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 مقدمة
 

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور إّن احلمد هلل حنمده ونستعينه 
من يهده اهلل فال ُمِضّل له، ومن ُيضِلل فال ، ئات أعمالناأنفسنا وسيّ 

داً اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أّن حممّ  هادي له، وأشهد أن ال إله إالّ 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم  عبده ورسوله،

يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم    ،( آل عمران)  (201)ُمْسِلُموَن 
َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ  ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

     ،(النساء) (2) اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
 ُيْصِلْح َلُكْم  (00)يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا

 أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما
(02)  (اْلحزاب )، فإّن أصدق احلديث كالم اهلل، وأحسن اهلدي : أما بعد

، وشّر اْلمور حُمَْدثاهتا، وكل حُمَْدثة ِبدعة، وكل ِبدعة  د هدي حممّ 
 .ضاللة يف النارضاللة، وكل 
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من عملّيات  لقد أعلى اإلسالم من شأن العلم، وما يتعّلق به
والفقه والتفكري والتذّكر والتدبّر والفهم والتعّقل  الوعي: عقلية من مثل

: ، فقد وردت آيات وأحاديث متعّددة خبصوص العلم فقد قال ...إخل
 ِات َّبَ ْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإًذا َلِمَن  َولَِئن

 .(البقرة) (241) الظَّاِلِميَ 
وقد استنكر القرآن الكرمي موقف الذين يبنون موقفهم على الظن، وجعل 

فَ ُتْخرُِجوُه ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم : العلم هو احلّجة الواقعة، فقال 
 .(241اْلنعام،) لََنا

لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكرًَة : فقال  اْلُُذن الواعية القرآن الكرمي امتدحو 
 .(احلاقة) (21) َوتَِعيَ َها أُُذٌن َواِعَيةٌ 

َقْد َفصَّْلَنا اْْلَيَاِت لَِقْوٍم  :وقد امتدح القرآن الكرمي املتفّقهي فقال 
 .(اْلنعام) (81) يَ ْفَقُهونَ 

هَلُْم قُ ُلوٌب  :وذّم القرآن الكرمي بعض الناس الذين ال يفقهون ما حوهلم
 .(208اْلعراف،) اَل يَ ْفَقُهوَن ِِبَا

ياته للناس لعلهم يتفّكرون فقال آ -تعاىل-ويف جمال التفّكر فقد بّي اهلل 
:  اللَُّه َلُكُم اْْلَيَاِت َلَعلَُّكْم ُ ُرونَ َكَذِلَك يُ بَ ين  .(البقرة) (128) تَ تَ َفكَّ
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 :وامتدح اهلل القوم الذين يتفّكرون يف خلق السماوات واْلرض فقال 
 ُروَن يف َخْلِق الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكَّ

َماَواِت َواْْلَْرِض َرب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب   السَّ
 .(آل عمران) (282) النَّارِ 

َقْد أَفْ َلَح  :ذكر اسم ربه فصّلىويف جمال الذكر امتدح القرآن الكرمي من 
ى  .(اْلعلى) (21) َوذََكَر اْسَم َربنِه َفَصلَّى (24) َمْن تَ زَكَّ

ضرب اْلمثال من أجل التذّكر  -تعاىل-وأشار القرآن الكرمي إىل أّن اهلل 
ُرونَ : فقال   .(إبراهيم) (11) َوَيْضِرُب اللَُّه اْْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ

أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن : ويف جمال التدبّر دعا القرآن الكرمي إىل التدبّر فقال 
ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك ، (حممد) (14) اْلُقْرَآَن أَْم َعَلى قُ ُلوٍب أَقْ َفاهُلَا

َر أُوُلو اْْلَْلَبابِ  ب َُّروا َآيَاتِِه َولَِيَتذَكَّ  .(ص) (18) لَِيدَّ
 :فقال  ويف جمال الفهم أشار القرآن الكرمي إىل فهم سليمان 

 ُْمَناَها ُسَلْيَماَن وَك َنا ُحْكًما َوِعْلمفَ َفهَّ  .(08اْلنبياء،) اً الا َآتَ ي ْ
ويف جمال التعّقل أشار القرآن الكرمي إىل أّن اهلل بّي اْليات من أجل بناء العقل 

ُ :  فقال  .(البقرة) (141) اللَُّه َلُكْم َآيَاتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ َكَذِلَك يُ بَ ين
 :وأشار القرآن الكرمي إىل أّن الكفار نفوا عن أنفسهم العقل يوم القيامة
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 ِِعري  .(امللك) (20) َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَّ
َشِهَد اللَُّه أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو  :وأعلى اإلسالم من شأن العلماء فقال 

يَ ْرَفِع  :وقال ، (21آل عمران،) َواْلَماَلِئَكُة َوأُوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسطِ 
 .(22ادلة،اجمل) اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ 

العلماء وجعلهم ورثة اْلنبياء وفّضل العامل  وقد امتدح الرسول 
ل سهّ  يلتمس فيه علماً  من سلك طريقاً : "على العابد فقال الرسول 

مبا  املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً  وإنّ  ،إىل اجلنة اهلل له طريقاً 
العامل ليستغفر له من يف السموات ومن يف اْلرض حىت  وإنّ  ،يصنع

وفضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر  ،احليتان يف املاء
 وال درمهاً  اْلنبياء مل يورثوا ديناراً  إنّ  ،العلماء ورثة اْلنبياء وإنّ  ،الكواكب

 .(2) "إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر
النقل والعقل، : المية على جناحي مهالذلك قامت احلياة اإلس

وكلما كان هذان اجلناحان سليمي فاعلي ال عطب وال خلل فيهما  
، وإذا  أو  لحليقها وعطائها وحيويّتهاكانت مسرية احلياة اإلسالمية يف

وجد خلل يف أحد هذين اجلناحي تعطلت احلياة اإلسالمية، وتدّّن 

                                                 
 (.00) رقم صحيح الرتغيب والرتهيب،الشيخ ناصر الدين اْللباين،  (2)
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 .مستوى الطريان والتحليق
ومن اجللّي الواضح أّن التقومي والغربلة والفرز والتمحيص للمحيط 

هي إحدى الوسائل الدالة على ... الثقايف واالجتماعي والسياسي إخل
مدى فاعلية الوعي واإلدراك، وهي الوسيلة اْلساسية يف لحديد مسرية 

ن لذلك وجدنا القرآ.. احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية 
والصحابة معه، مقّومًا هلا، مثنياً  الكرمي راصدًا لكل لحرّكات الرسول 

 ...عليهم حيناً، معاتباً هلم حيناً آخر، موّجهاً حيناً ثالثاً إخل
نت جانبًا من وبيّ  قد نزلت آيات كرميات يف هجرة الرسول ف

 ْليب بكر  الرسول بّينت توجيه مع الرسول و   حوار أيب بكر
ِإالَّ تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصرَُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَاينَ اثْ نَ ْيِ  :فقال 

ِإْذ مهَُا يف اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل لَحَْزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا فَأَنْ َزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه 
ْفَلى وََكِلَمُة اللَِّه ِهَي َعَلْيِه َوأَيََّدُه ِِبُُنوٍد مَلْ تَ َرْوهَ  ا َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّ

 .(التوبة) (40) اْلُعْلَيا َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
مث نزلت آيات أخرى يف غزوة بدر، وقّومت سلوك الصحابة يف 

 ذاتإىل إصالح ودعتهم الغزوة، وبّينت خطأهم يف موقفهم من الغنائم 
ْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَنْ َفاِل ُقِل اْْلَنْ َفاُل لِلَِّه َوالرَُّسوِل فَات َُّقوا اللََّه يَ  :بينهم فقال 
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 .(اْلنفال) (2) َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَ 
مث نزلت آيات ثانية يف غزوة ُأُحد، ولحّدثت عن كثري من 
تفصيالت املعركة، وعن كثري من تصرّفات الصحابة، وأشار القرآن الكرمي 
يف اْليات الكرمية عن غزوة ُأُحد إىل انسحاب طائفتي من املقاتلي فقال 

 : ِِل ِإْذ مَهَّْت طَائَِفَتاِن ِمْنُكْم َأْن تَ ْفَشاَل َواللَُّه َول ُهَما َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّ ي ُّ
، مث ذّكرهم القرآن الكرمي بانتصارهم يف بدر (آل عمران) (211) اْلُمْؤِمُنونَ 

َوَلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه بَِبْدٍر  :ونزول املالئكة للمقاتلة معهم فقال اهلل 
ِإْذ تَ ُقوُل لِْلُمْؤِمِنَي أََلْن َيْكِفَيُكْم  (211)َوأَنْ ُتْم َأِذلٌَّة َفات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

َزِليَ   ، مث(آل عمران) (214) َأْن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بَِثاَلثَِة َآاَلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمن ْ
لَْيَس  :وصحابته بأّن اْلمر كله هلل فقال اهلل  لرسول لالقرآن  بّي 

بَ ُهْم فَِإن َُّهْم ظَاِلُمونَ   (211) َلَك ِمَن اْْلَْمِر َشْيٌء أَْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم َأْو يُ َعذن
، مث ذّكر القرآن املسلمي إىل النظر يف سنن اهلل اليت تقوم على (آل عمران)

َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا يف اْْلَْرِض  :إهالك املكّذبي فقال 
ِبيَ  ، مث بّي القرآن (آل عمران) (210) فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذن

 هناك وجود بعض اهلزائم وهي أن يكون الكرمي للمسلمي احلكمة من
ِإْن مَيَْسْسُكْم قَ رٌْح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ رٌْح ِمثْ ُلُه  :اختبار للمؤمني فقال 
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َوتِْلَك اْْلَيَّاُم نَُداِوهُلَا بَ ْيَ النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا َويَ تَِّخَذ ِمْنُكْم 
بُّ الظَّاِلِميَ ُشَهَداَء َواللَُّه اَل  ُُِ َص اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا َومَيَْحَق  (240)   َولُِيَمحن

بعض صور ، مث لحّدثت اْليات الكرمية عن (آل عمران) (242) اْلَكاِفرِينَ 
يف غزوة ُأُحد، وبّي التصّرف  إشاعة مقتل الرسول : التمحيص ومنها

ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد وَ  :السليم يف حال وقوع مثل هذا اْلمر فقال  َما حُمَمَّ
َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن 

اِكرِينَ  َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِه فَ َلْن َيُضرَّ اللََّه َشْيًئا َوَسَيْجزِي اللَُّه الشَّ  (244) يَ ن ْ
من أسباب خسارهتم لغزوة ُأُحد  اً  القرآن الكرمي سبب، مث بّي (آل عمران)

َوَلَقْد  :إرادهتم بي الدنيا واْلخرة فقال  توزّعوهو تنازعهم، و 
ونَ ُهْم بِِإْذنِِه َحىتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم َوتَ َناَزْعُتْم يف اْْلَْمِر  َصَدَقُكُم اللَُّه َوْعَدُه ِإْذ لَحُسُّ

نْ َيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد َوَعَصْيُتْم ِمْن بَ ْعِد  بُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ َما أَرَاُكْم َما لحُِ
ُهْم لَِيْبَتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعَلى  اْْلَِخرََة مُثَّ َصَرَفُكْم َعن ْ

أّن طاعتهم مث بّي القرآن الكرمي للصحابة  ،(آل عمران) (211) اْلُمْؤِمِنيَ 
ِإنَّ الَِّذيَن تَ َولَّْوا ِمْنُكْم يَ ْوَم  :للشيطان كانت السبب يف هزميتهم فقال 

ُهْم  ْيطَاُن بِبَ ْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا اللَُّه َعن ْ ُُم الشَّ َا اْستَ َزهلَّ اْلتَ َقى اجلَْْمَعاِن ِإمنَّ
، مث وّجه القرآن الكرمي اخلطاب (آل عمران) (211) ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليمٌ 
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فبّي زرع اهلل الرمحة يف قلبه، مث أمره أن يعفو عنهم وأن  إىل الرسول 
فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت هَلُْم َوَلْو   :يستغفر هلم وأن يشاورهم فقال 

هُ  ْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم ُكْنَت َفظاا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ
بُّ  ُُِ ْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه   َوَشاِوْرُهْم يف اْْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ

ِليَ   .(آل عمران) (218) اْلُمتَ وَكن
وهلّم جرًا نزلت آيات كرميات يف خمتلف الوقائع واْلحداث، فما 

 الدرس الذي نستفيده من كل هذه الوقائع؟
س اْلساسي الذي نستفيده هو ضرورة وحيوية وجود التقومي يف الدر 

 ...مسرية حياتنا السياسية واالجتماعية واالقتصادية إخل
يأخذا استواءمها الصحي   ّاومن الواضح أّن جناحي النقل والعقل مل 

 .يف الوقت احلاضر، لذلك جند التعثّر مازال قائماً يف مسرية أّمتنا
من إدراك هذا التعثّر، وانطالقًا من احلرص على  نطالقاً اوإنين 

معاجلة هذا التعثّر، فإنين دّونت هذا الكتاب الذي جيمع التقومي لعدد من 
الكتب اليت صدرت حديثاً، وعدد من املقاالت اليت نشرت يف بعض 
اجملالت واجلرائد، وعدد من الربامج التلفزيونية، وعدد من املؤَترات 

 :ْلبواب على الصورة التاليةوالتقارير، فجاءت ا
تناولت فيه عددًا من الكتب  :دراسة وتقومي لبعض الكتب :الباب اْلول
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ثالثة كتب  :ومنها بالدرس والتقومي اليت صدرت خالل السنوات املاضية
الدين والدولة وتطبيق الشريعة، والعقل : حملمد عابد اجلابري وهي

ْلدونيس  يديوان شعر و  ، اْلخالقي العريب، ومدخل إىل القرآن الكرمي
آخر حملمد  اً كتابتناولت  ، و "أمس املكان اْلن: الكتاب: "لحت عنوان

 .،"قراءة معاصرة: الكتاب والقرآن"شحرور ُمل عنوان 
تناولت عددًا من املقاالت  :دراسة وتقومي لبعض املقاالت :الباب الثاين

مقال لراشد الغنوشي، وآخر حماضرة : بالدرس والتحليل والتقومي منها
 ...حلسن الرتايب، وثالث للكاتب اْلمريكي فوكويوما إخل

تعّقبت فيه عّدة  :دراسة وتقومي لبعض الربامج التلفزيونية :الباب الثالث
وكان عن  (اجلزيرة) برامج تلفزيونية، أحدها حملمد حسي هيكل يف قناة

لعمرو خالد ( صّناع احلياة)، وثانيها برنامج 2890نكسة حزيران عام 
 (.املستقلة)، وثالث عن حزب الوسط املصري بثّته قناة (اقرأ)وقد بثّته قناة 

دّونت فيه عّدة  :اإلسالمي-دراسة وتقومي للمؤَتر القومي: الباب الرابع
-عام، وعن املؤَتر القوميمقاالت عن الفكر القومي العريب بشكل 

 .اإلسالمي بشكل خاص
تناولت فيه مراجعة  :دراسة وتقومي لبعض املراجعات: الباب اخلامس

اجلماعات اإلسالمية اجلهادية بالتحليل، كما تناولت يف هذا الباب تقريراً 
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 .للتنمية اإلنسانية
أن أكون قد سامهت يف تسديد  -تعاىل-ويف اخلتام، أسال اهلل  

ل ة مساحة الوعي مبشاكلها، ويف تفعيالعمل اإلسالمي، ويف زيادمسرية 
آليات التفكري يف العقل اإلسالمي من خالل توسيع مساحة التقومي، 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي
 
 

                              

  

Altawbah939@hotmail.com 
altawbah@al-ommah.org 

 ه 2411 من مجادى اْلخرة 29يف  االثني
 م 1021( مايو) من أيار 0املوافق 

 كتبه
 غازي التوبة .د
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 * الدين والدولة وتطبيق الشريعة

 
الدين والدولة "يدعو الدكتور حممد عايد اجلابري يف مقدمة كتابه 

املرجعية  لنا أّن هذه إىل تكوين مرجعية منفتحة، مث يبّي " وتطبيق الشريعة
املنفتحة اليت يدعو إليها تقوم على عمل الصحابة، مث يوضح لنا أّن 

ال خالف أّن . املصاحل الكلية هي اليت كانت لحرك عمل الصحابة
قوه وعملوا به، لكن هل الصحابة خري من فهموا اإلسالم وخري من طبّ 

صحيح أّن املصاحل الكلية فقط هي اليت كانت لحرك عمل الصحابة؟ لقد  
انت املصاحل الكلية جزءًا من منظومة فكرية متكاملة لحرك عمل ك

، …التوحيد، القرآن، السنة، اجلماعة، اْلخرة، اجلنة إخل: الصحابة وهي
 .وكانت املصاحل الكلية تظهر عندما خيتفي احلكم الواضح واْلمر الشرعي

                                                 
مركز : بريوت. وتطبيق الشريعة، طبعة أوىلحممد عابد اجلابري، الدين والدولة . د *

 . 2889( فرباير)دراسات الوحدة العربية، شباط 



 

 21 

 

 
مسألة الدين والدولة يف املرجعية "مث يتعرض الدكتور اجلابري إىل 

سؤال ال وجود له " هل اإلسالم دين أم دولة؟"، ويرى أّن السؤال "اثيةالرت 
يف املرجعية الرتاثية، وإمنا جاء السؤال يف منتصف القرن املاضي عندما 
قامت النهضة ووقع االحتكاك باحلضارة الغربية اليت عرفت مثل هذا 

ة السؤال، ويرى أنه يصبح قاباًل للجواب إذا أعدنا صياغته ووضعنا كلم
، مث "دولة"مكان كلمة " سلطة"، وكلمة "دين"مكان كلمة " أحكام"

ينتقل يف فقرة ثانية إىل اعتبار حادثة اجتماع املهاجرين واْلنصار يف 
سقيفة بين ساعدة باملدينة الختيار اخلليفة هي اإلطار املرجعي الرئيسي 

ويف ة يف تشييد نظريتهم يف اخلالفة، الذي استند إليه فقهاء أهل السنّ 
ة هي يف مجلتها تقني النهاية يرى اجلابري أّن نظرية اخلالفة عند أهل السنّ 

ْلمر واقع، وأّن مسألة عالقة الدولة بالدين مل تكن مطروحة وال كان 
ميكن أن تطرح على الساحة اإلسالمية، ْلّن مجيع املتعاملي مع موضوع 

 .الدولة مسلمون، أو على اْلقل يتصرفون بوصفهم كذلك
ينتقل اجلابري يف الفقرة التالية ويشري إىل أّن هناك فراغًا دستورياً  مث

جتّلى يف ثالث  يف لغة العصر برز يف هناية حكم اخلليفة عثمان 
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عدم إقرار طريقة مقننة لتعيي اخلليفة، وعدم لحديد : مسائل رئيسية هي

: مث يعرض اجلابري يف فقرة. مدة واليته، وعدم لحديد اختصاصاته
السند الشرعي الذي كان " يدلوجية السلطانية واخللقية اإلسالميةاال"

 أّن يعتمد عليه احلكمان اْلموي والعباسي يف تربير وجودمها، مث يبّي 
ة اإلسالمية ليست هي السياسة املطبقة وحدها، بل التجربة التارخيية لألمّ 

اخللقية اليت  يف احلكم، تلك" اخللقية اإلسالمية"إهنا أيضًا ما يُعرب عنه ب  
: بقيت تلهم الفكر احلر وتنعش اْلمال يف اإلصالح والتغيري ومنها

الشورى، واملسؤولية اليت تتوزع يف جسم اجملتمع، وترك أمور الدنيا ْلهل 
 . االختصاص

واْلن ميكن أن ندّون املالحظات التالية على ما ذكره اجلابري 
 ":الدين والدولة يف املرجعية الرتاثية"خبصوص 

أصاب اجلابري عندما اعترب أّن إشكالية فصل الدين عن الدولة ال  -2
 .ة اإلسالميةوجود هلا يف التجربة التارخيية لألمّ 

يلحظ الدارس للمؤلفات احلديثة عن احلكم اإلسالمي أّن النظام  -1
الدميقراطي الغريب بصورته الغربية احلديثة هو النموذ  الذي يستند إليه 
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مة النظام اإلسالمي ويف إصدار اْلحكام عليه، والشك الباحثون يف حماك

أّن هذا ظلم كبري للنظام اإلسالمي، ْلّن احلكم اإلسالمي حكم له 
تارخيه اخلاص وله مؤسساته اخلاصة وله آليته اخلاصة يف لحقيق أهدافه، 
وإمنا جيب أن ُاكم النظام اإلسالمي حبكومات عصره من جهة، ومبعايري 

 .جهة ثانية إنسانية عامة من
اعترب اجلابري أّن ثغرات دستورية حّولت اخلالفة إىل ملك، وحّدد  -1

أبرز هذه الثغرات الدستورية بعدم إقرار طريقة واحدة مقننة لتعيي اخلليفة، 
وعدم لحديد مدة والية اخلليفة، وعدم لحديد اختصاصاته، وميكن الرد 

دم لحديد اختصاصات عليه وخباصة فيما يتعّلق بالنقطة اْلخرية وهي ع
اخلليفة بأّن احلاكم اإلسالمي رمبا كان أكثر احلكام وضوحًا يف لحديد 
واجباته واختصاصاته على اْلقل يف تلك الفرتة التارخيية وذلك لوجود 
القرآن الكرمي والسنة النبوية اليت مت اختيار اخلليفة على أساسهما، واللذين 

بي الرعية واخلليفة، ومما يؤكد ذلك أّن ميثالن الدستور املشرتك املتفق عليه 
أرادوا عزله ْلنه خالف قواعد مقررة  الثوار الذين ثاروا على عثمان 

ل التارخيي يف جتربة احلكم معروفة بينهم، لكن البحث عن سبب التحوّ 
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ما تركيبتها : اإلسالمي جيب أن يتجه إىل تكوين الطائفة الثائرة

السائدة؟ وما فهمها للدين؟ إّن اإلجابة عن االجتماعية؟ وما ذهنيتها 
ل التارخيي يف هذه اْلسئلة ميكن أن يعطينا جوابًا أدق عن أسباب التحوّ 

 .احلكم اإلسالمي
اخلوار  والشيعة، : إّن الطائفة الثائرة لحّولت إىل فرقتي تارخييتي مها

أّن الواقع وإذا حبثنا عن أجوبة اْلسئلة السابقة يف بنية الفرقة اْلوىل جند 
القبلي هو الذي حكم انتماء عناصرها، وأّن الفهم الظاهري للدين هو 
الذي حكم ذهنيتها نتيجة حياهتا البدوية اليت ال تتيح التعمق والتدبر يف 
فهم آيات اهلل، وكذلك بالنسبة للفرقة الثانية جند أّن املنتمي هلا من أبناء 

وحات اإلسالمية، وقد جلب املناطق اليت دخلت يف اإلسالم نتيجة الفت
الداخلون يف اإلسالم من بيئتهم السابقة بعض مفاهيمهم اليت تقوم على 
العلم عن طريق الغنوص، إّن هذه العوامل الثقافية يف فهم الدين هي اليت 

 .سامهت يف تشطري املنطقة ويف تكوين املنعطف التارخيي يف واقعها
عها بعد دم تصدّ ة واحلرص على عإّن اخلوف على وحدة اْلمّ 

إىل اخلالفة وليس قول اْلمويي باجلرب  املخاض العسري لوصول علي 
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يف جمال القضاء والقدر هو الذي أتاح لنهج اْلمويي أن يكون مقبواًل 
لدى طائفة من املسلمي بغض النظر عن صدق اْلمويي يف تلك املقولة 

يف فهم القضاء أو عدم صدقهم ْلّن اْلمويي ليسوا هم مصدر املسلمي 
والقدر، ومما يؤكد ذلك احتفال املسلمي وابتهاجهم عند تنازل احلسن 

 .ملعاوية عن اخلالفة وتسميتهم ذلك العام بعام اجلماعة
الدين "مث ينتقل اجلابري يف الفقرة الثانية من كتابه إىل معاجلة 

ند ، فريى أن طرح فصل الدين عن الدولة ع"والدولة يف املرجعية النهضوية
بعض دعاة النهضة املسيحيي كبطرس البستاين إمنا جاء من استلهامهم 

م يف لبنان، 2190للنهضة اْلوروبية من جهة، ولكونه مسيحّياً عاش فتنة 
ويريد أن يتخلص من احلكم العثماين من جهة ثانية، وإذا كان هلذا 
الوضع الطائفي خاصيته فإنه ال ميكن تعميم هذه اخلاصية على كل 

دان العربية، مث يرى اجلابري أنه ميكن استبدال العلمانية بالدميقراطية البل
والعقالنية، لكن اجلابري يف الفقرة اْلخرية من هذا القسم يعود إىل 
مناقضة نفسه فهو عندما يقر بأّن العلمانية اليت تعين فصل الدين عن 

صل الدولة ال معىن هلا يف جمتمع إسالمي ْلسباب متعددة، يدعو إىل ف
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أّن الدين ميثل ما هو مطلق : الدين عن السياسة ْلسباب متعددة منها

وثابت، بينما َتثل السياسة ما هو نسيّب ومتغرّي، والسياسة لحركها املصاحل 
ه عن ذلك، وأّن الدين يوّحد الشخصية الفئوية، أما الدين فيجب أن ين زَّ 

السابقة؟ أال تعين  ق، وال أدري ماذا تعين الدعوةيف حي أّن السياسة تفرّ 
فصل الدين عن الدولة؟ أال تعين قبول ما رفضه اجلابري قبل قليل؟ 

من أين جاءت هذه املقولة؟ جاءت هذه املقولة : لنتجاوز هذا ولنسأل
من الرتاث املسيحي الذي ميّيز بي ما هو مقّدس وما هو مدّنس، الديين 

لقسمة ليست هو املقّدس والدنيوي هو املدّنس، يف حي أّن هذه ا
مطروحة يف احلياة اإلسالمية بل كل عمل ميكن أن يؤديه املسلم يعترب 
جزءًا من عبادته هلل، وجزءًا من دينه وتقّدسه، حىت شهواته اخلاصة من 
طعام وشراب ومجاع ورياضة ونزهة إذا نوى فيها التقّوي على طاعة اهلل أو 

ويدل على ذلك  ذكر اهلل يف بدايتها كانت عبادة وكان له فيها أجر
ويف بضع أحدكم : "خماطبًا الصحابة احلديث الذي قال فيه الرسول 

. يا رسول اهلل أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟: قالوا" صدقة
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أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها ِوْزر؟ فكذلك إذا وضعها : "قال

 .  (2)" يف احلالل كان له أجراً 
ي أّن الدين ميثل ما هو مطلق وثابت فكالم عام ا اعتبار اجلابر أمّ 

وغري دقيق، فإّن الدين ُتوي أحكامًا ثابتة وأخرى متغرية، الثابت منها 
، وأعطانا ...ما يتعلق بصفات اهلل تعاىل واْلخرة والعبادة واحلدود إخل 

الدين يف الوقت نفسه القواعد اليت حنكم ِبا على املتغرّي من أمور احلياة 
سدت هذه القواعد يف علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة، وإال ملا وقد جت

 .أمكن اعتبار الدين اإلسالمي صاحلاً لكل زمان ومكان
ا احلجة الثانية وهي اعتبار اجلابري أّن الدين يوّحد وأّن السياسة أمّ 

ق ق فهي أمور نسبية وليس على إطالقها، فيمكن للدين أن يفرّ تفرّ 
ق إذا كان هناك اختالف د، ميكن للدين أن يفرّ وميكن للسياسة أن توحّ 

يف فهم بعض قضاياه وعقائده وأحكامه كما ميكن أن يوّحد إذا كان 
هناك تطابق يف ذلك الفهم ويف طرق التوّصل إىل ذلك الفهم، وإّن ما 

                                                 
 (.2904)، رقم (1/200)اإلمام مسلم، صحيح مسلم،  (2)
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وما بعده من اختالف ليس سببه توظيف  حدث يف زمن عثمان 

لكنه نتج من أفهام متباينة لبعض الدين يف السياسة كما ادعى اجلابري، و 
ق التخلص رَ القضايا نتيجة تداخل عناصر موروثة مل تستطع بعض الفِ 

منها كما عرضنا ذلك يف موضع سابق من املقال عند احلديث عن 
 .اخلوار  والشيعة

ا السياسة لحركها املصاحل الشخصية أو الفئوية أمّ : "ا قول اجلابريأمّ 
فهو مرتبط بالتمييز بي املقدس واملدّنس " ذلكه عن الدين فيجب أن ين زَّ 

الذي جاءنا من الرتاث املسيحي، وهذا ال أصل له يف الدين اإلسالمي، 
فطاملا أن لحقيق املصاحل الشخصية والشهوات مباح بل وتعترب عبادة يف 
نظر الشرع اإلسالمي مثل أية ممارسات دينية وعليها أجر، كذلك كانت 

لحقيق هذه املصاحل والشهوات مشروعة ومقبولة وال السياسة الساعية إىل 
ضري يف ذلك، ولكن السياسة ليست كلها مصاحل شخصية بل هناك 

، وميكن التوفيق بي كل هذه املصاحل ...ة إخلمصاحل الدين واجلماعة واْلمّ 
يف حال تضارِبا من خالل قواعد الشرع ومن خالل اخللقية اإلسالمية 

 ...ر والتضحية واحلرص على الفوز باْلخرة إخلاإليثا: اليت من عناصرها
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مسألة تطبيق "مث ينتقل اجلابري يف القسم الثاين من كتابه إىل 

ز بي الصحوة والتجديد وبي أّن املطلوب هو جتديد ، فيميّ "الشريعة
 أنه مل يكن هناك تعارض الدين، ويتحدث اجلابري يف فقرة ثانية ويبّي 

ة يف املغرب العريب، ويعترب أّن السلفية كانت بي السلفية والوطنية وخباص
دائمًا جزءًا من التجربة التارخيية لإلسالم الشيء الذي تستعيد به هذه 
التجربة ما ُفظ هلا الوجود واالستمرارية عندما يفرز تطورها الداخلي ما 
يهددها باالندثار، ومع ذلك فهو يرى أنه مل يعد استلهام النموذ  

ل البد من استلهام التجربة التارخيية لألمم اليت تناضل السلفي كافيًا ب
مثلنا من أجل وجودها واحلفاظ على وجودها، وهو يرى أّن منطق 

العقالنية والنظرة النقدية، فهو : احلضارة املعاصرة يتلخص يف مبدأين مها
 يرى اْلخذ ِبذين املبدأين وقصر السلفية على تقدمي السرية اْلخالقية،

 السلفية تناقض العقالنية والنظرة النقدية كمبادئ وتاريخ، ْلنه يرى أنّ 
ولكننا جند أّن السلفية ال تتناقض مع هذين املبدأين ال كأصول وال 
تاريخ، فالسلفية كانت عقالنية منذ نشأهتا مع الصحابة، واستمرت مع 
علماء اْلمة كالشافعي وأمحد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم والعّز بن 
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، والشواهد على ذلك أكثر من أن ندوهنا ...الم والشاطيب إخل عبدالس

وحنصيها، واْلمر أجلى من أن ندّلل عليه، وإال ملا استطاعت القيادات 
السلفية استيعاب علوم عصرها واالبتكار فيها واإلضافة إليها، والسلفية  

كانت دائمًا ذات نظرات نقدية لذلك كانت رسالة أمحد بن حنبل يف 
ى الزنادقة واجلهمية، وكانت كتابة الشافعي يف نقد أستاذه مالك الرد عل

، وكان "اْلصول"بن أنس ويف نقده للساحة الفقهية اليت أنتجت رسالة 
يف الرد على املعتزلة، وكانت كتابات " التمهيد"تدوين الباقالين لكتاب 

 ، صحيح أّن هناك...ابن تيمية يف تفنيد التصّوف واملنطق والفلسفة إخل 
فرتات كانت تضعف فيها العقالنية أو اجلانب النقدي يف واقع احلياة 
اإلسالمية، لكن التصحيح هلذا الواقع كان ُدث من خالل استلهام 
النموذ  التارخيي السلفي، ومازالت الفرصة موجودة اْلن ملعاجلة الواقع 

 .ياْلخالقي والعقالين والنقد: املرضي باستلهام النموذ  السلفي بأجزائه
أّن التطرف الذي " التطرف ميينًا ويساراً " اجلابري يف فقرة ويبّي 

ُدث يف جمال اليمي إمنا يتجه باخلصومة واالعرتاض على التيار 
اإلسالمي الوسطي املعتدل، وهو يرى أّن مربرات وجوده عدم َتكن 
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االجتاه السلفي من القيام من التجديد يف اجملال النقدي، والتجديد الذي 

حه هو تأصيل جديد لألصول وذلك باعتماد كليات الشريعة يقرت 
ومقاصدها بدل االقتصار على تفهم معىن النصوص واستنباط اْلحكام 
منها، وهو من أجل التدليل على وجهة نظره يرى أّن هناك طريقتي يف 

الطريقة اليت تعتمد القياس والتعليل واستثمار اْللفاظ،  :اْلوىل ،االجتهاد
الطريقة اليت تدعو إىل اعتبار املقاصد أساسًا ومنطلقاً، ويقع  :والثانية

 :اجلابري يف خطأين عندما يدعو إىل منهجه اجلديد
تصويره أّن هناك تناقضًا بي الطريقتي السابقتي، واحلقيقة أنه  :اْلول

رًا واستكمااًل للطريقة ليس هناك تناقض بل جاءت الطريقة الثانية تطوّ 
لك أمحد الريسوين يف كتابه عن املقاصد عند اْلوىل كما وضح ذ

 .الشاطيب
الفصل بي تطبيق الشريعة اإلسالمية ولحقيق املصاحل العامة  :الثاين

للمسلمي، ومع أّن الشاطيب وغريه من الفقهاء الذين قالوا بأّن إنزال 
الدين والنفس : الشرائع كان القصد منه حفظ الضروريات اخلمسة وهي

النسل، قالوا بأّن الطريق لتحقيق املصاحل املذكورة أعاله والعقل واملال و 



  31 

 
يتأتى عن طريق تطبيق الشريعة اإلسالمية، وعندما نطبق اإلسالم بكل 
تفصيالته فيمكن أن نوّسع النظر يف الضروريات واحلاجيات والتحسينات 

 .اليت يتطّلبها العصر، واليت قد ال تكون مطبقة يف داخل اجملتمع اإلسالمي
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 * عقل األخالقي العربيال

 
 

ف حممد عابد اجلابري عدداً من الكتب حول العقل العريب، ومن ألّ 
الواضح أنه كان له فضل السبق إىل الكتابة يف هذا املوضوع، وافتتح 
ساحة للنقاش يف موضوع مهم وأساسي، والتقومي الكامل ملشروعه يف نقد 

ق عدد من الكتب، وإن كنت أميل إىل أنه مل يوفّ العقل العريب ُتا  إىل 
اجملرد، : إىل اكتشاف حقيقة العقل العريب املسلم يف صوره الثالث

ق يف لحديد اإلضافات اليت دخلت إىل والسياسي، واْلخالقي، لكنه وفّ 
 . هذا العقل من ثقافات أخرى

ق يف وفّ " بنية العقل العريب"و " تكوين العقل العريب"ه يْ فهو يف كتاب َ 
لحديد اإلضافات اليت دخلت إىل العقل العريب اجملرد من اْلنظمة الثقافية 

