وفي مقدمتها اإلستبداد الـسياسي        

هذه .. غاء اآلخر   القائم على أساس معاداة الديمقراطية وإل     
الظاهرة لها جذورها الموغلة في التراث العربي اإلسالمي        

فبناء الدولة العربية منذ معاوية قام على الغلبة والعنف         .. 
حتى صار ذلك سنة للحكام الذين      .. وفرض الرأي الواحد    

الدرس األساس إلحتالل   (( إن  .. تلوه حتى يوم الناس هذا      
قوية بين اإلسـتبداد الـداخلي      العراق يتمثل في العالقة ال    

والتدخل الدولي بما في ذلـك الغـزو واإلحـتالل ، وإن            
الطريق الوحيد إلبعاد هذا التـدخل يتمثـل فـي إشـاعة            
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الديمقراطية والمصالحة مـع الـشعب وقـواه الـسياسية          
  )) .واإلجتماعية 

مذبحـة  (( اعتمدنا في كتابة هذه الدراسة على كتـاب         * 
لمؤلفـه جـورج    )) بيةالمعاصـرة   التراث في الثقافة العر   

  .طرابيشي 
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  الفصل السادس

  نقد العقل الالهوتي
  وإشكالية الفكر الديني .. التطور الحضاري 

  
يمكن القول أن الكـائن البـشري لـم يـدخل دور              

 أي ينتمـي    –اإلنسانية إالّ بعد إحساسه أنه كائن إجتماعي        
ا تتحمله من   الى جماعة يحيى أفراحها ومسراتها ويتحمل م      

 ، وكلما -أتراح وأوزار ويعاني ما تعانيه من مكاره وآالم      
أي إستبداد فـرد أو فئـة       .. حصل خلل في هذه المعادلة      

صار اإلنـسان يـشق     .. باألمر ومصادرة حق الجماعة     
.. طريق الحرية من خالل رفضه وإنتفاضـته وثورتـه          

وكان في كل مرة يدفع الثمن باهضاً مـن دمـه ونفـسه             
وفي مرات قليلة كانـت     . الخ  ... ه وعائلته وماله    وجسم
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.. الحرية تنتصر ويتراجع اإلستبداد ويتـوارى الطغيـان         
حتى إذا ما حّل عصر النهضة وما تاله من عصر األنوار           
الذي يظن أنه إبتدأ بإنتصار الثورة الفرنسية الكبرى عـام          

، رفرفت راية الحريـة علـى شـمال الكـرة            .. 1789
ا إستمرت أكثر أقاليم الجزء الجنوبي فيهـا        األرضية ، فيم  

والبد مـن اإلقـرار بـأن       . ترسف في أغالل اإلستبداد     
الظاهرة اإلجتماعية تمتاز بالتحول والتغير وأنها من نتاج        
الجماعة بيد أنها تفرض نفسها علـى الفـرد والمجتمـع           

تلزمه بها البل وتقهره عليها ،  .. كأعراف وعادات وتقاليد    
 ذلك ليست بالمطلقة ، إذ أن ثمة مرونة ذات غير أن حتمية  

وإالّ لمـا ظهـر الثـائرون       .. بعد نسبي في ذلك اإللزام      
وفـي  .. والمفكرون المتحررون وطالب الحرية والعدالة      

الوقت نفسه لما كان مكان لشذاذ اآلفـاق مـن المـارقين            
وعلى هذا  . والمستبدين واللصوص والمنحرفين والمنافقين     
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 – والجماعـة اإلنـسانية      –نـسان   األساس يوصـف اإل   
التي تحصر ضمن إطار الفكـر      .. بالمتغيرات اإلجتماعية   

  .الحضاري 
فهي عالقة تأسست   .. أما عن عالقة اإلنسان بالدين        

منذ وجد اإلنسان اإلجتماعي ، إذا لم نقل منذ خلق البـشر            
والدين قد يكون إلهياً وهو ما يمتاز بالثبات والـوحي ،           .. 

ون مؤقتاً وقد يكون دائمياً وحسب المعتقـدات        وثباته قد يك  
اإلسالمية فإن األديان قد نسخت خال اإلسالم فإنه باق الى          

)) ومن يبتغ غير اإلسالم ديناً فلن يقبل منه         ..(( يوم القيامة 
 لكن ربما هنا تثير النظريات الحديثـة        – القرآن المجيد    –

ـ       ين إشكالية ما والسيما نظرية الالمحـدد فـي العالقـة ب
فإذا إعتبرنا أن التوراة واإلنجيل والقـرآن       : (( النصوص  

خطابات مختلفة بشكل أو بآخر ، فإنه من غيـر المحـدد            
موضوعياً ما إذا كان القرآن قد أتى ليحل مكان اإلنجيـل           
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وبذلك العالقة هنا بـين     . والتوراة أم أتى ليدعم مكانتهما      
ـ           ي القرآن من جهة واإلنجيل والتوراة من جهة أخـرى ه

فمن منطلق ما ، نجد أن القرآن       . عالقة غير محددة فعالً     
يعتبر أن اإلنجيل والتوراة محرفان ، ونجده يقول أن الدين          

ومن منطلق آخر ، نجد القرآن يعتبر . عند اهللا هو اإلسالم 
كما يقول حسن   )) أن أتباع اإلنجيل والتوراة من المؤمنين       

  )) .السوبر حداثة (( عجمي في كتابه 
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  الوحي والعقل 

أن الدين اإللهي قد أوحى اهللا به   .. المقصود بالوحي   
من خالل روح القدس الى أحد أنبيائه وليس للنبي فيـه           .. 

سوى دور المبلغ والموجه ، فالدين هنا بعقائده األساسـية          
 ألن عقائده صالحة لكل زمان وفي       –منزل من اهللا وثابت     

  .وصة مثل العبادات  طبعاً في مجاالت مخص–كل مكان 
النص هـو فعـل     –وتشكل النصوص ..منذ ظهور اإلسالم  

والنبي يقوم بترجمة النص الموحى به الـى فعـل          –وحي
 بينما المجاالت األخرى    -في مجاالت مخصوصة    –أرضي
)) .. لفاعلية العقل البشري والخبرة اإلنـسانية       (( تخضع  

ي كـان   والمتتبع الى أقوال النبي وأفعاله فإنه يرى أن النب        
فيمـا كـان    .. األول يحكمه الوحي    .. يصدر عن أمرين    

الثاني حراً متروكاً ألعمال العقل واإلستفادة مـن الخبـرة         
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البشرية تتجسد فيه التعددية ويقبل بالرأي اآلخر ويرضـى         
وقد تعامل النبـي مـع      .. من الناس مايرونه بديالً أفضل      

يغذيـه  الجانب العقلي بكل إرتياح وقبول بل راح يفعلـه و         
: (( بأسباب الديمومة وحض الناس على األخذ به بقولـه          

  )).أنتم أعلم بشؤون دنياكم 
  
  

  الدين والفكر الديني
أما الفكر الديني فهو غير الدين وليس ثمة تمـاهي          

.. فالفروقات بينهما تصل أحياناً حـد التنـاقض         .. بينهما  
فالدين هو نص إلهي ثابت ، والفكر الديني هو كل ماورد           

ول ذلك النص من تفسير أو تأويل أو معنـى أو قـراءة           ح
وبالتالي هو صناعة بشرية عرضة للتغير والتحول بتقـادم       

. األزمان وإختالف البلـدان والمجتمعـات والمفكـرين         
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.. نص  / وللتمثيل والتبسيط فإننا لو قلنا بأن اإلسالم كلمة         
 وهو  - والفكر الديني معناها     - وهو ثابت    -فالدين لفظها   

 ، ولكن أخطر ما يمكن أن يواجه أي مجتمع هو           -تغير  م
أن ينسحب ثبات الدين وقدسيته على الفكر الديني وبالتالي         

 بشكل  -أي يقومون   .. يتم إنزال الفكر الديني منزلة الدين       
 طبعـاً  - بعملية توحيد بين النص وفهمه وقراءتـه         -آلي  

( ( ، ويتم بقصدية إختالليـة       -قراءته في الوقت الحاضر     
، إذ تجري المماهاة بـين      )) إهدار البعد التاريخي للنص     

الفهم اإلنساني اآلني والنص اإللهي ، مما يفضي بـالفكر          
)) .. الحديث بإسم اهللا    (( الديني الى إدعاء خطير أال وهو       

 - التعدديـة    -األمر الذي يشير الى عدم القبول بـاآلخر         
مٍ واحد  بخالف الصدر األول لإلسالم ، واإلعالن عن إسال       

أن لإلسالم معنى واحداً ثابتاً التـؤثر فيـه         (( نصاً وفكراً   
وهـذا  .. )) حركة التاريخ واليتأثر بإختالف المجتمعات      
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.. يؤدي الى جمود وتكلس فكر المجتمـع وعقـم عملـه            
وبالتالي ينتهي به األمر الى التخلف عن الركب الحضاري         

حد الثابت هم   فكراً وتطوراً خاصة وأن المحدد للمعنى الوا      
رجال الدين حصراً وهذا يعني إستبعاد كل العقـول خـال           

ان هذا المعنى الثابت يمتلكه جماعة من       (( العقل الالهوتي   
 وأن أعضاء هذه الجماعة  - هم علماء الدين قطعاً      -البشر  

)) .. مبرأون من االهواء والتحيزات االنسانية الطبيعيـة        
رىء اي جماعة مـن     أظن أن العلم الحديث اليمكنه ان يب      

إننا وإن سلمنا بقدرة الـنص      . االهواء االنسانية الطبيعية    
على مخاطبة العصور الالحقة والمجتمعات المختلفة ، من        

بيد أن ذلك يجب أن اليقـود       .. خالل إعادة إنتاج دالالتها     
الى إهدار تاريخية النصوص ، فقراءة النصوص التي تتم         

يقول نصر حامد أبـو      تقوم كما    - في أي زمان ومكان      -
  : زيد على آليتين متكاملتين هما 
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 وهذا مايفرضه التاريخ    - لما ليس جوهرياً     - اإلخفاء   – ١
  .والجغرافية 

 لـيس ثمـة     - الكشف عن ماهو جوهري بالتأويـل        – ٢
 وبالنتيجـة يكـون     -عناصر جوهرية قارة في النصوص      

 جوهرهـا   - بالمعنى التاريخي اإلجتمـاعي      -لكل قراءة   
أن النصوص دينيـة كانـت أم       ((  تكشفه في النص     الذي

بشرية محكومة بقوانين ثابتة ، والمصدر اإللهي للنصوص        
منـذ  ) تأنسنت  ( الدينية اليخرجها عن هذه القوانين ألنها       

تجسدت في التاريخ واللغة وتوجهت بمنطوقها ومـدلولها        
إنها محكومة بجدليـة    . الى البشر في واقع تاريخي محدد       

متحركة ) المنطوق ( لتغير ، فالنصوص ثابتة في الثبات وا
، وفي مقابـل النـصوص تقـف        ) المفهوم  ( متغيرة في   

)) .. القراءة محكومة أيضاً بجدليـة اإلخفـاء والكـشف          
وبالتالي يتم إنتاج داللة النص من خالل فهم لغته ، طبعـاً            



 119

هناك الكثير من المـؤثرات الفكريـة والثقافيـة والبيئيـة      
وهـذا يعنـي   .. ي تساهم في تشكيل ذلك الفهم      والعقلية الت 

تعدد القراءات بحسب التاريخ والجغرافية وإختالف أذواق       
هذا الفهم التعددي له ملهماً     .. المنتجين لدالالت النصوص    

مضيئاً من التاريخ األول لإلسالم كما في أقوال اإلمام علي        
القرآن خط مسطور بـين     ))..(( القرآن حمال أوجه    : (( 
لكـن الفكـر    )) .. ين الينطق ، إنما يتكلم به الرجال        دفت

السلفي يهدر هذا الجانب المضيء من التراث فـي فهـم           
وهو الفهم الذي سمح بالتعددية ومـنح       .. (( طبيعة النص   

الثقافة اإلسالمية طابعها الحيوي الذي ظل مستمراً حتـى         
توارى هذا الفهم مفسحاً المجال لفهم آخـر يجمـد داللـة         

  )) .في قوالب جامدة النصوص 
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يظن البعض أننا كعرب ومسلمين من ها هنا أوتينا ،     
فإذا فكرنا الديني صار ديناً ، وإذا بتراثنا يتلفـع بعبـاءة             

وإذا بتاريخنا عبارة عن سلـسلة      .. القداسة بعجره وبجره    
وإذا بنا لم نـر     .. من األبطال وخلفاؤنا مجموعة الحكماء      

 والبطولـة واإلقتـدار فـي       في ذلك الماضي غير العظمة    
وهـذا  .. الوقت الذي نعيش فيه الضعة والجبن والضعف        

يعني أننا لم نحسن قراءة ماضينا وبالتالي لم نحر جوابـاً           
على تحديات العصر الحديث ، إال أن ننظر الى الـوراء           
لذلك لم نجد جواباً وسوف لن نجد مالم نعيد دراسة تراثنـا   

نـه غطـاء القداسـة      على ضوء العقل والعلم ونرفـع ع      
معرفـة الحـق    ( وأن نتحول من نظريـة      .. المتهريء  
وأن ) .. معرفة الرجال بـالحق     ( الى نظرية   ) بالرجال  

ننظر الى واقعنا بعلمية والى تحديات العصر بجدية ونمتلك 
إرادة تتعامل مع العصر من خالل قوانينه وآلياته وأفكاره         
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ا تفعيالً خالقاً   مع التأكيد على خصوصيتنا من خالل تفعيله      
حتى يذوب التعارض مع العالمية اإلنـسانية مـن خـالل          

  .تنشيط المشتركات اإلنسانية المنتجة 
  
  

  الدين الكهنوتي
 وهو غير الدين    -أن الفكر الديني في البالد العربية       

 يشبه الى حدما الدين الكهنوتي الذي هيمنت -كما أوضحنا  
وسطى وإمتد الـى    عليه الكنيسة في اوربا إبان العصور ال      

(( عصر النهضة ، وقد بني الدين الكهنوتي على مقولـة           
وهـذه  )) قيادة الضرورة الدينية للـضرورة اإلجتماعيـة        

مجموعة مزيجها فلسفة مشوهة    (( الضرورة الدينية تشكل    
وإجتهادات كهنوتية في مجموعها تخدم أغـراض الكهنـة         

يج وأطماعهم الدنيوية ، ولما كان دينهم هـو هـذا المـز           
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الفكري الذي يخالف دين التوراة واإلنجيل ثار عليهم قديس         
ولعل من نافلـة القـول بـأن        )) .  مارتن لوثر    -ألماني  

اإلسالم سبق لوثر في توجيه النقد الى الدين الكنسي وأبان          
ما يعتوره من تشويه وتحريف فضالً عن عدم صـالحيته          

 فـي   وكان من نتائج الحركة العقلية    . للتطبيق اإلجتماعي   
أوربا أن قادت المجتمع األوربي الى نبذ أفكـار الكنيـسة           

. التي وجدوا فيها مثاالً سيئاً حين تصدت لقيادة المجتمـع           
وثمة مجال للقول بأن الدين الكنسي والفكر الديني الكنسي         
قد تداخال تداخالً عظيماً حتى ذاب الدين في الفكر الديني ،           

اليمكن )  كنص إلهي    (هذا باإلضافة الى أن الدين الكنسي       
التسليم له بذلك فعلماء اإلجتماع الغربيين قد تشككوا فـي          

لـذلك  .. ذلك ورموا الكتاب المقدس بالصناعة البـشرية        
أطاحت النهضة األوربية بالكنيسة وبكل عناصـر قوتهـا         

. المعيقة للتطور دون أن تفرق بين الدين والفكر الـديني           
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اة في الغرب وينقلـه     وساد الفكر الحضاري ليقود دفة الحي     
الى عالم الفكر الصناعي والحداثي الذي سير اإلنسان بكل         
عناصر القدرة والقوة من علم ومعرفة وحريـة وأداتيـة          
صارمة ، لكي يمتلك زمام إموره بنفسه ويصنع مـستقبله          
الباهر ، فأذعن الفكر الكنسي للفكر الحضاري وإسـتجاب         

فظ ضروراته  لمقوالته وعرف حدوده وصار جزءاً منه ول      
ومعيقاته وصار يعمل في ميدانه دونما تعارض مع الفكـر    

وذات التهمة يمكن أن تنـسب الـى الديانـة          . الحضاري  
اليهودية فهي ديانة مغلقة وأتباعها قلّة حيث بات واضـحاً          

.. كون التوراة من صناعة البشر فـي األسـر البـابلي            
وضعت بعدما يقارب الثمانية قرون من عـصر موسـى          

  .ي النب
أما اإلسالم فهو الوحيد بين األديان الـذي مـازال            

 اإللهي المنزل من اهللا سـبحانه       - النص   -يحتفظ بالدين   
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وقد سـاق   )) القرآن  (( وتعالى والمتمثل بالكتاب العزيز     
مريدوه األدلة العقلية والسمعية ليثبتـوا إسـتحالته علـى          

بليغ ولم يكن لإلنسان فيه دور سوى الت .. الصناعة البشرية   
واإلسالم بهذا اإلطار اليتعارض .. واإلرشاد الى مضامينه 

)) حمال أوجـه    (( مع الفكر الحضاري طالما أن القرآن       
/ والوجـه   ) .. ع(كما وصفه اإلمام علي بن أبي طالـب         

وبذلك ينتهي  .. المعنى يمكن تكييفه حسب المكان والزمان       
ن المتغيـر وبـي   / الثابت والمعنى   / التعارض بين النص    

بينما يتعارض الفكر   . الفكر الحضاري المتطور والمتجدد     
.. الديني السلفي في التاريخ اإلسالمي مع الفكر الحضاري 

بما بني عليه من نظريات ومقوالت دوغائية حسبت علـى          
 بمعنى أن حملة رايـة هـذا        – والدين منها براء     –الدين  

.. يني الفكر جادون في أحكام المماهاة بين الدين والفكر الد  
واألمر الينتهي الى هذا الحد بل وصل األمر الى أن تضع           
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الحركات التكفيرية السيوف في رقاب العباد لتغرق بالـدم         
  .كل البالد وتلغي اآلخر من الحياة 

  
  

   الحاكمية والجبرية
فهذا ما تدعو له سائر     .. أن يكون للكون علة أولى      

لمبدأ والعلـة   وفي اإلسالم فأن اهللا سبحانه هو ا      .. األديان  
لكـن  . وهي عقيدة راسخة لدى المسلمين قاطبة   .. األولى  

الفكر السلفي ينظر لألمور بمنظور إحالي أي انه يعمد الى        
إحالة الظواهر الطبيعية واإلجتماعية بالمباشر الى العلـة        
األولى ، وبذلك يتم إحالل اهللا في الواقع وذلك يقود الـى            

صادرة المعرفـة التـي     نفي اإلنسان وتعطيل القوانين وم    
هذا التـصور إمتـداد     . (( التمت الى الفكر الديني بصلة      

القديم ، الذي ينكر قوانين السببية في ) االشعري  ( للموقف  
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شـاملة تمثـل غطـاء      ) جبرية  ( الطبيعة والعالم لحساب    
)) . آيديولوجياً للجبرية اإلجتماعية والسياسية في الواقـع        

إلنسان وتالشي حاكميته التـي     والنتيجة إضمحالل فاعلية ا   
بني عليها الفكر الحداثي الذي يقود دفة الحضارة اإلنسانية         
الحالية ، ويسوغ الفكر الديني ذلك بان الحاكمية البـشرية          

لكن عجبنا الينقضي عندما    .. تتقاطع مع الحاكمية اإللهية     
نعرف ان الحاكمية اإللهية المراد إقامتها في المجتمع ، من 

م ببنائها ؟ أهـو اإلنـسان ؟ إذا كـان الجـواب             الذي يقو 
أم أن اهللا يقـيم  .. باإليجاب إذاً صار األمر حاكمية بشرية       

إن : (( حاكميته بدون البشر ؟ وهذا مخالف للقانون اإللهي 
 الكتـاب   –)) اهللا اليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم           

 وهذا الجانب هو مايجب أن نوجـه لـه النقـد            –العزيز  
لواعي ونفند مقوالته القهرية التي صارت معيقـة للتقـدم      ا

فال زال الفكـر  . والتطور واإلنسجام مع الفكر الحضاري      
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الديني السلفي عندنا يؤمن بنظرية الجبر التي تـشل إرادة          
اإلنسان والتي كان من نتائجها أن يواجه العرب العـدوان          

األمر الـذي   .. اإلسرائيلي بالتوكل وحسب من دون عزم       
وقوله )) فإذا عزمت فتوكل على اهللا      (( يناقض قوله تعالى    

(( أن مقولة   )) . وأعدوا لهم ماإستطعتم من قوة      (( تعالى  
تعد صناعة أموية صميمية لتنـسجم مـع مبـدأ          )) الجبر  

الحاكمية الذي قال به األمويون في واقعة صفين ووظفـوه          
التاريخ وفي واحدة من أكبر عمليات      . آيديولوجياً وسياسياً   

لتزييف الوعي العربي والتي مارسـها األمويـون بحكـم          
إفتقادهم الى الشرعية التي يتطلبها كل نظام سياسي وذلك         

إستجاب معاوية لنصيحة إبن العاص وأمر رجاله       (( حين  
برفع المصاحف على أسنة السيوف داعين الى اإلحتكـام         

بين في عملية تظليل رهيبة لما تزل تحيى  )) الى كتاب اهللا    
ظهرانينا وهي الغيرها المسؤولة عن هزيمة العقل العربي        
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م التالية فـي العـالم      ألنها صارت سنة لكل أنظمة الحك     . 
  ..اإلسالمي 

  
  

  تصفية العقل ومحاصرة الفلسفة
كما يقول الفكر السلفي بنظرية سد بـاب اإلجتهـاد          
التي تقمع اإلبداع وتنفي العقل وتدعو الى اإلتباع والتقليـد          

كذا ينتهي هذا الفكر الى التعارض مع أهـم قواعـد         وه.. 
ألن اإلسالم أصالً هو دعوة     .. اإلسالم القائمة على العقل     

فضالً عن  .. لتأسيس العقل في ميدان الفكر كنقيض للجهل        
.. أن النقل اليثبت إال بالعقل كما عليه علمـاء المـسلمين       
ـ          ي وهكذا تمكن الفكر السلفي من الحيلة اآليديولوجيـة الت

بنيت عليها محاوالت إلغاء العقل لحساب النص التي كان         
.. ابطالها األمويين في حادثة التحكيم الشهيرة في التاريخ         
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أن يؤسس للتقليد ويتم القضاء على العقل الحقاً من خـالل     
تصفية فكر المعتزلة ثم محاصرة العقل الفلسفي في نقـاط          

  اإلجتهاد/ مسيطر عليها ومحدودة التأثير ، رغم أن العقل 
هو الوجه اآلخر للنص ، الوجه الـذي بدونـه           (( 

يتوقف عن أن يكون نصاً لغوياً داالً ويتحول الى آيقونـة           
فضالً عن ذلك يعلن الفكر السلفي عن       )) . للزينة والتبرك   

عدم إيمانه بالحسن والقبح العقليين حتى أركسنا بالخرافات        
ـ         دم قبولـه   والالمعقول فحدث والحرج وقد بينا من قبل ع

 الذي تقـوم    – من أسباب ومسببات     –بمبدأ العلية وقانونه    
  .عليه كل العلوم وبهدمه اليمكن أن تقوم ألي علم قائمة 

يقول الفكر الديني بسلطة النص ويـرفض سـلطة           
في حين أن النص منذ أنسنته عندما أوحي به الى          .. العقل  
ـ      )) ص  (( النبي   ه مـن   فكانت قراءة النبي له إيذاناً بتحول
  بالتنزيل الى فهم)) نص إلهي (( وحي 
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بالتأويل وهذا يعني أن األصـل سـلطة        ) نص إنساني    ( 
 العقل البما هو    –التي يتأسس عليها الوحي ذاته      (( العقل  

آلية ذهنية صورية جدلية ، بل بما هو فعاليـة إجتماعيـة            
هذه السلطة قابلة للخطأ ، لكنها بـنفس        . تاريخية متحركة   

رة على تصويب أخطائها ، واألهم من ذلك أنها         الدرجة قاد 
وسيلتنا الوحيدة للفهم ، فهـم العـالم والواقـع وأنفـسنا             
والنصوص ، وألنها سلطة إجتماعية تاريخية فإنهـا ضـد      

إنها تتعامل مع . األحكام النهائية والقطعية اليقينية الحاسمة    
والنـصوص  ) اإلجتمـاعي والطبيعـي     ( العالم والواقع   

روعات مفتوحة متجددة قابلة دائماً لإلكتـشاف       بوصفها مش 
ومن خالل هذا التجدد والحركة يتجدد      . والفحص والتأويل   

العقل ذاته وتتطور آلياته وتنضج في جدل النهائي مثمـر          
وبما أن الفكر األصولي اليحتكم الـى سـلطة         )) . خالق  

العقل ألن أسلحته التشتغل ضمن ميادين العقل األمر الذي         
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فيلجأ الـى   .. رباً لباب الحوار في هذه الميادين       يجعله موا 
التضليل اآليديولوجي وتزييف وعي العامة الدهماء لتعثـر        
محاوالته في تاسيس ثقافة حضارية مبنيـة علـى العقـل           

الـذي يلقـى   .. نقول يلجأ الى مبدأ التكفيـر   .. والتعددية  
صدى طيباً في المجتمعات المتخلفة التي تتفشى فيها األمية         

واألمر من ذلـك إستـسالم      . عليمية بله األمية الثقافية     الت
وهو (( رجال الثقافة والفكر خوفاً ومجاراة للفكر التكفيري        

  )) .  موقف خطير في مغزاه وفي النتائج التي يؤدي إليها 
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  الفصل السابع

  نقد العقل السياسي العربي
اطيـة  والديمقر.. بين الدولـة األمنيـة      : النظام العربي   

  األمريكية
  

التوجد دولة واحدة في العالم العربي يمكن أن نطلق           
تسمية الدولة الديمقراطية عليها ألنها والحق يقال تـسوس         
الشعب وتحكم المجتمع بحد السيف ألنها أصالً جاءت بحد         

إنها دول دموية تقطر من رأسها حتى أخمـص         .. السيف  
صـغرها  مهمـا كـان     )) فرجة  ((ولو أنها فتحت  ..قدميها

 وإن تعودت الشعوب العربية أن ال       –للشعب نتيجة تململه    
فـإن الدولـة    ..  أو بفعل ضغوطات خارجيـة       –تتململ  
سرعان ما تسد باب الفرجة من خالل )) األمنية (( العربية 
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الخدين السرمدي للدولة األمنية وإن )) قانون الطواريء (( 
هكـذا  وإن  .. حياة هذه الدول تتوقف على هكذا قـوانين         

قوانين سوف لن تموت ويغمض لها جفن قبـل أن تـرى            
فليت شعري  )) .. قانون مكافحة اإلرهاب    (( إبنها المدلل   

  .. هل هناك أعظم إرهاباً من الدول األمنية ؟ 
ظهرت اخيراً دعوات لتفكيك الدولة األمنيـة مـن           

وسياسة )) قانون مكافحة اإلرهاب    (( خالل المزاوجة بين    
ي الديمقراطي ، وتلك الـدعوات تحظـى       اإلصالح السياس 

بدعم من الواليات المتحدة األمريكية وذلـك ألن القـانون          
المذكور يناسب آيديولوجيتها اإلمبريالية ، بمعنى التقنـين        
التدويلي للهيمنة ، فضالً على أن الدولة األمنية ال يمكن أن     
تزول إال بالطريقة ذاتها التي جاءت بها األمر الذي يجعل          

 فـي  – أمريكـي   –يق سالكة لتدخل عسكري مباشر      الطر
  .البالد العربية واإلسالمية 
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  الديمقراطية بين تراثين

       تنظيم الدولة أو الدول العربية منـذ تـشكلت فـي           
يكاد ال ينفك عن تجسد الدولة      .. التاريخ الموغل في القدم     

فـضالً علـى    .. األمنية القامعة والمنتهكة لحقوق الفـرد       
إن ) ص  ( فقد حاول النبي    .. آلخر ونفيه وإلغائه    رفضها ا 

يؤسس للعقل في الفكر ويمهد للتعددية في الثقافة والسياسة         
وقد حاول اإلمام علي تعزيز وتجسيد نظرية النبي بقوله         .. 

