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إّن احلمــــد هللا حنمــــده ونســــتعينه ونســــتغفره٬، ونعــــوذ بــــاهللا مــــن  

ال ُمِضــّل لــه٬، ومــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا٬، مــن يهــده اهللا فــ
ُيْضِلل فال هادي لـه٬، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه٬، 

يا أيّها الـذين آمنـوا اتّقـوا اهللاَ َحـقَّ وأشهد أّن حممداً عبده ورسوله٬، 
ــا النــاُس اتّقــوا ربَُّكــم ٬، تُقاتِــِه وال َتمــوُتنَّ إال وأنــتم ُمْســِلمونَ  يــا أيّه

واِحَدٍة وخلق منها َزْوجها وبَـثَّ منُهمـا رجـاالً  الذي َخَلَقُكم ِمن نـَْفٍس 
كثيـــراً وِنســـاًء واتّقــــوا اهللاَ الـــذي َتســـاَءلوَن بــــِه واألرحـــاَم إّن اهللاَ كــــان 

ــْوالً ســديداً ٬، علــيُكم رقيبــاً  يــا أيّهــا الــذين آمنــوا اتّقــوا اهللاَ وقولــوا قـَ
ورسـوَلُه فقـد  ُيْصِلْح لكم أعماَلُكم ويغفْر لُكم ُذنـوَبُكم وَمـن يُِطـِع اهللاَ 

أما بعد: فإّن أصـدق احلـديث كـالم اهللا٬، وأحسـن  فاَز فـَْوزاً عظيماً 
ا٬، وكـل ُحمَْدثـة ِبدعـة٬،  اهلدي هدي حممد  ٬، وشـّر األمـور ُحمْـَدثا

 وكل ِبدعة ضاللة٬، وكل ضاللة يف النار.
طــرح شــكيب أرســالن يف مطلــع القــرن العشــرين ســؤاًال: ملــاذا  

ـــا؟ وهـــو  ـــا وتقـــدم غرين ـــه يف رســـالة  تأخرن ســـؤال جـــوهري أجـــاب علي
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كتبهــا٬، وأجـــاب غـــريه عـــن الســـؤال نفســه٬، وبغـــض النظـــر عـــن قيمـــة 
األجوبــة٬، ففــي تقــديري جيــب أن يتغــري الســؤال بعــد مــرور مــا يقــرب 
مــن قــرن علــى ســؤال شــكيب أرســالن ليصــبح: ملــاذا مل نــنهض؟ ال 
ــــذه الصــــورة يقــــرر حقيقــــة جديــــدة هــــي أننــــا مل  شــــك أن الســــؤال 

وقوميـة  إسـالميةالفئـات مـن أمر متفـق عليـه بـني مجيـع ننهض٬، وهو 
 ليربالية إخل...و 
ويف حمــــــاوليت لإلجابــــــة علــــــى ذلــــــك الســــــؤال تفحصــــــت دور  

ايديولوجيا القوميـة العربيـة٬، ودور القيـادات القوميـة العربيـة يف مسـرية 
األمـــة منـــذ مطلـــع القـــرن العشـــرين٬، وذلـــك ألن ايـــديولوجيا القوميـــة 

معظــــم الــــدول العربيــــة٬، لــــذلك فــــإن أي  العربيــــة هــــي الــــيت حكمــــت
متحــيص لعــدم حتقــق حلــم األمــة يف النهضــة جيــب أن يــتفحص دور 
ا وأفكارهــا  ـا هـي الــيت نفـذت رؤيتهـا وتصـورا تلـك االيـديولوجيا أل

ا إخل...  وختطيطا
يف كـــل  العربيـــة ومـــن اجلـــدير باملالحظـــة أن القيـــادات القوميـــة 

امًال أساســـياً يف بنـــاء األمـــة٬، مل تعتـــرب الـــدين اإلســـالمي عـــ ٬،مراحلهـــا
تغريــب األمــة حســب النمــوذج األورويب٬،  تتوجــه إىلوهــذا مــا جعلهــا 
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لكــــن األمــــة رفضــــت هــــذا التغريــــب٬، وحــــدثت معركــــة طاحنــــة أثنــــاء 
الــــــرفض٬، وكلفتهــــــا الكثــــــري مـــــــن اخلســــــائر علــــــى املســــــتوى الثقـــــــايف 
ايـة  واالجتماعي والسياسي إخل... وانبثقت الصحوة اإلسالمية يف 

مل تنقل األمة نقلة  -أيضاً  -املعركة٬، لكن الصحوة اإلسالمية  تلك
  .ورؤيتها يف منهجيتها نوعية نتيجة القصور

فكـــك االحتـــاد لقـــد تغـــريت الصـــورة بعـــد ســـقوط الشـــيوعية وت 
الصـــــــحوة فأصـــــــبحت  م وبـــــــروز العوملـــــــة1991،٬الســـــــوفيييت عـــــــام 
لـيس هـذا فحسـب بـل األمـة مهـددة يف جوانـب  اإلسالمية مهددة٬،

 ثوابتها وشخصيتها وهويتها وعوامل وجودها. من
لذلك قّسمت كتايب إىل أربعة فصول٬،  قد ناقشت كل ذلك٬،  

 كانت حسب الرتتيب اآليت:

: ايديولوجيا القومية العربية: الفشل يف حتقيق النهضـة الفصل األول
 وظروف النشأة.

عرضـــت يف بدايـــة الفصــــل كيفيـــة تعمــــيم ايـــديولوجيا القوميــــة  
خمتلـــف األقطـــار العربيـــة٬، مث فّصـــلت يف فشـــل ايـــديولوجيا العربيـــة يف 
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: فقرة تاليةالقومية العربية يف حتقيق أهداف النهضة٬، مث تساءلت يف 
ملاذا انفصل العـرب عـن األتـراك؟ مث قارنـت بـني مفهـوم "العروبـة" يف 
 الرتاث وعند القوميني العرب وأبرزت كيفية حتويلهم مفهوم "العروبة"

جديـــدة خمالفـــة ملـــا كـــان عليهـــا يف  مبضـــامنيوملئـــه إىل ايـــديولوجيا٬، 
الرتاث٬، مث تساءلت كيف نظر القوميون العرب إىل العصور املتـأخرة 
مــن تارخينــا خباصــة عصــري املماليــك والعثمــانيني٬، وذلــك ألن النظــرة 
ــــم  اخلاطئــــة ســــتؤدي إىل حلــــول خاطئــــة٬، وبّينــــت يف هــــذه الفقــــرة أ

ن اعتـــــربوا هـــــذين العصـــــرين عصـــــري احنطـــــاط وعصـــــري اســـــتبداد أل
القيـــادات فيهمـــا غـــري عربيـــة٬، وناقشـــت قوهلمـــا ذلـــك٬، وبّينـــت خطـــأ 

أمتنــــا إىل عصــــور نشــــأة وترمجــــة وازدهــــار واحنطــــاط٬،  تــــاريخ حتقيــــب
ونقلــــت مناقشــــة الــــدكتور جــــورج صــــليبا لتلــــك املقولــــة وأدلتــــه علــــى 

يف أن تـــاريخ أمتنـــا تـــاريخ اســـتبداد٬، أخطائهـــا٬، مث ناقشـــت مقـــولتهم 
مي كدســتور حيــّدد احلقــوق والواجبــات وبّينــت أن وجــود القــرآن الكــر 

٬، وبّينـت وجـود عـدد كبـري للحاكم يلغي أصًال من أصـول االسـتبداد
مـــن الوســـائط بـــني احلـــاكم واحملكـــومني يف تارخينـــا اإلســـالمي تعطـــي 

 فسحة من احلرية واألمان للمحكومني.
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 : ايديولوجيا القومية العربية: حتليل املضمون.الفصل الثاني
ذا الفصــــل النظريــــات الــــيت تعّلــــل نشــــأة شــــرحت يف بدايــــة هــــ 

القوميـــــات يف أوروبـــــا٬، مث انتقلـــــت إىل حتليـــــل مضـــــمون ايـــــديولوجيا 
قــة بــني عنــد ســاطع احلصــري٬، مث بّينــت آراءه يف العالالقوميــة العربيــة 

والـــدين اإلســـالمي بشـــكل خـــاص٬، مث  األديـــان واألمـــم بشـــكل عـــام
ع احلصـري وضحت أن ايـديولوجيا القوميـة العربيـة الـيت طرحهـا سـاط

واليت تقول بأن األمة تقوم على عاملي اللغة والتاريخ ال تستطيع أن 
تعلّـــل لنـــا كيفيـــة وجـــود الوحـــدة الثقافيـــة٬، والوحـــدة النفســـية٬، ووحـــدة 
العــــادات والتقاليــــد٬، ووحــــدة العواطــــف واملشــــاعر واآلالم واآلمــــال٬، 
ـــــة دور القـــــرآن  ـــــاس إخل...٬، مث بّينـــــت يف الفقـــــرة التالي ووحـــــدة األجن

رمي والسنة املشرفة يف بناء األمـة اإلسـالمية٬، فوّضـحت دورمهـا يف الك
واألعــراق والقبائــل٬، ووحــدة بنــاء الوحــدة الثقافيــة٬، ووحــدة األجنــاس 

 والتكوين النفسي املشرتك إخل... العواطف

ا٬، حمدوديــة الفصــل الثالــث : الصــحوة اإلســالمية: مظاهرهــا٬، أســبا
 فاعليتها.
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فعل على حماولة االيـديولوجيا جاءت الصحوة اإلسالمية ردة  
القوميــــة تغريــــب األمــــة٬، فبّينـــــت يف هــــذا الفصــــل مظــــاهر الصـــــحوة 
ا٬، مث رّجحــت  اإلســالمية٬، وبّينــت كــل مــا يقــال ويكتــب عــن أســبا

ا تعبري  ٬، مث وّضـحت يف الفقـرة عـن الوحـدة الثقافيـة يف هـذه األمـةأ
ــا مل تنقــل األمــة نقلــة نوعيــة٬، وحــدّ  دت األخــرية مــن هــذا الفصــل أ

 أسباب ذلك.

دد الصحوة واألمة اإلسالميتني.الفصل الرابع  : األخطار اليت 
ـــدد الصـــحوة واألمـــة   بّينـــت يف هـــذا الفصـــل األخطـــار الـــيت 

 اإلسالميتني فكانت ثالثة أخطار:
 مر هذا اخلطر مبرحلتني: األول: القطرية: وقد 

 ركية.األوىل: تقسيم األمة املسلمة إىل أمتني: أمة عربية وأمة ت
 الثانية: التأسيس الثقايف لكل قطر على حدة.

الثـــــاين: اســـــرائيل: بّينـــــت فيـــــه تطـــــورات قيـــــام اســـــرائيل٬، مث عرضـــــت 
 ملخاطرها على املنطقة.
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العوملــة٬، وأخطارهــا٬،  حت يف هــذه الفقــرة معــىنالثالــث: العوملــة: شــر 
وأبرز هذه األخطار: نسبية احلقيقة مث عرضت ملسألة نسبية احلقيقـة 

من الكتاب: طه حسني٬، حسني أمحد أمني٬، نصر حامـد عند عدد 
يت هـذا الفصـل بـاجلواب علـى سـؤال  أبو زيد٬، حممد شحرور٬، مث أ

 هو: كيف ميكن أن نوّفق بني نصوص ثابتة ووقائع متغرية؟
ويف النهاية آمل أن أكون قـد وفقـت يف توضـيح العوامـل الـيت  

وضـــنا٬، تســـليط كمـــا آمـــل أن أكـــون قـــد وفقـــت يف   أدت إىل عـــدم 
يف الوقـــت احلاضـــر٬،  علـــى أهـــم األخطـــار الـــيت تتهـــدد أمتنـــا األضـــواء

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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فّضــلت اســتخدام كلمــة "ايــديولوجيا" يف وصــف القوميــة العربيــة يف كثــري مــن املواضــع  )1(

 على غريها من الكلمات ككلمة: فكر٬، أو مبدأ٬، أو مذهب٬، لعدة أسباب:
ا أكثر صدقاً يف التعبري عن التغيري اجلذري الذي استهدفته التيـارات القوميـة العربيـة إ -أ

تمـع بـدالً فـيين٬، فهي أرادت إقامـة رابطـة اإلخـاء القـومي العـريب بـني ألواقع األمة الد راد ا
مــن رابطـــة اإلخـــاء الـــديين الـــيت كانــت قائمـــة يف اخلالفـــة العثمانيـــة٬، وأرادت إشـــاعة الـــوالء 
للقوميـــة العربيـــة بـــدالً مـــن الـــوالء للعقيـــدة الدينيـــة٬، وأرادت إقـــرار القوميـــة العربيـــة مقياســـاً 

  من مقاييس الدين اإلسالمي إخل...للصواب واخلطأ بدالً 
ا أكثر دقة يف التعبري عن التغيري الشامل الـذي اسـتهدفته التيـارات القوميـة العربيـة  -ب إ

االت االجتماعية واالقتصادية والتشريعية والرتبوية واألسرية إخل...  ملختلف ا
ــا أكثــر صــدقاً يف وصــف حــال القيــادات القوميــة الــ -ج مــاس أصــحاب ذين جــاءوا حبإ

  العقائد٬، وأحالمهم العريضة عند استهدافهم تغيري الواقع يف مطلع القرن العشرين.
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خاضـــت اخلالفـــة العثمانيـــة احلـــرب العامليـــة األوىل إىل جانـــب  
م٬، وانفصــــل العــــرب عــــن األتــــراك عقــــب الثــــورة 1914أملانيــــا عــــام 

٬، وتقســـمت املنطقـــة العربيـــة إىل عـــدة م1916العربيـــة الكـــربى عـــام 
بيكو٬، وهـي: العـراق٬، وسـورية٬، لبنـان٬، -دول حسب اتفاق سايكس

األردن٬، وحكمــت هــذه الــدول املنشــأة حــديثاً قيــادات قوميــة عربيــة 
٬، وأتاح هلا ذلك احلكم أن تطبق رؤيتها ذات ايديولوجيا قومية عربية

ــــاالتللنهضــــة بــــني احلــــرب االجتماعيــــة٬،  :ني العــــامليتني يف خمتلــــف ا
 واالقتصادية٬، والسياسية٬، والتشريعية٬، والرتبوية٬، إخل... 

وكانت مصر بني احلربني العامليتني تدين بالقومية املصرية بعـد  
م اليت قادها  سـعد زغلـول٬، لكـن االنقـالب الـذي 1919ثورة عام 

م نقـل مصـر مـن إطـار 1952الناصر يف مصر عام  قاده مجال عبد
٬، القوميـــة العربيــــة ايـــديولوجيا املصـــرية إىل نطــــاق القوميـــة ايـــديولوجيا

واستطاعت مصر بقيادة مجال عبدالناصـر أن تـؤثر يف معظـم الـدول 
٬، فقامت الوحدة بني ةالعربي ةالقومي يديولوجياالعربية وجتعلها حتمل ا

 ايـديولوجيام تطبيقـاً للمبـدأ الوحـدوي يف 1958مصر وسورية عـام 
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ــــة العربيــــة ــــداهللا الســــّالل يف الــــيمن عــــام ٬، مث وقــــع انقــــالالقومي ب عب
ايـــديولوجيا القوميـــة م ونقـــل الـــيمن مـــن اإلمامـــة الدينيـــة إىل 1961
ـــة ٬، فأرســـل مجـــال عبدالناصـــر وتلقـــى دعمـــاً مباشـــراً مـــن مصـــر العربي

فــة الــيت كانــت تــدعم اإلمــام جيوشــاً إىل الــيمن ملقاتلــة القبائــل املخال
م مـن 1962م ٬، وكـذلك انتقلـت اجلزائـر بعـد االسـتقالل عـاالسابق

بقيادة أمحد بن بّلة وهواري  ايديولوجيا القومية العربيةاالستعمار إىل 
م إىل 1963بومـــدين٬، وانتقلـــت العـــراق وســـورية بعـــد انقـــاليب عـــام 

شـــق آخـــر مـــن ايـــديولوجيا القوميـــة العربيـــة وهـــي ايـــديولوجيا القوميـــة 
ـــــة ـــــت ليبيـــــا البعثي ـــــةإىل  والســـــودان٬، وحتول ـــــة العربي ـــــديولوجيا القومي  اي

عــــــام  وجعفــــــر النمــــــريي يف القــــــذايفمعمــــــر  بعــــــد انقــــــاليب الناصــــــرية
ايــديولوجيا القوميــة العربيــة ٬، وكــذلك حتولــت الصــومال إىل م1969

بعـــد انقـــالب زيـــاد بـــري فيهـــا إخل... أمـــا البلـــدان العربيـــة  االشـــرتاكية
 القوميــــة العربيــــة بشــــكل األخــــرى الــــيت مل تســــد فيهــــا االيــــديولوجيا

 .ك األفكار وأخذت بنصيب وافر منهاتل٬، فقد تناغمت مع مباشر
القومية العربية معظم البلـدان العربيـة إن مل  سادت ايديولوجيا 

القـرن العشـرين٬، وأخـذت  يكن كلها خالل العقـود السـتة األوىل مـن
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ــــــــاالتطريقهــــــــ تلــــــــك االيــــــــديولوجيا : ا إىل التطبيــــــــق يف خمتلــــــــف ا
ـــــــة٬، و  ـــــــة٬، واالقتصـــــــادية٬، والرتبوي ـــــــة٬، السياســـــــية٬، واالجتماعي اإلعالمي

ــــــة إخل... واســــــتهدف ــــــة توالفكري ــــــة العربي ــــــديولوجيا القومي ــــــق  اي حتقي
قامـــة منهـــا: إ ٬،متعـــددة مـــن أجـــل ذلـــك أمـــوراً  تالنهضـــة٬، واســـتهدف

٬، وإجيــاد رابطــة جديــدة جتمــع بــني أبنــاء الوحــدة بــني األفطــار العربيــة
العروبــــة٬، وحتقيــــق جمتمــــع حــــديث٬، ومنــــع إســــرائيل مــــن القيــــام ومــــن 

. فمـاذا حتقـق إخل.. جمتمع مستقل ومزدهـر اقتصـادياً مة التوسع٬، وإقا
شـــيئاً مـــن  ايـــديولوجيا القوميـــة العربيـــةقـــق حت؟ مل مــن هـــذه األهـــداف

٬، لنســـتعرض فشـــًال ذريعـــاً يف حتقيقهـــا ت٬، بـــل فشـــلتلـــك األهـــداف
 . من ذلك الفشل يف الصفحات التاليةجانباً 
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 )1( 

1  

إقامة رابطة جديدة بني أبناء  االيديولوجيا القومية تاستهدف 
تمع العريب تقوم فيه العالقة بني األفراد على أساس اإلخاء  ا

 يف ذلك؟ تالقومي بدًال من اإلخاء الديين٬، فهل جنح

قق وحدة بني أي حتتمكن من أن تستطع بدليل أنه مل تال مل 
ى أساس قومي٬، بل جند أن احلزب الواحد حكم بلدين قطرين عل

متجاورين لكنه قامت بينهما عداوات مل يشهدها تارخيهما يف أية 
                                                 

ضــة  )1( ال يســتطيع باحــث أن يتجاهــل دور القــوى االســتعمارية يف إعاقــة 
أمتنا٬، لكنين ال أعتقد أنه العامل الوحيد يف عدم قيام هذه النهضـة٬، فصـواب 

 نهضة٬، ومما يؤكـد ذلـك أن الـدعم اخلـارجياملنهج هو العامل األهم يف قيام ال
ضــة قطــرين عــربيني مهمــني تــوفّ قــد  مهــا:  احلــرب العامليــة األوىل٬، بعــدر لــدعم 

وذلــــــك بســــــبب عــــــدم صــــــوابّية  ٬،العــــــراق ومصــــــر٬، لكــــــن النهضــــــة مل حتــــــدث
ايـديولوجيا يف حالة العراق من جهة٬، وعدم صـوابّية  ايديولوجيا القومية العربية

 يف حالة مصر من جهة ثانية. ةعونيالفر  ةاملصريالقومية 



  



 

 
19 

 

مرحلة من املراحل السابقة٬، كما حدث بني سورية والعراق. ويدل 
على ذلك أيضًا أن مصر اليت قادها مجال عبد الناصر يف 

العربية طوال سنوات اخلمسينات والستينات ودعا فيها إىل القومية 
حكمه٬، وأقام الوحدة بني مصر وسورية ومسى دولة الوحدة 
"اجلمهورية العربية املتحدة" ونسخ القول باالقليمية املصرية الذي  
كان رائجا٬، لكنها عادت إىل االقليمية املصرية يف عهد السادات 
بصورة سهلة دون أن حتدث ردة فعل معينة مما يدل على عدم 

كار القومية العربية وعدم رسوخها يف كيان الشعب تغلغل األف
 املصري.

يف إقامة الوحدة ويف  االيديولوجيا القوميةوقد أدى فشل  
 إقامة رابطة تقوم على اإلخاء القومي إىل بروز الرابطة القطرية

٬، وإىل بروز الورابط العرقية من وترّسخها يف معظم الدول العربية
 واآلشورية إخل...أمثال: الكردية٬، والرببرية٬، 

2 

اية  القرن   برزت األطماع الصهيونية يف فلسطني منذ 
التاسع عشر٬، وفاوض هرتزل السلطان عبد احلميد من أجل إباحة 
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اهلجرة إىل فلسطني٬، ولكن اخلالفة العثمانية رفضت ذلك٬، مث 
حركة الصهيونية٬، م لل1917أعطت انكلرتا وعد بلفور عام 

وانتدبت عصبة األمم انكلرتا على فلسطني بعد احلرب العاملية 
 لاليديولوجياالصهيوين أبرز حتد  -األوىل٬، ومّثل الصراع العريب 

املنطقة بعد احلرب العاملية األوىل٬، ومّثل قيام  ت قاداليت ةالقومي
م أبرز فشل للفكر القومي العريب يف مواجهة 1948اسرائيل عام 

لتحديات الصهيونية خالل النصف األول للقرن العشرين٬، ألن ا
دول العراق واألردن وسورية كانت حتمل االيديولوجية القومية 
العربية بشكل واضح٬، لكن الكارثة األكرب كانت عندما توّسعت 

م٬، واحتلت كال من اجلوالن من 1967اسرائيل بعد حرب عام 
لة األردنية٬، وسيناء من الدولة دولة سورية٬، والضفة الغربية من املمك

املصرية٬، وعندما وقعت النكسة كما مسّاها عبد الناصر كانت 
االيديولوجية القومية العربية قد حكمت معظم الدول العربية بعد 
االستقالل من مثل اجلزائر وليبيا والسودان واليمن باإلضافة إىل 

 ديولوجياااليالعراق وسورية إخل... وقد أثبتت هذه النكسة فشل 
يف بناء األمة يف مواجهة اسرائيل وعدم أهليته  اوقيادا القومية
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لتحقيق النصر عليها٬، ألنه مل حيسن التعامل مع عناصر حياة األمة 
 ووجودها٬، وعناصر القوة فيها.

3 

يعترب عامل الوحدة الثقافية من أكثر عوامل تكوين األمة  
االيديولوجية وجودها وشخصيتها٬، وكان يفرتض يف  تعبريًا عن

على العكس  اساهم يف تعضيده وتقويته٬، لكنهتالعريب أن  القومية
يف تعريته وإضعافه بشكل مل يسبق له مثيل٬، فقد  تمن ذلك سامه

إىل الدين اإلسالمي كما نظر الغرب  االيديولوجية القومية تنظر 
ّوقا٬، وأنه جيب حصره يف إىل الدين املسيحي٬، فاعتربه عامًال مع

املسجد٬، وأنه سبب تأخرنا٬، وأنه يتعارض مع العلم٬، وأنه ال يكون 
هناك تقدم إال بإقصاء الدين٬، وازداد املوقف عداء للدين يف املرحلة 

مع االشرتاكية املاركسية٬،  االيديولوجية القوميةفيها  تاليت تزاوج
سبحانه - لذلك جند بأن الساحة امتألت بدراسات تشكك يف اهللا

٬، واملالئكة٬، والوحي إخل... وتستهزئ ٬، ويف الرسول  -وتعاىل
بكل الغيبيات٬، وتعتربها من اخلرافات٬، وتدعو إىل تبين املادية 
اجلدلية يف التعامل مع كل شؤون االقتصاد واالجتماع والتاريخ 
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إخل... وقد أدى كل ذلك إىل إضعاف عامل الوحدة الثقافية يف 
 واقع األمة.

4 

لقد وعدت القيادات القومية العربية األمة يف مطلع القرن  
العشرين باالستقالل االقتصادي٬، وبارتفاع مستوى الدخل الفردي٬، 
تمع٬، وحتويله إىل جمتمع صناعي إخل... لكن النتائج   وباغتناء ا

أزمة يف كانت على عكس ذلك فهناك أزمات يف كل جمال٬، فهناك 
يف الصناعة٬، وهناك السكن٬، وهناك أزمة يف الزراعة٬، وهناك أزمة 

ال التعليمي فإن اإلحصائيات  أزمة يف الطعام إخل... أما يف ا
من سكان العامل العريب أميون٬، كذلك تشري  ٪40تشري إىل أن 

اإلحصائيات إىل حمدودية االبتكارات العلمية يف اجلامعات العربية٬، 
ة عدد الكتب املطبوعة يف الدول العربية باملقارنة مع وإىل حمدودي

٬، وإىل قّلة املستخدمني للحاسوب واالنرتنت )1( دول العامل األخرى
                                                 

ملتحــدة واجلامعــة العربيــة يف يشــري تقريــر التنميــة اإلنســانية الصــادر عــن األمــم ا )1(
م٬، أن الـدول العربيـة تـأيت يف مـؤخرة دول العـامل٬، فالنـاتج القـومي 2002عام  ربيع

يف  يوازي إنتاج مجيع الدول العربية٬، ويوضح التقرير أن االسـتثمار وحدها ألسبانيا
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إخل...
5
يف تغريــب قســم مــن  القوميــة العربيــة يــديولوجياا تلقــد تســبب 

ـ تمع٬، وذلـك أل  احملتـذى االغربيـة منوذجهـاحلضـارة  تجعلـ اأفراد ا
٬،  يف كـــل األمـــور االقتصـــادية والسياســـية واالجتماعيـــة والفنيـــة إخل...

يف ضــياع قســم آخــر٬، وهــذا القســم مل يقبــل التغريــب  تكمــا تســبب
 من جهة٬، ومل يستطع احلفاظ على اهلوية اإلسالمية من جهة ثانية.

   

 أن السـابق عـن منجـزات النهضـة إىل ننتهي مـن كـل احلـديث 
ويف منــع قيـــام  ٬،يف إقامــة الوحـــدة تفشــل القوميــة العربيـــة اايــديولوجي

٬، وعلـــــى إســـــرائيل أو توســـــعها٬، ويف بنـــــاء اقتصـــــاد مزدهـــــر ومســـــتقل
دمي الوحـدة الثقافيـة ويف التسـ تالعكس من ذلك سامه بب يف يف 

                                                                                                
٪ مــــن النــــاتج 0.5جمــــال البحــــث والتطــــوير يف العــــامل العــــريب ال يزيــــد عمــــره عــــن 

املتوســــط املتوســــط العــــاملي٬، وأن نســــبة البطالــــة يف  4/1ل مــــن القــــومي٬، وميثّــــل أقــــ
٪ وهي أعلى نسـبة يف العـامل٬، وحيـذر التقريـر مـن األوضـاع 15البلدان العربية تبلغ 

ل العربيـة يقـل متوسـط دخلهـم عـن ٪ مـن سـكان الـدو 20االقتصادية السيئة ألن 
 دوالرين يف اليوم فقط.
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تمع ٬، وقد أدى كـل ذلـك إىل توليـد أمـراض تغريب قسم كبري من ا
 ت: ملــاذا فشــل٬، والســؤال اآلن)1(عهودهــا  مل تعرفهــا األمــة يف ســابق

 ؟ القومية العربية كل ذلك الفشل يديولوجياا

لقد فشل الفكر القومي العـريب كـل ذلـك الفشـل نتيجـة عـدة  
٬، وحتليله له من جهة ها بنظرته إىل الواقع احمليط بهعوامل يتعلق بعض

ن لذلك حنـ ٬،عليها ويتعلق بعضها اآلخر مبضمونه والعناصر اليت قام
: هــل كانــت هنــاك ســنحّلل كــل تلــك العوامــل٬، ونتســاءل يف البدايــة

ظــروف تارخييــة تســتدعي انفصــال العــرب عــن األتــراك؟ وهــل كانــت 
هنــــاك عوامــــل داخليــــة تســــتدعي قيــــام الثــــورة العربيــــة الكــــربى عــــام 

م؟ وهــــل كانــــت هنــــاك عناصــــر موضــــوعية تتطلــــب انبثــــاق 1916
 ؟ القومية العربية يديولوجياا

   

                                                 
األمــة خــالل مائــة عــام أكثــر مــن كــل  ةالعربيــ ةالقوميــ ت ايــديولوجياأضــعف )1(

يـدة مل تعرفهـا ها أمراضـاً جدتأورث اضعفها خالل ألف عام٬، وذلك بسبب أ
ا كلها٬، وذلك بسبب التنكر الكامل ألبرز عوامل وجودها  .خالل مسري
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يف القرن التاسع عشر من  العربية انطلقت الدعوة إىل القومية 
عند مسيحيي بالد الشام فاهتمت املدارس الربوتستينية يف منتصف 
القرن التاسع عشر باللغة العربية٬، كما اهتمت عائالت مسيحية 

ئالت بنشر األدب العريب وبعض القواميس اللغوية٬، وأبرز هذه العا
عائلتا البستاين واليازجي٬، مث أصبحت الدعوة إىل القومية العربية 
أكثر تبلورًا عندما دعت بعض الشخصيات واألحزاب الرتكية إىل 
الطورانية وأبرزها حزب االحتاد الذي دعا إىل ترتيك اخلالفة 
العثمانية٬، فكان رد الفعل عند العرب بروز تيارات تدعو إىل القومية 

شأت عدة مجعيات منها: مجعية العربية الفتاة٬، واجلمعية العربية٬، ون
القحطانية إخل... مث وقع انفصال العرب عن اخلالفة العثمانية أثناء 

٬، م 1916احلرب العاملية األوىل وبعد الثورة العربية الكربى عام 
ظروف  االنفصال هل استوجبت ؟فلماذا انفصل العرب عن األتراك

علينا أن ندرس  إخل...؟ دية واالجتماعيةالعرب السياسية واالقتصا
 . سبقت جميء الفكر القومي العريبالفرتة اليت
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ـــة علـــى عـــدة أجنـــاس وعـــروق٬، وكـــا ن قامـــت اخلالفـــة العثماني
عليهمـا تلـك اخلالفـة٬، ومل يعـان  العرب واألتـراك أبـرز جنسـني قامـت
منــذ جمــيء األتــراك إىل بــالد  )1( هــذان اجلنســان أيــة مشــاكل بينهمــا

ومصــر إثــر القضــاء علــى املماليــك يف معركــة مــرج دابــق عــام الشــام 
م٬، لكــن ظهــرت تــوترات حمــدودة يف فــرتة متــأخرة مــن القــرن 1516

التاســع عشــر بــني بعــض اجلاليــات املســيحية واخلالفــة العثمانيــة إثــر 
تدخل الدول األوربية يف نظام امللل العثماين كما وقع يف جبل لبنان 

فرنسا من أجل محاية املوارنة من تدّخلت دولة  ٬، حنيم1860عام 
اعتداء الدروز علـيهم٬، وحيـث انتهـى احلصـار علـى السـاحل اللبنـاين 

                                                 
يف كتابه "نشوء القومية العربية"  زين ى الدكتور زين نور الدينألق )1(

٬، ودلل على رب واألتراك خالل احلكم العثمايناألضواء على العالقة بني الع
٬، ومل يعان أي العرب كانوا يتمتعون بوضع متميز٬، وكذلك اللغة العربية أن

طورانية منهما أية مشاكل إال يف الفرتة املتأخرة بعد ظهور التوجهات ال
املغالية يف التعصب الرتكي تأثرًا بالتوجهات القومية يف أوروبا٬، ومن شاء 

 . تفصيل يف هذه العالقة فليعد إليهال
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بــــإقرار اخلالفــــة العثمانيــــة يف اســــتانبول لنظــــام اســــتقاللية احلكــــم يف 
 والذي يقوم على الطائفتني: الدرزية واملارونية. ٬،متصرفية جبل لبنان
ك كانــت طبيعيــة إىل أن العالقــة بــني العــرب واألتــراوممــا يؤكــد 

فرتة متأخرة مـن وجـود اخلالفـة العثمانيـة هـو انعقـاد املـؤمتر العـريب يف 
م٬، والـــــذي ضـــــم كـــــل الفصـــــائل ذات التوجـــــه 1913بـــــاريس عـــــام 

القـــومي يف ســـورية ولبنـــان وفلســـطني والعـــراق٬، وكانـــت أبـــرز طلباتـــه 
وقراراتـــه تتعلـــق باخلدمـــة العســـكرية٬، والالمركزيـــة يف الشـــؤون اإلداريـــة 

... ومل يـــــأت أي ذكـــــر لالنفصـــــال عـــــن اخلالفـــــة العثمانيـــــة٬، بـــــل إخل
اعرتفــت القــرارات بالرابطــة العثمانيــة كرابطــة جتمــع بــني األجنــاس يف 
الســلطنة العثمانيــة. إذن مــا الــدوافع الــيت اســتدعت انفصــال العــرب 
عـــن األتـــراك وبـــروز الفكـــر القـــومي العـــريب كأيديولوجيـــة لألمـــة أثنـــاء 

  وبعدها؟احلرب العاملية األوىل
مل يكـــن انفصـــال العـــرب عـــن األتـــراك حاجـــة حقيقيـــة ملحـــة 
نابعـة مــن ظـرفهم كمــا ســبق أن وضـحنا٬، وإمنــا كـان انفصــاهلم مطلبــاً 
مـــن مطالــــب الــــدول الكـــربى٬، مــــن أجــــل تقســـيم اخلالفــــة العثمانيــــة 
واســتعمار أراضــيها٬، وقــد اســتخدمت الــدول الكــربى الطوائــف مــن 
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ا االقتصــــــادية أجــــــل حتقيــــــق هــــــدفها يف فــــــرض هيمنتهــــــا  وسياســــــا
 واالجتماعية والتعليمية إخل...