                                                 
حممد عابد اجلابري، العقل اْلخالقي العريب، دراسة لحليلية نقدية لنظم الِقَيم يف . د *

مركز دراسات الوحدة : ة أوىل، بريوتطبع(. 4نقد العقل العريب )الثقافة العربية 
 . 1002( مارس)العربية، آذار 
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العقل "ق يف كتاب كما وفّ . مذهب الذرة، والعرفان والربهان: السابقة

إىل احلديث عن تداخل املوروث الفارسي واليوناين مع " العريب اْلخالقي
العقل اْلخالقي العقل اْلخالقي العريب، وأنا سألحدث يف مقايل هذا عن 

العريب فقط، وسأرجئ احلديث عن الكتب اْلخرى يف العقل العريب إىل 
 .مقاالت أخرى

النظام الثقايف العريب استجلب املوروث الفارسي  اعترب اجلابري أنّ 
هذا املوروث الفارسي ركز  ، وأنّ "ميَ أزمة يف القِ "رة نتيجة يف مرحلة مبكّ 

على طاعة السلطان، ودمج الدين والطاعة والسلطان يف حزمة واحدة، 
وقد بدأ إدخال هذا املوروث يف هناية العهد اْلموي من أجل تدعيم 
امللك اْلموي، وقد بدأه سامل بن عبد الرمحن موسى السعيد بن اخلليفة 

ب، وقد عمل اْلخري  اْلموي عبد امللك بن مروان، وعبد احلميد الكات
كاتبًا لدى آخر خليفة أموي وهو مروان بن حممد، واستخدم هؤالء 

يف نشر هذا املوروث، وكان هذا اْلسلوب يأيت " الرتسل"الكّتاب أسلوب 
يف الرسائل اليت يوجهها اخلليفة إىل ويل العهد، أو إىل الوالة أو إىل 
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الناس، وكانت تدعو  الرعية، وكانت تقرأ هذه الرسائل أحيانًا على عامة

 .إىل الطاعة، وإىل تعظيم السلطان
وقد بلغ هذا اْلسلوب أوجه يف بداية العهد العباسي، إذ ورثوا هذه 

عبد اهلل  خوها يف تعاملهم مع رعيتهم، وقد اعترب اجلابري أنّ التقاليد، ورسّ 
م الكسروية وأيديولوجيا الطاعة يف يَ   للقِ بن املقفع أكرب ناشر ومروّ 

ة الثقافية العربية اإلسالمية، وقد عمل عبد اهلل بن املقفع كاتباً الساح
للخليفة العباسي الثاين أيب جعفر املنصور، وقد ذكر اجلابري أنه وصلنا 

كليلة ودمنة، واْلدب الكبري، واْلدب : أربعة كتب منسوبة إليه، هي
الصغري، ورسالة الصحابة، وقد خلص اجلابري املوضوعات اليت تدور 

طاعة السلطان، أخالق : ابن املقفع بثالثة، هي" آداب"ا، حوهل
 .السلطان، أخالق الكاتب

م الطاعة الكسروية من خالل يَ مث حاول أن يثبت اجلابري روا  قِ 
اليت تتحدث عن موضوعات خمتلفة، واستعرض " كتب اْلدب"تفحص 

، والعقد الفريد (109-121)البن قتيبة ( عيون اْلخبار)منها كتاب 
، واعترب اجلابري هذين الكتابي (111-149)عبد ربه اْلندلسي  البن
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-مها النموذ  احملتذى لكل كتب اْلدب التالية، واستعرض اجلابري 

املستطرف يف  "االزدهار : كتابي آخرين من العصور املتأخرة مها  -كذلك
للكاتب شهاب الدين حممد بن أمحد اْلشبيهي " كل فن مستظرف

" صبح اْلعشى يف صناعة اإلنشاء"كتاب   ، مث110املتويف سنة 
 . 112 للقلقشندي املتوىف سنة

 -املتقدمة واملتأخرة-مجيع هذه الكتب  وقد اعترب اجلابري أنّ 
طاعة السلطان املطلقة وتقدمي الطاعة : م الكسروية، ومنهايَ تعرض القِ 

وإذا  ...على املطاع، ودمج الدين والطاعة والسلطان يف حمور واحد إخل
 :لوجدناه ُتوي على اْلبواب التالية" عيون اْلخبار"رضت كتاب استع

 كتاب الشعر  -1كتاب احلرب  -1كتاب السلطان   -2
 كتاب الزهد -9  كتاب العلم -1كتاب الطبائع واْلخالق  -4
كتاب   -20كتاب الطعام   -8كتاب احلوائج   -1كتاب اإلخوان   -0

م ُتل يَ تعبري عن سوق للقِ هذا الرتتيب هو  النساء، واعترب اجلابري أنّ 
 . فيها السلطان وبالتايل الطاعة موقع القيمة املركزية
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من غري املستبعد أن يكون املوروث الفارسي حاول أن جيد طريقه 
إىل الثقافة اإلسالمية، كبقية املوروثات يف املنطقة اليت حاولت أن تغزو 

حلميد الكاتب الثقافة اإلسالمية، من خالل بعض وارثيها كسامل وعبد ا
وعبد اهلل بن املقفع، ومن غري املستبعد بصورة أقل أن يكون اخللفاء 
اْلمويون واخللفاء العباسيون قد حاولوا االستفادة من املوروث الفارسي يف 
تطويع شعوِبم، ويف تدعيم سلطتهم، ولكن النظر يف كتب اْلدب من 

سالمية هو قياس م الكسروية يف الثقافة اإليَ أجل قياس مدى تغلغل القِ 
م الكسروية من خالل كتب الفقه؟ يَ قاصر، فلماذا ال نقيس تغلغل القِ 

ة أكثر من الفقه على اْلرجح يعكس حقيقة اْلمور لدى مجاهري اْلمّ  ْلنّ 
اعتماد الفقه يف استكناه حقيقة حياة مجاهري  اْلدب من جهة، وْلنّ 

فقد اتبعه حممد باقر ة أسلوب اتبعه كثري من الدارسي من جهة ثانية، اْلمّ 
الصدر من أجل استعادة صورة احلياة االقتصادية القدمية من خالل تتبع 
الفتاوى الفقهية، وكذلك اتبعه آخرون من أجل استعادة صورة احلياة 

 .االجتماعية من خالل العودة إىل فتاوى احملاكم الشرعية
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ن وإذا عدنا إىل كتب الفقه لنسأهلا عن شروط تولية احلاكم، وع

فماذا .. .موقفها من البغي والبغاة، وعن شروط اخلرو  على احلاكم إخل
العدالة : جند؟ جند أهنا تتطلب شروطًا من أجل تولية احلاكم من أمهها

واالجتهاد، وقد اشرتط الفقهاء لدوام الوالية دوام شرط العدالة، فقد نقل 
ن اجلرح يف إ: "عن شرط العدالة فقال" اْلحكام السلطانية"املاوردي يف 

أحدمها ما تبع فيه الشهوة، : عدالة اإلمام، وهو الفسق على ضربي
ا اْلول منهما فمتعلق بأفعال اجلوارح، وهو فأمّ . والثاين ما تعلق فيه بشبهة

ارتكابه للمحظورات وإقدامه على املنكرات لحكيمًا للشهوة وانقياداً 
متها، فإذا طرأ على للهوى، فهذا فسق مينع من انعقاد اإلمامة ومن استدا

من انعقدت إمامته خر  منها، فلو عاد إىل العدالة مل يعد إىل اإلمامة إال 
يعود إىل العدالة من غري أن يستأنف : وقال بعض املتكلمي. بعقد جديد

 .له عقد وال بيعة، لعموم واليته وحلوق املشقة يف استئناف بيعته
ول بشبهة تعرتض، فيتأول ا الثاين منهما فمتعلق باالعتقاد املتأوأمّ 

فذهب فريق منهم إىل أهنا : هلا خالف احلق، فقد اختلف العلماء فيها
َتنع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها، وخير  منها حبدوثه ْلنه ملا استوى 
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حكم الكفر بتأويل وغري تأويل وجب أن يستوي حال الفسق بتأويل 

 .(2)" وغري تأويل
ويرى : "الكويتية عن البغي والبغاة فقالتولحدثت املوسوعة الفقهية 

البغاة خالفوا بتأويل جائز يف  البغي ليس اسم ذم، ْلنّ  الشافعية أنّ 
اعتقادهم، لكنهم خمطئون فيه، فلهم نوع عذر، ملا فيهم من أهلية 

هم، وما وقع يف كالم الفقهاء يف بعض ما ورد يف ذمّ  إنّ : وقالوا. االجتهاد
يان أو الفسق حممول على من ال أهلية فيه املواضع من وصفهم بالعص

 .(1) "لالجتهاد أو ال تأويل له، وكذلك إن كان تأويله قطعي البطالن
ولو : "ولحدثت املوسوعة الفقهية عن شروط لحقق البغي فقالت

فليسوا ببغاة، وعلى اإلمام أن  -كدفع ظلم-خرجوا على اإلمام حبق 
فيه  عونة اإلمام عليهم، ْلنّ يرتك الظلم وينصفهم، وال ينبغي للناس م

                                                 
 . 20علي بن حممد املاوردي، اْلحكام السلطانية، ص (2)

 . 211، ص 1املوسوعة الفقهية الكويتية،   (1)
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فيه إعانة على  إعانة على الظلم، وال أن يعينوا تلك الطائفة اخلارجة، ْلنّ 

 . (2) "خروجهم، واتساع الفتنة، وقد لعن اهلل من أيقظ الفتنة
الفقه اإلسالمي )ولحدث الدكتور وهبة الزحيلي أيضًا يف موسوعة 

العزل لتغري حال احلاكم : "عن شروط عزل احلاكم واخلليفة فقال( وأدلته
جرح يف : والذي يتغري به حاله، فيخر  به عن اإلمامة شيئان: واخلليفة

وهو ارتكابه : ا جرح العدالة فهو الفسقأمّ . عدالته، ونقص يف بدنه
 . (1) "احملظورات، وإقدامه على املنكرات، وانقياده لألهواء والشهوات

الفقه اإلسالمي )عة كما لحدث الدكتور وهبة الزحيلي يف موسو 
ولكن ال جتب الطاعة : "عن احلالة اليت ال يطاع فيها احلاكم فقال( وأدلته

عند ظهور معصية تتناىف مع تعاليم اإلسالم القطعية الثابتة، لقوله عليه 
ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل، إمنا الطاعة املعروف، ال : الصالة والسالم

 . (2) "طاعة ملن مل يطع اهلل

                                                 
 . 211،  1املوسوعة الفقهية الكويتية،   (2)

 . 9211،  1وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه اإلسالمي وأدلته،  . د (1)

 . 9281،  1وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه اإلسالمي وأدلته،  . د (2)
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قل وهبة الزحيلي عن ابن حزم إجازته اخلرو  على احلاكم الظامل ون

اْلحاديث اجمليزة للخرو  على  وقال ابن حزم ِبواز اخلرو ، ْلنّ : "فقال
هذه  الفاسق الظامل ناسخة يف رأيه لألحاديث اْلمرة بالصرب، ْلنّ 

الدليل احملرم يقدم على املبيح  اْلحاديث وردت يف مبدأ اإلسالم، وْلنّ 
وإن طائفتان من املؤمني اقتتلوا فأصلحوا : "عند تعارضهما، ولقوله تعاىل

بينهما، فإن بغت إحدامها على اْلخرى، فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل 
وْلنه جيب على املسلم إزالة املنكر، وال طاعة يف  (8احلجرات،)" أمر اهلل

 .(1) "ماله أو دينه أو مظلمته فهو شهيدمعصيته، ومن قتل دون 
واْلن نتساءل بعد أن نقلنا بعضًا من اْلحكام الفقهية اليت تبيح 
عدم طاعة احلاكم اجلائر أو الفاسق أو الظامل ناهيك عن احلاكم الكافر 
وعن املوقف من البغي والبغاة، وعن احلالة اليت ال يطاع فيها احلاكم 

تعبريًا عن واقع الثقافة العربية اإلسالمية،   أيهما أصدق: ، نتساءل...إخل
 كتب اْلدب أم كتب الفقه؟ الشك أن كتب الفقه أصدق تعبرياً، ولو أنّ 

                                                 
 . 9289 ، 1وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه اإلسالمي وأدلته،  . د (1)
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 -كما زعم اجلابري-املوروث الفارسي صبغ الثقافة العربية اإلسالمية 

الفقه أضخم عنوان معرب عن  لكان الفقه أوىل اجملاالت باالصطباغ ْلنّ 
 .كما وصفها الدارسون" ة فقهأمّ "تنا أمّ  سالمية وْلنّ الثقافة العربية اإل

ومما يؤكد عدم سيطرة املوروث الفارسي يف طاعة احلاكم على 
الفقهاء الذين جّوزوا طاعة اجلائر أو  ثقافتنا العربية اإلسالمية، هو أنّ 

الفاسق دعوا إىل اخلرو  عليه عند وجود احلاكم العادل، أو عند تقدير 
 .دعوا إىل عدم مساعدته عند خرو  املظلومي عليه أمن الفتنة، كما

خلق "القيمة املركزية يف املوروث الفارسي هي  بّي اجلابري أنّ 
، "خلق السعادة"القيمة املركزية يف املوروث اليوناين  ، وبّي أنّ "الطاعة

وأسف ْلنه مل " املروءة"القيمة املركزية يف املوروث العريب اجلاهلي   أنّ وبّي 
حىت وجدها عند  " أخالق القرآن"مهتديًا إىل القيمة املركزية يف يكن 

 وبّي  ،"العمل الصاحل"وهي ( 990ت، )كاتب هو العز بن عبد السالم 
القرآن الكرمي كان هو املرجعية اليت استند إليها العز بن عبد السالم يف  أنّ 

نانية، تنشئة اْلخالق اإلسالمية بعيدًا عن كل املوروثات الفارسية واليو 
الذي وضعه العز بن " أخالق القرآن"هناك نقصًا يف مشروع  واعترب أنّ 
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ابن تيمية قد  عبد السالم عندما مل يتعرض للسياسة، ولكنه رأى أنّ 

السياسة الشرعية يف إصالح "استدرك هذا النقص عندما وضع رسالة 
 ".الطاعة"واعتمد املبدأ نفسه وهو " الراعي والرعية

" العمل الصاحل"اجلابري كان يقفز من خلق  يلحظ الدارس أنّ 
، فقد جاء عنوان الفصل الثالث والعشرين "املصلحة"ليساوي بينه وبي 

املصلحة أساس : يف اإلسالم": "العقل اْلخالقي العريب"يف كتاب 
: مث قال يف الفقرة السادسة من الفصل السابق نفسه" اْلخالق والسياسة

، مث قال يف  (2)" أو أخالق املصلحة أخالق العمل الصاحل،"تلك هي "
" الذين آمنوا"فاقتصروا على حماسبة سلوك ": "إمجال وآفاق"هناية فقرة 

، "الصاحلات"من زاوية الفرائض والسنن واحلالل واحلرام، وسكتوا عن 
اليت هي املقصود مما خيوض فيه الفقهاء وينشغل " املصلحة"وعن 

العمل "دى صواب االنتقال من ما م: ، والسؤال اْلن(2)" املتكلمون
يف عبارات الدكتور اجلابري السابقة والتسوية " املصلحة"إىل " الصاحل

                                                 
 . 921حممد عابد اجلابري، العقل اْلخالقي العريب، ص. د (2)

 . 910حممد عابد اجلابري، العقل اْلخالقي العريب، ص. د (2)
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" العمل الصاحل" ، ْلنّ "املصلحة"غري " العمل الصاحل" بينهما؟ الشك أنّ 

يعتربه " عمل صاحل"مشروط وحمدد بعدة قواعد إسالمية، فلو أخذنا أي 
جيب أن يكون مما حلله اإلسالم، وجيب أن تتجه : الشرع عماًل صاحلاً 

فالبيع والشراء فيه ... النية فيه إىل اهلل، وجيب أن يلتزم قواعد الشريعة إخل
يع والشراء حمّرمة، ال جيوز أن هناك أنواعاً من الب مصلحة للمسلمي، لكنّ 

يقدم عليها املسلم حبال من اْلحوال، فال جيوز أن يبيع اخلمر مثاًل، وال 
ملاذا أقدم الدكتور : ، والسؤال اْلن...أن يدخل الربا بيعه أو شراءه إخل

اجلابري على هذه التسوية بي املفهومي؟ اْلرجح أنه أقدم على ذلك 
ة يف وقتنا حلضارة الغربية لدى مجاهري اْلمّ لكي يسهل استيعاب معطيات ا

 ...احلاضر، ونقل مفاهيمها يف الدميقراطية واحلرية والقومية إخل
هي القيمة املركزية يف اْلخالق " العبودية" على اْلرجح أنّ 

ْلهنا أول ما دعا إليه الرسول " العمل الصاحل واملصلحة"اإلسالمية، وليس 
 وأول ما دعا إليه إخوته اْلنبياء "ال إله إال اهلل"، وهي كلمة ،

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه   :السابقون، فقال 
هذه العبودية تقتضي  وْلنّ  .(اْلنبياء)  (11)أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن 
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 تعظيمًا وخضوعًا وخوفًا ورجاًء عقاًل عارفًا هلل من جهة، وقلبًا ممتلئًا باهلل

وحبًا وثقة من جهة ثانية، وميكن أن تنبثق بعد ذلك من هذا العقل 
من شجاعة وكرم : العارف هلل والقلب املمتلئ باهلل كل اْلخالق اجمليدة

، مث يصبح هذا العبد بعد أن يتحلى بكل ...وفاعلية وإجيابية وإيثار إخل
فردات الكون اليت هي عابدة هلل، الصفات السابقة منسجمًا مع كل م

 .ومسبحة له
العقل "لقد جانب اجلابري الصواب يف عدة أماكن من كتاب 

 ": اْلخالقي العريب
م الكسروية هي اليت صبغت الثقافة العربية يَ القِ  اعتباره أنّ  :أوهلا

 .اإلسالمية
نت م الكسروية، وقد بيّ يَ مقياسًا لتغلغل القِ " كتب اْلدب"اختاذه  :ثانيها

 . أوىل باختاذها كأداة هلذا القياس" كتب الفقه" أنّ 
هي القيمة املركزية يف العقل " العمل الصاحل واملصلحة" اعتباره أنّ  :ثالثها

 ".العبودية"اْلخالقي العريب، واْلرجح أهنا 
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 *مدخل إلى القرآن الكريم 

 

 .دراسة وتقويم للفصلين األوليين -أ 

 
الدكتور حممد عابد اجلابري عددًا من اْلراء فيما يتعلق طرح 

بالرتاث، فكتب عددًا من الكتب عن العقل العريب، وعن مقدمة ابن 
ق مجيع كتب ابن رشد وكتب عنها  دراسات، وآخر شيء خلدون، وحقّ 

مدخل إىل : )ألفه كان عن القرآن الكرمي، واشتمل أربعة كتب، اْلول
، والثالثة اْلخرى مساها (ْلول يف التعريف بالقرآناجلزء ا: القرآن الكر مي

؛ وقد طرح (التفسري الواضح حسب ترتيب النزول: فهم القرآن احلكيم)
أشياء متعددة يف هذه الكتب اْلربعة حول أمور متعددة يف العقيدة 

وقد جاء كثري منها يف منتهى اخلطورة،  ...والتشريع والسرية والسياسة إخل

                                                 
يف التعريف )عابد اجلابري، مدخل إىل القرآن الكرمي، اجلزء اْلول حممد . د *

( أكتوبر)مركز دراسات الوحدة العربية، تشرين أول : بريوت. طبعة أوىل(. بالقرآن
1009 . 
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صاحبها مطلع على الرتاث بشكل واسع من  من أنّ نت خطورهتا وتكوّ 

جهة، ومطلع كذلك على علوم احلضارة الغربية وفلسفتها بشكل تفصيلي 
ة باجتاه النموذ  الغريب من من جهة ثانية، ومستهدف لتغيري أوضاع اْلمّ 

 .جهة ثالثة
والرد " اجلابري"وللحق فإن استعراض اْلفكار اخلاطئة اليت طرحها  

عدة مقاالت، وسأجتهد أن أرد على بعضها يف هذا املقال،  عليها يقتضي
وهي اْلفكار اْلوىل اليت أوردها اجلابري يف الفصلي اْلوليي من الكتاب 

 (.اجلزء يف التعريف بالقرآن الكرمي: مدخل إىل القرآن الكرمي: )اْلول
لحدث اجلابري يف ذانك الفصلي عن اْلوضاع اليت كانت موجودة 

؛ وأشار اجلابري إىل انتشار التوحيد لوحي على الرسول حلظة نزول ا
مصر، بالد الشام، العراق، : يف خمتلف املناطق احمليطة باجلزيرة العربية

 ق انشقت عن املسيحية واعتربت املسيح رَ ، وأشار إىل عدة فِ ..إخل
ق فرقة رَ إنسانًا وليس إهلًا كما ادعت املسيحية الرمسية، ومن هذه الفِ 

إهنم كانوا ُفظون السبت اليهودي، والناموس : "، ونقل اجلابري"اْلبيونية"
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الناموس  اخلتان ضروري للخالص، وأنّ  املوسوي حفظًا وفياً، وينادون بأنّ 

 ".القدمي فرض على مجيع املسيحيي
: ونقل اجلابري من مصادر يف موسوعة تاريخ أقباط مصر، فقال 
كبرية العدد انتشروا أصاًل يف منطقة بابل ويف أصبح اْلبيونيون مجاعة  "

فلسطي واْلقطار اجملاورة وامتدوا أيضًا إىل روما وإىل مجيع مراكز الشتات 
اهتموا بولس الرسول  -أي اْلبيونيون-إهنم : "ونقل عنهم أيضاً " اليهودي

باهتامات مرة وقاسية، ووصفوه بأنه متمرد  -صاحب نظرية التثليث-
وس، وأنكروا سلطانه ورفضوا رسائله، واكتفوا باستعمال ومارق عن النام

 .(2) "النص العرباين إلجنيل مىّت وال يعريون اْلناجيل اْلخرى أمهية تذكر
هذه هي الفرقة اليت أشار ( اْلبيونيي)ورّجح اجلابري أن تكون فرقة  

لِلَِّذيَن َآَمُنوا  لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوةً  :إليها القرآن الكرمي يف قوله 
ًة لِلَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا  َربَ ُهْم َمَودَّ اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدنَّ أَق ْ

يِسَي َوُرْهَبانًا َوأَن َُّهْم اَل َيْسَتْكربُوَن  ُهْم ِقسن  (املائدة) (11)َنَصاَرى َذِلَك ِبَأنَّ ِمن ْ

                                                 
 . 41حممد عابد اجلابري، مدخل إىل القرآن الكرمي، ص. د (2)
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: وهي الفرقة اليت أشار القرآن الكرمي إليها يف سورة الصف حيث قال 

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا أَْنَصاَر اللَِّه َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ لِْلَحَوارِينَي
  ...َآَمَنْت طَائَِفةٌ َمْن أَْنَصارِي ِإىَل اللَِّه قَاَل احلََْوارِيُّوَن حَنُْن أَْنَصاُر اللَِّه فَ 

 .(24الصف،)
وقد أشار اجلابري إىل فرقة أخرى ثارت على التثليث هي  
م، وأعلن ثورته على القول 100نسبة إىل آريوس املولود ( اْلريوسية)

ب وحده هو اْل م، مؤكدًا بشريته، مقررًا أنّ 2111بألوهية املسيح عام 
وقد أحدثت آراء آريوس ". املوحدين" ب  اإلله، ومن هنا وصف أتباعه

اجلريئة أزمة خطرية على الصعيدين الديين والسياسي يف العامل املسيحي، 
وقد انقسم الناس بي مؤيدين ومعارضي، فتولدت عن ذلك أزمة 

تعرض خالهلا كيان االمرباطورية ( 110-121)استمرت أكثر من سنتي 
اْلزمة تدخل  الرومانية خلطر االهنيار احملقق، ومن أجل وضع حد هلذه

، مث ما لبث أن عاد إىل جانب آريوس أوالً " قسطنطي العظيم"االمرباطور 
فوقف إىل جانب الكنيسة ورجاهلا، ودعا إىل عقد جممع مسكوين يف نيقية 

إلجياد حل هلذه املسألة، وقد قرر هذا اجملمع طرد آريوس ( م111عام)
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ذلك اجملمع وأصحابه على أساس أهنم فرقة ضالة مبتدعة، كما وضع 

لكن أتباع آريوس استمروا يف . الذي كرس عقيدة التثليث" قانون اإلميان"
يف سورية : نشر مذهبهم التوحيدي يف أحناء كثرية من االمرباطورية البيزنطية

وفلسطي، واْلردن والعراق، واليمن، ويف جهات خمتلفة من حوض البحر 
 .ااْلبيض املتوسط وباخلصوص مشال أفريقية وأسباني

مث عرض جانبًا آخر من الوضع يف اجلزيرة العربية، ولحدث عن  
 :ظاهرتي

تبشري بعض الرهبان من اليهود والنصارى بقرب ظهور نيب جديد،  :اْلوىل
ومن اْلمثلة على ذلك الراهب حبريى يف بصرى الذي وردت قصته يف 

 سرية ابن إسحاق، وحديث أحبار اليهود عن ظهور نيب جديد يف املدينة،
 .وتعاليهم على القبائل العربية، وتفاخرهم بأنه سيكون من بين إسرائيل

: الرحلة والسياحة للبحث عن الدين احلق، ومن املثال على ذلك :الثانية
، ومنهم أيضاً أربعة من أهل قريش نبذوا عبادة قصة سلمان الفارسي 

ن ، وتفرقوا يف البلدان يلتمسو اْلصنام وطلبوا دين جدهم إبراهيم 
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ورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو بن نفيل ابن عم : احلنيفية دين إبراهيم، وهم

 .، وعبيد اهلل بن جحش، وعثمان بن احلويرثعمر بن اخلطاب 
ولحدث اجلابري عن جانب آخر من الوضع يف اجلزيرة وهي ظاهرة  

أمية بن أيب الصلت الثقفي من الطائف، وخالد بن سنان : احلنفاء ومنهم
هناك رهبانًا ظهروا  مث لحدث عن شرقي اجلزيرة العربية، فذكر أنّ . العبسي

من أمثال رئاب بن الرباء الشيت، وريان بن زيد بن عمرو، وقس بن ساعدة 
 .اإليادي

هلرقل امرباطور الدولة  مث استشف اجلابري من رسالة الرسول  
هناك طائفة موحدة يف مملكتيهما  الرومانية، وللمقوقس حاكم مصر، أنّ 

عليه إمث  أشار يف رسالته إىل هرقل بأنّ  بدليل أن الرسول 
هناك  هذه العبارة الغامضة تعين أنّ  ، وقد اعترب اجلابري أنّ "اْلريسيي"

الذي دعا إىل التوحيد ورفض التثليث " آريوس"طائفة من املوحدين أتباع 
املفسرين الذين فسروا هذه العبارة معظم  الذي أقره جممع نيقية، مع أنّ 

 ".اْلكارين"أو " الفالحي"مالوا إىل تفسريها بكلمة 
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يف " املوحدين"ما الذي نستفيده من عرض اجلابري الطويل عن 

اجلزيرة العربية وخارجها؟ وما املسكوت عنه يف حديثه الطويل ذلك؟ أبرز 
ي جاء به التوحيد الذ ما ميكن أن يقال عن هذا العرض الطويل إنّ 

هو انعكاس ومرآة للتوحيد الذي كانت تعج به اجلزيرة العربية  الرسول 
وما حوهلا، وهو ليس جديدًا كما يتوهم الدارسون، وقد انضمت كل هذه 

عندما دعا إىل التوحيد ْلهنا  الفئات والطوائف إىل الرسول حممد 
وما   وجدت عنده ما كانت متمسكة به، وما كان وجودها قائمًا عليه،

 .كانت حياهتا مرتبطة به
وهذا الكالم قريب من كالم طه حسي يف مطلع القرن العشرين 

القرآن الكرمي أصدق تصويرًا لواقع اجلزيرة  عن أنّ " يف الشعر اجلاهلي"
العربية من الشعر اجلاهلي، وقريب من قول املستشرق جب يف كتاب 

بيئة اجلزيرة العربية يف القرآن الكرمي هو انعكاس ل بأنّ " املذهب احملمدي"
، والفرق بي كالم اجلابري وبي كالم طه حسي عقل حممد 

واملستشرق جب يف الكم، فقد لحدث اجلابري عن قضية واحدة هي 
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يف القرآن الكرمي، لكن طه حسي وجب لحدثا عن القرآن " التوحيد"قضية 

 .الكرمي كله
املنطقة، وتعسف  وهذا التصوير الذي اجتهد اجلابري يف بلورته عن 

من أجله يف تفسري بعض آيات القرآن الكرمي ليس صحيحًا وال سليماً، 
واستند فيه على أحداث فردية، وسنذكر مخسة أدلة على خطئه يف هذا 

 :التصوير
يناقض تصوير اجلابري لوضع البشرية غداة بعثة الرسول  :الدليل اْلول
   أحاديث منها ما تصوير الرسول هلذا الوضع، حيث ورد يف عدة

قال ذات يوم يف  رسول اهلل  حدثنا به عياض بن محار اجملاشعي  أنّ 
ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين، يومي هذا،   أال إنّ : "خطبته

كل مال حنلته عبداً حالل، وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم 
حللت هلم، وأمرهتم ت عليهم ما أمَ الشياطي فاجتالتهم عن دينهم، وحرّ 

اهلل نظر إىل أهل اْلرض  أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطاناً، وإنّ 
إمنا بعثتك : فمقتهم، عرِبم وعجمهم، إال بقايا من أهل الكتاب، وقال

تقرؤه نائماً . ْلبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابًا ال يغسله املاء
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حال البشرية   فيه الرسول ، وهذا احلديث يبّي (2)." ..ويقظان، إخل

اهلل نظر إىل أهل اْلرض غداة بعثته فمقتهم،   فيه أنّ غداة بعثته، ويبّي 
واملقت أشد الغضب، وجاء مقت اهلل ْلهل اْلرض ْلهنم احنرفوا عن 

تصوير  جادة الصواب يف معرفته وعبادته سبحانه وتعاىل، وال شك أنّ 
ن كالم اجلابري وغريه يف الرسول الذي ال ينطق عن اهلوى أشد دقة م

 .تصوير حال أهل اْلرض غداة بعثته 
 يناقض تصوير اجلابري وضع البشرية غداة بعثة الرسول  :الدليل الثاين

ة على مدار التاريخ، وسنأخذ مثااًل واحدًا على ذلك تصوير علماء اْلمّ 
 .هو ابن القيم اجلوزية

أجوبة اليهود  هداية احليارى يف)ح ابن القيم يف كتاب فقد وضّ 
بعث اهلل  اومل: "فقال يف وضع البشرية قبل بعثة الرسول ( والنصارى

. أهل الكتاب، وزنادقة ال كتاب هلم: كان أهل اْلرض صنفي  حممداً 

                                                 
 (.1208)، رقم (24/14)اإلمام مسلم، صحيح مسلم،  (2)
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مغضوب عليهم، : وكان أهل الكتاب أفضل الصنفي، وهم نوعان

 .وضالون
واملكر واحليل، ، أهل الكذب والبهت والغدر "اليهود"ة الغضبية هم فاْلمّ 

قتلة اْلنبياء، وأكلة السحت والربا والزنا، أخبث الناس طوية وأرداهم 
 ...سجية، وأبعدهم من الرمحة، إخل

ة الضالل، وعّباد الصليب الذين سبوا اهلل ، أمّ "املثلثة: "والصنف الثاين
اخلالق مسّبة ما سّبه إياها أحد من البشر، ومل يقروا بأنه الواحد اْلحد 

 ...إخل( مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواً أحد)الصمد، الذي  الفرد
ا من ال كتاب له، فهو بي عابد فهذا حال من له كتاب، وأمّ  

أوثان، وعابد نريان، وعابد شيطان، وصابئ حريان، جيمعهم الشرك، 
ة اجملوس وأمّ . ..وتكذيب الرسل، وتعطيل الشرائع، وإنكار املعاد إخل

 ...مهات والبنات واْلخوات والعمات واخلاالت إخلمنهم، تستفرش اْل
ا زنادقة الصابئة ومالحدة الفالسفة فال يؤمنون باهلل وال وأمّ  

 ...مالئكته وال كتبه وال رسله وال لقائه إخل
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فدين احلنيفية الذي ال دين هلل غريه بي هذه اْلديان الباطلة : "وباجلملة

وقد نظر " "اليت ال دين يف اْلرض غريها أخفى من السها لحت السحاب
 . (2) "اهلل إىل أهل اْلرض فمقتهم عرِبم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب

وأنه اإلقرار بإله نفي التعدد، : التوحيد هو ظن اجلابري أنّ  :الدليل الثالث
نفي التعدد عن ذات اهلل، واإلقرار  واحد فقط، وليس من شك بأنّ 

بوحدانيته جانب من التوحيد، لكن هذا حقيقة واحدة من حقائق التوحيد 
ة النبوية املشرفة، فالتوحيد يشمل الذي دعا إليه القرآن الكرمي والسنّ 

. ..فاته وأمسائه إخلعشرات احلقائق اْلخرى، منها ما يتعلق بذات اهلل وص
ومنها ما يتعلق بعبادته وكيفية دعائه وأوقاهتا، وأفعاله وما الذي ُبه وما 

. ..ومنها ما يتعلق بصورة عالقاته مبخلوقاته إخل. ..الذي ال ُبه إخل
، ...وهناك أمور تتعلق باْللوهية والربوبية وبالشرك وأنواعه وأصنافه إخل

د عن اهلل تعاىل، فأين هذا التوحيد الذي وليس التوحيد فقط هو نفي التعد
 !!عرفته كتب العقائد من التوحيد الذي لحدث عنه اجلابري؟؟

                                                 
اْلمم قبل ، فصل هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارىالقّيم اجلوزية،  ابن (2)

 . 28البعثة، ص
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 التوحيد خبري، وأنّ  ره اجلابري وأنّ لو كان الوضع كما صوّ  :الدليل الرابع

املوحدين يعج ِبم املكان والزمان، ملا كانت هناك حاجة إىل إرسال 
من موضع من تفسري القرآن الكرمي  رسول، فقد بي املفسرون يف أكثر

اهلل كان يبعث رسواًل وينزل كتابًا عندما يعم الكفر،  وتاريخ اْلنبياء، أنّ 
ويستشري الضالل، ويتعمق الشرك فيبعث اهلل رسواًل لكي يعم النور 

اهلل بعث عيسى  بعباده، ومن املعلوم أنّ  -تعاىل-واهلدى، وهذا من رمحته 
 بين إسرائيل، وهو ما ينطبق على عندما استحكم الضالل يف 

، فبعثه عندما استحكم الظروف اليت أحاطت بابتعاث الرسول حممد 
 .الكفر والشرك والضالل يف اْلرض

ذكر اجلابري أنه حدد لنفسه هدفًا منذ أزيد من ربع قرن  :الدليل اخلامس
عندما بدأ دراساته يف املوروث الثقايف، أنه سيجعل املقروء معاصرًا لنفسه 

، وهو قد (حنن والرتاث)ومعاصراً لنا يف الوقت نفسه، هذا يف مقدة كتاب 
، فماذا  (مدخل إىل القرآن الكرمي)وضح هذا الكالم يف مقدمة كتاب 