الـذي سـمح   (( وهو الفهم   )) .. القرآن حمال أوجه    : (( 
ي ظّل  بالتعددية ومنح الثقافة اإلسالمية طابعها الحيوي الذ      

مستمراً حتى توارى هذا الفهم مفسحاً المجال لفهـم آخـر      
؛ لكـن بعـد     )) يجمد داللة النصوص في قوالب جامـدة        

الصدر األول لإلسالم وهيمنة اإلتجاهات المحافظة وقيـام        
دولة الملك العضوض ، إنتصر الفكر السلفي ذو التوجـه          
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اآليديولوجي االحادي الذي صادر العقل االنـساني ونفـى       
وال يرى إال إحالل المقدس في الواقـع        .. خبرة البشرية   ال

والذي تسلط على توجهات الثقافة العربية حتـى يـوم          .. 
وبخالف ذلك فإن التراث األوربـي سـواء     !!! الناس هذا   

اإلغريقي أم الروماني فإن فيه محطات مضيئة تشير الـى          
الديمقراطية وتطبيقاتها بل ومؤسساتها البرلمانية كما فـي        

نا وروما بل وحظيت الديمقراطية بإهتمام الفالسفة وقـد      أثي
وجهوا لها النقود لما رأوا لها من جوانـب سـلبية فـي              

فقد حذر أرسطو وأفالطون   .. مجتمعات لم تبلغ الرشد بعد      
من مغبة تصادم الفعل البشري مع القيم واألخالق المعتبرة         

مثلما تخوف افالطون من تهافـت      .. في ظل الديمقراطية    
تنشر نوعـاً مـن     (( عبقرية والمواهب الن الديمقراطية     ال

)) المساواة بين المتساوين وغير المتساوين على حد سواء         
ال يستلزم ضرورة (( إن هكذا نقد لكشف بعض العيوب    .. 
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ولكنه يعني الحاجـة الدائمـة الـى        )) .. هدم المعبد كله    
  .التصحيح والتطوير كما يقول الفيلسوف كارل بوبر 

  
  

  ب والديمقراطيةالعر
بكل تأكيد أن الديمقراطية هي التجـسيد الـسياسي         

على .. ولقد تهافت العرب والمسلمون     .. للحداثة الغربية   
منتجات الحداثة المادية لكنهم أعرضوا عن فكر الحداثـة         

. وآلياتها ال سيما على المستوى السياسي والـديمقراطي         
راطية تتجلى  يمكن القول أن هناك ثالثة مواقف آزاء الديمق       

  :في البالد العربية واإلسالمية
أي إحتـذاء النمـوذج الغربـي       .. الموقف التغريبي    . 1

واألمثلة على ذلك تتجسد في     .. وتقليده والتبعية الكاملة له     
تركيا األتاتوركية ، وإيران الشاهنشاهية ، وتـونس بعـد          
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لكن االمر في إيران إنتهـى الـى الثـورة          .. اإلستقالل  
وفي تركيا وصل اإلسالميون الى السلطة عن        .. اإلسالمية

وفي تونس تزاحم الحركـات     .. طريق صناديق االقتراع    
ألن التغريب لم .. االصولية الحكومة على مستوى الشارع 

يخلق قاعدة إنتاجية ولم يضمن حقوق اإلنسان فضالً على         
ناهيك ما حل بهذه البلدان     .. عدم إنهائه لإلستئثار بالسلطة     

  .د إداري وأخالقي كبير من فسا
الموقف اإلنغالقي الذي يقوم على القطيعة والتبرؤ من         . 2

الحضارة والديمقراطية الغربيتين كما حصل فـي الـيمن         
وعمان حتى أوائل السبعينات من القرن الماضي والنتيجة        
إنكفاء على الذات وعزلة عن اآلخر بال محاولة للنهـوض        

إنتهى الى تخليهمـا عـن      األمر الذي   .. والتطوير الذاتي   
  .القطيعة التمامية لعدم جدواها 
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 األخـر بمعنى اإلنفتـاح علـى      .. الموقف األنتقائي    . 3
وتفعيل الخـصوصية   .. واألخذ منه من غير تبعية كاملة       
تحسس مواضع النفـع    (( من غير إنغالق على الذات أي       

واإلفادة فتأخذ بقدر ، وتكيف ما تأخذه مع الواقع اإلسالمي          
لكـن  )) .. تميز عن الواقع الذي إستجلبت منه التجربة        الم

هذه المواقف لم تأخذ حظّها المناسب مـن التطبيـق فـي            
  .الساحة السياسية اإلسالمية لحد اآلن 

  
  

  مفارقة الديمقراطية        
يردد هذه األيام الرئيس األمريكـي جـورج بـوش      

إن : (( مقولــة الفيلــسوف األلمــاني أيمانوئيــل كــانط 
مقراطيات ال تتقاتل وإنما تتعايش في جو مـن الوئـام           الدي

في محاولة منـه لـدمج الـدول        . )) . والمحبة والسالم   
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القائم على  .. الديمقراطية في المشروع العولمي األمريكي      
لـذلك  .. العالقات العنفية التي تتنافى والروح الديمقراطية       

كثر إن اللذين يتظاهرون بأنهم أ    : (( قال من قبل تولستوي     
شعوب األرض تحضراً هم في الواقع أبشع سفاكي الدماء         

ألن معظم القوى اإلستعمارية والغازية     )) .. عبر التاريخ   
والمعتدية على الشعوب عبر التاريخ هي دول ديمقراطيـة         

فضالً على إقتتال الدول الديمقراطية فيمـا بينهـا حـد        .. 
يتين التي  إذ تكبدت هذه الدول في الحربين العالم      .. األفناء  

جرت بينها ما يربو على الستين مليوناً من البشر ناهيـك           
ماقامت به هذه الدول الديمقراطية من مذابح كونية رهيبـة   
في العالم الجديد أودت بحياة ما ينوف على المائة مليونـاً           

أما السالح النووي فلم يـستخدمه      .. من سكانها األصليين    
ولنا في إسرائيل    .. ضد اإلنسانية سوى الدول الديمقراطية    

كدولة ديمقراطية لكنها اسوأ نماذج دول اإلحتالل والقتـل         
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ولنا في أمريكا كاعظم دولة ديمقراطيـة فـي         .. والتدمير  
مانراه من سيطرة ثقافة الكابوي علـى العقليـة         .. العالم  

.. الجمعية للمجتمع األمريكي وهي عقلية العنف والهيمنة        
ر الثقافة الغربية عامة واألمريكية أما إذا أردنا أن نتبين تأثي   

الـبالي  ( خاصة على الناشئة والشباب فلنا فـي ألعـاب          
الغربية مثاالً على التربية والتوجه القائمين على       ) ستيشن  

وقد طرح أحد الكتاب العـرب سـؤاالً        .. العنف الصارخ   
كم هو عدد   : يحكي قصة مفارقة الديمقراطية الغربية وهو       

وكـم هـو    )) اإلرهابيين الجدد   (( ي  الذين قضوا على أيد   
) الديمقراطيـة   ( عدد الذين محقتهم آلة العنف والحـرب        

  .قديماً وحديثاً ؟ 
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  خمرة الديمقراطية

راح جل المثقفين العـرب يـنغمس فـي الهـوس           
يجعل مـن الـديمقراطي أسـطورة       (( الديمقراطي الذي   

خالصية على حد تعبير جورج طرابيش ومفتاحاً سـحرياً         
بياً يضمن النقلة الفجائية من واقع التأخر الـى مثـال     عجائ

  )) .التقدم بدون جهد وال كلفة 
ومع تنامي الدعوات الصاخبة للديمقراطيـة خـالل        
العقدين األخيرين في الوطن العربي الذي تحكمه أنظمة ال         
تفكر بالديمقراطية ولم تدرجها على أجنـدتها وخياراتهـا         

ـ      ماضـياً  – أعـزه اهللا  –ي المستقبلية ، ألن الحاكم العرب
وحاضراً ينطلق دائماً في نظرته الـى الـوطن بإعتبـاره           

  خاصة وإن!! غنيمة حرب 
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منطق الغنيمة يقع في المتن من العقل السياسي         (( 
 وال –مما يحفز المثقفين العرب كرد فعـل       )) ..  العربي  

 علـى قبـول وتمجيـد مفـاهيم         –براء الذمة على األقل     
علمانية كوصـفة جـاهزة دون محاكمـة        كالديمقراطية وال 

بحسب إنتقاد أدوار سعيد الموجه الى المثقفـين        .. وغربلة  
األمر الذي جعل من الديمقراطيـة آيـديولوجيا        .. العرب  

األنتلجنيسيا العربية وواحدة من أوهامها كما يسميها الكاتب      
وهكذا كان سقوط الكثيـر مـن       ) .. أالن منك   ( الفرنسي  

خ الديمقراطية األمريكية التي باتت وصفة      ف(( المثقفين في   
جاهزة لمرض عربي العالج لـه إال بإسـتيرادها علـى           

هذا الفخ دفـع العديـد مـن        )) أجنحة القاذفات العمالقة    
المثقفين الى تبرير الحرب واإلحتالل بحجة الديمقراطيـة        

وتظن اإلدارة األمريكية   ... ألن مسيرة الديمقراطية إلهية     
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ة برسالة إلهية إلشاعة الديمقراطية فـي       أن أمريكا موكول  
  العالم بحسب قناعة ايمانويل تود في كتابه عن

طبعاً يجب  ) .. 2003ما بعد اإلمبراطورية ، ط  ( 
أن ال ننسى أن اإلدارة االمريكية أكبر داعم دولي لألنظمة          

وهي ال غيرهـا مـن جلـب لنـا          .. اإلستبدادية العربية   
على األقل ساهم في تخليقـه      اإلرهاب والذبح والتكفير أو     

  .جنباً الى جنب ديمقراطيتها المسلحة 
  
  

  وإشكالية السلطة  .. الخطاب النهضوي 
يعاني الفكر النهضوي العربي من التعميم والشعارية       
في خطابه الديمقراطي ، إذ يخشى التورط فـي إشـكالية           
السلطة التي تعد اإلشكالية األكبر والعائق األعظـم أمـام          

بـسبب  .. طية ومسيرتها في المجتمعات العربيـة    الديمقرا
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في الفكر العربي والقناعة    )) المستبد العادل   (( تجذر فكرة   
إذ .. فضالً على التكريس النخبوي لهذه الفكرة       .. الشعبية  

تجسدت تاريخياً في الفكر الديني بإعتبار الخليفة ظـل اهللا          
مؤمنين في األرض ، وحديثاً في والية الفقيه ، أو إماره ال          

،  اما في الفكر القومي فهو الزعيم األوحد والبطل القومي           
، وحتى في الفكر الماركسي فيمكن مالحظة هذه الفكرة في 

أمـا إذا رأينـا الـى       .. ما يعرف بدكتاتورية البروليتاريا     
الواقع العربي المتشكل من تعددية إجتماعية واثنيـة كـان         

بيد أن تلـك     .. يمكن أن تنتج نظماً متسامحة وال مركزية      
التشكيالت كانت محفزاً أكبر لقيام نظم مركزية إسـتبدادية       
تقصي وتهمش اآلخر ألنها محكومة أما بالخطاب القومي        
أو الخطاب الديني أو الخطاب اليساري وكل هذه الخطابات 
ذات مرجعية آيديولوحية واحديـة ال تقبـل بالالمركزيـة          

اخوذة بهوس التراث   النها م .. والتفكر بالديمقراطية البتة    
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) الطـواريء   ( المركزي ومشغولة بالظروف األستثنائية     
وإنها ال تـرى    !! .. والتي ال يبدو أن هناك أية نهاية لها         

وقد قيل أن للديمقراطية    !! الحلول المناسبة إال بحد السيف      
 ال  – الفهـم العـامي      –الفهم األول   .. عند العرب فهمين    

.. لفوضـى والفرهـود     تعني الديمقراطية عنده سـوى ا     
والتخندق العرقي والطائفي أي بإختصار العودة الى عصر        

والفهم الثاني للديمقراطية وهـو     . الجاهلية بعاداته القبلية    
فهم المثقفين فال يعدو كون حديثهم عن الديمقراطية سـوى     

  . ترف فكري ليس إالّ أي العودة الى عصر السفسطة 
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   الحداثة أم الديمقراطية   

بعد أن كانت حجة أمريكا في عدوانها المسعور على   
العرب والمسلمين وال سيما في إحتاللها للعراق كامنة في         
وجود أسلحة التدمير الشامل في العراق ، وبعد ما تبـين           

تحولت أمريكا بقدرة قادر الى محـرر      .. فرية هذه التهمة    
ومنقذ للشعب العراقي وهي ترفع شعار نشر الديمقراطيـة        

 بلدان العالم الثالث ، األمر الذي ال يـراه فرانـسيس            في
ألنه يرى أن هذه البالد المتخلفة بحاجة       .. فوكوياما ناجعاً   

وهو مـا   .. الى الحداثة أكثر من حاجتها الى الديمقراطية        
(( يشير الى أن فوكوياما قد أعلن عن تحفظه إزاء نظرية           

الية التي تقودها التي هي وليدة النيوليبر   )) الهيمنة اإليجابية   
  الواليات المتحدة األمريكية والقائمة على أن
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الديمقراطية تحتاج في أحيان كثيرة وخـصوصاً        (( 
في مرحلتنا ، من يفرضها على الشعوب المتخلفة وذلـك          

وبطبيعة الحال فإن فوكويامـا     )) .. بصيغة الهيمنة عليها    
ال .. بإعتباره من أكبر المنظـرين للـسياسة األمريكيـة          

يخطّيء اإلدارة األمريكية في حروبها إلسقاط األنظمة في        
وهكذا يكون .. وإنما يعتقد أن خيارها خطأ .. العالم الثالث 

فوكوياما سادراً في إستعالئيته المنطوية على عدم أهليـة         
الشعوب الشرقية للتعاطي مع الديمقراطيـة وإنمـا يظـن          

 ولكـن مـن خـالل البـسطال       .. بضرورة تحديثها أوالً    
األطروحـة  (( أما نظريتـه المـسماة      . األمريكي الماحق 

.. لنشر الديمقراطية في البالد الالديمقراطيـة       )) الحاسمة  
أي أن الحكام واألنظمة .. فإنها تبدأ من األعلى الى األدنى     

!! اإلستبدادية هم الذين يبادرون الى التغييـر واإلصـالح       
طيـة فـي   بخالف ما يراه نفس الكاتب من تحقيق الديمقرا       
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)).. إنما هو شأن المجتمع برمته تاريخياً وراهناً (( الغرب 
وإطروحات فوكوياما هذه إنما هي تعزيز وإفـصاح عـن          

نهايـة  ( والناظمة آليـديولوجيا    (( الفكرة المسكوت عنها    
الفوكويامية ، وهي إستجابة لمـا بعـد الحداثـة       ) التاريخ  

ت الكبـرى   تفكيك الهويـا  : العولمية في مطلبها التفكيكي     
ومن ثم تفكيك ماهو مفكك وتذرير مـا        . والمثمرة تاريخياً   

  . )) .هو مذرر 
قد تبدو العولمة توحيدية عالمياً من خـالل تجـاوز          
الحدود وتحطيم الحواجز وعبور رؤوس األموال بمعنـى        
تحقيق التوحيد التقني ال سـيما بعـد ثـورة اإلتـصاالت            

في والحضاري طبعاً   والمعلوماتية وصوالً الى التوحيد الثقا    
ألن اإلنسان .. وفق المنظور الحضاري والثقافي األمريكي 

.. والحضارة األمريكيين هما خاتما البشرية والحـضارة        
وبكل تأكيد لكي تبلغ أمريكا مرحلة التوحيد الثقافي البد من   
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خوض غمار التفكيك الفوكويـامي ، ألن هـذا التفكيـك           
  : الطيب تزيني ينجزلها مهمتين أساسيتين كما يقول

المهمة األولى تتجسد في طمس الهوية الوطنية للبلد        
إستنفدت ((المفكك كالعراق مثالً وجعلها من الهويات التي        

أما المهمة الثانيـة فهـي      . إلنتقاء الحاجة اليها    ))تاريخياً  
التأسيس لمشروع حروب أهلية ليس في العراق فحسب بل         

ذه الـشعوب مـن     تمتد الى الشرق األوسط برمته تترك ه      
.. الضعف والجروج المثخنة مايسد باب المستقبل أمامهـا      

األمر الذي يسهل هيمنة الغرب علـى الـشرق األوسـط           
  . والتنعم بخيراته 
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  الفصل الثامن
  

  :سؤال النهضة العربية 
  من عصر النهضة الى عصر األزمة: الفكر العربي 

  
دغدغات .. تها القرائية آمال وأحالم     للنهضة بصور   

أفكار متعالية  .. وفتوح عظيمة   .. حظوظ كبيرة   .. وأوهام  
لكن التجربة التاريخية تؤكد إن     .. بل وصخب أضغاث    .. 

سؤال النهضة اليفتأ يندغم في مطالب ومباحث تصحيحية        
.. أو تعديلية أو تعميقية للرؤية لعصر السؤال ومـا قبلـه        

اغل راهن ذي صلة بأزمة المعنى فـي        مثلما تنطلق من ش   
غاية النهضة كـان طلبـاً      (( الفكر والمجتمع العربي ألن     
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 عهد الثقافة المحتكمة الى ذاتها      –للخروج من العهد القديم     
عهـد التمـدن    )) العصري  ((  وطلباً للدخول في العهد      –

  )) .واإلصالح ، أي عهد الثقافة المتفاعلة مع غيرها 
نهضة بكينونتها األوربية ، هـو      فالتوصيف لمعنى ال    

ما عرفته المدن اإليطالية قبل غيرها في نهايات القـرون          
إذ تفجر مخاض هذه المدن عن حراك نهضت        .. الوسطى  

به التشكيالت اإلجتماعية ، مما أدى الى تحقيق إنجـازات          
( ما شكل حقاً  (( كبيرة مهدت لتغييرات في اساليب العيش       

تطاولـت  )) حضارية  ) قوة  ( تاج  للتطور ، بل إلن   ) مثاالً  
جالبة .. إمتداداً نحو الخارج بحثاً عن مناطق نفوذ وأسواق   

معها طرق تفكير جديدة وأنماط عيش فضالً على تقنيـات          
لينتهي هذا التطاول عالمياً الى قمة المأساوية       .. مستحدثة  

المباشر للقارات  )) اإلستعمار واإلستيطان   (( والدموية في   
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يحدث هزة مهولة في وعي مجتمعـات هـذه         ل.. األخرى  
  .القارات المستضعفة 

سؤال النهضة الذي شغل تاريخ العرب والمـسلمين          
المعاصر ، ولما يزل هذا التاريخ متورطاً فيه بما يطرحه          

إنتهى الى أزمة مـستغلقة صـارت       .. من رهانات قاتلة    
.. هو سؤال التحـديث المجتمعـي       !! عصية على الحل    

والمساهمة في الجهد اإلنـساني     ..  الحداثي   وإنجاز التقدم 
أراد هـذا التـاريخ أن   . لبناء الحاضر إستشرافاً للمستقبل   

 –يجري عملية زحزحة ذاتية للتحول من تاريخية السؤال         
لكن أي إجابات   ..  الى تاريخية اإلجابة     –المأزومة أصالً   

لتنتهـي اإلجابـات الـسجالية    !! ؟ إنها األزمـة بعينهـا      
ة والمشاريعية والشعارية واآليديولوجيـة الـى       والمتناقض

وهدة الثنائيات الضدية التي أفرزتهـا الحداثـة الغربيـة          
لتكتسب حمولة سلبية في الفكر العربي ، تعمـق مـأزق           
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وتجـذر  .. المشروع النهـضوي العربـي واإلسـالمي        
وتؤبد إنفعاالته وفنائه في أطنابها من خالل       .. ميتافيزيقياه  

 لكنهـا تحكـي نفـس الجـسد الثقـافي           أبعاد تبدو جديدة  
واإلجتماعي والسياسي الذي تمسك به روح اإليمان والكفر        
والتراث والمعاصرة ، والبـداوة ةالحـضارة ، والنقـاوة          

  الخ ... والعجمة 
  

  الذات الحضارية
 –     يبدو أن العرب والمسلمين إطلعوا بشكل ال بأس به          

ية وإكتـسبوا    على المعارف الحداث   –خاصة النخب الفاعلة    
معارف نظرية ، وإخرى تقنية وعملية كان يمكن أن تمهد          

إال .. لعملية التحديث والتقدم في العالم العربي واإلسالمي        
 الملهـم   –إن غياب الذات الحضارية التاريخية الفاعلـة        

 التي بوسعها أن تصوغ إجابات فاعلة –التاريخي المضيء 
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بت الدور األخطر   وناجعة على تحديات العصر القاتلة ، لع      
لكن ليس ثمة مـن  .. في هذا الفشل الذي نعانيه حتى اآلن  

خيار أما اإلجابة التاريخية على تحديات النهضة والحداثة        
لـذلك فـإن مهمـة العـرب        !! (( أو الموت التـاريخي     

والمسلمين المعاصرة ، تتجلى في تـوفير كـل أسـباب           
. الفاعلة  وعوامل إنجاز مقولة الذات التاريخية المجتمعية       

فهي وحدها التي تخرجنا من عـالم الـسلب والهامـشية           
  )) .وتضعنا في قلب األحداث والعمليات التاريخية الكبرى 

.. لكن كيف يتم خلـق هـذه الـذات وإنعاشـها ؟               
فمؤشرات سيروراتنا الفكرية واإلجتماعية والسياسية ليست      

بمعنى أن هـذه    .. ذات قابلية تراكمية تصاعدية تواصلية      
لسيرورة حتى في تاريخنا المعاصر بله في الماضي ليست ا

خياراً إنسانياً يستثمر العقل والخبرة البشرية فـي تحقيـق          
تراكمات وظيفية ناهضة بقدر ما هي سيرورات صـنيعة         
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 ، ليست من مهماتهـا      - ال تاريخية    -بنى الهوتية نهائية    
التراكم واإلضافة بل التشذيب والتذويب حتى بلوغ نقطـة         

فر البدئية ، من خالل إشتغاالتها السجالية غير المنتجة         الص
التي ال تكتفي بإقصاء اآلخر في حـرب الكلمـات ، بـل             

فلبنـاء  . لنصول السيوف جولة رهيبة في سجالها القـاني    
الذات التاريخية الفاعلة إشـتراطات التغييـر لزحزحـة         
المفاهيم اإلرتكاسية وإمـدادها بـالنبض المتـشوف الـى         

الذي ال يشتغل إال فـي اإلطـار الحـضاري          المستقبل و 
ولبدءها أهمية اإلصالح الديني رغم ما يكتنف       .. التاريخي  
من غموض يماهي بينـه     )) اإلصالح الديني   (( مصطلح  

 كأحد أسلحة األصوليين –وبين أفكار المقدس وأنسنة الدين  
 في الوقت الذي يعد فيه اإلصـالح        –في محاربة الحداثة    
رياً لإلنتقال الى النهضة ومن ثم الـى        الديني شرطاً حضا  
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الحداثة يبنى على أساس إعادة قراءة الفكر الديني وتراثـه          
  وتجديد تفسيره وتأويله

قراءة منفتحة بعين العصر وباألدوات المعرفية الجديدة        (( 
وفق منطلقـات العـصر ، يطـور        .. التي تقدمها العلوم    

والتطـوير  إنطالقاً من الدين ثقافة حافزة علـى التجديـد          
إن هذه القراءة   )) .. والتحديث كما حصل في أوربا نفسها       

أي التعامـل   .. العصرية ال تحدث مالم نجنح الى المثاقفة        
مع اآلخر حضارياً من خالل تالقـح الثقافـات وتأصـيل           
المشتركات الحضارية اإلنسانية وذلـك اليـتم إال بـدمج          

نية التـي   الخصوصيات وتفعيلها في الثقافة العالمية اإلنسا     
إلعادة تشكيل الوعي العربـي     .. تلتقي وتعطي مثلما تأخذ     

وكسر قوالب األحادية المهيمنة على أجنداتـه بغيـةالقبول         
باإلختالفات العقائدية والسياسية وتبني الحوار مع اآلخـر        
والعمل ضمن إطار الليبرالية السياسية ، والتناغم مع الفهم         
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حرر من الفهم الحدسي    الحضاري لمفهوماته اإلشتغالية والت   
  .والعاطفي والالهوتي 

  
  

  االنتقائية االزائية
إن رفض اآلخر كان سمة إلتقاء الغرب بالعرب في         
العصر الحديث من خالل غزوة نابليون بونـابرت عـام          

لما تنطوي  .. ألن طبيعة اللقاء كانت إشكالية      ..  م   1798
. .أدهشت العرب وأبهرتهم .. عليه من لحظة عنفية قاسية     

لكنها مع ذلك كانت بداية التبرير والتسويغ لما كانوا قائمين    
وقد عبر عن ذلك المـؤرخ      .. عليه من طرق حياة ودولة      

مظهر التقديس فـي زوال     (( المصري الجبرتي في كتابه     
ليكون ذلك ممـثالّ لوجهـة نظـر        )) .. دولة الفرنسيس   

بيد ان تطوراً ما حـصل فـي هـذه          . مجايليه بشكل عام    
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 من خالل الجيل التالي والذي تهيأت لـه ظـروف           النظرة
أخرى مثل حركة التحديث التي قام بها محمد علـي فـي            

فضالً على البعثـات التـي      .. مصر وعلى النمط الغربي     
مثل رحلة  .. ذهبت الى الغرب وعرفته عن قرب وروية        

فالحياة الغربية : (( الشيخ الطنطاوي الى فرنسا حيث يقول 
سالمية تطويرية دينامية ، قائمة على مبدأ       بخالف الحياة اإل  
(( ، لذلك دعا الطهطاوي الى فتح باب        )) التغيير والتجديد   

حسب وصف نديم نعيمة ، أي عندما       )) اإلنتقائية اإلزائية   
يحصل اإلنتقاء من الحداثة الوافدة كما تجـسدها المدنيـة          
الغربية ، فإن حصل إستحسان لهذا اإلنتقاء في ظل التأخر          

ما يمكن عنـدها   .. ي يطبق على المجتمعات اإلسالمية      الذ
أن يؤصل في هذا المجتمع شريطة أن يـستقيم اإلسـالم           

وبخالفه فاالسالم بريء مـن هـذا       .. والمجتمع االسالمي 
  في ظل طروحات نقدية وسطية .. الوافد 
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والمقصود بالنقد بهذا المعنى ليس إلغاء المنقـود        (( 
وضوعاً للنقد قابالً في ضـوء      أوتبرير قبوله،بل بإعتباره م   

  )) .النقيض أن يسقط منه وأن يضاف إليه 
ثم جاء الجيل الثالث ممثالً بالمفكر الكبيـر جمـال            

الدين األفغاني وتلميذه النجيب الشيخ محمد عبده ، ليقـدما          
مساهمة نقدية إلصالح الفكر الديني اإلسالمي من خـالل         

 مواجهـة   ثورة ثقافية في مجال فهم الدين علـى أسـاس         
معضلة العالقة بين حضارتين على أرض الواقع ، األولى         
تتمثل في الحضارة اإلسالمية والقائمةعلى االيمان بالغيب       
، والثانية تتمثل بالحضارة الغربية الوافدة والتـي قوامهـا         
اإلنسان وعقله ، وقد إجتهد المفكران الكبيران في طـرح          

ة يتصالح فيها أي بناء معادلة فكري  .. حٍل تصالحي وسطي    
  :العقل واإليمان ، وفق مقولة محمد عبده المعروفة 
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لكن هـذا   )) .. إن االٌسالم دين العقل والعلم والمدنية        (( 
بـسبب عجـز   .. الحل التصالحي لم يؤد الى نتيجة كبيرة     

الفكر العربي اإلسالمي عن فهم أو تطوير معادلة العالقـة   
لمعادلـة الحقيقيـة    ألن ا !! .. هذه وكيفية التعامل معهـا      

للعالقة بين الغرب والشرق هي بحـسب هـذا المفهـوم           
التصالحي والذي مازال نافذاً فينا تقوم على أساس العالقة         

وبين دين  .. بين حركية وتاريخ ونسبية ومدنية هي الغرب        
إذن )) .. قرآنية مثاليـة مطلقـة      (( وعقيدة إسالمية ثابتة    

يداً يقوم على أسـاس     تصحيح هذه المعادلة يتطلب فهماً جد     
.. (( المواجهة بين تاريخين وحركتين نـسبيتين ومـدنيتين   

 إنبثق عن هذه المواجهة الجدلية وهذا التالقح جديد     حتى إذا 
ثالث فأسقط بموجبه شيء أو آخر من المدينة اإلسالمية أو          
عدل أو اضيف ، كما هو محتم أن يحصل ، لم يكن ذلـك              
تعديالً في اإلسالم كمطلق أو إسقاطاً منه أو إضافة إليه ،           
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 وحتى إذا إقتضى األمر ، كما هو محتم أيضاً أن يقتضي ،           
قبول شيء أو آخر من المدنية الغربية الحديثة أو رفضه لم 

ثـم  )).. يكن ذلك قبوالً بإسم اإلسالم أو رفـضاً بحجتـه           
واصل هذا التيار اإلصالحي النقدي مهامه على يـد عبـد      

(( الرحمن الكواكبي ، وعلي عبد الرازق صاحب كتـاب          
ليعلن تحرير السياسة مـن     )) .. اإلسالم وأصول الحكم      

ة الدين عندما ينفي وجوداً لمباديء سياسية في اإلسالم    هيمن
بريء من تلك الخالفة التـي      .. (( حيث أعتبر اإلسالم    .. 