وقــــد اســــتغلت الــــدول الكــــربى وقــــوف اخلالفــــة العثمانيــــة إىل 
جانـــب أملانيـــا يف احلـــرب العامليـــة األوىل مـــن أجـــل دعـــوة العـــرب إىل 
االنفصــال عــن اخلالفــة العثمانيــة, وقــد أعلــن الشــريف حســني الثــورة 

وقـــد مت طـــرد اجليـــوش  م1916،٬علـــى األتـــراك يف حزيـــران مـــن عـــام 
م٬، مث انتـدبت عصـبة 1917العثمانية من فلسـطني وسـورية يف عـام 

األمــم انكلــرتا علــى العـــراق وفلســطني واألردن٬، كمــا انتــدبت فرنســـا 
قوميــة عربيــة  يف  ايــديولوجياعلــى ســورية ولبنــان٬، وقامــت دول ذات 
 .بعدهالعراق واألردن وسورية أثناء االنتداب و 

   

لعروبـــة" يف وجـــه القـــوميني رة العربيـــة شـــعار "القـــد رفعـــت الثـــو 
ب يف مــــواجهتهم اخلالفــــة ٬، كمــــا اســــتند إليــــه القوميــــون العــــر األتــــراك
؟ وكيـف تعامـل معـه حقيقة مفهـوم "العروبـة" يف تراثنـا٬، فما العثمانية

 ؟ القومية العربيةايديولوجيا دعاة 



  



 

 
29 

 



لسان العرب" جند يف مادة (ع.ر.ب) ما عند العودة إىل " 
يلي: َعرب الرجل يعُرُب عْربًا وعروبا٬، عن ثعلب٬، وُعروبًة وَعرابًة 
وعروبّية٬، كفُصح٬، وَعِرب إذا فُصح بعد لكنة يف لسانه! ورجل 

 عريٌب معِرٌب. 
وعــُرب لســانه٬، بالضـــم٬، ُعروبــًة أي صـــار عربيــا٬، وعـــريب بــّني العروبـــة 

ادر الـــيت ال أفعـــال هلـــا. وحكـــى األزهـــري: والعروبيـــة٬، ومهـــا مـــن املصـــ
رجل عريب إذا كـان نسـبه العـريب ثابتـا٬، وإن مل يكـن فصـيحا٬، ومجعـه 
العـــرب٬، كمـــا يقــــال: رجـــل جموســــي ويهـــودي٬، واجلمــــع حبـــذف يــــاء 
ــوس. ورجــل ُمعــِرٌب إذا كــان فصــيحا٬، وإن كــان  النســبة٬، اليهــود وا

 عجمي النسب.
بة٬، هو اسم قدمي ويف حديث اجلمعة: كانت تسمى: َعرو  

هلا٬، وكأنه ليس بعريب. يقال: يوُم َعروبٍة٬، ويوم الَعروبة٬، واألفصح أن 
ال يدخلها األلف والالم. قال السهيلي: يف الروض األُُنف: كعب 

٬، أول من ّمجع يوم الَعروبة٬، ومل بن لؤي جد سيدنا رسول اهللا 
معة٬، تسم  الَعروبة إال مذ جاء اإلسالم٬، وهو أول من مسّاها اجلُ 
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وكانت وكشيء جتتمع إليه يف هذا اليوم٬، فيخطبهم ويذكرهم مببعث 
٬، وتعليمهم أنه من ولده٬، ويأمرهم باتباعه واإلميان به٬، النيب 

 وينشر يف هذا أبياتا٬، منها:
 إذا قريش تبغّي اخللق خذالنا يا ليتين شاهٌد فحواَء دعوته

 اُجلمعة". كما رود يف القاموس احمليط: "َعروبة وبالالم يوم
اآلن مـــــن خـــــالل النقـــــول الســـــابقة جنـــــد أن كلمـــــة "الَعروبـــــة" 
بـالفتح تعــين يف تراثنــا امســاً ليــوم والــذي مســاه اإلســالم بعــد ذلــك يــوم 
اجلمعــة٬، أمــا كلمــة "الُعروبــة" بالضــم فرتتــبط بــأمرين: اللغــة العربيــة أو 
النسب العريب. هذا عن مفهوم "العروبة" يف الرتاث ٬، فكيف تعامل 

القوميون العرب ؟ فهل وقفـوا عنـد معانيـه ودالالتـه الرتاثيـة ؟ أم معه 
ــــم مل يقفــــوا عنــــد  ــــم محّلــــوه معــــاين ودالالت أخــــرى ؟ احلقيقــــة أ أ

 حمدّدات الرتاث له بل محّلوه دالالت أخرى ٬، أبرزها :
أصبحت العروبة عند القوميني العرب هي الرابطة الـيت جتمـع  -1

 رســـخها اإلســـالم والـــيت  العــرب عوضـــاً عـــن رابطـــة اإلخــاء الـــيت
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كانــت جتمــع العــرب بعضــهم مــع بعــض٬، وكانــت جتمعهــم مــع 
 غريهم من األجناس.

رفع القوميون العرب "العروبة" إىل مصاف االيديولوجيا٬، وملا   -2
كـــــان املضـــــمون الثقـــــايف ملفهـــــوم "العروبـــــة" يف اإلطـــــار العـــــريب 
اإلسالمي ال يتعدى معىن البالغة أو النسب كما رأينا٬، اضطر 

وميون العـرب إىل اللجـوء إىل مصـادر أخـرى مـن أجـل مـلء الق
مضــمون هــذه االيــديولوجيا مــرة مــن الفكــر الليــربايل٬، ومــرة مــن 
الفكـــــر االشـــــرتاكي٬، ومـــــرة مـــــن املاركســـــية٬، ومـــــرة مـــــن الفكـــــر 
الفاشـــي٬، ومـــرة مـــن النظريـــة القوميـــة األملانيـــة إخل...٬، اخلالصـــة 

ساســية مــن لقــد أصــبح االتكــاء علــى احلضــارة الغربيــة ضــرورة أ
 أجل القيام بعملية امللء تلك.

مل يســـفر احلـــديث عـــن ثنائيـــة العروبـــة واإلســـالم عنـــد بعـــض  -3
املفكــرين القــوميني مــن مثــل حممــد عــزة دروزه يف مطلــع القــرن٬، 
ومـــن مثـــل عصـــمت ســـيف الدولـــة يف الربـــع األخـــري مـــن القـــرن 
العشرين عن أي جديد يف النظرة إىل العوامـل الـيت تقـوم عليهـا 
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٬، بـــل بقـــي الـــدين اإلســـالمي مســـتبعداً مـــن تكوينهـــا٬، )1( األمـــة
وهـــــو مـــــا أدى إىل أن ال يـــــرتك احلــــــديث عـــــن ثنائيـــــة العروبــــــة 
تمعــات العربيــة الــيت حتكمهــا  واإلســالم أي أثــر جــوهري يف ا
القيادات القومية العربية٬، بل بقي احلديث عاماً وعاطفيـاً وغـري 

 ذي قيمة علمية وموضوعية وعملية.

ميكـــن أن ننتهـــي إليهـــا مـــن تعامـــل دعـــاة الفكـــر  اخلالصـــة الـــيت
ــم مل يقفــوا بــه عنــد دالالتــه  القــومي العــريب مــع مفهــوم "العروبــة" أ

ـــــــل محّ  ـــــــة ب ـــــــوه مـــــــرة رابطـــــــة٬، ومـــــــرة الرتاثي ـــــــوه معـــــــاين أخـــــــرى فجعل ل
سـاعدهم يف مثـل ذلـك جلـأوا إىل ي٬، وملا كان الـرتاث ال "أيديولوجيا"

مؤكد شكل طيع أن نقول ب٬، ونستلغربية مللء هذا املضموناحلضارة ا
لصــــاحل مفــــاهيم أيديولوجيــــة: قوميــــة مــــرة٬،  أن هــــذا املفهــــوم اختفــــى

 . وماركسية مرة أخرى
   

    
                                                 

انظــر تفصـــيًال هلــذا الـــرأي يف كتـــاب: "مــن محلـــة مشــاعل التقـــدم العـــريب:  )1(
 عصمت سيف الدولة" الذي أصدره مركز دراسات الوحدة العربية.
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 ايديولوجيابعد أن ألقينا الضوء على الظرف التارخيية لنشأة 
روبة"٬، مع مفهوم "الع ا٬، وحتدثنا عن صورة تعاملهالقومية العربية

إىل العصور  القومية العربية ايديولوجيا: كيف نظر دعاة نتساءل
؟ هذا ة إىل عصري املماليك والعثمانينياملتأخرة من تارخينا وخباص

ما سنلقي عليه الضوء يف الصفحات التالية ألنه يربز مدى اخلطأ 
يف تشخيصهم لواقع  القومية العربية ايديولوجياالذي وقع فيه دعاة 

    . الً خاطئةطئ يستدعي معاجلات وحلو ٬، ألن التشخيص اخلاةاألم
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مـا    وصم املفكرون القوميـون عصـري املماليـك والعثمـانيني بأ
عصـــرا احنطـــاط معتمـــدين علـــى التصـــنيف الـــذي يقســـم تارخينـــا إىل 
عصر نشأة٬، مث عصـر ترمجـة٬، مث عصـر إبـداع فكـري٬، مث عصـر مجـود 

أحكـــامهم طـــاط٬، وعنـــدما فصـــل القوميـــون ذلـــك مل ينطلقـــوا يف واحن
إنـــزال تـــاريخ أوروبـــا علـــى  ٬، إمنـــا كـــان مـــنالســـابقة مـــن دراســـة الواقـــع

قايســـة بـــني مســـرية أوروبـــا ومســـريتنا٬، فأوروبـــا ذاقـــت ٬، ومـــن املتارخينـــا
ضـة٬، مث عصـر تنـوياالستبداد٬، ومّرت بعصـر احنطـاط ٬، لـذلك ال ر و

٬، راض نفســها٬، وتعــرف املراحــل نفســهامــن أن تــذوق أمتنــا األمــ بــد
ة ال ؟ وإىل سابقة بـني تارخينـا وتـاريخ أوروبـافإىل أي حد تصح املشا

؟ وإىل أي حــد يصــدق القــول حــد ميكــن املقايســة بــني الــواقعتني أي
؟ وإىل ادبأن تارخينا هو تاريخ استبداد بـاملعىن األورويب لكلمـة اسـتبد

أخرة والعصــرين: اململــوكي أي حــد يصــح اعتبــار الفــرتة العباســية املتــ
 . تعرضه يف السطور التاليةسنس؟ هذا ما والعثماين عصور احنطاط
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ــــاريخ حضــــارتنا وقســــموه إىل عــــدة  ــــاحثني ت درس بعــــض الب
عهــود االحنطــاط٬،  مراحــل٬، واعتــربوا العهــدين اململــوكي والعثمــاين مــن

ــــة اإلبــــداع  ــــرز مظــــاهر االحنطــــاط يف رأيهــــم: مجــــود العقــــول٬، وقّل وأب
العلمـــي٬، والتكـــرار واالجـــرتار يف اإلنتـــاج العلمـــي إخل...٬، ومـــن أبـــرز 

 )1( هلـا الـدكتور حممـد عابـد اجلـابري واونظّـر الذين شرحوا هذه احلالـة 
ة يف كتبـــه عـــن العقـــل العـــريب ٬، فمـــاذا جـــاء فيهـــا عـــن احنطـــاط األمـــ

 ووجودها العقلي والعلمي ؟ 
لقد اعترب اجلابري أّن أهم عامل ساهم يف تكوين العقل 
العريب هو عصر التدوين٬، ألنه اإلطار املرجعي الذي يشد إليه مجيع 

                                                 
 ٬،للفكــرة نفســها ٬، يف كتبــه عــن مشــكالت احلضــارةتعــرض مالــك بــن نــيب )1(

ــــة لالســــتعمار" ــــرب أن األمــــة  ٬،ولكــــن مسّاهــــا تســــمية أخــــرى هــــي "القابلي واعت
 أصــــبحت معطلــــة الفاعليــــة منــــذ عهــــد "املوّحــــدين" لكّنــــه مل يفّصــــل تفصــــيل

 .والتدليل عليها يف توضيح الفكرة وشرحها اجلابري
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ا الالحقة إىل يومنا هذا٬، فصورة  فروع الثقافة وينظم خمتلف متوجا
صر العصر اجلاهلي وصورة صدر اإلسالم والقسم األعظم من الع

األموي إمنا نسجتها خيوط منبثقة من عصر التدوين٬، وقد استند 
اجلابري يف تقرير ذلك إىل نص للذهيب يقول فيه: "يف سنة ثالث 
وأربعني ومائة للهجرة شرع علماء اإلسالم يف هذا العصر يف تدوين 
احلديث والفقه والتفسري فصنف ابن جريج مبكة٬، ومالك للموطأ 

الشام٬، وابن أيب عروبة ومحاد بن سلمة وغريمها باملدينة٬، واألوزاعي ب
بالبصرة٬، ومعمر باليمن٬، وسفيان الثوري بالكوفة٬، وصنف ابن 
اسحاق يف املغازي٬، وصنف أبو حنيفة رمحه اهللا الفقه والرأي. مث 
بعد يسري صنف هشيم والليث وابن هليعة مث ابن املبارك وأبو 

ودونت كتب العربية يوسف وابن وهب. وكثر تدوين العلم وتبويبه٬، 
واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان الناس يتكلمون 

(تاريخ من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غري مرتبة" 
 .)416ص السيوطي٬،       اخللفاء٬، جالل الدين 

مث درس اجلــابري األنظمــة املعرفيــة الــيت شــكلت بنيــة العقــل 
لــيت نتجــت عــن تصــادم وتــداخل األنظمــة العــريب٬، وأشــار إىل أزمتــه ا
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املعرفيــــة الثالثيــــة وهــــي البيــــان والعرفــــان والربهــــان٬، وكــــان أبــــو حامــــد 
ــــة وإنتاجــــه الفكــــري هــــذا  ــــه الروحي ــــذي تشــــّخص يف جتربت الغــــزايل ال

 التصادم والتداخل.
مث أشـــار اجلـــابري إىل حلظتـــني متمـــايزتني يف العقـــل العـــريب٬، 

ن إىل حلظـة الغـزايل كـان العقـل األوىل: متتد من بدايات عصر التدوي
العريب فيها فاعًال منتجاً. الثانية: ما بعد حلظة الغزايل ابتدأ مـا أمسـاه 
بالتــداخل التلفيقــي بــني الــنظم املعرفيــة الثالثــة وأصــبح العقــل العــريب 

 فيها جامداً.
لكــن الــدكتور جــورج صــليبا توّصــل يف كتــاب جديــد حتــت 

إىل نتائج خمالفة ملـا  )1(وتطوره"  عنوان "الفكر العلمي العريب: نشأته
توّصل إليه الكاتبان السـابقان٬، ألنـه اتبـع منهجيـة جديـدة يف دراسـة 
العلـــوم العربيـــة٬، وتقـــوم هـــذه املنهجيـــة علـــى رصـــد التطـــورات العلميـــة 
للعلـــوم العربيـــة وعلـــى عـــدم االنطـــالق مـــن نظريـــات مســـبقة٬، وطبـــق 

                                                 
اإلســـــالمية يف جامعـــــة  صـــــدر الكتـــــاب عـــــن مركـــــز الدراســـــات املســـــيحية )1(

 م.1998البلمند عام 
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لعلــم الفلــك  ذلــك علــى علــم الفلــك فتوّصــل إىل أّن العصــر الــذهيب
العــــريب هــــو العصــــر الــــذي يطلقــــون عليــــه عصــــر االحنطــــاط بالنســــبة 
ــــات  للعلــــوم العربيــــة بشــــكل عــــام٬، ويشــــري يف هــــذا الصــــدد إىل نظري
سـطي" الـذي ألفـه  ابتدعها نصري الدين الطوسي يف كتابيه "حترير ا

ـــــاب 1247عـــــام  ـــــذي ألفـــــه بعـــــد الكت ـــــة" ال ـــــذكرة يف اهليئ م٬، و "الت
رة سنة٬، وقد أفرد الطوسي فصًال كامًال للرد السابق بنحو ثالث عش

علــــى علــــم الفلــــك اليونــــاين وإلقامــــة هيئتــــه البديلــــة٬، ويف أثنــــاء هــــذا 
العــرض يســتخدم الطوســي مــرة ثانيــة النظريــة اجلديــدة الــيت كــان قــد 
ـــــذه  ســـــطي"٬، وإذا  اقرتحهـــــا بشـــــكل مبـــــدئي يف كتـــــاب "حتريـــــر ا

ن يف أعمـــــال  النظريــــة تظهـــــر هـــــي األخــــرى بعـــــد حـــــوايل ثالثــــة قـــــرو 
 كوبرنيك بالذات وبالشكل الذي ظهرت فيه يف "تذكرة" الطوسي.

وقــد درس املستشــرق كــارادي فــو هــذا الفصــل بالــذات مــن 
"تذكرة" الطوسي يف أواخر القرن التاسع  عشر٬، وكان قد عثـر فعـًال 
على نظرية الطوسي اجلديدة٬، لكنه مل يستطع أن يضـعها يف إطارهـا 

من العقلية اليت ال تتوقع أن جتد أعماًال الصحيح ألنه كان يعمل ض
 إبداعية يف هذه املرحلة املتأخرة اليت ومست بعصر االحنطاط.
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ومل يتوقــف األمــر عنــد الطوســي وحــده بــل مشــل اإلبــداع يف 
علم الفلك عشرات من اآلخرين يف القرون التاليـة وكـان مـن أبـرزهم 

كــــان مشــــس الــــدين اخلفــــري الــــذي كــــان معاصــــراً لكوبرنيــــك والــــذي  
يتحّلى مبقدرة رياضية وبدرايـة يف دور الرياضـيات يف صـياغة العلـوم٬، 
نــدر أن يوجــد مثلهــا يف أعمــال الــذين أتــوا قبــل القــرن الســابع عشــر 

 الذي مت فيه فعًال تكوين العلم احلديث.
وأشار الدكتور صليبا إىل خطأ وقع فيـه مستشـرق آخـر هـو 

تـــاب "ســـّلم اإلدراك" فرانســوا نـــو يف قراءتـــه أواخـــر القـــرن املاضـــي لك
الســـرياين البـــن العـــربي مـــن القـــرن الثالـــث عشـــر املـــيالدي عنـــدما مل 
يستطع أن يفهم عمق االنتقادات املوجهة لعلم الفلـك اليونـاين الـيت  
كانت تتم يف مدينة مراغـة ويف غريهـا مـن املـدن اإلسـالمية٬، ألنـه مل 

نـــت يكـــن يتوقـــع أي جديـــد أيضـــاً يف هـــذه احلقبـــة املتـــأخرة الـــيت كا
 موسومة باالحنطاط واجلمود العقلي.

وبناء على هذه اإلشارات اليت تـوّفرت لـدى الـدكتور جـورج 
صــليبا دعــا إىل إعــادة النظــر يف تقســيم تــاريخ حضــارتنا إىل فــرتات: 

٬، مث عصـــر مجـــود أة٬، وعصـــر ترمجـــة٬، وعصـــر إبـــداع فكـــريعصـــر نشـــ
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ـــــــذين  واحنطـــــــاط٬، ألّن هـــــــذا التقســـــــيم منســـــــوب إىل املستشـــــــرقني ال
دون مركزيــة احلضــارة الغربيــة مــن جهــة٬، وألنــه ينــاقض التطــورات يعتمـ

احلقيقيـة للعلـوم العربيـة الـيت عرفــت ازدهـاراً يف العصـر الـذي يســمونه 
 عصر االحنطاط من جهة ثانية.
    

واآلن بعد أن رأينا خطأ املفكرين القوميني يف تقسيم تارخينا  
ويف اعتبارهم ٬، أة مث ترمجة مث ازدهار مث احنطاطإىل عصر نش

اململوكي والعثماين عصري احنطاط٬، ننتقل إىل مناقشة  العهدين
استبداد باملعىن األورويب ٬، وهي اعتبارهم تارخينا تاريخ شبهة أخرى

 .للكلمة
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ــا عــن االســتبداد وأبــرزهم عبــد  ٬،حتــدث مفكــرو النهضــة وكّتا
شـــــهور "طبـــــائع االســـــتبداد ومصـــــارع الـــــرمحن الكـــــواكيب يف كتابـــــه امل

م٬، واعتــــــربوه أخطــــــر مــــــرض 1902االســــــتعباد" الــــــذي أّلفــــــه عــــــام 
واجهتــه األمــه٬، وجــاراهم يف ذلــك املفكــرون القوميــون واعتــربوا بدايــة 

على اخلالفة٬، واعتـربوا  غري العربية ذلك مع تسلط األجناس األخرى
م يف كـل مرحلـ ة مـن مراحـل احلرية والتحرر شعاراً رئيسياً من شعارا

عملهــــــــم القــــــــومي٬، وال خــــــــالف معهــــــــم يف أن النظــــــــام السياســــــــي 
اإلســالمي مل يطبــق آراءه النظريــة الــيت تقــوم علــى الشــورى٬، والعــدل٬، 
واالختيار٬، واليت فصل الفقهاء احلديث عنها يف األحكام السلطانية 
بشــــكل عــــام٬، وعــــرف ظلمــــاً حــــاق باألشــــخاص وبــــبعض الفئــــات 

مل يطبـق مبـدأ االختيـار الـذي أكـده االجتماعية٬، وذلـك بسـبب أنـه 
يف كــل مراحــل تارخينــا  الصــحابة يف اختيــار أيب بكــر الصــّديق 

املاضي٬، ومل حيّدد اآللية اليت تنفـذ ذلـك٬، لكنـه مل يعـرف االسـتبداد. 
ــــى إذن  ــــن جــــاء مفهــــوم االســــتبداد؟ وهــــل ميكــــن تطبيقــــه عل مــــن أي

 تارخينا؟ وكيف جرى احلكم يف تارخينا؟ وما أبرز آلياته؟
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جـــــاء مفهـــــوم االســـــتبداد مـــــن النظـــــام اإلقطـــــاعي الغـــــريب يف  
العصور الوسطى حيث كان ميلك اإلقطاعي فيه األرض ومن عليها 
مـــن بشـــر وحيـــوان ونبـــات وشـــجر٬، ويـــتحكم فـــيهم حســـب أهوائـــه 

لـه دون وجـود لقـانون يرسـم أفقـاً أو حـداً  ومزاجه وحسـب مـا يـروق
الــيت انبثقــت عــن لتصــرفاته وأعمالــه٬، لــذلك عنــدما جــاءت الثــورات 

ــــربت هــــذه الوثيقــــة  ــــة ومحلــــت معهــــا الدســــتور٬، اعت املرحلــــة الربجوازي
(الدســتور) الــيت حتــّدد بعــض جوانــب العالقــة بــني احلــاكم واحملكــوم٬، 
ايـــة لعهـــد  وتبـــّني واجبـــات احلـــاكم واحملكـــوم وحقوقهمـــا٬، اعتـــربت 
ا انتقلـت يف العالقـة بـني احلـاكم واحملكـوم مـن العالقـة  االستبداد أل
غري احملددة بأية قواعد أو ضوابط إىل العالقة احملددة ببعض القواعد 
والضوابط٬، ولكـن هـذه اخلاصـية كانـت موجـودة منـذ اللحظـة األوىل 
يف تارخينــا حيــث كــان القــرآن الكــرمي دســتوراً ألمتنــا مل حيــدد العالقــة 
بـــني احلـــاكم واحملكـــوم فحســـب٬، بـــل فّصـــل عالقـــة احلـــاكم بـــاحملكوم 

حلـاكم٬، مـن مثـل: وجـوب الشـورى٬، وإقامـة الصــالة٬، وبـّني واجبـات ا
وجبايــة الزكــاة وتوزيعهــا يف مصــارفها احملــّددة٬، ونشــر الــدين٬، وحتديــد 
العقوبــات الــيت ميكـــن أن يوقعهــا احلــاكم علـــى احملكــومني مــن مثـــل: 
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. د شـرب املسـكرات إخل..حد السرقة٬، وحد الزنا٬، وحد احلرابة٬، وح
عــة طاملــا أن احلــاكم مطيــع اهللا وبــّني واجبــات احملكــوم مــن مثــل: الطا

٬، والنصـــح للحـــاكم٬، ودفـــع الزكـــاة٬، واالســـتجابة لـــداعي ورســـوله 
اجلهاد إخل... إذن هذه التحديدات اليت شرعها اإلسالم يف جماالت 
احلــاكم واحملكــوم ويف العالقــة بينهمــا ويف عالقتهمــا بــاآلخرين أزالــت 

كانــت عالقــة   ســبباً رئيســياً مــن أســباب االســتبداد٬، واآلن لنــر: كيــف
 احلاكم باحملكوم والراعي بالرعية على مدار القرون السابقة؟

األمة اإلسالمية٬، وقامت عالقته  لقد أنشأ الرسول حممد  
محـــــة والرأفـــــة علـــــى العـــــدل واملســـــاواة والشـــــورى والر  مـــــع رعيتـــــه 

.. وكانــت منوذجــاً للعالقــة املثاليــة بــني احلــاكم واحلكمــة والعلــم إخل.
ــا ألن خصــومنا أو جمادلينــا واحملكــوم ولــن ن ا وحيثّيا فّصــل يف صــور

 قد حيتجون بأنـه ال جمـال للمحاججـة خبصـوص عالقـة الرسـول 
بالصحابة ألنه نيب تسّدد السماء عالقته برعيته٬، وينــزل عليـه جربيـل 
بـــاحلق خبصوصـــها٬، وأمـــا اخللفـــاء الراشـــدون فيســـّلم معظـــم الدارســـني 

نــــت ســــليمة ومشــــرقة وإجيابيــــة بــــأن العالقــــة بيــــنهم وبــــني رعيــــتهم كا
وحققت العدل  بصحابته  وقريبة من صورة عالقة الرسول 
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ـــذلك لـــن خنـــوض يف تفاصـــيلها  واملســـاواة والشـــورى والرمحـــة إخل... ل
ـــا ليســـت جمـــال اخـــتالف٬، لكـــن العصـــور التاليـــة هـــي جمـــال  طاملـــا أ
ام باالستبداد٬، وحنـن مـن أجـل تقريـر وجهـة نظـر صـائبة يف هـذا  اال

وع لن نسـتطيع أن نستقصـي يف هـذا املقـال كـل وقـائع التـاريخ املوض
األموي والعباسي واململـوكي والعثمـاين مـن أجـل اسـتخالص أحكـام 
دقيقـــة يف جمـــال احلكـــم مـــن جهـــة٬، ولـــن نســـتطيع أن نستقصـــي كـــل 
ــــك  تفصــــيالت عالقــــات احلــــاكم اإلســــالمي برعيتــــه خــــالل كــــل ذل

ـا أو بعـ دها عـن االسـتبداد التاريخ الطويـل مـن أجـل تقريـر مـدى قر
من جهة ثانية٬، فـذلك حيتـاج إىل دراسـات متعـددة نسـأل اهللا العـون 
علـــى تــــدوينها يف أيــــام قادمـــه٬، لكــــن يكفــــي يف هـــذا املقــــال إعطــــاء 
مؤشرات عن اجتاه احلكم وعن مدى سالمة عالقة احلاكم بـاحملكوم 

 يف ذلك التاريخ الطويل٬، وهو ما سنجتهد أن نقوم به.