نتائج هذا اهلدف يف جعل املقروء معاصرًا لنفسه، ومعاصرًا لنا يف كانت 
الوقت نفسه؟ كانت النتيجة اْلوىل جلعل القرآن الكرمي معاصراً لنفسه هي 
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 ل إليها، واليت أشرنا إليها يف السابق وهي اعتباره أنّ اخلالصات اليت توصّ 

دولة الرومانية ويف التوحيد كان منتشرًا يف اجلزيرة العربية وما حوهلا ويف ال
القرآن  ، واليت تؤدي إىل أنّ ...مصر عند اْلقباط ويف دولة احلبشة إخل

كان انعكاساً للبيئة احمليطة به، وأشرنا إىل أخطاء   الذي جاء به حممد 
 . هذا القول يف سطور سابقة

ا نتيجة جعل القرآن الكرمي معاصرًا لنا فهو ما جاء يف هناية أمّ 
من الكتاب وهي دعوته إىل قيام مصاحلة تارخيية بي الفصلي اْلولي 

، كما َتت تلك املصاحلة يف السابق واليت حفدة إبراهيم اخلليل 
قبل أربعة عشر قرنًا هو  ما قام به الرسول  ر فيها اجلابري أنّ يتصوّ 

جتميع للموحدين املعاصرين له، وهي اْلن ميكن أن تكون كذلك، لكن 
يف السابق مل يكن دوره جتميعًا ملوحدين  ول دور الرس إنّ : نقول له

موجودين بل كان بناء ملوحدين على أسس إهلية جديدة مل تكن عندهم، 
وكان تأسيسًا لتوحيد جديد يف عشرات اجملاالت، لذلك جيب أن تكون 

وهي العودة إىل ما دعا  هذه املصاحلة بالصورة اليت أسس هلا الرسول 
يف  توحيد اهلل، وكما قال الرسول  وهو  إليه إبراهيم اخلليل
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ْل يَا أَْهَل قُ  :رسالته إىل كل من هرقل واملقوقس، ناقاًل قول اهلل 

َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد ِإالَّ اللََّه َواَل ُنْشرَِك بِِه  نَ َنا َوبَ ي ْ اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ
َشْيًئا َواَل يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا 

 إنّ : ، لذلك فإننا نقول للجابري وأمثاله(آل عمران) (94)ِلُموَن بِأَنَّا ُمسْ 
هذا التجميع جيب أن يتم على  ب، لكنّ جتميع أحفاد إبراهيم أمر طيّ 

 .، وإال فإنه ال قيمة لهالتوحيد الذي دعا إليه حممد 
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 مدخل إلى القرآن الكريم 

 

  .. والغيوب في اإلسالمموقف الجابري من المعجزات  -ب
 عرض ونقد    

 
ألَّف الدكتور حممد عابد اجلابري أربعة كتب عن اإلسالم يف هناية   

أهنا لقيت رواجًا عند : ومما جعلين أكتب عنها بعض الدراسات. حياته
ِقطاع كبري من املثقفي من جهة، وأهنا تتضمن حماولة للتقريب بي اإلسالم 

حماولة التقريب  ومن املفيد أن نذكر أنّ . جهة أخرىواحلضارة الغربية من 
أو قل بصورة أدق حماولة تطويع اإلسالم  ،بي اإلسالم واحلضارة الغربية

اب والباحثي منذ قد احتوت عددًا كبرياً من الكتّ  ،ملفاهيم احلضارة الغربية
القرن التاسع عشر بدأت برفاعة رافع الطهطاوي، مث ثنَّت مبحمد عبده 

عباس : أمي، مث انتظمت عددًا كبريًا يف القرن العشرين، منهم وقاسم
حممود العقاد، وطه حسي، وحسي أمحد أمي، ونصر حامد أبو زيد، 
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 وها هي تنتظم اجلابري، وهو  ...إخل وحممد أركون، وحممد شحرور

 .لن يكون آخرهم -شكال-
 معجزة ص اجلابري كتابًا كاماًل للتعريف بالقرآن الكرمي، واعتربخصّ 

معجزة عقلية يف أحد  -الشك-وهو . القرآن الكرمي معجزة عقلية
ت شريعة صاحلة للبشرية، وأهنا أقامت دعوهتا إىل جوانبها؛ مبعىن أهنا قدمّ 

من توحيد وشرائع وأحكام ومعاٍد على دالئل من الكون : حقائق اإلسالم
القرآن  عىن أنّ وأهنا كانت بيانية من جهة أخرى؛ مب. ..واحلياة والتاريخ إخل

 ...معجز يف بيانه وفواصله وصوره ونظمه إخل
معجزات ( القرآن الكرمي)الكربى  وقد خالفت معجزة الرسول 

فقد  ،اْلنبياء السابقي الذين قامت معجزاهتم على خوارق العادات
لت الصخرة إىل ناقة عند ولحوّ  ،لت العص ا إىل حية عند موسى لحوّ 

اجلابري أخطأ عندما نفى  كالم صحيح؛ لكنّ هذا   إنّ . ..إخل صاحل 
 املعجزات احلسية عن رسالة اإلسالم؛ فقد اشتملت بعثة الرسول 

نبع املاء بي يديه، : على كثري من اْليات واملعجزات احلسية، من مثل
وإطعام جيش بطعام شخص واحد، وحني اجلذع إليه، وسالم احلجر 
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، وها حنن ننقل ...مراض إخلعليه، وشفائه لبعض الصحابة من بعض اْل

  .بعض اْلحاديث اليت تؤكد اْليات اليت أشرنا إليها
: نقل البيهقي فقال ففي جمال حني جذع شجرة إىل الرسول 

كان خيطب رسول اهلل إىل جذع فلما اختذ املنرب لحوَّل إليه فحن اجلذع، "
ذع إليه اجل ا وضع املنرب حنّ فلمّ ": ويف رواية أخرى "فأتاه النيب فمسحه

 .(2)" فأتاه النيب فمسحه فسكن
، شهد جابر بن عبداهلل ويف جمال نبع املاء بي أصابع الرسول 

 عطش الناس يوم احلديبية والنيب : ما حدث يوم احلديبية فقال 
: اقالو  "ما لكم؟": الناس حنوه، فقال (1)، فتوضأ، فجهش(1)بي يديه ركوة

 ما بي يديك فوضع يده يف الركوة، ليس عندنا ماء نتوضأ وال نشرب إال
وملا سئل جابر  .فجعل املاء يثور بي أصابعه أمثال العيون، فشربنا وتوضأنا

                                                 
 .1/119 ،دالئل النبوةالبيهقي،  (2)

 .إناء من جلد (1)

 .أسرع (1)
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 لو كنَّا مائة ألف لكفانا، كنا مخس : عن عددهم يف ذلك اليوم قال

 .(2) عشرة مائة
ث يزيد بن  ويف جمال شفاء الرسول  لبعض الصحابة فقد حدَّ

ما ! يا أبا مسلم: أثر ضربة يف ساق سلمة، فقلترأيت : أيب عبيد قال
أصيب : هذه ضربة أصابتين يوم خيرب، فقال الناس: هذه الضربة؟ فقال

فنفث فيه ثالث نفثات، فما اشتكيتها حىت  سلمة، فأتيُت النيبَّ 
 .(1) الساعة

ذكر سهل بن  لعيين علي بن أيب طالب  وعن إشفاء الرسول 
ْلعطي هذه الراية غداً ": ال يوم خيربق رسول اهلل  أنّ  سعد 

به اهلل ورسوله فبات : قال. "رجالً يفتح اهلل على يديه، ُب اهلل ورسوله ُو
ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول  (1)الناس يدوكون

                                                 
 .(1122)، رقم (22/421)، صحيح البخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري (2)

(1)
 (.4109)صحيح البخاري، رقم  

 .يف اختالط واختالفأي باتوا  (1)
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 "أين علي بن أيب طالب؟": كلهم يرجون أن يعطاها، فقال  اهلل 

فُأيت به فبصق . "فأرسلوا إليه": قال. هو يا رسول اهلل يشتكي عينيه: فقيل
يف عينيه، ودعا له، فربأ حىت كأن مل يكن به وجع، فأعطاه  رسول اهلل 

 .(2) الراية
ية اليت وقعت وقد أشار القرآن الكرمي إىل بعض املعجزات احلسّ 

اَعُة اق ْ : فقد قال اهلل  ،من مثل انشقاق القمر للرسول  تَ َرَبِت السَّ
، وقد أورد البخاري ومسلم والرتمذي أحاديث (2،القمر) َوانَشقَّ اْلَقَمرُ 

صحيحة لحدثت عن هذا االنشقاق، فذكر البخاري عن ابن مسعود 
فرقة فوق اجلبل، : فرقتي انشق القمر على عهد رسول اهلل : فقال

 .(1)" اشهدوا": وفرقة دونه، فقال رسول اهلل 
اإلسراء  ومن املعجزات احلسية اْلخرى اليت وقعت للرسول 

فقد ذكر القرآن الكرمي واقعة اإلسراء فقال  ،واملعرا  وشق الصدر

                                                 
(2)

 (.4120)صحيح البخاري، رقم  

 (.4194)صحيح البخاري، رقم  (1)
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:  َن الْ َمْسِجِد الْ َحرَاِم إىَل الْ َمْسِجِد ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل من

ِميُع   اْلَْقَصا الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنا إنَُّه ُهَو السَّ
، كما لحدث القرآن عن املعرا  يف سورة النجم، (اإلسراء) (2) اْلَبِصريُ 

  :على صورته املالئكية، فقال  أنه رأى جربيل فذكر 
مُثَّ  (0)َوُهَو بِاْلُُفِق اَْلْعَلى  (9)ُذو ِمرٍَّة فَاْستَ َوى  (1) َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى

فََأْوَحى إىَل َعْبِدِه َما أَْوَحى  (8)َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسْيِ أَْو أَْدَّن  (1)َدنَا فَ َتَدىلَّ 
َوَلَقْد َرآُه  (21) أَفَ ُتَماُرونَُه َعَلى َما يَ َرى (22) َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأىا  مَ  (20)

إْذ  (21) ِعنَدَها َجنَُّة الْ َمْأَوى (24) ِعنَد ِسْدرَِة الْ ُمنتَ َهى (21)نَ ْزَلًة ُأْخَرى 
ْدَرَة َما يَ ْغَشى ْد رََأى ِمْن َلقَ  (20)َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طََغى  (29) يَ ْغَشى السن

َرى  .(النجم) (21) آيَاِت َربنِه اْلُكب ْ
وقد لحدثت كتب احلديث والسرية عن اإلسراء واملعرا  وشقن 

 الصدر، فقال البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك، عن أنس بن
بينما أنا يف ": حدثهم عن ليلة أسري به نيب اهلل  أنّ : صعصعة 

ومسعه : قال "دَّ قَ مضطجعًا إذ أتاين آٍت ف َ  -ورمبا قال يف احلجر-احلطيم 
 : -وهو إىل جنيب-فقلت للجارود  "ما بي هذه إىل هذه فشقّ ": يقول
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من قصه إىل : من ثغرة حنره إىل شعرته، ومسعته يقول: ما يعين به؟ قال

فاستخر  قليب مث أُتيت بطست من ذهب مملوءة إمياناً، فغسل "شعرته، 
، فقال له "دون البغل وفوق احلمار اْلبيض قليب، مث حشي، أُتيت بدابة

هو الرباق يا أبا محزة؟ قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى : اجلارود
فُحِمْلُت عليه، فانطلق يب جربيل حىت أتى السماء الدنيا "طرفه، 

، مث ذكر احلديث صعوَد (2) "...جربيل: من هذا؟ قال: فاستفتح، فقيل
إىل السماء الثانية والثالثة حىت السماء السابعة، مث رؤيَته  الرسول 

 .سدرة املنتهى مث رجوَعه بأداء الصلوات اخلمس
ماذا كان موقف اجلابري إزاء املعجزات احلسية اليت وقعت مع 

حني اجلذع : ، واليت جاءت فيها أحاديث صحيحة، من مثلالرسول 
 ؟ ...عض الصحابة إخلإليه، ونبع املاء بي أصابعه، وشفائه لب

لقد رفضها اجلابري؛ ْلنه ال يأخذ باْلحاديث النبوية الشريفة، وْلنه ال 
نة ُوضَعت من اْلحاديث املدوّ  ويعترب أنّ  ،ة صحيحةهناك سنّ  يعترب أنّ 

                                                 
 (.1110)صحيح البخاري، رقم  (2)
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نت ق السياسية واملذهبيه والكالمية والدينية املتصارعة، اليت تكوّ رَ ِقَبل الفِ 

ومل يعتمدها يف مجيع دراساته، واعتمد على  يف بدايات التاريخ اإلسالمي،
 .القرآن الكرمي وحده

هذا بالنسبة لألحاديث النبوية؛ فماذا كان موفقه من املعجزات 
احلسية اليت لحدث عنها القرآن الكرمي من مثل انشقاق القمر واإلسراء 

 واملعرا  وشق الصدر؟
زمن الرسول  القمر مل ينشق على كان موقفه الرفض هلا؛ فهو اعترب أنّ 

 ّالقمر سينشق يف املستقبل، أما بالنسبة  ر اْلية بأهنا تعين أنّ ، وفس
لواقعة اإلسراء واملعرا  فهو اعتربها رؤيا منامية ومل لحدث باجلسد، ومل 

الواقعة ذكرهتا اْلحاديث،  يتعرض إىل شق الصدر يف سورة الشرح ْلنّ 
 .ذكرنا سابقاً  وهو ال يعول على اْلحاديث يف أحكامه وآرائه كما

: واْلن ما موقف اجلابري من عامل الغيب يف الدين اإلسالمي
كاجلنة، والنار، والسحر، واجلن، والشياطي، ورؤية اهلل يوم القيامة، 

 ؟وتكليم اهلل موسى 
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لقد كان موقفه منها رفض حقيقتها حيناً، واختيار الرأي الذي يضفي 

كالم القرآن الكرمي عن اجلنة   أنّ عليها املعقولية حينًا أخرى؛ فقد اعترب 
الصوت  السحر ال حقيقة له، واعترب أنّ  والنار إمنا هو ختييل وذكرى، وأنّ 

خر  من الشجرة، وأنكر رؤية اهلل يوم  الذي كلم اهلل به موسى 
الرؤية ال تعين الرؤية البصرية بل انتظار  القيامة ومال إىل تفسري املعتزلة بأنّ 

 .ثواب اهلل
فما الذي قصده اجلابري من اعتبار القرآن معجزة عقلية وأهنا 

؟ وما الذي قصده من املعجزة الوحيدة اليت جاء ِبا الرسول حممد 
إنكار املعجزات احلسية اْلخرى اليت أشار إليها القرآن الكرمي واْلحاديث 
النبوية؟ وما الذي قصده من إنكار حقيقة كثري من الغيوب اليت قررها 

 م؟اإلسال
م من دور العقل على حساب النقل من أجل تطويع الدين قصد أن يضخّ 

الرسول حممداً  إنّ : اإلسالمي لصاحل احلضارة الغربية؛ فكأمنا يريد أن يقول
  ّمعجزته  خيتلف عن اْلنبياء السابقي، يف أن  مل تقم على

 القرآن الكرمي معجزة عقلية فقط، ويف هذا يلتقي خوارق العادات، وأنّ 
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اإلسالم َتام االلتقاء مع احلضارة الغربية اليت هي مبنية على العقل وحده، 
وال مكان للغيوب فيها؛ لذلك فإنه علينا اْلخذ باحلضارة الغربية ْلهنا 

 .تتفق مع أهم أصل يقوم عليه ديننا وقرآننا
أكرب وأخطر حماولتي قامتا لتطويع اإلسالم لصاحل احلضارة  إنّ 

 :الغربية، مها
يف مطلع القرن العشرين؛ وذلك ( م2801ت )حماولة حممد عبده  :وىلاْل

 .بتضييق مساحة عامل الغيب يف اإلسالم لصاحل مادية الغرب
يف مطلع القرن احلادي والعشرين ( م1020ت )حماولة اجلابري  :والثانية

 .امليالدي؛ وذلك بتضييق مساحة النقل لصاحل العقل
فقد أخذ كلٌّ من عامَل الغيب وعامَل  وكما مل لحقق اُْلوىَل أهدافها،

هما يف فهم اإلسالم ويف الدعوة إليه عند العلماء التالي حملمد الشهادة حقّ 
عبده، وكذلك ستفشل حماولة اجلابري يف تضخيم دور العقل على حساب 

 النقل، وسيأخذ كلٌّ من العقل والنقل دورَه يف التعامل مع كتاب اهلل
 .كل هذا من الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها  ْلنّ   وأحاديث رسوله
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 * (شعر ديوان) أمس المكان اآلن: الكتاب

 
ملاذا احلديث عن الشاعر أدونيس؟ وهل هو ضروري اْلن؟ يف 

  :ونيس ضروري اْلن لعدة أسباب منهااحلديث عن الشاعر أد تقديري أنّ 
أدونيس ليس شاعرًا عاديًا بل هو أحد مؤسسي مدرسة شعرية  -2

اليت صدرت يف " لة شعرجم"جديدة يف العصر احلديث مثلتها 
، واليت أرادت أن تنسف قواعد الرتاث الشعري مضموناً اخلمسينيات

 .وشكالً وأن تؤسس قواعد جديدة وأن ترّو  هلا
لتاريخ  صاحب دراسة موّسعة أدونيس ليس شاعرًا فحسب بل -1

، وقد انتهى يف دراسته تلك إىل فرز عوامل الثبات والتحّول واالتباع ةاْلمّ 
 . واإلبداع يف كل جماالت تاريخ أمتنا

                                                 
خمطوطة ( ديوان شعر)أمس املكان اْلن، : ، الكتاب(أمحد علي سعيد)أدونيس  *

دار : تنسب إىل املتنيب ُّققها وينشرها أدونيس، اجلزء اْلول، طبعة أوىل، بريوت
 . 2881الساقي، 
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نه صاحب نظرة نقدية أدونيس ليس شاعرًا يتعاطى الشعر فقط لك -1

ساليب الشعرية ، تقوم على تفضيل بعض اْلقدميه وحديثه: للشعر العريب
 وتقوم على الرتويج ْلشكال جديدة من اْلدب، ورفض بعضها اْلخر

 . "قصيدة النثر"والتنظري هلا مثل 
( أمس املكان اْلن: الكتاب )أصدر أدونيس مؤخرًا ديوانًا مسّاه  -4

، (2)وسيتوقف عن الكتابة بعد ذلك  وأعلن أنه سيصدر اجلزء الثاين منه
ّد من وقفة مع ة تطّوره الشعري واعتزازه فال بيشّكل إذن هذا الديوان قمّ 

 . هذا الديوان 
يفز ِبا  اومل، سابقة أدونيس أحد املرشحي جلائزة نوبل لعدة سنوات -1

، فيستحسن أن نفهم هذا املرشح جلائزة نوبل والذي قد يفوز حىت اْلن
، ونضعه لحت اجملهر لنحدد ما املقبول منه وما املرفوض ِبا يف وقت الحق

، فال نستطيع أن وأقواله بعد نيله تلك اجلائزةته قبل أن ميطرنا بوابل حماضرا
 . قوم بعملية الفرز والغربلة حينئذن

                                                 
الصادر بتاريخ  111عدد " الوسط"انظر املقابلة اليت أجرهتا معه جملة  (2)

 .م 29/21/2889
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هذه بعض اْلسباب اليت جتعل احلديث عن أدونيس ضروريًا جداً يف هذا 

 . الوقت ويف هذه املرحلة
أمس : الكتاب"واْلن سأتناول هذا الديوان الشعري اجلديد الذي أمساه 

استيضاح صورة الديوان الشعري أنه البد ، وأرى من أجل "املكان اْلن
 . عر ونظرته إىل الكتابة عند العربمن احلديث عن نظرة أدونيس إىل الشا

 نظرة أدونيس إلى الشاعر والكتابة 
الشاعر جيب أن يكون صاحب رؤيا وجيب أن  يرى أدونيس أنّ        

ه فقط يكون دور  ، والوجيب أن يصوغ العامل صياغة جديدةداً، يكون جمدن 
عند " اخلطابة"الية ملرحلة ت" الكتابة" ويرى أدونيس أنّ . يف حماكاة العامل

، نثراً الثورة الكتابية اْلوىل اليت نشأت يف وجه اخلطابة ، ويعترب أنّ العرب
، مث الكرمي هناية االرجتال والبداهة ، فالقرآنوشعراً، هي كتابة القرآن الكرمي

اخلطابة والشعر، : أدان فيه الكالم القدميلقلقشندي ينقل أدونيس أقوااًل ل
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، بداهةال-، االرجتالالفطرة-ي يقوم عليه وهو اْلميةوأدان اْلساس الذ

 . (2)( القدمي السابق)على الشعر ( اجلديد الناشئ)وفّضل النثر 
هذه النصوص القرآنية تؤسس عهدًا جديدًا من  ويعترب أدونيس أنّ        

 : لتالية الكتابة يقوم على النقاط ا
املكتوب يظل مبعثراً ال ناظم  الكالم غري إذا كانت الكتابة مجعاً فإنّ  -2

 . له، وال ثقة فيه
 . ال علم باملعلوم وحسب، بل باجملهول كذلك: الكتابة علم -1
 . هنا جتسيد باحلروف للصور الباطنةأي أ" صناعة روحانية"الكتابة  -1
 . أي أهنا اخرتاع على غري مثال" إنشاء"الكتابة  -4
 . عمل شاق ال يعرفه إالّ من ميارسهالكتابة  -1
 . (1) ، ْلنه تواجه عاملاً ال متناهياً ضوعاً الكتابة ال متناهية شكاًل ومو  -9

أمس املكان : الكتاب"واْلن نعود إىل احلديث عن ديوانه الشعري 
، خمطوطة تنسب إىل املتنيب: "عنهفه أدونيس فيقول الذي يعرّ " اْلن

                                                 
 . 11، صأدونيس، صدمة احلداثة (2)

 . 11-18، ص قاملرجع الساب (1)
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ماذا نستفيد من هذا الكالم على ضوء ما  ،"ُققها وينشرها أدونيس

 تقدم من نظرة أدونيس إىل الشاعر والكتابة؟ 
أظن أنه ْلمر طبيعي أن نفرتض التزام أدونيس مبا طلبه من الشاعر وهو 

، جديدة ويكون صائغاً للعامل صياغةأن يكون صاحب رؤيا ويكون متنبئاً 
وليس " لكتابةا"وأن يكون شعره تأسيسًا وجتديدًا ويكون ضمن صورة 

 ، على ضوء هذا نستطيع أن نقول إن أدونيس"اخلطابة"ضمن صورة 
ليقول على لسانه نبوءته اليت دّوهنا " أيب الطيب املتنيب"اختفى وراء " النيب"

، لواقعرؤيا جديدة وصياغة جديدة ل واليت يقصد أن تكون" الكتاب"يف 
الشعرية "ت ِبا اليت امتاز " اخلطابة اللسانية"واليت جيب أن تبتعد عن 

 . "العربية السابقة
 هذه الرؤيا ؟ " الكتاب"فهل حقق 

، وال نستطيع أن نفهم كنها رؤيا هدم يف الشكل واملضموننعم حققها ل
والتوقف عند " لالثابت واملتحوّ "هذا اهلدم يف املضمون إال بالعودة إىل 

بعض طروحاته ْلنه اخللفية الفكرية اليت اعتمدها أدونيس واليت نقل منها 
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، "أمس املكان اْلن: الكتاب"يف كل ما دّونه يف الديوان الشعري اجلديد 

 ؟ وماذا قال أدونيس فيه؟ " لالثابت واملتحوّ "فماذا جاء يف 

 ل عند أدونيس الثابت والمتحو  
 ل ؟ التحوّ ما هو الثبات وما هو 

منحى ثبات واتباع : تارخينا ينقسم إىل منحنيي يعترب أدونيس أنّ 
ث يف اْلول عن وهو يعرض حبثه يف كتابي يتحدّ . ومنحى لحول وإبداع

ول االتباع ث يف الثاين عن تأصيل أصأصول االتباع واإلبداع ويتحدّ 
 . واإلبداع

شأت منذ هناك اتباعية يف اخلالفة والسياسة ن يرى أدونيس أنّ 
االجتماع يف سقيفة بين ساعدة تقوم على قرشية اخلالفة، كما تقوم على 

 باإلضافة إىل اتباع سنن الرسول  اتباع سرييت أيب بكر وعمر 
 . وهديه

هناك اتباعية يف  ة والفقه، كما أنّ هناك اتباعية يف السنّ  وهو يرى أنّ 
على موقفه من الشعر الذي حافظ فيه على  الشعر والنقد تتابع النيب 
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يعة العالقة بي الشاعر النواة اْلساسية لدور الشعر يف القبيلة ولطب

، ينقل دور يداً وبعداً جديداً ، غري أنه أعطى هلذه النواة مظهراً جدوالقبيلة
، وحّول العالقة لقبلية إىل إطار الفضائل الدينيةالشعر من إطار الفضائل ا

 . (2) والقبيلة إىل عالقة بي الشاعر والدولة بي الشاعر

 ما هو اإلبداع والتحو ل في نظر أدونيس ؟ 
جذور اإلبداع يف جمال السياسة واحلكم يبدأ مع  يرى أدونيس أنّ 

ويرى أهنم . ويضم إليهم بعد ذلك اخلوار  ،مثريي فتنة عثمان 
وضعوا أصواًل ختتلف عن اْلصول اليت قام عليها احلكم اْلموي فوضعوا 
نظرية خلع اإلمام اجلائر، واستعاضوا عن مبدأ القرشية يف اإلمامة مببدأ 

 . (1)اجلدارة 
مث يرصد أدونيس وقائع كل الثورات اليت قامت مناهضة للخالفة 

ه ، مث 91بعضاً من تفصيالت وقائعها كثورة التوابي عام اْلموية ويعرض 

                                                 
 . 241ص 2، ج  لأدونيس، الثابت واملتحوّ  (2)
 .211ص 2املرجع السابق، ج  (1)
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، مث ثورة ه 00وثورة مطرف بن املغرية عام  ثورة املختار بن عبيد الثقفي،

زيد بن علي بن احلسي عام  ه  ، مث ثورة 12عبد الرمحن بن اْلشقر عام 
 .  218، مث ثورة أيب مسلم اخلراساين عام ه 211

، فيشري ركات الفكرية يف العهد اْلمويحلث أدونيس عن امث يتحدّ 
، ووّحدوا بي اإلميان والعمل يف حي اخلوار  قرنوا النظر باملمارسة إىل أنّ 

حركة اإلرجاء فرّقت بي اإلميان والعمل، ويعرض إىل قول جعد بن  أنّ 
، ويعرض تماد العقل مصدرًا أواًل للمعرفةدرهم خبلق القرآن الذي يعين اع

ن خمتار حر وهو الذي يفعل اإلنسا ت بالقدر أي أنّ للفرقة اليت قال
 . (2)، ويعرض لفرقة الشيعة اليت قالت باإلمامة أفعاله

: ويعرض أدونيس أصول احلركة الشعرية فريصد التحول يف جتربتي
اْلوىل التجربة الذاتية اليت تغّلب عامل العواطف والرغبات واْلهواء على 

حد بي التجربة السياسية اْليديولوجية اليت توّ العامل اخلارجي، والثانية هي 
 . ويعرض لنماذ  من شعراء التجربتي، الشعر والفكر

                                                 
 . 280-281ص 2، ج املرجع السابق (2)
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الشافعي  مث ينتقل يف الكتاب الثاين إىل تأصيل اْلصول فريى أنّ 

السياسية يف جمال االتباع، ويرى -هلل هو الذي أّصل اْلصول الدينيةرمحه ا
ة الشعرية يف جمال االتباع لبيانياْلصمعي واجلاحظ أّصال اْلصول ا أنّ 

، مث ينتقل إىل تأصيل اإلبداع فريى أن ثورة الزنج واحلركة القرمطية أيضاً 
 . أصلتا لإلبداع وأهنما ألغيتا امللكية اخلاصة

ابن الراوندي وجابر بن حّيان وحممد بن زكريا  ويرى أدونيس أنّ 
 فينقل أنّ !!! النبوةالرازي أّصلوا لإلبداع يف جمال اعتماد العقل وإبطال 

!!! وانتقد منهج النيب يف الفكر والعمل!!! ابن الراوندي انتقد املعجزة
كالم أكثم بن صيفي أفصح من   وانتقد إعجاز القرآن وكان يرى أنّ 

 . (2)!!! القرآن الكرمي
ث أدونيس عن موقف الرازي من الدين وينقل نقده للنبوة مث يتحدّ 

ينقل نقده كما !!! وظاهرة واالكتفاء بالعقلوينتهي إىل نفي النبوة كمبدأ 
!!! ، مث ينقل آراءه يف نقد الكتب املقدسة وإبطاهلالسائر اْلديان وإبطاله

                                                 
 . 09-04ص 1، ج أدونيس، الثابت واملتحول (2)
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!!! القرآن متناقض وينكر أن يكون القرآن معجزة أو حّجة وهو يعترب أنّ 

 . (2) !!!العلمية إلعجاز واحلّجة يتمثالن يف الكتبا وهو يرى أنّ 
موقف املعتزلة الذي يقوم على تقدمي العقل على مث ينقل أدونيس 

توكيد على إرادة ى تقدمي العقل على النقل عند املعتزلة إىل الالشرع، وأدّ 
اللغة اصطالح ووضع وليست  ى إىل اعتقادهم أنّ ، وأدّ اإلنسان وحريّته
 . (1)توقيفاً أو وحياً 

جربة الت  أنّ ويبّي !!! ف يف جمال االبداعويصّنف أدونيس التصوّ 
الوجود احلقيقي  ، وأنّ الوجود باطن وظاهر الصوفية تنطلق من القول أنّ 

اصة فيما يتعلق ، وخبرتبت على هذا املنطق نتائج كثريةوقد ت. هو الباطن
استلزمت فهم القرآن فهماً ، باملعرفة ومنهجها، والصلة بي اإلنسان واهلل

، إمنا ومل تعتمد الشريعةعقل، ، مل تعتمد يف فهمها هذا املنطق أو الجديداً 
مر والنهي ْلنه اعتمدت الذوق وليس يف الذوق حدود، وهو يتجاوز اْل

                                                 
(2)

 . 11-10ص، 1املرجع السابق، ج  

 . 10ص ،1املرجع السابق، ج  (1)
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يكون بي احلقيقة والشريعة وحي !!! هو البداية اليت َتحو كل أمر وهني

 . اليت جيب أن تؤول مبقتضى احلقيقةالشريعة هي  ، فإنّ تناقض
الصوفية جتربة  لقد نقلت: وتنتهي التجربة الصوفية بالفناء باهلل

عد الوجود ، فلم يطار العقل والنقل إىل إطار القلبالوجود واملعرفة من إ
، وبطلت املعرفة أن تكون شرحًا ملعطى قبلي أو مفهومات ومقوالت جمردة

 . (2)تسليماً بقول موحى 
 اس وأبونوّ  أبو: وميّثل أدونيس على اإلبداع يف الشعر بنموذجي مها

رّم  نواس ويربز إصراره عل فعل الذنوب، وانتهاك احمل، ويربز جمون أيبَتّام
 تعلقه باخلمرة وتقديسه هلا، ويوضح  ، ويبّي الذي يعين خروجًا على اهلل

شعر أيب نواس ينطلق من  كيفية ربط اخلمرة ِبميع اْلشياء، ويوضح أنّ 
 . ام ينطلق من أولية اللغة الشعريةأبا َت أولية التجربة، يف حي أنّ 

  

                                                 
 . 10، ص1، ج املرجع السابق (2)
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 "لالثابت والمتحو  "بعض وجهات نظر أدونيس في كتاب تفنيد 

الثابت "تفنيد وجهات نظر أدونيس يف كتاب  ليس من شك بأنّ 
، وال أستطيع فعل ذلك يف هذه العجالة ُتا  إىل جملدات" لواملتحوّ 

 ولكنين أكتفي بتقومي بعض ما طرحه ليساعدنا على فهم مدى اْلخطاء
 : اليت وقع فيها يف ديوانه الشعري

رات اجملتمع اإلسالمي ر أدونيس يف عدة مواضع من كتابه تطوّ يفسّ  -2
تفسريًا اقتصاديًا طبقيًا منطلقًا من ماركسية واضحة مع أنه أوضح يف 

، وتعلل بعدم ختصصه تجنب ذلك يف بداية مقدمته للكتابالبداية أنه سي
نضع  يف جمال الدراسة االقتصادية ولعدم امتالكه أدواهتا، وال ميكن أن

تفسري املاركسي الزجنية والقرمطية إاّل اخلضوع لذلك ال: إشادته بالثورتي
هذا جهل وافتئات على التاريخ اإلسالمي  أنّ  للتاريخ اإلسالمي، والشك

وتطبيق ملقاييس مل يعرفها وال تنطبق عليه، فالتاريخ اإلسالمي مل يعرف 
با من جهة، وإلقراره الطبقات باملعىن املاركسي املعهود ْلنه مل يعرف الرّ 

توازنًا يف اجملتمع من نظام الزكاة اليت تؤخذ من رأس املال واليت لُحدث 
سة من ، ولوجود تشريعات املرياث اليت تفّتت الثروات املتكدّ جهة ثانية
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، وهذا ما قاله كثري من املفكرين الغربيي الدارسي لالقتصاد جهة ثالثة

" اإلسالم والرأمسالية"يف كتاب اإلسالمي من أمثال مكسيم رودنسون 
 . (2)" اإلسالم والتنمية االقتصادية"وجاك أوسرتوي يف كتاب 

ق من شيعة وخوار  ومعتزلة وغريها بعوامل رَ يعّلل أدونيس نشوء الفِ  -1
واحلقيقة ، بشكل خاص سياسية بشكل عام ويربطها بفتنة عثمان 

ل ق مرتبط بعوامرَ نشوء هذه الفِ  ، واْلرجح أنّ إّن هذا بعيد عن الصواب
رت ِبا ق من اْلمم السابقة تأثّ رَ ، ومبوروثات وبأفكار جلبتها هذه الفِ بيئية

، لصحابته الرسول  وتداخلت مع منهجها عن الفهم الذي عّلمه
فاخلوار  حكمت بيئتهم البدوية البسيطة فهمهم لإلسالم فأخذوا بظاهر 

إىل ذلك حينما  أحاديث الرسول روها وقد نّبهتنا النصوص ومل يتدبّ 
ال "أو " بأهنم يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم: "وصفت اخلوار  فقالت

                                                 
 . 88ص 1املرجع السابق ، ج  (2)
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روا بكثري من موروثات املنطقة اليت كانت والشيعة تأثّ . (2) "جياوز حلوقهم

روا مبذهب الّذرة ف، واملعتزلة تأثّ تعج بالغنوص وبتقديس الرجال وبالتصوّ 
 . املرتجم عن الفلسفة اليونانية 

يرى أدونيس توّحد الثقافة والدولة يف كيان واحد يف فرتة مبكرة من  -1
الدين صار  أنّ : "يقول أدونيس عن اخلالفة اْلموية ،التاريخ اإلسالمي

دين النظام وتّوحد بالواقع السياسي هلذا النظام، وأصبح النظام ينظر إىل 
ف وينسجم مع سياسته ودينه، من حيث إنه جيب أن يتكيّ الواقع 