ألن الخالفة التي تمثل نظام الحكم )) .. يتعارفها المسلمون 
نكبـة علـى    (( في العصور التي تسمى إسالمية كانـت        

ـ  )) .. اإلسالم والمسلمين وينبوع شر وفساد       ع ومن المتوق
أن تكون كذلك في هذا العصر ، لكن محاولته هذه جوبهت           

(( بردة فعل قاصمة تبناها زميله محمد رشيد رضا نتيجة          
اإلنقالب الذي طرأ على تفكير الشيخ محمد رضـا فـي           
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المرحلة األخيرة من حياته ، والذي جعله يبتعد ، إبتعـاداً           
 بين  ، األمر الذي مهد للقطيعة    )) كلياً ، عن أفكار أستاذيه      

تيار اإلسالم السياسي الذي ثبت إسالمية الخالفة وتجييـر         
السياسة لحكم الدين والتأثر بأفكار إبن تيمية الـذي يعـد           
عراب الفكر السلفي في اإلسالم ، وبين التيار اإلصالحي         
والذي كان متأثراً بالدرجة األساس بالفكر اإلعتزالي العقلي 

  . العدلي 
ـ         والـذي شـرع    .. دد  أما طه حسين الذي بدأ كمج

بتحرير األدب والنقد األدبي في البالد العربية من سـطوة          
الفكر الديني واألسطوري ، في كتابه عن الشعر الجاهلي ،    

 كظاهرة زمنية   –فقد إنتهى الى توسل منهج لدراسة األدب        
 كظاهرة غير   – بغية إستخدامه للدخول في حقل العقيدة        –

ط القومية بالعقيـدة ،      وكذلك فعل هيكل عندما رب     –زمنية  
وهكـذا  .. (( مثلما فعل العقاد بربط الداروينية باإلسـالم        
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تبقى محاولة العقاد العلمية في هذا السياق ، كمـا تبقـى            
محاولة عبد الرازق السياسية وطه حسين األدبية وهيكـل         
القومية العقيدية ، خاوية من داخل فال يمكـن ألي فكـر            

عليها واإلنطالق منها الى    أصيل الحق أن يركن الى البناء       
آت مقبل من غير الرجوع الى إعادة النظر في أصولها ،           

ألن هؤالء  .. كما يقول نديم نعيمة     )) والتأصيل من جديد    
المفكرين لم يوفقوا كثيراً في فهم العالقة اإللتباسية والتـي          

أال وهي معادلـة    .. ما تزال تفعل فعلها في العقل العربي        
الم كعقيدة متعالية واإلسـالم كحـضارة       العالقة بين اإلس  
  . ومدنية وتاريخ 
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  ادلجة التراث

فقد ظهرت بواكيرها األولـى     .. أما األفكار القومية    
في بالد الشام منذ النصف الثاني للقرن التاسـع عـشر ،            

.. وإرتبطت األفكار القومية منذ البدء بنزعتين حـديثتين         
 العلمانية والديمقراطية   نتيجة التأثر بالحداثة الغربية ، وهي     

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانيـة ، نهـض الفكـر           .. 
وصار .. القومي بتياراته المتعددة السيما بعد نكبة فلسطين 

ينضج شعاراته القومية على أعتاب تصدع اآليديولوجيات       
.. القومية و يفوع اآليديولوجيات اإلشتراكية في الغـرب         

 األفكـار اإلشـتراكية ذات      حتى صار الفكر القومي يتبنى    
لكن التيار القومي وبغية الفرادة رفع      .. الصلة بالماركسية   

تمييـزاً لهـا عـن    )) .. اإلشـتراكية العربيـة     (( شعار  
 ألن التيار القومي عمد     – المادية   –اإلشتراكيات األخرى   
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)) نحن مع اإليمان((الى ربط المادة بالروح من خالل شعار
وقـد إسـتغل    .. فاً آيـديولوجياً    وتوظيفه للتراث توظي  .. 

.. شعاراته هذه براغماتياً في التعامل مع التيارات االخرى      
فقد إستخدم شعار اإلشتراكية لمواجهة التيـارات اليمينيـة        

 لمواجهة – اإليمان والخصوصية –وإستخدم شعار .. تارة 
وقد تجـسد  .. التيارات اليسارية بتهمة اإللحاد تارة أخرى      

 خاصة في مصر وسـوريا      –نظمة القومية   كل ذلك في األ   
ولعل من نافلة القول أن األفكـار القوميـة          . -والعراق  

إستمرت بعد الحرب العالمية األولى في منحاها العلمـاني         
إنتهت .. لكنها بالنظر للظروف المحيقة خارجية وداخلية        

بتلك األفكار الى آيديولوجيا منغلقة على نفسها لتصل الـى    
لة إشكالية في عالقتها مـع الديمقراطيـة   مرحلة ذات حمو  

فـضالً علـى    .. وهكذا إنتهت الى حد األزمـة الخانقـة         
تراجعات واضحة عن مزاوجاتها العلمانية والسير علـى        
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الرؤوس بإتجاه األفكار الالهوتية مع تـصاعد النكـسات         
.. العربية واإلنكسارات واإلحباطات المجتمعية والـشعبية       

.. لي وشراسة الهجمة اإلستعمارية     وتفرعن اإلستبداد الداخ  
ليمهد كل ذلك الى إستشراء الحركات واألفكار اإلرتدادية        

لتعلن بكل جالء إشكالية الفكر العربي وتموضعه فـي         .. 
  . أزمته المستغلقة 

ويبقيه في وهـدة  .. ومما يعمق مأزق الفكر العربي  
األزمة المستديمة ، فشله في التعامل مع إشكالية التـراث          

 وهو المهيمن –إذ إن الفكر التقليدي العربي .. معاصرة وال
 يتعامل مع هذه اإلشكالية تعـامالً ال      –على الثقافة العربية    

تاريخياً ، بمعنى تخندقه اآليديولوجي الصارم في محاوالته        
 على  – في الماضي    –إلسقاط أفكار وجدت في عصر ما       

  قف ،هذا المو- دون إعتبار لتغيرات الزمكان–حاضرنا 
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تجلى من الحضارة اإلسالمية في زمن تاريخي        (( 
معين في تجربة متعالية عن الزمن ، خارج عـن نطـاق            
التاريخ ، ويمكن إستعادتها بمعزل عن التطورات التاريخية    

ظناً من مريدي هذا الفكر بأنه )) . والتناقضات اإلجتماعية  
 اليقينية –سيكون في وسعهم أن يستخرجوا من تلك األفكار 

 مشروعاً نهضوياً لإلجابة على التحديات      –حسب قناعاتهم   
ــة   ــا الحداث ــا علين ــي تطرحه ــة الت ــات القاتل والرهان

   وتتضخم هذه اإلشكالية عندما يدير الفكر التقليدي..وبشدة
)) .. اإلستقالل الثقافي (( ليعلن مشروعه )) للتثاقف((ظهره

قافي اإلكتفاء الذاتي الث  (( بإعتبار أن العرب يتوفرون على      
منذ أمتلكوا ناصية الحقيقة المطلقة في األزمان السالفة         )) 

ولكن هذه النرجسية الثقافية المتعصبة كيف لها أن        !!! .. 
تنتعش ويكتب لها النجاح في زمن العولمة التي طـورت          

 القائم على تالقح الثقافات بتغذية متبادلـة        –مفهوم التثاقف   
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األصـنام  (( م   الى تحطيم الحدود وكسر القيوم وتهـشي       –
وأتاحت الفرص للهامشي والمقصي والمنفي     )) .. الفكرية  

.. وإظهار الغاطس .. بإتجاه المشاركة في الفعل التاريخي     
وعدم التدليس عليها   .. وإبراز العيوب   .. وكشف المستور   

وبذلك ومع هذا التطـور  .. امالً في التصدي لمعالجتها    .. 
 ببعديـه الحتمـي     الهائل في ثورة المعلومات واإلتـصال     

)) اإلستقالل الثقافي   (( والخارق يمكن اإلعالن عن موت      
وإفتضاح إكذوبته المشينة  ليتم التركيز على مفهوم آخر   .. 
كونه أكثر مقاربة لروح العصر )) .. التنوع الثقافي (( هو 

.. بل ويساعد على الفهم الجديد المتجدد       .. وآليات الحداثة   
الوظيفية التي تمد الثقافة بـشروط      وبالتالي إطالق فاعليته    

اإلنتعاش والتطـور لتجـاري الثقافـات األخـرى فـي           
أمالً في الـتخلص مـن إشـكالية        .. المشتركات اإلنسانية 
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الثنائيات الضدية كالتراث والمعاصرة ، العقـل والنقـل ،          
  ..الخ ... الليبرالية والمحافظة 

  
  

  االرتداد واالنغالق 
ثقفين العرب وخاصة    واألنكى من كل ذلك عجز الم     

المتحررين من التقليد في مواجهة إشكالية اآلخر الثنائيـة         
االنموذج والعدو فتراهم تارة يفتنون باآلخر حتى يتقمصوه        

وأخرى ينبرون لنبذه بصفته عدواً حتى يـسقطوا فـي          .. 
اذاً ازمة الفكر العربـي ازمـة       . منطق سجالي ال نقدي     

مجتمع العربي البنيويـة    بنيوية اختاللية تتماهى مع ازمة ال     
وهي ازمة الثقافة العربية المنـشطرة علـى        .. االختاللية  

ذاتها بين تغريب وتقليد بيد انها تسير وبشكل حثيث نحـو           
االرتداد واالنغالق لتعلن واحدية الثقافة وادلجتها وتنمـيط        
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نتيجـة للنكـوص    .. االفكار والسلوك ولو بحد الـسيف       
ضمار العلمانية ، والذي    االجتماعي عن بعض التقدم في م     

شهدته المجتمعات العربية خالل النصف االخير من القرن        
الذي ترافق مع فشل الدولة القطرية في تحقيق .. المنصرم  

نتيجـة لدكتاتوريـة الـسلطة      .. اية اهـداف نهـضوية      
(( فضال عن االرث الحضاري الذى يشكل     .. واستبداديتها  
عربي وقامعا له ومانعا    مهيمنا على العقل ال   )) نظاما ابويا   
وتتعمق هذه االزمة مـع فـشل الـسياسات         .. الي ابداع   

.. االقتصادية وعدم قيام قاعدة انتاجية وصناعية يعتد بهـا       
يسير كل ذلك جنبا الى جنب التداعي الذي يعانيه الـضبط           
االجتماعي والرصانة التربوية والعلميـة مـع استـشراء         

ذه االزمـة الهجمـة     ظاهرة الفقر والبطالة ، ومما عمق ه      
االستعمارية الشرسة التـي تقودهـا الواليـات المتحـدة          

بهذه االسباب وغيرها ازداد نفوذ     .. االمريكية ضدالعرب   
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الحركات االرتدادية المستقوية بايديولوجية صارمة معجونة  
الذي يضخها بكل اسباب الديمومة     .. بالمال النفطي الوفير    

والنهائيتها على االقـل    لتعلن تاصيل االزمة    .. والشراسة  
  !!    في المدى المنظور 
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  الفصل التاسع

  أسئلة الحداثة
الـى صـدمة    .. من دوغمائيـة الفكـر      : النظام العربي   

  اإلصالح
  

تتبنى السياسة الحديثة مبدأ اإلصالح ، السيما فـي           
وفق برنامج  .. المجتمعات المنخرطة في تاريخية الحداثة      

بشرية والمادية في سياق نظام إجتماعي      لتوظيف الموارد ال  
فاعل بما يتضمنه من عالقات وقدرات يبغي الوصول الى         

وتعول عليها مثلما تفتح    .. نظم حكم تعكس إرادة الشعوب      
أمامها الطريق الالحب للمشاركة في الشأن العام وصـوالً         

وتحقيق التغيير المنـشود  .. الى دمج المجتمع في السياسة      
إلصالح حقيقياً البد من أن ترافقه ثقافـة        ولكي يكون ا  .. 
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ألن .. تحفز على التطور والتقدم نحو األحسن       .. رصينة  
الحداثة ليست مجرد إمتالك التقنيات المستحدثة في لحظة        

كما وصفها هيجل   )) هوية ثقافية   (( ما بقدرما هي تكوين     
على أن تلعـب هـذه      )) .. ظاهراتية الروح   (( في كتابه   

ية دورها األخطر في تشكيل الوعي ، وتسري        الهوية الثقاف 
في المستويات اإلجتماعية لتعمل في الواقع كوجود مـؤثر         

  . وكمقومات فاعلة 
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  الوعي العربي ازمة
لو أجلنا النظر في المجتمعات العربية التي تتبـدى         

.. فيها حركة الفكر العربي المؤسـسة للـوعي العربـي           
العربي التي تستـشري    ألشرنا من غير جهد أزمة الوعي       

بشكل خطير على مستوى كل الصعد في هذه المجتمعـات     
.. أن هذه األزمة إنما هي وليدة غياب الوعي التاريخي          .. 

مرجعيته )) الثابت  (( ألن الفكر العربي لما يزل يتخذ من        
  ، والثابت بدوره 

اآلني التاريخي ومتعـال ، يمتلـك       )) اللحظوي  (( 
فضالً عن إفتقاد ذلك الوعي     .. ل  بجاهزية جامدة كل الحلو   

للموقف النقدي الذي يعد شرطاً حاسماً لإلصالح والتغيير ، 
كون الوعي العربي قد تربى علـى الخـضوع وتغـذى           

 كمـا   -فيبدو اإلصالح في العالم العربي      .    باإلستسالم  
 هو عملية إستئـصال لنظـام هـو    –يصفه برهان غليون    
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حله ، من ههنـا تحـاول       الفساد عينه الحالل نظام بديل م     
األنظمة العربية التهرب من اإلصالح حتى التتهم بالفساد ، 
وتذهب بدال عن اإلصالح الى طرح شعارات مثل التحديث 

  .والتطوير 
.. في ظل هذا العجز الداخلي لتغيير الواقع العربي           

طفقت حركات اإلصالح تترى علينا من الخارج ، فالوعود   
 االوسط وبناء الديمقراطية فيه ،      األمريكية بإصالح الشرق  

وما اعقبها من اصالحات جزئية أو ديكوريـة إجتاحـت          
يجب أن التخدعنا وال أن تودي بأسئلتنا       .. الساحة العربية   

التي شغلت عقـول رجـال النهـضة        .. الثائرة والحارقة   
األوائل من المفكرين العرب منذ النصف األول من القرن         

 في عقول أهل الفكر وبعض      التاسع عشر ولما تزل تعتمل    
وأسـئلة التطـور    .. أسـئلة النهـضة     .. الساسة العرب   

أسئلة العـدل   .. أسئلة الحرية والديمقراطية    .. الحضاري  
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. الـخ   ... أسئلة حقوق اإلنسان والمواطنـة      .. والمساواة  
ولكي تنعتق إجاباتنا وتر النور تمهيداً إلنطالقهـا وهـي          

البد لنا أوالً   ..  والفاضحة   تتلمس تخوم تلك األسئلة الحارة    
اإلجابات الجاهزة   (( – كضرورة تاريخية    –من محاكمة   

التي تمليها لغة الماضي أو لغة الدكتاتورية التي تـسحقنا          
كما يقول نصر حامد أبـو      )) .. وكالهما وجه للغة واحدة     

زيد ، بل البد من مناطحة المهيمنات التـي تجـثم علـى             
 وفكرياً وعقائدياً وعرفيـاً ،      عقولنا كسلطات قمعية سياسياً   

وأن نتخلى عما ترهص عقولنا بقرب حدوثه دائماً من وهم          
. المؤامرة المستمرة الذي يغذيه العجز ويقيمـه التخـاذل          

ونرى الى واقعنا وما يعتوره من وهن وتخلف على كافـة           
المستويات اإلقتصادية والتنموية والتقنية والثقافية  وهـل        

بداد السياسي كما هو المبـرر التقليـدي       إرتباطه إالّ باإلست  
لكن لماذا هذا اإلستبداد وقيمومته علـى       .. لهذا التخلف ؟    
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العقل العربي ؟ أألننا نعيش حياة البداوة والقبلية كأعراف          
أم ألن واقعنا المادي هو واقـع       .. وعادات وقيم وأفكار ؟     

المجتمعات الزراعية ؟ يقول عـالم اإلجتمـاع الفرنـسي          
بأن المجتمعات الزراعية تعيد إنتاج الماضـي       ( : (تورين  
وبذلك يمكن القول وعلى ضوء التهديدات األرتدادية       )) .. 

فـإن مـرد    .. التي تتعرض لها المجتمعات العربية اليوم       
التخلف في المقام األول يكون ذا طبيعة فكرية وثقافيـة ،           
وبالتالي صارت الحاجة مسيـسة الـى أن إعـادة بنـاء            

ضوي العربي يتطلب موقفاً صـريحاً مـن        المشروع النه 
المنظومة الفكرية العربية القائمة على التـشبت بـالتراث         
والسيما عناصره اآليديولوجية الخطيـرة كلمـا تكـررت         
هزائمنا وتالحقت إنكساراتنا من خالل تقديم الماضي على        

  وهذا يعود الى .. الحاضر مع إغفال للمستقبل
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 كل مـا وصـل اليـه        التوهم أن النص المقدس يحوي    (( 
وبذلك )) اإلنسان وما سيصل اليه في المستقبل من معرفة         

وهذا هو الـذي    .. يكون النص قد ختم المعرفة الى األبد        
وأخطر ما أخشاه أن يصدق     .. يبلد العقول ويميت اإلبداع     

أن الروح : (( علينا قول الفيلسوف الفرنسي ارنست رينان   
 أو باألحرى ذوبانها في     العربية تتميز بفنائها في غيرها ،     

  )) .. روح كلية ، وهي بهذا تمنع اإلبتكار واإلبداع 
  
  

  الصوت وصداه    
       حيث أن هذه المنظومة الفكرية قوامها األصـولية        
التي إكتسبت مشروعيتها التاريخية منذ أربعة عشر قرنـاً         
مضت من قداسة الفكر الموروث مكتفية بإعادة إنتاج أفكار    

، التي تعتمد التكرار والحوار من طرف واحد        المحاريب  
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في تأكيد الفكر وصنع القناعة بعيداً      )) الصوت وصداه   (( 
عن التجربة والعقل في عملية اإلصالح والتغيير ، حتـى          

التتـأثر  .. غدت الروح العربية كائناً منفصل العناصـر        
والتتفاعل بعضها بالبعض اآلخر ، والزمن في منظورهـا        

التواشج بين أبعاده ، إذ التبني عالقتهـا        لحظات متضادة   
بالماضي إال بمقدار األفتنان بأمجاده والخلد في أستيهاماته        
، أما المستقبل فلم يكن حاضراً في آمالها أو تطلعاتها من           

وصار الـشعور   .. هنا صارت الشخصية العربية مشوشة      
ك ناهي.. بها هيالمياً فاقداً للقدرة والتفكير العقالني الصارم       

(( ما عاناه الفكر العلماني العربي ذاته من هيمنة األصولية 
فال فرق ، هناك أصولية دينية وأصولية علمانيـة حيـث           

اإليمان بنصوص ثابتـة ومقدسـة      : األصولية تعني دائماً    
األمـر  )) .. سواء أكانت تلك النصوص دينية أم علمانية        

الذي يعني تورط األصولية فـي تأسـيس أبـستيمولوجيا          



 180

مما يؤدي الى سجن الفكر كله داخـل        .. صلة للحقيقة   مؤ
.. سياج دوغمائي مغلق على حد وصف محمـد آركـون           

وتكون بالتالي اإلجابات األصولية بشقيها ، عبـارة عـن          
خطابات مؤدلجة تداعب المخيالت اإلجتماعيـة تتحاشـى        
الجدل األنسني في سياق المجتمعات العربية كما تحجم عن         

  .اتية التاريخ الذي ينتجه اآلخرون لنا أي قراءة نقدية لذ
  
  

  أسئلة الحداثة والوعي التاريخي
إن أسئلة النهضة والحداثة تتطلب إجاباتهـا وعيـاً           

الحداثة موقف  (( ألن  .. جدلياً بالتاريخ وموقفاً فلسفياً نقدياً      
نقدي ورؤيا إنسانية شمولية بإسـتطاعة أي حـضارة أن          

ف النقدي مـن مشاكـسة      تتبناها على أن ينطلق هذا الموق     
المسلمات والينطلق من محاولة إستعادة منجز تاريخي من        
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أن هـذه   )) .. أو من حضارة مختلفـة      ... التاريخ القديم   
األسئلة تحيل الى سؤال مهم هو هـل سيعـصرن الفكـر            
العربي من خالل األخذ بالحداثة كمفهوم ومنظومة فكريـة       

هذا األمـر    . وبالديمقراطية كتجسيد سياسي للحداثة ؟    .. 
والسيما ما يثار من إشـكالية      .. يفجر المزيد من األسئلة     

الديمقراطية في فكر أمة يقض مضجعها ويـؤرق خلـدها         
سؤال تسييس الدين والتطلع نحو إقامة دولـة ثيوقراطيـة          

  تستعيد نموذج
األمر الذي  .. في العصر الحديث    )) الخالفة الراشدة    (( 

يـة قيـام مؤسـسات      يطرح سؤاالً آخر عن مـدى إمكان      
ديمقراطية عادلة في ظل الدولة الثيوقراطية  إذا ما علمنا          
بأن من أهم شروط الديمقراطية هـو القبـول بالتعدديـة           
المؤسسة على النهج الليبرالي القائم على عدم أخذ الدولـة          

)) .. أبويـة   (( وإالّ صارت الدولة    .. بعقيدة دون أخرى    
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ألن الدولة الثيوقراطيـة    .. تلزم الفرد قهراً بما تراه خيراً       
بينما تقدم  .. ترى الخير قبل الحق والمباديء قبل القانون        

  دولة الديمقراطية الحق على الخير والقانون على المباديء 
  
  

  خصائص النظام العربي
إن سؤال اإلصالح والتغيير يستحضر دائماً الصدمة         

والقسر اإلستعماري ألن ما جرى من تحديث في الـوطن          
بي إرتبط بالصدمة بدءاً من حملة نـابليون وإنتهـاء          العر

من هنا كان الفشل خدين هذا اإلصالح ألنه        .. بحملة بوش   
الينتج إال الفوضى التي تقوم على نفي اآلخر فيما كان أمل        
اإلصالح إيجاد اآلخر النفيه،كذلك األمر كان قد إنتهى الى         

 إفـالس (( تكريس الكثيرمن المفـاهيم اإللتباسـية مثـل         
وغنى الحضارة العربية فيمـا كـان       )) الحضارة الغربية   
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بـل أن خطـر     .. اإلصالح يبغي زحزحة تلك المفـاهيم       
االصالح بالصدمة اليتجسد بما انتجه من عنف وارهـاب         

الن الخطر القادم يتمثل فـي صـناديق        .. على خطورته   
االنتخابات على حد وصف الصحفية االمريكيـة جـويس         

حيث بات واضحاً ان    . م السياسي   ديفيز المختصة باالسال  
حركات االسالم السياسي المتشددة ستحصد ثمار االصالح       

ألن النظـام   .. بالصدمة من طريق صناديق االنتخابـات       
العربي يقيم شرعيته من خالل تثبيت السلطة على أجهـزة       

سلطة الحكم الشخصية المطلقة التي ال      .. األمن والمباحث   
بالتـالي فيكـون رد فعـل       و.. تخضع لقانون والتساءل    

المعارضة ذا لبوس مشوه يميل الى العنف والتدمير ويمكنه 
أن يستحوذ على صناديق اإلنتخابات إذا مـا أتيحـت لـه           

إن األنظمة الشمولية الدكتاتورية العربية كانت      .. الفرصة  
دائماً تصادر الواقع ألن مايهم هذه األنظمة لـيس الواقـع           
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يعـيش الفاشـيون علـى    (( بقدر ما تحكّم مزاج الحـاكم    
مخيالهم وطوباويتهم ومثاليتهم وهم يسحقون واقعهم سحقاً        

ومع بدء خطوات اإلصالح بالصدمة ستظهر      )) .. مريراً  
الكثير من األزمات والمشكالت األثنية والعرقية والدينيـة        
في المستقبل المنظور بفعـل اإلحتقانـات التـي ولـدتها           

 العولمة العاتية الرامية    السياسات الشمولية وستغذيها موجة   
ومما يزيد الطـين بلـة أن       . الى بسط نفوذها على العالم      

 يقوم على أساس توزيع الغنائم   –النظام اإلقتصادي العربي    
األمر الذي يؤكـد نظـرة      .. عبر تقسيم العوائد والريوع     

اإلنسان العربي الى السلطة على إنها غنيمة لذلك صـار           
بالمـصالح الخاصـة وعـدم    همه التعلق األحادي الجانب    

نتيجة لتشربه  .. اإلهتمام بمصالح اآلخر والمصلحة العامة      
بفكر قيمي وإستعدادي طبع هذا الفرد بالسلبية وعدم الثقـة        
واإلنطوائية بل والعدوانية والدليل أن العربي يـذبح أخـاه      
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وهـذه  . العربي بدم بارد وعلى الهوية الطائفية لـيس إالّ          
التعليم العربية المبنية على مناهج     الدواهي تضخها مدارس    

فالنظام التربـوي العربـي     .. اإلقتداء والحفظ اإلجترارية    
يقوم على أساس تعليم الناشئة مثاليـة الماضـي وقداسـة           

بينما ترى هذه الناشـئة واقعـاً هـو         .. التاريخ والتراث   
فسيحدث لديه نوع من اإلنفصام     .. (( بالنقيض مما تعلمه    
مثلما )) .. جأ الى العنف أو اإلنحراف في الشخصية وقد يل

تعيش هذه الناشئة تحت طائلة صراع مرير بـين العقيـدة       
 ،  - العقيدة تحرم والقانون يحلـل وبـالعكس         –والقانون  

فضالً عن أن هذا النظام التربوي يخضع لمنهجية سلطوية         
مدرسياً وعائلياً وبيئيـاً فـي واقـع تحاصـره األوهـام            

لبالية ويتقوقع في دهاليز الزمن الغابر      والخرافات والتقاليد ا  
هذه المنهجية تكبل العقل وتمنعه من التحرر من عبودية       .. 