كـانوا   فـة الراشـدة بـأن اخللفـاء الراشـدين متيزت فرتة اخلال 
أمــراء األمــة وعلماءهــا يف الوقــت نفســه٬، لكــن العهــد األمــوي شــهد 
ظهــور قيــادتني لألمــة مهــا: قيــادة األمــراء وقيــادة العلمــاء٬، مث اســتمرار 
األمـــر علـــى هـــذه املنـــوال يف  العهـــود التاليـــة: العباســـية٬، واململوكيـــة٬، 
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مـــراء تأخـــذ شـــرعيتها مـــن التزامهـــا والعثمانيـــة٬، وقـــد كانـــت قيـــادة األ
بالشريعة اإلسالمية٬، وهذا ما ميكن أن نعتـربه أول عامـل ينفـي عنهـا 

ألنـه كــان  -كمـا وضـحنا ذلــك يف بدايـة احلـديث-صـفة االسـتبداد 
حيــّدد عالقتهــا برعيتهــا٬، ويوضــح واجبــات وحقــوق الطــرفني: الراعــي 

ــا (أي قيــادة األمــراء) مل تكــن تنفــرد ب قيــادة مجــاهري والرعيــة٬، كمــا أ
املســـلمني٬، بـــل كانـــت قيـــادة العلمـــاء تشـــاركها يف هـــذه القيـــادة مـــن 
ا من جهة ثانيـة ممـا يقلـل مـن  جهة٬، وحتاسبها على كثري من تصرفا
حجــــم ظلمهــــا وفرصــــه٬، وال أريــــد  أن أعــــدد أمســــاء العلمــــاء الــــذين 
ســــامهوا يف قيــــادة املســــلمني علــــى مــــدار التــــاريخ املاضــــي أو أعــــدد 

تشري إىل حماسبتهم األمراء٬، فالتاريخ مملوء بشواهد تدل املواقف اليت 
علـــى األمـــرين الســـابقني٬، واألمـــر أجلـــى وأوضـــح مـــن أن حيتـــاج إىل 
تعــداد أو تــدليل٬، ويكفــي أن نــذكر امســني مهــا العــز بــن عبــد الســالم 

 وابن تيمية ودورمها يف حتريك األحداث وتوجيهها يف عصرمها.
العلمــاء مل تبــق يف صـــورة وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن قيــادة 

أشــخاص إمنــا حتّولــت إىل أشــبه مــا يكــون باملؤسســة مــع مــرور الــزمن 
ـــادة حتتـــوي عـــدة وظـــائف يف العهـــد العثمـــاين٬،  فأصـــبحت هـــذه القي
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منها: شـيخ اإلسـالم الـذي كـان يسـكن عاصـمة اخلالفـة اسـتامبول٬، 
ويــأيت ترتيبــه الثــاين يف الربوتوكــول  الرمســي بعــد اخلليفــة وقبــل الصــدر 
األعظــم الــذي هــو رئــيس الــوزراء٬، ومنهــا أيضــاً: القضــاة٬، والفقهــاء٬، 
ـــاء املســـاجد وأئمتهـــا٬، واملؤذنـــون واخلدمـــة٬،  ـــاء األشـــراف٬، وخطب ونقب
والقــرّاء٬، والوّعــاظ إخل... وكــان هــؤالء يأخــذون رواتــبهم مــن خــالل 
ــــــــاف٬، وكــــــــان القضــــــــاة يقومــــــــون باإلضــــــــافة إىل قضــــــــائهم يف  األوق

٬، بتثبيــــت مشــــايخ احلــــرف وفــــض اخلصــــومات الشخصــــية والتجاريــــة
م٬، وكان القضاة مبثابة حكام شرعيني لألمة٬، وكـانوا يقومـون  منازعا
بــدور صــلة الوصــل بــني الــوايل واألهــايل٬، فينقلــون أحكــام الــوايل إىل 

م إىل الوايل.   األهايل٬، وينقلون رغبات األهايل وطلبا
ــــى  ــــيت نافســــت األمــــراء عل ــــادة العلمــــاء ال وباإلضــــافة إىل قي

ذهم عنــد مجــاهري املســلمني٬، وشــاركتهم يف هــذا النفــوذ٬، ومنعــت نفــو 
تمع اإلسالمي   انفرادهم بالسلطة٬، برزت قيادات مدنية أخرى يف ا
كانت تؤدي دوراً أخالقياً أواقتصادياً أو رقابياً أوثقافياً أو اجتماعيـاً 
إخل...٬، ومـــــن هـــــذه القيـــــادات الـــــيت تطـــــورت علـــــى مـــــدار التـــــاريخ 

مـــــــات احلرفيـــــــة٬، والطـــــــرق الصـــــــوفية٬، واحلســـــــبة٬، اإلســـــــالمي: التنظي
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واألوقـــــاف٬، وسأشـــــري باختصـــــار إىل دور كـــــل منهـــــا خـــــالل العهـــــد 
امــــــاً مــــــن غــــــريه  -كمــــــا قلــــــت-العثمــــــاين ألنــــــه  العهــــــد األكثــــــر ا

 باالستبداد.
فمـــن دراســـة احلـــرف والصـــناعات جنـــد أن كـــل حرفـــة كانـــت  

ــا الذاتيــة احملليــة٬، وكانــت ســل طة شــيخ ختتــار شــيخها املناســب بإراد
الطائفـــة تشـــمل إدارة شـــؤون أبنـــاء الطائفـــة٬، واالهتمـــام مبشـــاكلهم٬، 
م٬، والطلب من القاضـي تسـجيل هـذه  واإلشراف على تنفيذ اتفاقا
االتفاقــــات٬، وكــــان يرفــــع شــــكاوى الطائفــــة علــــى طائفــــة أخــــرى إىل 

 القاضي بنفسه٬، وكان الوايل يتصل بأصحاب احلرفة عن طريقه.
لطته اعتمــــاداً علــــى العالقــــات وكــــان شــــيخ احلرفــــة ميــــارس ســــ 

التنظيمية واألخوية الصـادقة الـيت كانـت تربطـه بأبنـاء الطائفـة٬، فعلـى 
املســتوى التقــين والتنظيمــي خيضــع التعلــيم احلــريف لرتاتبيــة دقيقــة بــدءاً 
مـــن املبتـــدئني إىل الصـــانع وإىل املعلـــم. وعلـــى قاعـــدة هـــذه الرتاتبيـــة 

لصــنعة) املبتــدئني املــاهرين لشــيخ احلرفــة احلــق يف أن يشــّد بالكــار (ا
فيصــريون صــناعاً أو معلمــني. وحفلــة الشــّد حفلــة ترفيــع املبتــدئ إىل 
صـــانع أو الصـــانع إىل معّلـــم٬، هـــي حفلـــة ذات طـــابع ديـــين٬، ويظهـــر 
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ــــل  ذلــــك يف قــــراءة "الفاحتــــة" واألدعيــــة واألناشــــيد النبويــــة الــــيت تتخّل
اضـرين٬، احلفلة٬، وإسباغ جو مـن الـورع والتقـوى علـى "املشـدود" واحل

والتشــديد علــى "العهــد" و"امليثــاق" و"األخــوة" أمــام اهللا واجلماعــة٬، 
وكــان املشــدود يعاهــد املعلــم علــى أن يلتــزم بقواعــد منهــا: اإلتقــان٬، 

 عدم الغش٬، والتسعرية العادله٬، التضامن مع رفاق املهنة إخل...
وكـــان هنـــاك "شـــيخ مشـــايخ احلـــرف أو شـــيخ التجـــار" وكـــان  

ر ويشــرتط فيــه أن يكــون صــاحب ديــن وأخــالق يعــّني بإمجــاع التجــا
ـا٬، وأن خيتــاره ويرضـى بــه كامـل التجــار٬، وأن  أهـًال للمشـيخة الئقــاً 
يوافـــق القاضـــي والســـلطان علـــى تعيينـــه٬، وكانـــت مهمـــة هـــذا الشـــيخ 
تشــمل اإلشــراف علــى كــل طوائــف احلــرف ومشــاخيها٬، ويقــوم بصــلة 

جهـــة  الوصـــل بـــني الـــوايل والقاضـــي مـــن جهـــة٬، وهـــذه الطوائـــف مـــن
أخـــرى٬، وال يـــتم أي تغيـــري إال بعلمـــه ورأيـــه٬، وكـــان مشـــايخ احلــــرف  

 كلهم يُنتخبون حبضوره ويُزّكون بتزكيته.
تمـع اإلسـالمي٬،   نشأت احلسبة يف مرحلة مبكرة من تاريخ ا

مث تطــــــّورت فأصــــــبح يرأســــــها حمتســــــب ومعــــــه حمتســــــبون معــــــاونون٬، 
شـــمة ومنـــع مهمــتهم احملافظـــة علـــى اآلداب واألخــالق والنظافـــة واحل
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ــدف أن جتعــل األخــالق  الغــش وعــدم االخــتالط ... وقــد كانــت 
تمـــــع حمافظـــــاً علـــــى شخصـــــيته  اإلســـــالمية ســـــجية وطبعـــــاً ليبقـــــى ا

 وهويته.
كما   أما األوقاف فقد شغلت ثلث ثروة العامل اإلسالمي 

وقامت بدور  ذكرنا سابقًا يف أكثر من موضع يف هذا الكتاب٬،
فقد أنشأت املدارس واملكتبات٬، اجتماعي وثقايف واقتصادي٬، 

وأنفقت على العلماء وطالب العلم٬، كما كلفت بعض العاملني 
بنسخ الكتب من أجل إيقافها على طالب العلم٬، كما أنشأت 
األوقاف املستشفيات اليت كانت تعاجل الناس جمانا٬، كما أنشأت 
اخلانات اليت كانت تؤوي الناس على الطرقات٬، كما أوقفت الدور 

 تساعد الفقراء وتؤويهم وتطعمهم إخل...  اليت
ــــيت عرفهــــا   اخلالصــــة: مل تعــــرف أمتنــــا االســــتبداد بالصــــورة  ال

تمــع اإلقطــاعي الغــريب يف العصــور الوســطى٬، ومثّــل التــزام األمــراء  ا
املســلمني بتنفيــذ الشــريعة اإلســالمية الشــرط األول ملــنحهم الشــرعية 

لالســـتبداد ألنـــه الوثيقـــة  مـــن قبـــل األمـــة كمـــا مثـــل هـــذا االلتـــزام نفيـــاً 
ــاء لالســتبداد يف حياتــه  الدســتورية الــيت اعتــرب الغــرب وجــود مثلهــا إ
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السياسية٬، وقامت قيـادة العلمـاء بـدور القيـادة املوازيـة لقيـادة األمـراء 
علــى مــدار التــاريخ اإلســالمي ممــا جعلهــا تواجــه ظلــم األمــراء فتقلــل 

مؤسسـات ورابـط من حجمه حينـا٬، وتبطلـه حينـاً آخـر٬، كمـا قامـت 
أخــــرى مــــن مثــــل: املنظمــــات احلرفيــــة٬، واحلســــبة٬، واألوقــــاف٬، بــــدور 
ــــا٬، وتوســــيع  ــــادة احلاكمــــة حين ــــني مجــــاهري املســــلمني والقي الوســــيط ب
م حينــاً آخــر٬، وإبعــادهم عــن تــدخالت  هــامش االســتقالل يف حيــا
األمراء حيناً ثالثا٬، ويف كل األحوال قامت تلك املؤسسات والروابط 

إغنــاء اجلانــب املــدين والثقــايف واالقتصــادي واالجتمــاعي والقيــادات ب
والرقـــايب يف حيــــاة مجــــاهري املســــلمني إغنـــاء فريــــدا٬، ورعايتــــه وتوســــيع 

 . دائرته
   

كـر القـومي العـريب مـن تـاريخ ضنا فيمـا سـبق موقـف الفاستعر
٬، ورأينــا كيــف أنــه شــخص العهــدين اململــوكي والعثمــاين وجانبــاً أمتنــا

ـــمـــن العصـــر العبا ٬، وكـــذلك اعتـــرب العهـــود ر احنطـــاطو عصـــ اســـي بأ
ومل يكن مصيباً يف كال ٬، ة والعثمانية عهود استبدادالعباسية واململوكي

التشخيصــــني٬، بــــل كــــان نــــاقًال ملقــــوالت أوروبــــا٬، ومنــــزًال إياهــــا علــــى 
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٬، وهـو ضـرورة هذا اخلطأ يف التشخيص يف خطأ آخر٬، وأوقعه تارخينا
ــــةل للرابطــــة القائمــــة البحــــث عــــن بــــدي ٬، وعــــن بــــديل وهــــي العثماني

٬، فنقل فكرة يولوجيا الدين اإلسالميلأليديولوجيا املوجودة وهي أيد
٬، فمـا سادت أوروبـا يف القـرن التاسـع عشـراأليديولوجيا القومية اليت 

؟ ومــــا القوميــــة العربيــــة الــــيت دعــــا إليهــــا دعــــاة الفكــــر القــــومي العــــريب
ا  .الثاين لفصلنجتهد يف توضيحه وحتليله يف ا؟ هذا ما سمضمو
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اعترب ساطع احلصري أن القرن التاسع عشر هو قرن  

القوميات يف أوروبا٬، وأن القرن العشرين هو عصر القوميات يف 
ء آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية٬، وهناك عدة نظريات تفّسر نشو 

 القوميات واألمم وأبرزها: 
1 

وتعترب أن أهم عوامـل نشـوء األمـم وتكوينهـا عـامالن٬، مهـا: 
اللغـــة والتـــاريخ٬، وأبـــرز مـــن دعـــا إىل هـــذه النظريـــة املفكـــرون األملـــان٬، 

 م بداية لتكون األمة األملانية.1807واعتربت خطب فختة عام 
2 

نشوء األمم هو إرادة العيش املشـرتكة  وتعترب أن أهم عوامل
يف دولة واحدة هي األصل يف نشـوء األمـم٬، وتعتـرب هـذه النظريـة أن 
ـــا ســـابقة عليهـــا٬، وتعطـــي هـــذه  الدولـــة هـــي الـــيت تنشـــىء األمـــة٬، وأ

 النظرية دوراً كبرياً للعوامل اجلغرافية يف نشوء األمم والدول.
3   
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األمم تأيت حصيلة عدة عوامل هي:  وتعترب هذه النظرية أن
اجلماعـــة املســـتقرة علـــى أرض حمـــددة٬، وذات اقتصـــاد مشـــرتك٬، ولغـــة 

 واحدة٬، وذات تراث ثقايف مشرتك.
وقد وجدت كل من النظريات الثالث صداها يف العامل  

العريب فقامت أحزاب ومجاعات متبنية النظرية األملانية وأبرزها اليت 
وقامت أحزاب ومجاعات تدعو إىل  تدعو إىل القومية العربية٬،

النظرية الفرنسية وأبرزها احلزب القومي السوري االجتماعي يف 
سورية واألحزاب اليت تدعو إىل القومية املصرية الفرعونية يف مصر٬، 
أما النظرية الستالينية فقد تبنتها األحزاب الشيوعية يف العامل العريب٬، 

ا ا لنظرية اليت تبنتها وحنن سنقف عند النظرية األوىل أل
الشخصيات القومية العربية واألحزاب القومية العربية٬، اليت أصبحت 

م يف مصر 1952يوليو عام  23هلا قيادة العامل العريب بعد ثورة 
بقيادة مجال عبد الناصر٬، يف حني انتهى دور األحزاب اليت تبنت 
النظرية الفرنسية من أمثال احلزب القومي السوري االجتماعي٬، 

 .حزب الوفد املصريو 
؟ ؟ ما مضمونهي يقوم عليه الفكر القومي العريبفما الذ 

 ؟ومن أبرز دعاته ومنّظريه
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أبـــــرز دعــــــاة القوميـــــة العربيــــــة وأقــــــدمهم  )1(ســـــاطع احلصــــــري  
ورائدهم٬، ألقى عشرات احملاضرات حـول فكـرة القوميـة العربيـة٬، وقـد 

ـــــى عنصـــــري اللغـــــة أبـــــرز يف حم ـــــة تقـــــوم عل ـــــة العربي اضـــــراته أن القومي
ـــــرب أن اللغـــــة روح األمـــــة٬، وأن التـــــاريخ ذاكـــــرة األمـــــة  والتـــــاريخ٬، واعت

                                                 
م يف حلـــب مـــن ســـورية٬، وعمـــل أبـــوه 1880ولـــد ســـاطع احلصـــري عـــام  )1(

قاضـــــياً يف الـــــيمن٬، ودرس ســـــاطع احلصـــــري يف مـــــدارس اســـــتانبول٬، مث عمـــــل 
مدّرســاً يف املنــاطق الواقعــة غــريب اليونــان قبــل احلــرب العامليــة األوىل٬، مث التحــق 

م٬، وفـــاوض 1916العربيـــة الكـــربى عـــام بامللـــك فيصـــل بعـــد انـــدالع الثـــورة 
اجلنـــرال الفرنســي غــورو مبعوثــاً مــن قبــل امللــك فيصــل قبــل هجــوم األول علــى 

ــــا عــــام  ــــل وقــــوع معركــــة ميســــلون علــــى أبوا م٬، مث رحــــل 1920دمشــــق وقب
ــــّوج ملكــــاً عليهــــا٬، واحتــــل  احلصــــري مــــع امللــــك فيصــــل إىل بغــــداد بعــــد أن ت

ها بعد ثورة رشيد علـي الكـيالين عـام مناصب إدارية وتربوية عالية٬، مث طرد من
م٬، مث عاش يف سورية وعمل يف إصالح املنـاهج الرتبويـة٬، مث عمـل يف 1941

 م.1968اجلامعة العربية يف القاهرة إىل أن تويف عام 
(ملزيد من التفاصيل عن حياة ساطع احلصري انظر الفصل األول من كتاب: 

نظـــــر كتـــــاب: "ســـــاطع "ســـــاطع احلصـــــري: ثالثـــــون عامـــــاً علـــــى الرحيـــــل"٬، وا
  .)احلصري: رائد القومية العربية"
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ايــة كتابــه "مــا هــي القوميــة؟" فقــال  وشــعورها٬، وقــد دون ذلــك يف 
حتـــــت عنـــــوان (كلمـــــة ختاميـــــة يف نتيجـــــة األحبـــــاث): "إن الوقــــــائع 

الـــــيت استعرضـــــناها  واألحـــــداث وضـــــحناها وشـــــرحناها٬، والنظريـــــات
ـــا إىل احلقـــائق  ـــاب تـــؤدي بن وناقشـــناها يف خمتلـــف فصـــول هـــذا الكت
التاليـة: أس األسـاس يف تكـوين األمـة وبنـاء القوميـة هـو وحـدة اللغـة 

. ألن الوحــــدة يف هــــذين امليــــدانني هــــي الــــيت بــــؤدي إىل )1( والتــــاريخ
ل وحدة املشارع واملنازع٬، وحدة اآلالم واآلمـال٬، وحـدة الثقافـة٬، وبكـ

م أبناء أمة واحدة٬، متميزة عـن األمـم  ذلك جتعل الناس يشعرون بأ
 األخرى.

ولكن ال الدين٬، وال الدولة٬، وال احلياة االقتصادية تدخل بني  
مقومات األمة األساسية. كما أن الرقعة اجلغرافيـة أيضـاً ال ميكـن أن 

                                                 
 عنــــد التــــدقيق ال جنــــد أمــــة عربيــــة يف أرض الواقــــع بــــاملعىن الــــذي طرحـــــه )1(

احلصــري خباصــة والقــوميني بعامــة٬، ألن  احلصــري٬، بــل هــي موجــودة يف خيــال
تقــوم علــى عامــل األمــة القائمــة واملوجــودة عنــدما طــرح احلصــري نظريتــه أمــة 

ي٬، ال علـــى عـــاملي اللغـــة والتـــاريخ كمـــا طـــرح االيـــديولوجيون الـــدين اإلســـالم
 القوميون العرب.
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تعتـــرب مـــن املقومـــات األساســـية٬، وإذا أردنـــا أن نعـــّني عمـــل كـــل مـــن 
ـا٬، اللغ ة والتاريخ يف تكوين األمة قلنا: اللغة تكـّون روح األمـة وحيا

 .)1(والتاريخ يكّون ذاكرة األمة وشعورها" 
وعندما قال احلصري ذلك عن دور اللغة والتاريخ يف صنع   

كيان األمة٬، كان ينقل ذلك القول عن النظرية األملانية يف صياغة 
د أن اللغة والتاريخ األمة٬، لكننا عندما ندقق يف وضع أمتنا جن

االت  ا يف خمتلف ا وحدمها ال يكفيان لتفسري الوحدة اليت تتمتع 
االجتماعية واالقتصادية والنفسية والعقلية واملصاحل واآلمال 

٬، بل جند أن الوحدة )2(والتطلعات واألذواق واألشواق إخل... 

                                                 
 .251ساطع احلصري٬، ما هي القومية؟٬، ص )1(
إن املتفحص للفكر القومي العريب عند احلصري وغـريه جيـد أنـه فكـر غـري  )2(

واقعـي وغـري موضـوعي ألنـه مل ينطلـق يف حتديــد عوامـل بنـاء األمـة مـن دراســة 
بــه٬، بــل أســقط تــاريخ أوروبــا علــى تارخينــا٬، وعنــدما وجــد بعــض  الواقــع احملــيط

ات اجلزئية بني جتزئة أملانيا وجتزئة الدول العربية اعتمد النظرية األملانيـة٬،  املشا
إن عدم الواقعية وعدم املوضوعية يف الفكر القومي العـريب هـي الـيت جعلتـه ال 

 ينجح يف حتقيق أي هدف من أهداف النهضة.
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طنني مرتبطة بالقرآن والسنة٬، فال ميكن أن نفهم عادات الناس القا
يف املنطقة العربية وتقاليدهم ومشاعرهم وعقليتهم ونفسيتهم 
وآماهلم إال بالقرآن الكرمي والسنة املشرفة٬، فهما اللذان وّحدا 
مشاعر الناس٬، ومها اللذان أوجدا آماًال واحدة٬، وأوجدا عقلية 

 واحدة٬، وأوجدا نفسية واحدة٬، وأوجدا تطلعات واحدة٬، 
إننا ال  )1(ا أشواقًا واحدة إخل...وأوجدا أذواقًا واحدة٬، وأوجد

نستطيع أن نفّسر تلك األمور إال باإلسالم٬، ألن اإلسالم دخل كل 
تمع والسؤال الذي  شعبة من شعب احلياة, وكل قضية من قضايا ا

؟ ي الدين من تكوين األمم بشكل عاميرد هو: ملاذا استبعد احلصر 
المي تكوين اإلسومباذا دلل احلصري على عدم استطاعة الدين 

القومية  ؟ وملاذا عارض العلماء املسلمون فكرةأمتنا بشكل خاص
ما سنستعرضه يف الفقرات  ؟ هذاالعربية حسب رأي احلصري

 . التالية

                                                 
 .المية يف فقرة تالية من هذا الفصلعوامل تكوين األمة اإلسنناقش س )1(
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يؤكد احلصري أمهية الدين ويعلن صراحة أن الدين٬، بعد اللغة 
يت تؤثر يف تكوين األمم٬، وأن تأثري الدين والتاريخ٬، أهم العوامل ال

يف هذا املضمار قد يقوي عاملي اللغة والتاريخ٬، وقد يضعفهما٬، 
يقول احلصري: "ألن الدين يوّلد نوعًا من "الوحدة" يف شعور 
األفراد الذين ينتمون إليه ويثري يف نفوسهم بعض العواطف 

يدا٬، فالدين يعترب والنـزعات اخلاصة اليت تؤثر يف أعماهلم تأثريًا شد
من هذه الوجهة٬، من أهم الروابط االجتماعية اليت تربط األفراد 

ويقرر احلصري  )1(بعضهم ببعض٬، وتؤثر يف سري السياسة والتاريخ"
أن تأثري الدين يف تسيري السياسة والتاريخ وتكوين القومية والوطنية 
خيتلف باختالف األديان من جهة٬، وباختالف العصور من جهة 

 خرى.أ
ويالحظ احلصري أن األديان تنقسم إىل قسمني أساسيني 

 من الوجهة االجتماعية: األديان القومية واألديان العاملية.

                                                 
 .23آراء وأحاديث يف الوطنية والقومية٬، صساطع احلصري٬،  )1(
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األديان القومية هي أديان خاصة بقوم أو بشعب أو مبدينة 
معينة كالديانة االسرائيلية وكاألديان الوثنية القدمية. "ومن الطبيعي 

ها تنضم إىل تأثري اللغة والتاريخ٬، وتقوي أن الرابطة اليت تتوّلد من
 .)1(الروابط اليت تربط األفراد بعضهم ببعض" 

أما األديان العاملية فهي  غري خمتصة بشعب من الشعوب أو 
بأمة من األمم. ولكن هل أوجدت األديان العاملية٬، وأخصها 
اإلسالم واملسيحية٬، رابطة أقوى وأعم من رابطة القومية؟ التاريخ 

ا مل تنجح٬، فاألديان العاملية يشهد ٬، حسب قول احلصري٬، على أ
مل تستطع أن متزج األقوام وأن تزيل الفوارق بينها إال بقدر ما 
جنحت يف نشر لغة من اللغات ويف تبديل حدود القوميات. مما 
يعين أن العالقة بني الدين العاملي والقوميات متر عرب اللغات. وهذا 

دور اللغة يف الدين بقدر ما يساعد على  املرور يساعد على إبراز
 . )2(إبراز دور الدين يف احلياة القومية 

                                                 
 . 24-23ص٬، املرجع السابق )1(
 . 24املرجع السابق٬، ص) 2(



  



 

 
63 

 

ويرى احلصري أن الرابطة الدينية ال تكفي وحدها لتكوين 
القومية فيقول: "الرابطة الدينية وحدها ال تكفي لتكوين القومية٬،  
كما أن تأثريها يف تسيري السياسة ال يبقى متغلبًا على تأثري اللغة 

 والتاريخ.
إن هذا التأثري يشتد ويرتاخى٬، يتقوى أو يتالشى٬، حسب 
تطور عالقة الدين باللغة٬، ويبقى أمرًا ثانويًا يف تكوين القوميات 

 .)1(بالنسبة إىل تأثري اللغة والتاريخ" 
الشك أن حديث احلصري عن األديان العاملية ميكن أن 

سالمي٬، ينطبق على الدين املسيحي وال ينطبق على الدين اإل
وروبية املعاصرة كاألمة الفرنسية٬، واألمة وذلك ألن األمم األ

٬، واألمة اهلولندية إخل... مل تتكون إال بعد ما ثارت اإلنكليزية
تمعات األوروبية على الدين ا ملسيحي وانعتقت من سيطرة ا

٬، يف حني أن الدين الكنيسة٬، وأبعدت تأثريات الكهنة عنها
ّون أمة وأن ميزج بني كل الشعوب اإلسالمي استطاع أن يك

                                                 
 .41صاملرجع السابق٬،  )1(
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واألجناس يف حضارته وهذا ما تدل عليه وقائع احلياة االجتماعية 
علم ٬، كما يدل عليه كل والعسكرية يف اخلالفة اإلسالمية والسياسية

٬، واجلغرافيا٬، والطب٬، من علوم الثقافة اإلسالمية: كالفقه٬، والتاريخ
 .نه يف باب مستقلسنفصل احلديث ع والفيزياء إخل... وهذا ما

طرح احلصري يف بعض كتاباته الشعوبية قدميًا وقيام بعض 
املنازعات بني الرتك والعرب يف القرن التاسع عشر حديثًا دليلني 

ألن يكون عنصرًا رئيسيًا يف  اإلسالمي على عدم صالحية الدين
مة٬، أما الشعوبية فهي تدل على موقف فئة من رعايا تكوين األ

اخلالفة اإلسالمية حنو األمة اإلسالمية لكن هذا ال ينفي أن بقية 
ا وتقاليدها  األمة كانت موحدة يف عقائدها وأفكارها وعادا
ا اليت  ا ولغتها وتارخيها وأرضها وإراد وأخالقها وثقافتها وحضار

أما فيما يتعلق ببعض املنازعات تستمدها من الدين اإلسالمي٬، 
بني العرب والرتك فهذا أمر طبيعي يف كل جمتمع حىت ولو كان 
عربيًا كله أو تركيًا كله٬، وكانت تلك املنازعات جتد أُطُرًا حلّلها كما 
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حدث يف االتفاق األخري بني هيئة االحتاد والرتقي الرتكية وبني هيئة 
األوىل والذي نص على أداء الشبيبة العربية غداة احلرب العاملية 

م٬، وزيادة نسبة  العرب للخدمة العسكرية اإلجبارية يف واليا
املسؤولني العرب يف الدوائر العليا٬، ويف إصالح إدارة الواليات وفق 

ولكن هذا ال ينفي دور الدين  ...ما يقتضيه نظام الالمركزية إخل
يشهم مع اإلسالمي يف إجياد حلمة بني العرب واألتراك خالل تعا

بعضهم لقرون سابقة٬، ويؤكد ذلك اعرتاف ساطع احلصري يف كتابه 
السابق "حماضرات يف نشوء القومية" أن السواد األعظم من العرب  
كان مرتبطًا بالدولة العثمانية٬، متكًال عليها٬، مستسلمًا هلا٬، ومعترباً 

 اخلالفة ممثًال له.

مث يورد احلصري األسباب اليت دعت علماء الدين املسلمني 
 إىل معارضة فكرة القومية العربية من أساسها فيحددها بثالثة هي:

ا يف رأيهم ختالف أحكام الديانة اإلسالمية. -1  أل
 ألن إطاعة أوامر اخلليفة واجب على املسلمني. -2
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 ة اإلسالمية.ألن الوحدة العربية تعارض الوحد -3

يعرض احلصري رأي علماء الدين اإلسالمي يف النقطة 
ا تستند إىل األحاديث النبوية اليت نصت على نبذ  األوىل فريى أ
العصبية٬، وقالت بعدم تفضيل العريب على العجمي وذلك استناداً 

: "ليس منا من دعا إىل عصبية"٬، و"ال فضل لعريب  إىل قوله 
. يقول احلصري إن أنصار الفكرة القومية على عجمي إال بالتقوى"

قد ردوا على ذلك بقوهلم: "إن املقصود من العصبية املذكورة يف 
األحاديث النبوية هو العصبية اجلاهلية٬، أي العصبية القبلية٬، وأما 
الفكرة القومية فتختلف عن ذلك كل االختالف. كما أن عدم 

ذلك أن األحاديث  التفضيل ال يعين عدم التمييز٬، ومما يربهن على
 النبوية قد خصت بالذكر اللغة العربية مبناسبات شىت".

ومع كل ذلك يضيف احلصري: "فإن آراء املعارضني للفكرة 
القومية بناء على حجج دينية ظلت تسيطر على أذهان الكثريين 
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مدة طويلة٬، وبذلك أعاقت كثريًا نشوء الفكرة القومية يف البالد 
 .)1(العربية" 

علماء الدين اإلسالمي مع دعاة الفكرة القومية  إن خالف
ا تدعو إىل العصبية أو على حتديد مضمون  العربية ليس أل
ا طرحت نفسها   العصبية٬، لكن خالفهم مع القومية العربية أل
كايديولوجيا حتل بديًال عن الدين اإلسالمي٬، وطرحت نفسها  

ي أن علماء كرابطة حتل بديًال عن اإلخاء اإلسالمي٬، ويف تقدير 
الدين اإلسالمي أول من يفقه التمايز بني األجناس واألعراق 
ا آية من آيات اهللا٬، فالقرآن الكرمي علمهم  م يعتربو والشعوب٬، أل

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر هذه احلقيقة حيث قال تعاىل: 
 وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

ومن آياته خلق السماوات واألرض ٬، وقال تعاىل: )13(احلجرات٬،
 واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين

٬، ويف تقديري أن علماء الدين اإلسالمي أول من حيرتم )22(الروم٬،
جنس العرب ولغتهم٬، ويؤكد ذلك االحرتام املكانة اليت احتلها 

                                                 
 . 200احلصري٬، ما هي القومية؟٬، ص )1(
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ار التاريخ من جهة٬، واإلقبال العرب لدى الشعوب األخرى على مد
 على تعلم اللغة العربية من قبل الشعوب األخرى من جهة ثانية.

أما بالنسبة للنقطة الثانية٬، فإن احلصري يورد بعض اآلراء 
اليت تعترب عدم إطاعة أوامر اخلليفة كفرًا ومنها رأي الزعيم املصري 

ذلك حممد فريد٬، ويرد بأن الكتاب ال يتضمن أي نص يدل على 
من قريب أو بعيد٬، مث أن اخللفاء مهما توافرت فيهم شروط اخلالفة 
ذا  ومزاياها٬، ال يكونون معصومني من اخلطأ٬، فيحق للمؤمن 
االعتبار٬، أن ينتقد أوامر اخلليفة٬، أو خيالفها إذا رأى فيها ما خيالف 

 العقل واملنطق والشرع الشريف.
الشرع  يوضح الكالم السابق جهل احلصري لبعض أحكام

البديهية وهي وجوب طاعة اإلمام األعظم ودليل ذلك قوله 
 )59(النساء٬، أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكمتعاىل:

وواضح أن األمر الوارد يف اآلية السابقة للوجوب٬، وقد أوضح 
الرسول أن دم املسلم معصوم إال يف ثالث حاالت هي: "الزاين 

واملفارق للجماعة"٬، أما قوله عن اخللفاء  الثيب٬، والنفس بالنفس٬،
م ليسوا معصومني عن اخلطأ٬، فهذا صحيح وهذا ما  املسلمني بأ
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يقول به املسلمون على مدار تارخيهم٬، ومن الواجب الشرعي 
النصح هلم وانتقادهم٬، لكن هذا شيء واخلروج عليهم شيء آخر٬، 

إبداء الرأي فاحملّرم هو اخلروج عليهم وتفريق أمر املسلمني٬، أما 
وعرض وجهات النظر يف أمور األمة فهذا أمر مندوب بإمجاع 
اآلراء٬، وجتب الطاعة لويل األمر إال يف حالة واحدة هي خمالفة 

: "ال طاعة ملخلوق يف معصية أوامره للشرع إذ قال الرسول 
 اخلالق".