وأصبحت الثقافة انطالقًا من ذلك ال تتعارض مع الواقع بل تتحد به، 
 . (1)" أصبحت الثقافة والدولة شيئاً واحداً 

                                                 
النكسة يف بعدها "كتايب من  " اقتصاد متفرد"انظر تفصيل هذا الرأي يف فصل  (2)

 . 10، ص"احلضاري

حيث نقل عدة أحاديث عن " باب يف ذكر اخلوار "انظر سنن ابن ماجه  (1)

 .توضح صفاهتم ومنها ما نقلناه أعاله الرسول 
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وعندما يصدر أدونيس احلكم السابق على الدولة اإلسالمية فإمنا 

، ولكن على كل شيءلة املعاصرة وسيطرهتا ينطلق من نظره إىل الدو 
قد  مسار التاريخ اإلسالمي خيالف نظرته تلك َتام املخالفة، ف احلقيقة أنّ 

قيادة اْلمراء وقيادة العلماء، وقد كان : كانت هناك قيادتان يف تارخينا
اجلانب الثقايف بقيادة العلماء بعيدًا عن اْلمراء وسيطرهتم وتدخالهتم، 

اإلسالمي بالعلم والعلماء، ونتيجة وقد حدث ذلك نتيجة إشادة الدين 
جدلية خاصة باْلمة اإلسالمية، ويؤكد ذلك سلسلة العلماء الطويلة اليت 

، الشافعي، أمحد بن مالك بن أنس، أبوحنيفة: تزخر ِبا أمتنا ومنهم
 (2)، ابن حجر العسقالين رمحهم اهلل أمجعي ابن تيمية ،حنبل، الباقالين

 ... إخل
!! ؟؟ع يف إحلاد ابن الراوندي والرازيهو وجه اإلبدا  ما: والسؤال اْلن -4

 هذا أمر قدمي كان موجودًا قبل نبوة حممد  وخباصة إذا عرفنا أنّ 
ونزول القرآن الكرمي حيث كفر  ونزول القرآن الكرمي، ورافق نبوته 

                                                 
 . 101ص 2، ج أدونيس، الثابت واملتحول (2)
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قسم كبري من العرب املدعوين وتشككوا يف كل ما دعاهم إليه، وسيكون 

بعد وفاته، وما عالقة اإلحلاد  فرون مبحمد هناك أيضًا أناس يك
؟ أمل يكن املنهج ل كل إحلاد يفرز منهجًا جتريبياً باملنهج التجرييب؟ وه

التجرييب موجودًا يف احلضارة اإلسالمية ويف الكيان اإلسالمي قبل أن 
 ؟زي وغريمها أباطيلهميطرح ابن الراوندي والرا

له احلاّل  والسهروردي ي ميثّ ما وجه اإلبداع يف اإلرث الصويف الذ -1
، وكان دًا عند كل اْلمم الوثنية الضالةف موجو وغريمها؟ لقد كان التصوّ 

ف أحد العوامل اليت سامهت يف ولقد كان التصوّ  ،سببًا يف احنطاطها
 ، ويفيث اجملتمع اإلسالمي رذائل خلقيةتغييب العقل اإلسالمي، ويف تور 

أوهاماً  يعيش ، وجعلهاستالب نفسية املسلم، وجعله أنانيًا يعيش بذاته
به تعاىل أو اكتشاف وحدة  قاتلة حول االلحاد بذات اهلل أو احللول

 . الوجود
 : ترسيخ الشعر اجلاهلي -9

ترسيخ الشعر اجلاهلي كان عماًل مقصودًا من  يرى أدونيس أنّ 
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وهو واهم يف ذلك وتفسري  (2)السلطة اإلسالمية بدءاً من اخلالفة اْلموية 

استمراره بدعم املؤسسات احلكومية له تفسري قاصر، فعلى العكس جند 
، وكان من ضمن اهلية واستطاع تغيريهااإلسالم حارب كل أركان اجل أنّ 

التفسري اْلصوب  ذلك تغيري بعض مضامي الشعر اجلاهلي، وإنّ 
، الستمرار الشعر اجلاهلي جيب أن نتلمسه يف عوامل والدة الفنون

موقف اإلسالم من الفنون بشكل ، ويف والظروف اليت تساعد على نشأهتا
 . عام

، وقد استطاع اإلسالم أن ُل (1)تنطلق الفنون من النفس املأزومة 
ة مل تعد مالئمة اْلشكال القدمي ى هذا إىل أنّ أزمة هذا اإلنسان، فأدّ 

ولكن الشعر اجلاهلي  ،غري املأزومة اإلنسان املسلم نفسيةللتعبري عن 
 فرضت نفسها على العصور استمر يف صورته القدمية لفنيته العالية اليت

                                                 
فكره ومنهجه يف : أبو اْلعلى املودودي"انظر تفصياًل هلذا الرأي يف كتايب  (2)

 . 290، ص"التغيري
وما  102ص" الثابت واملتحول"انظر رأيه ذلك يف اجلزء اْلول من كتاب  (1)

 .بعدها
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، وقد كانت القصة مرشحة بالفعل ْلن تكون أبرز شكل فين التالية

يؤكد ذلك استخدام  ، وممّا عن اإلنسان املسلم غري املأزوميناسب التعبري
، لكن القصة كانت آنذاك غري ناضجة قرآن الكرمي هلا يف كثري من سورهال

، ومل تكن متداولة كشكل فين مستقل مما ْلبعاد الفنية يف العصور السابقةا
، ومع ذلك فقد أبرز الكيان اإلسالمي ورحال بينها وبي القيام ِبذا الد

ن املسلم غري املأزوم وأبرزها اخلط بعض اْلشكال الفنية للتعبري عن اإلنسا
 . (2)الذي جيمع بي اجلوانب اجلمالية والعملية 

وباملناسبة فإن أدونيس خلط بي ترسيخ الشعر اجلاهلي وبي 
ة الذي أكده القرآن الكرمي والسنّ  ، فإنّ رسيخ اللغة العربية واحلرص عليهات

النبوية والفقهاء واْلصوليون هو ترسيخ اللغة العربية وليس الشعر اجلاهلي 
 . نتيجة ارتباط النص القرآين وفهمه باللغة العربية

                                                 
 . 1، صحملمد قطب" منهج الفن اإلسالمي" انظر تفصيل ذلك الرأي يف كتاب (2)
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ونقدنا جانبًا من مضمونه، " لالثابت واملتحوّ "واْلن بعد أن عرفنا 

" أمس املكان اْلن: الكتاب"على ديوان أدونيس اجلديد ف ننتقل للتعرّ 
 ؟ ورتهفما هي ص

 "أمس المكان اآلن: الكتاب"صورة الديوان 
 : يتألف الديوان من سبعة مقاطع، وهناك ثالث مالحق

، أحلقت أوراق عثر عليها يف أوقات متباعدة"لحت عنوان  :اْلول
 . "باملخطوطة

 . "الفوات فيما سبق من الصفحات"ان لحت عنو  :والثاين
 . "عاتتوقي"لحت عنوان  :والثالث

، وجاء كل مقطع من سبعة تشكل اجلسم الرئيسي للديوانالواملقاطع 
وكل صفحة مقسمة إىل أربعة  ،السبعة مسلساًل تسلساًل أِبدياً  املقاطع

هامشان على اليمي واليسار، ووسط الصفحة مقسم إىل : أقسام
، واْلدّن يشمل مساحة أصغر اْلعلى يشمل معظم الصفحة: قسمي

تبع بعضها مبقطع مساه فاصلة أو وامش، ، مث أتبع كل مقطع ِبفحةمن الص
 . استباق 
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 ما مضمون الديوان ؟ 

جاء اهلامش الذي عن اليمي على لسان راو ينقل التاريخ 
، للهجرة 290بين ساعدة وينتهي يف  اإلسالمي بدءًا من اجتماع سقيفة

ت أما اهلامش اْليسر ففيه إشارات وتوضيحات عن أزمان الروايا
، أما وسط الصفحة فقد جاء بعض اْلحيانوأشخاصها ومصادرها 

، وسفره، ، وشيوخه ومعلميهث فيها عن املتنيب ونشأته وأبويهاحلدي
، وزيارته وذهابه إىل بادية السماوة، وارتباطه بالقرامطة، وسجنه يف محص

ا وغري ذلك من وقائع حياته، أمّ ... ، ولساحل بالد الشام إخلْلنطاكية
قد تناول يف كل هامش شخصية تارخيية وكتب اهلوامش اليت تلي املقاطع ف

 . عنها عدة أبيات
وقبل أن أجته إىل نقد الديوان سأتناول املقطع اْلول وأستعرض 
مضمونه لكي أعطي القارئ فكرة عن مضمون الديوان، ويف استعراض 
املقطع اْلول سأبدأ باهلامشي مث سأنتقل إىل وسط الصفحة ، مث سأنتقل 

 . اءت بعد املقطع اْلولوامش اليت جإىل اهل
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 "أمس المكان اآلن: الكتاب"عرض المقطع األول من الديوان 

كّرس الشاعر أدونيس اهلامشي للحديث عن التاريخ اإلسالمي 
ث عن سنة إحدى عشرة للهجرة ومسّاها السنة التأسيسية وهي فتحدّ 

، واليت طلب اْلنصار يفة بين ساعدةالسنة اليت وقعت فيها حادثة سق
، مث منا أمري ومنكم أمري: السلطة مع املهاجرين عندما قالوافيها تقاسم 

قتل من ال قتل اهلل سعدًا وسي"قوله  ينسب إىل عمر بن اخلطاب 
 . "يبايع من بايعته قريش

يأمر اْلول  حوارًا جرى بي عمر وعلي  مث يزعم أدونيس أنّ 
: قال عليًا  ، ويزعم أدونيس أنّ الثاينين أن يبايع أبابكر ويرفض الثا

 " . وكيف أبايع من قال اهلل وقال رسول اهلل بأين أوىل منه ؟"
ر حرب املرتدين وينقل جانبًا من كيفية قتل املسلمي مث يصوّ 

للفجاءة بن عبداليل وطليحة بن خويلد اْلسدي ومالك بن نويرة ويربز 
، مث ينقل حوارًا بي د قتلهمن زوجة اْلخري بع زوا  خالد بن الوليد 

الصداق  ، ويوّضح أنّ ر زواجهما، ويصوّ مسيلمة وسجاح بنت املنذر
 . جر والعشاء عن أتباعهما املرتدينالذي أعطاه هلا هو رفع صاليت الف
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 مث ينقل حوارًا بي جُمّاعة بن ُمرارة وخالد بن الوليد يزعم فيه أنّ 

ر  قريشاً طامعة يف املال فيصوّ  أنّ  ، ويزعمْلخري طلب الزوا  من ابنة املرتدا
، مث ينقل قواًل لعفيف الكندي أهنا فرضت الذهب والفضة والكراع كيف

قريش وليس الدين اإلسالمي  املشكلة هي ر فيه أنّ أحد املرتدين يصوّ 
أبا بكر  ، مث ينقل أنّ "الطاعة أو نفىنال خمر  إاّل : تلك قريش: "فيقول

 عمر  مات مسموماً، مث بي استالم  اخلالفة ويربز بعض
معاقبة الشعراء على هجائهم وإجالؤه اليهود عن جنران : أعماله وأبرزها

 . ه 11عام  ه  ومقتله 10وخيرب عام 
مساء من أيف ترشيحه ستة  مث يبّي وصية عمر بن اخلطاب 

ستئثاره وأقاربه بأموال ِبا وا ، مث يوضح كيفية فوز عثمان الصحابة
ت ِبا الفتنة حىت انتهت إىل مقتل ر املراحل اليت مرّ يصوّ ، مث املسلمي

، مث يزعم أن لعائشة ، مث يبي انتقال اخلالفة إىل علي عثمان 
  دورًا يف قتل عثمان  ويف حماربة علي ّر واقعة ، مث يصو

ر كيفية قتل حممد بن أيب بكر ، مث يصوّ ياجلمل، مث ينقل حرب صفّ 
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 وأهنم أخذوا رأسه ملعاوية بن أيب سفيان ،  بعد أن دكوه يف

، وعّروه وأخذوا قميصه إىل نائلة زوجة عثمان اليت رقصت جوف محار
ابتهاجًا مبقتله، وخيتم املقطع اْلول باجتماع اخلوار  الثالثة عبدالرمحن بن 
ملجم املرادي والربك التميمي وعمرو التميمي للتآمر على قتل علي 

 . وية وعمرو بن العاص ومعا
عن والدة أيب الطيب  ث فيهاأدونيس يتحدّ  أما وسط الصفحة فإنّ 

ث عن أمل أبويه ، ويتحدّ أمه اهلمذانية ووالده اجلُعفي: املتنيب، وعن أبويه
ر الكّتاب الذي دخله ، مث يصوّ ر فقر أسرة أيب الطيب املتنيب، ويصوّ به

الكوفة مسقط  الذي كانت فيه ث عن السواداملتنيب وعبثه فيه، مث يتحدّ 
لكوفة ث عن اْلجناس اليت عاشت يف ا، مث يتحدّ رأس املتنيب ونشأته

، مث ر بيت أيب الطيب املتنيب، مث يصوّ وعاصرها الشاعر وتآلف معها
ث عن القرامطة الذين كانوا موجودين يف الكوفة ويف السواد، مث يتحدّ 

ا، ويبّي نبوغ املتنيب فيها، ر الكوفة والتيارات اليت كانت تصطرع فيهيصوّ 
فقر يف ، ويربز الفة وثقافتها وقرامطتهار تفاعل املتنيب مع الكو مث يصوّ 

وره يف تشكيل كيان الناس ، كما يربز دالكوفة خاصة والسواد عامة
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، مث ينتهي املقطع بذكر  جانب القوة املسيطر يف اجملتمع، مث يبّي وكآبتهم

 . انتماء املتنيب إىل الشر واحلصاد والرياح
أما اهلوامش اليت تلي املقطع اْلول فقد بدأها أدونيس باْلبيات 

 : التالية 
 أخر  من هذه الذاكرة  -أتفيأ 

 ، ودواليبها الدائرة من مداراهتا
 أتفيأ أساليف اْلخرْين 

 الذين يضيئون أعلى وأبعَد 
 من ظلمة القتل، من محأِة 

 . القاتلي
صنفًا عاش : له صنفي من اْلسالف يقول الشاعر يف املقطع السابق إنّ 

، ويشري الشاعر إىل أنه والقاتلي، وصنفًا كان مضيئاً  يف ظلمة القتل
نف اْلول إىل أسالف الصنف سيخر  يف هذه اهلوامش من أسالف الص

سالف الصنف اْلول وقد كانوا كما ، وهو قد استعرض جانباً من أالثاين
أما أسالف الصنف الثاين ... إخل رأينا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي 
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، (2)إبليس، َتيم بن ُمقبل : يف اهلوامش اليت تلي املقطع اْلول فقد كانوا

 . امرؤ القيس، أبوحمجن الثقفي ،، عروة بن الورد، طرفة، الشنفريلبيد

 "أمس المكان اآلن: الكتاب"مالحظات حول ديوان 
عرض أدونيس التاريخ اإلسالمي يف اهلامشي من الديوان بدءًا من  -2

، يف السنة احلادية عشرة من اهلجرةواقعة سقيفة بين ساعدة اليت حدثت 
وانتهى بواقعة خرو  يوسف الربم على اخلليفة املهدي يف خراسان سنة 

يف الديوان بشكل  من اهلجرة، وقد التقى أدونيس يف عرضه للتاريخ  290
فهو يف املكاني عرضه بصورة " لالثابت واملتحوّ "كامل مع عرضه له يف 

ه على أنه تاريخ صراع ر ، فقد صوّ ، قصد منها التشكيك واإلثارةمغرضة
، ، وأنه تاريخ وحشي ال رمحة فيه، وأنه تاريخ بطش وإرهابعلى السلطة

، ياء باملفهوم املاركسيء مع اْلغنوأنه تاريخ صراع طبقي يتصارع فيه الفقرا
 ... وأنه تاريخ قتل وموت، وأنه تاريخ حرب وطعن وحرق إخل

                                                 
النكسة يف "انظر تفصياًل لدور اخلط يف التعبري عن النفس غري املأزومة يف كتايب  (2)

 .وما بعدها  91، ص"احلضاري بعدها



 

 94 

 

 
تصوير أدونيس لتارخينا بعيد عن املوضوعية  ليس من شك بأنّ 

باإلضافة إىل جمانبته الصواب وهو تصوير سطحي ال خير  إاّل من حاقد 
قيقة يف وقد بّينت بعض أوجه اخلطأ واالبتعاد عن احل. (2) على هذه اْلمة

وال حاجة " لالثابت واملتحوّ "هذا التصوير عندما تعرضت لكتاب 
 . لإلعادة

بالصورة اليت كانت  صّور أدونيس املتنيب بالصورة اليت يراها هو وليس -1
ره على أنه قرمطي ، فصوّ وأخذ بالروايات اليت توافق هواه ،عليها حقيقته

 مدينة مطحونة متمردةر الكوفة وكأهنا علماين عقالين متشكك، كما صوّ 
 . ال تعرف إال الشك والتآمر

، أو يف وامش اليت أتبعها مقاطع الديوانمل يرتك أدونيس يف اهل -1
، مل يرتك أدونيس فاجرًا أو زنديقًا أو حق الثالثة اليت أحلقها بالديواناملال

 أورد عنه عدة أبيات داعرًا أو متهتكًا أو سكريًا أو ساقطًا أو حاقدًا إالّ 
 ؟ ا، فلماذ ديوانهيف

                                                 
إنه كان يف بداية إسالمه ُّن إىل اجلاهلية : يف تعريفه لتميم بن ُمقبل يقول أدونيس عنه (2)

 ".ليت الفىت حجر: "وميّجدها، ويبكي أهلها، ويشعر بغربة يف اإلسالم ويقول
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 إنه منحاز: ، ويقول(2)إهنم أسالفه : ، ويقولإهنم مبدعون: يقول أدونيس

، فأن يعترب أدونيس تلك الطائفة أسالفه وأن (1)للهامشيي والرافضي  
ي فهذا ما ال حنتمل ينحاز إليهم فذلك شأنه، لكن أن يعتربهم مبدع

، ولكن دورهم مجعه ِبم ة إنه ليس اإلبداع الذي، واحلقيقالسكوت عليه
مها، والتشكيك يف يَ ، وهدم قِ ةالتخرييب املشرتك يف زعزعة كيان هذه اْلمّ 

ي ُلم أدونيس وأمثاله يف موروثاهتا من أجل أن يكون الطوفان الذ
 . لحقيقه

أخذ أدونيس على بعض الشعراء السابقي نظمهم ْلفكار حمددة،  -4
، واعترب أشعارهم خروجًا عن حقيقة الشعر واعتربها نظمًا لتلك اْلفكار

 : ومّثل على ذلك بقول املتنيب
 

                                                 
تاريخ أدونيس الشخصي يّرجح هذا اْلمر حيث انتمى أدونيس إىل احلزب  إنّ  (2)

هناك أمة عربية أو  القومي السوري يف بداية حياته الشعرية، وهذا احلزب ال يَعترب أنّ 
 .إسالمية بل هناك أمة سورية تسكن بالد الشام وهي امتداد للفينيقيي والسريان

 .تلي املقطع اْلول كما رأينا يف تقدميه للهوامش اليت  (1)

 ال    رأي قب    ل ش    جاعة الش    جعان
 

 ه        ي أول وه        و احمل        ل الث        اين
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: ويقول زهري بن أيب سلمى  

 
    (2)   

ا يف  لكنه مع اْلسف وقع فيما أخذ على غريه وليس يف قصيدة واحدة إمن
وليس  ، مما جعل هذا الديوان كتاب تاريخكثري من املواضع يف ديوانه

 . ديوان شعر باملعىن احلقيقي
قد  ، و مسريته اْلدبية التحديد حسب زعمهاستهدف أدونيس يف  -1

 : أهدافه التجديديةكان من ضمن 
، التنظري لقصيدة النثر وتروجيها، ابتكار أشكال (1)تدمري اللغة العربية 

كن أن نضع ديوانه ومي... شعرية جديدة، إجياد لغة شعرية جديدة إخل
تهداف للتجديد يف ضمن هذا االس" أمس املكان اْلن: الكتاب"اجلديد 

ضح من تقسيمه لك واأما التجديد يف الشكل فذ: الشكل واملضمون
، أما التجديد يف املضمون فذلك واضح من الرؤية اهلادمة لصفحة الديوان

                                                 
 .حيث يربز هذا الرأي 1/21/89ر يف الصاد 111العدد " الوسط"انظر جملة  (2)

 . 111، ص"صدمة احلداثة"ر رأيه ذاك يف كتاب انظ (1)

 رأيت املناي ا خ بط عش واء م ن تص ب
 

 

 ختط     ئ يعم     ر فيه     رمَتت     ه وم     ن 
 

 



  97 

 
جاز لنا أن نعترب  اليت عرض فيها التاريخ اإلسالمي وحياة املتنيب هذا إذا

ملاذا استعرض التاريخ اإلسالمي يف اهلوامش : ، والسؤال اْلناهلدم جتديداً 
 ؟ تنيبلديوان الرئيسية حياة املمادة ا مع أنّ 

املقصود من ذلك هو حماصرة القارئ وزيادة إشباعه النفسي والعقلي 
ة املتنيب وقائع حيا ، وإشعاره أنّ تارخيه وازدرائه والتخلص من قيمهمبعاداة 

ذلك التاريخ اْلسود لن يفرز إاّل حياة  ، وأنّ مستمدة من ذلك التاريخ
 . واحلياة التاريخ: أهنما متكامالنبائسة مضطربة كحياة املتنيب و 

أدونيس يف كل ما استهدف متأثر بالتجارب الغربية  واحلقيقة أنّ 
وبالشعر الغريب واللغة الغربية وميكن أن ندّلل على ذلك بتنظريه لقصيدة 

قصيدة النثر من بودلري حىت "النثر يف اخلمسينيات والذي نقله عن كتاب 
، ولكننا نطمئنه أّن مصري دعاويه "برنارسوزان "للكاتبة " أيامنا هذه

سيكون مصري التجارب الشعرية اليت انطلقت يف القرن العشرين ناقلة 
" شعراء الديوان"التجارب الغربية نقاًل كامالً ومتأثرة ِبا تأثراً حرفيًا كتجربة 

واليت احنسرت لترتك هنر الشعر العريب سائرًا يف جمراه " مجاعة أبوّلو"وجتربة 
 . منذ قرونالذي حفره 
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نا ضد أي حماولة للتأثر والتأثري، اْلخذ والعطاء، ليس معىن هذا أن

ين على تراثنا اْلديب وينطلق ، مع النمو الطبيعي شريطة أن ينببل حنن معه
مبنياً  (2)" التصنيع"ام الذي جاء مذهبه املتمّثل يف َتّ  ، كما فعل أبومنه

اهلي فكان فعله بناء، الذي ورثناه من الشعر اجل" الصنعة"على مذهب 
ما يفعله أدونيس هدم ْلنه ينقل جتارب من أمم أخرى يريد  يف حي أنّ 

 . ة بعد أن يهدم كل ما بنته أمتناأن يفرضها على اْلمّ 
كتنف لقد جاءت مجلته الشعرية واضحة نوعاً ما على غري عادته إذ ي -9

 ي، ورمبا جاء وضوحها من املوضوعالغموض معظم أشعاره السابقة
، كما جاءت التاريخ اإلسالمي واملتنيب: اللذين دار حوهلما الديوان ومها

، وزاد من وضع يف تركيزها كل مهارته وخربتهاجلملة الشعرية مركزة وقد 
مجاهلا املوسيقى اليت جاءت من التفعيلة اليت أخذ ِبا يف معظم الديوان ما 

 . فيها إىل النثر ستباق فقد جلأعدا بعض املقاطع وبالذات يف فواصل اال

                                                 
الصادر بتاريخ  111انظر أقواله حول هذا اهلدف يف جملة الوسط العدد  (2)

29/21/89 . 
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، ان بتجاوزات يف حق الذات اإلهلية، والشرائع الدينيةلقد حفل الديو  -0

 : سبيل املثال ال االستقصاء واحلصروسأورد بعضاً منها على 
   :(2)قال أدونيس عن جربيل  -2

 جاء جربيل يف غيمة 
 وسقى كوفة الظامئي بأسراره 

 جاء يف كوكب 
 ورمى وجهه يف تقاطيعها 

 جاءها يف كتاب 
 آدم من تراب، ونوح نَواٌح 

 . والبقية تفاحة
  

                                                 
الفن ومذاهبه يف الشعر " كتاب  انظر كالم شوقي ضيف عن هذا املذهب يف (2)

 .وما بعدها 128الطبعة الرابعة، ص، "العريب
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 (2): قال أدونيس عن اهلل جل وعال يف مقطع آخر  -1

 قتلى ودعاة 
 ودعاة وقتلى 

 والناجون دماء مهدورة 
 ُأصغي ْلراغن هذا النوح 

 الطالع من أنقاض الوقت 
 النازف من أعناق مكسورة 

 ما أخفى فيها صوت اهلل 
 اهلل الصمت  كأنّ 

 (1): ال أدونيس حماكياً القرآن الكرميق -1
 قال صوت لصويت 

 ، يسطرون والضحى
 كل ماال يرون وال يعلمون 

                                                 
 . 11، ص"أمس املكان اْلن: الكتاب"يس، أدون (2)

 . 281املرجع السابق، ص (1)
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  (2) :قال أدونيس ممجداً كرسي احلكم  -4

 ، يا هذا الكرسي سبحانك
 مصنوعاً برؤوس قطعت 

 مصبوغاً 
 ، شيخ حيناً بدم طفل حيناً 

 ، جزءاً جزءاً مْنسوالً 
 ، أحالم نيبمن 

 سبحانك يا هذا الكرسي 

تهد أن أدونيس اج اخلالصة اليت ميكن أن ننتهي إليها هي أنّ 
، لكنها  خاَتة أعماله" أمس املكان اْلن: الكتاب"يكون هذا الديوان 

، وقد كان قد جاءت هدمًا يف الشكل واملضمونكانت خاَتة سوء فهي 
الثابت "ابه السابق هناك تطابق واضح بي مضمون الديوان ومضمون كت

، رد والزندقة والقرمطة يف تارخيناوالذي جّمد فيه حركات التم" لواملتحوّ 

                                                 
 .114، صاملرجع السابق (2)



 

 112 

 

 
، وهو قد فعل  ن امللحدين والساقطي واملنحرفيوالذي أعلى فيه من شأ

، واستخدامه م احلضارة الغربيةيَ كل ذلك انطالقًا من تقديسه الكامل لقِ 
، ل أحكامه جائرة على تارخيناا جع، ممطلق ْلسسها اليت قامت عليهاامل

لقواني اإلبداع تنايف الصواب يف عمومها وتبتعد عن احلق يف استكشافها 
، وانعكست صورة اْلحكام على ديوانه فجاء مملوءاً وأصوله يف أمتنا

، وهذا ما قصده أدونيس ليجعل القارئ بالقتل واإلجرام والفتك والسفول
 . مهيَ اليأس من قِ حلقد على تارخيه وباملسلم مشبعاً با
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 * نشأته وتطّوره: الفكر العلمي العربي

 
يف البداية البد من اإلشارة إىل أّن الكتاب يرسي حقائق جديدة يف  

منتهى اْلمهية بالنسبة لتاريخ احلضارة العربية اإلسالمية وعلومها، وبالقطع 
يزعزع حقائق أخرى، كانت فإنه ال يرسي هذه احلقائق اجلديدة إال بعد أن 

تُدّرس على أهنا حقائق وتبّي أهنا ليست حبقائق ومما يزيد يف أمهية الكتاب 
 .دعوته ملنهجية جديدة يف النظر إىل تاريخ حضارتنا العربية اإلسالمية

وناقش الدكتور " نشأة العلوم العربية"محل الفصل اْلول عنوان  
ذلك، ورأى أهنا تنحصر يف تفسريين صليبا يف البداية الروايات اليت تفسر 

، وعىن باْلوىل "نظرية اجليوب"و" نظرية االحتكاك"أطلق عليهما امسي 
النظرية اليت تقول بأّن نقل العلوم إىل العربية من اليونانية والفارسية 
والسنسكريتية والسرييانية وغريها جاء نتيجة الحتكاك هذه احلضارة 

                                                 
مركز : بريوت. نشأته وتطّوره، طبعة أوىل: جور  صليبا، الفكر العلمي العريب *

 . 2881لمند، اإلسالمية، جامعة الب الدراسات املسيحية



 

 114 

 

 
. سبقتها إىل الرقعة اجلغرافية نفسها باحلضارات اْلخرى اليت كانت قد

وعىن بالثانية النظرية اليت تقول بأّن احلضارة اهلّلينية كانت باقية مستمرة يف 
املناطق اليت أتى عليها اإلسالم بشكل جيوب حضارية واليت كانت هي 

لون بدورها حلقة الوصل بي احلضارة اهلّلينية واحلضارة اإلسالمية، وميثّ 
مدينة حرّان ومدينة : اجليوب بذكر مدينتي اثنتي مهاعلى هذه 

 .جنديسابور
مث نقد الدكتور جور  صليبا هاتي النظريتي ورأى أّن جمرد  

االحتكاك ال يكفي وحده إلنتا  أعمال علمية يف غاية الصعوبة وال إىل 
ذلك أّن . نقلها من لغة إىل أخرى ما مل يكن هناك هذا التكامل الفكري

وال . لنقل تتطلب يف حد ذاهتا فهم املصادر املنقولة فهمًا دقيقاً عملية ا
ُيصار إىل فهم هذه املصادر ما مل يكن هناك تكوين علمي معّي ومستوى 
من املقدرة العلمية َتكن أبناء احلضارة اْلخذة من فهم املصادر الواردة يف 

للرتمجة ثانياً،  احلضارة الثانية ْلجل معرفة قيمتها العلمية أواًل، وانتقائها
وأكد على عدم جدوى . وإدخاهلا يف إطار البيئة العلمية اجلديدة ثالثاً 

نظرية االحتكاك حيث نرى مجيع الدول املسماة بالعامل الثالث على 
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احتكاك دائم بدول وحضارات العامل اْلول، ولكننا ال نرى نتيجة هلذا 

ت خالل احلقبة االحتكاك تؤدي إىل قفزة نوعية كمثل القفزة اليت َت
العباسية اْلوىل، وذلك ْلّن مثل هذه القفزة لحتا  إىل تربية علمية، ومراكز 

  …علمية، ودوافع وإغراءات اقتصادية إخل
مث نقد نظرية اجليوب وأشار إىل أننا لو سلمنا ِبذه النظرية لكان  

ق من كيفية انتقال هذه علينا أن نتقّصى آثار هذه اجليوب احلضارية لنتحقّ 
وعند . العلوم بواسطتها من احلضارة اهلّلينية مثاًل إىل احلضارة العربية

السؤال عن ذلك ال جند أحدًا ميكن أن يشري إىل أثر واحد أتانا من هذه 
اجليوب وال نرى أّن املصادر الالحقة حفظت لنا حىت ذكر أثر من هذا 

تقال مث بّي الدكتور صليبا أّن نظرية اجليوب ذكرت قضية ان. النوع
الفلسفة اليونانية إىل احلضارة العربية كدليل على صحتها، وقد نقل يف هذا 

عيون اْلنباء يف طبقات "الصدد رواية الفارايب يف كتاب ابن أيب ُأصيبعة 
عن ذلك االنتقال، لكّن التدقيق يف تلك الرواية جيعلنا ال نعتد ِبا " اْلطباء

ية من اليونانية إىل العربية كمرجع تارخيي حول حقيقة نقل العلوم الفلسف
 .ْلهنا رواية أسطورية
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مث انتقل الدكتور صليبا إىل تعليل نشأة العلوم العربية بعد أن فّند  

نظريتا االحتكاك واجليوب، واعترب : النظريتي السابقتي يف نشأهتما ومها
حيث تتطلب وجوه " ديوان اْلموال"أّن الداعي إىل نشأة العلوم هو ترمجة 

ال عمليات حسابية ُتا  فيها أحيانًا إىل إعادة مسح العقارات، اْلمو 
وذلك ُتا  إىل علم املساحة ولو بشكل بسيط، وتوقيت دفع اخلرا  
حسب السنة الشمسية املغايرة للسنة القمرية وما ُتا  ذلك إىل قواعد 

ى فلكية بسيطة، وإعادة تقسيط املدفوعات خباصة إذا كثر الورثة، وقد أدّ 
اجلرب "حمد بن موسى اخلوارزمي الحقًا إىل كتابة كتاب يف مبذلك 

ى إىل خلق علم اجلرب الذي لتسهيل تلك العمليات، والذي أدّ " واملقابلة
مل يكن يعرفه اليونانيون بالشكل الذي أورده اخلوارزمي، وقد اعتمد 

 .الدكتور صليبا يف هذا التعليل على رواية أوردها ابن الندمي يف الفهرست
ذن رأى الدكتور صليبا أّن هناك عوامل اجتماعية واقتصادية إ 

وسياسية وراء نشأة العلوم العربية كما أثرت هذه العلوم يف احلياة 
 .االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع العريب بعد ذلك
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ر تطوّ "محل الفصل الثاين من كتاب الدكتور مجيل صليبا عنوان  

أعاد الدكتور صليبا يف هذا الفصل نشأة علم ، وقد "علم الفلك العريب
الفلك اإلسالمي إىل عملية اخللق اجلديدة اليت قام ِبا علماء عاصروا 

ىي بن منصور كانوا قد بدأوا   املأمون من أمثال سند بن علي اخلوارزمي ُو
بإعادة النظر يف املعطيات الفلكية اليونانية كمثل قياس طول الدرجة من 

ركة الكواكب الثابتة، ومقدار ميل فلك الربو  عن فلك حميط اْلرض، وح
وقد سيطرت االجتاهات النقدية يف علم الفلك  …معدل النهار إخل

املتوىف حوايل )اإلسالمي خالل القرن اخلامس اهلجري فصنف ابن اهليثم 
، ويف هذه الفرتة بالذات  "الشكوك على بطليموس"كتابًا مسّاه ( م2040

االستدراك "ما زال جمهول اهلوية كتاباً آخر مساه  كتب فلكي أندلسي آخر
( م2000حوايل )، كذلك كتب أبو عبيد اجلوزجاين "على بطليموس

حيث حاول أن يرد فيه على " تركيب اْلفالك"تلميذ ابن سينا كتابًا مساه 
املتوىف حوايل )اْلخطاء اليت ارتكبها بطليموس، كذلك أّلف البريوين 

يرّد فيه على " تاب إبطال البهتان بإيراد الربهانك"كتابًا مساه ( م2010
ى كل هذا االهتمام بقواعد وقد أدّ . هيئة بطليموس لعروض الكواكب
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علم الفلك، وعملية إعادة النظر بقواعد الفلك اليوناين إىل التمييز بي 
علم النجوم وعلم اهليئة ونشأة علم امليقات الذي اهتم مبسائل رؤية اهلالل 

 .ت الصالة وحساب اجتاه القبلة يف اْلماكن املختلفةوَتييز أوقا
معامل اْلصالة يف علم الفلك "وقد محل الفصل الثالث عنوان  

، وقد بّي الدكتور صليبا معىن كلمة اْلصالة بأّن املقصود منها هو "العريب
خلق معطيات علمية تدفع العلم إىل أمام، وقد وضح الدكتور صليبا أّن 