التلقين واإلذعان لرمـوز الماضـي وصـور الحاضـر          



 186

بعيداً عن بناء العقل علـى أسـاس الحريـة          (( السلطوية  
والخلق والفكر بال حدود ، للدخول في الحداثـة التربويـة      

  )) .ت وبناء المعرفة المرتكزة على المعلوما
كذلك الحال مع اإلدارة في النظام العربي حيث تعشش فئة          
بيروقراطية طفيلية تنهش في جسم اإلدارة سواء المدنية أم         

وتقوم بتوظيف مواقعها توظيفاً بشعاً شـرهاً       .. العسكرية  
فيما يعـاني القـضاء مـن       . لخدمة مصالحها الذاتية فقط     
 مادياً ومعنويـاً ، وتكـرس       التبعية واإلستالب واإلرتشاء  

الدساتير في البالد العربية سلطة الفرد وتأليهـه وبالتـالي          
  .عدم خضوع السلطة الى إرادة األمة 
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  شروط اإلصالح

يجب أن نقر أوالً أن ال إصالحات جذرية في أي بلد    
في العالم مالم يأخذ ذلك البلد بالنهج الليبرالي الذي يقتضي          

واإلقتصاد والمجتمـع ويبنـى وفـق       الحرية في السياسة    
مباديء أهمها العلمانية التي تعني تحرير السلطة من مبدأ         
القداسة سواء أكانت دينية أم غير دينية ، وفصل السلطتين          

بما تعنيه  ( عن بعضهما السلطة الدينية والسلطة السياسية       
من مؤسسات سياسية وقضائية وإدارية ومؤسسات مجتمع       

آلخر للليبرالية هـو العقـل اإلنـساني        والمبدأ ا ) . مدني  
وأعماله للبحث عن الحقيقة أو للمـساهمة فـي تـصنيعها     
وإخضاع جميع األشياء الى مبدأ العقالنيـة القـائم علـى           
توظيف العقل والتجربة اإلنسانية وهذا األمر يتطلب تحجيم       

ثم يأتي المبـدأ    . التقليد وحصره في مجاالته المخصوصة      
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 حرية الفرد وفردانيته مـع إهتمامـه        اإلنساني القائم على  
بالشأن العام والتفاهم والتعاون بعيداً عـن قـيم العبوديـة           
والتعصب واإلرهاب والفاشية والكراهية الدينية والعرقيـة       

والمبدأ االخر الذي يجب مراعاته في المسيرة الليبراليـة         .
هو البراغماتية المسوغ للعمل النفعي والمصلحي بما يحقق        

صالح بين األفـراد أو بـين الطبقـات أو بـين            توافق الم 
رغم ما يصار أحياناً الى إساءة إسـتخدامه        .. المجتمعات  

ولكي تجد هذه المباديء طريقها     .. من قبل القوى األعظم     
الى واقعنا العربي ، البد من وجود مفكرين أو سياسيين أو           
فئات تؤمن بها وتتولى الترويج لها مـع الوصـول الـى            

ية وقانونية تعيد النظر بنمـاذج توزيـع        صياغات دستور 
الصالحيات والسلطات وفصلها وممارستها علـى جميـع        

أمالً في اإلرتقاء بممارسات السلطة السياسية .. المستويات 
والمدنية الى مستوى المعايير العالمية بمعنى آخـر بنـاء          
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التي تضمن مشاركة الـرأي العـام فـي         .. دولة القانون   
وطنية ، كما يتطلب األمر إشاعة فكر       السلطة وقراراتها ال  

وثقافة تغرس قيم وإستعدادات إيجابية تبنى علـى المحبـة          
وذلك اليتم إال بإصالح مناهج التعليم . والتعاون والمواطنة  

من خالل تكريس طرق التأهيل والبحث العلمـي والبنـاء          
واإلهتمام بالجهاز القضائي ليكون نزيهـاً      . الخلقي السوي   
انون وتحرير العدالة ، فضالً عن أن األمـر         في تطبيق الق  

يتطلب أيضاً إخضاع الجهاز اإلداري للرقابة وجعله فـي         
  .امه بتحقيق أغراض إجتماعية خدمة المجتمع وإلز
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  القاعدة التاريخية

ان كل ما تقدم يمكن ان يكون صحيحا من الناحيـة             
ق النظرية لكن من الناحية الواقعية هل بامكان العرب تحقي        

االصالح المنشود ؟ وهل يتم ذلك من خالل نهضة داخلية          
؟ لو قرأنا تاريخ الشعوب جيداً لوجدنا أن كثيراً من األمم           

يتم فيها حدوث تغيير شعبي كبير إلسـتبدال الـسلطة          .. 
 1789بشكل سلمي كما هو الحال مع الثورة الفرنسية عام          

مية  والثورة اإلسال  1917والثورة البلشفية في روسيا عام      
أما في الوطن العربي فعلى مدى أربعة     . 1979في إيران   

بالمعنى الرومانـسي   (( عشر قرناً لم يحدث تغيير شعبي       
ذلك أن القاعدة التاريخية    )) .. الذي كان يحلم به ماركس      

أن (( المضطردة كما يرى الباحثون والمؤرخـون تؤكـد         
اضات الدول العربية التتغيرمن الداخل أي من خالل اإلنتف       
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الشعبية السلمية أو تنازل الحاكم الطوعي عن السلطة ، فقد     
جرى التغيير السلطوي في المجال السياسي العربي خالل        
األربعة عشر قرناً الماضية ، أما عبـر الغـزو المـسلح            

فاذا استيأسنا  )) . الخارجي أو اإلنقالب العسكري الداخلي      
خ فهـل   من االصالح الداخلي بناءا على مبررات التـاري       

يكمن الحل في االصالح القادم من الخارج ؟ ان التجربـة           
  .والتاريخ اليؤيدان نجاح االصالح الخارجي 

إن اإلصالح من الخارج الذي إرتبط دائماً بـالغزو           
واإلستعمار قد جلب المآسي والكوارث لشعوب األرض ،        
فقد قامت الدول الغربية باإلعتداء على البلـدان األخـرى          

اتها ومرغت كراماتهـا وسـيطرت علـى        وإنتهكت حرم 
وأبادت ماينوف على المائة    .. مقدراتها ومواردها الطبيعية    

مليون من الهنود الحمر في أمريكا الـشمالية والجنوبيـة          
وإستعبدت أفريقيا وقتلت ونهبت وضربت ثم جالـت فـي          
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حتى جعلت الهند أفقر بقـاع  .. آسيا تقتيالً وتفريقاً ومآسي   
نت قبل اإلحتالل تضارع إنكلترا فـي       األرض بعدما ما كا   

ولو إستعرضنا تـاريخ اإلصـالح      . صناعة النسيج مثالً    
الخارجي في البالد العربية من نابليون حتى بوش لرأينـا          
قرنين من الزمن جرى فيهما تكريس التخلف وتأبيد البداوة         

ودعـم وتثبيـت األنظمـة الـشمولية        .. ونهب الثروات   
وزرع .. للمـصالح الغربيـة     اإلستبدادية بصفتها ضامنة    

إسرائيل في قلب المنطقة العربية كوتد يمنع نهضة العرب         
فضالً عن إطروحات مثل أولوية اإلصالح اإلقتصادي       .. 

والخصخصة التي فشلت في نتائجها فشالً ذريعاً لكن بعـد          
وفقدان البلدان  .. أن يدفع الفقراء العرب فاتورتها الصعبة       

ناهيك عما أنتجه   . لعملة الصعبة   العربية إلحتياطاتها من ا   
دعم اإلستبداد في الشرق األوسط بالمفهوم األمريكي مـن         
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حتى بات العربـي    .. ظهور حركات دينية تكفيرية إلغائية      
  !!! أما اإلستبداد وأما التكفير .. بين خيارين أحالهما مر 

نحن في الوقت الذي النرى في اإلصالح الخارجي          
فإننا نعتقـد أن اإلصـالح      .. آسي  إال الفشل والخيبة والم   

بعيد على المنال .. الداخلي هو اآلخر عصي على الحدوث 
، لكن اليجب أن تفهم وجهة نظرنا هذه على إنهـا دعـوة    

لليأس و القنوط بقدرما ماهي تدفع المبضع بإتجـاه الـداء            
إننـا  .. بكل ما يعتوره من ألم ومايرافقـه مـن معانـاة            

مخرج بل وصناعة سبيل ثالث     مدعوون جميعاً للبحث عن     
لإلصالح قد يتوفر على العناصر اإليجابية القائمـة فـي          
اإلصالح الخارجي وتركيبها مع تلك العناصـر المـضيئة     

تطلعاً الى فتح   .. التي يمكن إلتقاطها من اإلصالح الداخلي       
باب األمل أمام أمتنا العربية المنكـودة لتحقيـق التغييـر           



 194

وج من لحظة األزمة الراهنـة      واإلصالح ، وبالتالي الخر   
 .          التي تبدو مستغلقة 
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  الفصل العاشر

  الحداثة العربية
  وإرتدادية البناء العقلي.. إشكالية المحرك التاريخي 

  
تثار جملة من القضايا الحيوية التي خاضها الفكـر           

العربي منذ االرهاصات النهضوية االولى والتي اصـطلح        
لتطرح المزيد من   )) .. بالنهضة العربية   (( ا  على تسميته 

االشكاليات التي تتالقى عند فكرة الحداثة التـي صـارت          
تخترق كل المجاالت الفكريـة وأالجتماعيـة والـسياسية         
وتشكل هاجساً يؤرق رجاالت السياسة والفكر علـى حـد          

ومع ذلك تعد ضبابية محددات ومكونـات فكـرة       .. سواء  
ينها من أهـم سـمات الفكـر        وغموض مضام .. الحداثة  
الذي يطرح اليوم بشدة قضية الحداثة والتحديث       .. العربي  
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دون المام واضح بعناصر مشروع العصرنة في مكونيـه         
  :الرئيسيين 

الحداثة والديمقراطيـة ، فالحداثـة اختيـار فكـري           (( 
  )).. ستراتيجي عام،والديمقراطية هي تجسيده السياسي

االولى للـوعي العربـي     يمكن القول ان االلمامات       
باشعاعات النهضة االوربية كانت كمفارقة تاريخية كبرى       

الحـضاري لفكرنـا أخـّل      / ، ذلك ان االنغالق الحداثي      
بالتوازن الحداثي الكوني ، االمر الذي افضى الى الصدمة         

إذ ارتبط ذلك بـالغزوة الفرنـسية       .. االستعمارية االولى   
م ثـم توالـت     1798بقيادة نابليون بونابرت لمصر سـنة       

الموجات االستعمارية الغربية لتأتي على الـبالد العربيـة         
وكان من الطبيعي ان يتأثر العقـل       .. واالسالمية برمتها   

والوجدان العربي بالمبادئ والقيم الجديدة التي حملتها تلك        
الغزوات سيما وان البالد العربية كانت تعاني مـن فاقـة           
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ن تلك القيم التنويرية ارتبطت     بيد ا .. مدقعة لمثل هذه القيم     
وربطت بظاهرة االخضاع االستعماري ، والتـي كانـت         
نتيجة طبيعية للقاء غير متكافئ ، اذا ما فهمناه في اطـاره        

نزعة التوسع عند البرجوازية    (( التاريخي الذي يعبر عن     
الغربية وعدم اكتفاءها بحدودها الطبيعية وهـذه النزعـة         

  )) . االخضاع واالستغالل اليمكن ان تقدم االّ على 
ردة الفعل في الوعي العربـي المكبـل باالسـتبداد            

السياسي واالستغالل الطبقي والتخلف التاريخي ، كانـت        
(( محاولة اعادة تشكيل هذا الوعي ليقـوم علـى اسـاس            

رفض الطابع االستعماري لهذا النموذج مع تبن في نفـس          
وقد جرت هـذه    )) .. الوقت لمكتسبات الليبرالية الغربية     

المحاولة واستمرت لما يقارب القرن والنصف ، وقد لمـع      
خالل هذه الحقبة مفكرون كبار مـن امثـال الطهطـاوي           
والكواكبي واالفغاني ومحمد عبده وعلي عبد الرازق وطه        
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اال ان تلك المحاولة الطويلة انتهت الـى        .. الخ  .. حسين  
بناء مشروع  اننا اتجهنا الى    (( الفشل واالنتكاس ، والسبب     

يتجـه  ) مكبل( نهضتنا بعقل غير عقلنا ، اما بعقل معقول         
صوب الماضي التليد ، وأما بعقل مغاير ، عقل الغرب أي          
الليبرالية الغربية بسياقها التاريخي المخصوص وبمعطياتها      

أي ان المشروع الحداثي الوافد     )) .. الحضارية المتميزة   
 من ضرورات تاريخنا    اختياراً نابعاً (( من الغرب لم يكن     

وهكذا فشل المشروع الحـداثي فـي       )) .. وتجربتنا كأمة   
الوطن العربي النه لم ينجز الشرط الحضاري لالنتقال الى         

، أي اعادة قراءة    )) التجديد الديني   (( اال وهو   .. الحداثة  
قـراءة  (( الفكر الديني وتراثه وتجديده وتفسيره وتأويلـه        

وات المعرفية الجديـدة التـي      منفتحة بعين العصر وباالد   
وفق متطلبات العصر ، يطور انطالقاً من       .. تقدمها العلوم   

الدين ثقافة حافزة على التجديد والتحديث والتطـوير كمـا         
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االمر الذي يؤكــد عجـز      )) .. حصل في اوربا نفسها     
العرب في استنبات حداثة جوانية مبنية على اساس انبعاث         

نبعـاث قوانينـه الذاتيـة      لكن لهـذا اال   (( حضاري جديد   
فهـل  )) .. وشروطه الموضوعية التي اليمكن تجاهلهـا       

الخلل في خصوصيتهم التاريخية التي تكبل هذا االنبعـاث         
بل وتفشل الحوار الحضاري مع الغـرب كـضرورة         .. 

  . تاريخية ؟ 
ان )) الخـصوصية   (( كان المطلوب مـن ثقافتنـا         

اكهـا مـع    تتحدث وتتعصرن بحكم تطورها الذاتي واحتك     
واالولويـة  .. الفكر الحداثي الوافد وانجازاتـه العظيمـة        

للنخب التحديثية كالنخب السياسية والثقافية والتكنـوقراط       
التي يمكن ان تنجز التحديث ، النها هي التي تـسير فـي          
اتجاه التاريخ وتستنير بقوانينه بخالف النخـب التقليديـة         
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جاه التـاريخ  وردود الفعل ت .. المحكومة بتجارب الماضي    
  العالمي والتحديثي ، لذلك فهي

النها تعيد انتاج الماضي    )) تكاد تشكل فرملة للتطور      (( 
وتـاريخ االجتـرار    .. بوصفه تاريخ التزمت واالنغالق     

من هنا يثار التباس اشد وطأة في اذهاننا حول         . والتكرار  
واستعمال قـوى الحداثـة ، سـيما وان         .. ماهية الحداثة   

همتنا بقوة ، واخترقت دواخلنا بقسوة من خـالل         الحداثة دا 
المد االستعماري الذي استباح أوطاننا ونهب ثرواتنا وعمل        

(( على تدمير ثقافتنا ، لكن ثقافتنا ومجتمعنا مدعوان الـى           
ان تميز بين النواة الصلبة للحداثة كعقالنيـة وحريــة ،          

ال )).. للسيطرة على الشعوب    … وبيـن استعمال الحداثة    
ان تكون ردة الفعل رفض الحداثة شكالً ومضموناً كما هو          
الحال مع الفكر التقليدي المتزمت ، او في أحسن االحوال          
المواءمة بين الحداثة كمفهوم عملي تقني والثقافة التقليديـة   
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الموروثة وبشكل مشوش والتباسي كما انتهى حال النهضة        
  . العربية مع االنظمة الشمولية االستبدادية 

يمكن القول ان كل امة عظيمة عندما تنحـدر مـن             
حضارة جبارة وقوة عظمى الى لحظة آنية تمثل الضعف          
والقصور بل والذهول الحضاري الرهيب ، كما هو حـال          

البد بغية تجاوز المحنة واالنطالق نحـو       .. االمة العربية   
من البحث عن   .. المستقبل وامتالك ناصية العلم والعظمة      

فكان المحـرك   . واذ به واالهتداء بانواره     ملهم تاريخي لل  
التاريخي للغرب واضحاً وبسيطاً هو العـودة       / الماضوي  

التراث اليوناني ، أي العودة الى المدني تخلصاً من         (( الى  
اما فـي حالـة     )) .. الديني الذي يمثله التراث المسيحي      

فان المحرك التاريخي يصعب انتقاؤه ذلـك ان        .. العرب  
بية قطيعة معرفية تماميه مع التـراث الـذي     للشعوب العر 

والحال .. سبق االسالم اال لماماً اليغني واليسمن من جوع 
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ان المحرك المطلوب هو ما يمكن البحث عنه في التاريخ          
واولـى االشـكاليات التـي      .. الذي اعقب ظهور االسالم   

(( تواجهنا هنا هي ان الملهم التاريخي عند العـرب يمثـل   
هذه القاعـدة فيهـا الخالفـة       )) .. دوجة  قاعدة مركبة مز  

 ملـك   –الراشدة وهي دينية ثيوقراطية ، الدولة االمويـة         
 ، الحكم العباسي الذي اراد ان       -عضوض يتبرقع بالديني    

يجمع بين ثيوقراطية الدولـة الراشـدة ودنيويـة الملـك           
العضوض ، دولة الرجل المريض والتي ادخلت المسلمين        

عند العـرب   .. (( واالنحطاط  في عصور الجهل والظالم     
الرومنس التاريخي بكل مضامينه كـان يجمـع المـدني          
والديني ، الصوفي والماجن ، المادي والروحي ، مما جعل 
النهضة العربية عاجزة عن ان تنطلق فكرياً من اسار هذه          

فضال عن ذلك فان ايـة      )) .. الثنائيات المتراكبة المعقدة    
ى قوى اجتماعيـة ناهـضة      نهضة حداثية حقيقية بحاجة ال    
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ففي الغرب كانـت    .. وليس الى الملهم التاريخي فحسب      
البرجوازية كقوة اجتماعية منتجـة ومجـددة هـي التـي           
استطاعت ان توظف التراث اليوناني كمحـرك تـاريخي         

.. للنهضة االوربية وتنجز عملية التحول الحداثي الكبرى        
الكنـسية  /بينما انحسرت قدرة القوى المحافظة االقطاعيـة      

التي كانت تشكل اكبر العوائـق امـام انطـالق الحداثـة       
  . الغربية
اما فيما يتعلق بالحالة العربية فان الوضـع يجـري          

ففي الوقت الذي تفتقر فيه االمـة       .. بالمقلوب وبالمعكوس 
الى الملهم التاريخي الواضح والمشرئب الى المـستقبل ،         

ات العربية ،   فان القوى المهيمنة والمسيطرة على المجتمع     
هي القوى السلفية والمحافظة التي تتمسك بـالتراث ضـد          
الحاضر والمستقبل وتخوض معركة شرسة ومصيرية ضد       

  . التجديد باسم الهوية واالصالة 
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.. لكي يمكننا الحديث عن ولوج عصر الحداثة في بالدنـا   
البد لنا من ان نخرج من شرنقة االنساق المغلقة المـشيدة           

.. ال العقل في البالد العربية واالسـالمية   على اساس اغتي  
وذلك اليكون اال من خالل بناء العقل بالتزامن مع البنـاء           

ولو رجعنا الى المحرك التاريخي االوربي      .. الديمقراطي  
لوغـوس  ( بناء العقل ((   لوجدنا ان  – التراث اليوناني    –

Logos (           قد تزامن اصال مـع بنـاء الديمقراطيـة وان
ة االثينية هي التي سمحت للعقـول باالحتكـاك         الديمقراطي

الذي ) الفلسفي  ( وولدت ما نسميه االن بالفكر الحر الناقد        
يستطيع ان يشرح ويوضح ويشخص حتى يتدخل العالم او         

بينما فـي   )) .. الطبيب او السياسي لالصالح والمعالجة      
مجتمعاتنا التي يجري فيها اغتيال العقل من خالل تكريس         

الوحيد الى التراث والذي اليتحمل العقل فيما هـو     االنتماء  
وبالتالي اليتم البحث عـن الحقيقـة النهـا         . . آني وقادم   



 205

واليتم طلب االصـالح اال بـالنكوص الـى         .. موجودة  
.. الماضي حيث المكان للتحـاور والتـسامح والتطـور          

اليمكن اعادة بناء العقل العربي اال ببناء ديمقراطية حقيقية         
ون اال بنهوض قوى اجتماعية متنورة تضع يدها        وذلك اليك 

على رومنس تاريخي لتفجره حتى تدخل شظاياه كل بيـت        
عندها فقط نبدأ مـشروع الحـوار الحـضاري         .. عربي  

الحقيقي القائم على الندية المتأتية من االنبعاث الحـضاري       
  . الذاتي 
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  الفصل الحادي عشر
  

   وإشكالية الخصوصية ..لحداثة ا
   
     تعطي المنظومة الفكرية للحداثة أولوية للعقـل          

تمجد المنطق والعناء الفكري والجهد العقلي      .. على القلب   
وتقصي االنفعاالت والميثولوجيا والخرافات من توجيه      .. 

حريـة الفـرد    .. الفكر ، كما ترتبط الحداثـة بالحريـة         
وتحريـره مـن قـوة    .. أي فاعلية الفـرد  .. ومسؤوليته  

ان يكون شخـصاً مـسؤوالً   .. ومسلماته وتقاليده   الماضي  
.. وان اليخضع لحكم االمـوات      )) .. الشأن العام   ((عن  

الن فكر الحداثة فكر النسبية والنأي عن االطالقيـة فـي           
كما يرجع االحداث الى مسبباتها الواقعية ال إلى .. االحكام 

  . عوامل خفية 
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 والتحـديث         التحديث بانواعه كالتحديث التكنولوجي   
وربمــا التحديـــث    .. السياسي والتحديث المؤسسي    

المجتمعي ، كل ذلك اليصل الى اعماق الحداثة مـا لـم            
تحول فكري في ثقافة المجتمع ، وفي النظرة       .. (( يحصل  

الى االنسان ، وفي العالقة مـع الطبيعـة وغيـره مـن             
  )) . المجاالت 

. .تعد ضبابية محددات ومكونات فكـرة الحداثـة           
.. وغموض مضامينها من أهم سمات الفكر العالمثـالثي         

الذي يطرح اليوم بشدة قضية الحداثـة والتحديــث دون          
المام واضح بعناصر مـشروع العـصرنة فـي مكونيـه            

الحداثة والديمقراطية ، فالحداثة اختيار فكري      :(( الرئيسيين
)) .. ستراتيجي عام ، والديمقراطية هي تجسيده السياسي        

 الحداثة ومقوالتها تطلبت جهداً فكرياً وعقلياً لـسبر         فأنماط
والولـوج  .. سيرورة الفكر العالمي بانعطافاته ومخاضاته      
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والنزول فـي جبـه     .. في رواق العقل واالهتداء بانواره      
االمـر الـذي النجـد      .. للكشف عن مطمراته ومقـابره      

مايناظره في تاريخنا الفكري اال صبابة ما برحت  تجـثم           
  اسها حد التغييب ، مقوالت فكرنا التقليدي المتكلس على انف
الحـضاري لفكرنـا تجـاه      / ان االنغالق الحداثي      

اخل بالتوازن الحداثي الكوني ، االمر      .. الحضارة الغربية   
والتـي  .. الذي افضى الى الصدمة االستعمارية االولـى        

غيـر ان   .. أيقظت الوعي والحس الوطنيين في الـشرق        
  ي الوافد من الغرب لم يكنالمشروع الحداث

)) اختياراً نابعا من ضرورات تأريخنا وتجربتنا كأمـة        (( 
حيث ان النخب السياسية  واالجتماعية التـي نـصبها          .. 

االستعمار ووريثتها في الحكم االنظمة الشمولية االستبدادية     
ظلت توائم بين الحداثة كمفهوم عملي تقنـي والثقافـة          .. 

وهكذا فشل المـشروع    . التباسي  التقليدية بشكل مشوش و   
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النـه لـم ينجـز الـشرط        .. الحداثي في الوطن العربي     
التجديـد  (( اال وهـو    .. الحضاري لالنتقال الى الحداثة     

أي اعادة قراءة الفكر الديني وتراثه وتجديـد        )) .. الديني  
  تفسيره وتأويله

قراءة منفتحة بعين العصر وباالدوات المعرفية الجديدة        (( 
وفق متطلبـات العـصر ، يطـور        .. قدمها العلوم   التي ت 

انطالقاً من الدين ثقافة حافزة علـى التجديـد والتحـديث           
واذا كانـت   )) .. والتطوير كما حصل في اوربا نفـسها        

الصدمة االستعمارية الجديدة والتي تقودها اميركا قد انتهت      
بعثت (( بالبالد العربية الى حركات تكفيرية الغاثية شعارها      

تحاول في سياق معاداتها للحداثـة المماهـاة        )) .. بح  بالذ
لتحيل الحداثـة   )) .. إنكار المقدس   (( بينها وبين االلحاد    

الى قمامة تتعفن بالشذوذ والمخدرات والهرطقة واالستغالل 



 210

وهو حكم استباقي مؤدلج يـوارب نوافـذ        .. واالستعمار  
  . الحوار ويعمل على الغاء االخر من نقطة الشروع 

ة التباسات تالك في افواه اهل الثقافة سيما االدبية         ثم  
من خالل .. عندما يعدون الحداثة كمرادف للتجديد  .. منها  

جاعلين .. نظرة انتقائية لمفردات التاريخ الثقافي واالدبي       
او ان  .. مثالً الجاحظ رائد الحداثة في التـاريخ العربـي          

حقه في مضمار   فالناً سبقه في ريادة التجديد أو ان عالناً ل        
والحال ان هـذه الترقيعـات      .. العصرنة والتقدم الفكري    

التعيد الحياة لثوب بليل كان قد تهرأ منذ عصور         ..الفاقعة  
انما تشير الى تطمينات كاذبة لنفوس تتوق الـى         .. خلت  

جملـة  (( امل نافق،الن الحداثة كمصطلح نوعي تشير الى      
التـي حـدثت    التحوالت االقتصادية والسياسية والفكريـة      

مـروراً  .. وتبلورت في الغرب منذ بزوغ عصر النهضة        
حيث صـيرت   ))..  بالثورة الفرنسية   .. باالصالح الديني   
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كل تلك التحوالت وغيرها ووضعتها في ميزان العقلنـة ،          
وجعل الحياة االنسانية اداة في يد العقـل بـشكل صـارم            

ماماً ، واذا لم تشكل الحداثة قطيعة مع الماضي ت   .. التنظيم  
فانها في احسن االحوال ليست بأقل من اعادة النظر فـي           

.. التراث على اسس علمية دقيقة ووفق متطلبات الحاضر         
ولم تدع أي شيء يعلـو علـى        .. واستشرافات المستقبل   

   ا ذا     .العقل بما في ذلك المقدس  والمعتقد واالسـراري        
فان على الخـصوصية  .. كانت  الحداثة قدر هذا العصر      

بما يعنيه  )) الكوكبية  (( طور في اتجاه الكونية     تالثقافية ان   
واال اصـبحت عائقـاً وتماهـت مـع     .. من كون حداثي    

ونامت في قبوره دون ان تستشرف المـستقبل        .. الماضي  
فاذا علمنا ان الحداثـة تتهـدد الجميـع بـاالبتالع     .. ابداً  

يداعبنا الن ثقافة الحداثة ليست شيئاً لطيفاً       .. (( والتذويب  
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نعم هي تداعبنا ، وتغرينا عبر التلفزيون وغيره ولكنها         .. 
  )). تداهمنا ايضاً 

ان تتحـدث   )) الخـصوصية   (( فان المطلوب من ثقافتنا     
وتتعصرن بحكم تطورها الذاتي واحتكاكهـا مـع الفكـر          

واالولويـة للنخـب   .. الحداثي الغربي وانجازاته العظيمة  
ثقافية والتكنوقراط التي يمكن  التحديثية كالنخب السياسية وال   

ان تنجز التحديث ، النها هي التي تسير في اتجاه التاريخ           
بخالف النخب التقليديـة المحكومـة      … وتستنير بقوانينه   
وردود الفعل تجاه التـاريخ العـالمي       .. بتجارب الماضي   

)) تكاد تشكلة فرملـة للتطـور       (( والتحديثي ، لذلك فهي     
ي بوصفه تاريخ التزمت واالنغالق     النها تعيد انتاج الماض   

  . وتاريخ االجترار والتكرار .. 
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درج العرب على اللهاث خلـف الحداثـة التقنيـة            
بيد انهم يرفـضون المنظومـة الفكريـة        .. االستهالكية  

ومنهم من يرى ان هذا الرهان      .. والثقافية للحداثة الغربية    
مظاهرها القائم على االنتقائية والتمييز بين روح الحداثة و       