أما بالنسبة للنقطة الثالثة فقد عارض بعض العلماء الوحدة العربية 
م رأوا فيها هدمًا لشيء موجود وهو الوحدة اإلسالمية٬، كما  أل

استشعروا فيها إيقاظًا للفتنة بني األجناس اليت تكّون اخلالفة 
العثمانية ومنها العرب والرتك. وبالفعل هذا ما انتهت إليه الدعوة 
القومية عندما أدت إىل اقتتال العرب واألتراك٬، وأدت إىل دق 

 حقاد بينهما.إسفني من الكراهية واأل
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استعرضنا فيما سبق بعض آراء احلصري حول األديان 
٬، وقد وجدنا أن كل عام والدين اإلسالمي بشكل خاصبش

احلصري يقول بأن األمة تقوم على عنصري اللغة والتاريخ متابعة 
٬، ولكن احلصري مل يطبق لنا يف كل للنظرية األملانية يف نشأة األمة

٬، فلم يبني لنا كيف  )1(لى أمتنا اإلسالمية ما كتب هذه النظرية ع
٬، وال كيف شكال الوحدة اللغة والتاريخ الوحدة الثقافية كّون عامال

                                                 
ت نفســــه أن الفكــــر القــــومي العــــريب مل امللفــــت للنظــــر واملؤســــف يف الوقــــ )1(

حيــدث أي تطــوير يف نظريتــه حــول نشــوء األمــة٬، وبقــي يعتــرب أن األمــة تقــوم 
علـــى عنصـــري اللغـــة والتـــاريخ٬، وبقـــي يســـتبعد الـــدين اإلســـالمي مـــن أي دور 
أساســي يف تكــوين األمــة٬، وميكــن أن منثــل علــى ذلــك حبركــة القــوميني العــرب 

ات٬، فهــي بــدًال مــن أن ييت كانــت يف اخلمســينذات النشــأة املتــأخرة نســبياً والــ
بل  تكوين األمة٬، مل تقم بشيء من ذلك٬، من عواملتراجع موقف السابقني 

واعتــربت شــعوباً كالفراعنــة والفينيقيــني والكلــدانيني  القــومي يف التوّجــه غالــت
واآلشــوريني والربابــرة أجــزاء مــن األمــة العربيــة٬، واحلقيقــة الواضــحة الــيت ال مــراء 

هــي أن هـذه الشــعوب ليسـت هلــا أيـة عالقــة باألمـة العربيــة مهمـا كانــت فيهـا 
مـــن مثـــل الـــدور غـــري الواضـــح  التربيـــرات الـــيت طرحتهـــا حركـــة القـــوميني العـــرب

 .للتكوين القومي العريب
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٬، وال كيف أّديا إىل ي وحدة العواطف واملشاعر واآلالمالنفسية أ
٬، وال كيف توصال اس وقبوهلا التعايش مع بعضها بعضمتازج األجن

مل يبني احلصري شيئًا من هذا إىل وحدة العادات والتقاليد إخل... 
ولن يستطيع أن يبني من ذلك شيئا٬، ألن األمة اليت يتحدث عنها 
ا  احلصري مل تتكون من خالل عاملي اللغة والتاريخ٬، بل كّو

كيف كّون   ةالقادم . وسأجتهد أن أوضح يف الفقرة)1( إلسالما
فسية٬، قافية٬، والوحدة النالقرآن الكرمي والسنة املشرفة الوحدة الث

الم٬، والوعي ٬، ووحدة اآلمال واآلووحدة العادات والتقاليد
٬، ووحدة وحدة اللغة -أيضًا  -٬، وكيف كّونا بالشخصية املتميزة

ما قيام األمةذان يربط التاريخ إخل... ومها العامالن الل ٬،  احلصري 
 .كما رأينا يف حتليلنا ملضمون القومية العربية

                                                 
إن اعتبــار املفكــرين القــوميني أن األمــة تقــوم علــى عــاملي اللغــة والتــاريخ٬،  )1(

جعلهـــم ال يســـتطيعون أن يشخصــــوا  وإنكـــارهم دور اإلســـالم يف بنـــاء األمـــة
ــــا كلهــــا مرتبطــــة  أمــــراض األمــــة وال يســــتطيعون أن يســــامهوا يف عالجهــــا٬، أل
باإلسـالم٬، مـن مثـل السـلبية الـيت يعــاين منهـا البنـاء النفسـي للمسـلم املعاصــر٬، 

 ومن مثل ضمور اجلانب اجلماعي يف حياة املسلم املعاصر إخل...
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مال املفكرون القوميون العرب وأبرزهم ساطع احلصري إىل  
٬، فاعتربوا أن عاملي اللغة )1(النظرية األملانية يف تشكيل األمة

والتاريخ مها اللذان كّونا هذه األمة اليت أطلقوا عليها اسم "األمة 

                                                 
عل نوعني من األمة تأيت حصيلة تفااعتربت املوسوعات السياسية أن  )1(

العوامل: األوىل: موضوعية: مثل اللغة٬، والتاريخ واجلنس الواحد٬، واإلقليم 
: وعي األفراد بأن هلم شخصية مميزة الواحد إخل... الثاين: عوامل ذاتية

. وقد جاء التنظيمي عن هذه الشخصية املميزةومنفصلة تدفعهم إىل التعبري 
ما األصل إصرار املفكرين األمل ان على اعتبار عاملي اللغة والتاريخ على أ

٬، وهذا مبالغ يف قيام األمم من قبيل تعميم حالة خاصة على كل أمم األرض
٬، وسأعترب كل العوامل السابقة اليت أشارت إليها فيه وجمانب للصواب
 ٬،عوامل يف بناء األمة سواء املوضوعية أم الذاتية املوسوعات السياسية

ما األصلوسأبني ك بناء أمتنا  يف يفية ارتباطها بالقرآن والسنة اللذين أرى أ
(انظر "موسوعة السياسة" لعبد الوهاب الكيايل٬،و "موسوعة  اإلسالمية.

     العلوم السياسية" إصدار جامعة الكويت).
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اللغة والتاريخ للوحدة  العربية"٬، لكنهم مل يبينوا لنا كيفية بناء عاملي
٬، ولوحدة البناء النفسي إخل...٬، الثقافية٬، ولوحدة العادات والتقاليد

ذه األمة بناها ٬، ألن هلن يستطيعوا ذلك كما ذكرت سابقاً و 
٬، ومها اللذان يفسران الوحدة عامالن آخران مها: القرآن والسنة

٬، واحدةرتك٬، والعادات والتقاليد الالثقافية٬، والبناء النفسي املش
 .ذا ما سنوضحه يف الصفحات القادمةوالتآلف القائم إخل... وه

تتجلى الوحدة الثقافية بالتوحيد الذي يعين إميان معظم أفراد  
األمة بأن هناك ربًا خالقًا هلذا الكون٬، وأن هذا الرب منـزه عن 

ادة هذا اإلله الشبيه واملثيل والولد٬، وأبرز مقتضيات التوحيد عب
وحده سبحانه وتعاىل٬، وعدم اإلشراك به شيئا٬، وال يقتصر مفهوم 
العبادة يف الدين اإلسالمي على الصالة والصيام واحلج إخل...٬، بل 
يتسع ليشمل كل عمل دنيوي شريطة أن يرتافق بنية التوجه إىل اهللا 

 ٬، ويدل على ذلك قول -تعاىل -
قالوا: "أيأيت أحدنا  : "إن يف بضع أحدكم صدقة"الرسول 

شهوته ويكون له فيها أجر" قال: "أرأيتم لو وضعها يف حمرم أليس 
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 عليه وزر؟ كذلك إن وضعها يف حالل كان له أجر" 
. وقد أدى هذا االتساع يف مفهوم العبادة لتشمل كل (وراه مسلم)

األعمال الدنيوية إىل اتساع مساحة العمران لدى األمة اإلسالمية٬، 
الثنائية القائمة على املقدس واملدّنس اليت أدت إىل تأّزم  وإىل غياب

 احلضارة الغربية يف القرون الوسطى مث انفجارها.
تتجلى تلك الوحدة الثقافية كذلك يف انتشار الثقافة الفقهية  

اليت لدى عموم أفراد األمة اليت تقسم األعمال إىل ركن وفرض 
 إخل...وواجب وحالل وحرام ومستحب ومباح ومندوب 

تتجلى تلك الوحدة الثقافية يف تسليم أفراد األمة بأن هناك  
يوماً آخر٬، وسيكون يف هذا اليوم اآلخر ابتعاث للناس من قبورهم٬، 
مث حماسبتهم على أعماهلم اليت أدوها يف الدنيا٬، وسيكون املصري إما 
إىل اجلنة وإما إىل النار٬، لذلك جيب أن يكون اهلدف هو الفوز 

الصرب على كل بالء يصيب املسلم يف احلياة الدنيا من باجلنة٬، و 
 أجل الفوز باآلخرة.

وتتجلى تلك الوحدة الثقافية يف التسليم بأن القرآن كالم اهللا  
والذي حيتوي على احلق الكامل يف كل أمور الدنيا واآلخرة٬، ومن 
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هنا جاء االهتمام به٬، واحلرص على تعليمه لألوالد يف الكتاتيب٬، 
ة يف خمتلف أحناء العامل وترافق ذ لك مع طقوس احتفالية متشا

  الفرح بذلك احلفظ للقرآن الكرمي. اإلسالمي٬، تعرب عن
وتتجلى الوحدة الثقافية يف كون القرآن الكرمي أصل العلوم  

مجيعها فكنت جتد العامل املسلم عاملًا بالعلوم الشرعية كالقرآن 
ما٬، وعاملًا بالعلوم الكرمي والسنة النبوية املشرفة والعلوم  املرتبطة 

 الدنيوية كالفلك والرياضيات واجلرب وامليكانيكا وغريها.
وتتجلى الوحدة الثقافية يف كون اجلوامع واملساجد يف كل  

العامل اإلسالمي مركزاً للتعليم مبختلف مستوياته االبتدائية واملتوسطة 
 والعليا وخمتلف أنواعه الدينية والدنيوية.
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رب العاملني٬،  -سبحانه وتعاىل  -اعترب اإلسالم أن اهللا  
 الحمد هللا رب العالمينوليس رب شعب بعينه فقال تعاىل: 

٬، واعترب اإلسالم كذلك أن القرآن ذكر للعاملني فقال )2(الفاحتة٬،
ترب اإلسالم ٬، واع)27(التكوير٬، إْن هو إال ِذْكٌر للعالمينتعاىل: 

من كل األجناس واألعراق  أخوة اإلميان هي اليت جتمع بني املؤمنني
 إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين   أخويكمفقال تعاىل: 

٬، واعترب اإلسالم أن توزع الناس إىل أجناس وقبائل )10(احلجرات٬،
م   وأعراق جيب أن ال يكون حائًال بينهم وبني تعارفهم وتعاو

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم : فقال تعاىل
٬، )13(احلجرات٬، شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

وقد حقق اإلسالم تلك الوحدة بني األجناس واألعراق والقبائل يف 
أرض الواقع٬، فتجد أن القيادات السياسية مل تبق حمصورة يف العرب 

شاركت فيها كل األجناس فتجد أن حبال من األحوال٬، بل 
اخلالفة وهو أعلى منصب يف القيادات اإلسالمية مل يبق حمصوراً 
بالعرب بل شاركت فيها األجناس األخرى وأبرزهم األتراك 
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م 1518العثمانيون الذي احتلوا منصب اإلمامة العظمى بدءاً من 
بعد دخول السلطان سليم مصر وأخذه اخلالفة من آخر خليفة 

ي يف القاهرة٬، وكذلك جتد منصب الوزارات فقد احتل عباس
منصبها رجال من كل األعراق واألجناس٬، فتجد يف الفرتة العباسية 
العامة وزراء فرسًا وتركًا منهم الربامكة والبويهيون والسالجقة إخل... 

 وجتد يف الفرتة العثمانية وزراء أتراكاً وبلغاراً وشراكسة وألباناً إخل...
الوايل فقد احتله رجال من كل األعراق  أما منصب 

واألجناس أيضا٬، فلو وقفنا عند فرتة املماليك واستعرضنا جنسيات 
الذين توّلوا قيادة الدول العربية يف تلك الفرتة لوجدناها قاربت 
الثالثني جنسية خمتلفة منها اجلنسية الشركسية والكردية والرتكية 

 نية.إخل... وإحداها كانت اجلنسية األملا
أما اجليوش فقد سامهت خمتلف األجناس فيها٬، وأصبح  

العرق الرتكي هو العنصر الغالب فيها عندما استجلبهم املعتصم 
وبىن هلم مدينة سامراء٬، وكان ذلك مرتبطًا بتغيري العقيدة القتالية 
من اعتماد نظام الكراديس إىل اعتماد نظام الكر والفّر الذي 

يرمون خصمهم بالنبال أثناء اهلجوم يعتمد على الفرسان الذين 
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وأثناء الدفاع٬، وسامهت خمتلف األجناس والقبائل والشعوب يف 
توسيع رقعة انتشار اإلسالم٬، أو يف الدفاع عن البالد اإلسالمية 
ال: الطاهريني٬، البويهيني٬، السالجقة٬،  نذكر منهم يف هذا ا

خمتلف  األكراد٬، الزنكيني٬، الرتكمان إخل... وبرزت قيادات من
األعراق واألجناس والشعوب من أمثال طغرل بك السلجوقي٬، نور 
الدين الزنكي٬، عماد الدين الزنكي٬، صالح الدين األيويب٬، قطز٬، 

 الظاهر بيربس٬، يوسف بن تاشفني إخل...
أما العلوم فقد أبدع فيها علماء من كل اجلنسيات يف كل  

نذكر سيبويه واضع "الكتاب" أشهر كتاب  فروع العلوم ويكفي أن
يف النحو هو فارسي٬، وأن اخلليل بن أمحد الفراهيدي واضع علم 
العروض فارسي٬، وأن ابن سينا واضع "القانون" أشهر كتاب يف 
الطب هو فارسي٬، وأن خمرتع علم اجلرب حممد بن موسى اخلوارزمي 

خمتلف  هو من خوارزم إخل... وإذا أردنا أن نستعرض أمساء يف
جماالت العلوم اإلسالمية كاللغة وعلم أصول الفقه وعلم مصطلح 
احلديث وعلم الرتمجة واألدب والشعر فسنجد آالف األمساء من 
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خمتلف اجلنسيات العربية والفارسية واهلندية والرتكية اليت سامهت يف 
 اإلبداع يف تلك الفنون واليت ال جمال حلصرها.

لقد أنشأ اإلسالم تكوينًا نفسيًا مشرتكًا بني أفراد األمة  
اإلسالمية وأبرز معامل هذا التكوين النفسي املشرتك يقوم على 
تعظيم اهللا سبحانه واخلضوع له٬، ألنه الرب القادر اخلالق القوي 
املنعم الوهاب٬، ويتحقق ذلك بإقامة الصالة والركوع والسجود٬، 

 حقق ذلك أيضاً بإقامة الشعائر املفروضة كالصيام واحلج والزكاة.ويت
 ومن معامل هذا التكوين النفسي املشرتك حب  

٬، ويتحقق ذلك باتباع سنته يف جمال الطعام والشراب الرسول 
 والزواج والكالم واملعاشرة واللباس إخل...

ومن معامل هذا التكوين النفسي املشرتك تعظيم القرآن وحبه  
واألنس بآياته وسوره٬، ويتحقق ذلك باالهتمام بتالوته وحفظه 
وخباصة يف شهر رمضان حيث يعترب هذا الشهر شهر القرآن 

 الكرمي.
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ومن معامل هذا التكوين النفسي املشرتك اخلوف من النار  
ورجاء اجلنة٬، ويتحقق ذلك باحلرص على فرائض اإلسالم واتباع 

ا٬، واإلقدام على ٬، وإنفاق األموال وا سنة الرسول  لتصدق 
 االستشهاد يف سبيل اهللا.

لقد كانت معجزة الرسول األوىل والكربى هي القرآن الكرمي٬،  
أنه لن يستطيع أن يأيت أحد مبثل هذا القرآن  -تعاىل-وبني اهللا 

قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل فقال تعاىل: 
 يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً هذا القرآن ال 

أن أن  من حممد  -تعاىل-٬، وقد طلب اهللا )88(اإلسراء٬،
 يتحدى املشركني على أن يأتوا مبثل القرآن فقال تعاىل: 

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ،٬، مث طلب )34(الطور٬-
أن يتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مفرتيات  من حممد  -تعاىل

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قال تعاىل: ف
٬، مث )13(هود٬، وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقين

وإن كنتم في ريب مما حتداهم أن يأتوا بسورة واحدة فقال تعاىل: 
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نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا 
٬، وبّني اهللا تعاىل يف مواضع أخرى )23(البقرة٬، نإن كنتم صادقي

 من القرآن الكرمي أن هذا القرآن الكرمي عريب فقال تعاىل: 
إنّا أنزلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون ،٬، وقال أيضاً: )2(يوسف٬
 ًإنّا أنزلناه قرآنًا عربيا ،٬، وبّني اهللا يف مواضع أخرى أن )37(الرعد٬

نزل به الروح األمين . على قلبك قال تعاىل: القرآن عريب البيان ف
٬، )195-193(الشعراء٬،لتكون من المنذرين .بلسان عربي مبين

لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي وقال تعاىل: 
 .)103(النحل٬، مبين

إن كون هذا القرآن الكرمي معجزة الرسول الكربى٬، وكونه  
الصدارة من اهتمامات املسلمني٬، حيتوي كالم اهللا٬، جعله يف موقع 

لذلك اهتموا بلغته٬، وحبفظه٬، ومبعىن آياته٬، وببيانه٬، وتفسريه٬، 
ومناحي إعجازه... وملا كان ذلك كله مرتبطًا باللغة العربية جاء 
االهتمام باللغة العربية٬، ومل تعد اللغة العربية لغة القرآن الكرمي 

مما جعلها لغة  فحسب بل أصبحت لغة العبادة والصالة والعلم٬،
األمة اإلسالمية٬، مث أصبحت لغة احلضارة اإلسالمية٬، وانتقل 
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تأثريها إىل لغات األقوام اليت دخلت اإلسالم٬، فأصبح احلرف 
العريب هو الذي تكتب به اللغة الرتكية واللغة الفارسية واللغة اهلندية 
إخل...٬، ودخلت كثري من ألفاظ اللغة العربية إىل لغات املسلمني 

ألخرى٬، كما أصبحت اللغة العربية هي لغة التفاهم بني كل ا
 شعوب األمة اإلسالمية.

ما أثر الدين اإلسالمي يف عامل اللغة العربية كعامل من 
عوامل بناء أمتنا؟ من الواضح أن القرآن الكرمي هو الذي حفظ 
اللغة العربية٬، فقد كانت هناك عدة هلجات عربية يف اجلزيرة العربية 

ل القرآن الكرمي٬، وكان ميكن أن تتطور كل هلجة لتكون لغة قبل نزو 
مستقلة بالتايل كان ميكن أن تنشأ عدة لغات يف اجلزيرة العربية 
نتيجة وجود اللهجات املختلفة للقبائل٬، لكن القرآن الكرمي عندما  
كتب بلسان قريش٬، جعل الدميومة واهليمنة هلذه اللهجة على غريها 

غة عربية واحدة وقضى على إمكانية نشوء من اللهجات مما أنشأ ل
 عدة لغات عربية٬، وقد أكد عثمان 

هذا املعىن عندما قال للرجال الذين نسخوا عدة  -رضي اهللا عنه-
نسخ من املصحف الذي كان عند حفصة بنت عمر زوج الرسول 
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  وأرسلها إىل خمتلف األمصار٬، عندما قال هلم: "إذا اختلفتم
لقرآن فاكتبوه بلسان قريش٬، فإنه إمنا نزل أنتم وزيد يف شيء من ا

م"   . )1(بلسا
للعربية لغة القرآن الكرمي  مث إن الرعاية اليت رعاها املسلمون  

نطالقًا من ظروف دينية٬، فعندما وضع أبو األسود الدؤيل كانت ا
قواعد النحو٬، وأمت ذلك سيبيويه يف مصنفه "الكتاب"٬، وعندما 

كل من أيب األسود الدؤيل وحيىي بن نّقط حروف العربية وشّكلها  
يعمر ونصر بن عاصم الليثي٬، وعندما وضع اخلليل بن أمحد 
الفراهيدي أصول معاجم اللغة٬، وعندما مجع العلماء مفردات 
العربية ومعانيها يف معاجم لغوية٬، إمنا قاموا بكل هاتيك األعمال 
من أجل خدمة القرآن الكرمي من أن يدخله التحريف واللحن٬، 

من أجل خدمة آيات القرآن الكرمي أن تفهم على الوجه و 
الصحيح. ومما يؤكد الدافع الديين وراء تلك اخلدمات اجلّلى اليت 
قدمها أولئك الرجال النوابغ أن قسمًا كبريًا منهم ليسوا عربًا وليس 

                                                 
 صحيح البخاري٬، فضائل القرآن٬، الباب الثاين والثالث. )1(
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م العربية٬، إمنا اهتموا بالعربية وأفرغوا جهودهم للمحافظة  لسا
 نطالقاً من دينهم وإسالمهم. عليها وضبط ألفاظها ا

ارتبط تاريخ األمة اإلسالمية باإلسالم بشكل كامل٬، فقد   
كانت وقائع نشأة األمة اإلسالمية مرتبطة بالصراع مع مشركي 
مكة واملدينة حول حقائق اإلسالم٬، مث ارتبط تاريخ األمة اإلسالمية 

زيرة العربية من أجل حبروب مع مشركي اجل يف عهد الرسول 
نشر اإلسالم يف اجلزيرة العربية٬، مث ارتبط بالفتوحات الكبرية يف 
اورة  عهد اخللفاء الراشدين من أجل نشر اإلسالم يف الدول ا
اوند وفتح مصر إخل...٬، مث  فكانت معارك الريموك والقادسية و

مع  ارتبط تاريخ األمة اإلسالمية يف عهد الدولة األموية بالصراع
الدولة الرومانية من جهة وبالتوسع من جهة الشرق باجتاه اهلند 
ومن جهة الغرب باجتاه األندلس من أجل نشر اإلسالم وتوسيع 
رقعة خالفته٬، مث ارتبط تاريخ األمة اإلسالمية يف عهد الدولة 
العباسية يف جانب كبري منه يف مواجهة احلمالت الصليبية اليت 

وإعادة السيطرة املسيحية على بالد  استهدفت اقتالع اإلسالم
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الشام بشكل عام وعلىالقدس بشكل خاص٬، لكن هذه احلمالت 
فشلت بعد قتال استمر قرنني من الزمان اشرتكت فيه كل دول 
وشعوب أوروبا٬، وقد ارتبط تاريخ األمة اإلسالمية يف عهد الدولة 

اليت اململوكية يف الدفاع عن اإلسالم يف مواجهة الغزوة املغولية 
هدمت اجلانب الشرقي من اخلالفة اإلسالمية٬، وقد ارتبط تاريخ 
األمة اإلسالمية يف الدولة العثمانية يف بدايته بنشر اإلسالم يف 

م مث ارتبط بالتوجه إىل الدول 1453أوروبا وفتح القسطنطينية عام 
العربية وحكمها وإزالة حكم املماليك٬، وكان السبب الرئيسي يف 

م٬، ودخلوا البحر ذلك مواجهة خط ر الربتغاليني الذين تنامت قو
األمحر عن طريق رأس الرجاء الصاحل من أجل تقويض كيان 

 املسلمني يف اجلزيرة العربية.
هذا جانب عن االرتباط السياسي بني الدول اليت قامت  

على مدار التاريخ املاضي وبني اإلسالم٬، أما بقية جوانب التاريخ  
والعلمية والفنية واالقتصادية فهي مرتبطة دون  كالناحية االجتماعية

استثناء باإلسالم أشد االرتباط٬، ولو أخذنا مثاًال العلوم٬، لوجدنا أن 
العلوم اإلسالمية املرتبطة بالقرآن والسّنة كاللغة العربية وعلوم القرآن 
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وعلوم احلديث كلها قامت حلفظ نصوص القرآن واحلديث٬، ولفهم 
ألخرى كالفلك واجلرب والرياضيات فنجد أن معناها٬، أما العلوم ا

جانبًا كبرياً منها مرتبط باإلسالم٬، فنجد أن علم الفلك وتقدمه قام 
من أجل حتديد قبلة املسجد٬، وحتديد أوقات الصلوات٬، وجند أن 
علوم اجلرب والرياضيات قامت من أجل املساعدة على حل مشاكل 

لفنية وأبرزها اخلط العريب املرياث وتوزيع اإلرث إخل...٬، أما األمور ا
فيعود يف جانب كبري منه إىل موقف اإلسالم من التصوير والتمثيل 
وتركيزه على اجلانب العملي٬، وبسبب أن املسلم ال يعيش أزمة 

تمعات األخرى   . )1(وجودية كما يعيشها أفراد ا

                                                 
يت أدت إىل ارتباط فنية اخلط ومجاليته فّصلت احلديث عن العوامل ال) 1(

بقيم اإلسالم يف كتاب سابق يل حتت عنوان "النكسة يف بعدها احلضاري" 
 فليعد إليه من شاء التوسع يف دراسة هذه العوامل.
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متقاربة لدى أفراد األمة لقد وّلد اإلسالم  عادات وتقاليد  
اإلسالمية٬، ويتضح ذلك يف توجيه القرآن الكرمي املسلمني إىل 
التوحيد والعبادة والتطهر واستهداف احلالل واالبتعاد عن احلرام 
إخل... كما قامت السنة املشرفة بدور كبري يف حتقيق هذه الوحدة 

 يف جمال اإلخالق بتوجيه املسلمني إىل االقتداء بالرسول 
واألكل واللباس والبيع والشراء واإلحسان والتضحية والصرب والرمحة 
والشجاعة واألفراح واألحزان إخل... وقد قّنن الفقه كثريًا من هذه 

 العادات.

لقد وّلد اإلسالم آماًال واحدة لدى املسلمني يف أن يكونوا  
ون دورًا يف هداية البشرية إىل أعزاء أقوياء متمكنني يف األرض يؤدّ 

عبادة اهللا واالبتعاد عن الشرك٬، كما وّلد آالمًا واحدة عند وقوع 
أي اعتداء٬، لذلك جند أن األمة مجيعها سامهت يف رد أبرز 
هجومني هددا وجود اإلسالم نفسه ومها احلروب الصليبية والغزو 

رب بعد املغويل٬، كما استطاعوا إيقاف الغزو الصلييب من جهة الغ
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سقوط األندلس٬، وبقي اإلحساس بوحدة اآلمال واآلالم موجوداً 
العثمانية وهي يف قمة ضعفها٬،  ةحىت  اللحظات األخرية من اخلالف

فنجد أن املسلمني كانوا يهّبون لنجدة بعضهم عندما حيدث اعتداء 
أو احتالل لبعض أراضيهم٬، كما حدث عندما احتلت إيطاليا ليبيا 

ية األوىل٬، وكما كان يهدد السلطان عبد احلميد قبل احلرب العامل
ا  بأنه سيطلب من املسلمني مقاطعة بريطانيا يف حال عدم جتاو
مع بعض مطالبه٬، وكان يعين بذلك مسلمي اهلند الذين كانوا حتت 
االحتالل الربيطاين٬، وبالفعل كانت بريطانيا تتجاوب معه خشية 

 حتريك مسلمي اهلند ضدها.

وعى املسلمون بأن هلم شخصية مميزة يف عقائدهم ويف  
م ويف شعائرهم إخل... ليس هذا فحسب بل وعى املسلمون  عباد
ا يف األرض وهي الشهادة على الناس ٬،  بأن هلم رسالة حيملو
 وإنقاذهم من الظلمات إىل النور حتقيقًا لقول اهللا تعاىل: 

لناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون وكذلك جع
. وقد احتوت اآليات الكرمية )143(البقرة٬، الرسول عليكم شهيداً 
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واألحاديث الشريفة تفصيالت كثرية تدل املسلمني على كيفية 
٬، وتدهلم على كيفية حتقيق الرسالة )1( حتقيق التمّيز يف شخصيتهم

م٬، وبالفعل فقد نّفذ املس لمون تلك التوجيهات ومنها اليت املنوطة 
تدعوهم إىل خمالفة اليهود والنصارى واملشركني فقد قال الرسول 

 " :رواه  وا الشوارب"خالفوا املشركني وّفروا اللحى وأحف)
. وعندما هاجر الرسول إىل املدينة وجد اليهود يصومون البخاري)

م يصومونه شكر  ًا هللا العاشر من حمّرم فسأل عن ذلك فقيل له إ
 من فرعون فقال: "أنا أحق مبوسى  على إجناء موسى 

(رواه أمحد  منهم٬، ولئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع والعاشر"
 .ومسلم)

                                                 
ملزيد من االطـالع علـى توجيـه اإلسـالم املسـلمني بـأن يكونـوا أمـة متميـزة  )1(

م ميكـــن الرجـــوع إىل كتـــاب " تضـــاء الصـــراط املســـتقيم خمالفـــة اقيف كـــل شـــؤو
  كثرية عن هذا األمر.  أصحاب اجلحيم" البن تيمية ففيه تفصيالت
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نواة الدولة اإلسالمية يف املدينة مث اتسعت   أقام الرسول  
خللفاء مث اجته ا  حىت مشلت اجلزيرة العربية بكاملها قبل وفاته 

الراشدون إىل مشال اجلزيرة العربية٬، وتقوضت أركان الدولة الفارسية 
والرومية بعد معركيت القادسية والريموك يف عهد عمر بن اخلطاب 

   ًاملسلمون شرقًا إىل ٬، فوصل مث توسع املسلمون شرقًا وغربا
اية عهد اخلالفة األموية٬، وغربًا إىل األندحدود الصني ٬، مث لس يف 

ثناء املسلمون يف جنويب شرقي آسيا ويف أواسط آسيا أتوسع 
خلوا شرقي ٬، مث فتح العثمانيون القسطنطينية وأداخلالفة العباسية

مرتني كانت األخرية يف ٬، وطرقوا أبواب فيينا أوروبا يف دار اإلسالم
رض اإلسالمية وتقّلصت بعض ٬، مث عادت األم1699عام 
عض األراضي مثل ٬، وخرجت من السيطرة اإلسالمية بالشيء

األندلس ومعظم دول أوروبا ٬، لكن اإلسالم أبقى اجلزيرة العربية 
عرينًا لألمة اإلسالمية٬، وموئًال أساسيًا هلا ٬، لذلك مل يقبل الرسول 

   إال فالقتال بينهم وبني من املشركني العرب إال اإلسالم و
بإخالء اجلزيرة العربية من   ٬، ولذلك أمر الرسول املسلمني
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: "ال جيتمع يف جزيرة ب الديانات األخرى كاليهود فقالاأصح
العرب دينان". وأمر بطرد اليهود من خيرب مشايل اجلزيرة العربية٬، وقد 

 . ذلك فأمر بإخراجهم أثناء خالفته  حقق عمر بن اخلطاب
لقد خضعت األرض اإلسالمية ضمن "دار اإلسالم" إىل  

ة اإلسالم أرض توسع وتقّلص٬، لكن مع ذلك أبقت اسرتاتيجي
اجلزيرة العربية مالذًا أخريًا لإلسالم يف أسوأ الظروف وأشدها 

ة األرض حلكة٬، وهذه إشارة من اإلسالم جديرة باالنتباه إىل أمهي
 . يف كيان األمة اإلسالمية

 دولتـــــه يف املدينـــــة٬، ومجـــــع يف  لقـــــد أقـــــام الرســـــول 
٬، وقـام اخللفـاء الراشـدون بعـده بـنفس ةشخصه القيادة الدينية واملدني

ة الواحـــــدة قائمـــــة يف عهـــــد األمـــــويني٬، مث املهمـــــة٬، واســـــتمرت الدولـــــ
٬، وبـــدأ االنشـــقاق يف وحـــدة الدولـــة عنـــدما جــاءت اخلالفـــة العباســـية

٬، مث ازداد عــــدد ن الـــداخل خالفــــة ثانيـــة يف األنـــدلسأقـــام عبـــدالرمح
ختضــع بصــورة ال ختضــع لســلطان اخلليفــة يف بغــداد٬، أو الــدول الــيت 