مل يأت باجلديد فقط بل استطاع أن يكشف عن اخلطأ  علم الفلك العريب
كما أنه أعاد صياغة أساليب علمية جديدة . وأن يرشد اْلخرين إىل ذلك

 . غايتها اْلساسية لحاشي اخلطأ بالدرجة اْلوىل
وقد فّصل معامل اْلصالة يف علم الفلك العريب فأورد بعض احلقائق  

بّي أّن املسلمي هم الذين مّيزوا يف اجملال الرصدي ويف اجملال النظري مث 
ْلول مرة بي علم الفلك الرياضي وعلم التنجيم الذي ذمه الشرع 
اإلسالمي، ومنذ أواسط القرن الثالث اهلجري بدأت تظهر كتب عربية 
تسمى كتب اهليئة تعىن بعلم الفلك فقط من دون التعرض لعلم التنجيم 
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هذا، وهو االسم الذي " يئةاهل"واجلدير بالذكر هنا أّن لفظ . املذموم

 .اختص بعلم الفلك دون غريه، مل يكن له مقابل يف اليونانية
وأبرز الدكتور صليبا معامل أخرى ْلصالة علم الفلك العريب منها  

إعادة الرتكيز على اْلسس العلمية اليت تساهل علم الفلك اليوناين فيها، 
له مشس الدين اخلفري، ومنها إعادة صياغة الرياضيات كلغة للعلم كما فع

والعلم الذي وصلت زبدة إنتاجه إىل علماء النهضة اْلوروبيي ليستفيدوا 
. منه بدورهم يف إقامة النظريات الرياضية، ويف لحقيق الثوابت الفلكية

وليستفيدوا بشكل خاص يف إعادة الربط بي الظواهر الطبيعية واْلسس 
 .كما تفعل العلوم احلديثة  العلمية اليت يفرتض أن تفّسر هذه الظواهر

وذكر " مرحالية الفكر العلمي العريب"وقد محل الفصل الرابع عنوان  
الدكتور جور  صليبا املرحالية الشائعة اليت تستخدم عادة يف تقسيم تاريخ 
الفكر العريب العام وباْلخص تاريخ الفكر العلمي العريب وميكن تلخيصها 

ة على اإلسالم مل يكن فيها علم يذكر، الفرتة السابق: على الشكل التايل
يلي ذلك عصر أخذ فيه العرب علومهم عن الشعوب القدمية عن طريق 
الرتمجة، فسمي ذلك العصر بعصر الرتمجة، وكان يف حدود القرني الثامن 
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ّدد امتداده . والتاسع امليالديي بعده جاء عصر اإلبداع الفكري العريب وُُ

وقد يسمى . سع حىت أواخر القرن احلادي عشرعادة من أواخر القرن التا
هذا اْلخري بالعصر الذهيب ليأيت بعده عصر احنطاط مشل مجيع نواحي 

 .الفكر العريب املعروف وحّدد امتداده بالعصور التالية للقرن الثاين عشر
وقد أشار الدكتور صليبا إىل أّن هذا التسلسل لتاريخ الفكر العريب  

راقي اْلورويب الذي يعتمد املركزية اْلوروبية كمحور من إنتا  الفكر االستش
للتاريخ البشري، ولكنها أصبحت هي املنهجية الشائعة أخذ ِبا معظم 
العاملي يف تراث الفكر العريب من العرب أنفسهم، وتفاخروا بإقامة الدليل 
على الدور العظيم الذي خدم به العرب احلضارات اْلخرى من خالل 

 .اث اليوناينحفاظهم على الرت 
السابقة وأشار إىل أّن عصر الرتمجة مل  لةمث نقد الدكتور صليبا املرح 

يكن عصر نقل عن اليونانية فقط، بل كان عصر هضم وَتحيص ونقد 
 .ى إىل خلق حقول جديدة مثل حقلي اجلرب واملثلثات وغريمهاوإبداع أدّ 

بّي الدكتور صليبا أّن عصر العلوم الذهيب بالنسبة إىل علم الفلك و  
، وبلغ أوجه يف "عصر االحنطاط"إمنا جاء يف العصر الذي يطلقون عليه 
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كتابه عن علم   ةوقد فّصل ذلك يف مقدمالقرن السادس عشر امليالدي، 

الفلك العريب، وهو يدعو إىل رفض املنهجّية الشائعة وليس فقط من أجل 
رير النصوص من اْلحكام املسبقة بل من أجل لحرير أذهاننا من لح

 .اْلحكام املسبقة عليها وإعطاء النص اجملال ليتكلم على نفسه وبنفسه
ا عصر االحنطاط فهو يف رأي الدكتور صليبا مل يأت نتيجة ثورة أمّ  

الغزايل على الفالسفة كما هو مشهور، ْلّن الشواهد من جماالت العلوم 
ك، بل جاء على اْلرجح نتيجة للقوة االقتصادية اليت حققتها تدحض ذل

أوروبا بعد اكتشاف أمريكا على يدي كولومبوس، فمنذ ذلك االكتشاف 
الذي أورث أوروبا اْلطنان املطننة من الذهب والفضة اليت وردت إليها من 

ذ فمن. العامل اجلديد والعامل اإلسالمي يفتقر إىل هذه املوارد شيئاً بعد شيء
ذلك احلي والعامل اإلسالمي كأنه يف حالة سباق مع أوروبا، مل يلحق ِبا 

ليس . حىت اْلن، والفجوة بي االثني تتسع يومًا بعد يوم، وسنة بعد سنة
 . هناك عصر احنطاط بل كان هناك خسارة سبق بي احلضارتي

يرى الدكتور جور  صليبا أّن العوامل االجتماعية : اخلالصة 
دية والسياسية كانت وراء نشأة العلوم العربية وليست الرتمجة أو واالقتصا
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املدن اليت حفظت الرتاث اهلّليين كحرّان أو جنديسابور، ويرى أيضًا أّن 
العلوم العربية كانت لحمل طابع اْلصالة واإلبداع باإلضافة إىل هضم 

ا نظرياً الرتاث السابق اليوناين واهلندي وغريه، ومل يكن كالم الدكتور صليب
يف هذا اجملال بل قدم أدلة تفصيلية تدعم وجهة نظره من خالل علم 
الفلك العريب الذي هو جمال اختصاصه، وينقد الدكتور صليبا التقسيم 
الشائع للفكر العريب إىل عصور نشأة وازدهار واحنطاط، ويرى أّن العصر 

عليه عصر ن الذهيب بالنسبة إىل علم الفلك العريب هو العصر الذي يطلقو 
إىل منهجية جديدة لدراسة تاريخ  -يف النهاية-االحنطاط، وهو يدعو 

الفكر العريب بشكل عام والفكر العلمي العريب بشكل خاص تقوم على 
ر العلوم ذاهتا وليس على اْلحكام املسبقة اليت وضعها دراسة تطوّ 

ي هذه املنهجية املستشرقون واليت شاعت بي الدارسي العرب، وستؤدّ 
اجلديدة إىل تبّي املسار احلقيقي للعلوم العربية اإلسالمية وإرساء مرحالية 

 .جديدة للفكر العريب اإلسالمي
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  * قراءة معاصرة: الكتاب والقرآن 

 
: الكتاب والقرآن)أّلف الدكتور حممد شحرور كتابًا لحت عنوان  

طر على اجلمود الذي سيزعم فيه أنه أراد حل مشكلة ( قراءة معاصرة
إىل كتابة هذه الدراسة عدة  ، والذي دعاينالفكر اإلسالمي لعدة قرون

 : أمور
 -وزارة اخلارجية اْلمريكية السابقوكيل -تزكية روبرت بللرتو  :اْلول

لكتاباته ووجهات نظره، وقد جاءت هذه التزكية يف تصريح أشاد فيه 
مصر، وحممد أركون من  حممد سعيد العشماوي من: ثة كّتاب همبثال

 .اجلزائر، وحممد شحرور من سورية

                                                 
قراءة معاصرة، طبعة خامسة : الدكتور املهندس حممد شحرور، الكتاب والقرآن *

 . 2881: منقحة، دمشق
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تزويد القارئ املسلم بنموذ  من صور االحنراف والضالل يف بعض  :الثاين

الكتابات اليت تزعم التجديد يف اإلسالم دون استخدام اْلصول 
 .واملنطلقات الصحيحة اليت رمسها اإلسالم

ن أرد على كل اْلخطاء وأود أن أنبه منذ البداية أنين ال أستطيع أ 
صفحة ( 128)جمه الذي يبلغ اليت وردت يف الكتاب وذلك لضخامة ح

،  لحدث عنها الكاتب من جهة ثانية، ولكثرة املوضوعات اليتمن جهة
، واليت اليت أراها أكثر خطورة من غريها ولكين سأرد على بعض النقاط

 .قام للرد عليهايّتسع امل
يف بداية كتابه منهجه الذي أقام  استعرض الدكتور حممد شحرور  

، ج اللغوي يف لحديد معاين اْللفاظبناء كتابه عليه وهو اعتماد املنه
تندًا على نظرية أيب علي واعتماد عدم وجود الرتادف يف اللغة مس

ملكتشفي ، وقد أحسست من دراسيت للكتاب بأنه يظن أنه أول االفارسي
ا املنهج معتمدين على لة سبقوه إىل هذاملعتز  ، ولكن احلقيقة أنّ هلذا املنهج

َ هَلُْم فَ ُيِضلُّ اللَُّه َمْن  :قوله  ين َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه لُِيب َ
فأوقعهم هذا ، (إبراهيم) (4)َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 
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معىن الكلمة باملعىن اللغوي املنهج يف ضالالت متعددة أبرزها حصرهم 

ة يف النظر ابن تيمية عليهم معتمدًا على منهج أهل السنّ  ، وقد ردوحده
، الكفر اإلميان، الصالة: ، فبّي أّن بعض اْللفاظ مثلإىل هذه اْللفاظ

حت ، فأصبمعناها اللغوي وأعطاها معىن آخر نقلها الشرع من...  خلإ
، فمثاًل لفظ اإلميان ة توضيحًا كامالً مصطلحًا حمّددًا وّضحه القرآن والسنّ 

مبعىن  (20يوسف،) َوَما أَْنَت مبُْؤِمٍن لََنا  :يعين لغة التصديق لقوله 
وما أنت مبصّدق لنا، لكنه يعين يف الشرع اإلميان باهلل واملالئكة والكتب 

، ويعين اإلميان باهلل بصفاته اليت رسل واليوم اْلخر والقضاء والقدروال
، وكذلك قل بالنسبة لبقية القرآن الكرمي واْلحاديث الشريفةوردت يف 

عض علمائنا تعريف ، وقد أمجل بركان اليت دخلت يف مسّمى اإلمياناْل
 .اإلميان قول باللسان، وتصديق باجلنان، وعمل باْلركان: اإلميان فقالوا

إلميان عند املعتزلة وعند أهل السّنة وقد نتجت فروق رئيسية بي ا 
إدخال أهل : نتيجة اخلالف يف منهج التعامل مع كلمة اإلميان أبرزها

ان ما ، فشتوباملقابل عدم إدخال املعتزلة لهالسّنة العمل يف مسّمى اإلميان 
 .بي اإلميان لغة واصطالحاً 
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، لكن الصالة يف الة يف اللغة تعين الصلة والدعاءوكذلك الص 
، القيام، والركوع: لشرع أصبحت مصطلحًا يدل على أعمال منهاا

ب أن يسبق تلك اْلعمال وجي... خلإ، وقراءة الفالحة، والتسبيح والسجود
طهارة البدن، وطهارة الثياب، وطهارة املكان، ودخول : شروط منها

، اخلشوع: ، وجيب أن يرافق ذلك أعمال قلبية منها...خلإالوقت 
تان ما بي الصالة لغة فش... خلإعظيم، والتذّلل واالطمئنان، والت

 .واصطالحاً 
واْلن بعد هذا التوضيح ملنهج أهل السّنة يف التعامل مع  

 ، نعود إىل مناقشة الدكتورشرعية واختالفه مع منهج املعتزلةاملصطلحات ال
 :شحرور ونشري إىل اْلمور التالية

التمييز بي  دمكّرر الدكتور حممد شحرور خطأ املعتزلة يف ع  -2
، الكتاب: ض هلا الدكتور مثل، فاْللفاظ اليت تعرّ املصطلحات واْللفاظ

 تعد ألفاظ مل... خلإ، والنيب، والرسول، وأم الكتاب، والسبع املثاين والقرآن
، بل علينا أن نستقرئ نستقرئ معناها اللغوي يف املعاجملحتا  إىل أن 

، لذلك فإّن كل الفروقات والتمييزات واملعاين اليت مصادر الشرعمعناها يف 
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حاول أن يستنبطها الدكتور شحرور من معاين اْللفاظ املعجمّية وحدها  

إمنا هو أمر ال طائل لحته، وكل النتائج اليت بناها على التفريق بي الكتاب 
 نتائج...  خلإوالقرآن، وأّن القرآن هو اْليات املتشاِبات والسبع املثاين 

الشرع هو الذي حّدد مضمون هذه اْللفاظ، وعلى   ْلنّ  ،غري صحيحة
كل من يريد أن يفهم الدين عليه أن يِلَجه من باب مصطلحاته اخلاصة 
اليت رمسها وحّدد معناها، ويف تقديري إّن مثل هذه اخلطوة طبيعية وهي 
من حق كل مذهب وعلم ودين أن ُّدد مصطلحاته اخلاصة اليت تكون 

 .همدخالً ل
ال تسمح ِبا اللغة وال مّحل الدكتور شحرور بعض اْللفاظ معاين  -1

، ومن أمثلة ذلك تفسريه عبارة أم الكتاب اليت وردت يف سياق النص
وأضاف إىل ذلك لحديد مضمون  ،ثالثة آيات كرمية برسالة حممد 

، دات وتعليمات خاصة وعامةتلك الرسالة وهي احلدود واْلخالق والعبا
، "أصل الكتاب"معجمّيًا لوجدناها تعين " أم الكتاب"ا كلمة ولو فّسرن

ولو استقرأنا اْليات اليت وردت فيها تلك العبارة لوجدنا أهنا لحتمل 
 : معنيي
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ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك  :وذلك لقوله  :اْليات احملكمات :اْلول

ا الَِّذيَن  اْلِكَتاَب ِمْنُه َآيَاٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِِبَاٌت فََأمَّ
َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يَ ْعَلمُ   يف قُ ُلوِِبِْم َزْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفت ْ

تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب نَنا َوَما 
ُر ِإالَّ أُوُلو اْْلَْلَباِب  وقد فّصلت كتب علوم القرآن  .(آل عمران)  (0)يَذَّكَّ

 .يف احملكم وتعريف نقيضه املتشابهتعر 
مَيُْحوا اللَُّه َما َيَشاُء َويُ ْثِبُت  :وذلك لقوله : الّلوح احملفوظ :الثاين

َوِإنَُّه يف أُمن اْلِكَتاِب َلَديْ َنا  :ولقوله  ،(الرعد) (18)َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب 
 . (الزخرف)  (4) َلَعِليٌّ َحِكيمٌ 

" أم الكتاب"ويف كال احلالي يّتضح لحميل الدكتور شحرور للفظ  
، وممّا يزيد يف اعتسافه ا التحليل اللغوي وال سياق الّنصُتملهمعاين ال 

، لكّنه ميكن أن كمات باحلدود واْلخالق والعباداتأنه حّدد اْليات احمل
تكون اْليات احملكمات يف صفات اهلل تعاىل، أو بعض آيات اجلّنة والّنار 

:  ، وكقوله (الصمد)  (2) ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ   :كقوله ... خلإ
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 ْ(1) ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلد  (الصمد) وكقوله ، عن اجلّنة : ُهْم ِفيَها اَل مَيَسُّ

 ...  خلإ (41احلجر،) َنَصبٌ 
اعتسف الدكتور شحرور يف التفسري اللغوي لبعض اْللفاظ، فهو قد  -1

 -ما عدا اهلل-إقراره بقانون هالك اْلشياء " سبحان اهلل"اعترب قول القائل 
، وهو قد استهزأ بكل التفسريات اليت يجة التناقض الذي لحويه داخلّياً نت

، وعيبمبعىن تنزيه اهلل عن كل نقص " سبحان اهلل"تعترب قول املسلم 
ئص ، وكانت حّجته يف ذلك أّن النقابكل صفة كمال ووصفه تعاىل

، وال أدري ما الذي يضري املعىن عندما ينزّه والعيوب لحمل مفهومًا نسبّياً 
ولكن هناك قضية أخرى !  املسلم اهلل عن كل عيب مطلق أو نسيب؟

" هللاسبحان "باإلضافة إىل اعتساف الدكتور يف جمال املعىن هي أّن عبارة 
، ليت تعين إضافة شيء إىل ذات اهلل، واتتأّلف من مضاف ومضاف إليه

والواضح أّن صيغتها الّنحويّة ال تسمح بتفسريها إال باملعىن الذي قال به 
، وال تسمح صيغتها الّنحويّة سري وهو إضافة التنزيه لذات اهللعلماء التف

 .     عىن الذي ذهب إليه الدكتور شحروربامل
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ة  د يف خطأ استنتاجه وأحكامه يف أحيان كثرية رفضه للسنّ ومما زا 

، ليس هذا فحسب بل اعتباره قّيد ومفّصل ْليات القرآن الكرميكمبّي وم
، وهو و اجتهاده غري امللزم لنا يف شيءلإلسالم ه تطبيق الرسول 

، وهو املستوى املعريف للجزيرة العربية، وهو فهم نسيبفهمه اخلاص املرتبط ب
شرفة قدمياً  ة املا يلتقي مع كثري من الفئات املنحرفة اليت عادت السنّ يف هذ

، ويلتقي مع كثري من الشخصيات اليت هّونت من شأن كاملعتزلة واخلوار 
، وحممد أبو كحسي أمحد أمي: ة حديثًا ودعت إىل طرحها جانباً السنّ 

 ...خلإالقاسم حا  محد  
ملشرّفة ة اين من شأن السنّ هذه اْلقوال يف التهو  وليس من شك بأنّ  

تتناقض تناقضًا كاماًل مع أمر اهلل تعاىل يف  والدعوة إىل طرحها جنباً 
إىل جانب  عشرات اْليات الكرمية من القرآن الكرمي بطاعة الرسول 

يف  ، وقد أشار إىل جانب من ذلك الشافعي طاعته سبحانه وتعاىل
من أين لنا أن نستدل على لزوم : ، واليت تساءل فيها"الرسالة"بداية كتاب 

، القرآن هو الذي وّجهنا إىل ذلك ؟  فأجاب بأنّ  طاعة الرسول 
 وأوجب علينا ذلك، واستشهد باْليات اليت أمرت بطاعة الرسول 
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يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل  :ومنها قوله 

 َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللَّهَ : ، ومنها(18النساء،) ْنُكمْ اْْلَْمِر مِ 
 َوَما َآتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا: ، ومنها(10النساء،)
َا َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِنَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اللَِّه : ، ومنها(0احلشر،) َوَرُسوِلِه ِإمنَّ

ْعَنا َوأَطَْعَنا نَ ُهْم َأْن يَ ُقوُلوا مسَِ  ...خلإ (12النور،) لَِيْحُكَم بَ ي ْ
ة معه هو الذي جعل إّن النظر إىل القرآن وحده دون اْلخذ بالسنّ  

الكرمية أو بعض املعاين الكاتب خير  علينا بتفاسري غريبة لبعض اْليات 
وسأمّثل ...  خلإعة والّسبع املثاين كالقيامة والبعث والصور والسا: القرآنية

لذلك مبثال واحد هو تفسريه للّسبع املثاين اليت أورد ما جاء عن أصلها يف 
وإمنا يثىن الشيء ( طرف الزمام يف اخلشاش: املثناةُ : )مقاييس اللغة فقال

، فتوّصل إىل أّن ذًا أطراف السور وهي إذن فوالحها، فاملثاين إمن أطرافه
هي سبع فواتح للسور، فإذن السبع املثاين هي الفواتح  السبع املثاين

طسم   -9طه   -1يس   -4كهيعص    -1أملص   -1أمل   -2: التالية 
 حم  -0
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لسابقة فوجدها مث نظر إىل اْلحرف اليت تتضمنها اْليات السبع ا 

، وأخذ اْلحرف اليت وردت يف بداية سور أخرى ومل حرفاً  22تتألف من 
 : ترد يف الفواتح السابقة فوجد أهنا ثالث هي 

 ريصتجنمعها مع اْلحرف السابقة ف. النون -1الراء   -1القاف   -2
 .وهي أيضاً سبع مثان( 1×0)أربع عشر حرفاً، وأشار إىل أهنا أصبحت 

الفواتح بلغت أحد  وربط بي ما توّصل إليه وهو أّن أحرف السور 
عشر حرفًا وبي قول علماء اللغويات واللسانيات من أّن احلد اْلدّن ْلية 
لغة إنسانية معروفة يف العامل هو أحد عشر صوتاً، واعترب أّن هذا هو احلد 
اْلدّن الالزم من اْلصوات ْلي تفاهم بيننا وبي أية خملوقات ميكن أن 

 .لد يف الكواكب اْلخرى يف املستقبتوج
، ولنر ما ورد ر شحرور يف تفسريه للسبع املثاينهذا ما أورده الدكتو  

اده عن الصواب لغة وشرعاً يف السّنة عن تفسري الّسبع املثاين لنر مدى ابتع
 .وعقالً 

يف مسنده عن أيب سعيد بن املعّلى  قال اإلمام أمحد بن حنبل  
 كنت أصّلي فدعاين رسول اهلل : "قال  ،فلم أجبه حىت صّليت
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يا رسول اهلل إين  : ، قلتقال "ما منعك أن تأتيين؟": فأتيته فقال: قال

 يا أيّها الذين آمنوا استجيبوا هلل): أمل يقل اهلل تعاىل": قال ،كنت أصّلي
ييكم ُُ ُْلعّلمّنك أعظم ": مث قال "(14اْلنفال،) (وللرسول إذا دعاكم ملا 

فأخذ : قال. "قبل أن ختر  من املسجد نأو من القرآ سورة يف القرآن
يا رسول اهلل إنك قلت ْلعّلمّنك أعظم : بيدي فلّما أراد أن خير  قلت

اين هي الّسبع املث( احلمد هلل رب العاملي)نعم  ": قال. سورة يف القرآن
وقد وردت بعض الروايات تفّسر الفالحة . (2) "والقرآن العظيم الذي أوتيته

للّسبع املثاين من  هل بعد تفسري الرسول و بالّسبع املثاين فقط ، 
أن  ال أظن أنه جيوز ملسلم بعد أن يسمع تفسري الرسول  !؟تفسري

  .يتطلع إىل تفسري آخر
وأحب أن أُنّوه باإلضافة إىل ما سبق إىل أّن تفسري السّنة للّسبع   

اختار  أصوب من ناحية لغويّة مما ورد عند الدكتور شحرور ْلنه املثاين 
، وقد جاء يف مقاييس اللغة عن اْلصل ثين كلمة مثناة وترك اْلصل ثين

                                                 
إسناده : شعيب اْلرنؤوط، قال (20114)اإلمام امحد، مسند اإلمام أمحد، رقم  (2)

 .على شرط البخاري صحيح
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عله ، أو جالشيء مرتيالثاء والنون والياء أصل واحد وهو تكرير : "ما يلي

انطباقاً  واحلقيقة إّن هذا التعريف اللغوي أكثر. "شيئي متواليي أو متبايني
ع آيات تتكّرر وتثىن يف كّل الفالحة سب على الفالحة وهو أصل املعىن ْلنّ 

" ملثناةا"، لذلك مل يأخذ به الدكتور شحرور واختار كلمة أخرى هي صالة
، وليصوغ النتيجة اليت يريد أن يتوّصل إليها وهي ليجعلها أصاًل يف دراسته

 .اْلصوات يف اللغات اإلنسانيةأصل يف فواتح السور مع مطابقة اْلحرف 
بالسّنة قابل وقد انتبه خيار الصحابة إىل أّن فهم القرآن الكرمي دون ربطه  

أن   ، لذلك وّجه علي بن أيب طالب أبن عّباسلكل التفسريات
ملناقشة ُاجج اخلوار  بالقرآن الكرمي والسّنة املشرفة معًا عندما أرسله 

، رآن وحده فإّن القرآن محّال أوجهالقال لحاججهم ب: اخلوار  فقال له
 .حاججهم بالسّنة

حرص الدكتور حممد شحرور على فتح ثغرة يف فهم املسلمي  
، وهو يف هذا يلتقي مع عدد من نص القطعي الثبوت القطعي الداللةلل

عادل : ذه الثغرة يف هذا الوقت من أمثالالكّتاب يرّكزون على فتح ه
، وحممد سعيد العشماوي ر أبو زيدضاهر، وحسي أمحد أمي، ونص
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زيد تناول  وكل كاتب تناول بعضًا من هذه اْليات، فنصر أبو...  خلإ

، وحممد سعيد آيات صفات اهلل تعاىل، وأمحد أمي تناول آيات احلدود
، وعادل ضاهر تناول النص شماوي تناول آيات احلجاب واملرأةالع

داً رورة فهمه فهمًا جديالقطعي الثبوت القطعي الّداللة بشكل عام وض
ر فهمنا هلذه ، وكل واحد منهم دعا إىل أن نطوّ مبايناً لكل اْلفهام السابقة

، ودعوا إىل عدم التوقف عند فهم القطعية الثبوت القطعية الداللة اْليات
الرسول والصحابة وعند فهم علماء املسلمي هذا الفهم الذي استمر على 

أن نفهمها على ضوء معطيات العصر  مدار ألف وأربعمائة عام بل جيب
، حججه اخلاصة، وحشد كل منهم لثقافية واالجتماعية واالقتصاديةا

ولكن قبل أن أستعرض حجج الدكتور حممد شحرور أود أن أنبه إىل 
وجعله ، الدعوة اليت تنتهي إىل مسخ الدينخطورة االنسياق يف هذه 

إىل ما انتهت إليه  ، وينتهي حينئذ دينناأُلعوبة بيد أصحاب اْلهواء
 .حنرافات البشر وتابعاً الحندارهماْلديان السابقة بأن يكون مربراً لكل ا

تناول الدكتور حممد شحرور كل النصوص القطعية الثبوت القطعية   
الّداللة تقريبًا فهو تناول آيات احلدود وآيات الربا وآيات املرياث وآيات 
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هى من تناوله لكل اْليات السابقة إىل املهم أنه انت...  خلإالطالق والزوا  

ة ، فهو بالنسبًا لكل اْلفهام اليت طرحت سابقاً فهمها فهمًا جديدًا خمالف
، وبالنسبة ْليات وأحل أنواع الربا اْلخرى للربا حّرم ربا أضعاف املضاعفة

ا الشرع لكل فرد من أفراد املرياث أباح التالعب باْلنصبة اليت حّدده
، ل ذوات اْلوالدد الزوجات أباحه من اْلراملتعدّ  ، وبالنسبةاْلسرة

وبالنسبة ملعاجلة الزوجة الناشز فقد ألغى بعض مراحل معاجلة نشوزها 
 ...خلإ

تناول النص القطعي الثبوت القطعي الّداللة  وقد استند كل من 
ر باستمرار يف العلم على شبهة تطور احمليط البشري، فهناك اجلديد املتطوّ 

ر وبالتايل جيب أن يكون هناك تطوّ ...  خلإْلشياء والوسائل واْلدوات وا
، ولكن نسي أولئك القائلون بذلك ر احمليط بناباْلحكام مرافق للتطوّ 

رة القول أّن هناك أشياء ثابتة يف كيان اإلنسان إىل جانب اْلشياء املتطوّ 
، وإّن اإلسالم عندما وضع آيات احلدود واملرياث واملتغرية اليت أشاروا إليها

، جلانب الثابت من الكيان اإلنساينربطها با... خلإوالزوا  والطالق واملرأة 
، ، وهناك اْلسرة، وهناك شهوة املالفهناك التجاذب بي الذكر واْلنثى
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 وهي أمور ثابتة إىل قيام الساعة... خلإوشهوة النساء، وشهوة االنتقام 

، فكانت تشريعات الزوا  والطالق من حدود ثابتة مرتبطة ِبافالبد 
 .سرة وحدود السرقة والزّن والقتلواملرياث وأحكام اْل

وإّن أكرب دليل على أّن اإلسالم دين اهلل العليم اخلبري هو أنه راعى  
، فأنزل الشرائع الثابتة الكيان اإلنساين واحلياة البشريةالثابت واملتحّول يف 

لة يف ، وأعطى أُطرًا عامة لألمور املتحوّ الثابتة يف كيان اإلنسانللجوانب 
، فاإلسالم مثاًل أعطانا أحكاماً عامة حمدودة يف جمال احلياة حياة اإلنسان

االقتصادية فحّرم الربا وأحّل البيع وأوجب الزكاة وفرض املرياث ومل يلزمنا 
عّينة وال بتجارة معّينة وال بزراعة معّينة وال بطرق زراعّية معّينة وال مبواّد م

 .إمنا ترك ذلك لظروف الزمان واملكان...  خلإبصناعة معّينة 
، فحدثنا اهلل تعاىل عن نا القرآن عن أمور غيبّية متعددةولقد حّدث 

ومن  ...خلإذاته وعن اجلّنة والنار واملالئكة وخلق اإلنسان وخلق الكون 
 ، وإنّ ال على عامل الشهادةال تنطبق حب الواضح أّن قواني عامل الغيب

معظم الضالل الذي وقع فيه الفالسفة واملعتزلة جاء من قياس عامل الغيب 
وقع  ، وقدب قواني الشهادة على عامل الغيبعلى عامل الشهادة وسح
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قياسه كالم اهلل على كالم  ، ومن أمثلة هذاالدكتور شحرور يف هذا اخلطأ

ود يف اللوح احملفوظ البد له من ، لذلك ختّيل أّن القرآن املوجالبشر
ليلة القدر وهي  االنتقال إىل صيغة لسانية عربية قبل إنزاله على حممد 

 .يلة إشهار القرآن الكرمي يف نظرهل
ذي كان موجوداً يف ولكن هذا القرآن الكرمي الذي تكّلم اهلل به وال 

ذات اهلل  ال نعرف الكيفية اليت تكلم اهلل ِبا ْلننا جنهل اللوح احملفوظ
هنا ستكون بال سند وبالتايل ال نستطيع أن خنوض يف هذه التفصيالت ْل

 .شرعي أو عقلي
ة يف فهم القضاء والقدر، الدكتور شحرور كثريًا على اجلربيدندن  

مع أّن املسلمي اْلوائل مل يفهموا القضاء والقدر حبال من اْلحوال على 
ر على أنه فهموا القضاء والقد، بل ه السلبية والتواكل وسلب اإلرادةأنّ 

، كذلك  ذ باْلسباب ومّث التوكل على اهلل، واْلخاإلجيابية حنو اْلحداث
كان فهم القضاء والقدر بتلك الصورة عاماًل إجيابيًا يف بناء الشخصية 
املسلمة على مدار التاريخ، ويف دفعها إىل الفعل والبناء وإعمار الكون، 

سلمي للقضاء والقدر من ثقافات وجّل الَدَخن الذي دخل فهم امل
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ف الذي رّسخ السلبية، ودعا إىل إسقاط التدبري خارجية وأبرزها التصوّ 

 .نشغال بالذات وترك اخللق للخالقواال
ئ للقضاء والقدر يف العصر وقد جتاوز املسلمون هذا الفهم اخلاط 

 :، وجاء ذلك نتيجة  عاملياحلديث
إبراز معظم الصاحلي أوجه القصور يف فهم القضاء والقدر الذي  :اْلول

ورثناه يف العصور املتأخرة، وإبراز الصورة الصحيحة ملا جيب أن يكون عليه 
 .اإلميان بالقضاء والقدر

روا  الفهم اخلاطئ ف اليت كانت سببًا يف احنسار موجة التصوّ  :الثاين
 .للقضاء والقدر

لذلك فإين أرى أّن دندنة الدكتور شحرور حول القضاء والقدر  
 .  ليست يف حمّلها بعد أن جتاوز املسلمون هذه الظاهرة يف وقتنا احلاضر

اعتمد الدكتور حممد شحرور على عقله وحده يف تفسري كثري من  
، وهو أمر طبيعي لكل من الكرمية فجاء بعجائب من التفسري اْليات

يات وحده دون املزاوجة بي العقل والنقل يف فهم اْل اعتمد على العقل
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، ودون االعتماد على املأثور من اْلقوال، ونستطيع أن منّثل على وتفسريها

 :مقولتنا بآيتي
ٍة ِإالَّ َخاَل ِفيَها نَِذيٌر  :قوله  :اْلوىل فّسر  (فاطر) (14)َوِإْن ِمْن أُمَّ

 ، وقّرر أّن اهلل كان يرسل مالئكة إىل البشر قبل نوح النذير باملالك
َبْت قَ ْوُم نُوٍح  :الذي اعتربه أّول رسول إىل البشر، وزعم أّن قوله  َكذَّ

َبْت ََثُوُد بِالنُُّذرِ  :، وقوله (الشعراء) (201) اْلُمْرَسِليَ   (القمر) (11) َكذَّ
وا إىل البشر يعين أّن تلك اْلقوام كّذبت بنبّيهم وباملالئكة الذين أرسل

، ورفض التفسري الذي ذكرته معظم التفاسري وهو أّن يكّلموهنم ويدعوهنم
، لذلك رسول واحد يعين تكذيب مجيع رسله اهلل سبحانه بّي أّن تكذيب

 .يس باملفرد لتشري إىل هذا املعىنجاءت كلمة الرسل باجلمع ول
ها فّسر  (11القصص،) ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ  :قوله  :الثانية

، لذلك ا معها، وأّن املادة لحمل تناقضهبأّن هذا الكون ُمل تناقضاته
، ولكن هالكه سيحّوله إىل ا الكون سيتدّمر وسيتبّدل وسيهلكفإّن هذ

مادة أخرى، وهذا هو تفسريه ليوم القيامة، وهو يعترب أّن اجلّنة والنار غري 
موجودتي وستوجدان عند لحّول هذا الكون إىل مادة أخرى، وهو يف هذا 
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يرفض اْلحاديث الشريفة اليت قّررت وجود اجلّنة والنار، وال أريد أن أسرد 

، ولكيّن يت تدحض تفسريه لآلية السابقةال عشرات اْليات واْلحاديث
كيف ميكن أن يوّفق بي : أريد أن أسأله مبنطقه اللغوي الذي اعتمده

املدلول اللغوي لآلية الكرمية السابقة وهو الذي يعين بكل بساطة فناء 
خرى ؟ فأين هو إذن املخلوقات اْلخرى وهالكها وبي لحّوهلا إىل مادة أ

 ؟   اهلالك للمادة
توي على عدة أقسام مقبولة يل أحد مباحث علوم القرآنالتأو   ، ُو

التأويل مبعىن التفسري، ولكن  :ومنهاالتأويل مبعىن لحقيق الشيء،  :منها
علماءنا حّذروا من أحد أقسامه اليت تقوم على صرف ألفاظ اْلية املؤّولة 

، وقد جاء لحذيرهم إىل معىن مرجوح ال تسمح به اللغةعن املعىن الراجح 
، وْلنه فة له يف خدمة أهوائها وضالالهتاذلك نتيجة استخدام الِفَرق املنحر 