سيمكن للعرب امتالك ناصية الحداثة من خالل اقبالهم        .. 
مـع احتفـاظهم بمـوروثهم      .. على التكنولوجيا الحداثية    

.. وهو منطق واحـدي آيـديولوجي       .. الفكري التقليدي   
وقد اثبتت احداث القرنين    .. اليصلح في فهم آليات الحداثة      

ـ           ة الماضيين ذلك ، فضالً عن عجزهم في اسـتنبات حداث
خيـر  (( كون وعيهم الجمعي مبشوماً بمسكنات      .. جوانية  

في الوقت الذي يقعد هذا الـوعي       )) .. أمة اخرجت للناس  
ناهيـك  .. على واقع مترد وبائس واالكثر تخلفا في العالم         
تهـاجم  .. عما تنطلق منه الحداثة الغربية من روح وثابة         

.. ا  الجميع وترغمهم على التعاطي معها شاءوا ذلك ام أبو        
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فاشكال الحداثة المنتشرة عبر العالم هي اصداء ومرايا        (( 
  . الغربية )) للحداثة المرجعية 
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  الفصل الثاني عشر

الخـانق  .. االصولية المؤدلجـة    / ازمة المثقف العربي    
 الذات اليائسة.. السياسي 

لـذا  .. بعـض الغمـوض     )) مثقف(( ينتاب معنى كلمة    
اذ تطلـق   ..  الكثير من لغات العالم      تنوعت تعريفاتها في  

 علمياً او كتابيا او فنيـاً   –على كل من يمارس عمالً عقلياً       
بيد ..  مقابل فئة اجتماعية اخرى تمارس العمل اليدوي         –

يجعل هذا .. ان التداخل التقني بين العملين العقلي واليدوي 
غير ان القول بان كـل      .. التقسيم غير مسلم في أي حال       

ول النشاط فـي المجـاالت الجماليـة والروحيـة          من يزا 
والفكرية يندرج تحت كلمة مثقف يعد اكثر داللة واقـرب          

   .                            تعريفــــــاً
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لكي النسرع في االستنتاج او نشطط في الحكم البد مـن           

ان المثقف يحيى أسيـر ظاهرة االزمة      :االذعان الى حقيقة  
تمع وتمتد عبر تاريخه،لتشمل   التي تنخر في كل عظام المج     

كل حقبة، لكن ذلك اليعني انها معلـم علـى االنحطـاط            
اذ ربما تمخضت عن والدة ايجابية لـروح وثابـة          ..دائماً

ولعل مايفرم المجتمع العراقي االن،ورغم قساوة      ..للمجتمع
فان طبيعة االشياء وقراءة االحداث تدل على والدة      ..نصاله

 واعدة تهيء لنهضة عـصرية      جديدة  قد تفضي الى ثقافة     
                                                                                               الشباب المثقف فـي عهـد الدولـة        كان  . التعس البلد لهذا

العثمانية مفتوناً بامجاد االجداد التي تغـذيها االصـولية           
الم والتخلف واالستبداد   الدينية المشبعة بترهات قرون الظ    

واليستعاد اال  .. حيث ينفى الفكر الى الذاكرة التاريخية       .. 
بوصفه فولكلوراً او امتالك ناصية الحقيقة المطلقـة كمـا          
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يراه السلفيون او دليالً حاسماً على تفوق الغرب كما يدعيه          
( لكن مع انهيـار دولـة   ..  .. المنبهرون بثقافة الغرب 

.. اقم الموجة االستعمارية الغربيـة      وتف) الرجل المريض 
صـار  ..وتصاعد الحركة النازية  ..وانتصار الثورة البلشفية  

الشباب المثقف يتجه الى اصوليات اخرى مؤدلجـة لعـل          
ابرزها االصولية الماركسية واالصولية القومية وحيــث       
اذاق االستعمار شعوب االمة العربية االمـرين وبمـا ان          

ه صارمعظم المثقفين يـستطيب     االفكار القومية جاءت مع   
بل حـاول تجييـر     ..ويتغنى باصولها ..االفكار الماركسية 

االصوليتين الدينية والقومية لصالحها عندما طرحت افكار       
االسالم ذو  (او ان   ) االشتراكية العربية ( وشعـارات مثل   
  )..مسحة اشتراكية
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ــة    ــات التخبطيــ ــن الترقيعــ ــخ مــ .                                الــ
في خمـسينيات   .. ومع تصاعد حركة االستقالل الوطني        

 الدعوة  القرن العشرين تصاعد المد القومي على يد قطبي       
اتجه المثقفون العرب الى اسـتلهام      .. القومية المعروفين   
واصبحت شعارهم المقدس السيما في     .. االصولية القومية   

مواجهة االستعمار واسرائيل والرجعية العربية وبعد فشل       
االنظمة القومية في سوريا ومصر وهزيمتها الساحقة فـي         

 وانتــاج الحركــة القوميــة العتــى .. 1967حزيــران 
الدكتاتوريات في التاريخ والتي انهارت تحـت ضـربات         

شرعت االصولية القوميـة بالتـصدع   .. المارد االمريكي  
اما االصولية الماركسية التي هـي االخـرى        .. والتقوقع  

كانت قد تمزقت ووري عنفوانها الثرى مع انهيار االتحاد         
ما عادتا تشكالن شيئاً فاعالً في عقل المثقـف         .. السوفيتي

لذلك ومنذ سبعينات القرن العـشرين ظهـرت        .. ربي  الع
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( اشارات العادة انتاج االصولية الدينيـة تحـت يافطـة           
التي توجت بالثورة الشعبية االسالمية     ) الصحوة االسالمية   

وبالنظر للجدل التاريخي العربي     .. 1979في ايران عام    
ولتخـوف  .. االيراني والتعارض القومي والمذهبي بينهما      

التي نـادى   ) تصدير الثورة   ( ة العربية من نظرية     االنظم
فقد تم التصدي اليـران مـن       .. بها قادة الثورة االيرانية     

خالل الحرب العراقية االيرانية سيئة الصيت والتي مولت        
وشجعت االنظمة العربية على اعـادة      .. من دول الخليج    

لمواجهة ) كمضاد نوعي   ( انتاج االصولية الدينية السلفية     
وهكذا استشرى الفكر التكفيري .. صولية الدينية الشيعية اال

وبمباركة االنظمة العربية ومثقفيها واالمبريالية االمريكية      
وتصاعد هذا  .. لمحاصرة الثورة االيرانية ومنع انتشارها      

 -الفكر حتى استطاع اقامة دولته الطالبانية في افغانستان         
 تلك – ذلك الفكرالمثقفين ل وسط تسويق وتصفيق الكثير من
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التـي تـسببت فـي تمزيـق افغانـستان           الدولة الظالمية 
وكان لهذا الفكر جـوالت     ..  من قبل الغرب   واستباحتها  

 في الجزائر حتـى كـاد ان        رهيبة من التقتيل والتخريب   
 االخيرة في العراق فحدث وال      أما جوالته ..اياد سبأ يمزقها  
نـى  عن قطع الرؤوس وقتل االطفال وتخريـب الب       حرج  

 االخر وهدم واستباحة                   التحتية والخدمية للبلد وتغييب وقتل

  .مقدساته 

ان المثقف العراقي اذا ما قيس بغيره من مثقفي الـشعوب           
االخرى فانه يعيش اكثر من ازمة واحـدة،اذ فضالً عـن         

مجتمعية ،  ( من مشكالت بيئية    همومه الذاتية ، فهو يعاني      
عشائرية ، طائفية ، قطرية ، اخالقية ، طبيعية ، سياسية ،        

كما تعصره وتشغله هموم البالد     ) . الخ.. امنية ، احتالل    
العربية ومشكالتها وان راجت في هذه االيام دعوات سلبية         
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ضد التطلع القومي كرد فعل سلبي ، لكن يجب ان نعترف           
ر بردود االفعال ، وفوق ذلك يعيش هذا        بان الواقع اليصاد  

المثقف مآسي العالم االسالمي والعـالم الثالـث ويـشعر          
شاء .. حيث يستمد المثقف .. بالصغار امام العالم المهيمن  

 البعيـدة  –مرجعيته من مراكز الثقافة العالميـة  .. ام ابى  
 سواء اكـان حـداثيا ام تقليـديا الن      –جغرافيا وحضاريا   

تخذ له التراث عقيدة لكـن ادواتـه وآلياتـه          االخير وان ا  
اما .. وقراءاته لهذا التراث نفسه تعتمد على تلك المراكز         

فالعلمـاني يـتهم    .. حضور المثقف في مجتمعه العربي      
المجتمع بالجهل والتخلف ، والديني يشتم المجتمع ويصمه        

وبهذا فاشكالية االنفصام التـي يعـاني    .. بالكفر والمروق   
قد انتجت لديه شـعوراً عميقـا       .. ف في واقعه    منها المثق 

.. باالغتراب الروحي عن المجتمع بتنوعاتـه المختلفـة         
.. ولدت لديه نوعاً من مـشاعر النرجـسية واالسـتعالء           
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راح المثقف يختلق فانتازيا خاصـة بـه لتبريـر    ( وهكذا  
فانتازيـا تكـتظ    ) .. تعاليه باسم سلطة المعرفة والتفقـه       

وتقديس الرموز وبلغة عصية على الفهم بالغموض والتعقيد 
وتغييب تام لثقافات المكونات السكانية االثنيـة والمذهبيـة       
للبلد في الوقت الذي يتفاخر بتغنيه برموز واساطير ثقافـة          

                                                                      ً.االخــــر البعيــــد جغرافيــــا وحــــضاريا 
لكنه يفتـرض   .. أزوم هو نتاج مجتمع مأزوم      فالمثقف الم 

ان يتميز بالقدرة على الفاعلية التغييرية والتجديدية ليساهم        
فـان تفـاقم   .. واال .. في التخفيف من ازمـة المجتمـع       

وتضخم ازمته الذاتية يجعله يخفق في المشاركة في عملية         
تخصيب االفكار البناءة ، واالفعال الالجمة الزمة المجتمع        

قد يقال ان سبب ذلك     .. هذا ما حصل لمعظم المثقفين      و.. 
كون المثقف يقف بين سندان التقاليد والعـادات القـاهرة          
ومطرقة السلطة الجائرة بل لعله اكثر شـرائع المجتمـع          
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لكننا نتساءل هل يمكن اختـزال      .. عرضة للقهر والتنكيل    
وجعلها .. كل اسباب ازمة المثقف العربي في سلطة فاشية 

فبينما يـضل   ..  تعلق عليها كل خيباتنا وهزائمنا ؟        شماعة
ويتلـبس طهرانيـة    .. المثقف العربي في متاهات الخيال      

.. ويسرح في سباسب التفكيـر  .. مدعاة في مهالك الحس    
نرى السياسي او االصح رجل السلطة يعمد الى التخطيط         
والعمل موظفا امكانيات الدولة لتنفيذ مآربه وفق حـسابات         

ليطوي المثقـف   ..سياسي محدد التفكير والتطبيق   وبرنامج  
مطـبالً ومزوقـاً لـه ومجمـالً لوجهـه          .. تحت جناحه 
اما المثقف االخر الذي يعتزل الـسلطة فانـه         ..االستبدادي

يلزم التقية ليتجنـب المواجهـة فـرارا مـن المالحقـة            
واالضطهاد مبتعـداً بابداعاتـه عـن الحيـاة الـسياسية           

 فاذا مـا    –مثقف المنفى –الثالثبقي المثقف   .. واالجتماعية
استثنينا البعض فيمكن القول باننا فوجئنا بعد سقوط النظام         
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السابق في العراق بدعاوى البطولة والفروسية لكـن مـن          
نـرى   سمعنا جعجعة عالية لكننـا لـم         ،دون وقائع تذكر  

  .. طحيناً

ان السلطـة االستبدادية في البالد العربيـة تكـاد تكـون           
ا التاريخية ، اذا لم نقل بانها نتاج الفكر         مالزمة لسيرورته 

الن أي قراءة متأنيـة     .. العربي التقليدي وخاصيته الذاتية     
ومحايدة للتاريخ العربي تفصح عن ذلك وتبين ان ليـست          
ثمة مايشعر بالغرابة او يدعو للتعجب من تـشكك بعـض       

اذ ان  ،)المقابر الجماعية (المفكرين والمثقفين العرب بمسألة   
من قطع التاريخ العربي عبارة عـن سلـسلة مـن           الكثير  

المقابر الجماعية والفردية،صنعها حكام مستبدون وسـمهم       
ـ   استـساغ  ،والبسهم اردية القداسة  )الخلفاء( الفكر العربي ب

العقل العربي كل ذلك وتمثله وانزله منزلة البديهيات التي         
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يمج المنطق كل تشكيك فيها غذاه بمقـوالت غيرمعقولـة                  
وزوقها كحقائقـه راهنـه      .. مترعة بالخرافات واالساطير  

تنام في ال وعيـه  .. يمير المثقف العربي منها شاء ام ابى    
.                                                                                                   وترسم يقظته 

يمكن القول ان من ههنا ينطلـق جـذر ازمـة المثقـف             
نفسه  اليرى اال    –العربي،فأنها صنيعة فكر استبدادي اعمى    

ستشراء التكفيري الذي صار يهدد المجتمع العربـي       فاال -
يؤشر الى تخلف الثقافة العربية وبؤسها بل وعجزها عـن          

النها فشلت في صـنع اسـاس       .. انجاز مهامها التاريخية    
تطوير وعي المجتمع والدولة حيث التشظي فـي الهويـة          
الثقافية الوطنية وعجز الذات وشـعورها بالدونيـة فـي          

كل ذلك ادى الى    .. ثة الوافدة من الغرب     التعامل مع الحدا  
عدم انجاز الثقافة العربية لشرط التحول الحضاري الـذي         
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اتمه الغرب فملكوا ناصية الحـضارة والتقـدم اال وهـو           
فيما نحيا نحـن    ) عصرنه وتحديث الفكر الديني وتطويره    (

والتي قد تقود في النهايـة      ) الضرورة الدينية   (  في زمن 
..                                                                                                                                                                                                                             يوقراطية حتى من خالل الديمقراطيـة الى قيام دويالت ث 

يحمل المثقف العربي ثقافة موروثة ال تتـأثر اال لمامـا            
اما اذا علمنـا بـان هـذا        ..بالمحيط الطبيعي واالجتماعي  

المحيط يتماهى مع تلك الثقافة الموروثة تمامـا فلـك ان           
واذا كان ذلك المحيط يتمفـصل  ..تتصور حجم وثقل ازمته  

 فان –المنفى ينطبق ذلك على مثقفي – الثقافة الموروثة مع
ان دعوات بعض المثقفين التي تشير الى   للمم اليغني شيئاًا

الترويج للثقافة الغربية وتسويقها تعتبر ثالثة االثـافي فـي        
ازمة المثقف العربي  فرغم ان الثقافة الغربية التي هـي           
وليدة الحضارة الغربية والتي تنطوي على عناصر عظيمة        

تمثلهـا  المناص الي مجتمع يروم التقدم والرقي مـن ان ي    
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 لكن يجـب ان الننـسى باننـا عـرب           ،ويوظفها ايجابيا 
فالثقافـة المـستوردة لهـا منطقهـا      ، ومسلمون وشرقيون 

وذائقتها التي التتوائم مع مجتمعاتنا بالضرورة اذا اخذناها        
 كما يسوق -غير ان ما يبرر هذه الدعوات     ..على عواهنها 

ان ( هو واقع المحيص لنا من االخذ بـه حيـث           –البعض
عض يفسر هذا الميل بالقانون االجتماعي الذي ذكره ابن         الب

 في خلدون والقاضي بان المغلوب مجبول على تقليد الغالب 
  ).كل شيء 

                                                                                                          
قـد تحـرك    . .ان مظاهر االستالب في المجتمع العربي       

المثقف سواء اكان عصريا متعاليا ام تقليدياً منغلقـا عـن           
 –للتصدي لهـا بـصفته فـاعالً اجتماعيــا          .. الحداثة  
 حيث يثور االول على مظاهر التخلف فيما يثور         -افتراضا
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حتى اذا تبين له بانه عاجز      ..الثاني على مظاهر االغتراب   
س مـن   عن الفعل االجتماعي اقنطه البؤس وتملكـه اليـأ        

  كما يقول عبد اهللا العـروي..االصالح

يأس له تاريخ طويل في الفكر التقليدي لنتذكر قول ابن           ( 
قـد يجـد    )) اذا نزل الهرم بدولة فانه اليرتفع       (( خلدون  

اليوم في حتمية العلم الحديث ما يزكيه في ذهن المثقـف            
هذا باالضافة الى ضبابية الرؤية والرؤيا عند ) .. المنعزل  

ثقف العربي الذي تشل حسه النقدي نتيجة ارتهان فعلـه     الم
بتوجيه السياسة وخانقها الجبري الذي صنعه الفكر العربي        

اذا استندت هذه السياسة الـى قاعـدة فكريـة          (( التقليدي  
دوغمائية قتلت عند المثقف العربي حسه النقدي وشـوهت         

ناهيك )) رؤيته الموضوعية لالحداث والظواهر واالفكار      
خواء حسه النقدي ازاء الذات ، ومدى مسؤوليته عن         عن  
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راهنية التخلف على مستوى الدولة والمجتمع والفكر الديني 
) .. قراءة التاريخ   ( والثقافة فضال عن احجام المثقف عن     

والتي تعد شرطا اساسيا في كينونة المثقف بابعادها الذاتية         
ميلون الى  ان مثقفينا بشكل عام ال ي     ..( والوطنية واالنسانية 

ولو فعلوا لكانت قراءتهم ايدولوجية تزيـد       ..قراءة التاريخ 
من تخلفهم وتعصبهم والحال هذه التفيد كقـراءة منتجـة          

.                                                                                                                     كما يقول سليم مطر) ومجددة
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  الفصل الثالث عشر

  
  قرن الهزائم العربية

يمكن بحق أن نسمي القرن العشرين بقرن الهزائم العربية         
بدءاً من اإلحتالل الغربي للبالد العربية مروراً       .. المنكرة  

         بنكبة فلسطين وهزيمة الخامس من حزيران وليس إنتهـاء
ت القومية وإحتالل العراق من قبل الواليات       بهزيمة التيارا 

األمر الذي يفـسر ظهـور حركـات     . المتحدة األمريكية   
اإلسالم السياسي وتصدرها للعمل السياسي فـي الـساحة         

وحصولها على تأييد شعبي واسع ألن المواطن       .. العربية  
لذلك فإنه يتطلع الـى     .. العربي محبط ومهزوم في الواقع      

ه المقيت فكان اإلسالم هو الحـل فـي         أمل ينتشله من يأس   
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نظر الجماهير ألن تحت راية اإلسالم في التـاريخ فقـط           
إنتصر العرب على اآلخـرين وأقـاموا إمبراطـوريتهم         

وبغية إعادة تلك األمجاد البد من العودة الـى         .. العظيمة  
والحركات الدينية ال تعمـل     . التراث وإقامة دولة الخالفة     

عاطى مع روح العصر وآلياته وال وفق خطط واقعية وال تت  
تأخذ بنظر اإلعتبار الظروف اإلقليمية والحقائق والدوليـة        

تتـصرف علـى هـداهما     .. ألنها تؤمن بمثال وعقيدة     .. 
وتسقطهما على الواقع ألدلجته وفق تلك العقيدة شاء مـن          

هذه حماس ماان وصلت الى السلطة      .. شاء وأبى من أبى     
وظيف هنا لصناديق اإلقتراع     الت –من خالل آليات العصر     

 حتـى صـارت تتـصرف كـسلطة         –يتنافى مع المبدأ    
وكمقاومة وهي ترفض كل اإلتفاقيات السابقة والتي عقدتها        

تلجأ .. وهي إذ تعجز في إدارة الدولة       .. السلطات السابقة   
لمقاتلة العـدو وأسـر     )) أهل الثغور   (( الى التحول الى    
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)) .. األنـدلس   (( حت  وكأنها فت .. جندي إسرائيلي واحد    
وبنفس النهج يسير حزب اهللا في لبنان إذ في الوقت الـذي       

يقاتل )) اهل الثغور   (( يشارك في الحكومة فإن له مليشيا       
بهم العدو برغم إتفاقات الهدنة وتواجـد القـوات الدوليـة      

وكعادة الحركـات الدينيـة هـي       .. للفصل بين الطرفين    
من بالمعارضة وال تؤمن    السلطة وهي المقاومة ألنها ال تؤ     

باآلخر وهذا يذكرنا بكلمة رئيس وزراء العراق السابق في        
مؤتمر القاهرة للوفاق عندما قال نافياً لوجود مقاومة أخرى       

 !!!نحن المقاومة .. من المقاومة ؟: في العراق 

على أية حال فإن أسر جندي إسرائيلي في غزة أوجنديين          
ع مأزومة حصيلة تاريخ أسرائيليين في لبنان في ظل أوضا     

حروب وقتال مرير بين العـرب وإسـرائيل اليمكـن أن           
حيث تعلـن   .. يترتب عليه هذا الرد اإلسرائيلي المتحامل       
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وتـستخدم  .. إسرائيل حرباً شامالً على قطاع غزة ولبنان        
الطائرات والبارجات والصواريخ والمدفعية وكل األسلحة      

أن إلسرائيل وجهـين ،  ال تفسير لذلك إال القول      .. الفتاكة  
وهـو  .. الليبرالي العلماني الـديمقراطي     .. الوجه األول   

الوجه الذي تتاجر به ضد العـرب كحكومـات شـمولية           
إستبدادية لذلك نراها تحظى بتأييد دولي كبيـر وال سـيما           
التأييد الحاسم والمطلق من قبل الواليات المتحدة األمريكية        

صولي الذي يوظف الدين    الوجه األ .. أما وجهها اآلخر    .. 
)) المقدسة  (( واألساطير كما الحركات الدينية في حربها       

.. فالمسألة ليست أسر جندي أو جنـديين        .. ضد العرب   
تستغل الظروف المناسبة   .. وإنما عقيدة يهودية صهيونية     
وخلق واقع منفعل تكون    .. لتفعيل إسقاطاتها اآليديولوجية    

الل التمويـه والخـداع إذ   من خ.. نتائجه لصالح إسرائيل   
تتظاهر أمام العالم كله باإلنسحاب من قطاع غزة كدولـة          
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ولكنها .. متحضرة تؤمن بالسالم وتحترم القوانين الدولية       
من أجل جنديين يمكن أن تدمر بلداً بأكمله كلبنان وتـذبح           

أما وقد أعلنت إسرائيل    .. شعباً بأسره كالشعب الفلسطيني     
فهل .. ن األمة العربية من ذلك ؟ فأي.. حربها ضد العرب    

نحن كعرب عاجزين عن الدخول في حرب ضروس مـع          
وإذا كنا كـذلك    .. إسرائيل دفاعاً عن األرض والكرامة ؟       

)) النفط  (( دم السالح اإلقتصادي ونقطع شريان    فلم ال نستخ  
بـل  .. عن العالم الذي يناصر إسرائيل ويبرر عدوانها ؟         

اإلجتماعية وأين المـسيرات    أين مواقف العرب السياسية و    
بـل أيـن المجاهـدون      .. المليونية وأين اإلعالم العربي     

العرب ولم ال يتوجهون لتفجير الصهاينة بدالً من تفجيـر          
أبناء ارومتهم ؟ وإذا كنا عاجزين أجمعين كأمة وكأنظمـة          
وكأحزاب وكشعوب فلم ال نعلنها صراحة نعلن إستسالمنا        

  !! .  ونستريح حتى نريح.. لإلله األمريكي ؟
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  الفصل الرابع عشر
 

  نحن  و الحداثة  
أو بدقة أكبر نحن سكان الـبالد       ..نحن العرب و المسلمون   

نحن شعوب مبشومة حـد التخمـة       ..العربية و اإلسالمية  
في الوقت الذي يقعـد     ))..خير أمة أخرجت للناس   ((بفخار

هذا الهوس الطاووسي على واقع مترد وبـائس واألكثـر          
نزهو وتنتفخ أوداجنا عجبـاً بمـا       ..ناً في العالم  تخلفاً وهوا 

نتوفر عليـه مـن أعـراف وعـادات وتقاليـد سـحيقة             
واإلنسانية الحقه تمجها  وال تنظر إليها إال بمنظار   ..البدائية

  . الفلكلور والتاريخ واآلركيولوجيا 
.  نحن نتباهى و نمتلئ كالمناطيد التي تظن أنها على شيء         

عشائرية والقبلية والطائفية والعرقية    بل ونبتهـج بأنظمتنا ال   
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ونحـن  .. وكلها تنتمي إلى التـراث      .. واألحادية الفكرية   
نغذ الـسير   .. وحدنا من ينام معه في قبوره ونعبد أمواته         

نحو تفخيذ شعوبنا وتجزئة أوطاننا إلى أعراق وطوائـف         
وفي ذلك كله نسير خلف قيادات تتغذى       .. متنابذة متنافرة   

.. تبلد عقولنا بفكـر بـائس       ..  التاريخ   من سلة مهمالت  
وتالعب قلوبنا من خالل إعادة  إنتاج الماضـي بوصـفه           

وتاريخ التكــرار واالجترار    .. تاريخ التزمت واالنغالق    
وترمي بنا في هوة بال قرار تشكل منظومة التخلف الكبرى 

  . لبالدنا 
وال نكتـرث  ..         يستعصي علينا التعامل مع العلـم   

بل ال نـؤمن    .. تجربة وال نعي االستقراء أو االستنتاج       بال
وال نقر بـالفكر    .. بإرجاع األحداث إلى مسبباتها الواقعية      

لسبب بسيط هو إننا قد استعمرنا ولما نزل مـن          .. النسبي  
حتى استعبدتنا تقاليـده     .. وفكره القار   .. قبل قوة الماضي    
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 نملك كـل  وصارت مسلماته بديهيات ال تناقش وهكذا فإننا      
.. الحلول مرة واحدة وبأعجوبة قل نظيرها في التـاريخ          

ونعمل .. نعظم ونلعن   .. نعم نحب ونكره    .. نحن ال نفكر    
أما .. وبإصرار وثقة مطلقة لتجميل تاريخ يستحيل تجميله        

   فإنما نصوغ تفكيرنا في– وهـذا استثناء –إذا فكـرنا 
ـ     )) لغة محنطة   ((  وال ..يال ترتدي سوى أكفان الماضـ

المنتصر التـاريخي، بطـل كـل       (( نصرخ إال بصوت    
مع إن واقع حالنا يقول إننـا أمـة مهزومـة           ..))األزمان

تحارب طواحين الهواء وهي تنغمس حتى ناصـيتها فـي          
ألننا ال نعترف بأخطائنا البتـة      .. ذهول حضاري رهيب    

وارت عنـا   .. حيث نقرأ تاريخنا قراءة تبجيلية تقديـسية        
طتنا تاريخا كاذبا خاليا من أي عيب وزورته       وأع.. حقائقه  

لصالح األيديولوجيا ، أما إذا ظهر نتوء سـيئ فـي هـذه        
المسيرة العظيمة فمرجعه إلى مؤامرات اآلخر والتخـوين        
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وهكذا تمادينا فـي    .. الرخيص والبدع والكفر والشعوبية     
الغباء إلى درجة أن جعلنا من ماضينا وحاضرنا سلسلة من 

لكننا لم نستفد ولو لمرة واحـدة       .. دسائس  المؤامرات وال 
لتجنب المؤامرات الالحقة ، بل استمرأنا رفس اآلخـرين         
على ظهورنا دون أن نضرب أحدا على قفاه ولو بمؤامرة          

فإلى أين يريـد أن ينتهي بنا المتالعبون       .. نحن صنعناها   
  ..ونحن نحيى في قاع تراتب األمم قاطبة ؟ .. بعقولنا 

.. الذي يعيش فيه العالم مرحلة النهايـات            في الوقت   
.. في هذه اللحظـة الفارقـة       .. نعيش نحن بداية البدايات     

.. نحن وبخالف العالم نتمسك باأليديولوجيات حد االنتحار        
وننتمي إلى التاريخ وننكر المـستقبل      .. ونذوب في الغيب    

من دون أن نؤسس ولو للحظة واحدة آلليـات حقـوق           .. 
وال ننضج  .. دخول في المشروع الديمقراطي     اإلنسان أو ال  