اســــتمر احلــــال يف العهــــدين التــــاليني: اململــــوكي ٬، و امسيــــة أو شــــكلية
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زام كــل ٬، ولكــن ممــا خيفــف مــن وطــأة هــذا االنقســام هــو التــوالعثمــاين
٬، وهــذا مــا جعــل علمــاء األمــة يــدعون احلكومــات بالشــرع اإلســالمي

ـم حيكمـون بشـرع مجاهري املسلمني إىل طاعة هـؤالء احل كـام طاملـا أ
٬، خـالل وحـدة املرجعيـة الدينيـةما حقق وحدة الدولة من  ٬، وهذااهللا

  .وقّلل من مساوئ االنقسام ونتائجه
   

اتضح من العرض السابق أن اإلسالم ذو دور أساسي يف 
يستطيع أن يفسر كل جتلّيات  -وحده  -بناء األمة ٬، واإلسالم 
ا اضها إخل...األمة٬، وتطورات مسري  ٬، وعوامل مرضها٬، وكيفية إ

٬، واعتربت أن اللغة قيادات القوميةلذلك عندما جاءت ال
لتاريخ مها عامال بناء هذه األمة٬، أخطأت يف فهم حقيقة هذه وا

اخلطأ يف الفهم أخطاء يف التعامل٬، ٬، وقد انبىن على هذا األمة
: تغييب الدين اإلسالمي من مركز التوجيه والتأثري والقرار وأبرزها
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للتقدم ر الدين اإلسالمي عّدوًا ٬، بل اعتبا)1(ليس هذا فحسب 
تمع  واالجتهاد يف تغريب ٬،واحلضارة٬، ورديفًا للتأخر واالحنطاط ا

 ٬، وحماولة اقتالعه من حياة الناس٬،)2( حسب النموذج األورويب
٬، وكانت الثمرة هي الصحوة اإلسالمية٬، فما لكنها فشلت يف هذا

                                                 
إن إجراء مقارنة بسيطة بني القيادات القومية اليهودية والقيـادات القوميـة  )1(

العربيـة تبـني أن القيـادات القوميـة اليهوديــة احرتمـت الديانـة اليهوديـة وجعلتهــا 
مــل بنــاء األمــة٬، يف حــني أن القيــادات القوميــة العربيــة عــامًال أساســياً مــن عوا

بكل أسف تنكرت للدين اإلسالمي ومل تعتربه عامًال أساسياً من عوامل بنـاء 
أحـد أسـباب جنـاح القيـادات األوىل وتعثـر  األمة٬، وكان هذا الفرق يف التعامـل

 القيادات الثانية وفشلها.
ني: األوىل: ليرباليـــــة٬، والثانيـــــة: مـــــّرت ايـــــديولوجيا القوميـــــة العربيـــــة مبـــــرحلت )2(

ـــام اشـــرتاكية٬،  ومســـتوى وكـــان اإلســـالم متهمـــاً يف املـــرحلتني٬، لكـــن وتـــرية اال
الـيت بــدأت يف  حمـاوالت االستئصـال أصـبحت أكثـر ارتفاعـاً يف املرحلـة الثانيـة

الســـــتينات مـــــن القـــــرن املاضـــــي وهنـــــاك وقـــــائع كثـــــرية تؤكـــــد ذلـــــك٬، ال جمـــــال 
خشـــية التطويـــل مـــن جهـــة٬، ومـــن أجـــل حصـــر  الستعراضـــها والتفصـــيل فيهـــا
مـــن جهـــة  واالبتعـــاد عـــن االســـتعراض التـــارخيي املوضـــوع يف املناقشـــة الفكريـــة

 ثانية.
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امظاهرها  به ؟ هذا ما سنجد جوا؟ وما أسبا
 .     الثالث يف الفصل - القارئ عزيزي -
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فرض التغريب على تأن  القومية العربية ايديولوجياستطع تمل  
السبعينات معّربة عن ٬، بل جاءت الصحوة اإلسالمية يف بداية األمة

اح األمة يف احملافظة على ٬، وجنفشل التغريب٬، والعودة إىل التدين
ا وشخصي  :هي ٬،تها وعربت عن ذلك بعّدة مظاهرذا

1

٬، وزاد اإلقبال لقد كثر مرتادو املساجد٬، وخباصة من الشباب 
  .على بناء املساجد يف الدول اإلسالمية ويف أوروبا وأمريكا

2

احلجاب الشرعي يف  لمات على ارتداءزاد إقبال النساء املس
٬، واملدارس الثانوية٬، والدوائر خمتلف األوساط: الشركات٬، واجلامعات

 احلكومية إخل...
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3

٬، وسيطروا على كثري إلسالميون يف كثري من االنتخاباتفاز ا
واحملامني إخل...  املهنية كنقابة املهندسني٬، واألطباء٬،ابات من النق

ومتكنوا من قيادة كثري من االحتادات الطالبية يف كثري من اجلامعات 
٬، وخاضوا بعض باكستان إخل...من املغرب إىل مصر إىل تركيا إىل 

االنتخابات الربملانية وفازوا يف بعضها كما وقع ذلك يف اليمن 
 إخل... واألردن ومصر واملغرب 

4

ثبت أن الكتاب اإلسالمي أكثر الكتب رواجًا وذلك من 
ا بعض ا ملؤسسات يف معارض الكتب خالل إحصائيات قامت 

 .املختلفة
5

 ميةنشأت مؤسسات خريية يف معظم البلدان العربية واإلسال
هلا يف معظم ٬، وقامت بإنشاء فروع وخباصة يف اخلليج والسعودية
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لة ٬، وسامهت هذه املؤسسات اخلريية يف دفع غائبلدان أفريقيا وآسيا
املشاريع الزراعية٬، ٬، فأقامت الفقر واحلرمان عن هذه الشعوب

يع الصناعية إلعالة بعض ٬، وأسست بعض املشار وحفرت اآلبار
٬، وأسست بعض واملستوصفاتالعائالت٬، وبنت املستشفيات 
٬،  لعملية التعليمية يف تلك البلداناملدارس واجلامعات للمسامهة يف ا

تساهم يف تغذية املشاريع كما أنشأت بعض األوقاف اليت 
 .السابقة

6

زادت مساحة الربامج الدينية يف اإلذاعات والتلفازات مما زاد 
خصيات اإلسالمية٬، ومما زاد يف حجم يف احلضور اإلعالمي للش

الت ايا الدينية والتارخيية املطروحةالقض ٬، كما زادت عدد ا
 .تناول خمتلف املوضوعات اإلسالميةاإلسالمية اليت ت

7

٬، ربوية٬، وشركات ال سالميون يف إنشاء بنوك ال ربويةجنح اإل
والشركات قسمًا كبريًا من اجلماهري  وقد استقطبت هذه البنوك

٬، والربح احلالل٬، وقد مة اليت سعت وراء التنمية احلاللاملسل
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٬، مما وية البنوك الربوية وأثّرت عليهاضاربت هذه املؤسسات الالرب
٬، وقد لى احلكومات من أجل عرقلة حركتهاجعل األخرية تضغط ع

ومات بعض احلكجنحت إىل درجة كبرية يف حتقيق هدفها لدى 
 . العربية واإلسالمية

8

ازداد عدد املطالبني بتحكيم اإلسالم يف كل شؤون احلياة 
ن إال ٬، وأنه ال يكتمل الدييجة الوعي بأن اإلسالم دين ودولةنت

٬، وأن انفصال الدين عن الدولة يف بتحكيمه يف كل شؤون احلياة
اء نتيجة ظروف تارخيية خاصة به أبرزها اخلصومة بني الغرب ج

٬، بل كان الدين والعلم م اليت مل يعرفها الدين اإلسالميالدين والعل
٬، وانبثقت كل العلوم يعيشان جنبًا إىل جنب يف تارخيناتوأمني 

٬، كما اشتغل علماء رحاب املسجد ومن الشريعة الدينيةالدنيوية يف 
ين بأوامر الدين اإلسالمي٬، ومستفيدين الدين بعلوم الدنيا مستهد

 من مظلته. 
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9

ا وضعت املسلم عرب سكة  متيزت الصحوة اإلسالمية بأ
ما يتعلق بعدة أمور شرعية أبرزها: البعد عن التصوف٬، صحيحة في

٬، ٬، والبعد عن األحاديث الضعيفةوالبعد عن التعصب املذهيب
لسنة٬، ٬، وباحلرص على ابالعقيدة الصحيحةبالتايل يتمسك  وجعلته

٬، وقد جاء هذا التوجه حصيلة واألخذ باألحاديث الصحيحة
ن أمثال الشيخ حممد جهود عشرات العلماء يف القرون السابقة م

ين ٬، والشيخ ناصر الدين األلبابن عبدالوهاب٬، وحممد رشيد رضا
ح ٬، لذلك جند أنه راجت الكتابات والدراسات اليت تصحإخل....
 . ٬، وتصحح السنة٬، وتصحح األحاديثالعقائد

10

اإلسالميون عن الساحة اجلهادية يف اخلمسينات  غاب
والستينات والسبعينات من القرن املاضي وخباصة ساحة اجلهاد 
الفلسطيين لعدة ظروف ال جمال للحديث عنها أو شرحها اآلن٬، 

 عدة ساحات منها: ساحة اجلهاد يف لكنهم عادوا إىل الظهور يف
أفغانستان٬، ويف الفليبني٬، ويف أرترييا٬، ويف فلسطني ...٬، وأصبح هلم 
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دور بارز يف الثمانينات والتسعينيات من القرن املاضي يف اجلهاد يف 
حد إفرازات الصحوة اإلسالمية.أقضية فلسطني٬، وهذا الدور 
   

اأن عرفنا مظاهر الصحوة اإلسالميةبعد  وما ؟ ٬، فما أسبا
 العوامل اليت أدت إىل قيامها؟
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بـــل  ٬،تقتصـــر الصـــحوة علـــى بلـــد واحـــد أو منطقـــة واحـــدة مل
مشلــت بلــداناً متعـــددة ذات ظــروف تارخييـــة خمتلفــة متتـــد مــن أقصـــى 
الشـــرق إىل أقصـــى الغـــرب٬، منهـــا: تركيـــا٬، األردن٬، مصـــر٬، فلســـطني٬، 

وقـــد قامـــت يف تـــواريخ خل... إعودية٬، الكويـــت تـــونس٬، اجلزائـــر٬، الســـ
ا  ٬، واألرجح أن تركيا كانـت أسـبق مـن غريهـا يف الصـحوة كمـمتعددة

٬، وحنــن ســنجمع األســباب الــيت كانــت أســبق مــن غريهــا يف التغريــب
يف صـوابية كـل  ٬، وسـنبّني رأينـاها الدارسون كتعليـل هلـذه الظـاهرةذكر 
 . منها
11967

لدارســني أّن الصــحوة اإلســالمية جــاءت نتيجـــة ذكــر بعــض ا 
م٬، وعّللـــوا ذلـــك بـــأّن 1967هزميـــة العـــرب يف مواجهـــة اليهـــود ســـنة 

الشـعوب تلجـأ إىل القـيم الغيبيــة ملواجهـة االنتكاسـات وللتهـرب مــن 
الواقــع املريــر٬، ومــن الــذي رّوجــوا هلــذا التحليــل حســني أمحــد أمــني يف 

حيح ألّن هناك بالداً قد عدد من مقاالته. لكن هذا التعليل غري ص
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ائياً بالنكسـة مثـل تركيـا  ظهرت فيها صحوة إسالمية وال عالقة هلا 
م  1967وتـونس٬، ولكننــا ميكـن أن نقبــل القــول بـأّن نكســة حزيــران 

كان هلا دور يف توقيت ظهور الصـحوة وذلـك الضـطرار احلكـام إىل 
ختفيــــف قبضــــتهم عــــن الشــــعوب اإلســــالمية بســــبب هــــزميتهم أمــــام 

ـــــامش مـــــن احلريـــــة ممـــــا جعـــــل اليهـــــو  د٬، واضـــــطرارهم إىل الســـــماح 
الشـــعوب تســـتفيد مـــن هـــذا اهلـــامش وتعـــّرب عـــن احلقيقـــة الكامنـــة يف 

ا.  داخلها ووجدا
2 
ـــل بعـــض الدارســـني اليســـاريني وجـــود الصـــحوة اإلســـالمية   عّل

ـــا مثـــرة إطـــالق احلكـــام ليـــد اإلســـالميني  يف العمـــل السياســـي مـــن بأ
ـــذا الصــدد إىل إطـــالق  أجــل مواجهـــة احلركــات اليســـارية٬، وأشــاروا 
أنــــور الســــادات يــــد احلركــــة الطالبيــــة يف مصــــر ملواجهــــة الشــــيوعيني 
واليســاريني مــن أتبــاع مجــال عبــد الناصــر يف اجلامعــات املصــرية بعــد 

م٬، وأشاروا كذلك إىل مساح بورقيبة لإلسالميني بالعمل 1970عام 
 يف تونس من أجل احلد من نفوذ التيار الشيوعي هناك.
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إّن هــــذا الكــــالم الــــذي يقولــــه اليســــاريون قابــــل للنقــــاش٬، وال  
ــــه  يســــّلم بــــه علــــى إطالقــــه٬، ولكــــن لنفــــرتض جــــدًال صــــحة مــــا يقول
اليســـــاريون٬، فهـــــذا يعـــــين أّن احلكـــــام أرادوا االســـــتفادة مـــــن ظـــــاهرة 

يد أن نصـل إليـه وهـو موجودة٬، ومل يُوجدوا هذه الظاهرة٬، وهذا ما نر 
تمـع املسـلم  أّن الصحوة اإلسالمية حقيقـة منبثقـة عـن واقـع حيـاة ا

 ومرتبطة به٬، وذات جذور وأصول بعيدة وليست من صنع احلكام.
3

أشـــار كثـــري مـــن الدارســـني وبالـــذات الغـــربيني إىل أّن الصـــحوة  
ـا بعـض بلـدان اإلسالمية مثرة الظروف االقتصـادية السـ يئة الـيت متـر 

ـــــــادات اإلســـــــالمية تســـــــتغل الظـــــــروف  العـــــــامل اإلســـــــالمي٬، وأّن القي
االقتصــادية الســيئة للـــزج بالشــباب يف "أتــون األصـــولية"٬، وممــا ينفـــي 
زعـــم أولئـــك الدارســـني أّن الصـــحوة اإلســـالمية مل يقتصـــر انتشـــارها 

إىل علـــى البلـــدان الـــيت تعـــاين أزمـــات اقتصـــادية٬، بـــل امتـــد انتشـــارها 
البلـــــدان املســـــتقرة واملزدهـــــرة اقتصـــــادياً مثـــــل اخللـــــيج العـــــريب بعاّمـــــة 
والكويـــت خباصــــة٬، ورمبـــا كــــان العامـــل االقتصــــادي ســـبباً يف تســــريع 
 انتشارها لكنه مل يكن عامًال أساسياً يف إجيادها حبال من األحوال.
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4

ام الثـورة عزا بعض الدارسني انبثاق الصـحوة اإلسـالمية إىل قيـ 
م٬، وإىل تأثريهـــــــا  اإلعالمـــــــي يف 1979اإليرانيـــــــة يف طهـــــــران عـــــــام 

حميطهــا اإلســالمي٬، لكــن نســي أولئــك الدارســون أّن الثــورة اإليرانيــة 
شــيعية املــذهب٬، لــذلك فمــن الصــعب أن يكــون هلــا تــأثري يف حمــيط 
ســـين املـــذهب وخباصـــة إذا علمنـــا أّن الصـــحوة اإلســـالمية قامـــت يف 

وإذا كــان البــد لنــا مــن اإلقــرار بالتــأثر والتــأثري  بــالد ســنية املــذهب٬،
فهـــو أّن الثـــورة اإليرانيـــة حركـــت مشـــاعر املســـلمني٬، وأذكـــت أملهـــم 
بإمكانيـــــة االنتصـــــار٬، ودفعـــــتهم إىل حلبـــــة التنـــــافس والتســـــابق مـــــع 

م اآلخرين.  إخوا
5

رصـــد بعـــض الدارســـني أصـــولية متناميـــة خـــالل الفـــرتة املاضـــية  
لــــى مســــتوى الكــــون لــــدى مجيــــع األديــــان اليهوديــــة والكاثوليكيــــة ع

خل... وعّللــوا تلــك الظــاهرة األصــولية بســقوط إواهلندوســية والبوذيــة 
االحتــاد الســوفيييت الــذي يقــوم علــى اإلحلــاد والــذي هــو خصــم لكــل 
األديان٬، واعتـربوا الصـحوة اإلسـالمية جـزءاً مـن تلـك الظـاهرة٬، لكـن 

 ٬،ة اإلســـالمية غـــري األصـــولية اإلســـالميةنســـي الدارســـون أّن الصـــحو 
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ا املستقلة املختلفة عن األخرى٬، وإذا قبلنا التعليل  فلكل ظاهرة مسا
الســـابق لظهـــور األصـــولية اإلســـالمية فيجـــب أن نبحـــث عـــن تعليـــل 
مـــــا يف حقيقـــــة األمـــــر  آخـــــر لظهـــــور الصـــــحوة اإلســـــالمية طاملـــــا أ

  ظاهرتان متمايزتان خمتلفتان. 
6

بعــــامل واحــــد٬، أو  الصــــحوة اإلســــالميةربــــط بعــــض الدارســــني  
حبـزب معـني٬، أو مجاعـة حمـدّدة٬، لكــن هـذا الـربط بعيـد عـن الصــواب 
بسبب أن الصحوة اإلسالمية مشلت معظم أحنـاء العـامل اإلسـالمي٬، 
ايتــه٬، ومل يعــرف  ويف فــرتات حمــددة مــن منتصــف القــرن املاضــي إىل 

اإلســالمي عاملــاً واحــداً مشــل نفــوذه وأفكــاره مجيــع أحنــاء العــامل  العــامل
اإلســــالمي٬، ومل يعــــرف العــــامل اإلســــالمي حزبــــاً معّينــــاً مشــــل انتشــــاره 
العــــــامل اإلســــــالمي مجيعــــــه بســــــبب احلــــــواجز الكثيفــــــة الــــــيت فرضــــــها 
ـــــني أقطـــــار العـــــامل اإلســـــالمي٬، فاحلقيقـــــة أن الصـــــحوة  االســـــتعمار ب

ة الثقافية املغروسة يف كيان األمـة وبـني جاءت مثرة تفاعل بني الوحد
جهود علماء خمتلفني ومجاعـات وأحـزاب متنوعـة علـى امتـداد العـامل 
اإلســـالمي٬، ففـــي تركيـــا فشـــل التغريـــب الـــذي غرســـه أتـــاتورك عنـــدما 
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األذان باللغـــة العربيـــة يف مخســـينات القـــرن املاضـــي٬،  الدولـــة تأعـــاد
ا٬، ومسح للمرأة بأن وعندما مسح للمدارس الدينية بأن متارس نشاطه

ـا إخل... ويف اجلزائـر فـازت جبهـة اإلنقـاذ يف انتخابـات  تلبس حجا
م بكل مقاعد الربملان تقريباً مـع أن تشـكيلها 1992-1991عام 

ــــل ســــنتني مــــن تــــاريخ االنتخابــــات٬، ومــــع أن زعيمهــــا الــــرئيس  مت قب
مــدين مل يكــن معروفــاً مــن قبــل إال يف نطــاق حمــدود٬، ويؤكــد  ياســعبّ 

ن يف تركيا واجلزائر بأن الصحوة اإلسالمية ال يقف وراءها عامل املثال
 ٬، بل عدد من العلماء واجلماعات واألحـزاب٬،واحد أو حزب واحد

 .بقية البالد العربية واإلسالمية وقس على ذلك
ـا   واآلن بعد أن فندنا األسـباب الـيت تـوهم بعـض الدارسـني أ

ا ا حلقيقيــــة إذن؟ ومــــا كانــــت وراء الصــــحوة اإلســــالمية٬، فمــــا أســــبا
ماهيتها؟ لكي نرد على السؤال السابق البد من استعراض الظروف 
التارخييــــة والسياســــية واالجتماعيــــة والفكريــــة الــــيت ســــبقت الصــــحوة 

 اإلسالمية.
كانــــت احلضــــارة الغربيــــة هــــو التحــــدي األكــــرب الــــذي واجــــه 
اخلالفـــة العثمانيـــة يف القـــرن التاســـع عشـــر ومطلـــع القـــرن العشــــرين٬، 
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ى الصراع بسقوط اخلالفـة العثمانيـة بعـد احلـرب العامليـة األوىل٬، وانته
ــا وســقوط معظمهــا يف قبضــة االنتــدابني: الربيطــاين  وبتفكيــك واليا
والفرنسي٬، وارتفعت أصوات تنادي بالتغريب من أجل التخلص من 
التخلف احلضاري ومن أجل اللحوق باحلضارة الغربية٬، وكان كمـال 

اء التغريـــب فـــألغى اخلالفـــة وأعلـــن النظـــام أتـــاتورك أبـــرز مـــن محـــل لـــو 
ائيا٬، وألغى الشريعة  العلماين الذي يقتضي فصل الدين عن الدولة 
اإلسالمية٬، وأعلن األذان باللغة الرتكية٬، وكتب اللغـة الرتكيـة بـاحلرف 
الالتيــــين بعــــد أن كانــــت تكتــــب بــــاحلرف العــــريب٬، وأوجــــب الســــفور 

 خل... إقة باألسرة وألغى كل التشريعات اإلسالمية املتعل
ذلك ما قام به كمال أتاتورك على اجلانب الرتكي من اخلالفة 

 القوميــة العربيــة يــديولوجياا تالعثمانيــة٬، أمــا اجلانــب العــريب فقــد قــاد
اللغـــة والتـــاريخ عـــاملي تكـــوين األمـــة العربيـــة٬،  تاألمـــة فيـــه٬، واعتـــرب 

هـــا٬، عتـــربه عـــامًال مـــن عوامـــل تكوينتللـــدين اإلســـالمي ومل  توتنّكـــر 
يف   تلــك االيــديولوجيا القوميــةوكــان ســاطع احلصــري أبــرز مــن رســخ 

كـــل مـــن العـــراق وســـورية بعـــد أن احتـــل مراكـــز تربويـــة وعلميـــة راقيـــة 
 فيهما.
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وكانت نتيجة املعطيات السابقة مجيعهـا أّن القيـادات القوميـة 
ا ومثاهلــا٬، وشــرعت يف تغريــب  العربيــة جعلــت احلضــارة الغربيــة قــدو

تمــــع العــــربيني٬، فأحلــــت الرابطــــة القوميــــة حمــــل الرابطــــة اإلنســــان وا
الدينيــة٬، ونقلــت التشــريعات الغربيــة وقوانينهــا يف كــل جمــاالت احليــاة 

خل... ومل إالتجاريــــة والزراعيــــة واالقتصــــادية واالجتماعيــــة والسياســــية 
تســــتثن مــــن ذلــــك إال قــــوانني حمــــدودة تتعلــــق بــــاألحوال الشخصــــية  

وذج السياسي الغريب دون أدىن تغيـري كالزواج والطالق٬، ونقلت النم
أو مراعـاة أليـة ظـروف خاصـة٬، ونسـخت النظـام االقتصـادي الغــريب 
القـــائم علــــى النظــــام الربــــوي بكـــل شــــروره وآثامــــه٬، ونشــــرت اآلداب 

خل... وقــد إوالفنــون الغربيــة مــن مســرح وســينما ومتثيــل ورســم وحنــت 
النموذج أدى كل ذلك إىل اصطراع عنيف بني النموذج الغريب وبني 

 احلضاري التارخيي ألمتنا الذي عرفته لقرون طويلة.
أمــا مصــر فقــد كــان صــوت التغريــب فيهــا بعــد احلــرب العامليــة 
ا العربيات٬، فقد اعترب حـزب الوفـد  األوىل أعلى من صوته يف مثيال

م أّن الشــعب املصــري أمــة فرعونيــة مكتفيــة 1919الــذي قــاد ثــورة 
ــــدكتور طــــه حســــني ا٬، وقــــد دعــــا ال ــــذا ــــد األدب العــــريب إثــــر ب  عمي
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م يف كتـاب "مسـتقبل الثقافـة يف مصـر" 1936استقالل مصر عـام 
إىل أخـذ احلضـارة الغربيـة كاملـة يف كــل جمـال: حلوهـا ومرهـا٬، واعتــرب 
ذلك الطريق الوحيد للرقي ولاللتحـاق بركـب احلضـارة البشـرية٬، وقـد 
شـــهدت مصـــر بــــني احلـــربني العــــامليتني معـــارك فكريــــة صـــاخبة كــــان 

يئتـه للتغريـب ال قصد منها خلخلة البناء النفسي للشـعب املصـري و
ــــه  ــــرازق يف كتاب الكامــــل مــــن مثــــل املعركــــة الــــيت أثارهــــا علــــي عبــــد ال
"اإلســالم وأصــول احلكــم" نافيــاً وجــود حكــم يتطلبــه اإلســالم٬، وممــا 
يلحق بتلك املعارك الفكريـة الصـارخة الـدعوة إىل كتابـة اللغـة العربيـة 

ة وإىل تغيـري قواعـد النحـو واإلمـالء واحلجـة يف كـل باألحرف الالتيني
 ذلك التيسري.

م ونقـل 1952مث جاء مجال عبد الناصر إىل احلكـم يف عـام 
مصــر مــن مرحلــة القوميــة الفرعونيــة إىل القوميــة العربيــة٬، واعتمــد يف 
البداية طرح ساطع احلصري القومي العلمـاين٬، مث انتقـل عبـد الناصـر 

٬، وقـد اسـتمرت مصـر ماضـية )1( يف السـتينات إىل املرحلة االشـرتاكية
                                                 

ــــــد الناصــــــر إىل االشــــــرتاكية وجــــــ )1( فــــــردات ن املنا أدعنــــــدما حنــــــا مجــــــال عب
ت٬، وأن النظريــــات املاركســــية والشــــيوعية هــــي الــــيت االشــــرتاكية هــــي الــــيت طغــــ
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يف أمر التغريب ولكّن تغريبها هذه املرة مستمد من الشق السـوفيييت 
مـع التطبيقـات االشـرتاكية مـن مثــل تاالشـرتاكي٬، لـذلك حكمـت ا

تأميم وسائل اإلنتـاج٬، وقيـادة العمـال والفالحـني٬، والصـراع الطبقـي٬، 
ــج مصـــر خل... مث ســارت عـــدة دو إوالعنــف الثــوري  ل عربيــة علــى 

 خل...إالقومي االشرتاكي ومنها: السودان٬، واجلزائر٬، اليمن٬، 
والسؤال اآلن بعد هذا االستعراض املوجز حملاوالت التغريـب: 
مــاذا كانـــت نتيجـــة حمـــاوالت القيــادات القوميـــة لتغريـــب بالدنـــا منـــذ 
احلـــرب العامليـــة األوىل؟ هـــل جنحـــت يف ذلـــك؟ هـــل أصـــبحت قـــيم 
الغرب وعاداتـه وتقاليـده ونظمـه السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية 

ـــــا؟ ال مل تصـــــبح بـــــدليل  متجـــــذرة يف حيـــــاة األمـــــة وجـــــزءاً  مـــــن كيا
الصـــحوة اإلســـالمية الـــيت قامـــت يف خمتلـــف أحنـــاء العـــامل العـــريب مـــن 

                                                                                                
ســــادت الســــاحة٬، ووجــــدنا أن املقــــوالت القوميــــة تراجعــــت٬، ووجــــدنا حركــــة 
القــوميني العــرب ذات النشــأة القوميــة العربيـــة الصــرفة حتّولــت إىل حركــة تلتـــزم 

فإمنـــا يـــدل االيـــديولوجيا املاركســـية بشـــكل عنيـــف٬، فـــإن دل هـــذا علـــى شـــيء 
مكـــن أعلـــى فقـــر مضـــمون القوميـــة العربيـــة٬، وضـــآلة حمتواهـــا الثقـــايف٬، لـــذلك 

 جتاوزها بسهولة.
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خل... إتركيـــا إىل ســـورية إىل األردن إىل مصـــر إىل تـــونس إىل اجلزائـــر 
ــــتعلن فشــــل التيــــار القــــومي يف تغريــــب األمــــة٬، وقــــد  والــــيت جــــاءت ل

تلــك إىل اســتندت الصــحوة اإلســالمية يف تفشــيلها حماولــة التغريــب 
الوحدة الثقافيـة الـيت متثّلـت يف مفـاهيم مسـتمدة مـن أحكـام احلـالل 
واحلــرام والواجــب واملنــدوب املطروحــة يف كتــب الشــريعة اإلســالمية٬، 

  وظهرت يف تقاليد وعادات وأعـراف مسـتندة إىل سـرية الرسـول 
٬، وبانـــــــت يف ســـــــلوكيات معتمـــــــدة علـــــــى قـــــــيم اإلســـــــالم وأخالقـــــــه 

فكـار مـأخوذه مـن عقائـد اإلسـالم ومبادئـه٬، وتوجيهاته٬، وجتلّـت يف أ
وقامت على أشـواق وأذواق مرتبطـة حبـديث القـرآن عـن اجلنـة والنـار 

 خل...إ
وقــــد شــــكل القــــرآن الكــــرمي والســــنة املشــــرفة أســــاس الوحــــدة 
الثقافيــة ألمتنــا٬، فهمــا قــد أعطيــا املســلمني تصــوراً واحــداً عــن الكــون 

ة تـــزاوج بـــني التطلـــع إىل واحليـــاة واإلنســـان٬، ورمســـا هلـــم أهـــدافاً واحـــد
اآلخــرة وإعمــار الــدنيا٬، وحــّددا هلــم قيمــاً واحــدة تقــوم علــى التطهــر 
تمـــع  والتزكــي٬، وأوجبــا علـــيهم واجبــات واحـــدة تعــود علـــى الفــرد وا
م بتعظيم اهللا ورجائـه وحبّـه  باخلري يف الدنيا قبل اآلخرة٬، وأفعما قلو
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 أوقــاف بلغــت ثلــث ممـا أورثهــم غــىن نفســياً وامــتالًء معنويـاً جتســد يف
ثــروة العــامل اإلســالمي٬، ووّجهــا عقــوهلم إىل التفكــر والتــدبر واألخــذ 
بالتجريــــب واالبتعــــاد عــــن األوهــــام والظنــــون ممــــا جعلهــــم يبتكــــرون 
ــاالت: كالفزيــاء  خمرتعــات تغــين احليــاة البشــرية يف خمتلــف العلــوم وا

 ... خلإوالكيمياء وامليكانيكا والرياضيات والطب والفلك والصيدلة 
لقـــد شـــكلت الوحـــدة الثقافيـــة الـــيت اســـتندت إليهـــا الصـــحوة 
اإلسالمية يف إفشاهلا التغريب أبرز مظهر من مظـاهر األمـة الواحـدة 
يف وقتنــا احلاضــر بعــد أن جنــح أعــداء األمــة يف متزيــق مظــاهر الوحــدة 
األخــرى: السياســي واالقتصــادي منهــا٬، وقــد تبــني أّن هــذه الوحــدة 

علـــــى التـــــذويب والتغييـــــب والتفتيـــــت ممـــــا الثقافيـــــة أقـــــوى وأعصـــــى 
 يتصورون.