أخذ  ، فهلأّدى إىل ضياع حقائق الدين ومعامله اليت رمسها حمّمد 
ليس هذا فحسب بل دعا  ؟ نعم لقد أخذ به،الدكتور شحرور ِبذا التأويل

 .التأويالت لكن سأعرض لواحد منها ، ولن أعرض لكل تلكوقَ نَّن له
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ْفِع  (1) َولََياٍل َعْشرٍ  (2) َواْلَفْجرِ : يف سورة الفجر قال   َوالشَّ

 :، فّسر الدكتور شحرور اْليات السابقة مبا يلي(الفجر) (1) َواْلَوْترِ 
وليال . والفجر ): ئل حيث قالفاخللق اْلول بدأ بانفجار كوين ها "

وليال "حيث إّن الفجر هو االنفجار الكوين اْلول  (والشفع والوتر. عشر 
للتطّور حىت أصبحت شّفافة  معناه أّن املادة مّرت بعشر مراحل" عشر

حيث أّن أول عنصر تكّون يف " والشفع والوتر"، لذا أتبعها بقوله للضوء
لشفع يف النواة والوتر يف املدار، وقد هذا الوجود وهو اهليدروجي وفيه ا

سّتة أيام وكان  وهو الذي خلق السماوات واْلرض يف): قوله أّكد هذا يف
واهليدروجي هو موّلد املاء، أي بعد هذه  (0هود،) (عرشه على املاء

احلمد هلل الذي ): ح الوجود قاباًل لإلبصار لذا قالاملراحل العشر أصب
نور مث الذين كفروا برِبم خلق السماوات واْلرض وجعل الظلمات وال

 .(2)"  (2نعام،اْل) (يعدلون

                                                 
 . 111ص ،قراءة معاصرة: الكتاب والقرآنحممد شحرور، . د (2)
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ليس من شك بأّن الدكتور شحرور قد ابتعد يف متاهات التأويل  

العشر مبراحل ، وفّسر الليايل ر الفجر باالنفجار الكوين اْلولعندما فسّ 
معطيات  ، وفّسر الشفع والوتر بغاز اهليدروجي ْلنّ تطّور املادة العشر

تأويله ْلعطينا الفرصة  ، ولو أقررناه علىالسورة ال تسمح مبثل هذا التأويل
 .لكل صاحب بدعة أن يُطوّع آيات القرآن حسب بدعه وهواه

بعد هذا العرض السريع لبعض جتاوزات الدكتور شحرور : واْلن  
وضالالته واحنرافاته ال نستطيع إال أن نقول إّن الكتاب ليس حالا ملشكلة 

وُأسس ومنطلقات اجلمود يف الفكر اإلسالمي، بل هدمًا لكثري من أركان 
 .الفكر اإلسالمي والدين اإلسالمي
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 * سبتمبر 11شبهات حول 

 
حدثًا مهّمًا يف حياة اْلّمتي  22/8/1002حادث شّكل  

 اْلمريكية واإلسالمية، فهو ثاين حدث كبري يقع داخل أمريكا بعد
 ، والذي تسّبب يف دخول أمريكا احلرب"بريل هاربر"حادث تدمري 

العاملية الثانية إىل جانب احللفاء، وبالنسبة لألّمة اإلسالمية، فقد استتبع 
: احتالل أمريكا لبلدين إسالميي مهّمي مها 22/8/1002حادث 

أفغانستان والعراق، وطرح مشاريع متعّددة سياسية وثقافية واجتماعية 
ذلك ، ل"الشرق اْلوسط الكبري"تتعّلق بعموم العامل اإلسالمي، كمشروع 

ميكن أن نعترب استعراض اْلراء والكتب اليت تتناول هذا احلديث أمراً 
 . مهّماً ومفيداً 

                                                 
، أسئلة مقلقة حول إدارة بوش و 22/8ديفيد راي غريفي، شبهات حول  *

الدار العربية للعلوم، : بريوت. ، ترمجة مركز التعريب والرتمجة، طبعة أوىل22/8
1001 . 
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أسئلة مقلقة حول : 22/8شبهات حول "وقد صدر كتاب ُمل عنوان 

، وقد تعّرض (دافيد راي غريفي)من تأليف " 22/8إدارة بوش وأحداث 
ذكر أنه كان الكاتب إىل الظروف اليت استدعت تأليفه هلذا الكتاب، ف

، وكان 1001يسمع الرواية الرمسية لألحداث وكان مسّلمًا ِبا إىل ربيع 
يعترب أّن اْلراء اليت كانت تتحّدث عن توّرط املسؤولي اْلمريكيي يف 

سبتمرب تدخل ضمن نظرية املؤامرة مبعناها االزدرائي إىل أن  22أحداث 
االلكرتونية اليت تتعّرض نّبهته أستاذة جامعية زميلة له إىل بعض املواقع 

للرواية الرمسية، فاطلع عليها فوجد  فيها جانبًا من الصواب، وقاده هذا 
البحث إىل دراسات أخرى، وقد ذكر الكاتب الكتب واْلحباث اليت 

 22/8هل مُسح هلجمات "مقال بعنوان : تعّرضت للرواية الرمسية منها
وكتاب غور فيدال  كتبه باحث ُمستقّل يُدعى بول تومسون،" باحلدوث

، وكتاب نافيز "تشيين-الدم من أجل النفط وانقالب بوش: حرب احللم"
، ووجد "22/8كيف وملاذا هومجت أمريكا يف : احلرب على احلرية"أمحد 

أهنا ترتاوح بي التفصيل وبي اْلسلوب املعّقد، ووجد أّن اْلمر ُتا  إىل 
ان هذا الكتاب الذي كتاب جيمع بي الوضوح، ويبتعد عن التعقيد، فك
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إذاً، يعترب الكاتب أّن . حنن بصدد تلخيصه وعرض اْلراء املطروحة منه

وجهات النظر املطروحة يف هذا الكتاب يعود الفضل فيها إىل آخرين، 
ويعترب أّن دوره يف هذا الكتاب يقتصر على اجلمع بي احلقائق وإلقاء 

 .اْلضواء عليها وتفسريها
ة اليت تعّرضنا هلا ُتوي الكتاب على جزئي باإلضافة إىل املقّدم 

وخاَتتي، ويرى الكاتب أّن هناك مخسة أنواع أساسية من الرباهي ُقّدمت 
 : ضّد الرواية الرمسية

يتعّلق بالتناقضات واْلمور غري القابلة للتصديق يف الرواية الرمسية،  -2
 .ن ذلك يف اجلزء اْلول من الكتابولحّدث ع

ولحّدث يف اجلزء الثاين عن الرباهي اْلربعة اْلخرى، ووصفها بأهنا أسئلة 
 : مثرية للقلق وجاءت على النحو التايل

 ؟22/8هل كان لدى املسؤولي اْلمريكيي معلومات مسبقة حول  -1
 ؟22/8هل أعاق املسؤولون اْلمريكيون التحقيقات قبل  -1
اب دفعتهم للسماح حبدوث هل كان لدى املسؤولي اْلمريكيي أسب -4

 ؟22/8
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 ؟22/8هل أعاق املسؤول اْلمريكيون االعتقاالت والتحقيقات بعد  -1

هل ميكن اعتبار تواطؤ : وجاءت اخلاَتة اْلوىل بشكل سؤال
؟، وجاءت اخلاَتة 22/8املسؤولي اْلمريكيي التفسري اْلمثل هلجمات 

واْلن لنحاول أن ، "احلاجة لتحقيق شامل: "الثانية للكتاب لحت عنوان
 .منّر مروراً سريعاً على جزئي الكتاب واخلاَتتي

استعرض الكاتب يف الفصل اْلول من اجلزء اْلول قضية الرحلتي 
كيف أمكن ملهمات اخلاطفي أن : "وتساءل عنهما فقال 201و  22

أوضح الكاتب يف هذا الفصل أّن الطائرة اْلوىل اليت اختطفت " تنجح؟
، وقد ارتطمت هذه 0:18عند الساعة  22الرحلة  كانت  22/8صبيحة 

، 1:49الطائرة بالرب  الشمايل من مركز التجارة العاملي عند الساعة 
دقيقة من اإلشارة إىل أن تكون الطائرة قد  11وذلك حصل بعد 

دقيقة من معرفة أّن الطائرة اختطفت بالفعل، ويؤّكد  11اختطفت وبعد 
لنقطة اْلساسية تكمن يف أّن هناك إجراءات منتقدو الرواية الرمسية بأّن ا

قد مّت  22حمّددة  يف ظروف كهذه، إذا ما اتبعت لكانت الرحلة 
دقائق منذ اللحظة اليت  20اعرتاضها بواسطة طائرات مقاتلة يف غضون 
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وإذا مل . تصدر فيها أّي إشارة تُنبئ بأهنا ميكن أن تكون قد اختطفت

لطائرات املقاتلة إىل مطار أرضي، فإهنا ُتِطع الطائرة اإلشارات باتباع ا
كحّد   1:10أو  1:14وذلك كان سيحصل حوايل . ستقصف وتدّمر

 .أقصى
التابعة للخطوط اجلوية املتحدة فقد  201أّما بالنسبة للرحلة 

استعرض الكاتب الرواية الرمسية الرتطامها بالرب  اجلنويب من مركز التجارة 
فوجد أمورًا حمرّية ومقلقة أهنا مل تعرتض ، 8:01العاملي، وقد مّت ذلك يف 

من قبل الطائرات املقاتلة اْلمريكية بعد العلم بأهنا خمتطفة، وبعد مضي 
سبع دقائق على ارتطام الطائرة اْلوىل بالرب  الشمايل، كان ينبغي على 
املقاتالت أن تكون مستعّدة إلسقاط الطائرة املختطفة الثانية يف حال مل 

، 201إاّل أّن أيّا من الطائرات مل تعرتض سبيل الرحلة  .تذعن ْلوامرها
اْلمر الذي أّدى إىل ارتطامها بالرب  اجلنويب من مركز التجارة العاملي يف 

 . 8:01الساعة 
على أّي حال بعد اْلخذ بعي االعتبار حقيقة أّن هذه الطائرة 

فإّن أيّا  دقيقة من ارتطام الطائرة اْلوىل، 20ارتطمت بالرب  اجلنويب بعد 
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من اْلسباب اليت ميكن أن نتخّيل بأهنا تفّسر عدم اختاذ اإلجراءات 

مثل إمهال منّظمي حركة الطريان أو -النموذجية فيما خيّص الطائرة اْلوىل 
عدم تيّقظ الطّيارين يف القواعد العسكرية أو افرتاض أّن السلوك الشاذ 

فّسر عدم إسقاط ال ميكن أن ي -للطائرة مل يكن يعين بأهنا اختطفت
إلنه يف ذلك الوقت كان كل . أو على اْلقل عدم اعرتاضها 201الرحلة 

 التقنّيي يف قطاع الدفاع اجلنويب الشمايل الشرقي التابعي 
يضعون مسّاعاهتم الرأسية يف اتصال مباشر مع إدارة الطريان  NORADل  

، أّي أّن 22الفدرالية يف بوسطن من أجل مساع أخبار الرحلة 
NORAD وما . ينبغي أن تكون قد أصبحت مدركة َتاماً خلطورة الوضع

دقيقة أخرى يف الساعة  11ُرّي أكثر هو ملاذا يصاب البنتاغون بعد 
 ؟ 8:11

اتب الرواية الرمسية فيما يتعّلق بسقوط الربجي، مث استعرض الك
 1:49يف الساعة ( 2البناء)ُضرب الرب  الشمايل : فذكر احلقائق التالية

دقيقة من إصابته تلك، يف الساعة  41صباحًا وتداعى بعد ساعة و
وتداعى  8:01يف الساعة ( 1البناء)فيما ُضرب الرب  اجلنويب .  20:11
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الذي مل يضرب  0أّما املبىن .  8:18ساعة دقيقة أي يف ال 19 دبع

والذي يقع على بعد جمموعتي منفصلتي من املباين فقد اهنار يف الساعة 
 : توحي هذه الوقائع باْلسئلة التالية. من بعد الظهر 1:10

دقيقة من اهنيار الرب  الشمايل مع  18ملاذا اهنار الرب  اجلنويب قبل  :أوالً 
 يقة؟ دق 20أنه ُضرب بعده ب  

 أساساً، نظراً إىل أنه مل يضرب؟ 0ملاذا اهنار املبىن  :وثانياً 
ويطرح تساؤالت بناء على أّن احلريق مل يكن يف درجة عالية من 
احلرارة ليذيب الفوالذ اليت تقوم عليها أعمدة الربجي، ويطرح تساؤالت 

ة ومل كان فيها حرائق  هائل  9و  1و 4مع أّن املباين  0حول اهنيار املبىن 
 .ُدث فيها اهنيار

طن من  100،000ملاذا أزيل ركام الفوالذ الذي يزن : مث تساءل
مركز التجارة العاملي بأسرع وقت ومل يسمح بإجراء أي فحص شرعي له 
وبيع إىل جّتار اخلردة يف نيويورك وصّدر إىل الصي وكوريا، مِلَ هذه العجلة، 

 . ة ما ختفيهيتساءل املنتقدون؟ ما مَل يكن لدى احلكوم
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ويتوّصل منتقدو الرواية الرمسية إىل أّن اهنيار الربجي التوأمي واملبىن 
البّد له من عمل تفجريي منّظم، وهناك تفصيالت كثرية أوردها أولئك 

نوع الدخان الذي كان : املنتقدون من أجل تدعيم وجهة نظرهم من مثل
اهنيار املباين  يصدر عن احرتاق الربجي، ونوع الغبار الذي نتج عن

الثالثة، واالستفادة من مركز رصد الزالزل املوجود قرب نيويورك، والذي 
 ... أفاد حبدوث نوع من التفجري الذي حّدد درجته إخل

وهي الرحلة اليت  200لحّدث غريفي يف الفصل الثاين عن الرحلة 
: أصابت البنتاغون، ونقل الرواية الرمسية مث طرح تساؤالت وشبهات منها

بل ضرب  010دالئل مادية على أّن البنتاغون مل يضرب بواسطة بوينغ 
ملاذا يضرب اإلرهابيون اجلناح الغريب : بصاروخ، ويطرح التساؤالت التالية

واْلوىل أن يضربوا سقف البنتاغون ليلحقوا أكرب ضرر ممكن به؟ وهل 
يستطيع طّيار عدمي اخلربة أن يقود طائرة وينخفض ذلك االخنفاض 

قد فُقدت ملّدة  00ليضرب الوجهة الغربية؟ وهل ميكن أن تكون الرحلة 
نصف ساعة عن شاشة الرادار قبل أن تضرب البنتاغون؟ ملاذا مل مينع 



 

 142 

 

 
اسطة تنفيذ اإلجراءات العملية النموذجية مع أنه جاء بعد اهلجوم بو 

 نصف ساعة من إصابة الرب  الثاين؟ وملاذا مل يتم إخالء البنتاغون؟
وهي الرحلة اليت  81تناول غريفي يف الفصل الثالث الرحلة 

ملاذا أُسقطت مع : أُسقطت من ِقَبل الطائرات احلربية، وأورد سؤااًل رئيسياً 
ًا من خالل املكاملات التلفونية أّن الركاب أوشكوا على أنه كان واضح

 اإلمساك بزمام الطائرة؟
ملاذا تصّرف  :يف الفصل الرابع عن سلوك الرئيس مث لحّدث غريفي

الرئيس على النحو الذي تصّرف فيه؟ فبّي أّن كوندليزا رايس مستشارة 
يه استنتا  اْلمن القومي كانت تبلغه التطّورات أواًل بأول، وأوصلت إل

جور  تبنت بأّن أسامة بن الدن وراء اختطاف الطائرات، ووّضح غريفي 
أّن سلوك الرئيس كان مدعاة للتساؤل، ففي الوقت الذي كان يُقاد تشيين 
ورايس إىل املالجئ كان بوش مكشوفًا ملّدة ساعة وكان ميكن لإلرهابيي 

فلوريدا دون محاية  أن يصلوا إليه، باإلضافة أّن طائرة الرئيس أقلعت من
من أيّة طائرات مقاتلة، فهل يعين ذلك أّن الرئيس كان يعرف أنه ال خطر 

 حقيقياً عليه؟
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مث انتقل غريفي إىل السياق اْلوسع يف اجلزء الثاين فجعل الفصل 

هل كان لدى املسؤولي اْلمريكيي معلومات "اخلامس لحت عنوان 
ؤولي اْلمريكيي أنه مل لقد ادعى عدد من املس" ؟22/8مسبقة حول 

سبتمرب، وأهنم فوجئوا ِبا، ولكن غريفي  22تكن لديهم معلومات عن 
حيث وجدت الشرطة  2881وعام  2884نقل معلومات منذ عام 

، "مشروع بوجينكا"الفليّبنية جهاز كمبيوتر للقاعدة، فيه خطّة دعيت 
 تتحّدث إحدى نسخه عن اختطاف طائرات والطريان ِبا إىل مركز

أَعلم وزير  1002من عام ( يوليو)التجارة العاملي، ويف أواخر َتوز 
اخلارجية الطالباين املسؤولي اْلمريكيي بأّن أسامة بن الدن كان خيطط ل  

داخل الواليات املتحدة وسيقتل اْلالف، وذكر الرئيس " هجوم كبري"
اراً أغسطس بأشّد التعابري إنذ/الروسي بوتي أنه حّذر بوش يف شهر آب

إرهابيًا كانوا يستعّدون للهجوم على الواليات املتحدة، من  11من أّن 
بينها أبنية رمسية مهّمة مثل البنتاغون، وقّدمت بريطانيا مذّكرة استخبارية 

أغسطس حّذرت من ختطيط القاعدة هلجوم يف الواليات /آب 9يف 
 .املتحدة يتعّلق خبطف عّدة طائرات
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سبتمرب /أيلول 8اْلمريكية اعرتضت يف  ونقل غريفي أّن املخابرات

خالل يومي ستسمعي : "رسالة من أسامة بن الدن لوالدته يقول فيها
ونقل غريفي  " أخبارًا عظيمة، ولن تسمعي عين شيئًا لفرتة من الزمن

كذلك أّن وكالة اْلمن القومي اعرتضت رسالة من حممد عطا وخالد 
ري املوافقة لألول على ، إذ أعطى اْلخ1002شيخ حممد خالل صيف 

، ولكّن املخابرات اْلمريكية اعتذرت بأّن الرتمجة تأّخرت 22/8هجمات 
خلص غريفي يف هناية الفصل بأّن ادعاء .  22/8يومي عن أحداث 

املسؤولي اْلمريكيي بأنه ليس لديهم معلومات مسبقة عن أحداث 
توّرط الرمسي، كذب صريح، وبناء على هذه النتيجة تتعّزز فكرة ال  22/8

 .وتصبح مثرية لالنتباه
هل أعاق : "لحّدث غريفي يف الفصل السادس الذي جعل عنوانه

بّي غريفي أّن الدالئل " ؟22/8املسؤولون اْلمريكيون التحقيقات قبل 
أشارت إىل تقصري املسؤولي اْلمريكيي يف أسر وقتل أسامة بن الدن قبل 

مريكيي جتاهلوا لحذيرات عمالء ، كما أّن املسؤولي اْل22/8أحداث 
، كما إهنم 1002يوليو /َتوز 20اإلف يب آي يف مدينة فينكس يف 
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أعاقوا عمالء اإلف يب آي يف مدينة مينيا بوليس وغريها من املدن يف 
متابعة اإلرهابيي، وأورد غريفي وقائع أخرى يف هذا الفصل تؤّكد إعاقة 

 . 22/8املسؤولي اْلمريكيي للتحقيقات قبل 
هل كان : "مث طرح غريفي يف الفصل السابع سؤااًل جديداً، فقال

" ؟22/8لدى املسؤولي اْلمريكيي أسباب دفعتهم للسماح حبدوث 
وأشار يف هذا الصدد إىل أّن احلربي على أفغانستان  ،أجاب باإلجياب

والعراق ُصّورتا على أهنما رّد على اإلرهاب، لكن احلقيقة أهنما على 
وأشار غريفي أّن أمريكا لحتا  . جدول أعمال إدارة بوش قبل فرتة أطول

جديدة، " بريل هاربر"إمجاعاً وطنياً لفعل أمور خارجية، وكانت لحتا  إىل 
وبّي . اجلديدة" بريل هاربر"سبتمرب هي هذه ال   22أحداث وكانت 

غريفي أّن الدفاع الصاروخي يتطّلب زيادة كبرية يف التمويل احلريب من 
 . 22/8أجل قرن أمريكي جديد، وهذا ما حّققته اعتداءات 

هل أعاق : "مث طرح غريفي سؤااًل آخر يف الفصل الثامن فسأل
أجاب " ؟22/8قاالت والتحقيقات بعد املسؤولون اْلمريكيون االعت

ودّلل على ذلك بالكف عن  ،غريفي على السؤال السابق باإلجياب
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استمرارية البحث عن أسامة بن الدن والقاعدة، وإىل إخفاء دور 

، C.I.Aيف تكوين طالبان مبساعدة  ISIاملخابرات الداخلية الباكستانية 
كان قد ساعد نّواف   وذكر اإلطالق السريع لشخص يدعى عمر البيومي

على دخول  -اللذان يعتربان من اخلاطفي-احلازمي وخالد احملضار 
، وأوصلهما إىل سان دييغو وقّدم هلما شّقة 2888أمريكا ْلول مرّة عام 

 ...ليمكثا فيها، وساعدمها على فتح حساب مصريف إخل
أّن وقد أهنى الكاتب غريفي كتابه خباَتتي، وبّي يف اخلاَتة اْلوىل 

، "نظرية املصادفة: "يتبلور يف ثالث نظريات 22/8تفسري أحداث 
، واملقصود بنظرية قّلة "نظرية التواطؤ الرمسي"، "نظرية قّلة الكفاءة"

 22الكفاءة بأّن كل التقصريات واإلمهاالت واْلخطاء اليت حدثت يوم 
سبتمرب يف خمتلف جماالت الدفاع واحلماية حدثت نتيجة قّلة الكفاءة 

هي جزء " نظرية قّلة الكفاءة"دى اْلجهزة واْلشخاص، وأشار إىل أّن ل
حدثت " قّلة الكفاءة"اليت تعين بأّن كل حوادث " نظرية املصادفة"من 

مصادفة، وعّقب غريفي على هذه النظرية، بأّن تصديق نظرية املصادفة 
نظرية التواطؤ "يتطّلب سذاجة أكرب من تصديق " نظرية قّلة الكفاءة"و



  147 

 
" قّلة الكفاءة"تصرّفًا تدخل يف باب ( 11)وأحصى غريفي ". لرمسيا

 :سأنقل ثالثاً منها إلطالع القارئ على مناذ  مما أشار إليه الكاتب
أظهر عّدة أشخاص من منّظمي حركة الطريان يف إدارة الطريان قّلة   -

 .، ويف ذلك اليوم على حنو خاص22/8كفاءة عالية يف هجمات 
أخرياً اْلمر بإرسال  NMCCو  NORADملسؤولون يف عندما أعطى ا -

الطائرات املقاتلة حلماية نيويورك وواشنطن، أمروا يف كلتا احلالتي بإرساهلا 
 .من قواعد بعيدة بداًل من قاعديت ماكفواير وأندروز على التوايل

 2100هؤالء الطيارون الذين يقودون طائرات قادرة على بلوغ سرعة  -
بالذات كما كان  22/8يف الساعة، مل يتمّكنوا يف  ميالً  2110إىل 

ميل يف  000إىل  100واضحاً من محل طائراهتم على الطريان إال بسرعة 
 ...الساعة إخل

( 14)مجع غريفي الدالئل اليت نرجح وجود تواطؤ رمسي فكانت 
 :دلياًل، سأنقل منها ثالثة على سبيل املثال
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ستان والعراق كانتا حمّضرتي مسبقاً، دالئل على أّن احلربي على أفغان -

مل تكن  22/8ْلسباب جيوسياسية، اْلمر الذي عىن أّن هجمات 
 .السبب وراء شّن هاتي احلربي بل الذريعة فقط

دالئل على السماح للرجال الذين لديهم عالقات مع القاعدة  -
بالدخول إىل الواليات املتحدة بالرغم من وجود أنظمة كان ينبغي أن 

 .بقيهم خارجاً ت
دالئل على قيام قادة عسكريي وسياسيي أمريكيي بإصدار بيانات  -

 .مضّللة وخاطئة بشأن ما فعلوه رّداً على أحداث االختطاف
اخلالصة اليت ميكن أن ننتهي إليه من هذا العرض املوجز للكتاب 

وهي التواطؤ الرمسي يف أحداث -بأّن النتيجة اليت رّجحها الكاتب 
معقولة، ْلنه دّعمها برباهي وشواهد قوية وثابتة، ومن اجلدير  -22/8

بالذكر أّن كثرياً من اْلحداث يف العصر احلديث صنعتها الدول الكربى، 
هو احلادث اْلول، بل سبقه  22/8التواطؤ الرمسي يف أحداث وليس 

 : دفع اْلجهزة اْلمريكية مجال عبد الناصر إىل فعلي تريدمها أمريكا، مها
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ت هنوالذي أتأميم قناة السويس الذي أّدى إىل العدوان الثالثي،  :اْلول

ي جاء الفرنسي واإلجنليزي يف البالد العربية، والذ: به أمريكا االستعمارين
بعد أن سحبت أمريكا " لعبة اْلمم"كما ذكر مايلز كوبالند يف كتاب 

عرضها لتمويل السّد العايل، فتوّجه إىل تأميم قناة السويس، وهو الفعل 
الذي أرادته أمريكا، فقد ذكر مايلز كوبالند الذي ميّثل دور مجال عبد 

ل أن يأمّمها أنه قد أّمم قناة السويس قب" لعبة اْلمم"الناصر يف طاولة 
 .مجال عبد الناصر

، فسحب 2890إيقاف أمريكا َتويل مصر بالقمح اجملاين عام  :الثاين
مجال عبد الناصر البوليس الدويل الذي كان يفصل مصر عن اسرائيل، 
وهو الفعل الذي كانت تريده أمريكا واسرائيل، واعتربته اْلخرية هتديداً 

ى ذلك حبرب اْليام السّتة يف يرقى إىل مستوى إعالن احلرب، ورّدت عل
، وأّدت تلك احلرب إىل احتالل اسرائيل سيناء 2890( يونيو)حزيران  1

 .واجلوالن والضفة الغربية
من الواضح أّن دافيد راي غريفي بّي لنا جوانب من التواطؤ  

، ومثل هذا التوضيح جيب أن ينفع العاملي 22/8الرمسي املرتبط بأحداث 
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اإلسالمي إىل التؤّكد من أّن نتيجة العمل يف صاحل اْلّمة وليس يف احلقل 

يف صاحل أعدائها، ْلنه من املمكن أن تستغّل بعض أجهزة اْلعداء بعض 
اْلعمال وجترّيها إىل صاحلها، ليس هذا فحسب بل قد تدفع العاملي يف 
احلقل اإلسالمي إىل أفعال ليس يف صاحلهم، والضامن الوحيد أن ال يقع 

 .ل هذا، هو يف زيادة مساحة الوعي واإلدراك وتعميقهمامث
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 * وداع العروبة

الصادر عام " وداع العروبة"وّجه الكاتب حازم صاغّية يف كتابه 
م عن دار الساقي انتقادات إىل العروبة، وبّي أّن عطل العروبة 2888

نظرهتا  :والثاينجمافاهتا للواقع اجلغرايف السياسي،  :اْلول: جتسد يف أمرين
 إىل الدولة بصفتها َثرة جتزئة استعمارية، ووّضح أّن العروبة انطوت على

احتقار املشيئة الفردية والوطنية، ولحدث عن اْلنظمة القومية االشرتاكية 
اليت عززت سلطة الدولة اليت كانت ألد أعداء الوحدة والدولة احلديثة يف 
وقت واحد، ومحلت يف سلطويتها الفائضة أسوأ االستبداد الشرقي إىل 
االستبداد احلديث الذي َتّثل باحلزب الواحد، ولحدث صاغّية يف فقرة 

ية اْلمّ : عن عقبتي أمام الفصحى، ومها" مفاهيم اللغة والثقافة"
واللهجات العامية اليت تصعد على حساب الفصحى، ولحدث الكاتب 

عن دراسة املستعرب اإلسرائيلي " فسية اليت بلبلتها القوميةالن"يف فقرة 

                                                 
 . 2888بريوت دار الساقي، . حازم صاغية، وداع العروبة، طبعة أوىل *
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عمانوئيل سيفان عن الطوابع الربيدية وأوراق العمالت والتقاومي العربية 
اليت يف وسعها أن تزودنا مبعرفة مفيدة فيما خّص اخلطاب الرمسي للدولة 

 والذي تريد به أن تضمن هيمنتها االيديولوجية على اجملتمع الذي لحكم،
مث لحدث صاغّية يف الفقرة السادسة عن ضمور دور مصر القومي وضمور 
اْلحزاب القومية وضمور القضية الفلسطينية كقضية قومية ومركزية 
للعرب، مث أشار الكاتب يف الفقرة السابعة إىل أّن الوحدات تتم قصراً، 
واالنفصاالت أكثر مبا ال يقاس، مث لحدث الكاتب يف الفقرة الثامنة عن 
الوحدة االقتصادية والعالقات االقتصادية الصعبة بي الدول العربية، مث 
بّي يف الفقرة التاسعة ضعف جاذبية مصر بشكل عام وضعف قدرهتا 
على جذب السودان بشكل خاص، وعن توطيد عالقات دول اخلليج 
مع دول آسيا، وعن َتتي عالقات مشال أفريقيا مع أوروبا، وبّشر صاغّية 

ة العاشرة بعامل جديد تتعاظم فيه حركات البيئة والسلم ومعارضة يف الفقر 
  …ح ومنو حقوق اإلنسان والعنصر اْلخالقي إخلالتسلّ 

أّن " وداع العروبة"نلحظ يف العرض السريع السابق لفقرات كتاب  
السيد حازم صاغّية رصد مظاهر فشل الفكر القومي العريب يف لحقيق 
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تأثريه يف احلياة العربية من جهة ثانية، وزيادة أهدافه من جهة، وتراجع 

وجيب االعرتاف منذ . إفرازاته السلبية يف احمليط العريب من جهة ثالثة
البداية بأّن الكتاب غين يف مادته وإحصاءاته اليت مشلت االقتصاد 

، لكن …والسياسة والسلطة واْلغنية والطوابع والفصحى والعامية إخل
ه عند رصده ملظاهر تعثر الفكر القومي العريب الكاتب مل يركز لحليل

وإفرازاته السلبية على بنية هذا الفكر وظروف نشأته اليت يستحسن أن 
تكون منطلقًا يف هذا التحليل، لكننا جند أن الكاتب قد أشار إليها 
إشارات سريعة يف بعض اْلحيان، ويكمن التعثر واْلثار السلبية يف 

املفكرون القوميون عندما قاسوا املنطقة  القياس اخلاطئ الذي اعتمده
ة اْلملانية يف ة عربية تلتقي مع اْلمّ العربية على أملانيا، وقالوا بوجود أمّ 

اللغة والتاريخ، ولكن نسي هؤالء املفكرون : عنصري تكوينها ومها
القوميون العرب وأبرزهم ساطع احلصري الفارق يف هذا القياس وهو أثر 

نة يف املنطقة العربية، وإّن جتاهل ة املكو كوين اْلمّ الدين اإلسالمي يف ت
ة يعين جتاهل عنصر رئيسي كان دور الدين اإلسالمي يف تكوين اْلمّ 

فاعاًل يف املاضي واحلاضر، وميكن أن يفّسر لنا هذا التجاهل النتائج 
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السلبية اليت انتهت إليها ممارسات الفكر القومي العريب يف خمتلف جماالت 

 .قة واليت أشار حازم صاغّية إىل كثري منهاحياة املنط
أما عن ظروف نشأة الفكر القومي العريب فلم يأت هذا الفكر 

 …نتيجة حاجات املنطقة االجتماعية واالقتصادية والفكرية والتارخيية إخل
وإمنا جاء نتيجة ردود فعل سياسية ملواجهة اْلتراك الذين كانوا يقودون 

ؤكد ذلك بروز اجلانب اجلنسي يف الدعاوي اخلالفة العثمانية، ومما ي
القومية العربية على حساب اجلانب الثقايف، حيث أدى ذلك الربوز إىل 
أن ختسر العروبة مواقع ثقافية مل ختسرها يف أية مرحلة من مراحل تارخيها 

 . السابق
باإلضافة إىل ما سبق أدى عدم َتييز السيد صاغّية بي العروبة   

لعروبة كواقع تارخيي إىل لحميله العروبة أوزارًا ليست كفكر قومي وبي ا
مسؤولة عنها، ْلّن العروبة واقع تارخيي كانت قبل الفكر القومي العريب 
ومازالت موجودة، وإّن الذي فشل يف لحقيق الوحدة مبعناها البسماركي 
هو الفكر القومي العريب، وإّن معظم اإلفرازات السلبية اليت سادت 

الفرتة املاضية واليت أشار إىل بعضها السيد صاغّية مل تأت من املنطقة يف 
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العروبة إمنا جاءت من ممارسات الفكر القومي لذلك علينا أن ال نستسلم 
هلذه اإلفرازات السلبية بل علينا أن نعاجلها مبا يناسب هوية املنطقة 

  .وواقعها التارخيي
للمستقبل  لقد رسم السيد صاغّية يف هناية كتابه صورة مشرقة

البشري بعد انتشار العوملة، لكن املهم هو مدى حصتنا من هذا املستقبل 
املشرق، وأظن أّن علينا أن نعي اْلسباب اليت جعلت الفكر القومي 
العريب ال يضعنا على قطار النهضة لكي يتأكد لنا مستقبل مشرق واعد، 

النهوض وإّن التعامل الصحيح مع العروبة هو شرط أساسي لتحقيق هذا 
وداع "وأظن أّن واقع احلال يدعونا أن ال نقول مع السيد صاغّية ب  

 ".وداع القومية العربية"بل نقول ب  " العروبة
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 عنوان الدراسة والتقويم عنوان المقال كاتب المقال
حول حماربة الفكر  العيسمي شبلي -2

 القومي
إسقاط اْلوهام عن 

العالقة بي العروبة 
 واإلسالم

نظرة : القابلية لالستعمار القابلية لالستعمار مالك بن نيب -1
 فاحصة

حماضرة جتديد الفكر  حسن الرتايب -1
 الديين

تفنيد بعض أخطاء 
 الرتايب

دولة إسالمية أم دولة  إبراهيم غرايبه -4
 مسلمي؟

حوار يف مسألة الدولة 
 اإلسالمية

منرب "طلبت مين جملة  حسن البنا  -1
كتابة مقال " الداعيات

حياة حسن البنا عن 
 مبناسبة ذكرى وفاته

قراءة يف سرية حسن البنا 
 رمحه اهلل

اإلسالم "قراءة يف مقال  اإلسالم والعلمانية راشد الغنوشي -9
 "والعلمانية
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اْلصولية "هل  العامل املعاصر: هدفهم فرانسيس فوكويوما -0
صورة من " اإلسالمية

أم هي تعبري  الفاشية؟
الثقافية لألمة  عن الوحدة
 اإلسالمية؟

حول لحقيق صحفي يف  حزب التحرير -1
 "احلياة"جريدة 

لتحرير ملاذا كان حزب ا
 ؟غري فّعال وحمدود التأثري
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 إسقاط األوهام عن العالقة بين العروبة واإلسالم
 