ألنه مرتبط باالنكسارات وحياتنا    .. أفكارنا إال بلغة الحداد     
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ننظر إلى قيم التسامح والمساواة بـين       .. كلها انكساريات   
البشر بغض النظر عن اللون والمعتقد والعرق على إنهـا          

ونستبدلها بقيم أخرى تبنـى علـى       .. قيم ضعف وبالهة    
.. ر والتطهير العرقـي والطـائفي والـسياسي         أساس الثا 

ونتعامل مع اآلخر على أساس مبدأ الوالء والبراء الـذي          
 –بتيار مضاد نحو القبيلة     .. يواجه تيار العولمة الجارف     

 الوطن الوهم ، في الوقـت       – الحزب   – العرق   –الطائفة  
وتغيب فيـه   .. الذي يضيع من بين أيدينا الوطن الحقيقي        

 يا أمـة    –قة حتى صرنا أضحوكة لآلخرين      المواطنة الح 
 ألننا تخلينا ومنذ قرون مضت      –ضحكت من جهلها األمم     
وال نالمس الـروح النقديـة      .. عن منجز اإلنسان وعقله     

الوثابة إال لماماً ، حيث نمتلك مرجعية ومنظومة فكريـة          
متكاملة نقدسها ويستحيـل علينـا نقدها ألنها مبنية علـى         

 بها حد الفناء ، األمر الـذي يـشكل     نظريات مطلقة نؤمن  
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تقاطعا صارما بيننا وبين الحداثة القائمة على أساس الفكر         
النسبي وجهد اإلنسان وعقله ال علـــى أسـاس البعـد           

كما إنها تؤمن بنقد األفكار المطلقة وال تستلم .. الماورائي  
كل ذلك زرع الكراهية والبغضاء في نفوسنا تجـاه         .. لها  

ية من الغرب فضال عن الكراهيـة التاريخيـة         الحداثة اآلت 
رغم إننا النجد   .. المستمدة مما عرف بالحروب الصليبية      

بأسا من استخدام تكنولوجيا الحداثة في حياتنا اليومية لكننا         
نمقتها كفكر وأساليب ومناهج أوصلت الغـرب إلـى مـا          
وصل أليه اليوم من تقدم ورقي في مـضامير الحـضارة           

  .والثقافة 
  أن الحداثة في العالم المتقدم  حققت طفرة افتراقيـة              

وانجلت عن تطـور    .. هائلة عن فترة العصور الوسطى      
حيـاة اجتماعيـة مترفـة      (( نوعي كبير تمخضت عنـه      

تصوغها أنظمة قانونية ونظريات معرفية تتقاطع بالكامـل        
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ألننا النتـساوق   )) .. عمه نعيشه نحن العرب والمسلمون      
ثة التاريخية والفلسفية والفكرية وال نتعاطى      مع أبعاد الحدا  

فداللتها التاريخية تشير إلى عصر النهضة ومـا        .. معها  
صاحبها ونتج عنها من أحداث مفصلية انعطافيـة كبـرى          
كاكتشاف العالم الجديد ، واإلصـالح الـديني ، والثـورة           
الفرنسية ، وعصر وفكـر األنـوار ، وانهيـار النظـام            

سمالية التجارية والصناعية والمالية    اإلقطاعي وبروز الرأ  
أما مدلولها اآلخر فيشير إلى بنية فلـسفية        .. والمعلوماتية  

وفكرية تمثلت في ظهر الحركة اإلنسانية التي نادت بإمامة         
وتعطي لإلنسان قيمة عليا وأساسية     .. العقل وتمجيد الفرد    

وتسير الحياة وفق نزعـة عقالنيـة اداتيـة         .. في الكون   
  .  مجال المعرفة والعمل معاً صارمة في

. عالم تحكمه العولمة    ((       وهكذا خلصت الحداثة نحو     
أي السيطرة المطلقة للرأسمال العالمي المهـاجر كونيـا         
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/ والمحطم للحدود والحواجز بين الدول والذي يشيع الدولة     
كما انه يتسم بالسيطرة المطلقة     .. األمة إلى مثواها األخير     

كأداة تواصل وتكييف وبالثقافة اإللكترونية     للصورة كلغة و  
فأين نحن من الحداثة التي تضع ثقافتنا    )) .. المصاحبة لها   

وكل الثقافات األخرى بين فكي التكيف والموت التاريخي ، 
والموت التاريخي جدير بمن يحيون في الماضي وينامون        

أما التكيف اإليجابي فيليـق بمـن يؤمنـون         .. في قبوره   
واسـتجابة إيجابيـة    .. ضمن دينامية تاريخيـة     ويعملون  

للتحدي التاريخي الكبير الذي تطرحه الحداثـة فـي هـذا      
  . العصر 
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  الفصل الخامس عشر

  
    االختالف بين التنميط العولمي واالقصاء القومي

  
 اليماري أحد في أن النزعة العالميـة التتقـاطع مـع      

ئماً لتمديـد أطـر     الثقافات القومية والوطنية ، بل تسعى دا      
الشعوب واألمم المختلفة ، وإن  التعارف بينها وبين ثقافات

 هذا الحراك االنساني المبني على أسس التبادل المعرفـي 

قبلياً لينتهي الى القبول بـاإلختالف   يتطلب حواراً حضارياً  
وبخالف العالمية فإن قطـار   . والتعايش السلمي مع اآلخر
  والتنميط بات يشكل خطـراً العولمة الداعي الى التوحيد

محدقاً بالثقافات الوطنية من خالل محاولته فرض نمـوذج         
. تجاوز مرحلة تغريب العالم  محدد هو أمركة العالم بعدما
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الوطنيـة   واألمر األكثر إيالماً أن شعارات مثل القومية أو
حيث إستخدمت على نحو أكثر إبتذاالً وإيذاء للشعوب من         

راحت تلك المفاهيم التجـد لهـا    .. نقبل القادة والسياسيي
يهبط  مما.. رواجاً في قواميس إعتزاز وكبرياء الشعوب 

بها الى قاع االفتخار بالخصوصيات والهويات الثقافية في        
تمثل مصدر قوة وعنفوان لتلـك   الوقت الذي كان يجب أن

 الهويات ، األمر الذي يسهل مهمة قطـار العولمـة فـي   

ة لبلدان العالم المختلف والعمل على  إختراقه للهويات الثقافي  
بالضبط في تشويه الثقافة العربية   وهذا مايجري-تشويهها

أمالً  - واإلسالمية من خالل إنتاج وتسويق الفكر التكفيري
 بدالً عن تلك    - النمط األمريكي    -في احالل ثقافة مغايرة     

مسخاء شوهاء التطاق حتى من قبـل   الثقافة التي صارت
 وبـذلك فـإن  .. من الشعب العربي نفـسه  أوساط مهمة 

: (( العولمة كما يصفها الدكتور سليمان ابراهيم العسكري        
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وهو أمر مخالف لطبيعة الحياة  لن تكون إال تنميط العالم ،
 ، ومنطق الوجود اللذين يجدان إسـتمرارهما الـصحي ،  

الخالق ، في التنوع الذي تغتني به المفردات من تكاملهـا           
  )).بإغتناء أجزائه غتني الكلمع بعضها ، وي

  
  الثقافة القومية واإلقصاء 

الوطنية تمثل أسلوب حياة   ولعل من نافلة القول أن الثقافة
 المجتمع وبالتالي فإن تناظر الثقافات وتعددها يعطيها أهمية

متقاربة تنطوي على القبول بحـق اإلخـتالف الـضامن          
الثقافـات  واحد متنوع  وصوال الى عالم.. لسالمة الجميع 
وهذا ما تصبو اليـه العالميـة بخـالف         .. والحضارات  

ولكن قبل التعرض الى مخاطر العولمـة علـى    .. العولمة
الثقافـة القوميـة أو    الثقافة الوطنية البد من التذكير بـأن 

الوطنية هي األخرى تمارس ذات لعبة العولمة في الـبالد          



 246

عبتهـا  والفرق بين اإلثنين أن العولمة تمـارس ل  المختلفة
تقتصر الثقافة القومية أو  بينما.. التنميطية على العالم كله 

 إذ. الوطنية تلك اللعبة ضمن إطارها القومي أو الوطني 

تعمد هذه الثقافة القومية وخاصة في البالد العربيـة الـى           
الفرعية االخرى الموجودة فـي   طمس الثقافات والهويات

ت من قـوة الـى      اطار البالد العربية وتسعى بكل ما أوتي      
 وتعجـيم  - القومية السلفية -نمط معين من الثقافة  فرض

التي كان يمكن أن تكون  وتغريب الثقافات الفرعية األخرى
 لذلك فهي تعد.. أعظم روافد إغناء للثقافة القومية العربية 

الثقافة الشيعية إيرانية ، وبذلك يكون الشيعي فـي الـبالد           
والثقافة المسيحية .. ياً قريشياً سيد العربية إيرانياً ولو كان

تغلـب   غربية ، فالمسيحي صليبي وإن كان عربياً من بني
وهكذا يكون التعامل مع الثقافات الفرعية األخرى بذات        .. 

وبذلك اليمكن لثقافتنا القومية أن تواجـه   !! المنهج والفكر
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محلية واليمكنها  الحمولة التنميطية للعولمة بحمولة تنميطية
أقصاء العولمة باإلنغالق علـى الـذات وممارسـة       تفادي  

اآلخر المحلي إذ أن هذا األخير سيلجأ هـو   اإلقصاء على
العرقية والطائفيـة   اآلخر الى اإلنغالق والموت بين براثن

والنتيجة فشالن ، فشل ثقافتنا في مواجهة عقالنية مـع          .. 
وفشلها ثانية في تعامل عقالني مع اآلخر المحلـي   العولمة

قطار العولمة  وبذلك ربما سيصطف اآلخر المحلي مع.. 
ألنه سيجد فيها المتنفس الوحيد الذي سينتشله من بـراثن          

. واإلقصاء اللذين تمارسهما ثقافتنا القومية ضـده  االمحاء
الحداثة الغربية قد أفـضت   ثنائيات الحداثة يمكن القول أن

 وبالى عالقة التباسية بينها وبين الثقافات الوطنية لـشع 

العالم الثالث من خالل إعتمادها الفكـري علـى ثنائيـات         
متطور ومـتخم وأطـراف    ضدية قسمت العالم الى مركز

متخلّفة وفقيرة ، وقد سـاعدت الموجـات اإلسـتعمارية          
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الجديد على تجذير وتعميق هذا االنـشطار   وإكتشاف العالم
وما تبعه من  على مستوى القوة والنفوذ إقتصادياً وعسكرياً

ثقافي يبجل الثقافة الغربية من جهة ويبخس الثقافـات      قسر  
األمر الذي أفشل مشروع الحوار .. ثانية  األخرى من جهة

إنسانية إلنتاج  الحضاري الذي كان يمكن أن يتم وفق أطر
ثقافة عالمية التزدري بالتنوع وترضى باإلختالف من أجل        

بيـد ان هـذا التقـسيم    . ثقافي يحمي الجميع  تحقيق سالم
الثقافات المحليـة   صارت تواجهه.. (( لحداثي االقصائيا

في الجنوب بدفاعات ذاتية جوهرها االنغـالق واالرتبـاط     
ولم يجد التحاور والتكامـل  . العرقية والمذهبية  بالنزعات

الشمال والجنوب في ظـل   الثقافيان مكانا حقيقيا لهما بين
 رئة،على أية حال اليمكن تب)) اطروحات الحداثة الغربية 

العالم الثالث من جرائر الفشوالت التي الزمـت العالقـة          
اطار فكـر وممارسـة العـصر     الغربية بالعالم الثالث في



 249

الحداثي رغم ان العالم الغربي يتحمل الوزر االعظم مـن          
ومع ذلك كله فان ضبابية محددات ومكونات .. الجرائر تلك

من اهـم سـمات    فكر الحداثة ، وغموض مضامينها تعد
الذي يطرح اليوم بشدة قضية الحداثة      .. ر العالم ثالثي    الفك

المام واضح بعناصر مشروع العصرنة في  والتحديث دون
  :مكونيه الرئيسيين 

 فالحداثة اختيار فكري ستراتيجي الحداثة والديمقراطية، (( 
 فانمـاط . .)) عام، والديمقراطية هي تجـسيده الـسياسي  

ا وعقليا لسبر سيرورة    الحداثة ومقوالتها تطلبت جهدا فكري    
والولوج في رواق .. ومخاضاته  الفكر العالمي بانعطافاته

 العقل واالهتداء بانواره والنزول في جبه للكـشف عـن  

االمر الذي النجد ما يناظره في      .. مطمراته ونبش قبوره    
برحت تجثم على انفاسها حد  تاريخنا الفكري االّ صبابة ما
  .العولمة. ليدي المتكلّسالتغييب ، مقوالت فكرنا التق
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  صراع ام حوار؟ 

 يمكن القول ان العولمة التي اعقبت عصر الحداثة وجاءت 
مابعد الحداثة جددت ذات االهـداف التـي    بأفكار عصر

واالليات والمفاهيم  وان اختلفت الوسائل.. انتجتها الحداثة 
والـذي  )) نهاية التاريخ   (( ، فان العولمة تروج لمشروع      

بعد ان .. نهاية عصر االيديولوجيات الى االبد  تقصد منه
كافق وحيد للتطور  -  العولمة-انتصرت الليبرالية الجديدة 

(( في ذات الوقت الذي ترفـع فيـه شـعار           .. التاريخي  
وبغية التخفيف من وطأة النفور من  ))  صراع الحضارات

االخـر   هذا المصطلح راحت تطلق مفاهيم اقل وطأة على
الحـضارة  ((  من خالل تاسيسها لما يسمى ب      واكثر قبوال 
حضارة الجانب االقوى بكل تاكيـد   طبعا)) .. المشتركة 

 فيما يتم تهميش الحضارات االخـرى .. هي التي ستسود 
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ذهب فرانسيس فوكايامـا الـى حتميـة سـيادة          (( حيث  
المجاالت ويـرى ان   الحضارة االمريكية وهيمنتها في كل

اعلى مستوى للرقي والتقدم    الحضارة االمريكية قد وصلت     
يبلغه االنسان في أي زمـان ومكـان وان    الذي يمكن ان

 االنسان الغربي صانع هذه الحضارة هو ارقـى واعلـى  

ساللة بشرية يمكن ان تخرج الى الوجـود ، انـه خـاتم             
بعـض البـاحثين    ومن جانب اخـر يـرى  )) .. البشرية 

ولمـة  المتفائلين ان ال تناقض وال صراع حقيقيا بـين الع         
الن االولى تعمل علـى بلـورة ثقافـة     .. والثقافة الوطنية

فيهـا   عالمية تستوعب الخصائص االنسانية المشتركة بما
وبالتالي يمكن ان تكون العالقة بينهمـا   .. الثقافات المحلية   

تـسلطية مـن   / وليست بالضرورة عمودية  تبادلية/ افقية 
 اسـاس المبنية على )) حوار الحضارات (( خالل دعوة 

.. التثاقف والتالقح الفكـري والحـوار الـسلمي النـدي           
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للشخصية البـشرية فـي    باستنهاض القيم االخالقية الراقية
 وهذا يعني ان الثقافة الشاملة والكونية التي تحاول.. العالم 

وقد .. العولمة العمل عليها التهمش التنوع الثقافي اوتلغيه        
 واقعة تؤكـد ان  عن بروز حقائق حدثنا التاريخ المعاصر

 دوال عديدة تفاعلت مع العولمة بايجابية واسـتفادت مـن  

ومع ذلك احتفظت تلك الدول بثقافاتها      .. منجزاتها العلمية   
ولنا في تجربة اليابان خيـر   الوطنية وموروثها التاريخي

  والعولمة ثقافتنا ..مثال على ذلك
ثقافتنا والعولمة البد مـن ذكـر     للتحدث عن العالقة بين

 بعض خصائص الثقافة العربية التي اصبحت عصية على

اولى خصائص ثقافتنا هي    !! .. التغيير والتطور والحداثة    
كمـا  .. عناصر الثقافة االخـرى   هيمنة العقيدة على سائر

على  تمتاز ثقافتنا باالعتناء الكبير بثقافة التراث والماضي
حساب ثقافة الحاضر والمستقبل فضال عن اعتمادها على         
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االنفصال والتصادم والمواجهـة   الجدل الديني المشيد على
بلة  الطين ومما يزيد.. واخيرا التكفير ونفي االخر والغائه 

الـذين يتعـالون    )) االغترابيين  (( انقسام المثقفين اما الى     
الى ثقافة العولمة او باالنعزال عـن   على الواقع بالهروب

يعمـدون الـى    لذينا)) التقليديين (( او .. الواقع العربي 
اعادة انتاج الثقافة المتكلسة التراثية بحجة الحفـاظ علـى          

لذلك فان ثقافتنا مدعوة للحوار والتعامل مع  الهوية الثقافية
ايجابيا وعلى اسـاس   الثقافات االخرى ومع موجة العولمة

التثاقف واالخذ والعطاء بعيدا عن التعصب واالنغـالق ،         
نـا ان تتـسلح بـالعلم    الدرجـة بـات علـى ثقافت    وبنفس

اليجاد حلـول   والتكنولوجيا واالنفتاح على االخر الحداثوي
للمشكالت واالختالالت البنيوية التي تنخـر فـي عظـام          

خالل تـشجيع ثقافـة ابداعيـة ال     المجتمعات العربية من
 اجترار ثقافة تراثية والعمل علـى صـناعة المعرفـة ال   
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اً في اشكال النظم    كما يتطلب االمر تجديد   .. استبدالها فقط   
ديمقراطيـة تـضمن المـشاركة     السياسية واستبدالها بنظم

وبنـاء تنميـة    .. الشعبية في صنع القرارات المـصيرية       
واجتماعية وثقافية تعطى فيها االولوية للقـضاء   اقتصادية

وافـساح الفـرص    على التخلف وتقليص الفوارق الطبقية
تربيـة والتعلـيم    واالهتمام بنظم ال  .. المتكافئة اما الجميع    

وضرورة التحرر من الفكر .. والمراة واالسرة  والطفولة
الالزمـة لتـشـغيل    التقليدي الدوغمائي واعطاء الحريـة 

 .وااللغاء الثقافات الفرعية والمحلية بعيدا عن القمع والكبت
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  الفصل السادس عشر

  
ــة ــون والحداثـــــــــ   المثقفـــــــــ

  
المثقفـين  إستشاط بعض الكتّاب المحسوب علي الثقافة و       

واألخـذ  .. من دعوات تحديث الواقع العربـي       .. غضباً  
بمناهج الحداثة القائمة علي العلم والحرية واألنسنة والعقل         

ألن هذا الـبعض ربمـا      .. وعدها مجرد تهريج فوضوي     
يدخر في جعبته أفكاراً ومناهج ال تتعاطي مع الحداثـة إن           

علي شـأناً   وهي في رأيه أكثر سمواً وأ     .. لم نقل تناقضها    
فما الذي يجعله ال يفرغ كنانته مـن سـهام      .. من الحداثة   

حداثته البديلة لتنطلق معها األمة أمالً في خالصها من سبة        
التخلف والضعة اللذين تحياهما في هذا العصر ؟ يغـشي          
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هذا البعض التباسات كثيرة عمـا تثيرهـا الحداثـة فـي            
ي جـل   ترتب عليها سوء فهـم لـد      .. مجتمعاتنا الشرقية   

أوساط المثقفين الذين تبلدت أذهانهم بضبابية العالقة بـين         
وإستعمال قوي الحداثـة ، والسـيما إن        .. ماهية الحداثة   

وكشفت .. وإخترقت دواخلنا بقسوة    .. الحداثة دهمتنا بقوة    
عن عوراتنا بذلة من خالل المد اإلستعماري الذي إستباح         

لكـن  .. فتنـا   أوطاننا ونهب ثرواتنا وعمل علي تدمير ثقا      
أن تميز بين النواة الـصلبة      (ثقافتنا ومجتمعنا مدعوان الي     

.. للحداثة كعقالنية وحرية ، وبـين إسـتعمال الحداثـة           
ال أن تكون ردة الفعل رفـض       ) .. للسيطرة علي الشعوب  

الحداثة شكالً ومضموناً ، أو في أحسن األحوال المواءمة         
لتقليدية الموروثة  بين الحداثة كمفهوم عملي تقني والثقافة ا      

وإن تعجب فعجـب أمـر هـذا       . بشكل مشوش وإلتباسي    
البعض الذي يماهي بين إستيراد الثقافة وإستيراد البـاالت         
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أما يسائل هـؤالء أنفـسهم عـن        ) .. البضائع المستعملة (
أسباب إستيرادنا للبضائع المستعملة ، اْألننـا أبنـاء أمـة           

مـم قاطبـة ؟     أم ألنها تحيي في قاع تراتب األ      .. عظيمة؟
فـأي ذل   .. حتي إرتضت أن تستورد األحذية المستعملة       

ولم ال تمتنع عن ذلك وتكتفي بالخفوف البدوية ؟         .. هذا ؟   
أما هذا األسفاف الي درجة المماهـاة بـين األحذيـة           .. 

التي أنتجـت كـل وسـائل       .. المستعملة والثقافة الغربية    
يمقراطيـة  وأدوات العلم والتكنولوجيا وأساليب الحكـم الد      

وتمجيد كرامة اإلنسان والتأسيس للعقل والتجربة في تفسير     
األحداث بعيداً عن األساطير والخرافات والغيـب بـرغم         

فاألمر يخـرج  ..  لها   - اإلستعماري   -إدانة الوجه اآلخر    
عن المنطق ويتباعد عن موازين العدل وال يقـول بـه إال       

ي بكل ذلك   وليت هذا البعض إكتف   . المطففون من المثقفين    
بل راح يتشكك بإرتباط الحداثة مـن الناحيـة التاريخيـة           
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وينتقص مـن األحـداث المفـصلية       .. بالنهضة األوربية   
الكبري التي رافقتها كالثورة الفرنسية التي رافقها عـصر         
األنوار واإلصالح الديني الذي حرر العقل البـشري مـن        

ح للثورة  ولكنه يحاول كيل المدي   .. الخ  ... الفكر الالهوتي   
إذا ما علمنا   .. البلشفية الحباً بالشيوعية بل بغضاً للحداثة       

أن البالشفة وثورتهم وفكرهم قد وريت الثري مع اإلنهيار         
الكارثي لإلتحاد السوفيتي ألن الشيوعية لم تنتج إال أنظمة         
شمولية دكتاتورية أودت بحياة ماليين البشر قتالً وأفقـاراً         

دلجين يحاول هؤالء عدم اإلشـارة      وكعادة المؤ .. وتنميطاً  
الي البنية الفلسفية والفكرية للحداثة والتي تمثلت في ظهور        
الحركة اإلنسانية التي نادت بإمامة العقل وتمجيد كرامـة         

.. وإعطاء اإلنسان قيمة عليا وأساسية في الكون        .. الفرد  
وتسيير الحياة وفق نزعة عقالنية أداتية صارمة في مجال         

بل يحاول في عملية خداع مكشوفة      .. لعمل معاً   المعرفة وا 



 259

بزحزحة الحداثة من عـصر     .. الي اإلسقاط اآليديولوجي    
الذي .. مع ظهور اإلسالم    .. النهضة الي العصر الوسيط     

حسب ما يدعون ، قام بإعطائنا كل أدوات الثقافة ووسائل          
  .. المتجـددة فـي كـل زمـان ومكـان           ) كذا(المقاومة  

ئد اإلسالم لكل زمان وفي كل مكان في        طبعاً صالحية عقا  
بينما المجاالت األخري .. مجاالت مخصوصة الريب فيها   

) .. لفاعلية العقل البـشري والخبـرة اإلنـسانية       (تخضع  
وأفعاله فإنه يري إن النبي     ) ص(والمتتبع الي أقوال النبي     

.. األول يحكمه الـوحي     .. كان يصدر عن أمرين     ) ص(
متروكاً ألعمال العقل واإلستفادة مـن     فيما كان الثاني حراً     

الخبرة البشرية تتجسد فيه التعددية ويقبل بـالرأي اآلخـر          
وقـد تعامـل   .. ويرضي من الناس ما يرونه بديالً أفضل    

معه بكل إرتياح وقبول بل راح يفعله ويغذيـه       ) ص(النبي  
أنـتم  (بأسباب الديمومة وحض الناس علي األخذ به بقوله         
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لكن بعد الـصدر األول لإلسـالم       ) .. مأعلم بشؤون دنياك  
وهيمنة اإلتجاهات المحافظة وقيام الملـك العـضوض ،         
إنتصر الفكر اإلصولي الـذي يـرد الظـواهر الطبيعيـة      

حيث يتم إحـالل    .. واإلجتماعية بالمباشر الي اهللا سبحانه      
وبذلك يتم نفـي العقـل اإلنـساني        .. المقدس في الواقع    

معرفة التي التمت الي الفكر     وتعطيل القوانين ومصادرة ال   
وهكذا إنتصرت نظرية الكسب الجبرية     .. اإلصولي بصلة   

وساد .. وحوصرت الفلسفة  ) المعتزلة(وتمت تصفية العقل    
الفكر اإلصولي ليتحكم بالثقافة العربية حتي يوم الناس هذا         

لمـاذا ال   .. فأين كل أدوات الثقافة ووسائل المقاومـة        .. 
. أزق اإلنحطاط الذي نغرق فيه ؟ نستخدمها للخروج من م   

وال يؤمن  .. طالما أن الفكر اإلصولي يحتكر تلك األدوات        
في الوقت نفسه بالمثاقفة والتالقح الفكري الذي هو سـنة          

لسبب واضـح وهـو أن      .. التطور الثقافي ألية حضارة     
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ألن أسلحته ال .. الفكر اإلصولي ال يحتكم الي سلطة العقل 
خبرة البشرية األمر الـذي يجعلـه       تشتغل ضمن ميادين ال   

فيلجأ الي التـضليل    .. غالقاً لباب الحوار في هذه الميادين       
اآليديولوجي وتزييف وعي العامة ، لعجزه في محاوالتـه         

  . في تأسيس ثقافة حضارية مبنية علي العقـل والتعدديـة           
ألنه يري الي   .. ثم يلجأ هذا البعض الي زحزحة معاكسة        

 فيراه واقعاً مليئاً بالوهن والتـأخر ثـم         واقع األمة العربية  
والسنة النبوية فإذا هما بمكـان      ) القرآن الكريم (ينظر الي   

من العظمة والتأثير الروحي علي جميع المسلمين ال يبلـغ       
ثم يرجع البصر الي الغرب فيراه في قمة        .. شأوهما شيء   

ولكن هذا  ،التطور التكنولوجي والبناء السياسي الديمقراطي    
 اليملك مـا نملـك مـن كتـاب عظـيم وسـنة              الغرب
وهكذا يضطر هذا البعض للخـروج مـن هـذا          ..مطهرة

المأزق بحل آيديولوجي وزحزحـة فـصامية مفادهـا أن          
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الغرب وظف القرآن والسنة النبوية ليصل الي ما وصـل          
  اليه من رقي وتقدم 

أما تساءل هذا الرجل عن أسباب عدم إستفادتنا من الكتاب          
 ظهرانينا وال يخلو بيـت مـسلم منهمـا          والسنة وهما بين  

لنصل الي ما وصل اليه الغرب ؟ ونحن أحق بهمـا مـن             
أم أن وسيلة العـاجزين طـرح       !!! الغرب كما ال يخفي     

الكالم علي عواهنة والسالم ؟ ويستمر في نشوة التـراث          
حيث يعيب علي الحداثة ومفعوالتها كـصراع       .. المسكرة  

 المستقبل التي إنتجـت     بين إرتدادات الماضي وإشرئبابات   
بخالف واقعنا الذي يقوم علي أساس      .. حاضراً متحضراً   

الحوار العلمي والموضوعي اللذين يظللهما البعد األخالقي       
فلله در هذا الحوار الذي     .. الذي ما إنفصم عراه اليعربي      

أنتج األفكار الشمولية واآليديولوجيات األحادية والحركات      
رقي والطائفي والسياسي هـذا فـي     التكفيرية والتطهير الع  
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الحاضر أما مفعوالته في الماضي فظن خيرا وال تـسأل          
إن هؤالء المثقفين الذين يهـاجمون الحداثـة        ! عن الخبر 