لقد جاءت الصحوة اإلسالمية تعبريًا عن رفض األمة 
للتغريب من جهة٬، وقامت استنادًا على الوحدة الثقافية لألمة من 

 . جهة ثانية
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واآلن بعد مرور أكثر من ثالثني سنة على بداية الصحوة٬، 
ا كانت حمدودة الفاعلية اذ؟ وملما الذي أجنزته الصحوة اإلسالميةف

 ؟ والنتائج
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لقد شكلت الصحوة اإلسالمية ظاهرة إجيابية يف حياة األمة 
ا كانت من مظاهر االنتصار على التغريب الذي  اإلسالمية٬، أل

الذي مّثل أكرب خطر واجه األمة و  ٬،)1(قاده الفكر القومي العريب 
رنني السابقني٬، لكن هذه الصحوة مل تستطع أن تنقل خالل الق

٬، بل على يف أية ساحة من الساحات املفتوحةاألمة نقلة نوعية 
العكس أنتجت خسائر فادحة يف بعض الساحات اليت كان 

٬، حيث كان ر فيها وأبرزها الساحة األفغانيةالواجب االنتصا

                                                 
التقــــى بعــــض اإلســــالميني مــــع القيــــادات القوميــــة العربيــــة يف مــــؤمتر مسّــــوه  )1(

م٬، واستمر يف عقـد 1994"املؤمتر القومي اإلسالمي"٬، بدأ أول دورة له عام 
ينـاً عامـاً وجلنـة تنفيذيـة٬، ومل يكـن القصـد مـن دورة له كل عام٬، واختـاروا لـه أم

القومي  التيارين هذا املؤمتر سياسياً بل كان حضارياً مبعىن إنشاء نواة لقاء بني
ضـة جديـدة واإلسالمي تؤدي إىل تغيري جذري يف كيـان األمـة ٬، فـال أدري  و

ضــة  القوميــة العربيــة اليــديولوجياكيــف يتوقــع اإلســالميون أي دور  يف بنــاء 
بنفــي أي دور أساســي لإلســالم  وهــي مل ترتاجــع عــن مقولتهــا القدميــةديــدة ج

ضة جديدة مع تلك املقولة القدمية؟ ؟يف بناء األمة  فأية 
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ائل اإلسالميون هم الطرف الفاعل فيها وليست معهم أية فص
هلا ٬، وحيث توافر واالشرتاكيني والعلمانيني إخل...أخرى كالقوميني 

اهدين الدعم من كل العامل اإلسالمي ٬، فشارك مقاتلون مع ا
كل اجلنسيات اإلسالمية من مصريني٬، وفلسطينيني٬، األفغان من  

٬، وتونسيني٬، وفلبينيني إخل... كما مل ينقصها مال وال وجزائريني
إعالمي مل حتظ به أية ساحة أخرى.  ا دعم٬، كما توفر هلحسال

فد املسلمون شيئاً من تلك ٬، فلم يستومع ذلك كانت النتيجة سيئة
٬، وذهبت كل التوظيفات املالية واجلهادية واإلعالمية دون الساحة

جدوى٬، وعلى العكس أصبح اجلهاد األفغاين مثاًال سيئًا على 
٬، واآلن )1(وأهدافهاضطراب العمل اإلسالمي وفشله يف حتقيق آماله 

                                                 
إن وضـــع القبـــول الـــذي تلقـــاه اجلماعـــات اإلســـالمية والعلمـــاء املســـلمون  )1(

ناتج من رصيد الدين الوايف عند عموم املسلمني٬، لذلك فإن فشـلهم يف نقـل 
ة مــن وضــع إىل وضــع أفضــل٬، ال جيعلهــم خيســرون جهــودهم فقــط٬، بــل األمــ

تكــون اخلســارة علــى حســاب األمــة٬، وتكــون احملّصــلة هــي تراجــع وضــع األمــة 
بشكل عـام مـن جهـة٬، ونقصـان رصـيد اخلـري والقـوة الـذي بنـاه السـابقون مـن 
جهــة ثانيــة٬، واســتقواء العــدو وحماولــة اســتغالله للفشــل يف حمالــة متكــني وضــعه 

 ة ثالثة.من جه
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ما السبب يف أن الصحوة مل تستطع أن تنقل األمة نقلة نوعية ؟ 
ا مل تستطع أن حتقق انتصارًا يف أية ساحة من  وما السبب يف أ

 الساحات بوعي األمة ؟ السبب يف ذلك عدة أمور هي:   

اإلسالمية خالل املائيت سنة أعداء شرسـني  واجهت األمة 
ــــــب اقتصــــــادها٬،  ا٬، وطمــــــس هويتهــــــا٬، و حــــــاولوا متزيــــــق وحــــــد
وتغريــــب جمتمعهــــا٬، والتشــــكيك يف ثوابــــت وجودهــــا إخل... وقــــد 
تصــدى هلــؤالء األعــداء علمــاء خملصــون٬، قــادوا مجوعــاً كثــرية مــن 
أبنـــاء األمـــة يف معركـــة املواجهـــة٬، وجنحـــوا يف جوانـــب مـــن املعركـــة 

فشلوا يف بعضها اآلخر٬، لكننـا بكـل أسـف ال جنـد رصـداً لكـل و 
هذه املعارك واجلهود٬، وإن وجدنا فإننـا ال نعثـر علـى تقـومي دقيـق 
وعميــــق لكــــل هــــذه املعــــارك واجلهــــود مــــن أجــــل معرفــــة أخطــــاء 

هم والبناء عليها.  العلماء واجلماعات وجتنبها٬، ومعرفة إصابا
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اليت أنشأها  )1( سالميةوميكن أن منّثل على ذلك باجلماعة اإل
أبو األعلى املودودي يف باكستان واليت امتّد عملها ثالثة أرباع 
القرن املاضي٬، ولو قمنا بإحصاء الكتب اليت تناولت تلك اجلماعة٬، 
وأنشطتها٬، وأفكارها٬، ومواقفها٬، لوجدنا ذلك حمدودًا ال يتجاوز 

اعات واألحزاب  ٬، وقس على ذلك بقية اجلمعدد أصابع اليد
٬، ومجاعة النور اإلخوان املسلمني٬، وحزب التحرير٬، ومجاعة التبليغك

يف تركيا إخل... وكذلك جند أن الصحوة اإلسالمية مل تقم 
٬، يات اإلسالمية والعلماء املسلمنيبدراسات وافية حول الشخص

وكذلك مل تقم بنقد الكتب اإلسالمية للتمييز بني الغث والسمني٬، 
٬، والسبيل األسلم يف كل طريق األقومل توجيه األمة إىل الومن أج
 جمال. 

 

                                                 
ألّفت كتاباً حتت عنوان "أبو األعلـى املـودودي: فكـره منهجـه يف التغيـري٬،  )1(

م٬، اجتهـدت فيهـا أن أسـاهم يف سـد هـذه 1996دراسة وتقومي" صـدر عـام 
 الثغرة.
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مازالت احلضارة الغربية متثل التحدي األكرب ألمتنا كما   
كانت على مدار القرنني املاضيني٬، ويقتضي ذلك وعي أسسها 
ا٬، أما وعي أسسها  اليت قامت عليها وعيًا تفصيليا٬، ووعي تطورا

٬، يف مطلع القرن املاضيقد حقق علماؤنا جانبًا كبريًا من هذا ف
ا العلمية  ولكن الصحوة اإلسالمية مطالبة بوعي تطورا
والتكنولوجية واالقتصادية والسياسية إخل...٬، واالستفادة من 
ا لتسديد مسرية األمة يف جمال اإلدارة واالقتصاد واالجتماع  إجيابيا

ذه املهمة حجم املعلومات والسياسة إخل...٬، ومما يص ّعب القيام 
اليت تطرحها احلضارة الغربية٬، واليت تتضاعف بشكل مذهل بسبب 

٬، ولكننا جند بكل أسف أن الصحوة تقنيات الكمبيوتر املتقدمة
يف جمال تطورات احلضارة  اإلسالمية  مل تقدم إجنازات حقيقية

 ٬، بل مازال ينقصها الكثري.الغربية
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االت وهو واسع يف بعضها وحمدود   منلك تراثاً غنياً يف كل ا
يف بعضها اآلخر٬، فهو واسع يف جماالت الفقه وعلم األصول وعلوم 
 احلديث وعلوم القرآن وعلوم اللغة العربية 
إخل... وهو حمدود يف جمال الدراسات االقتصادية والسياسية وتعليل 

إخل... لذلك فاملطلوب من الصحوة  التاريخ وفلسفة العلوم
اإلسالمية التخطيط لكل قطاع على حدة٬، فالرتاث الواسع ال 
حيتاج إىل مزيد من بذل اجلهود العلمية فيه٬، بل علينا تقنني 
خطوات االستفادة منه. وأما الرتاث احملدود فعلى العلماء بذل 

ره على ضوء العلوم واملعارف جهود علمية يف إغنائه وتوسيعه وتطوي
 نرى اليت اكتشفتها البشرية يف القرون األخرية. ولكننا بكل أسف

أن جهود كثري من أبناء الصحوة تذهب إىل القطاع الواسع الذي 
رمبا كانت سعته مصدر مشاكل للمسلمني املعاصرين٬، وترتك 

ن القطاع احملدود مع أنه حباجة إىل إبداع وتفكري وتوسيع٬، وميكن أ
منثل على ذلك بكثرة الدراسات الفقهية٬، وقلة الدراسات اليت 
تناولت كتب السياسة الشرعية واحلسبة واالقتصاد اإلسالمي 
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وعوامل قيام الدول وسقوطها من أجل استخالص النظريات 
الشرعية يف جماالت االقتصاد اإلسالمي٬، واحلكم اإلسالمي٬، 

تمع اإلسالوالسياسة اإلسالم . واليت تساعد مي إخل..ية٬، وحركة ا
الصحوة يف الرد على أعداء الدين اإلسالمي من جهة٬، وبناء 

ا القادمة من جهة ثانية  . خطوا
 

شغلت األوقاف اإلسالمية ثلث ثروة العامل اإلسالمي يف  
يف  القرون املاضية٬، ولعبت دورًا واسعًا يف حياة األمة  اإلسالمية

االت العلمية واالقتصادية واالجتماعية والصحية  خمتلف ا
والعسكرية إخل... لذلك جيب على الصحوة اإلسالمية أن تستفيد 
من هذا املاضي املشرق وختطط إلجياد أوقاف واسعة وغنية تساعد 

٬، على تدعيم اجلوانب العلمية والصحية واالجتماعية يف حياة أمتنا
ال.لكنها بكل أسف مل تقم   بشيء حقيقي يف هذا ا
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إىل تجه تلقد كان من أبرز واجبات الصحوة اإلسالمية أن  
تعميق وعي املسلمني باإلسالم٬، واالرتقاء بتفكريهم٬، وتطوير 

م٬، حماكمتهم العقلية٬، وتوسيع أفقهم ريفهم ٬، وتعوزيادة معلوما
لكننا جند أن  .٬، وكيفية حّلها إخل..ملشاكل اليت تواجههمبأهم ا

ال تقصريًا كبرياً الصحوة اإلسالمية قصّ  ٬، فانتشر رت يف هذا ا
احلديث عن السحر وأنواع اجلن وطرق التعامل معهم إخل... 

قلية يف هذا واختلط الباطل والشعوذة واألوهام باحلقيقة الدينية والع
ال عن املرأة وزينتها بشكل مفرط وخمز مع  ٬، كما انتشر احلديثا

كما انتشر احلديث عن   ٬،إخل... جتاهل كبري لألخطار احملدقة باألمة
لذلك فإن الصحوة  الرؤى واألحالم واملنامات والكرامات إخل...٬،

٬، ودون حتسني نوعي دون تطوير حقيقي ألفهام املسلمنيمرت 
ة يف حماكمة ثهم آلية سليم٬، ودون توريم عن اإلسالمملعلوما
 . األمور
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السياسي  لقد كان من أبزر واجبات الصحوة تعميق الوعي 
: فهم اسرتاتيجيات الدول للمسلمني يف عدة جماالت٬، منها

الكربى٬، وكيفية اختاذ القرار فيها٬، واألولويات اليت حتكم اختاذ 
ا إعطاء صورة دقيقة لوضع األمة قرارها٬، كما كان  من واجبا

وحتديد أهم  ٬،السياسي واالقتصادي والعسكري واالجتماعي إخل...
دد هذا الوضع٬، ا حتديد   األخطار اليت  كما كان من واجبا

ا إخل...٬، وكذلك  األمراض اليت أصابت األمة٬، ونقاط ضعفها وقو
وموقفها  مما جيب على الصحوة اإلسالمية أال يقتصر نظرها

وتقوميها لشؤون العامل اإلسالمي على اعتماد اجلوانب الشرعية 
واملوقف والتقومي من خالل عاملني: فحسب بل جيب أن يتم النظر 

٬، وتشمل اجلوانب الشرعية من جهة٬، ومصلحة األمة من جهة ثانية
ا: اقتصادهامصلحة األمة ا٬، ووحد ا٬، وسياد ٬، وثقافتها ٬، وقو

 إخل...



  



 

 
125 

 

هنـــاك ظـــاهرة ملفتـــة للنظـــر يف العمـــل اإلســـالمي املعاصـــر  
هي أن اجلماعات اليت محلـت لـواء اإلسـالم يف إطـار أهـل السـنة 
بقيــت حمــدودة اجلمــاهري٬، تعــاين مــن قلــة تفاعــل املســلمني معهــا٬، 
ـــــة املقبلـــــني عليهـــــا٬، واملنـــــدرجني حتـــــت لوائهـــــا٬، وإن وجـــــدت  وقل

ك يف إحــدى الفــرتات فأقبلــت اجلمــاهري عليهــا٬، فقــد عكــس ذلــ
حـــدث لفـــرتة مؤقتـــة وألســـباب غـــري شـــرعية مـــن مثـــل اإلحســـاس 
بأزمــة اقتصــادية معينــة أو التفاعــل مــع قضــية وطنيــة٬، فتــأيت هــذه 
اجلماهري وجتتمع مع اجلماعـات اإلسـالمية علـى صـعيد واحـد مث 

ة تنحســـر عنهـــا بعـــد حـــني قصـــري عنـــدما تنتهـــي الشـــحنة العاطفيـــ
الدافعــة إىل هــذا االنفعــال٬، والســؤال اآلن: ملــاذا ال يــرتبط هــؤالء 
ــذه  ــذه اجلماعــات؟ وملــاذا ينحســرون  املســلمون ارتباطــاً دائمــاً 

 السرعة؟
لقــد جــاء عــدم ارتبــاط املســلمني الــدائم بتلــك اجلماعــات  

نتيجة إشكالية يعانيها أهل السنة إىل اآلن: وهـي شـرعية ارتبـاط 
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اإلســــالمية٬، هــــل هــــو فــــرض؟ أم منــــدوب؟ أم املســــلم باجلماعــــة 
مـــــرتوك لظـــــروف املســـــلم وأهوائـــــه؟ أم حبســـــب مصـــــاحل ومفاســـــد 

 إخل... )1( معينة؟ أم حرام؟
رمبـــا كـــان االضـــطراب ناجتـــاً مـــن أن أهـــل الســـنة يواجهـــون  

ألول مــرة يف تــارخيهم انفــراط مجاعــة املســلمني الــيت كــانوا ينتمــون 
ليفـة٬، وأن الفقـه اإلسـالمي إليها٬، ويرتبطون بإمامها الذي هو اخل

حّرم أي خروج علـى مجاعـة املسـلمني٬، وحـّرم تشـكيل أيـة مجاعـة 
 أخرى تؤدي إىل متزيق مجاعة املسلمني.

وميكــن أن نــدرك حجــم هــذه اإلشــكالية عنــد أهــل الســنة  
يف عاملنـــــــا العـــــــريب إذا نظرنـــــــا إىل جتمعـــــــات الطوائـــــــف األخـــــــرى 

                                                 
درست ظاهرة القصور يف العمل اجلماعي عنـد املسـلم املعاصـر يف كتـاب  )1(

عية واإلطـــار" صـــدر يف عـــام يل حتـــت عنـــوان: "اجلماعـــة يف اإلســـالم: املشـــرو 
م٬، ميكــــن أن يعــــود إليــــه مــــن شــــاء التفصــــيل يف معرفــــة أســــباب هــــذه 1995

 الظاهرة٬، واحللول املقرتحة هلا.
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ــــا يف  واإلســــالمي٬، ــــةودققن تســــيري ودورهــــا يف ٬، هياكلهــــا التنظيمي
 .شؤون الطوائف٬، وحتقيق مكاسبها

٬، حمدودية فاعلية الصحوة اإلسالميةحتدثنا فيما سبق عن  
٬، وليس من شك بأن اب اليت كانت وراء هذه احملدوديةواألسب

ا أن تنقل  القيادات اإلسالمية أضاعت فرصة مثينة كان بإمكا
 األمة من خالهلا إىل آفاق أخرى. 

   

السابق عن الصحوة اإلسالمية٬، وبّينا  لفصليف اتكلمنا  
٬، ووضحنا العوامل اليت أدت على مظاهرها٬، وأسباب قيامها

م األخطار اليت القادم أه ٬، وسنستعرض يف الفصلدية فاعليتهاحمدو 
دّد األمة بشكل عام. دّدها بشكل خاص  ٬، و
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دد الصحوة واألمة اإلسالميتني٬،   هناك ثالثة أخطار 
هي: القطرية٬، العوملة٬، اسرائيل٬، فكيف نشأت تلك األخطار؟ 

 وما الصور اليت يتحقق فيها ذلك التهديد؟

ديد على  اإلسالميةة وحدة األمتتعرض اآلن  إىل أخطر 
مدار القرون املاضية مجيعها٬، وهذا التهديد جاء من الكيانات 
ا٬، مما سيؤدي  إىل  القطرية اليت تسعى إىل تأسيس ثقايف مستقل 
تقسيم األمة الواحدة إىل أمم متعددة خمتلفة٬، ولكن هذا التأسيس 

 الثقايف للقطرية مّر مبرحلتني: 
يم األمة الواحدة إىل أمتني: عربية وتركية وقد مرحلة تقس 

م من اجلهة 1908جاء ذلك على يد دولة االحتاد والرتقي يف عام 
م من اجلهة 1916الرتكية وعلى يد الثورة العربية الكربى عام 

ع ما كان متفرقا٬، بل فرّقت العربية٬، ومل تستطع الثورة العربية أن جتمّ 
بيكو وغريها٬، مث جاء التنظري -يكسما كان جمموعًا يف اتفاقية سا

القومي على يد ساطع احلصري لريّسخ القطرية ليس ألنه أراد 
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ذلك٬، بل ألنه جعل األمة تقوم على عنصري اللغة والتاريخ 
واستبعد الدين من عناصر تكوين األمة٬، وهو يف ذلك كان متابعاً 

األمة النظرية األملانية٬، ولكنه نسي أننا ال نستطيع أن نفهم واقع 
اليت تقطن العامل العريب إال باإلسالم ألن اإلسالم دخل كل تفصيل 
ا الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية اخل... وأننا إذا  حيا
ذه األمة من واقع التجزئة إىل الوحدة فالبّد من  أردنا أن ننتقل 
 االعرتاف بدور اإلسالم يف بناء األمة وتفعيل عناصره٬، وهو ما مل
تقم به القيادات القومية فكان بروز القطرية وترسخها٬، وصار الظن 
عند عامة الناس بأن التجزئة هي األصل والوحدة  هي الطارئة٬، مع 

 أن العكس هو الصحيح. 
مرحلة التأسيس الثقايف املستقل لكل قطر: اختذ دعاة  

من  القطرية عدم التقدم باجتاه الوحدة خالل القرن املاضي حجة
أجل اعتبار الوحدة خياًال وومها٬، واختذوا ذلك أيضاً ذريعة من أجل 

ل٬، اعمأالرتويج للقطرية والتأسيس الثقايف هلا والذي جتّلى يف عدة 
منها: طباعة كتب املؤرخني الذين تناولوا تاريخ القطر٬، وإبراز 
الرحالة الذين مّروا به وكتبوا عنه٬، وتعظيم رموز األدب والشعر 
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طني به٬، وتزكية تارخيه السابق على اإلسالم كالتاريخ الفرعوين املرتب 
والبابلي والكلداين واآلشوري والرببري والسريياين والفينيقي وإنشاء 
مراكز ومؤسسات ترعى ذلك التاريخ إخل... ويرافق كل ذلك 
االهتمام باللغة العامية واالهتمام بالشعر الشعيب والرتويج لشعرائه 

هتمام بالعادات والتقاليد والفولكوز الشعيب اخلاص ودواوينهم٬، واال
بذلك القطر وإنشاء املتاحف اخلاصة به إخل... ليس من شك بأن 
هذا التأسيس الثقايف املستقل لكل قطر على حدة يتقاطع مع 
الوحدة الثقافية اليت عرفتها األمة على مدار تارخيها السابق٬، وهو يف 

إىل أخطر ما واجهته أمتنا  حال استمراره وجناحه فإنه سيؤدي 
على مدار تارخيها السابق وهو حتويل األمة الواحدة إىل أمم 

 متعددة.

نشأت احلركة الصهيونية يف أوروبا يف القـرن التاسـع عشـر٬،  
ــــا املختلفــــة يف بــــازل يف سويســــرا عــــام  وعقــــدت اجتماعــــاً حلركا

ل إقامـــة دولتهـــا٬، م٬، واســـتهدفت أرض فلســـطني مـــن أجـــ1897
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مث حتالفت مـع االسـتعمار الغـريب وبالـذات االسـتعمار الربيطـاين٬، 
وحاولـــت انتـــزاع حـــق للهجـــرة مـــن اخلالفـــة العثمانيـــة ولكنهـــا مل 
تستطع ذلك٬، مث وقعت احلرب العامليـة األوىل وأصـدرت بريطانيـا 

م٬، مث انتــــدبت عصــــبة 1917وعــــد بلفــــور يف نــــوفمرب مــــن عــــام 
لســطني٬، وســهلت اإلدارة الربيطانيــة اهلجــرة األمــم بريطانيــا علــى ف

م  لليهود٬، كما نقلت إليهم كثرياً من األراضي األمرييـة٬، وسـاعد
علـــــى شـــــراء كثـــــري مـــــن أراضـــــي الفلســـــطينيني٬، مث قامـــــت احلـــــرب 
العامليـــة الثانيـــة٬، واســـتغل اليهـــود االضـــطهاد النـــازي هلـــم إىل إلـــزام 

املتحــــدة يف أوروبــــا وأمريكــــا بإجيــــاد دولــــة هلــــم٬، وأصــــدرت األمــــم 
م 1947نـــــوفمرب  27أعقـــــاب احلـــــرب العامليـــــة الثانيـــــة قـــــراراً يف 

ـــــت  ـــــني: اســـــرائيلية وفلســـــطينية٬، وأعلن تقســـــيم فلســـــطني إىل دولت
ا علـــــــــى فلســـــــــطني يف  ـــــــــاء انتـــــــــدا مايو/آيـــــــــار   15بريطانيـــــــــا إ

م٬، ونشــــــبت احلــــــرب بــــــني الفلســــــطينيني والصــــــهاينة٬، مث 1948
جليـوش العربيـة إىل فلسـطني اختذت اجلامعة العربية قـراراً بـدخول ا

غــداة انتهــاء االنتــداب الربيطــاين٬، ووقعــت معركــة اســتمرت عــدة 
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شهور انتهـت بـاحتالل الصـهاينة معظـم أراضـي فلسـطني وإقامـة  
ــــا: الواليــــات املتحــــدة  ــــدولتني العظميــــني  دولــــتهم٬، واعــــرتاف ال

 األمريكية االحتاد السوفيييت بعد دقائق من إعالن قيامها.
طر احلركـة الصـهيونية عنـد إقامـة اسـرائيل يف ولن يتوقف خ 

 فلسطني بل سيتعداها إىل عدة أمور:
األول: التطلــع املســتمر إىل إقامــة اســرائيل الكــربى الــيت متتــد مــن 
الفرات إىل النيل٬، لذلك فهي خاضت عدة حروب بعد قيامها٬، 

م 1956واحتلت أجزاء من الدول العربية احمليطة٬، أبرزها حرب 
م إذ احتلـت كـل سـيناء 1967يناء٬، مث حـرب إذ احتلت كل س

مـــرة ثانيـــة مـــن مصـــر٬، واجلـــوالن مـــن ســـورية٬، والضـــفة الغربيـــة مـــن 
 األردن.
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الثاين: التطلع إىل أن تكون القوة املسيطرة علـى الشـرق األوسـط 
٬، وحــىت تســتطيع أن حتقــق )1( سياســياً واقتصــادياً وتوجيهــاً وتــأثرياً 

                                                 
وممــــا يؤكــــد التطلعــــني املشــــار إليهمــــا يف الفقــــرتني الســــابقتني أن اســــرائيل  )1(

ـا معـد التخنيـون لنحنشرت دراسة حتت عنوان: " ّول احللم إىل حقيقة" قـام 
م٬، وعمـل يف 2020اسـرائيل عـام م الستشراف صـورة 1994يف حيفا عام 

خبــرياً مــن خمتلــف أحنــاء العــامل حتــت اشــراف  250هــذه الدراســة أكثــر مــن 
صـــمويل نيمـــان مـــدير املعهـــد٬، وقـــام بتـــوّيل عمليـــات التنســـيق الربوفيســـور آدم 

جملـــداً يف كـــل االختصاصـــات  18م يف 1997مـــازور٬، وصـــدر العمـــل عـــام 
عــدة أســئلة٬، ابــت الدراســة عــن مــدّعماً باجلــداول واخلــرائط والرســوم٬، وقــد أج

: مــاذا تريــد اســرائيل يف أجــواء الســالم؟ فجــاء اجلــواب: أن علــى منهــا ســؤال
 اسرائيل التمسك مببدأين: 

األول: تعزيــــز األمــــن القــــومي (أي اســــتمرار التفــــوق العســــكري) علمــــاً بــــأن 
 رأساً نووياً حىت اآلن. 200اسرائيل متتلك 

 (أي استمرار احتالل األرض العربية). الثاين: ضمان امللكية القومية لألرض
ويوضـــح التقريـــر أن اســـرائيل تتطلـــع إىل أن تكـــون يف مصـــاف الـــدول  

ـا ستسـتخدم مـن 2020الثماين األوىل يف العامل اقتصادياً يف عام  م٬، كمـا أ
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ساء طائفية وإثنّية وعرقيـة ذلك البد من تفتيت املنطقة إىل فسيف 
مـــن أجـــل أن تبقـــى اســـرائيل هـــي القـــوة الفاعلـــة٬، لـــذلك جنـــدها 
تغــذي احلركــات الطائفيــة والعرقيــة كلمــا أتيحــت هلــا فرصــة٬، وقــد 
ــذا كبــار مؤسســي اســرائيل مــن أمثــال بــن غوريــون وبــيغن  صــرح 
وشامري إخل...٬، وقد أكدت الوقائع هذا التوجـه كمـا حـدث مـع 

لي يف احلــــرب الكرديــــة العراقيــــة٬، وكمــــا حــــدث التــــدخل االســــرائي
معهــا عنــدما تــدخلت يف احلــرب اللبنانيــة ودعمــت املوارنــة ممثلــني 
ــــان بعــــد االجتيــــاح  ــــى لبن ببشــــري اجلميــــل مــــن أجــــل الســــيطرة عل

 م.1982االسرائيلي للبنان عام 
ا رسول احلضارة الغربية وقيمها ومثلها يف  الثالث: االدعاء بأ

ا واح ة احلرية والدميقراطية يف مواجهة الديكتاتورية املنطقة٬، وبأ
 !!!والوحشية واهلمجية والرببرية عند العرب

                                                                                                
٪ مــن األرض للخــدمات 75٪ للبنــاء٬، وســتبقى 5٪ للزراعــة٬، و 20أرضــها 

 العسكرية.



  



  االفصل  االراابع

 
138 

لقــد أصــبح مصــطلح العوملــة متــداوًال منــذ بدايــة التســعينات٬،  
وأصبح علماً على الفرتة اجلديدة اليت بدأت بتدمري جدار برلني عام 

 وتفككـــــه٬، وانتهـــــت بتغّلـــــب م وســـــقوط االحتـــــاد الســـــوفيييت1989
 النظام الرأمسايل على النظام الشيوعي٬، وانفراد أمريكا بقيادة العامل.  

 لذلك فإن العوملة تتكون من العناصر الرئيسية التالية : 
إن تغّلب الرأمسالية على الشيوعية  1

تمعات األخرى٬، فأصبحت قيم  جعلها تعمم مبادئها على كل ا
السوق٬، والتجارة احلرة٬، واالنفتاح االقتصادي٬، والتبادل التجاري٬، 
وانتقال السلع ورؤوس األموال٬، وتقنيات اإلنتاج واألشخاص 
واملعلومات هي القيم الرائجة٬، وتقود ذلك أمريكا وتفرضها عن 
طريق مؤسسات البنك الدويل٬، ومؤسسة النقد الدويل٬، وغريها من 

لألمم املتحدة٬، وعن طريق االتفاقات املؤسسات العاملية التابعة 
 العاملية اليت تقرها تلك املؤسسات كاتفاقية اجلات وغريها. 

تفــردت أمريكــا بقيــادة العــامل بعــد ســقوط 2
االحتاد السوفيييت وتفكيك منظومته الدولية٬، ومـن اجلـدير باملالحظـة 
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عسـكرية واالقتصـادية أنه مل تبلغ إمرباطورية يف التاريخ بقـّوة أمريكـا ال 
ـــــاالت  ٬، ممـــــا جيعـــــل هـــــذا التفـــــرد خطـــــرياً علـــــى اآلخـــــرين يف كـــــل ا

  …االقتصادية والثقافية واالجتماعية إخل
مّرت البشرية بعّدة ثورات 3

علمية منها ثورة البخار والكهرباء والذرّة وكان آخرها الثورة العلمية 
بالتطورات املدهشة يف عامل الكمبيوتر٬، والتكنولوجية واخلاصة 

وتوصل الكمبيوتر احلايل إىل إجراء أكثر من ملياري عملية خمتلفة 
يف الثانية الواحدة وهو األمر الذي كان يستغرق ألف عام إلجرائه 
ال اآلخر من هذه الثورة فهو التطورات املثرية يف  يف السابق٬، أما ا

واليت تتيح لألفراد والدول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تمعات لالرتباط بعدد ال حيصى من الوسائل اليت ترتاوح بني  وا
الكبالت الضوئية والفاكسات وحمطات اإلذاعة والقنوات التلفزيونية 

 2000األرضية والفضائية اليت تبث براجمها املختلفة عرب حوايل 
د األلكرتوين مركبة فضائية٬، باإلضافة إىل أجهزة الكمبيوتر والربي

وشبكات اإلنرتنت اليت تربط العامل بتكاليف أقل وبوضوح أكثر 
على مدار الساعة٬، لقد حتولت تكنولوجيا املعلومات إىل أهم 



  



  االفصل  االراابع

 
140 

مصدر من مصادر الثروة أو قوة من القوى االجتماعية والسياسية 
 والثقافية الكاسحة يف عامل اليوم. 

1 
 

تمع وستستغين عن  ستؤدي العوملة إىل تشغيل مخس ا
األربع األمخاس اآلخرين نتيجة التقنيات اجلديدة املرتبطة 
بالكمبيوتر فخمس قوة العمل كافية إلنتاج مجيع السلع٬، وسيدفع 

تم ع إىل حافة الفقر واجلوع٬، ومن خماطر ذلك بأربعة أمخاس ا
العوملة أيضًا قضاؤها على حلم جمتمع الرفاه٬، وقضاؤها على الطبقة 
الوسطى اليت هي األصل يف إحداث االستقرار االجتماعي٬، ويف 
إحداث النهضة والتطور االجتماعي٬، ومن خماطرها أيضًا دفعها 

تشري األرقام بفئات اجتماعية متعددة إىل حافة الفقر والتهميش٬، و 
مليارديرًا يف العامل ميتلكون ثروة تضاهي ما ميلكه  358إىل أن 
مليار من سكان العامل أي ما يزيد قليًال عن نصف سكان  2.5

٪ 85على        ٪ من دول العامل تستحوذ 20العامل. وأن هناك 
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٪ من التجارة العاملية٬، 84من الناتج العاملي اإلمجايل٬، وعلى  
ا ٪ من جمموع املدخرات العاملية. وهذا التفاوت 85 وميتلك سكا

القائم بني الدول يوازيه تفاوت آخر داخل كل دولة٬، حيث تستأثر 
قّلة من السكان بالشطر األعظم من الدخل الوطين والثروة القومية٬، 

 يف حني يعيش أغلبية السكان على اهلامش.  
فأصبحت لقد اختذ اجلرمية أبعادًا جديدة يف عصر "العوملة"  
ففي والية   ٬،وميكن أن منثل بالواليات املتحدة٬، باء واسع االنتشارو 

اليت حتتل مبفردها املرتبة السابعة يف قائمة القوى  -كاليفورنيا 
موع الكلي  -االقتصادية العاملية  فاق اإلنفاق على السجون ا

مليون مواطن أمريكي٬، أي ما يزيد على  28مليزانية التعليم. وهناك 
السكان٬، قد حّصنوا أنفسهم يف أبنية وأحياء سكنية حمروسة.  عشر

ومن هنا فليس باألمر الغريب أن ينفق املواطنون األمريكيون على 
 حراسهم املسّلحني ضعف ما تنفق الدولة على الشرطة.