" حول حماربة الفكر القومي"نشرت احلياة مقااًل لحت عنوان  
من نيسان  10و  28يومي متتاليي مها للكاتب شبلي العيسمي يف 

قضايا الوحدة، ومفهوم : م، لحّدث فيه عن عّدة أمور منها1001( ابريل)
القومية العربية، والعالقة بي العروبة واإلسالم، وإمكانية تعّدد احلب 

، وسأتناول يف مقايل هذا بعض ...والوالء للقوم والوطن واْلسرة إخل
مي، وال أرّد عليه من موقع املعادي سبلي العيالنقاط اليت لحّدث عنها ش

للوحدة، بل على العكس فأنا مؤمن بأن الوحدة خري لألّمة، وهي حّل 
لكثري من مشاكلها اليت تعاين منها، وأنه ال سبيل إىل لحّقق القوة واملنعة 

 .والعزّة إال بقيامها
يف بداية مقايل أستشعر احلزن ْلنه مضى أكثر من مائة سنة يف  
حلديث عن العروبة بشكل عام، وعن العالقة بي العروبة واإلسالم ا

بشكل خاص، ومازال الكالم يف جوانب كثرية منه غري موضوعي وغري 
 وهناك عّدة أمثلة . علمي ويكتنفه الكثري من الغموض واْلوهام واْلماين
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اعتباره أّن القومية يف أوضح التعريفات : يف مقال العيسمي، منها

حّب القوم، وهذا الكالم غري دقيق فالقومية العربية مفهوم وأبسطها 
حديث يرجع إىل منتصف القرن التاسع عشر وهنايته، وهي ترمجة للكلمة 

"nationalism "نسبة إىل اْلّمة، لكّن العرب " ةاْلّمي"ليت تعين وا
اليت تعين " ةاْلّمي"هروباً من معاين " القوم"نسبة إىل " القومية"ترمجوها إىل 

جهل القراءة والكتابة وتعين عدم الثقافة والتعلم، أّما اعتبار القومية قدمية 
وربطها بوجود اْلّمة العربية قبل اإلسالم فهذا صحيح إذا كانت اْلّمة 
العربية موجودة قبل اإلسالم، لكنه من املؤّكد أّن اْلّمة العربية غري موجودة 

ملعىن القومي الذي يعترب قبل اإلسالم، وهي غري موجودة بعد اإلسالم با
أّن اْلّمة تقوم على عنصري اللغة والتاريخ، فاْلّمة املوجودة بعد اإلسالم 

ة واملتفائل من القوميي جعل انتهاء تكوين اْلمّ . تقوم على عامل الدين
العربية باملعىن القومي يف العهد اململوكي وما بعده ومن القائلي ِبذا الرأي 

 .العزيز الدوري عصمت سيف الدولة وعبد
أّما اإلِبام واْلوهام واخللط يف احلديث عن العروبة فيتضح أكثر  

عند احلديث عن العالقة بي العروبة واإلسالم، وقبل أن أناقش ما قاله 
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وعند العودة إىل مراجع  .العيسمي جيب أن حنّدد ما الذي تعنيه العروبة
بالفتح تعين يوم اجلمعة، الرتاث ومن ضمنها لسان العرب، جند أّن الَعروبة 

اللغة والنسب العريب، وقد أقّر اإلسالم : والُعروبة بالضّم تعين أمرين
واملسلمون ِبذين اْلمرين على مدار التاريخ، فكانا حمّط اهتمام واحرتام، 
فاهتّموا باللغة العربية ْلهنا لغة القرآن الكرمي ولغة العبادات ولغة مناجاة 

اهتّموا بالعرب، فكان العرب خمرّيين بي دخول الرّب سبحانه وتعاىل، و 
اإلسالم أو القتال يف حي أّن الشعوب اْلخرى كانت خمرّية بي ثالثة 

 . اإلسالم أو القتال أو اجلزية: أمور
لذلك فإّن أّي حديث عن العالقة بي العروبة واإلسالم خار   

ويدخل اللغة والنسب، كالم غري علمي وغري موضوعي : هذين اْلمرين
  .ن دائرة اْلوهام واخللط واْلماينضم

وهذا من السهل على أّي عريب : "على ذلك قول العيسمي واملثال اْلول
أن جيد العروبة يف قراءته للقرآن ويف الصالة واحلّج واْلذان والفقه فضاًل 

ما العروبة اليت جيدها : والسؤال اْلن". عن احلضارة والرتاث والتاريخ
، ما العريب يف كل اْلمور السابقة؟ جيد العريب شيئاً واحداً هو اللغة العربية
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عدا ذلك فكّلها أمور جديدة على الواقع العريب، صاغها اإلسالم بِقَيمه 
ومبادئه وتصّوراته وأفكاره صياغة جديدة فكان ذلك الرتاث واحلضارة 
ذات السمات اخلاصة، فلو أخذنا الصالة مثااًل مفّصاًل على ذلك، فإهنا 

يف شيء وال  تستند إىل اإلميان باهلل الذي ليس كمثله شيء والذي ال ُلّ 
، وفيها الطهارة على حنو ...يّتحد به شيء والذي يبصر كل شيء إخل

خاص يف البدن والثوب واملكان، وفيها تعظيم اهلل الواحد اْلحد يف القيام 
و الركوع والسجود على حنو خاص، وفيها الدعاء إىل اهلل الذي يسمع 

للطائعي، وفيها توجيه السّر وأخفى، وفيها توجيه الرجاء إىل اجلنة املتزينة 
أين جيد العريب يف ... اخلوف من النار املشتعلة بانتظار الكافرين إخل

العروبة ما يف الصالة من حركات وإشارات ومعان وهيئات وأفعال؟ أال 
 يعترب هذا لحمياًل للعروبة أكثر مما لحتمل مما ليس فيها؟ 

العالقة بي العروبة  على الكالم غري العلمي واملوضوعي عن واملثال الثاين
واإلسالم جنده يف تشبيه العيسمي صلة العروبة باإلسالم بصلة اْلرض 
بالشجرة، فكيف ميكن أن تكون شجرة اإلسالم ناجتة عن أرض العروبة 
وهو قد جاء بكل ما يناقض وخيالف ذلك الواقع ويؤسس لواقع جديد؟ 
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وأد البنات والربا فأرض العروبة كانت تقوم على العصبية القبلية والشرك و 
فأقامها اإلسالم على اْلخوة اإلميانية ... واالحرتاب والسلب والرتّحل إخل

... والتوحيد ولحرمي الوأد والربا وعصمة الدماء واْلموال ولحرمي الرتّحل إخل
إّن مثل هذه التصّورات يف الربط بي العروبة واإلسالم هي اليت جعلت 

باستطاعتهم اجرتاح رسالة جديدة  بعض القوميي العرب يتومّهون أنّ 
للكون كما اجرتح العرب الرسالة احملمدية قدمياً، وجاء شعار حزب البعث 

تعبريًا صارخًا عن هذا الوهم، " أّمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة"
وكنت أَتىّن على الكاتب شبلي العيسمي أن يتربّأ من االقرتاب من مثل 

قط هذه اْلوهام وكّذِبا، فلم تستطيع هذا الطرح ْلّن الواقع قد أس
القيادات القومية العربية خالل القرن املاضي، وهي اليت حكمت معظم 
البالد العربية، وطّبقت براجمها القومية يف اجلزائر وليبيا ومصر واليمن 
وسورية واْلردن بشكل مباشر ويف معظم البالد العربية بشكل غري 

ن لحّقق النهضة وتنقذ اْلّمة من مباشر، مل تستطع تلك القيادات أ
 !!الرتّدي، وتوقف السقوط، فكيف باجرتاح رسالة كونية جديدة؟؟
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أرجع العيسمي عدم قيام الوحدة العربية إىل الن زعة القطرية وإىل  

رغبة االستعمار يف التفريق بي فئات اْلّمة من أجل لحقيق مصاحله 
املة إمنا هو يصّور جانباً اخلاصة، لكّن هذا التشخيص ال ميلك احلقيقة ك

منها، أّما اجلانب اْلخر من احلقيقة فهي أّن القوميي هلم دورهم الكبري 
يف عدم لحّقق الوحدة بسبب ممارساهتم القائمة على إضعاف العامل 
الرئيسي يف بناء اْلّمة وهو عامل الوحدة الثقافية، وذلك بسبب موقفهم 

ة الثقافية، هذا املوقف يرتاوح بي من الدين اإلسالمي الباين هلذه الوحد
التنّكر للدين واملعاداة وحماولة االستئصال، ال لشيء حقيقي، وإمنا ْلّن 

 .القومية يف أوروبا قامت على ذلك، وفعلت ذلك
أن نضع يدنا على سبب رئيسي لعدم  -اْلن-أظّن أننا نستطيع  

ل عشرين هنوضنا، وملعرفة سبب سقوط العراق املذهل وغري الطبيعي خال
يومًا من الغزو اْلمريكي، وهو أّن القيادات القومية العربية خالل القرن 
املاضي كانت تتعامل مع مفهوم العروبة لتحميله املعاين اليت ال ُتملها، 
وتتعامل مع العالقة بي العروبة واإلسالم باْلوهام واخللط واْلماين وليس 

 .عي احلقائق على أرض الواقعبالطريقة العلمية املوضوعية اليت تقتضي و 
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 نظرة فاحصة: عند مالك بن نبي" القابلية لالستعمار"
 

مّرت مائة سنة على والدة مالك بن نيب وجرى احلديث املتعّدد عن  
القابلية "بعض أفكاره، وأبرز اْلفكار اليت تناوهلا احلديث فكرة 

صوابية من ، مع أّن أفكاراً أخرى أجدر باحلديث واإلشادة وال"لالستعمار
ربطه مشاكل اْلّمة باْلمور احلضارية، وحديثه عن أساليب : مثل

أضعف " القابلية لالستعمار"، ويف رأيي أّن فكرة ...االستعمار إخل
أفكاره، وأقّلها صواباً، وخباصة عندما ارتبطت هذه الفكرة بأمر آخر هو  

لة كالمه عن بلوغ عوامل التعارض الداخلية قّمتها يف هناية عهد دو 
، بل أضحت نسان والرتاب والوقت عوامل حضارةاملوّحدين، ومل يعد اإل

عناصر خامدة ليس بينها صلة مبدعة، وربط مالك بن نيب بي االحنطاط 
وبي القابلية لالستعمار فاعترب أّن هذه القابلية لالستعمار عامل باطين 

طالة، الب: يستجيب للعامل اخلارجي، وأبرز مظاهر هذا العامل الباطين
واحنطاط اْلخالق الذي يؤّدي إىل شيوع الرذيلة، وتفّرق اجملتمع الذي 

 .يؤّدي إىل الفشل من الناحية اْلدبية
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فهل صحيح أّن اْلّمة وقعت يف االحنطاط الذي أّدى إىل موات  

اجملتمع من ناحييت العقل والرتابط؟ فهل توّقف العقل العريب عن اإلبداع 
د املوّحدين؟ وهل تفّكك اجملتمع وتشرذمت والفاعلية واحلركة منذ عه

 اْلّمة وزالت عوامل الوحدة وانتهى الناس إىل روابطهم الفردية؟ ليس من
بأّن هذا التصّور غري صحيح مع اإلقرار بوجود أمراض متعّددة،  شك

أثّرت على أوضاع اْلّمة ومسريهتا منذ عهد املوّحدين، وأضعفت حيويتها، 
 .وقّللت فاعلّيتها

ا عن الشّق اْلول من التوصيف وهو الزعم بأّن العقل العريب أمّ  
توّقف عن النشاط واإلبداع فأبرز ما يدحضه توصُّل الدكتور جور  صليبا 

: الفكر العلمي"لحت عنوان  2888يف كتاب جديد له صدر بتاريخ عام 
إىل نتائج خمالفة ملا طرحه مالك بن نيب، ْلنه اتبع منهجية " نشأته وتطّوره

يدة يف دراسة العلوم العربية، قامت هذه املنهجية على رصد التطورات جد
العلمية للعلوم العربية وعلى عدم االنطالق من نظريات مسبقة، وطبق 
ذلك على علم الفلك فتوّصل إىل أّن العصر الذهيب لعلم الفلك العريب 
هو العصر الذي يطلقون عليه عصر االحنطاط بالنسبة للعلوم العربية 



 169 

 

 

ل عام، وأشار يف هذا الصدد إىل نظريات ابتدعها نصري الدين بشك
التذكرة "م، و 2140الذي ألفه عام " لحرير اجملسطي"الطوسي يف كتابيه 

الذي ألفه بعد الكتاب السابق بنحو ثالث عشرة سنة، وقد " يف اهليئة
أفرد الطوسي فصاًل كاماًل للرد على علم الفلك اليوناين وإلقامة هيئته 

لة، ويف أثناء هذا العرض استخدم الطوسي مرة ثانية النظرية اجلديدة البدي
، وإذا ِبذه "لحرير اجملسطي"اليت كان قد اقرتحها بشكل مبدئي يف كتاب 

النظرية تظهر هي اْلخرى بعد حوايل ثالثة قرون يف أعمال كوبرنيك 
 .الطوسي" تذكرة"بالذات وبالشكل الذي ظهرت فيه يف 

عند الطوسي وحده بل مشل اإلبداع يف علم ومل يتوقف اْلمر  
الفلك عشرات من اْلخرين يف القرون التالية وكان من أبرزهم مشس الدين 
اخلفري الذي كان معاصرًا لكوبرنيك والذي كان يتحّلى مبقدرة رياضية 
ودراية يف دور الرياضيات يف صياغة العلوم، ندر أن يوجد مثلها يف 

السابع عشر الذي مت فيه فعاًل تكوين العلم  أعمال الذين أتوا قبل القرن
 . احلديث
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انتهى الدكتور جور  صليبا إىل أّن كل تلك اْلحكام اليت وصفت 
مرحلة ما بعد املوّحدين باالحنطاط بأهنا مل تأت حصيلة دراسة موضوعية 
للوضع العلمي يف تلك املرحلة، لذلك جاءت اْلحكام غري علمية، وغري 

رتح على من يريد أن يُقّوم فرتة من تارخينا احلضاري دقيقة، لذلك فهو يق
أن يدرس اإلنتا  العقلي والعلمي لتلك املرحلة ْلحد العلوم، مث عليه أن 

 .يصدر احلكم املناسب حسب النتائج اليت يتوّصل إليها
هذا يف اجملال العقلي، أّما يف اجملال االجتماعي فإّن عوامل الوحدة 

عوامل التفّكك، وهي مازالت فاعلة مؤثّرة،  يف اْلّمة أقوى بكثري من
وميكن أن نشري يف هذا اجملال إىل عامل الوحدة الثقافية الذي استند إىل 
اللغة العربية وإىل الدين اإلسالمي الذي وّحد التصّورات إىل عامل الغيب 
والشهادة، ووّحد الِقَيم اخلُُلقية املرتبطة باحلالل واحلرام الشرعيي، ووّحد 

ادات والتقاليد اليت تستمد جانبًا كبريًا من مفرداهتا من السّنة املشرّفة، الع
ووّحد املشاعر املرتبطة باْلالم واْلمال اليت تتجّلى عند الكوارث 
واملصائب واالعتداءات كما حدث يف غزوات الصليبّيي واملغول 
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واالستعمار، والذي أّدى أن يساعد العرب بعضهم بعضًا يف كثري من 
 .واقع واْلماكنامل

إّن قول مالك بن نيب باحنطاط اْلّمة منذ عهد املوّحدين هو الذي 
، وقد اعترب مالك بن نيب "القابلية لالستعمار"أّدى إىل القول ب 

، وهذا كالم غري صحيح "وضرورة تارخيية"استعمار بالدنا قدرًا حمتومًا 
تستطع أن م مل 2110بدليل أن فرنسا اليت استعمرت اجلزائر عام 

م، وليس معىن ذلك أن 2081تستعمر مصر عندما غزاها نابليون عام 
اجلزائر كانت ذات قابلية لالستعمار يف حي أن مصر مل تكن ذات قابلية 

النسيج الثقايف واحد يف كال البلدين، لكننا ميكن أن  لالستعمار، فإنّ 
واقتصادية  نفّسر جناحه يف اجلزائر وفشله يف مصر بعوامل خارجية سياسية

ساعدت على جناح االستعمار يف اجلزائر ومل تساعده يف مصر، من مثل 
انشغال اخلالفة العثمانية حبرب البلقان حي احتالل فرنسا للجزائر، ومن 
مثل تردي الوضع االقتصادي لدى اخلالفة مما جعله ينعكس على اإلنفاق 

بل العسكري بشكل خاص ومستوى العمل العسكري بشكل عام، مقا
لحّسن الوضع االقتصادي لدى أوروبا مما ساعدها على زيادة اإلنفاق 
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، ...العسكري، ومن مثل كون اجلزائر مقابل احلدود اجلنوبية لفرنسا إخل

ية من اجلزائر كانت أقل أمّ  ومما يؤكد ذلك أن املعلومات التارخيية تقول إنّ 
ة مدينة م، وتقول كذلك إن ثلث أبني2110فرنسا عندما احتلتها عام 

اجلزائر كانت أوقافًا مما يعطي قوة ورخاًء للوضع االجتماعي الداخلي مل 
 .تكن تتمتع به باريس ذاهتا

باعتبارها عاماًل " القابلية لالستعمار"لحّدث مالك بن نيب عن  
االستعمار يريد منا البطالة، واجلهل واالحنطاط يف  داخليًا وبّي أنّ 

باطننا يستجيب لكل تلك الطلبات  وأنّ ق والوساخة، اْلخالق، والتفرّ 
، هذا ما قاله مالك بن نيب يف منتصف "القابلية لالستعمار"ْلننا منلك 

ما دور االستعمار : القرن العشرين، لكن مالك بن نيب مل يسأل نفسه
كالمه عن   الفرنسي يف وجود هذه الظواهر اليت رصدها وخباصة أنّ 

الل الفرنسي للجزائر بأكثر من مائة جاء بعد االحت" القابلية لالستعمار"
سنة؟ احلقيقة أننا ال جند أية إشارة إىل دور االستعمار الفرنسي يف تطوير 

الدراسة الفاحصة ملخططات  مثل هذه اْلمراض وتعميقها، مع أنّ 
االستعمار الفرنسي تبّي أنه حاول اقتالع الشعب اجلزائري اقتالعًا كاماًل 
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على تدمري شخصيته العربية واإلسالمية، من جذوره احلضارية، وعمل 
رض عليه التغريب بشكل قسري واجتهد يف تغيري هويته التارخيية، وف

وطني الذين ، واعترب اجلزائر فرنسا ما وراء البحار، وجاء باملستوكامل
، مما جعل مالك بن نيب أعطاهم أخصب اْلراضي، وفرض اللغة الفرنسية

ّلف كتبه اْلوىل ، لذلك أتابة بلغته العربيةم ال يعرف الكوهو العريب املسل
، ومل يستطع الكتابة باللغة العربية إال يف مرحلة متأخرة من باللغة الفرنسية

 . حياته بعد أن جاء إىل املشرق العريب وأتقن اللغة العربية فيها
تلك اْلفعال االستعمارية من اقتالع وتدمري  ليس من شك بأنّ 

وتغيري وتغريب كانت هلا اْلثار السلبية والتخريبية على اجملتمع واإلنسان 
اجلزائريي يف خمتلف اْلبعاد النفسية والعقلية واالجتماعية واالقتصادية 

" القابلية لالستعمار"كان هلا دور كبري يف التأسيس احلقيقي ل  ... إخل
 .مالك بن نيب بعد مائة سنة من االستعمار الفرنسي للجزائر كما رآها

" القابلية لالستعمار"و" عصر االحنطاط"اخلالصة إّن مفهومي 
سنصل إىل ُتاجان إىل حبث معّمق جديد كما اقرتح الدكتور صليبا 

 .أكثر صواباً مما طرحه مالك بن نيب نتائج جديدة
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 تفنيد بعض أخطاء الترابي

 
 جتديد الفكر"لحت عنوان  11/4/1009حماضرة يف  ألقى الرتايب 

ات متعد" الديين وأجهزة اإلعالم دة مثرية يف الصحافة ورافق ذلك تصُر
دة مثل إمامة املرأة للرجال يف الصالة، واحلجاب حول موضوعات متعد

، وللحق فإّن كثرياً ...وعذاب القرب والساعة واملهدي وحديث الذبابة إخل
خالل الربع اْلخري من القرن  -لحّدث عنه سابقاً -اْلن مما قاله الرتايب 

العشرين، ومن ذلك مناداته بتجديد أصول الفقه، وعلم احلديث، وعلم 
، وللحق أيضًا فقد كانت يف النفس أشياء حول بعض ...الكالم إخل

اته، ولكنين كنت أُسكتها وأٌقنعها بأّن  أقوال الرتايب يف كل مراحل تصُر
امة نواة دولة إسالمية يف حي مل ينجح غريه، وكانت الرجل جنح يف إق

هذه الدولة حلم اْلّمة بشكل عام وحلم اجلماعات واْلحزاب واهليئات 
والعلماء بعد احلرب العاملية اْلوىل بشكل خاص، فلنعطه فرصته الكافية 
من جهة، وكانت تأتينا اْلخبار بأّن هناك أناسًا حوله يناقشونه يف هذه 

اذة وأهنم سيعيدونه إىل الصواب من جهة ثانية، هذه بعض الفتاوى الش
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العوامل اليت كانت جتعلين أسكت، واْلرجح أهنا كانت جتعل غريي 
 .يسكت عن هذه الفتاوي واْلراء واالجتهادات واْلفكار الشاذة

واْلن بعد أن انتهى أمر السودان إىل أسوأ مما كان عليه قبل حكم  
ذم واالنقسام وسيطرة القوى الغربية عليه، من التشر  2818جبهة اإلنقاذ 

وبداًل من أن يكون حكم جبهة اإلنقاذ رافعة للعمل اإلسالمي، ومنوذجاً 
تذى أصبح عبئًا ومثاًل سيئاً، وكنت أتوّقع من الرتايب أن ين زوي يف  ُُ
إحدى الزوايا ويستغفر اهلل على تلك الزالت اليت أوصلت السودان إىل ما 

راه يعود إىل احلديث عن جتديد الفكر اإلسالمي، وإين إذ هو عليه اْلن، ن
أستغرب هذا احلديث بعد أن أثبت الواقع يف جتربة السودان املاثلة أننا 
لسنا أمام جتديد بل أمام إفساد وهتدمي، وكان اْلوىل به أن يكتب لنا عن 
أسباب فشل جتربة احلكم يف السودان، وما العوامل اليت وقفت وراء هذا 

شل، وأن يفّصل يف ذلك ليستفيد من كالمه العاملون يف احلقل الف
ملاذا عاد إىل احلديث عن جتديد الفكر : والسؤال اْلن. اإلسالمي

اإلسالمي؟ ملاذا عاد إىل تكرار آرائه وفتاويه الشاذة يف خمتلف اجملاالت 
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اليت يستطيع الرتايب أن " احليطة اهلابطة"اإلسالمية؟ وهل اإلسالم هو 

 عليها؟؟  جيرتئ
احليطة "لكن ليعلم الرتايب من اْلن فصاعدًا أّن اإلسالم ليس  

كما يتوّهم، ولن يكون االجرتاء عليه سهاًل من اْلن فصاعداً، " اهلابطة
ْلّن الكثري من الكّتاب واْلقالم ستتصّدى له اْلن بشكل أكرب مما يتوّقع، 

تابتهم وردودهم وستفضح دعاويه، ْلّن املربّرات اليت كانت لحول دون ك
 .على آرائه الشاّذة قد انتهت اْلن

سأشري اْلن إىل ثالثة أخطاء يف هذا املقال، وردت يف حماضرته  
الشرق "فيتي مع ، ويف مقابلتي صح"جتديد الفكر الديين"اْلخرية عن 

 .الصادرتي يف لندن" ةاجملل"ومع جملة " اْلوسط
رئيس السوداين عمر البشري إشارته إىل أّن سبب االختالف مع ال :اْلول

ظمأ السلطة عندمها، فكلما ُمنحا "ومع نائبه علي عثمان طه يعود إىل 
، ويف هذا تزكية لنفسه واهتام لغريه، "صالحيات تطّلعا إىل املزيد منها

ما الذي مينع أن يكون : وجيب أن ال يكون هذا منه، إىل جانب التساؤل
ي أفسد العالقة مع تلميذيه ظمأ السلطة عنده والتطلع إليها هو الذ
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ومريديه البشري وطه؟ وخباصة أّن إشارات وردت من بعض املتابعي للشأن 
إّن الرتايب كان : "السوداين وأبرزهم حممد أبو القاسم حا  محد والذي قال

ُلم بأن يكون رئيسًا جلمهورية السودان وأن يكون صادق املهدي رئيساً 
 ". للوزراء عنده

اْلمر يف صورة أخرى، ولنفرتض أّن كالم الرتايب لنضع : واْلن 
صحيح يف أّن لدى تلميذيه البشري وطه الظمأ للسلطة، فلماذا ال يرتك 
ذلك هلما طاملا أهنما ليس لديهم احنرافات عقائدية وشرعية ومنهجية 
ودينية، وليدفع املفسدة اْلكرب وهي ضياع السودان مبفسدة أصغر وهي 

 .مهالحقيق شهوة السلطة عند
اته الصحفية فقال :الثاين إنه ليس : "وصف الرتايب نفسه يف أحد تصُر

هل هذا الكالم بناء أم هتدمي؟ وما ". ُسّنيًا وال شيعيًا بل هو مسلم فقط
املضار واملفاسد واْلخطار اليت ترتّتب على القول بأنه ُسيّن؟ وباملقابل ما 

ى أنه ليس ُسّنياً؟ الفوائد واملكاسب واإلصالح الذي ينتج ويرتّتب عل
 وهل هذه بداية التجديد يف الفكر الديين؟ 
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قول " إنه ليس ُسّنيًا وال شيعياً "ليس من شّك بأّن قول الرتايب  

هّدام، ويضعه يف دائرة االهتام، ويضعه كذلك يف دائرة االبتداع، ْلّن معىن 
  التنّكر لكل كتب السّنة اليت مجعت أقوال الرسول" لست ُسّنياً "قوله 

 وأفعاله وتقريراته، هذه الكتب اليت وّجهنا إليها القرآن الكرمي، كما قال
الشافعي يف احلوار الذي أجراه حول ُحّجية الُسّنة بأّن القرآن وّجهنا إىل 

، لذلك فإّن التزام الُسّنة واتباع الرسول هو بأمر اهلل طاعة الرسول 
 .والقرآن، وليس اجتهاداً من عندنا

اهتم الرتايب اْلّمة بالتخّلف، ووصف اجملتمع اإلسالمي أكثر من  :الثالث
، لكّن هذا الكالم غري صحيح، ْلّن اْلّمة مع  "جمتمع متخّلف"مرّة بأنه 

كل اْلمراض اليت أصابتها، َتتلك حيويّة واضحة أفشلت كل خمّططات 
التغريب اليت وقعت خالل القرن املاضي، بقصد استئصال اإلسالم وحموه 

واقع حياة الناس، وقّدمت التضحيات اليت ال لحصى باملال واجلهد من 
 والوقت والدم، وحَمََضت دعاة اإلسالم تأييدها ونصرهتا، ولكن املتخّلف 

هم القيادات أمثال الرتايب الذين مل ُسنوا االستفادة من  -يف احلقيقة-
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جهود حيوية اْلّمة، ومل ُسنوا معاجلة أمراضها، ومل ُسنوا استثمار 
 .املسلمي ولحويلها إىل انتصارات حقيقية على اْلرض
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 حوار في مسألة الدولة اإلسالمية

 
راجع السيد ابراهيم غرايبة موقف احلركات اإلسالمية يف العصر  

" الرأي"احلديث من مسألة الدولة اإلسالمية يف مقاله املنشور يف صفحة 
يوليو /َتوز 1بتاريخ " دولة إسالمية أم دولة مسلمي؟"لحت عنوان 

: م، وقّلل يف هذه املراجعة من شأهنا، وتساءل يف بداية املقال فقال1001
ما هي الدولة اإلسالمية؟ هل هي قائمة بالفعل يف العامل أم ليست "

وأشار إىل معيار وجود الدولة اإلسالمية فحّدده بالسعي إىل " موجودة؟
الدولة اإلسالمية قائمة ِبذا  أنّ تطبيق الشريعة يف احلياة واحلكم، واستنتج ب

معظم الدول اإلسالمية تعترب الشريعة اإلسالمية مصدرًا من  املعىن ْلنّ 
مصادرها التشريعية وتنص على ذلك يف دساتريها من جهة، وتسعى إىل 

 واعترب أنّ . تطبيق كثري من أحكامها يف شؤوهنا املختلفة من جهة ثانية
ومخسي دولة تعترب نفسها دواًل  منظمة املؤَتر اإلسالمي تضم ستاً 

فالدول : "إسالمية، وانتهى غرايبة إىل تقرير وجود الدولة اإلسالمية فقال
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اإلسالمية باملفهوم االصطالحي قائمة بالفعل، واحلديث عن العمل على 
 ".قإقامتها هو سعي إىل لحقيق ما هو حمقَّ 

ة طرحت حركات إسالمية وعلماء وشخصيات شعار إقامة الدول 
اإلسالمية يف مطلع القرن العشرين ردًا على إلغاء كمال أتاتورك اخلالفة 

م، وكانت تقصد من ذلك جعل اإلسالم مرجعية للحكم بعد 2819عام 
املعيار يف احلكم على  أن أصبحت االيديولوجيا القومية هي املرجعية، ْلنّ 

 اإلسالم دولة بأهنا إسالمية أو غري إسالمية هو اعتمادها اإلسالم أو غري
تطبيق بعض اْلحكام  -كما ذكر السيد غرايبة-كمرجعية، وليس املعيار 

وزيادة حجم اْلحكام املطبقة مبرور الزمن، ومما يؤكد ذلك تعريف 
: املوسوعة الفقهية للدولة اإلسالمية بأهنا تقوم على ثالثة أركان وهي

كل : "فتقول الدارف املوسوعة وتعرّ (. السيادة) املنعة، و الرعية، و الدار
ق فيها أحكام أمصار سكنها مسلمون وإن كان معهم فيها غريهم، أو تطبّ 

هم املقيمون يف حدود الدولة من : "فتقول الرعيةف وتعرّ ". اإلسالم
السيادة هي ظهور حكم : "فتقول السيادةف وتعرّ ". املسلمي وأهل الذمة

ة ال تتحدد فالدولة كما هو واضح من تعريف املوسوع". اإلسالم ونفاذه
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باملسلمي فقط وال بتنفيذ بعض اْلحكام الشرعية، بل البد منذ البداية 

 من ظهور حكم اإلسالم يف كل شيء ونفاذه، ومما يلفت النظر أنّ 
املوسوعة الفقهية عرفت الدار بأهنا تتحدد بظهور أحكام غري العبادة مثل 

ي كل أرض ه: دار اإلسالم: "حكم لحرمي اخلمر والزنا فقال الشافعية
كل حكم من : تظهر فيها أحكام اإلسالم، ويراد بظهور أحكام اإلسالم

أحكام غري حنو العبادات كتحرمي الزنا والسرقة أو يسكنها املسلمون وإن  
وصف   لذلك وبناء على ما سبق تبيانه فإنّ ".  كان معهم فيها أهل ذمة

ظمة املؤَتر كثري من دول العامل اإلسالمي ذاهتا باإلسالمية من داخل من
اإلسالمي أو من خارجها ال يلغي عنها صفتها االيديولوجية املغايرة 

 .لإلسالم باملعىن الوصفي وليس باملعىن القيمي
هناك شططًا يف تفسري قوله  وإنين أتفق مع السيد غرايبة يف أنّ  
 : َُُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه فَُأولَِئَك ُهُم ، (املائدة)  (44) اْلَكاِفُرونَ َوَمْن ملَْ 

ويبلغ هذا الشطط أوجه عندما ُكم بعض الدارسي بالكفر على 
اجملتمعات، لكن هذا احلكم جاء من خطأ التحليل للواقع اإلسالمي، ومن 

م مع كل 2819ة، فسقوط اخلالفة عام عدم التمييز بي اخلالفة واْلمّ 
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ة لكيان اإلسالمي بل بقيت اْلمّ نتائجه الكبرية يف حياة املسلمي مل يلغ ا
م اإلسالم، وتقيم عباداته، وتتلو قرآنه، ولحيي يَ اإلسالمية قائمة لحتضن قِ 

سقوط اْلحكام الشرعية ال ينزع صفة اإلسالم عن  ، وإنّ ...آدابه إخل
املسلمي، وقد انطبق عليهم حكم املسألة املاردينية اليت قال ِبا ابن تيمية 

من دار اإلسالم، مث احتلها أعداء اإلسالم،  حيث كانت ماردين جزءاً 
وانتقلت إىل دار الكفر ومل تعد تظّللها شرائع اإلسالم، فأفىت ابن تيمية 
بأننا ال ميكن أن منضي على املسلمي فيها أحكام الكفر، بل هم جزء من 

وعلى ، ة اإلسالمية، منضي على املسلمي منهم أحكام اإلسالماْلمّ 
 .ام الكفرالكافرين منهم أحك

النظام اإلسالمي ليس أحكاماً جاهزة ولكنه  واعترب السيد غرايبة أنّ  
قواعد عامة ومقاصد كلية وأهداف وغايات وفلسفة يسعى املسلمون إىل 

اْلحكام يف النظام  تطبيقها، ولكن هذا الكالم بعيد عن الصواب ْلنّ 
يقها، أحكام جاهزة البد من تطب :اْلول: اإلسالمي تنقسم إىل قسمي

وهي أحكام مرتبطة بالفطرة كاْلحكام املرتبطة بفطرة التعبد، وفطرة 
، ومن هنا جاءت جهوزيتها وثباهتا، ...اجلنس، وفطرة حب املال إخل
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أحكام متغرّية، وهي اْلحكام املرتبطة باْلمور املستجدة على حياة  :الثاين

الطعام والشراب الناس يف جمال الصناعة والتجارة والزراعة والبيع والشراء و 
، وجاء تغرّيها من أهنا مرتبطة ...واللباس وصور االنتخاب والتشاور إخل

بأشكال احلياة املتغرّية، وقد وضع اإلسالم منهجًا الستنباط هذه اْلحكام 
علم أصول الفقه، وعلوم القرآن، وعلم : يعتمد على عدة علوم منها

م تنفيذ هذين النوعي ، واملطلوب من املسل...احلديث، وعلوم اللغة إخل
من اْلحكام، وعندما ينفذمها فإنه سيتحقق العدل واْلمن والرمحة اليت 
جاءت الشريعة من أجل لحقيقها، وبعد هذا التنفيذ فيمكن االستفادة من 
جتارب اْلمم اْلخرى يف لحقيق أية صورة أخرى ميكن أن ترتقي حبياة 

ة والرخاء واخلري والعدل املسلمي، وتقودهم إىل مزيد من العدل والسعاد
 .والصالح

لحدث السيد غرايبة يف هناية مقاله عن الشيخ حسن البنا ونشأة  
اإلخوان املسلمي، وحاول أن يوظف بعض أعمال البنا يف دعواه أولوية 

ة على الدولة، واعترب البنا متساهاًل يف شأن الدولة متشددًا يف العمل لألمّ 
ة، ودّلل على ذلك بعزوف البنا عن املشاركة يف صرف جهوده باجتاه اْلمّ 
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االنتخابات، واالبتعاد عن السياسة احلزبية، واالنسحاب من اللعبة 
: البنا اهتم بكال اْلمرين الربملانية، لكن هذا التوظيف غري صحيح، ْلنّ 