أما يسائلهم أحد .. ويتبرأون منها ألن عندهم البديل الجاهز 
عن السبب الذي يجعلهم يعمدون جاهدين للمواءمـة بـين          

ون معه بنماذجه المنحدرة من     الموروث الفكري الذي ينام   
الماضي والمتمثلة لقوة الماضي وهيمنته ، مـع منتجـات          

فلم يتعاطون مع تقنيات الحداثة ويرغبون      .. الحداثة التقنية   
.. ليتهم دلونا علي تقنيـاتهم     .. عن فكر الحداثة وآلياتها ؟      

وأبرزوا لنا آلياتهم وفكرهم في مجـال البنـاء الـسياسي           
ا حذوهم ونتخلص من عقـدة الـنقص        واإلجتماعي لنحذو 

ليـتهم  .. حيث نعيش عالة علي الغرب في كـل شـيء           
هذا في الوقت الذي تقدم الحداثـة نماذجهـا         . ! يرعوون  

الجديدة المجسدة لقوة الحاضر ، والمستشرفة للمستقبل من        
خالل تجاوز الذات والمعيق ، وهي إذ تفعل ذلـك فإنهـا            
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..  الثقافات واألفكار تطرح رهانات قاتلة ومداهمة علي كل
!! وتضعها بين فكي التكيف اإليجابي أو الموت التاريخي         

ألن الحداثة هي النمط الكوني الوحيد المعروف الي حـد          (
اآلن ، إلستدراك التأخر التاريخي فأما الحداثة وأما الموت         

فأني تصرفون ؟ إن التعلق بأشعار أمـريء        ) .. التاريخي
 الغزالي الذي كفّـر الفالسـفة       أو التمسح بعباءة  .. القيس  
 - الظاهر ذلك ضمن الجدل العلمي واألخالقـي         -العرب  

واإلنبهار بإبن عبد ربه الذي حشا كتابـه بكـل قـذارات            
هذه الترقيعات الفاقعة ال تعيـد الحيـاة        .. الشتاثم الطائفية   

إنما تشير الـي  .. لثوب بليل كان قد تهرأ منذ قرون خلت      
وق الي أمل نافق ، ناهيـك مـا         تطمينات كاذبة لنفوس تت   

من غموض يماهي بينـه     ) التجديد الديني (يكتنف مصطلح   
في الوقت الذي يعـد     .. وبين إنكار المقدس وأنسنة الدين      

فيه التجديد الديني شرطاً حضارياً لإلنتقال الي الحداثة يبني 
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علي أساس إعادة قراءة الفكر الديني وتراثه وتجديد تفسيره   
منفتحة بعين العصر وباألدوات المعرفيـة      قراءة  (وتأويله  

وفق منطلقـات العـصر ،      .. الجديدة التي تقدمها العلوم     
يطور إنطالقاً من الدين ثقافة حافزة علي التجديد والتطوير         

ان مـا ينبغـي   ) . والتحديث كما حصل في أوربا نفـسها     
التحرر منه هو عملية اإلشتغال علي التراث بغية إستعادته         

 قـراء   -يخي أثني كما يفعله اإلصـوليون       وفق منزع تار  
 ، كما ينبغي التحرر من النظرة الي الحداثة -الكتب البليدة 

بصفتها حقائق متعالية تسبقنا بقرون كما يـري أصـحاب          
هذا التحرر يتطلب رؤي جديدة للتعامل مـع        . اإلغتراب  

باإلشتغال من خالل النظر الي األزمنـة       ) الحداثة الفكرية (
فها أبنية تاريخية وأطـراً ثقافيـة ، قابلـة          واألمكنة بوص 

للزحزحة والتفكيك وإعادة التشكيل وإعادة اإلنتاج واإلبداع       
 ألنها تحيا بين ظهرانينا قديمها وحديثها       -بفهم أنطولوجي   
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نحاول قراءتهـا قـراءة     (وبذلك  .. وتفرض أجندتها علينا    
تجدد المعرفة بها وبأدوات المعرفة ، بقدرما توسع حقـول    

أما شانئو الحداثة   ) . كر أو تسبر مستويات جديدة للكائن     الف
قل هـاتوا   : (ورافضوها فليس لنا معهم كالم سوي القول        

  ) .برهانكم أن كنتم صادقين
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  الفصل السابع عشر

  
  العوامل الثقافية وتشكيل الوعي

  
في المجتمعات المتحضرة يعتبر المثقفون المحـرك         

األمة ماتتوخاه من قيم وأهـداف      اإلجتماعي الفاعل لبلوغ    
ألنهم العقول المفكرة التـي تـضيء الـدروب         .. سامية  

لمجايليهم من العامة ، والتصادر أفكارهم بلـه عقـولهم           
بقدرما تفتح السبل الجلية أمام تلمـسها لجـسور التطـور         

فالمثقف الحق هو ضمير األمة المترع بالشعور       . والتقدم  
لذلك نرى أن الوعي اإلنساني     . األنساني ألفراد هذه األمة     

في المجتمعات المتحضرة يعطي العوامل الثقافية أهميـة        
حاسمة في تزويد السياسة واإلقتـصاد واإلجتمـاع بكـل          
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بينما لم . مقومات التقدم بما تغذيها من نسغ اإلبداع الثقافي        
يزل الوعي العربي يرتاب من أهمية المسألة الثقافية فـي          

 ضمن المشروع العربي النهضوي     إعادة تشكيل هذا الوعي   
 ْإذ.. بإتجاهاته الفكرية والمجتمعية واإلقتصادية والسياسية      

طاقـة  (( الزال الوعي العربي مقمط اإلرادة في إطـالق         
ألنه إستنزف ذاته وأضاع فرصه وهدر وقتـه        )) اإلبداع  

في إستهالك وإجترار إستيهاماته وأوهامه ، ليجـدد ذاتـاً          
يتطلع .. معارك لكنها دونكيشوطية    لكنها محبطة ، ويدخل     

الى المسألة الثقافية بدون حماسة وال أقدام ألنه إسـتدونها          
كثيراً ولم ير الى أنها تنجز شيئاً ، منصرفاً الى غيرها من            

وإنتهـى  .. العوامل الواهنة ، متوسالً بغير أهله لسد فاقته         
 وعينا العربي أخيراً من الفراغ من المسألة التقافية التـي         

أعياه أمرها ، الى جعلها محفالً من محافلـه التـي تؤبـد            
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خياالته المريضة وتمجـد آسـناته الـسرمدية ، وتجمـل          
  . تمظهراته القبيحة 

إن وعينا يمارس لعبة خطرة وهي اإلعتزاز المفرط          
الـذي يكـرس المزيـد مـن        )) الجرح النرجسي   (( بـ  

افـة  اإلنغالق واإلنطواء والشعور بالعظمة الكاذب تجاه ثق      
األمر الذي جعـل اآلخـر يبادلنـا ذات اللعبـة       .. اآلخر  

حتى صارت أجياله الجديدة التعرف شيئاً عن       .. المخادعة  
ذلك يملـي   .. ثقافتنا إال بوجهها األكثر قتاماً وتخلفاً ونفرة        

على ثقافتنا اإلنفتاح على الثقافة الغربية ، ألن الثقافة التي          
والبد مـن   .. زومة  تخاف اآلخر إنما هي ثقافة هشة ومه      

اإلهتمام بموضوعة ثقافة التغيير واإلصالح مـن الـداخل         
الذي ينشد المزيد من الديمقراطية وتكريس حقوق اإلنسان        
وتجسير الهوة بين الثراء العربي الفاحش والشعوب العربية 

: إذ أننا أمام ظاهرة مرعبة في الوطن العربـي      .. الفقيرة  
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األمر الـذي يجتـرح     ) )نحن أمة غنية وشعوب فقيرة      (( 
نزعة اإلنفجارات والتكفير والقبول بأسوأ الحلول حتى لـو   
كانت من الخارج وتحت وطأة ثقل البسطال األمريكـي ،          
ألن اإلصالح في كل المضامير بما فيها الثقافـة كعامـل           
فاعل لعولمة العالم الذي يريد أن يصنع إستقراره ويـؤمن          

 شئنا أم أبينا في     مصالحه ، وهو واقع ضمن قطار العولمة      
  .اي حال 

إن مأساة المسألة الثقافية في وعينا العربي ناجمـة           
قد يكون أهمها سقوط الوعي     (( عن إجتماع عوامل عديدة     

للنـزع التـي    )) تحت وطأة اإلغراء السحري الزائـف       
كالنزعـة الدينيـة    .. إستبدت بالفكر العربي قديماً وحديثاً      
ثويـة ، فالمنظومـة     وتكريس الماضـوية وإسـتبداد الترا     

 .لة الخالفة جاهزة للنصب والتشغيلالتشريعية والفكرية لدو
والنزعة القومية التي تقوم على النظرية العرقية للتـاريخ         
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والنزعة الماركـسية   . وترى أن القومية تستبطن العقالنية      
التي تجد في التحليل اإلقتصادي نموذجاً يحتـذى ومطلبـاً        

 العربي الذي يكمن في الفكر      يسعى اليه لحل مشكلة الوعي    
  .المادي والصراع الطبقي 

في أعماق المثقفين العرب جراحات نازفة اليكتفـي          
المثقف النبيل بلعقها ، بل بالبحث عن دواء إبرائها فـضالً       

وهذا اليتم إالّ باإلصطدام بـالواقع      .. عن أسباب كينونتها    
حريـة  أمالً في تحريك قيم العدل وال     .. الموبوء باإلبتذال   

المطموسة بكل موبقـات الماضـي وتفاهـات الحاضـر          
وهزائمه التي أستولدها اإلستبداد الـسياسي ذو الجـذور          
التاريخية العميقة والتكريس الديني المنحدر بقوة رهيبة من        

بل وحتى مـن المتـشدقين باإلنـسانية        .. قيعات الماضي   
والحداثة والعلمانية ألنه ثمة بحر مـسجور بـين أفكـار           

ث وبين واقع المجتمعات العربية ، فأين يكمن خللنا         التحدي
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السرمدي هل في الثقافة العربية ؟ أم في عجزهـا علـى            
التثاقف والتالقح مـع اآلخـر ؟ أم الخلـل فـي وسـائل           
اإلستنهاض المتبعة ؟ أم في الفشل في توصـيل الفكـرة           

كـل هـذا    .. المتنورة الى عقول مجتمعاتنا وأضاءتها ؟       
  !!! .. جدوى الثقافة وضياع المعنى التخبط صار يؤشر ال

وعـودة  .. إن تجربة اإلخفاق العربـي المعاصـر          
مسائل مهمة كالدين والقومية واألقليات الى واجهة األحداث 
والسيما السياسة في العالم فضالً عن ميـل الـصراعات          
الدولية للتعبير عن نفسها في صورة صراعات حـضارية         

سألة الثقافية بإحتسابها في    كل ذلك يفعل أهمية عودة الم     .. 
بـل صـار    .. عداد العوامل األساسية المحركة للتـاريخ       

الطلب المتزايد على العوامل الثقافية سواء فـي العمليـة          
الـسياسة  (( السياسية أو في الصراعات الدولية رغـم أن         

 الى انتاج نظامهـا     – في المجال الوطني والدولي      –تميل  
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قـل البنـى الثقافيـة    الخاص المستقل ، المتحـرر مـن ث     
 في  -اصبحت) نعني السياسة (والحضارية  من حيث انها      

لكـن  ))ذات طبيعة زمنية مدنية صـرف     –العالم المعاصر 
العوامل غير السياسية ربما كان لها الدور الحاسـم فـي           

إن ..(( توجيه السياسة وتزويدها بنسغ الحياة وروح التجدد      
اصـة فـي    وخ(قراءة أحداث السياسة في المجالين معـاً        

 مثـل   –تقطع بأن العامل غير الـسياسي     ) المجال الدولي 
هو عامل ال شعوري فيها وليس مجرد       –العامل الحضاري 

  )).عامل للتوظيف التاكتيكي
فإننـا  .. لو نظرنا الى الوطن العربي كبيئة ثقافيـة           

سنعرج على طابعها العام ومشتركاتها العمومية ناهيك عن        
. لثقافي ذي السمات الخاصـة    مقوماتها األساسية ونتاجها ا   

فاللغة العربية تعتبر أهم المشتركات للبيئة الثقافية العربية ، 
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لكن ما يميز هذه اللغة اآلن أنها مترهلة بأحمال الماضـي           
  فضالً عن عدم بذل الجهود الالزمة لجعلها لغة للعلم

)) بجوانبه الفيزيقية والرياضية والطبية في العالم العربي  ((
ي عرضة لمنافسة جادة من اللهجات المحليـة        كذلك ه .. 

وبما ان النظام التعليمي  يعد من أهـم         . وبصورة متزايدة   
مقومات البيئة الثقافية ، فإننا اليمكننا الحديث عـن نظـام           

كمـا أن   .. تعليمي عربي بل نظم تعليم مختلفة وبائـسة         
اإلبداع والموهبة في هذه البيئة ال يلقى اإلهتمام المطلوب         

ــي إ ــى فـ ــل علـ ــة تعمـ ــون بيئـ ــي ((تـ نفـ
كما أن من أهم مقومـات      )) .. المفضول((وتقديم))األفضل

البيئة الثقافية هو وجود بناء عقالني يقـوم علـى أسـاس            
الحرية السياسية يتقدمه حوار حضاري وإعتراف بـاآلخر        

لكن في الوطن العربي    .. وبالتالي يؤدي الى حرية فكرية      
 الحوار الذي يمكـن     اليوجد سوى الرقابة الصارمة ، اما     
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حـوار  (( االعتراف به فهو الذي يجري من طرف واحد         
األمر الذي أفقر البيئة الثقافية العربيـة       )) الصوت وصداه   

  .. وبالتالي شلَّ العملية السياسية للنظم العربية 
فيما يتعلق باإلنتاج الثقافي في الوطن العربـي ، ال            

وإنمـا  .. ميتهـا   نريد هنا اآلداب والفنون الجميلة على أه      
يتم في إطار إتجاهـات ومـدارس   (( اإلنتاج األهم هو أن   

 –فكرية ، وفلسفات ونظريات تعبر عن تيـارات ثقافيـة           
إجتماعية من جهة ، كما تنبيء عـن تطـورات سياسـية            
وإجتماعية وإقتصادية جرت على مجتمعاتهم من جهة ثانية        

اهيم ، فضالً عن أنها تحمل المصطلحات والتعريفات والمف       
وبطبيعة الحـال   )) . المعبرة عن ذلك كله من جهة ثالثة        

اليمكن القول أن اإلنتاج الثقافي العربي يتم في أنمـاط أو           
وهذا يوصـلنا الـى   . يفعل في سياقات تعبر عن ذلك كله     

جدلية التصدع التي تحكم العالقة بين الثقافي والسياسي في         
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 وضـعفه   الوطن العربي لتنتهي الى تشوش الوعي العربي      
 .    وعدم تماسكه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 277

  
  الفصل الثامن عشر

  
  فشل السياسة الخارجية للنظام العربي 

  
جرت العادة ان تعين كل دولة اهدافًا واضحة تمس           

تسعى الى تحقيقها من خـالل وسـائل        .. مصالحها العليا   
وادوات مشخصة ضمن برنامج واليات تبنى على اسـس         

لوصول الى تلك االهداف بأقل     علمية وواقعية تفضي الى ا    
مايمكن من التكاليف والسـيما فـي مـضمار الـسياسة           
الخارجية حيث تحشد الـدول كـل امكانياتهـا الـسياسية           
واالقتصادية والعسكرية واألعالمية والعلميـة وتوظفهـا       
بأتجاه تفعيل ادوات سياستها كي تصل الى اهدافها والتـي          



 278

ـ         ل أشـكالها   تنعكس على سياستها الداخليـة كمنـافع بك
  .لمجتمعاتها 

لكننا لونظرنا في السياسة الخارجية العربية وكيفيـة         
استخدام ادواتها من قبل الدول العربية لرأيناها بعيدة كـل          

ال .. البعد عن الوصول الى اهداف ومصالح االمة العربية   
بل هي سياسة تنم عن خور وضـعف االنظمـة العربيـة       

والدولي بروح العصر وعجزها عن مواجهة الواقع العربي 
يمكن تبين ذلك من خالل االطالع على كيفيـة         .. والياته  

استخدام االنظمة العربية الدوات السياسة الخارجية العربية       
  ..خالل العقد االخير 
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  القضية الفلسطينية  . ١

 التي كانت محورية حتى -لم تعد القضية الفلسطينية   
ة كما في السابق بـل      لم تعد لها نفس االهمي     -وقت قريب   

ان عددا من الدول العربية لم تضع هـذه القـضية علـى             
بل تتردد االنظمة العربية عن اتخاذ اي اجراء        .. اجندتها  

ضد اسرائيل رغم تراجع االخيرة عن التزاماتها في عملية         
فيما شرع عدد اخر من االنظمة العربية باتجـاه         . السالم  

، 1993تفـاق اوسـلو   التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد ا     
فضال عن ان بعض االنظمة اعتبرت القضية الفلـسطينية         
وبهذا الشكل قد انتهت بالنـسبة لهـا واصـبحت تخـص          

وليس ادل على ذلك مـن حيـاد بعـض          . اصحابها فقط   
االنظمة العربية بين اسرائيل والفلسطينيين وقيامها بـدور        

وفي الوقت الذي كانـت فيـه إنتفاضـة     .. الوسيط بينهما   
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 نزوح حـوالي    –قصى المباركة تحقق نجاحات باهرة      األ
ثلث سكان المستوطنات في الضفة والقطاع وخروج مليون        

 أقدمت الـسياسة    –إسرائيلي ورحيلهم الى خارج إسرائيل      
العربية في مؤتمر بيروت على إعالنها عـن إسـتعدادها          
ااإلعتراف بإسرائيل والتطبيع الكامل معه ولعل هزالة مـا     

لسياسة الخارجية العربية ظهر فـي رفـض        وصلت اليه ا  
إسرائيل للمشروع العربي بل ردت إسرائيل وبكل عنجهية        
بإقدامها على إحتالل الضفة والقطاع وعاثت فيهـا فـساداً      

  .وقتالً 
  األداة العسكرية  . ٢

أصبح الخيار العسكري  ) 1991( منذ مؤتمر مدريد   
النسبة لمعظـم   للتعامل مع إسرائيل خياراً مستبعداً تماماً ب      

 في حين أعتبرت تلك األنظمة السالم مع        –الدول العربية   
وهو ما يجعل األنظمة العربيـة   .. العدو خياراً استراتيجياً    
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ودولها في موقف أضعف في مواجهة إسرائيل ، ويالحظ         
هنا أن القوة العسكرية العربية أصبحت تحشد أما ضد قطر 

بق فـي غـزوه     عربي آخر كما فعل النظام العراقي السا      
للكويت ، او كما في تحشيد قوات بعض الدول العربية ضد 
العراق ومشاركتها لوجستياً اوحربياً في حـرب الخلـيج         
الثانية مثلما ساهمت تلك االنظمة فـي اسـتباحة العـراق       
واحتالله على ايدي مغول العصر االمريكان ، بدالً من أن          

 تلك االنظمة توجه تلك القوة نحو إسرائيل ، فضالً عن قيام       
بتوجيه تلك القوة  ضد الشعوب في الدول العربية إلرهاب          

  . الجماهير وتدجين الشارع العربي
  البترول . ٣

في سبعينيات القرن الماضي وظف العرب البترول         
 وهددوا به المـصالح     1973بشكل فعال في حرب تشرين      

األمريكية والغربية في المنطقة من أجل إنتزاع الحقـوق         
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ولكن الذي حصل في التسعينات تراجـع فـي         .. ة  العربي
توظيف هذه األداة الفعالة السيما بعد السيطرة األمريكيـة         
والغربية على منابع النفط العربية وتدني أسعاره مما جعله         
أداة إلختراق الدول العربية وليس أداة في يـدها لتحقيـق           
 مصالحها ، ورغم االرتفاع الكبيرفي اسعار النفط اخيراً اال

اننا لم نالحظ في االفق ما يشير الى ان ثمة عمل يجـري             
النتشال الشعوب العربية من سبة الفقر وشرنقة التخلـف         

  .المتظلّفة 
  األداة القومية  . ٤

حيث التخبط الذي الذي تـشهده الرؤيـة العربيـة            
والتناقض في مواقفها وحيث لم يوجد أي إتفاق بين الدول          

 العربية التي يجب أن يسعى      العربية حول ماهية المصالح   
  .الى تحقيقها العرب عالمياً 
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حيث تتحرك كل دولة بمفردها في تفاعلها مع النظام        
الدولي السيما في القضايا اإلقتصادية فضالً عن القـضايا         

ولم يتم توظيف األداة القومية من وحدة الشعب    .. السياسية  
ء لم يتم   والجغرافيا والتاريخ والتطلعات واألهداف واألعدا    

  .توظيفها لصالح العرب بأي شكل من االشكال 
  .قوة اإلرادة وإستقاللية القرار العربي  . ٥

أية قراءة مهما كانت مبسطة للـسياسة الخارجيـة           
العربية تظهر إنسياق األنظمة العربية مع التيار األمريكي        

فيمـا إنعـدمت    .. وسياسته الضبابية والمنحازة إلسرائيل     
قلة لدى األنظمة وأصـبحت أشـبه ببيـادق         اإلرادة المست 

بل أصبح كل هـم األنظمـة هـو إرضـاء           .. الشطرنج
  .األمريكان الذين يضمنون بقاء تلك األنظمة في سدة الحكم
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  .أداة المياه  . ٦

تعد قضية المياه إقليمياً حاضراً ومستقبالً من األمور          
شديدة الخطورة لكون المياه عرضة للشحة في الكثير مـن     

اليم المنطقة والعالم سيما بعد موجة الجفاف التي تجتـاح         أق
المنطقة باإلضافة الى الزيادة السكانية الهائلـة فـي دول          
المنطقة فضالً عن اإلتجاه المتنـامي للتنميـة الزراعيـة          
بإعتبارها قطاعا محورياً لتحقيق التنمية اإلقتـصادية فـي         

  .المنطقة 
ة المـشكالت   إن السياسة العربية لم تفلح في مواجه        

التي تواجه الوطن العربي إال بشكل محدود فالعالقة بـين          
دول منبع المياه وهي ليست عربيـة بـالطبع وبـين دول            
ــوترات  ــسودها الت ــة ، ت ــاه وهــي عربي مــصب المي
واإلضطرابات في الجانب السياسي مثـل عالقـة تركيـا          
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.. أوعالقة أثيوبيا بالسودان ومـصر      .. بسوريا والعراق   
ن قيام مشروعات مـشتركة لإلسـتفادة مـن         ذلك حال دو  

  .أحواض األنهار ولكل األطراف بما يخدم مصالح الجميع 
أما توزيع الحصص فإن دول المنبع تستأثر بمعظمها    

في حين تكون حصة دول المصب العربية ضئيلة التفـي          
ناهيك عما تسعى إسرائيل اليه من الحـصول        . بحاجاتها  

يما يتعلق بعالقتها مع تركيا     على المياه من منابعها سواء ف     
لإلستفادة من مياه الفرات ، أو محاوالتها للتواجد في دول          

فضالً عن إستحواذها علـى منـابع الميـاه     .. منابع النيل   
  .لألنهار العربية الصغيرة اللبنانية والسورية والفلسطينية 

 في إستمداد شـرعية     إستمرت سياسة الدول العربية    . ٧
رائيل كدولة مهددة للوجـود العربـي       بقائها من وجود إس   

وبالتالي على الجماهير العربية أن تجمد حقوقها والتطالب        
حتى بلقمة العيش ألن الحكام العرب يحتاجون تلك اللقمـة        
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اما .. لتحويلها الى رصاصة لمواجهة إسرائيل في الظاهر        
الحقيقة فان تلك الرصاصة توجه دائمـاً ضـد المـواطن           

وهكذا ..  توجه ضد األعداء الحقيقيين      العربي بدالً من أن   
دجن الشارع العربي وجرى تغييب كامل للـرأي العـام          
وبالتالي مصادرة العقل العربي الواعي والعلمي ليحل محله 

  .  عقل غيبي إتكالي متوجس 
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  الفصل التاسع عشر

 سقوط امة من صفحات التاريخ

بية واالسـالمية  بعد سلسلة الهزائم والنكبات في البالد العر   
ومع التقدم الحضاري الذي بلغته     .. خالل العصر الحديث    

فـأن دولنـا العربيـة    .. دول العالم الغربـي والـشرقي       
.. واألسالمية لم تبرح وهدة التخلف في عصوره المظلمة         

ولمواجهة هذا الواقع البائس وبغية الخـالص مـن سـبة           
 علـى   كان لزاماً .. التأخر التاريخي الذي يساوي الموت      

هذه البالد ان تتعصرن من خالل االخذ بمنـاهج الحداثـة           
لكن الذي حصل على العكس     .. ومستحدثاتها التكنولوجية   

اذ انتهت البالد العربيـة واالسـالمية       .. بالتمام والكمال   
وحركـات  .. وتيارات فكرية   .. كأنظمة شمولية استبدادية    
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ماهيري  وهي الفاعل االكبر في الوسط الج      -دينية سياسية   
 ، انتهت الى تبني مناهج سـلفية عتيقـة ، ذات فكـر              -

وان الفجيعـة   . ايديولوجي واحـدي دمـوي اسـطوري        
المروعة في كل ذلك عندما اختصرت تلك التيارات الهوية         

وصـارت تلـك    .. في الدين وقصرت الوطن على الدين       
التيارات تتخذ مواقف حاسمة تجاه المخالف وتقييم مواقفه         

ليكون االنا هـو    .  ارضية اعتقادية بحتة ،      باالنطالق من 
 المخالف  –الصح والذي يمتلك الحقيقة المطلقة ، واالخر        

.. ام المخالف بالدين ام المخالف مـذهبياً   .. سواء الغربي   
 هـو دائمـاً     –واي مخـالف اخـر      . ام المخالف سياسياً    

هذا الداء  . المخالف الهرطوق الوثني الذي يستحق الموت       
 والسيما  – العراق   -استشرى اخيراً في بالدنا   .. العضال  

وصار الكثير من المواطنين اليرى     .. بعد كارثة االحتالل    
 في ملتهم الواحـدة     – في المذهب خاصة     –اخاه المخالف   
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الن كل طرف يعتقد ان الحقيقة فـي جانبـه وان االخـر             
خارج دائرة الحقيقة وااليمان وبالتالي يضعه فـي خانـة          

وما اسـرع   .. الذين يستحق عليهما القتل     االشراك والكفر   
رعاع هذه البالد وهمجها في تنفيذ مهام التصفية الفكريـة          

وهكـذا صـار المـواطن      . !!! والجسدية على حد سواء     
مشغوالً بالمذهب والجامع اكثر مـن انـشغاله بـالعراق          

حتـى  – ويالضيعتك ياعراق بين ابنائـك     –وبهموم العراق   
.. يـة والفعاليـات االجتماعيـة       السياسيين والكتل البرلمان  

ينشغلون بكل شيء عدا العراق الذي تراجع الى اهتماماتهم   
الثانوية،وراح يقبع في قلـوب منزويـة اثـرت العزلـة           

 .والصمت وما فتئت تقضم ذواتها من فرط الكارثة المحيقة        
لكن الدراسـة   ،قد يصح ان الذي حصل فُعل بعد االحتالل        

النها البد وان تحفـر     ،التبسيطالعلمية المحايدة ترفض هذا     
اركيولوجيا في صيرورة فكرنـا ومجتمعنـا منـذ زمـن           
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 ،التأسيس والبناء األوالني لهذا البلد وفكره ومناهجه القائمة       
 النحاوره بهدوء   ، نجدنا نحن نمقت األخر      ،فأذا فعلنا ذلك    

فقد نمنـا قرونـا     .. ألننا نفتقد حجة المناقشة الموضوعية      
ورحنـا  .. االبدي وان كان مختالً  )) صحنا(( مديدة على   

نخاف مواجهة الحقائق بعد ان صنعنا تاريخاً فيه الكثير من 
رغـم  .. وصدقناه بل قدسـناه     .. الكذب واالفك والتزوير    

تسفله وانحطاطه ، فهزائمنا نكسات نتيجة مؤامرات االخر        
. وغزواتنا واستعمارنا لبالد األخر فتوحات وتحريـر        .. 