ونالحظ يف هذا الصدد أن ظاهرة فتح األبواب على  
ر رافقتها نسبة مصراعيها أمام التجارة احلرة باسم حرية السوق قد

٬، فقد ارتفع حجم املبيعات قبال على املخدراتمهولة من ازدياد اإل
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يف السوق العاملية ملادة اهلريويني إىل عشرين ضعفًا خالل العقدين 
 املاضيني٬، أما املتاجرة بالكوكايني فقد ازدادت مخسني مرة.  

ميكن أن نواجه خطر العوملة هذا بالتوجه إىل الوحدة٬، ألنه  
يستطيع أي قطر أن أثر التهديدات االقتصادية مبفرده٬، وميكن لن 

ية٬، أن نواجه خطر العوملة أيضاً بالتوجه إىل تفعيل املؤسسات الشعب
 .وإحياء دور املؤسسات الوقفية

2

معطيات  أخذاألمركة هي اخلطر الثاين٬، واألمركة تعين  
االت : ثقافيا٬، واجتماعيا٬، وتربويا٬، احلضارة الغربية يف كل ا

اليت  )1( ٬، ولكن أخطر ما يف األمركة نسبية احلقيقةوسلوكيًا إخل...
تقوم عليها٬، وهي اليت تتصادم تصادمًا مباشرًا مع ثوابت الدين 
اإلسالمي املستمدة من النص القطعي الثبوت القطعي الداللة٬، 

                                                 
والعلمانية الشـاملة٬،  ٬،اجلزئية مركة٬، منها: العلمانيةهناك أخطار أخرى لأل )1(

واحلداثـــة إخل... مل أتعـــرض هلـــا ألن املقـــام ال يتســـع  والداروينيـــة االجتماعيـــة٬،
 للتفصيل يف كل األخطار.
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ية احلقيقة٬، فقد لذلك جند أن قوى األمركة تدعم كل من يروج لنسب 
امتدح بللرتو وكيل وزارة اخلارجية األسبق ثالثة من الكّتاب العرب٬، 
م واعتمادها وهم: حممد شحرور من سورية٬،  ودعا إىل ترويج كتابا
وحممد سعيد العشماوي من مصر٬، وحممد أركون من اجلزائر٬، وإّن 

م بنسبية احلقيقة٬، وتفسريهم ا لنص ما جيمع هؤالء الثالثة هو إميا
القطعي الثبوت القطعي الداللة الذي يتناول ثوابت الدين 
اإلسالمي: العقائد٬، واحلدود٬، واملرياث٬، وتشريعات األسرة:  

على أنه انعكاس لبيئة العرب اجلاهلية٬،  …كالزواج٬، والطالق إخل
وربطهم بينه وبني الواقع اجلاهلي٬، ولذلك فنحن لسنا ملزمني به 

على ضوء واقعنا اجلديد٬، ونعطيها وعلينا أن نفسر هذه النصوص 
 .مضموناً آخر وبعداً جديدا٬، أي مبعىن ثبوت النص وتغّري املعىن

تقوم الثقافة الغربية على نسبية احلقيقة٬، ويعود تكّون تلك 
فرتة أبعد من العصور احلديثة ويرتبط بالعصور الركيزة الثقافية إلى

ذاك يف الوسطى٬، فمن املعروف أّن الكنيسة كانت تنطلق آن
حكمها ألوروبا من نص اإلجنيل املقدس٬، والذي كان ثابتًا والذي  
كانت حتتكر تفسريه٬، وعندما قامت حقائق علمية وكونية متعّددة 
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تناقص النص املقدس الثابت٬، وتناقض تفسري رجال الكنيسة له 
وقع التصادم املريع بني الدين والعلم٬، وكانت النتيجة اضطهاد 

لفة النص املقدس الثابت٬، ولكّن الكنيسة رجال العلم حبجة خما
زمت أمام الثورة عليها وأمام حقائق العلم٬، واعتربت الثورة رجال  ا

 بني ثباتالدين عقبة يف طريق العلم والتقدم٬، وصار الربط حينئذ 
 . حقائق الدين وبني نسبية احلقيقة

٬، كـان الغربيـةاإلسـالمية و ومنذ أن بدأ التفاعل بـني الثقـافتني:  
لتصـــادم بـــني الـــنص القطعـــي الثبـــوت القطعـــي الداللـــة مـــن الثقافـــة ا

اإلســالمية٬، وبــني نســبية احلقيقــة مــن الثقافــة الغربيــة هــي أبــرز صــور 
التصادم٬، وسأعرض لبعض صـور التصـادم مـن خـالل بعـض الوقـائع 

 .التارخيية

اره طه حسني يف  ما أث ومن أول الدعوات إىل نسبية احلقيقة 
م٬، فقد تعرض لنصوص 1926كتاب "يف الشعر اجلاهلي" عام 

قطعية الثبوت قطعية الداللة حتدثت عن بناء إبراهيم وإمساعيل 
عليهما السالم للكعبة٬، وتشكك يف تلك احلقيقة٬، وحىت يف 
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ما٬، ورأى أّن قريشًا اختلقت تلك   وجودمها التارخيي٬، ويف هجر
تصادية٬، ورأى فيها نوعًا من احليلة القصة ألسباب سياسية واق

 إلثبات الصلة بني اليهود والعرب من جهة٬، وبني اإلسالم واليهودية
وكانت حجة  .ثالثةالقرآن والتوراة من جهة بني ٬، و من جهة أخرى

طه حسني فيما أنكره هو وجود تشابه بني قبول العرب لبناء 
 أسطورة قبلها نيالكعبة من قبل إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم وب

اليوناين هو الذي ٬، نقول أن بإينياس بن بريام صاحب طروادة الروم
ويف الرد على مقولة  ٬،قامة الصلة بني روما واليونانإمن أجل  بىن روما

حسني أن يرد نصوصاً طه حسني السابقة نتساءل: هل جيوز لطه 
 -قطعية الثبوت قطعية الداللة يف شأن وجود ابراهيم وامساعيل 

ويف شأن بنائهما الكعبة من أجل وجود أساطري  -ليهما السالم ع
ة قبلها الرومان عن بناء روما من قبل بإينياس بن بريام  مشا

 صاحب طروادة اليوناين؟

أيضــاً حــديث الــدكتور  الــدعوة إىل نســبية احلقيقــةومــن صــور  
"حـــــول الـــــدعوة إىل تطبيـــــق الشـــــريعة حســـــني أمحـــــد أمـــــني يف كتابـــــه 
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اإلسالمية" عن حد السرقة الذي ورد يف نص قطعي الثبـوت قطعـي 
والســارُق والســارقُة فــاقطعوا أيــِديَهما جــزاًء : تعــاىل الداللــة يف قولــه

ــَن اهللاِ  ٬، فقــد ربــط الــدكتور بــني )(املائــدة٬، بمــا َكَســبا َنكــاالً ِم
يــرة العربيــة آنــذاك٬، وبــّني ذلــك احلــّد وبــني الوضــع االقتصــادي يف اجلز 

أّن العريب كـان ينقـل كـل متاعـه علـى راحلتـه٬، وإّن سـرقته تعـين سـلبه 
كـل مــا ميلــك مــن جهـة٬، وتعــين هالكــه مــن جهـة ثانيــة٬، لــذلك جــاء 
احلكــم بتلــك الصــورة ألنــه مــرتبط بــاألموال املنقولــة٬، واآلن أصــبحت 

ك فهـــو األمـــوال غـــري املنقولـــة أمثـــن وأغلـــى مـــن األمـــوال املنقولـــة لـــذل
ويف جمــال  ري احلكــم انطالقــاً مــن تغــّري الوضــع االقتصــادي.يــيقــرتح تغ

ــــدكتور حســــني أمحــــد أمــــني عــــن حــــد الســــرقة٬،  ــــة ال ــــرد علــــى مقول ال
نتساءل: ملاذا يربط الدكتور حسني أمحد أمني بني حد السرقة وبـني 
األموال املنقولة وال يربط ذلك بفعل السرقة الشنيع وما يشتمل عليه 

ويـــف واعتـــداء علـــى املســـروق٬، ومـــا يصـــوره مـــن طمـــع مـــن ترويـــع وخت
 السارق ودناءته وتطلعه إىل ما يف يد الغري بغري حق مشروع؟ 
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الـــدكتور نصـــر  ومـــن صـــور املنـــاداة بنســـبية احلقيقـــة حـــديث 
حامد أبو زيد يف كتابه "نقد اخلطاب الديين" عن النصوص القطعية 

بوت القطعية الداللة يف عدة جماالت منها: صفات اهللا ويف جمال الث
قــد اعتــرب أّن األلفــاظ فآخــر هــو احلســد والســحر واجلــن والشــياطني٬، 

األخرية مرتبطة بواقع ثقايف معـني وجيـب أن نفهمهـا يف ضـوء واقعهـا 
الثقــايف٬، وإّن وجودهــا الــذهين الســابق ال يعــين وجودهــا العيــين٬، وقــد 

داللة تارخيية٬، والدكتور نصر حامـد أبـو زيـد يف  أصبحت اآلن ذات 
كل أحكامه السابقة ينطلق من أّن النصوص الدينية نصـوص لغويـة 
تنتمي إىل بنية ثقافية حمدودة٬، مت انتاجها طبقاً لنواميس تلك الثقافة 
اليت تعد اللغة نظامها الداليل املركزي٬، وهـو يعتمـد علـى نظريـة عـامل 

رقــة بــني اللغــة والكــالم٬، وينتهــي الــدكتور اللغــة "دي سوســري" يف التف
نصر حامد أبو زيد إىل ضرورة إخضاع النصوص الدينية إىل املناهج 

ملـاذا يعتـرب الـدكتور نصـر حامـد أبـو زيـد  اللغوية املشـار إليهـا سـابقاً.
الكلمــات: الســحر واحلســد واجلــن والشــياطني ألفاظــاً ذات دالالت 

ود حقــائق عينيــة لتلــك تارخييــة؟ فهــل نفــى العلــم بشــكل قطعــي وجــ
األلفــــاظ حــــىت نعفــــي عليهــــا ونعتربهــــا ألفاظــــاً ال حقــــائق هلــــا وذات 
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وقد قاد املنهج السابق الـدكتور أبـو زيـد إىل اعتبـار  دالالت تارخيية؟
القــــرآن الكــــرمي نصــــاً تارخييــــاً ودعوتــــه إىل ضــــرورة فهــــم النصــــوص يف 
 ســـياقها االجتمـــاعي والتــــارخيي٬، وكانـــت نتيجــــة ذلـــك  التوصــــل إىل

ــــابعون  أحكــــام خمالفــــة لكــــل مــــا عرفــــه الرســــول  والصــــحابة والت
ـــة تعـــدد  ـــه األمـــة علـــى مـــدار تارخيهـــا٬، فعنـــدما درس آي وأمجعـــت علي
الزوجــات خباصــة يف كتابــه "دوائــر اخلــوف: قــراءة يف خطــاب املــرأة" 

م اعتربهـا تشـريعاً مؤقتـاً ملعاجلــة الـذي أصـدره عـام 
قــنن الدولــة تشــريعات تلــزم موقــف طــارئ وبنــاء عليــه يــدعو إىل أن ت

كمـــا يـــدعو إىل املســـاواة بـــني الرجـــل املســـلمني بـــالزواج مـــن واحـــدة٬،  
واملـــرأة يف حـــق طلـــب الطـــالق٬، كمـــا يـــدعو إىل املســـاواة بـــني الرجـــل 
واملــرأة يف املــرياث٬، كمــا يــدعو إىل اعتبــار شــهادة املــرأة مثــل شــهادة 

ة حـول الرجل على اإلطالق٬، كما يعترب أن كـل هـذه الضـجة املفتعلـ
احلجــــاب ال تســــتحق كــــل اجلهــــود املبذولــــة يف مناقشــــتها ويعتــــرب أن 
انتشار احلجاب يف السـنوات األخـرية كـان رد فعـل علـى اهلـزائم الـيت 

م أو حـــروب البوســـنة واهلرســـك٬، وهـــو 1967وقعـــت ســـواء حـــرب 
ـــاً يف وعـــي اجلماعـــة  ـــاً ثابت ـــيس مفهومـــا كلي يعتـــرب أن مفهـــوم العـــورة ل
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خالل النظر يف السـياق القـرآين أن العـورة  البشرية٬، لذلك ينتهي من 
هــي األعضــاء اجلنســية فقــط بالنســبة لألحيــاء٬، وهــي جثــة الشــخص 
امليت. وميتدح نصر حامد أبو زيـد قـانون األحـوال الشخصـية الـذي 

م٬، والـذي يقـنن معظـم األمـور السـابقة 1957صدر يف تـونس عـام 
بس ملـدة مثل: منع الزواج من ثانية ووضع العقوبات علـى ذلـك بـاحل

ســـنة وبغرامـــة ماليـــة أو بإحـــدامها٬، وربـــط الطـــالق بالقاضـــي٬، وجعـــل 
شهادة املرأة مساوية لشهادة الرجل بعد بلوغ سـن العشـرين٬، وجعـل 
تبــّىن علــى 

ُ
مــرياث املــرأة مثــل مــرياث الرجــل٬، وإقــرار التبــين وحصــول امل

 مرياث مساو لالبن الشرعي. 
تطبيــق منهجــه  ســأمثل علــى مــنهج الــدكتور أبــو زيــد يف كيفيــة  

ــــاً  ــــار القــــرآن الكــــرمي نصــــاً تارخيي ــــة الكرميــــة: يف اعتب ــــه عــــن اآلي      حبديث
للـــذكر مثـــل حـــظ األنثيـــين ،النســـاء٬)( ـــدكتور ـــل ال ٬، فقـــد عّل

 نصر حامد أبو زيد احلكم السابق الوارد يف اآلية السابقة بأن الواقع
قـات الذي خياطبه الوحي ويتوجه إليه النص يقوم على االعتداد بعال

الــــدم والنســــب األبويــــة علــــى وجــــه اخلصــــوص٬، إنــــه جمتمــــع العصــــبية 
الذكورية٬، وهو من جهة أخرى جمتمع يقوم علـى الصـراع علـى منـابع 
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تمــع يتحــدد دور األنثــى ومكانتهــا يف  امليــاه والكــأل. يف مثــل هــذا ا
اخللفيــة٬، لــذلك عنــدما أعطاهــا الــوحي نصــف حــظ الــذكر اعتــربت 

علينـا أن منضـي يف السـياق نفسـه وبعـد هذه اخلطـوة تقدميـة٬، لـذلك 
مــرور أربعــة عشــر قرنــاً علــى ذلــك احلكــم٬، فنجعــل اآلن مــرياث املــرأة 
مســـاوياً ملـــرياث الرجـــل. وميكـــن أن نعلـــق علـــى دعوتـــه تلـــك بـــاألمور 

 التالية:
-  ،إن املــرأة الــيت أعطاهــا الشــرع نصــف حــظ الرجــل يف املــرياث٬

فـاق يف كــل أحواهلــا إمنـا أعطاهــا ذلـك وهــي ليســت مسـؤولة عــن اإلن
 سواء أكانت بنتاً أم زوجاً أم أّماً.

-  يعترب الشرع أن مؤسسة األسرة ثابتة٬، وهي املؤسسة اليت جيب
أن تقـــوم مـــن خالهلـــا عالقـــة الرجـــل بـــاملرأة٬، والـــذكر بـــاألنثى٬، لـــذلك 

 يفرتض الشرع أن تبقى هذه النسبة ثابتة.
- يقي عليه تعـديل إن ظلم املرأة وإنصافها ال يكون املؤشر احلق

ـــادئ الـــيت  نصـــيبها يف املـــرياث٬، بـــل يف مجلـــة التوجيهـــات والقـــيم واملب
ــا آيــات  ا ووجودهــا وتربيتهــا وحقوقهــا والــيت حفلــت  رافقــت نشــا

 .القرآن الكرمي وأحاديث السنة املشرفة
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 -  إن املـــرأة الـــيت أعطاهـــا الشـــرع نصـــف حـــظ الـــذكر حتصـــل يف
حيصل عليه الذكر. بعض حاالت توزيع املرياث أكثر مما 

أما الدكتور حممد شحرور فقد دعا إىل نسبية احلقيقـة يف كـل  
االت الدينية كالعقيدة٬، واحلدود٬، واملرأة٬، واجلنة٬، والنار٬، واملالئكة  ا
والشياطني إخل... وقد ورد جانب كبري من أقواله يف كتابه "الكتـاب 

ـــهاســـتعرض يف بداياءة معاصـــرة" الـــذي والقـــرآن: قـــر  الـــذي  منهجـــه ت
يقـوم علـى املطابقـة بـني املعــىن اللغـوي واملعـىن الشـرعي للفـظ والقــائم 

ـــة أيب علـــي  علـــى ـــرتادف يف اللغـــة مســـتنداً علـــى نظري عـــدم وجـــود ال
املعتزلـــة إىل هـــذا املـــنهج معتمـــدين علـــى قولـــه وقـــد ســـبقته الفارســـي٬، 

إال بلساِن قوِمِه لِيُبَــيَِّن لهـم فُيضـّل اهللاُ  وما َأْرَسلنا ِمْن رسولٍ تعاىل: 
 )(إبــراهيم٬، الَحكــيم   العزيــز  وَمــْن يشــاء ويهــدي َمــْن يشــاء وهــ

فـــأوقعهم هـــذا املـــنهج يف ضـــالالت متعـــددة أبرزهـــا حصـــرهم معـــىن 
الكلمة باملعىن اللغوي وحده٬، وقد ردَّ ابن تيمية عليهم معتمداً علـى 

هذه األلفاظ٬، فبّني أّن بعض األلفاظ  منهج أهل السنة يف النظر إىل
خل...  نقلهــــا الشــــرع مــــن معناهــــا إمثــــل: اإلميــــان٬، الصــــالة٬، الكفــــر 
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اللغـــوي وأعطاهـــا معـــىن آخـــر٬، فأصـــبحت مصـــطلحاً حمـــّدداً وّضـــحه 
القرآن والسنة توضيحاً كامًال٬، فمثًال لفظ اإلميان يعين لغة التصديق 

عـىن ومـا أنـت مب )(يوسـف٬، وما أنت بمؤمن لنالقوله تعاىل: 
مبصـــّدق لنـــا٬، لكنـــه يعـــين يف الشـــرع اإلميـــان بـــاهللا واملالئكـــة والكتـــب 
والرســل واليــوم اآلخــر والقضــاء والقــدر٬، ويعــين اإلميــان بــاهللا بصــفاته 
الــــيت وردت يف القـــــرآن الكــــرمي واألحاديـــــث الشــــريفة٬، وكـــــذلك قـــــل 
بالنســـبة لبقيـــة األركـــان الـــيت دخلـــت يف مســـّمى اإلميـــان٬، وقـــد أمجـــل 

لمائنا تعريف اإلميان فقالوا: اإلميان قول باللسـان٬، وتصـديق بعض ع
 باجلنان٬، وعمل باألركان.

وقد نتجت فروق رئيسـية بـني اإلميـان عنـد املعتزلـة وعنـد أهـل  
الســـّنة نتيجـــة اخلـــالف يف مـــنهج التعامـــل مـــع كلمـــة اإلميـــان أبرزهـــا: 
 إدخـال أهــل الســّنة العمــل يف مسـّمى اإلميــان وباملقابــل عــدم إدخــال

 املعتزلة له٬، فشتان ما بني اإلميان لغة واصطالحاً.
وكــذلك الصــالة يف اللغــة تعــين الصــلة والــدعاء٬، لكــن الصــالة  

يف الشــــرع أصــــبحت مصــــطلحاً يــــدل علــــى أعمــــال منهــــا: القيــــام٬، 
ــــراءة الفاحتــــة٬، والتســــبيح  خل ... وجيــــب أن إوالركــــوع٬، والســــجود٬، وق
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طهــارة الثيــاب٬، يســبق تلــك األعمــال شــروط منهــا: طهــارة البــدن٬، و  
خل...٬، وجيـــــب أن يرافـــــق ذلـــــك إوطهــــارة املكـــــان٬، ودخـــــول الوقـــــت 

خل...  إأعمال قلبية منهـا: اخلشـوع٬، واالطمئنـان٬، والتعظـيم٬، والتـذّلل 
 فشتان ما بني الصالة لغة واصطالحاً.

واآلن بعـــد هـــذا التوضـــيح ملـــنهج أهـــل الســـّنة يف التعامـــل مـــع  
املعتزلـة٬، نعـود إىل مناقشـة املصطلحات الشرعية واختالفه مـع مـنهج 
 الدكتور شحرور ونشري إىل األمور التالية:

-   كّرر الدكتور حممد شحرور خطأ املعتزلة  يف عدم التمييز بني
املصــــطلحات واأللفــــاظ٬، فاأللفــــاظ الــــيت تعــــرض هلــــا الــــدكتور مثــــل: 
الكتـــاب٬، والقـــرآن٬، والنـــيب٬، والرســـول٬، وأم الكتـــاب٬، والســـبع املثـــاين 

ـــــاج إىل أن نســـــتقرئ معناهـــــا اللغـــــوي يف  اً ألفاظـــــ خل... مل تعـــــدإ حتت
املعاجم٬، بل علينا أن نستقرئ معناها يف مصادر الشرع٬، لذلك فإّن  
كل الفروقات والتمييـزات واملعـاين الـيت حـاول أن يسـتنبطها الـدكتور 
شــحرور مــن معــاين األلفــاظ املعجمّيــة وحــدها إمنــا هــو أمــر ال طائــل 

على التفريـق بـني الكتـاب والقـرآن٬، وأّن  حتته٬، وكل النتائج اليت بناها
ات والســـبع املثــــاين  خل...  نتـــائج غــــري إالقـــرآن هـــو اآليــــات املتشـــا
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صحيحة ألن الشرع هو الـذي حـّدد مضـمون هـذه األلفـاظ٬، وعلـى  
كــل مــن يريــد أن يفهــم الــدين عليــه أن يِلَجــه مــن بــاب مصــطلحاته 

ثـل هـذه اخلطـوة اخلاصة اليت رمسها وحـّدد معناهـا٬، ويف تقـديري إّن م
طبيعية وهي من حق كـل مـذهب وعلـم وديـن أن حيـّدد مصـطلحاته 

 اخلاصة اليت تكون مدخًال له.
-  ا اللغة ّمحل الدكتور شحرور بعض األلفاظ معاين ال تسمح 

وال ســـياق الـــنص٬، ومـــن أمثلـــة ذلـــك تفســـريه عبـــارة أم الكتـــاب الـــيت 
ىل ذلـــك وأضـــاف إ وردت يف ثالثـــة آيـــات كرميـــة برســـالة حممـــد 

حتديـــد مضـــمون تلـــك الرســـالة وهـــي احلـــدود واألخـــالق والعبـــادات 
وتعليمــات خاصــة وعامــة٬، ولــو فّســرنا كلمــة "أم الكتــاب" معجميّــاً 
لوجــدناها تعــين "أصــل الكتــاب"٬، ولــو اســتقرأنا اآليــات الــيت وردت 

ا حتتمل معنيني:   فيها تلك العبارة لوجدنا أ
هو الذي أنزل تعاىل:  األول : اآليات احملكمات. وذلك لقوله

عليك الكتاب منه آيات محكمات هّن أّم الكتاب وُأَخُر 
متشابهات فأّما الذين في قلوبهم زَْيٌغ فيّتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويِله وما يعلم تأويَله إال اهللا والّراسخون في العلم 
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(آل  أولو األلبابيقولون آمّنا به كّل من عند ربّنا وما يذّكر إال  
وقد فّصلت كتب علوم القرآن تعريف احملكم وتعريف  )عمران٬،

 نقيضه املتشابه.
يمحـــو اهللا مـــا يشـــاء الثـــاين: الّلـــوح احملفـــوظ: وذلـــك لقولـــه تعـــاىل: 

وإنّـه فـي ولقوله تعـاىل:  )(الرعد٬، ويـُْثبت وعنده ُأّم الكتاب
 .)(الزخرف٬، ُأّم الكتاب لدينا لعلّي حكيم

يف كـــال احلـــالني يّتضـــح حتميــــل الـــدكتور شـــحرور للفــــظ "أم و  
الكتــاب" معــاين ال حيتملهــا التحليــل اللغــوي وال ســياق الــّنص٬، وممّــا 
يزيـــد يف اعتســـافه أنـــه حـــّدد اآليـــات احملكمـــات باحلـــدود واألخـــالق 
والعبـادات٬، لكنّـه ميكـن أن تكـون اآليـات احملكمـات يف صـفات اهللا 

قل هو اهللا خل... كقوله تعاىل: إالّنار تعاىل٬، أو بعض آيات اجلّنة و 
٬، )(الصمد٬،لم يلد ولم يولد٬،وكقوله تعاىل: )(الصمد٬، دحأ

ــهم فيهــا نصــبوكقولــه تعــاىل عــن اجلّنــة:   )(فــاطر٬، ال يمسُّ
 خل...  إ
-   وممـا زاد يف خطـأ اسـتنتاجه وأحكامــه يف أحيـان كثـرية رفضــه

ــــد ومفّصــــل آليــــات القــــرآ ن الكــــرمي٬، لــــيس هــــذا للســــنة كمبــــّني ومقّي
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لإلســالم هــو اجتهــاده غــري  فحســب بــل اعتبــاره تطبيــق الرســول 
امللــــزم لنــــا يف شــــيء٬، وهــــو فهمــــه اخلــــاص املــــرتبط باملســــتوى املعــــريف 
للجزيــرة العربيــة٬، وهــو فهــم نســيب٬، وهــو يف هــذا يلتقــي مــع كثــري مــن 
 الفئـات املنحرفــة الـيت عــادت السـنة املشــرفة قـدمياً كاملعتزلــة واخلــوارج٬،

ويلتقي مع كثري من الشخصيات اليت هّونت من شأن السـنة حـديثاً 
ودعت إىل طرحهـا جانبـاً: كحسـني أمحـد أمـني٬، وحممـد أبـو القاسـم 

 خل...إحاج محد 
وليس من شك بأن هذه األقوال يف التهـوين مـن شـأن السـنة  

املشّرفة والدعوة إىل طرحها جنبا٬، تتناقض تناقضاً كامًال مع أمـر اهللا 
يف عشــرات اآليــات الكرميــة مــن القــرآن الكــرمي بطاعــة الرســول  تعــاىل
  إىل جانــب طاعتــه ســبحانه وتعــاىل٬، وقــد أشــار إىل جانــب مــن

يف بداية كتـاب "الرسـالة"٬، والـيت تسـاءل  -رمحه اهللا-ذلك الشافعي 
ـــزوم طاعـــة  ـــا أن نســـتدل علـــى ل ؟   الرســـول   فيهـــا: مـــن أيـــن لن

ىل ذلك٬، وأوجب علينا ذلك٬، فأجاب بأن القرآن هو الذي وّجهنا إ
ومنهــــا قولــــه  الرســــول  واستشــــهد باآليــــات الــــيت أمــــرت بطاعــــة 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللاَ وأطيعوا الرسوَل وأولـي األمـر تعاىل: 
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 َمْن يُِطع الرسول فقد أطاع اهللا٬، ومنها: )(النسـاء٬، منكم 
هـــاكم ومـــا آتـــاكم الرســـول فخـــذوه ومـــا ن٬، ومنهـــا: )(النســاء٬،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتهوا  ٬، ومنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: )(احلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر٬، عن
 إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اهللا ورسوله لـيحكم بيـنهم أن

 خل...إ )(النور٬، يقولوا سمعنا وأطعنا
هو ٬،دون األخذ بالسنة معه ٬، إّن النظر إىل القرآن وحده  

الذي جعل الكاتب خيرج علينا بتفاسري غريبة لبعض اآليات الكرمية 
: كالقيامة والبعث والصور والساعة األلفاظ والكلماتأو بعض 

خل...  وسأمّثل لذلك مبثال واحد هو تفسريه للّسبع إوالّسبع املثاين 
املثاين اليت أورد ما جاء عن أصلها يف مقاييس اللغة فقال: (املثناُة: 
طرف الزمام يف اخلشاش) وإمنا يثىن الشيء من أطرافه٬، فاملثاين إذاً 

ف السور وهي إذن فواحتها٬، فتوّصل إىل أّن السبع املثاين هي أطرا
 -سبع فواتح للسور٬، فإذن السبع املثاين هي الفواتح التالية: 

 يس   -كهيعص    -أملص   -أمل  
-   طه-   طسم-  حم 
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مث نظـــر إىل األحـــرف الـــيت تتضـــمنها اآليـــات الســـبع الســـابقة  
حــرف الــيت وردت يف حرفــا٬، وأخــذ األ فوجــدها تتــألف مــن 

ا ثالث هي:   بداية سور أخرى ومل ترد يف الفواتح السابقة فوجد أ
-   القــــاف-   الــــراء-  النــــون . جنمعهــــا مــــع األحــــرف

ا أصبحت ( ×  السابقة فصارت أربع عشر أحرفا٬، وأشار إىل أ
.وهي أيضاً سبع مثان ( 

تح بلغت وربط بني ما توّصل إليه وهو أّن أحرف السور الفوا 
أحد عشر حرفاً وبني قول علماء اللغويات واللسانيات من أّن احلد 
ـــة لغـــة إنســـانية معروفـــة يف العـــامل هـــو أحـــد عشـــر صـــوتا٬،  األدىن ألي
واعترب أّن هذا هو احلد األدىن الالزم من األصوات ألي تفاهم بيننا 
ــــــات ميكــــــن أن توجــــــد يف الكواكــــــب األخــــــرى يف  ــــــة خملوق ــــــني أي وب

 املستقبل.
ا ما أورده الـدكتور شـحرور يف تفسـريه للسـبع املثـاين٬، ولنـر هذ 

مـــا ورد يف الســـّنة عـــن تفســـري الّســـبع املثـــاين لنـــر مـــدى ابتعـــاده عـــن 
 الصواب لغة وشرعاً وعقًال.
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يف مسـنده عـن  -رمحـه اهللا تعـاىل-قال اإلمام أمحد بن حنبل  
اهللا     قال : "كنت أصّلي فدعاين رسـول أيب سعيد بن املعّلى 

  فلــــم أجبــــه حــــىت صــــّليت٬، قــــال: فأتيتــــه فقــــال: مــــا منعــــك أن
تأتيين؟ قال٬، قلت: يا رسول اهللا إين كنـت أصـّلي قـال: أمل يقـل اهللا 
تعـــاىل: "يـــا أيّهـــا الـــذين آمنـــوا اســـتجيبوا هللا وللرســـول إذا دعـــاكم ملـــا 

مث قــال: ُألعّلمّنــك أعظــم ســورة يف القــرآن  )(األنفــال٬،ُحييــيكم" 
ســـجد. قـــال: فأخـــذ بيـــدي فلّمـــا أراد أن خيـــرج قبـــل أن ختـــرج مـــن امل

قلــت: يــا رســول اهللا إنــك قلــت ألعّلمنّــك أعظــم ســورة يف القــرآن. 
هي الّسبع املثاين والقـرآن العظـيم  قال: نعم "احلمد هللا رب العاملني"

للّسبع املثاين مـن  الذي أوتيته". واآلن: هل بعد تفسري الرسول 
 تفسري؟  

أن  عد أن يسمع تفسري الرسول ال أظن أنه جيوز ملسلم ب 
يتطلع إىل تفسري آخر٬، وأحب أن أُنّوه باإلضافة إىل ما سبق إىل أّن 
تفســـري الســـّنة للّســـبع املثـــاين أصـــوب مـــن ناحيـــة لغويّـــة ممـــا ورد عنـــد 
الدكتور شحرور ألنه اختار كلمة مثناة وترك األصـل ثـين٬، وقـد جـاء 

 يف مقاييس اللغة عن األصل ثين ما يلي: 
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اء والنون والياء أصل واحـد وهـو تكريـر الشـيء مـرتني٬، أو جعلـه "الث
شيئني متواليني أو متبـاينني" واحلقيقـة إّن هـذا التعريـف اللغـوي أكثـر 
انطباقاً على الفاحتة وهو أصـل املعـىن ألن الفاحتـة سـبع آيـات تتكـّرر 
وتثـــىن يف كـــّل صـــالة٬، لـــذلك مل يأخـــذ بـــه الـــدكتور شـــحرور واختـــار  

املثنــــاة" ليجعلهــــا أصــــًال يف دراســــته ٬، وليصــــوغ كلمــــة أخــــرى هــــي "
النتيجــة الــيت يريــد أن يتوّصــل إليهــا وهــي مطابقــة األحــرف يف فــواتح 

 السور مع أصل األصوات يف اللغات اإلنسانية.
وقد انتبه خيار الصحابة إىل أّن فهم القرآن الكرمي دون ربطه  

ب أبــن بالسـّنة قابــل لكـل التفســريات٬، لــذلك وّجـه علــي بـن أيب طالــ
عبّــاس رضـــي اهللا عنهمــا أن حيـــاجج اخلـــوارج بــالقرآن الكـــرمي والســـّنة 

ال حتــاججهم "املشــرفة معــاً عنــدما أرســله ملناقشــة اخلــوارج فقــال لــه: 
 ."بالقرآن وحده فإّن القرآن محّال أوجه٬، حاججهم بالسّنة

-   تناول الدكتور حممد شـحرور كـل النصـوص القطعيـة الثبـوت
ريبـاً فهـو تنـاول آيـات احلـدود وآيـات الربـا وآيــات القطعيـة الّداللـة تق

خل...  املهــم أنــه انتهــى مــن تناولــه إاملــرياث وآيــات الطــالق والــزواج 
لكــل اآليــات الســابقة إىل فهمهــا فهمــاً جديــداً خمالفــاً لكــل األفهــام 
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ضـــعف٬، الربـــا  فقـــط الـــيت طرحـــت ســـابقا٬، فهـــو بالنســـبة للربـــا حـــّرم 
اليت حّددها الشرع لكل  تغيري األنصبةاقرتح وبالنسبة آليات املرياث 

مـــن  فقـــط فـــرد مـــن أفـــراد األســـرة٬، وبالنســـبة لتعـــدد الزوجـــات أباحـــه
األرامـــل ذوات األوالد٬، وبالنســـبة ملعاجلـــة الزوجـــة الناشـــز فقـــد ألغـــى 

ويف جمـال اإلرث دعـا شـحرور خل...  إبعض مراحل معاجلـة نشـوزها 
ورة اعتـــرب شـــحرور أن إىل املســـاواة بـــني الرجـــل واملـــرأة٬، ويف جمـــال العـــ

 وال يبـدين زينـتهن إال مـا ظهـر منهـاالزينة الظاهرة يف قوله تعـاىل: 
ـــة الظـــاهرة مـــن جســـد املـــرأة بـــاخللق أي مـــا  )(النـــور٬، هـــي الزين

يف خلقها كـالرأس والـبطن والظهـر والـرجلني واليـدين٬،  أظهره اهللا 
ني واعتـــرب أن الزينـــة الـــيت جيـــب أن ختفيهـــا هـــي اجليـــوب وهـــي: مـــا بـــ

الثــــديني وحتــــت الثــــديني وحتــــت اإلبطــــني والفــــرج واإلليتــــني٬، وهــــذه 
اجليوب هي العورة٬، لذلك إذا ظهرت البنت أمام والدها عارية فهذا 
ليس حراماً بل عيباً فقط٬، واعترب أن تغطية الوجه خروج عن حـدود 

 اهللا.
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استعرضنا فيما سبق نسبية احلقيقة عند طـه حسـني٬، وحسـني  
ونصــر حامــد أبــو زيــد٬، وحممــد شــحرور٬، ورأينــا اتبــاعهم أمحــد أمــني٬، 

مناهج خمتلفة مع النص القطعي الثبوت القطعـي الداللـة تـرتاوح بـني 
املــنهج اللغــوي والتــارخيي٬، لكــنهم متفقــون علــى تأويلــه تــأويًال ينتهــي 
إىل اعتمــاد نســبية احلقيقــة متــأثرين مبــا انتهــت إليــه احلضــارة الغربيــة٬، 

: هـــل جيـــب أن ؤل عـــن جـــذر املشـــكلة٬، وهـــونعـــود إىل التســـاواآلن 
الجتمــــــاعي تتغــــــري األحكــــــام كــــــل مــــــا تغــــــّري الواقــــــع االقتصــــــادي وا

تمـــع مصـــيبة يف إقرارهـــا ؟ وهـــل احلضـــارة الغربيـــة والتكنولـــوجي يف ا
؟ وكيــف ميكــن أن يوفــق اإلســالم بــني نصــوص ثابتــة نســبية احلقيقــة
 وواقع متغري؟ 
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ــــــذين   يتســــــاءل كثــــــري مــــــن الُكتــــــاب واملفكــــــرين املعاصــــــرين ال
ـــة التوفيـــق بـــني نصـــوص  يتعـــاملون مـــع القضـــايا اإلســـالمية عـــن كيفي

 ٬،ثابتة ( القرآن والسنة ) وواقع متغّري٬، وهم من أجل هذه اإلشكالية
يقولون: البد لنا من إصدار أحكام جديدة تتفق مع الواقع اجلديد٬، 

 كانــت صــاحلة يف زمــن اجلمــل واخليمــة والزراعــة غــري فاألحكــام الــيت
ـــأّن تلـــك صـــاحلة يف زمـــن الطـــائرة والصـــاروخ والصـــناعة ٬، ويتعّللـــون ب

األحكـــام كانـــت نتـــاج واقـــع اجتمـــاعي واقتصـــادي وسياســـي وثقـــايف 
معّني٬، لذلك ومع تغّري هذا الواقع جيب أن يتغّري احلكـم٬، فهـل هـذه 

أن ُنصـّدر أحكامـاً جمـّردة  املشكلة حقاً مشـكلة جديـدة؟ وهـل جيـوز
 من أية ضوابط من أجل حل هذه املشكلة؟ 

املشــكلة ليســت جديــدة بــل قدميــة ِقــَدم الــنص القــرآين٬، وحنــن  
 من أجل تسهيل مناقشتها ميكن أن ُجنزّئها إىل قسمني:

 
-  خل...إالنصوص املتعّلقة بالعقيدة وباُألسرة وباحلدود 
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-  تصــــادية والزراعيــــة والتجاريــــة بالقضــــايا االقالنصــــوص املتعّلقــــة
 إخل...

 أمـــا بالنســـبة للنصـــوص املتعّلقـــة بالعقيـــدة وباألســـرة وباحلـــدود 
قــد جــاء ثبــات أحكامهــا مــن ارتباطهــا باجلانــب ٬، و فأحكامهــا ثابتــة

الثابــــت مــــن كيــــان اإلنســــان الــــذي أطللــــق عليــــه القــــرآن مصــــطلح 
ا ال تَبــديل ِفطــرة اهللا التــي َفطــر النَّــاس عليهــ"الِفطــرة" فقــال تعــاىل: 

٬، ومــن مظــاهرة الِفطــرة الثابتــة علــى مــدار )(الــروم٬، لَخْلــق اهللا
التــاريخ: التعبُّــد٬، حــب املــال٬، حــب التملــك٬، التجــاذب بــني الــذكر 

خل...٬، لــــذلك ُوِجــــدت نصــــوص عاجلــــت هــــذه اجلوانــــب إواألنثــــى٬، 
 الِفطرية.

ففي جمال التعبُّد بّينـت النصـوص صـفات اهللا الـذي جيـب أن  
ســلم إليــه بالعبــادة٬، وبّينــت أنــواع العبــادة مــن صــالة وصــيام يّتجــه امل

ُتعبِّـد وُعقوبـة 
ا٬، وبّينت أجـر امل وزكاة وحج٬، ووّضحت كيفّيتها وأوقا

ُتعبِّد
٬، وهي أحكام ثابتـة ألن فطـرة التعبـد والتعظـيم والتقـديس غري امل

 ثابتة يف كيان اإلنسان ٬، فال إنسان دون تعبد وتعظيم وتقديس .
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التمّلــــك واملــــال٬، فقــــد أباحــــت النصــــوص التمّلــــك ويف جمــــال   
وحّللــت بعــض طُــُرق الكســب وحّرمــت بعضــها اآلخــر٬، قــال تعــاىل: 

ــَع وَحــرََّم الرِّبــا ٬، ووّضــحت أوجــه )(البقــرة٬، وَأَحــلَّ اهللاُ البَـْي
انفــاق املــال فحّرمــت اإلســراف والتبــذير٬، ووضــعت حــّد الســرقة ملــن 

ه٬، ووضـــــعت الضـــــوابط يدفعـــــه الطمـــــع إىل التعـــــّدي علـــــى مـــــال غـــــري 
تعــّددة هلــذا احلــّد.

ُ
وهــذا احلــد ثابــت ألن الطمــع يف التملــك بغــري  امل

 . الشرعية ثابت يف الكيان اإلنساينالوسائل 
ويف جمـال التجــاُذب بــني الــذكر واألُنثــى٬، دعــت النصــوص إىل  

الزواج وتكوين األسرة٬، واعتـربت الـزواج هـو الطريـق املشـروع للعالقـة 
ـــذلك بّينـــت نصـــوص كثـــرية بـــني االثنـــني وحرّ  مـــت مـــا عـــدا ذلـــك٬، ل

احلقــــوق والواجبــــات لكــــل مــــن الــــزوجني واألوالد٬، وبّينــــت أحكـــــام 
٬، وجعلتهـــا ثابتـــة الطـــالق واملـــرياث٬، ووّضـــحت عقوبـــة الزِّنـــا والَقـــْذف

سـاين ٬، ألن شهوة التجاذب بـني الـذكر واألنثـى ثابتـة يف الكيـان اإلن
 .فال إنسان دون شهوة جنسية

ــا تســتندإن كــل األحكــام  إىل شــئ  الســابقة جــاءت ثابتــة أل
ا نتيجـة قصـور يف التشـريع٬، ومل يثابت يف الكيان اإلنساين ٬، أت ثبا
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أو تعنّـت مــن الشــريعة بقصـد الــتحكم يف النــاس وإذالهلـم٬، إمنــا جــاء 
لفطــرة الثبــات مــن ارتباطهــا بشــيء ثابــت يف الكيــان اإلنســاين وهــي ا

 .  اليت فطر اهللا الناس عليها
لألحكــــام األخــــرى املرتبطــــة بــــاألمور املتغــــرية يف لنســــبة أمــــا با 

تمـــع وح ٬، كـــأنواع يـــاة النـــاس مثـــل األمـــور االقتصـــادية٬، والسياســـيةا
فقـد حكمهـا بشـكل عـام الشركات٬، وصـور حتقيـق الشـورى إخل...٬، 

علـــم أصـــول الفقـــه الـــذي جـــاء اســـتجابة آليـــات متعـــّددة يف القـــرآن 
الكــرمي وصــفاته٬، فقــد جــاء يف  القــرآن الكــرمي تُبــّني للمســلمني طبيعــة

إنّـــا أنزلنـــاه ُقرآنـــاً عربّيـــاً تلـــك اآليـــات أنـــه قـــرآن عـــريب قـــال تعـــاىل: 
٬، وجـاء فيهـا أّن فيـه َنْسـخاً قـال تعـاىل: )(يوسـف٬، لعّلكم تعقلـون

  ما نـَْنَسْخ ِمـْن آيَـٍة أو نـُْنِسـها نـأتي بخيـٍر منهـا أو ِمْثِلهـا إنَّ اهللاَ علـى
اً قـال )قرة٬،(الب ُكلِّ شيٍء قديرٌ  ٬، وأّن فيـه ُحمَْكمـاً وُمتشـاِ

هو الذي أنزَل عليَك الِكتـاَب ِمنـه آيـاٌت ُمْحَكمـاٌت ُهـنَّ ُأمُّ تعاىل: 
ــــــاِب وُأَخــــــُر ُمَتشــــــاِبهاتٌ  ْجَمــــــل )(آل عمــــــران٬، الِكت

ُ
٬، وأّن فيــــــه امل

َفصَّــل  قــال تعــاىل: 
ُ
الــر . ِكتــاٌب ُأْحِكَمــْت آياتُــُه ثُــّم ُفصِّــَلْت ِمــن وامل

 خل... إ )(هود٬، َلُدْن َحكيٍم َخبيرٍ 
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تشــابه٬،   
ُ
ْحكــم وامل

ُ
كانــت تلــك اآليــات ِحمْــور علــوم متعــّددة: امل

فّصـل 
ُ
ْجمـل وامل

ُ
خل...٬، وقـد تكـّون علـم ُأصـول إالناسخ واملنسوخ٬، امل

الفقــــــه مــــــن العلــــــوم الســــــابقة باإلضــــــافة إىل قواعــــــد أخــــــرى مثــــــل: 
واالستصـــــحاب  االستحســـــان٬، واملصـــــلحة املرســـــلة٬، وســـــّد الـــــذرائع٬،

 خل...٬، وقد مّر علم أصول الفقه الذي مّر مبرحلتني مهّمتني مها:إ

إقــــراره بتعليــــل األحكــــام يف وجــــه االّجتــــاه الظــــاهري الــــذي  األولــــى:
يــرفض مثــل هــذا اإلقــرار ُحبّجــة أّن اهللا ال ُيســأل عمــا يفعــل٬، وأنــه ال 
 حكمة وال ِعلّـة وراء أي أمـر مـن األوامـر٬، وإّن البحـث عـن احلكمـة

والعلّــة تنطّــع يف الــدين وبُعــد عــن الصــواب وافــرتاء علــى اهللا٬، ولكــن 
هـــذه املدرســـة يف الفقـــه والـــيت مثّلهـــا داود الظـــاهري يف املشـــرق وابـــن 
َحْزم يف املغرب احنسـرت لصـاحل املدرسـة الثانيـة الـيت وّضـحت أّن هللا 

يـــا أيُّهـــا بـــّني لنـــا احلكمـــة مـــن بعـــض األعمـــال حيـــث قـــال تعـــاىل: 
ــْبِلُكم الــذين آمنــو  ا ُكِتــَب علــيُكم الصِّــياُم كمــا ُكِتــَب علــى الــذيَن ِمــن قـَ

٬، وكــــان إبــــن الَقــــيِّم اَجلْوزِيَّــــة مــــن )(البقــــرة٬، لعّلُكـــم تّتقــــونَ 
العلماء الذين قبلوا تعليل األحكام والبحث عن احلكمة من ورائها٬، 
وأقـر بـالعجر عــن إحصـاء اآليـات واألحاديــث الـيت عّللـت األحكــام 
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ا٬، و  قد مسـح لنفسـه أن يـذهب يف البحـث عـن احلكمـة َشـْوطاً لكثر
بعيداً فتساءل عن اِحلكمة يف أداء صالة الفجر ركعتـني يف حـني أّن 

 خل...إصالة الّظهر أربع ركعات 

أخده مبقاصد الشريعة واعتبـاره أّن اهللا أرسـل األنبيـاء وأنـزل  الثانية :
علــى يــد أيب  الشــرائع لتحقيــق مصــاحل العبــاد٬، وقــد جــاء هــذا التطــّور

ـــــاِطيب أّن  ـــــاِطيب تتوجيـــــاً للمرحلـــــة الســـــابقة٬، واعتـــــرب الشَّ إســـــحاق الشَّ
ـــــّني لنـــــا أّن القصـــــد مـــــن إنـــــزال األديـــــان  اســـــتقراء آيـــــات الشـــــريعة تُب
الســـماوية هـــو حتقيــــق مخســـة أمــــور: حفـــظ الــــدِّين٬، ِحفـــظ الــــنفس٬، 
حفــظ الّنســل٬، حفــظ العقــل٬، حفــظ املــال٬، واعتربهــا مــن الضــروريّات 

ا٬، واعتــرب أّن هنــاك أمــوراً الــيت ال تســ حاجيــة  تقيم حيــاة النــاس بــدو
تــأيت بعــد الضــروريّات يف املرتبــة لرتفــع احلَــرَج عــن النــاس وتُيّســر ُســُبل 
العيش كالرَُّخص يف العبادات٬، واعترب كذلك أّن هناك أموراً حتسينّية 
تأيت بعد احلاجية ترجع إىل مكارم األخالق وحماسن العادات٬، فلمـا 

َـــَدب إىل  اإلنفـــاق نـــدب أن يكـــون اإلنفـــاق مـــن طيّـــب الكســـب. ن
جتهــد بعلمــني: األول: العلــم باللغــة 

ُ
ــاِطيب ضــرورة تســّلح امل ودعــا الشَّ



  



 

 
169 

العربيــة٬، والثــاين: العلــم مبقاِصــد الشــريعة٬، كــي يســتطيع أن يــربط بــني  
 اجلُْزئي والُكلِّي فيما ُيْستَـْفىت فيه.

لعالقـة بـني وبعد هذا التوضيح نستطيع أن نقول لقـد كانـت ا 
تغــّري حملولــة فيمــا ســبق مــن تــاريخ االجتهــاد 

ُ
الــنص الثابــت والواقــع امل

اإلســالمي٬، وإذا اّدعــى بعــض البــاحثني اآلن أّن هنــاك مشــكلة بــني 
تغـــّري دون دخـــول يف النوايـــا أو االنتمـــاءات 

ُ
الـــنص الثابـــت والواقـــع امل

 ا:األيديولوجية فإننا نقول عليهم أن يُثبتوا أحد أمرين أو كليهم
األول: أنــه لــيس هنــاك ِفطــرة٬، ولــيس هنــاك جانــب ثابــت يف  
كيان اإلنسان٬، بل داخل اإلنسان يف تغريُّ وحتوُّل ُمستمرّين كـاحمليط 

 اخلارجي.
الثاين: أن يُثبتوا عـدم مالءمـة علـم ُأصـول الفقـه لالجتهـاد يف 
تغـّري.

ُ
 وقتنا احلاضر٬، وعجزه عن التوفيق بـني الـنص الثابـت والواقـع امل

أن توجـــد مثـــل هـــذه الدراســـات الـــيت تســـّد هـــذه الثغـــرة بشـــكل  وإىل
علمي وموضوعي فإنه جيب االستمرار يف اعتماد علم ُأصول الفقه٬، 
مع االنتباه إىل وجود ُفرصة جّيدة لتنميته وبالذات يف جمال املقاِصـد 



  



  االفصل  االراابع

 
170 

جتهدين على املواءمة بني الـنص الثابـت والواقـع 
ُ
حبيث تّتسع ُقدرة امل

تغّري.
ُ
 امل
: إن اإلسالم قد حل مشكلة النصوص النهاية نقول يف 

٬، بأن راعى الثابت واملتغّري حياته٬، فهناك الثابتة والواقع املتغري
جوانب ثابتة يف كيان اإلنسان من مثل فطرة التدين وفطرة الشهوة 
اجلنسية وفطرة حب التملك إخل... فأنزل نصوصاً تناسبها وأحكاماً 

تعاجل فطرة التدين٬، وكانت أحكام الزواج ثابتة٬، فكانت العقيدة اليت 
والطالق واألسرة اليت تعاجل فطرة الشهوة اجلنسية٬، وكانت أحكام 

 حد السرقة اليت تعاجل فطرة حب التملك إخل...
اإلنسان من مثل الزراعة  متغرية يف حياةوهناك جوانب  

والصناعة والتجارة والسكن واللباس واملواصالت إخل... فلم يلزم 
عة معينة٬، وال جتارة حمددة٬، وال سكن خاص إخل... بل ترك بزرا

هذه األمور لظروف حياتنا وتطور أوضاعنا٬، وأعطانا النصوص 
 القليلة اليت حنتاجها يف تعاملنا مع هذه الوقائع املتغرية.
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دد الصحوة واألمة٬، تعرضنا فيما سبق    ألهم األخطار اليت 
واسرائيل٬، والعوملة٬، وفّصلنا وحددناها بثالثة٬، هي: القطرية٬، 

احلديث عن كل خطر على حدة٬، ووجدنا أن األمركة ذات خطر 
ثقايف وتربوي واجتماعي وسلوكي إخل... وأخطر ما يف األمركة 
نسبية احلقيقة اليت تقوم عليها٬، وفصلنا احلديث عن نسبية احلقيقة 
عند كل من طه حسني٬، وحسني أمحد أمني٬، ونصر حامد أبو زيد٬، 

مد شحرور٬، وانتهينا إىل احلديث عن كيفية توفيق اإلسالم بني وحم
 النص الثابت والواقع املتغري.
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طّوفنا فيمـا سـبق يف أوضـاع أمتنـا منـذ مطلـع القـرن العشـرين٬،  
نــا أن ايــديولوجيا القوميــة العربيــة هــي الــيت قــادت األمــة مســتهدفة وبيّ 

النهضة٬، لكنها فشـلت يف ذلـك فشـًال ذريعـا٬، وبّينـا أن الفشـل يعـود 
إىل مضــمون ايــديولوجيا القوميــة الــيت نقلــت النظريــة األملانيــة٬، والــيت 

ل أن األمـة تقـوم علـى عـاملي اللغـة والتـاريخ٬، وأوضـحنا أن أمتنـا تقو 
تقــوم علــى عــاملني رئيســيني مهــا: القــرآن الكــرمي٬، والســنة املشــرفة٬، مث 
ـــة  ـــديولوجيا القومي بينـــا أن الصـــحوة اإلســـالمية جـــاءت مثـــرة فشـــل اي

يـــة يف األمـــة٬، العربيـــة يف تغريـــب املنطقـــة مســـتندة علـــى الوحـــدة الثقاف
٬، وهـــي صـــل األخـــري أهـــم األخطـــار احملدقـــة باملنطقـــةيف الف ووّضـــحنا

٬، لكــن هــذه األخطــار تــزداد اآلن أخطــار القطريــة واســرائيل والعوملــة
م والـيت وقعـت 2001سـبتمرب/ايلول  11بنسبة كبرية بعـد أحـداث 

ة الـــداعني إىل التغريـــب يف نيويـــورك وواشـــنطن٬، وأبرزهـــا ارتفـــاع عقـــري 
ظــارهم إىل التجربــة املاضــية الــيت نوّجــه أن نــاواحلداثــة والعلمانيــة٬، ولكن

ها ايـديولوجيا القوميـة العربيـة احلداثـة والعلمانيـة واحلريـة في تفاستهد
وأن ٬، الثــروة واالقتصــاد املزدهــر إخل...والوحــدة واالســتقالل الــوطين و 
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عليهم االستفادة منها٬، وأبرز الدروس املستفادة هو خطأ النقل عـن 
ال تنقـل٬، والبـد مـن االنطـالق احلضارة الغربية٬، فتجـارب احلضـارات 

وهـذا الواقـع مبـين حـول اإلسـالم٬، ومتـداخل معـه يف  من واقع األمة٬، 
ـــاالت االجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية واالقتصـــادية إخل...  كـــل ا

٬، ومراعاتـه٬، بـل االنطـالق منـه يف ذا الواقـعلذلك البد من االنتبـاه هلـ
 أي بناء للدميقراطية والعقالنية والوحدة يف املرحلة القادمة.

لقـــد كلفتنـــا التجربـــة الســـابقة للنهـــوض كثـــرياً مـــن اخلســـائر يف  
ــــاالت البشــــرية واالقتصــــادية والنفســــية والعلميــــة إخل... ٬، خمتلــــف ا

هــر قبــل االنتقــال تلــكوعلينــا أن نضــع  إىل غريهــا  التجربــة حتــت ا
حــــىت ال نكــــرر أخطاءنــــا٬، فــــبعض املغرضــــني يريــــد أن يصــــل بنــــا إىل 

ائيــــــاً عــــــن قــــــيم الن هــــــوض مــــــن أمثــــــال الوحــــــدة اليــــــأس واإلقــــــالع 
واالســـتقالل االقتصـــادي والـــدور احلضـــاري املتميّـــز إخل...٬، واعتبـــار 
هــذه القــيم أوهامــاً وهلوســات٬، لكــن األمــر غــري ذلــك٬، فهــي حقــائق 

ا رمست ميكن أن نصل إليها٬، و  إن خطأ ايديولوجيا القومية العربية أ
ت وسـائل غــري صـحيحة يف حتقيــق اسـتخدمأهـدافاً صـحيحة لكنهــا 

ــــا تنكــــرت للــــدين  تلــــك األهــــداف٬، وأبــــرز ســــلوك غــــري صــــحيح أ
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احلضاري املتمّيز٬،  الذي شّكل وحدة األمة٬، ونسج دورهااإلسالمي 
ا االجتماعية إخل..  .وأقام اقتصادها٬، ورسم صور

ـــإذن اهللا٬،  إن  ـــة ب ـــا آتي النهضـــة أمـــر ممكـــن٬، وعلـــى األرجـــح إ
لكن علينا أن نعي واقعنا: عناصر تشكيله٬، وأمراضه٬، وأوجـه قصـوره 
ـــه٬، ومقاصـــده٬، وتفصـــيالت  إخل...٬، وعلينـــا أن نعـــي اإلســـالم: مبادئ
أحكامه إخل...٬، وعلينا أن نعي احلضارة الغربية: علومها٬، وأهدافها٬، 

نعي كـل مـا سـبق٬، وننطلـق مـن كـل تلـك  وسياستها إخل... علينا أن
العناصر جمتمعة٬، عندئذ نكون قـد وضـعنا أمتنـا علـى طريـق اسـتعادة 

 العافية٬، ووضعناها على مسار النهضة بشكل صحيح وسليم.
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ــــة يف  زيــــن - ــــة مــــع دراســــة تارخيي ــــة العربي ــــن٬، نشــــوء القومي ــــدين زي ــــور ال ن
 م٬، دار1979ريوت٬، الطبعــة الثانيــة٬، ٬، بــالعربيــة الرتكيــةالعالقــات العامــة 

 النهار للنشر .
"مــــن محلــــة مشــــاعل التقــــدم العــــريب: عصــــمت ســــيف الدولــــة" حبــــوث  -

ـــيت ز دراســـات الوحـــدة العربيـــة  نظمهـــا مركـــومناقشـــات الـــدورة الفكريـــة ال
م٬، مركـــــز 2001لبحـــــوث التنميـــــة واملســـــتقبل٬، بـــــريوت٬، الطبعـــــة األوىل٬، 

 دراسات الوحدة العربية.
مالــك بــن نــيب٬، وجهــة العــامل اإلســالمي٬، ترمجــة عبــد الصــبور شــاهني٬،  -

 م٬، دار الفكر.1986دمشق٬، 
الثالثـــة٬،  حممـــد عابـــد اجلـــابري٬، تكـــوين العقـــل العـــريب٬، بـــريوت٬، الطبعـــة -

 م٬، مركز دراسات الوحدة العربية.1988
حممــد عابــد اجلــابري٬، بنيــة العقــل العــريب: دراســة حتليليــة نقديــة لتنظــيم  -

م٬، مركــــــز 1987املعرفــــــة يف الثقافــــــة العربيــــــة٬، بــــــريوت٬، الطبعــــــة الثانيــــــة٬، 
 دراسات الوحدة العربية.
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طبعــة جــورج صــليبا٬، الفكــر العلمــي العــريب: نشــأته وتطــوره٬، بــريوت٬، ال -
م٬، مركـــــــــز الدراســـــــــات املســـــــــيحية اإلســـــــــالمية٬، جامعـــــــــة 1998األوىل٬، 
 .البلمند

٬، األعمال الكاملة لعبد الرمحن الكـواكيب٬، دراسـة عبد الرمحن الكواكيب -
م٬، املؤسســــة العربيــــة للدراســــات 1975وحتقيــــق حممــــد عمــــارة٬، بــــريوت٬، 

 والنشر.
م٬، 1959ســاطع احلصــري٬، مــا هــي القوميــة؟ بــريوت٬، الطبعــة األوىل٬،  -

 دار العلم للماليني.
ســاطع احلصــري٬، ثالثــون عامــاً علــى الرحيــل٬، حبــوث مناقشــات النــدوة  -

ــــيت نظمهــــا مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة ومعهــــد البحــــوث  الفكريــــة ال
ــــة٬، بــــريوت٬، الطبعــــة األوىل٬، نــــوفمرب٬،  م٬، مركــــز 1999والدراســــات العربي

 دراسات الوحدة العربية.
حلصــري: رائــد القوميــة العربيــة٬، بغــداد٬، مجــال الــدين اآللوســي٬، ســاطع ا -

 م٬، دار الشؤون الثقافية العامة.1986الطبعة األوىل٬، 
ـــــــث يف  ســـــــاطع احلصـــــــري٬، - ـــــــةآراء وأحادي ـــــــة الوطني ٬، القـــــــاهرة٬، والقومي

 .اخلاجنيم٬، مكتبة 1951
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ســاطع احلصــري٬، حماضــرات يف نشــوء الفكــرة القوميــة٬، بــريوت٬، الطبعــة  -
 م٬، دار العلم للماليني.1964اخلامسة٬، 

عبــــد الوهــــاب الكيــــايل٬، موســــوعة السياســــة٬، بــــريوت٬، الطبعــــة الثالثــــة٬،  -
 م٬، املؤسسة العربية للدراسات والنشر.1991

عـة موسوعة العلوم السياسـية٬، إصـدار جامعـة الكويـت٬، الكويـت٬، الطب -
 م.1993/1994األوىل٬، 

مسلم بن احلجاج بـن مسـلم القشـريي النيسـابوري٬، اجلـامع الصـحيح٬،  -
 بريوت٬، منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر.

حممـــــد بـــــن امساعيـــــل البخـــــاري٬، صـــــحيح البخـــــاري٬، القـــــاهرة٬، املطبعـــــة  -
 .املصرية

٬، غـــازي التوبـــة٬، النكســـة يف بعـــدها احلضـــاري٬، بـــريوت٬، الطبعـــة األوىل -
 .م٬، دار السالم1973

ابن تيميـة٬، اقتضـاء الصـراط املسـتقيم خمالفـة أصـحاب اجلحـيم٬، حتقيـق  -
مجاعـــة أنصـــار الســـنة احملمديـــة٬، بـــريوت٬، دون حممـــد حامـــد الفقـــي رئـــيس 

 .تاريخ٬، دار املعرفة
غازي التوبة٬، أبو األعلى املودودي: فكره ومنهجـه يف التغيـري٬، عّمـان٬،  -

 البشري ومؤسسة الرسالة. م٬، دار1996الطبعة األوىل٬، 
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غــــازي التوبــــة٬، اجلماعــــة يف اإلســــالم: املشــــروعية واإلطــــار٬، الكويــــت٬،  -
 ٬، دار البحوث اإلسالمية للنشر.1995الطبعة األوىل٬، 

م٬، 1926طـــه حســـني٬، يف الشـــعر اجلـــاهلي٬، القـــاهرة٬، الطبعـــة األوىل٬،  -
 دار الكتب املصرية.

اهرة٬، الطبعــة الثانيـــة٬، نصــر حامــد أبــو زيــد٬، نقـــد اخلطــاب الــديين٬، القــ -
 م٬، دار سينا للنشر.1994

نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد٬، دوائـــر اخلـــوف: قـــراءة يف خطـــاب املـــرأة٬، الـــدار  -
 م٬، املركز الثقايف العريب.1999البيضاء٬، الطبعة األوىل٬، 

حممــــد شــــحرور٬، الكتــــاب والقــــرآن: قــــراءة معاصــــرة٬، دمشــــق٬، الطبعــــة  -
 .األهايلم٬، دار 1992اخلامسة٬، 

 

  