ي نعتبر اسرائيل دولة استيطانية واستعمارية    ففي الوقت الذ  
 ونتأذى من ذلك    – وهي كذلك    –تغتصب االرض العربية    

بما يشبه العقدة التي تخيب امالنا ، في ذات الوقـت فأننـا         
نتباكى على االندلس دون شعور بأي خلل وكأن االنـدلس          
ارضنا وارض اجدادنا لمجرد اننا استعمرناها فتـرة مـن          

حتى المواقف مـن االحـتالل      . خ الغابر   الزمن في التاري  
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كانت مختلة فقد انقسم العراقيون في امر شبه بديهي حول          
 وهو الواقـع وبحـسب      –االحتالل فمنهم من راه احتالالً      

..  ومنهم مـن راه تحريـراً        –قرارات الشرعية الدولية    
واخرون رأوا مواجهته سلمياً وفريق اخـر يـصر علـى       

الث يرى التعاطي والتعاون مع وفريق ث..المواجهة المسلحة
ويجب ان نعترف بأن هذه المواقف جميعاً التعبر        ..المحتل

عن رؤية منهجية وقاعدة وطنية تنطلق من اهمية تحريـر          
بل جميع تلك المواقف تنطلق مـن       ..الوطن كمصلحة عليا  

مصالح ذاتية حزبية وسياسية وتوظف دينياً ايـضاً همهـا          
 –انما همها الغاء االخر      و – المحتل –االساسي ليس االخر  

 واألشهر األخيرة أثبتت ذلك بما -المخالف من ابناء الوطن   
 إذ راحت األصوات المتواطئة مـع       ،ال يدع مجاالً للشك     

تهاجمهم وتنسب إليهم فشل العملية الـسياسية ،        ،األمريكان
فيما راحت أصوات أخـرى كانـت تـدعي معارضـة            
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بـل وتطلـب    ،تطلب التريث في إخراج المحتل    ،األمريكان
 وهذا بالضبط يحكي ،تدخله لضمان األمن في مناطق معينة

قصة المنهج المعوج والعتيق والبالي الذي يهـتم بتـصفية       
اآلخر من أبناء الوطن حتى ولو تم ذلـك بالتعـاون مـع             

وإن جميع األطراف صارت تنحو هـذا المنحـى     ..المحتل
  .بغض النظر عن التشدق الفارغ والكبريـاء الفـضفاضة  

د آثرنا طريق الندامة ، وصرنا نلدم على صدور الطائفية   لق
وهرولنا .. وفتنتها في التهجير والتطهير والترعيب والتقتيل 

بسعادة نحو عالم المجهول ونحن نصر على مناهجنا البالية        
والمليئة بالشرور والالمعنى ظناً منـا إننـا نحـتكم الـى           

عـضنا  وأحسب أننا سنفني ب   ))..شريعتنا من كتاب وسنة   ((
 كما  – كلمة حق أريد بها باطل     –البعض تحت هذه اليافطة     

ال ( وصف األمام علي بن أبي طالب ، شـعار الخـوارج          
أي إحالل المقدس في الواقع الـذي يعنـي         ).. حكم إال هللا  
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وتجميد التطور التاريخي عند نقطة     ..تمزيق المجتمع طائفياً  
  .محــــــددة ال نبرحهــــــا البتــــــة

لكن المخادع ايضا يمكـن أن      وتحت هذا الشعار البراق و    
نتفانى،فهل يخسر العالم شيئاً بفنائنا وسقوطنا من صفحات        
التاريخ ، لعله سيكون أسعد حظاً بالتخلص مـن شـعوب           
وأمم تدعي أنها خير أمة أخرجت للناس في الوقت الـذي           
تحتل فيه أخس درجات سلم التطـور اإلنـساني وأدناهـا           

تعيش عالـة علـى     الدنيا ستكسب من زوال أفواه      ..قاطبة
وتنمو وتزدهر فـي حقـول      .. تأكل أكثر من تنتج     ..العالم

وقد أصاب الدكتور   ..العدوانية ومزارع التوحش والبربرية   
  :سيد القمني في وصف حال هذه األمة بقوله
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وربما كانت لنا فائدة واحدة في تلك الحالة ، وهي إننـا            (( 
 ، ومـا    سنكون في مقتبل األيام درساً وعظة عند الذكرى       

عدا ذلك فهو تاريخ نوع من القردة العليـا توقـف عـن             
التطور والتكيف مع المتغيرات ، فإنقرض وآل أمره الـى          

  )) .المتاحف وعلماء اآلثار
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  الفصل العشرون

 العرب والديمقراطية

منذ نيف من السنين فوت الرئيس اليماني علي عبد اهللا             
المة العربية بعـد ان     صالح اول فرصة تاريخية في حياة ا      

كاد تسجيل تنازل اول رئيس عربي عن السلطة سـلميا اذ           
رغم تاكيده بعدم العودة الى السلطة وان في الـيمن مـن            
يستطيع مواصلة السلطة بكفاءة اال انه عاد بعد ثالثة ايـام           
الى واجهة الترشيح الى الرئاسة بعد ان امضى فيها ثمانية          

رة عـن مـسرحية     وعشرين عاما ضمن فذلكة هي عبـا      
 القاعدة لم تكسر واالستثناء     !سياسية تتكرر اكثر من مرة      

لم يتحقق والتاريخ لم يسجل اول بادرة سلمية للتنازل عن          
السلطة وبقي التراث والموروث العربـي جاثمـا علـى          



 296

الصدور وبقي قميص عثمان قدسيا ليس بمقدور العـرب         
ـ   )) لن انزع قميصا البـسنيه اهللا       :(( نزعه صح وهكـذا ت

العقل العربـي المـتهم بانتـاج واعـادة انتـاج         : نظرية  
الدكتاتورية واالستبداد وما قصة العودة الميمونة للـرئيس        
والكرنفاالت المليونية لتاييده ـ الحالة واحدة فـي العـالم    
العربي ـ اال ان تشير الى ان العقل العربي عقل جمعـي   

 اال  فالزعماء العرب ال يغادرون السلطة    . احادي متوجس   
موتا او قسرا ، وليس الرئيس اليماني بدعا مـن اخوانـه            
الحكام العرب اذ ان صالحياته التي يكفلها الدستور خطيرة      
وال معنى للديمقراطية بمؤسساتها والياتها اال من الناحيـة         
الشكلية مع هذه الصالحيات التي ال تنتج اال الدكتاتوريـة          

حكام العرب فضال على هيمنة عشيرة الرئيس ـ اسوة بال 
ـ على االجهزة االمنية وان وريثه السياسي ابنـه يقـود           
الحرس الوطني وقد ظهر بشكل مفاجيء اعدادا له ليتولى         
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مهمات السلطة الحقا كما حصل في سوريا وكاد يحـصل          
في العراق وهو الذي سيحصل فـي مـصر وليبيـا امـا        

اكثر من ربع   . االنظمة الملكية العربية فاالمر واضح جدا       
ن من الحكم يقول مناصروه انه رجل المرحلـة الـذي           قر

حقق الكثير وسطع نجمه ومن الصعوبة بمكان ان يترشح         
اال ان الكثيـر مـن      )) ال بديل اال الزعيم     (( بديل عنه اذ    

المعارضين و المفكرين في اليمن يقولون انه من الناحيـة          
العملية لم يحقق شيئا وبقاءه سيزيد االوضاع سوءا ولكـن          

له يمكن ان يقدم شيئا للبالد وهو تعزيز التبادل السلمي بتناز
للسلطة ضمن نموذج ديمقراطي عربي يحدث للمرة االولى    
في التاريخ ويقولون اما اسباب تنازله عن الترشيح فتعـود       
الى ضغوطات خارجية وفشوالت داخلية تضع البالد على        

هل : حافة االنهيار االقتصادي كما يقول هؤالء المفكرون        
يات الرئيس بعصا سحرية النجاز في سبع سنوات مـالم          
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لكن الرئيس عدل عن تنازله بعـد   .. سنة ؟28ينجزه في 
ثالثة ايام استجابة لرغبات الجماهير وفاز في االنتخابـات         
فوزا ساحقا فالشعوب العربية تمتهن على شـكل مفـارق          
عبادة الشخصية الحاكمة وربما بـالرغم مـن ارادة هـذه           

لتالي يمكن القول ان الديمقراطية كنبتة غربية       الشخصية وبا 
وغريبة يصعب استنباتها في هذه االرض امـا اذا اردنـا           
تبين السبب في ذلك ، فلقد سقطت نظرية السبب الواحـد           
كما يقول الفيلسوف هربرت ماركوز وحتى لو اتفقنا على         
تشخيص االسباب ـ وهو امر مشكوك فيه ـ فاننـا مـن     

  .لـى وضـع الحلـول الناجعـة    المؤكد ان ال نتفـق ع 
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  الخاتمة
  

يمكن القول ان هذه الدراسات التي تناولت الفكر العربـي          
وازمته المتفاقمة ازاء اشكالية االنبعاث الحضاري الـذاتي        
بعد امتحانه المصدوم بمجسات النهضة والحداثة الوافدة من 

  :الغرب ، خلصت الى النتائج االتية 
 ظهور اإلسالم أن يؤسس     مع)) ص  (( حاول النبي   . 1

تكريس ) ع  ( للتعدد في الثقافة ، وقد حاول اإلمام علي         
(( هذا الفهم القائم على قبول اآلخر وتعددية الفهم بقوله          

وللسير بالثقافة العربية بهـذا     )) .. القرآن حمال أوجه    
)) علم الكـالم  (( ظهر علم جديد هو   .. اإلتجاه الرحب   

ن خريجي مدرسة اإلعتزال    الذي كان أبطاله بحق م    .. 
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حتى (( التي فتحت أبواب اإلجتهاد على مصراعيها       .. 
إنتهت مدرسة المعتزلة الى تـرجيح حكـم العقـل إذا           

  )) .تعارض أو إختلف مع نص 
  
ان االيديولوجية الجبرية كانت سمة الـسلطة الدينيـة         . 2

  .االسالمية منذ معاوية حتى انهيار الخالفة العثمانية 
مامات االولى للوعي العربي باشعاعات النهضة      ان االل  .3

االوربية كانت كمفارقة تاريخية كبرى ، ذلك ان االنغالق         
الحداثي الحضاري للفكر العربي أخل بالتوازن الحـداثي        
الكوني ، االمر الذي افضى الى الـصدمة االسـتعمارية          

اذ ارتبط ذلك بالغزوة الفرنسية بقيـادة نـابليون    .. االولى  
. م ، وما تالها من موجات اسـتعمارية    1798 لمصر عام 

وكان من الطبيعي ان يتأثر العقل العربي بـالقيم الجديـدة           
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لتكون ردة الفعل في الـوعي      .. الوافدة مع تلك الغزوات     
هي محاولـة اعـادة     . العربي المكبل باالستبداد والتخلف     

  .تشكيل هذا الوعي
علـى  عجز الفكر العربي في استنبات حداثة جوانيـة         . 4

  .اساس انبعاث حضاري جديد 
فشل المشروع الحداثي في الوطن العربـي النـه لـم         . 5

(( ينجزالشرط  الحداثي لالنتقال الى الحداثـة ، اال وهـو    
، أي اعادة قراءة الفكر الديني وتراثـه        )) التجديد الديني   

  .وتجديده وتفسيره وتأويله 
ما يمتلك  اننا النمتلك رؤية حضارية للوحدة العربية مثل      . 6

الغربيون كما حـدث في ايطاليا مثال او مايحدث في هذا           
))  االتحاد االوربي   (( العصر في اوربا كلها متمظهراً في       

اما رؤانا الوحدوية فلم تكن من منجزات عقلنا العربـي          . 
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بقدر صدورها عن حالة عاطفية متجذرة في منابع معرفتنا         
  .الموروثة 

ية كما تقوم في الوجـدان       ان تمظهرات الثقافة العرب    .7
العربي التربطها عالئق التعاون والتعارف والمحبة بقدر 
ما تشتد بينها الصراعات الـشديدة وتظهـر االحاديـة          
الفكرية كفرعون يعمل على الغاء االخر ، وقد يتـرجم          
ذلك على شكل التطهير العرقي والطـائفي والـسياسي         

 التنوع  رغم ان هذا  .. والفكري في المجتمعات العربية     
في الحضارة العربية من حيث االصـول والمكونـات         
         اوالمثاقفة تراثا ومعاصرة ، كان يمكن ان يكون اثـراء 

  .للحاضر واستشرافاً للمستقبل
تموجت نظرة الكتاب والمثقفين والسياسيين العرب       . 8 

والمسلمين الي الحضارة الغربية بين من يـدعو الـي          
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بية واقتفاء اثر الغرب فـي      األقتداء والتقليد للمناهج الغر   
وبين من يدعو الي رفض الحضارة      .. كل شيء تقريباً    

فيمـا  .. الغربية مطلقاً والدعوة للقطيعة التامة للغـرب        
دعت جهات اخري الي االقتباس االنتقائي بما يتوائم مع         

. وتـرك مـا دون ذلـك        .. اصالتنا وهويتنا وتراثنـا     
جز شيئاً يذكر ولم   والمشكلة االعظم ان نظراتنا تلك لم تن      

تقدم ما ينفع االمة ولم تجد مخرجاً ألشـكالية عالقاتنـا           
  .المستعصبة بالغرب 

 -ليس من الغلو في شيء لو قلنا بأن ثقافتنا العربية         . 9 
 – تنتسب الـى     –في مكونات هويتها وفي زمنيتها معاً       

 إنتساباً إنفعالياً شبقاً النجد نظيراً لـه        –أرومتها التراثية   
 اإلستغراق في الذاكرة الحضارية لألمة فـي        من حيث 

  .ثقافات األمم األخرى قاطبة 
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المستمرة منذ خلق العـرب     )) المؤامرة  (( منطق  . 10
وحتى يوم الناس هذا فالعرب أمة نقية لكـن األخـرين           
يتآمرون عليها ويزيدون من تخلفها وهذا يعني أن تبعـة   

ـ   / إنحطاط العرب   ي اإلسالم يتم تحميلهـا لعـرق أجنب
الحامل لجرثومة العجمة والناقل    )) اآلخر  (( ملعون هو   

لعدواها، االمر الذي يمنع هذا المنطـق مـن الرؤيـة           
  .الواضحة لنقد الذات 

 وهـو غيـر     -أن الفكر الديني في البالد العربية       . 11
 يشبه الى حدما الـدين الكهنـوتي        -الدين كما أوضحنا    

عـصور  الذي هيمنت عليه الكنيسة في اوربـا إبـان ال         
الوسطى وإمتد الى عصر النهضة ، وقد بنـي الـدين           

قيادة الضرورة الدينية للضرورة (( الكهنوتي على مقولة 
  )).اإلجتماعية 
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يعاني الفكر النهـضوي العربـي مـن التعمـيم          . 12
والشعارية في خطابه الديمقراطي ، إذ يخشى التـورط         
 في إشكالية السلطة التي تعد اإلشكالية األكبر والعـائق        

األعظم أمام الديمقراطية ومـسيرتها فـي المجتمعـات         
فـي  )) المستبد العادل   (( بسبب تجذر فكرة    .. العربية  

فضالً على التكـريس    .. الفكر العربي والقناعة الشعبية     
  .النخبوي لهذه الفكرة 

ويبقيه في وهدة   .. ومما يعمق مأزق الفكر العربي      . 13
ع إشكالية التراث   األزمة المستديمة ، فشله في التعامل م      

 وهـو   –إذ إن الفكر التقليدي العربـي       .. والمعاصرة  
 يتعامل مع هذه اإلشكالية     –المهيمن على الثقافة العربية     

تعامالً ال تاريخياً ، بمعنى تخندقه اآليديولوجي الصارم        
 فـي   –في محاوالته إلسقاط أفكار وجدت في عصر ما         
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ت  دون إعتبـار لتغيـرا     – على حاضـرنا     –الماضي  
  .الزمكان 

نحن في الوقت الذي النرى في اإلصالح الخـارجي         . 14
فإننا نعتقـد أن اإلصـالح      .. إال الفشل والخيبة والمآسي     

بعيد على المنال .. الداخلي هو اآلخر عصي على الحدوث 
، لكن اليجب أن تفهم وجهة نظرنا هذه على إنهـا دعـوة    

ه الـداء    لليأس و القنوط بقدرما ماهي تدفع المبضع بإتجـا        
إننـا  .. بكل ما يعتوره من ألم ومايرافقـه مـن معانـاة            

مدعوون جميعاً للبحث عن مخرج بل وصناعة سبيل ثالث         
لإلصالح قد يتوفر على العناصر اإليجابية القائمـة فـي          
اإلصالح الخارجي وتركيبها مع تلك العناصـر المـضيئة     

فتح تطلعاً الى   .. التي يمكن إلتقاطها من اإلصالح الداخلي       
باب األمل أمام أمتنا العربية المنكـودة لتحقيـق التغييـر           
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واإلصالح ، وبالتالي الخروج من لحظة األزمة الراهنـة         
  .التي تبدو مستغلقة 

في الوقت الذي تفتقر فيه االمة الى الملهم التـاريخي           .15
الواضح والمشرئب الى المستقبل ، فان القـوى المهيمنـة          

لعربية ، هي القوى الـسلفية      والمسيطرة على المجتمعات ا   
والمحافظة التي تتمسك بالتراث ضد الحاضر والمـستقبل        
وتخوض معركة شرسة ومصيرية ضد التجديد باسم الهوية     

  .واالصالة 
.. تعد ضبابية محددات ومكونـات فكـرة الحداثـة           .16

.. وغموض مضامينها من أهم سمات الفكر العالمثـالثي         
حداثـة والتحديــث دون     الذي يطرح اليوم بشدة قضية ال     

المام واضح بعناصر مـشروع العـصرنة فـي مكونيـه            
  .الرئيسيين
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.. حضور المثقف في مجتمعـه العربـي اشـكالي           .17
فالعلماني يتهم المجتمع بالجهل والتخلف ، والديني يـشتم         

وبهـذا فاشـكالية    .. المجتمع ويصمه بالكفر والمـروق      
قد انتجـت   .. ه  االنفصام التي يعاني منها المثقف في واقع      

لديه شعوراً عميقا باالغتراب الروحـي عـن المجتمـع          
  .بتنوعاته المختلفة

.. أن العولمة تمارس لعبتها التنميطية على العالم كله          .18
تقتصر الثقافة القومية أو الوطنية تلك اللعبة ضـمن   بينما

تعمد هذه الثقافة القوميـة   إذ. إطارها القومي أو الوطني 
 د العربية الى طمس الثقافات والهويـات وخاصة في البال

الفرعية االخرى الموجودة في اطار البالد العربية وتسعى        
 -نمط معين من الثقافـة   بكل ما أوتيت من قوة الى فرض

 وتعجيم وتغريـب الثقافـات الفرعيـة        -القومية السلفية   
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التي كان يمكن أن تكون أعظم روافد إغناء للثقافة  األخرى
  .يةالقومية العرب

 لم يزل الوعي العربي يرتاب مـن أهميـة المـسألة            .19
الثقافية في إعادة تشكيل هذا الـوعي ضـمن المـشروع           
ــة  ــة والمجتمعي ــه الفكري العربــي النهــضوي بإتجاهات

اذ الزال الوعي العربي مقمـط      ..واإلقتصادية والسياسية   
ألنه إستنزف ذاتـه    )) طاقة اإلبداع   (( اإلرادة في إطالق    

وهـدر وقتـه فـي إسـتهالك وإجتـرار          وأضاع فرصه   
إستيهاماته وأوهامه ، ليجدد ذاتاً لكنها محبطـة ، ويـدخل          

يتطلع الى المسألة الثقافيـة     .. معارك لكنها دونكيشوطية    
بدون حماسة وال أقدام ألنه إستدونها كثيراً ولم ير الى أنها           
تنجز شيئاً ، منصرفاً الى غيرها من العوامـل الواهنـة ،            

وإنتهى وعينا العربي أخيراً    .. ير أهله لسد فاقته     متوسالً بغ 
من الفراغ من المسألة الثقافية التي أعياه أمرهـا ، الـى            
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جعلها محفالً من محافله التي تؤبد خياالته المريضة وتمجد       
  .آسناته السرمدية ، وتجمل تمظهراته القبيحة 

لونظرنا في السياسة الخارجية العربية وكيفية استخدام . 20
واتها من قبل الدول العربية لرأيناها بعيدة كل البعد عن          اد

ال بل هـي  .. الوصول الى اهداف ومصالح االمة العربية    
سياسة تنم عن خور وضعف االنظمة العربية وعجزها عن     

  .مواجهة الواقع العربي والدولي بروح العصر والياته
العقل العربي المـتهم بانتـاج      : وهكذا تصح نظرية    . 21

 انتاج الدكتاتورية واالستبداد ومـا قـصة العـودة          واعادة
الميمونة للرئيس والكرنفاالت المليونية لتاييـده ـ الحالـة    
واحدة في العالم العربي ـ اال ان تـشير الـى ان العقـل     

فالزعماء العرب ال   . العربي عقل جمعي احادي متوجس      
  .يغادرون السلطة اال موتا او قسرا
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انية تفتك بالجـسم العربـي    وتبقى اسرائيل غدة سرط   . 22
ومالم يبرموا  .. وتسهم بفاعلية في سبات العرب وتاخرهم       

موقفا موحدا وحاسما لحل القضية الفلـسطينية اليمكـنهم         
  . تحقيق انبعاثهم الحضاري المؤمل 
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  المصادر 
  
مجموعـة  / عصر النهضة ، مقدمات ليبرالية للحداثة     . 1

الدار البيضاء   / 1ط/  العربي   المركز الثقافي / من الكتاب   
2000.  

/ محمد محفوظ     / اإلسالم ، الغرب وحوار المستقبل       . 2
  .          المركز الثقافي العربي  / 2000 الدار البيضاء – 2ط
مركـز  / محمد سبيال  . د  / دفاعاً عن الحداثة والعقل      . 3

  2004بغداد / دراسات فلسفة الدين 
 1993القاهرة  /  الطهطاوي   رفاعة/ تخليص األبريز    . 4
.  
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دار المدى / على عبد الرازق / اإلسالم وأصول الحكم    . 5
   .2004دمشق / طبعة خاصة / للثقافة والنشر 

/ ماهر شريف . د / رهانات النهضة في الفكر العربي  . 6
  .2000دمشق  / 1ط/  دار المدى للثقافة والنشر 

ن السلفية والتبعية محنة الثقافة العربية بي: اغتيال العقل  . 7
  1990/ الجزائر / برهان غليون . د/ 
دار / محمـد أركـون     / الفكر االسالمي نقد واجتهاد     . 8

  .لندن . الساقي 
  ))مذبحة التراث في الثقافة العربيةالمعاصرة ((كتاب  . 9 

  . لمؤلفه  جورج طرابيشي 
/ احمد عبـاس صـالح      / اليمين واليسار في االسالم     .10

 / 3بيـروت ط  / ربية للدراسـات والنـشر      المؤسسة الع 
1979.  
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أنطونيوس كرم  . د/ العرب امام تحديات التكنولوجيا     . 11
  .1982الكويت / عالم المعرفة / 

عبد الـرحمن   / طبائع االستبداد ومصارع االستعباد     . 12
  .2004بغداد  / 1ط/ دار المدى للثقافة والنشر / الكواكبي 

رادة المعرفـة وارادة    النص والسلطة والحقيقـة ، ا     . 13
/ المركز الثقافي العربـي     / نصر حامد ابو زيد     / الهيمنة  

  .2000الدار البيضاء  / 4ط
  .نصر حامد ابو زيد / نقد الخطاب الديني . 14
سعيد اسـماعيل   . د/ الفكر التربوي العربي الحديث     . 15

  .الكويت / عالم المعرفة / علي 
ر المدى للثقافـة    دا/ طه حسين   / في الشعر الجاهلي    . 16

  .2001دمشق / طبعة خاصة / والنشر 
دار مـصر   / سيد القمنـي    .د!! بن الدن   ... شكرا  . 17

  .2004القاهرة  / 2ط/ المحروسة 
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سيد . د/ الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة االسالمية      . 18 
  .2004القاهرة / مدبولي الصغير  / 3ط/ القمني 

الكتاب الذهبي روز   / سيد القمني   . د/ السؤال اآلخر   . 19
  .1997القاهرة / اليوسف 

المركز / عبد اهللا العروي    / ثقافتنا في ضوء التاريخ     .  20
  .1984الدار البيضاء  / 2ط/ الثقافي العربي 

/ حول مشكالت الثورة والثقافة في العـالم الثالـث          . 21
 / 3ط/ دار دمشق للطباعة والنشر     / الدكتور طيب تزيني    

  .1978دمشق 
روع رؤية جديدة للفكر العربي ، مـن العـصر          مش. 22

/ الدكتور طيب تيزيني    / الجاهلي حتى المرحلة المعاصرة     
  .1978بيروت  / 2ط/ دار ابن خلدون  / 1ج
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مـصائر  / االختام االصـولية والـشعائر التقدميـة        . 23
المركز الثقـافي   / علي حرب   / المشروع الثقافي العربي    

  .2001الدار البيضاء  / 1ط/ العربي 
اشـراف  / كتابة تاريخ الفلسفة العربية المعاصـرة       . 24

بغداد / بيت الحكمة   / وتحرير الدكتور عبد االمير االعسم      
2003.  

بحـوث  / العولمة واثرها فـي االقتـصاد العربـي         . 25
  .2002 نيسان 16 -14ومناقشات ندوة بغداد 

دار / محمـد مبـارك     / مقاربات في العقل والثقافة     . 26
  .2004بغداد  / 1ط/ قافية العامة الشؤون الث

رضـا  ) / حـوارات فكريـة     ( في الحداثة والتقدم    . 27
  .1996تونس / نقوش عربية / الملولي 
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باالضافة الى مصادر اخرى كالجرائـد والمجـالت        . 28
نخص منها بالذكر مجلة العربي الكويتية وبأعداد مختلفـة         

  . يصعب حصرها
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  الفهرست

  
  االهداء

  قدمةالم
: نقد الفكر العربي ، المشروع النهـضوي    : الفصل االول   

  إعادة تشكيل الوعي العربي
  ..نقد العقل العربي،النخب الفاعلة  :الفصل الثاني

   واألحادية الفكرية              
  الثقافة العربية وكراهية الحداثة:  الفصل الثالث
  ور العقل المتمح،نقد الثقافة العربية: الفصل الرابع 

  وإشتراطات الواقع.. حول المقدس                
  نقد الفكر العربي ، اإلتجاه القومي : الفصل الخامس 
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  بين اإلسقاط اآليديولوجي والنظرية              
  العرقية للتاريخ             

  نقد العقل الالهوتي،التطور :الفصل السادس
  كر الدينيوإشكالية الف.. الحضاري                 
           نقد العقل السياسي العربي،النظام : الفصل السابع 

  ..دولة األمنية  العربي بين                ال
   والديمقراطية األمريكية                
  ،الفكر العربيسؤال النهضة العربية،: الفصل الثامن 
  عصر النهضة الى عصر األزمة  من               

   أسئلة الحداثة،النظام العربي،:سعالفصل التا
  الى صدمةالفكر ،من دوغمائية                
   اإلصالح               
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   الحداثة العربية :الفصل العاشر 

  ..               إشكالية المحرك التاريخي 
   وإرتدادية البناء العقلي              

   صوصيةوإشكالية الخ..لحداثةا: الفصل الحادي عشر 
  ازمة المثقف العربي : الفصل الثاني عشر 
  .. االصولية المؤدلجة /                     
  الذات اليائسة.. الخانق السياسي                     
  قرن الهزائم العربية: الفصل الثالث عشر 
  نحن والحداثة: الفصل الرابع عشر 

  االختالف بين التنميط : الفصل الخامس عشر 
  العولمي واالقصاء القومي                       

  المثقفون والحداثة: الفصل السادس عشر 
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  العوامل الثقافية وتشكيل الوعي: الفصل السابع عشر 
  فشل السياسة الخارجية للنظام : الفصل الثامن عشر 

  العربي                      
  سقوط امة من صفحات التاريخ :الفصل التاسع عشر 

  العرب والديمقراطية: فصل العشرون ال
  الخاتمة
  المصادر
 الفهرست
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