نشأة اإلخوان املسلمي عام  الدولة واْلمة، ومما يدل على ذلك أنّ 
م، ومما يدل 2819لى سقوط اخلالفة عام م جاءت كرد فعل ع2811

، "القرآن دستورنا"على ذلك الشعار الذي رفعه اإلخوان يف هتافاهتم وهو 
الظواهر اليت أشار إليها غرايبة يف موقف البنا من االنتخابات  واْلرجح أنّ 

واْلحزاب والربملان آتية من لحليله للوضع املصري الذي وجد أنه قام على 
 :الثانيةسلطة االحتالل الربيطاين وهي سلطة حقيقية، و  :اْلوىل: سلطتي

سلطة احلكومة املصرية وهي سلطة هامشية، ولن تكون هناك سلطة 
حقيقية، وسيادة فعلية ْلية حكومة إال بزوال االحتالل، واعترب أية جهود 
باجتاه إقامة الدولة اإلسالمية يف ظل االحتالل عبث ال طائل لحته، واعترب 

ة يف إطار اْلحزاب واالنتخابات والربملان هو تفتيت لقوى اْلمّ أي صراع 
اجلهاز "وإضعاف هلا يف مواجهة االحتالل، ومما يؤكد ذلك إنشاؤه 

 . من أجل مواجهة االحتالل، والذي كلفه حياته يف مرحلة الحقة" اخلاص
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أما رشيد رضا فقد كان مهتمًا بالدولة على عكس ما ذكر السيد  

بعد سقوط اخلالفة " اإلمامة العظمى"ى ذلك تأليفه كتاب غرايبة، ودل عل
م وبروز آراء تقول بعدم أمهية اخلالفة، وأهنا افتئات على 2819عام 

اإلسالم ليس فيه حكم، وقد رد رشيد رضا يف ذلك الكتاب  الدين، وأنّ 
على كل تلك اْلراء، وبّي أمهية الدولة يف حياة املسلمي وضرورة 

اء موقف البنا متأثرًا بأستاذه رشيد رضا من حيث استئنافها، وقد ج
 .ةاالهتمام بالدولة وإعطائها حقها باإلضافة إىل االهتمام باْلمّ 

إقامة الدولة هي املشكلة اْلصعب بالنسبة  ليس من شك بأنّ  
تنا يف هذه الصعوبات تزداد بالنسبة ْلمّ  جلميع اْلمم، ومن اْلكيد أنّ 
ال تفرط اْلحزاب واجلماعات والعلماء يف عصر العوملة، ولكن اْلهم أن 

 .املعايري واجلهود اليت تضبط وجودها وقيامها
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 قراءة في سيرة حسن البّنا رحمه الله تعالى
 
يف قربة حممودية البحرية، وتعّلم يف  2809ُولد حسن البّنا عام  

مدرسة الرشاد الدينية، مث انتقل إىل املدرسة اإلعدادية، وحفظ البّنا نصف 
القرآن الكرمي أثناء وجوده يف مدرسة الرشاد الدينية، وحفظ نصفه اْلخر 
بعد انتقاله إىل املدرسة اإلعدادية، مث انتقل إىل مدرسة املعّلمي اْلولية 
بدمنهور، وملا يتم العام الرابع عشر من عمره، وقضى فيها ثالث سنوات 

علوم يف القاهرة وحصل ليتخرّ  بعدها معّلمًا ابتدائياً، مث توّجه إىل دار ال
، حيث تعّي إثر محله هذه الشهادة 2810منها على الدبلوم يف عام 

يف  2811مدّرساً يف االمساعيلية، أنشأ البّنا مجاعة اإلخوان املسلمي عام 
، واستشهد عندما اغتاله 2811االمساعيلية، مث انتقل إىل القاهرة عام 

 .2848( فرباير)شباط  21امللك فاروق يف 
الشك أّن البّنا رجل ربّاين قّدم حياته يف سبيل اإلسالم، واستطاع  

أن يكون مؤثّرًا يف مسرية احلياة اإلسالمية، فاستفاد ممن قبله، وبىن عليه، 
فاستفاد من توّجهات حممد رشيد رضا وعبد الرمحن عزّام اإلصالحية 
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ا إىل ما الذي وّفق فيه حسن البنّ : ، لكّن السؤال اْلهّم يبقى...إخل

 الصواب، وما الذي مل يوّفق فيه إىل الصواب؟ 
وّفق حسن البّنا إىل الصواب يف أنه توّجه إىل اإلنسان املسلم منذ  

البداية، وتعامل معه، واعتربه اْلصل يف التغيري واجته إىل إصالحه وبنائه 
البناء الصحيح، وميكن أن ندرك قيمة هذا التوّجه إذا قارنّاه بعلماء آخرين 

هوا إىل إصالح املؤسسات من أجل تغيري الواقع كما فعل حممد عبده اجت
عندما اجته إىل إصالح القضاء الشرعي ومؤسسات اْلزهر التعليمية 

لكّن الثمرة كانت جذورها أكثر جدوى على اْلّمة من خالل ... إخل
 . حركة البّنا اليت اجتهت إىل بناء اإلنسان املسلم

أصاب يف أصول املعاجلة اليت توّجه ِبا إىل  واْلهّم من ذلك أّن البّنا
القلب : هذا اإلنسان فعاجل ثالثة عناصر يقوم عليها اإلنسان املسلم وهي

والعقل واجلسد، وميكن أن نلمس تأكيدًا لذلك يف معظم رسائل البّنا، 
فلو أخذنا رسالة التعاليم وهي أهّم الرسائل اليت يأخذ البّنا البيعة عليها 

لحت لواء مجاعة اإلخوان، جند أهنا عاجلت اجلوانب الثالثة  من املنضوين
القلب والعقل واجلسد، وميكن أن جند تأكيداً : يف اإلنسان املسلم وهي
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لذلك عند فرز اْلمور املطلوبة، فنجد أّن بعض اْلمور املطلوبة عاجلت 
القلب والروح، وبعضها اْلخر عاجل العقل والتفكري، وبعضها الثالث عاجل 

 :سد، وميكن أن جند الصورة التاليةاجل
الورد اليومي من القرآن، ذكر اْلخرة، أداء نوافل العبادة،  :معاجلة القلب

صيام ثالثة أيام كل شهر، الذكر القليب واللساين، أداء الصالة يف أوقاهتا، 
 ...استصحاب نية اجلهاد، جتديد التوبة إخل

حفظ اْلحاديث، مطالعة رسائل اإلخوان وجرائدهم، تكوين  :العقل
مكتبة خاصة، درس رسالة يف أصول العقائد، ورسالة يف فروع الفقه 

 ...إخل
الكشف الصحي، االبتعاد عن اإلسراف يف القهوة والشاي،  :اجلسد

 ...االمتناع عن التدخي، العناية بالنظافة، جتنب اخلمر وامليسر واملفرت إخل
جلدير بالذكر أّن قيمة هذه املعاجلة للعناصر الثالثة يتضح ومن ا 

عندما نقارهنا مبعاجلة حزب التحرير لإلنسان املسلم من خالل الرتكيز 
على عنصر واحد هو عنصر الفكر، مث ننظر إىل نتائج املعاجلتي، فنجد 
أّن معاجلة البّنا أَثرت نتائج إجيابية يف خمتلف جماالت حياة املسلمي 
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يف حي أّن معاجلة حزب التحرير ... خرى يف السياسة واإلعالم إخلاْل

 .أعطت نتائج حمدودة جداً يف حياة املسلمي
ومما وّفق فيه البّنا إىل الصواب أيضًا توّجهه إىل العمل اجلماعي،  

واجتهاده يف إنشاء مجاعة اإلخوان املسلمي، وعدم االقتصار على 
سالمية، وعدم العيش يف بر  عاجي، لقد الكتابة والتأليف يف العلوم اإل

أحسن يف نزوله إىل الشارع، ومعايشته مجاهري املسلمي، ومعاينته 
ْلحواهلم، ومعاجلته مهومهم، وقد كان هذا دأب علماء اْلّمة على مدار 
التاريخ بدءاً من أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل، ومروراً بابن 

الم وانتهاء بشيوخ اْلزهر الذين واجهوا نابليون تيمية والعّز بن عبد الس
بونابرت عند احتالله مصر، ْلّن العامِل املسلم ال يتعّلم اإلسالم وميأل 
عقله به  من أجل أن يدّون الكتب واملؤلّفات والصفحات، ولكن من 

يأمر باخلري والطهر والفضيلة : أجل أن يعاجل الواقع اإلسالمي ويرتقي به
 ...، وينهى عن الرذيلة والشّر واالنقسام إخل...لعفاف إخلواالستقامة وا

وميكن أن تتضح قيمة توّجه البّنا إىل العمل اجلماعي وآثار ذلك يف  
حياة اْلّمة عند مقارنته بشخص آخر هو حممد عبده، اجته إىل التأليف 
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والكتابة، وتعامل مع خنبة من املثّقفي، لكّن حركة البّنا اجلماعية كانت 
 .ر بركة على حياة اْلّمة من أعمال تلك النخبة الثقافيةأكث

لكّن البّنا مل يوّفق إىل الصواب يف بعض أحكامه على الواقع  
القومية املصرية من جهة، والدميقراطية : اجلديد الذي عايشته مصر وهو

 .من جهة ثانية
يف  2828أّما بالنسبة للقومية املصرية ققد ظهر جيل بعد ثورة  

يت قادها سعد زغلول يعترب أّن الشعب املصري يشّكل أّمة مصر وال
فرعونية مستقّلة، ال عالقة هلا بالعرب واملسلمي إال عالقة اجلوار، وقد 
جاء هذا  التوّجه متأثّراً بعصر القوميات الذي ساد القرن التاسع عشر يف 
أوروبا، والقومية املصرية هي الرابطة اليت حّلت حمل رابطة اْلخوة 

سالمية، والقومية املصرية  هي أيديولوجيا حّلت حمل الدين اإلسالمي، اإل
فيجب أن يكون املصري والؤه ملصر، وحّبه ملصر، وتضحيته يف سبيل 

وقد قاد هذا التيار يف مصر معظم املفّكرين البارزين من  ... مصر إخل
طه حسي وعّباس حممود العّقاد، وتوفيق احلكيم، وحممد حسني : أمثال

 ...يكل، وسالّمة موسى إخله
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عندما تعّرض البّنا إىل موضوع القومية املصرية اعترب أنه إذا كانت  

القومية تعين حب القوم، والوطنية تعين حب الوطن فهذا مما يقرّه اإلسالم 
ويعرتف به، وإذا كان يعين التعّصب املقيت للقوم والوطن فهذا مما يبغضه 

، لكن القومية املطروحة يف مصر آنذاك اإلسالم، وما قاله البّنا صحيح
واملنقولة عن احلضارة الغربية مل تكن املعاين السابقة فقط، بل كانت تعين 
أّن املصريي أّمة فرعونية، وأّن االنتماء إىل هذه اْلّمة جيب أن يكون 
احلقيقة الوحيدة اليت يدور حوهلا املصري يف مشاعره وأفكاره وسلوكه 

دة ودين وأيديولوجيا جيب أن يقيم املصري عليه وتصرّفاته، وهي عقي
وجوده وكيانه، والشك أّن هذا الكالم عدا أنه غري صحيح شرعاً، ليس 
بصحيح موضوعياً، فليس هناك أّمة فرعونية، والشعب املصري يشّكل 
جزءًا من اْلّمة اإلسالمية، وقد دخل اإلسالم يف كل جزئيات حياته 

ة واالقتصادية والرتبوية والفنية والسياسية النفسية والعقلية واالجتماعي
 ...إخل

وأمر آخر مل يوّفق فيه حسن البّنا إىل الصواب هو َتييزه بي  
الدستور والقواني، واعتباره أّن الدستور املصري أقرب ما يكون إىل 
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اإلسالم، وال يعدل به نظامًا آخر، واعتباره أّن اخلطأ يف القواني املخالفة 
، ...القواني اليت تبيح الربا وتسمح ببيع اخلمور والزنا إخل لإلسالم مثل

لكن هذا التمييز غري صحيح ْلّن كاًل من الدستور والقواني مرتبطان 
بالدميقراطية اليت هي مظّلة هلما، وهي اْلصل الذي يتفّرعان عنها، 

ت واحلقيقة أّن املخالفات الشرعية اليت برزت يف احلياة املصرية واليت جتّسد
يف القواني املصرية، إمنا جاءت من الدميقراطية اليت أفرزت الدستور 
والقواني، وخباصة جاءت من اجلانب الفلسفي يف الدميقراطية، ْلّن 

الفلسفة وهو اْلهم والثابت، واْلليات وهي : الدميقراطية ذات حالتي
لسفة ، والف...اْلقل أمهية من مثل إجراء االنتخابات وإقامة اْلحزاب إخل

يف الدميقراطية تقوم على نسبية احلقيقة، أي أنه ليست هناك حقيقة 
مطلقة، وأّن كل شيء قابل للتغيري، لذلك ميكن أن يكون الربا والزنا 
حرامًا يف نظر الدميقراطية مث يصبح حالاًل أو العكس، ْلّن احلقيقة نسبية 

يف ديننا إىل  يف نظرها، يف حي أّن هناك بعض احلقائق الثابتة ال تتغرّي 
حرمة الزنا والربا، وكون الظهر أربع ركعات، : قيام الساعة من أمثال
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وهذه احلقائق الثابتة مرتبطة بنصوص ... ووجوب الصيام يف رمضان إخل

 .قطعية الثبوت قطعية الداللة
من الطبيعي أن يوّفق البّنا إىل الصواب يف بعض االجتهادات، وأن  

ضها اْلخر، فهذا أمر طبيعي يف البشر، لكّن ال يوّفق إىل الصواب يف بع
اْلهّم من ذلك، أنه حفر جمرى فيه خري كثري، ويفرتض فيمن يأيت بعده 
أن يبين على الصواب الذي وّفق إليه البّنا، ويبتعد عن اخلطأ الذي مل يوّفق 
فيه، وهذا ما حدث فعاًل، فقد أغىن عدد من املفّكرين والكّتاب 

عبد القادر عودة، وسيد : ذي تركه البّنا من أمثالاإلسالميي الصواب ال
، وهذا من املبّشرات اليت تدعو ...سابق، وسيد قطب، وحممد قطب إخل

إىل التفاؤل وإىل االطمئنان إىل أّن مسرية العمل اإلسالمي تتجه يف االجتاه 
 .السليم، وبأّن الالحق يبىن على صواب السابق
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 " نيةاإلسالم والعلما"قراءة في مقال 
 لألستاذ راشد الغنوشي

 
" اإلسالم والعلمانية"نشر اْلستاذ راشد الغنوشي مقااًل لحت عنوان  

مت نقلته عدد من اجملالت، ونظرًا ْلمهية املوضوع " اجلزيرة نت"يف موقع 
 .ولقيمة الكاتب أجريت مراجعة له يف السطور التالية

العلمانية، وذكر تعّرض اْلستاذ راشد الغنوشي يف مقاله لنشأة  
التنازع الطويل الذي حدث بي رجال الكنيسة ورجال العلم، وجاءت 

العلمانية َثرة هلذا التاريخ، واعتربها حالا إجرائياً يتمّثل يف لحرير العقول من  
كل وصاية، مث اعترب الغنوشي أّن البعد الفلسفي دخل إىل العلمانية 

نية اجلزئية، وهو قد استفاد وأصبحت هناك علمانية شاملة مقابل العلما
يف تقرير هذا التقسيم من الدكتور عبد الوّهاب املسريي، ووّضح أّن هذه 

السياسية : العلمانية الشاملة هي اليت لحكم العالقات الدولية اليومية
  ...تصادية والفنية والثقافية إخلواالق

 :هناك مالحظتان على الكالم السابق
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إىل العلمانية على أهنا أمر إجرائي وأّن البعد إّن نظرة الغنوشي  :اْلوىل

الفلسفي دخل عليها يف وقت الحق غري صحيح، وذلك ْلّن البعد 
الفكري والفلسفي موجود يف العلمانية مع البعد اإلجرائي منذ حلظة 
والدهتا، ْلّن العلمانية كانت حصيلة املواجهة بي الدين والعلم، ورجال 

البد من اختاذ موقف فكري فلسفي من  الكنيسة ورجال العلم، فكان
الدين، وهو الرفض والعداء واإلقصاء ْلّن الدين يدافع عن حقائق غري 

أثبت العلم خالفها، والبد من تقدمي املادة،  -يف نظرهم-صحيحة 
وإنكار الروح املرتبطة بالدين، والبد من االهتمام بالدنيا والتنّكر لعامل 

ة احلقيقة يف وجه احلقائق املطلقة اليت كان اْلخرة، والبد من اعتماد نسبي
يقّررها الدين، وكان البد من اختاذ موقف إجرائي من رجال الدين وهو 

: إبعادهم من التدّخل يف شؤون احلياة، فاْلمر املؤّكد أنه ترافق املوقفان
الفكري واإلجرائي يف صياغة العلمانية منذ اللحظة اْلوىل، وهذا ما 

 .جتاهله الغنوشي
مّيز الغنوشي بي العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة، واعترب اْلوىل  :لثانيةا

مقبولة والثانية غري مقبولة، واستند يف جانب من كالمه وقبوله للعلمانية 
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اجلزئية على عبد الوّهاب املسريي، واحلقيقة أّن التمييز ميكن أن يكون 
ية، ويف هذه احلالة يكون القصد منه فهم التطّور الذي سارت فيه العلمان

التمييز مقبواًل وهو الذي أشار إليه املسريي أحيانًا يف دراسته عن 
العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة، لكّن اعتبار العلمانية اجلزئية ال 
تتعارض مع اإلسالم، واعتبار العلمانية الشاملة هي اليت تتعارض مع 

كل املفردات اليت جتعلنا نعترب   اإلسالم، هذا الكالم غري صحيح، ْلنّ 
العلمانية الشاملة تتعارض مع اإلسالم موجودة يف العلمانية اجلزئية من 

اعتبار املادة أساس الكون، واالنطالق من نسبية احلقيقة، ومعاداة : مثل
الدين، واعتبار الغيب خرافة وأوهاماً، وتقديس الدنيا وتدنيس اْلخرة 

راهيم مربوك يف إحدى دراساته إىل خطأ قبول وقد أشار الدكتور اب... إخل
العلمانية اجلزئية وإىل خطأ التمييز بي العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة، 
واعترب أّن اْلصل الذي جيعل املسلم ال يقبل العلمانية الشاملة موجوداً 
وكامنًا يف العلمانية اجلزئية وأوهلا فصل الدين عن الدولة، وآخرها نسبية 
احلقيقة، لذلك فإّن العلمانية اجلزئية تتساوى يف التحرمي مع العلمانية 

 .الشاملة، لكّن االختالف بينهما يكمن يف الكم وليس يف أصل املشكلة
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وقد أشار الغنوشي يف جانب آخر من مقاله إىل التمييز بي اجملال  

 : السياسي والديين يف اإلسالم، وأّصل هلذا التمييز بعّدة وقائع، هي
أّن اجملال السياسي أساسه جلب املصاحل ودرء املفاسد وأداته العقل،  -2

 . وأّن اجملال الديين أساسه الوحي
واْلصل فيه التقيد بالنصوص )َتييز اْلصوليي بي جمال العبادات  -1

واْلصل فيه البحث عن )وجمال املعامالت ( الواردة دون تعليل وال تعطيل
 (. العلل واملقاصد واملآل

بي مهّمته الرسالية التبليغية  َتييز اْلصوليي يف عمل الرسول  -1
 . قاضياً وحمارباً ومفتياً وزوجاً وبي ما خير  عن ذلك من نشاطه السلطاين 

السياسي والديين عّدة : وقد بىن الغنوشي على هذا التمييز بي اجملالي
 : أمور هي

 . السماح بتبلور مؤسستي إحدامها سياسية واْلخرى دينية -2
 . قيام بعض أشكال حياد الدولة حنو الشأن الديين -1
 . دياناتقيام تعايش بي اإلسالم وبي غريه من ال -1
 . إمكان معارضة الدولة بوصفها كياناً بشرياً  -4
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وأنا سأحّمص على كل هذه الوقائع اليت ذكرها الغنوشي، واليت اعتربها 
أصواًل بىن عليها وجهة نظره يف الفصل بي السياسي والديين يف اإلسالم، 

العلمانية كما سأتفّحص على النتائج اليت توّصل إليها واليت جعلته يتقّبل 
 .اجلزئية على أساسها

أّما بالنسبة للقضية اْلوىل وهي التمييز بي اجملالي السياسي والديين  
يف اإلسالم، فهذا الكالم غري صحيح، وبالعكس فإّن السياسي خاضع 
للديين، ويدّل على ذلك أّن كل اْلحكام اليت تنّفذها الدولة مستقاة من 

كحّد السرقة والزنا واخلمر : احلدود الشريعة اإلسالمية من مثل أحكام
كتحليل البيع ولحرمي : ، ومن مثل أحكام املال...وقتل النفس واحلرابة إخل

، ومن مثل أحكام اْلسرة، كاملهر ...الربا وتشريعات اإلرث والرهن إخل
 ...والطالق والزوا  والرضاعة إخل

ّيز وميكن أن نذهب إىل أبعد من ذلك، فالتصّور اإلسالمي ال مي 
بي الشأن الدنيوي الذي هو أوسع من السياسي وبي الشأن الديين، إذ 
يعترب التصّور اإلسالمي أّن كل نشاط دنيوي يقوم به املسلم يبتغي به 

يف حديثه الذي قال  وجه اهلل فهو عبادة، كما وّضح ذلك الرسول 
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أيأيت أحدنا شهوته : يف بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول اهلل: "فيه

أرأيتم لو وضعها يف حرام، أكان عليه فيه؟ : ويكون له فيها أجر؟ قال
 .(2)" فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجراً 

بعد هذا التبيي عن ارتباط الديين بالدنيوي وبالسياسي يف : واْلن 
اإلسالم، ميكن أن نثبت التوضيحات التالية على احلجج اليت أوردها 

 :تمييز بي الديين والسياسيالغنوشي من أجل قبول ال
اعترب الغنوشي أّن الشأن السياسي الذي هو جزء من الشأن الدنيوي  -2

يدور على جلب املصاحل ودرء املفاسد، وهذا غري صحيح، فإّن اإلسالم 
يعترب أّن تنفيذ الشريعة اإلسالمية بكل حذافريها يف جمال االجتماع 

هو الذي ُّقق املصاحل ... إخل والسياسة واالقتصاد والعالقات والعبادات
ويدرء املفاسد، وهذا ما قامت به الدولة اإلسالمية على مدار تارخيها، 

فاْلصل تنفيذ أوامر الدين فتكون النتيجة لحقيق املصاحل ودرء املفاسد يف  
أّما القاعدة اْلصولية اليت ذكرها اْلصوليون، واليت تقوم . كل أمور الدنيا

                                                 
 (.2904)، رقم (1/200)مسلم، اإلمام مسلم، صحيح  (2)
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ملرسلة للمسلمي، فقد توّصلوا إليها من خالل على مراعاة املصاحل ا
استقراء أحكام الشريعة اإلسالمية واليت دلّتهم على هذا التوّجه اْلصيل 
يف الدين، وقد أعملها الفقهاء يف كل أمر ال نّص فيه، واعتمدوها كثرياً 
يف إصدار أحكامهم، وهناك تفصيالت تتعّلق بكيفية إعماهلا ال جمال 

 .لذكرها
الغنوشي بي جمال العبادات واملعامالت واعترب أّن جمال العبادات  مّيز -1

، وجمال (واْلصل فيه التقيد بالنصوص الواردة دون تعليل وال تعطيل)
، واْلرجح أّن هذا (واْلصل فيه البحث عن العلل واملقاصد)املعامالت 

التمييز غري دقيق، فالعلماء احملّققون يعتربون أّن البحث عن العلل 
ملقاصد واملآل وارد حىت يف العبادات، وليس فقط يف املعامالت، وا

واستشهدوا على ذلك بعّدة آيات لحّدثت عن العبادات وبّينت احلكمة 
َياُم  : يف الصيام منها، فقال  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصن

ُقونَ َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلعَ  ، وقال (البقرة) (211) لَُّكْم تَ ت َّ
 يف الصالة : َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر اَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن ْ َوأَِقِم الصَّ

يف  ، وقال (العنكبوت) (41)وَن َوَلذِْكُر اللَِّه َأْكبَ ُر َواللَُّه يَ ْعَلُم َما َتْصنَ عُ 
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يِهْم ِِبَا َوَصلن َعَلْيِهْم ُخْذ ِمْن : شأن الزكاة ُرُهْم َوتُ زَكن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهن

 : يف شأن احلج ، وقال (201التوبة،) ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن هَلُمْ 
 ٍَّوأَذنْن يف النَّاِس بِاحلَْجن يَْأتُوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلن َضاِمٍر يَْأِتَي ِمْن ُكلن َفج

لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم َويَْذُكُروا اْسَم اللَِّه يف أَيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى  (10) َعِميقٍ 
َها َوأَْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقريَ  مُثَّ  (11) َما َرَزقَ ُهْم ِمْن َِبِيَمِة اْْلَنْ َعاِم َفُكُلوا ِمن ْ

 .(احلج) (18) ُفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ 
واعترب أّن هناك تبليغاً وأّن هناك  لحّدث الغنوشي عن سرية النيب  -1

سّنة تشريعية هي امللزمة للمسلمي، فهذا احلديث عن السرية غري دقيق، 
من قول أو فعل أو تقرير فهو  واحلقيقة أّن كل ما وصلنا عن الرسول 

سّنة، لكّن درجة االلتزام ختتلف حسب فحوى صيغة اخلطاب الذي ورد 
، فبعض هذه اْلقوال فرض، وبعضها واجب، وبعضها من الرسول 

مندوب، ويأيت يف املقابل إشارة إىل احلرام، واملكروه كراهة تن زيهية وكراهة 
ك سّنة غري مؤّكدة، وتفصيل هذه لحرميية، كما أّن هناك سّنة مؤّكدة، وهنا

املصطلحات يف كتب علم اْلصول ويف كتب علم احلديث والفقه، ويأيت 
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َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة  :هذا االقتداء وااللتزام من قوله 
 . (اْلحزاب)  (12)ريًا َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اْْلَِخَر َوذََكَر اللََّه َكثِ 

واْلن ميكن أن ندّون بعض املالحظات حول النتائج اليت بناها  
 :على التمييز بي الديين والسياسي يف التاريخ والدولة

إحدامها سياسية : أشار الغنوشي إىل أّن اإلسالم أفرز مؤسستي -2
مع أّن قيام هاتي . وهي الدولة، وأخرى دينية يقوم عليها العلماء

للتاريخ اإلسالمي، بل هو ما انتهت  ثلىليست هي الصورة املاملؤسستي 
 ثلى أن يكون قائد الدولة سياسياً ة التاريخ اإلسالمي، فالصورة املإليه مسري 

وعاملاً، لذلك اشرتط مؤلّفو اْلحكام السلطانية العلم يف احلاكم، ومع 
ذلك ال يعين التقسيم السابق افرتاق السياسة عن الدين يف التاريخ 
اإلسالمي كما تريد العلمانية، بل كانت الدولة ترجع إىل الدين يف كل 

جع يف  ، وتر ...أمورها وتصرّفاهتا وعالقاهتا وأحكامها وحرِبا وسلمها إخل
كل ذلك إىل العلماء، بل كان اْلمر أبعد من ذلك فهي تأخذ شرعيتها 
من تزكية العلماء هلا، وذلك بعد أن تعلن الدولة وأمراؤها التزامهم بالشرع 
اإلسالمي عند قيامها، إذًا كان هناك تداخل بي اجملالي السياسي 
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ه، وكانوا يلتزمون والديين، وكان رجال الدولة يلتزمون بالدين وأوامره ونواهي

 .يف كل تفصيالت اْلمر السياسي بالدين وتشريعاته
لحّدث الغنوشي عن حياد الدولة يف التاريخ اإلسالمي، وأهنا كانت   -1

ال تتدّخل يف الشأن الديين، وهذا غري صحيح، فهي كانت تنّفذ اْلمر 
الديين، وتلتزم بكل تفصيالته، فمعظم الدول اليت قامت يف التاريخ 
اإلسالمي قامت من أجل واحد من ثالثة أمور أو من أجل اثني منها، 

إحداث جتديد يف أمر ديين،   :اْلول: أجل الثالثة جمتمعة، وهيأو من 
كما فعلت الدولة السلجوقية عندما رّوجت املذهب اْلشعري يف مواجهة 
الدولة الفاطمية، وأقامت اجلامعات النظامية نسبة إىل نظام امللك، واحدة 
يف نيسابور، والثانية يف بغداد من أجل تدريس العقيدة اْلشعرية واليت 

رأسها الغزايل، وكذلك قامت دولة املوّحدين على رأي معّي من الدين ت
مواجهة غزو أجنيب  :الثاين... جاء به حممد بن تومرت من املشرق إخل

والدفاع عن اْلرض اإلسالمية كما حدث مع الدولة الزنكية واْليوبية 
نشر  :الثالث. واململوكية واملرابطي يف مواجهة الصليبيي والتتار واْلسبان
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اإلسالم يف أراٍض جديدة كما حدث مع الدولة العثمانية يف أوروبا، 
 .والطاهرية يف آسيا

وأّما عن تصّدي أمحد بن حنبل للمأمون فلم يكن ْلنه أراد أن  
يتدّخل يف الشأن الديين، بل ْلّن املأمون كان يريد أن يفرض رأيًا دينياً 

كان يصل القول به إىل حّد   لق القرآن الكرمي الذيخاطئًا وهو القول خبَ 
وفّصل  الكفر يف رأي أمحد بن حنبل، وكان قد كتب رداً على هذا الرأي،

رسالة الرّد على الزنادقة "ته يف رسالته املشهورة فيه وجهة نظره، وقّدم أدل
 ".واجلهمية

ذكر الغنوشي أّن حياد الدولة اإلسالمية هو الذي جّنب اْلّمة   -1
رى، وأّن التمييز بي ما هو ديين وما هو جمازر حدثت يف دول أخ

سياسي أتاح معارضة الدولة، بوصفها كيانًا بشرياً، ولكّن احلقيقة أّن 
الذي جّنب اْلّمة اجملازر، والذي أتاح إمكانية معارضة الدولة عّدة أمور، 

معقولية النص اإلسالمي ووضوح واجبات احلاكم واحملكوم يف : هي
، واحرتام العقل يف الكيان اإلسالمي التشريع اإلسالمي من جهة

واملنهجية اإلسالمية من جهة ثانية، وعدم وجود طبقة رجال الدين من 
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جهة ثالثة، هذه اْلمور جمتمعة هي اليت جّنبت اْلّمة اإلسالمية املذابح 
اليت وقعت فيها اجملتمعات اْلخرى، وإّن احرتام أهل الكتاب والتشريعات 

وا  من نسائهم، وغريها من التشريعات هي اليت اليت أحّلت ذبائحهم والز 
 .وّجهت املسلمي إىل احملافظة على كياهنم اخلاص، وعلى إفراز نظام املَِلل

ليس من شك بأّن اْلّمة اإلسالمية قادرة على أن تستفيد من 
آليات التجربة الدميقراطية، بل الواجب عليها أن تستفيد منها، وليس 

يز بي ما هو ديين وسياسي يف تاريخ الدولة ذلك ناجتًا من إرث التمي
اإلسالمي كما يتصّور الغنوشي، بل هو ناتج من التأصيل الشوري 
الواضح والصريح واحلاسم الذي اعتمدته كتب السياسة الشرعية 
واْلحكام السلطانية يف إعطاء الشرعية للحاكم، والذي مت على أساسه 

 .اختيار اخللفاء الراشدين اْلربعة
أهم ما لحتاجه أّمتنا يف مرحلة هنوضها، واستعادة دورها إّن  

احلضاري، هو الوضوح املنهجي، والدقّة يف االستفادة من املعطيات 
الثقافية للحضارة الغربية، وهو ما دعاين إىل كتابة املقال، فآمل أن أكون 

 .قد وفّقت إىل الصواب
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 :قراءة في مقال فوكويوما األخير
 صورة من الفاشية؟" اإلسالميةاألصولية "هل 

 أم هي تعبير عن الوحدة الثقافية لألمة اإلسالمية؟
 

كتب فرانسوا فوكويوما مقااًل حول العامل اإلسالمي واْلحداث  
 "نيوزويك"م يف جملة 1002 أيلول/سبتمرب 22اْلخرية اليت وقعت يف 

 م1002كانون ْلول /ديسمرب 11 اْلسبوعية يف طبعتها العربية بتاريخ
، فاملقال جدير بالتعليق واملتابعة "العامل املعاصر: هدفهم"لحت عنوان 

كاتبه ذو مكانة علمية وعملية يف الواليات املتحدة   والتحليل ْلنّ 
املقال يرصد آخر تطورات عاملنا اإلسالمي من  اْلمريكية من جهة، وْلنّ 

 .جهة ثانية
غربية، وانتهى إىل حّلل فوكويوما عالقة العامل اإلسالمي باحلضارة ال 

ر بعض املشكلة ليست حمدودة مع عدد من اإلرهابيي كما يتصوّ  أنّ 
سياسيي الواليات املتحدة، بل هي مع جمموعة أكرب كثرياً من الراديكاليي 

اْلصولية "اإلسالميي ومن املسلمي الذين ينضوون لحت ظاهرة مسّاها 



 

 218 

 

 
ه الذي استخدمه ، وأنا سأستخدم يف مقايل املصطلح ذات"اإلسالمية

فوكويوما كعلم لإلشارة إىل الظاهرة اليت يدور حوهلا الكالم، مع ضرورة 
االنتباه إىل عدم االستسالم لكل املعاين اليت ينطوي عليها هذا املصطلح 

 .الذي يعرّب عن جانب من احلياة الفكرية يف احلضارة الغربية
حل مشكلة العامل اإلسالمي تكون  قّرر فوكويوما يف مقاله أنّ 

احلداثة والعلمانية  بتعميق احلداثة والعلمانية، ولكّنه جهل أو جتاهل أنّ 
ليستا أمرين جديدين على العامل اإلسالمي، بل كانتا أمرين مطروحي منذ 
قرن على اْلقل، وجرت حماوالت عديدة لرتسيخهما يف املنطقة، ومحل 

ت وفئات متعددة، وأبرز من محلهما رايتهما شخصيات وأحزاب وهيئا
العربية والسورية والفرعونية، : احلركات القومية على اختالف أنواعها

وميكن أن منّثل بعلمانيي وحداثيي بارزين يف نطاق كل من احلركات 
القومية السابقة، ففي اجملال القومي العريب كان ساطع احلصري، ويف جمال 

سالمة  ة، ويف اجملال الفرعوين كانالقومي السوري كان أنطون سعاد
مساعيل يف القرن التاسع عشر مصر قطعة من اموسى، وقد اعترب اخلديوي 

 الغربية طه حسي يف القرن العشرين إىل أخذ احلضارة اكما دعأوروبا،  
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بكل ما فيها من حلو ومر، ومل تبق العلمانية واحلداثة يف نطاق الدعوة بل 
استلمت بعض احلركات القومية العربية قيادة انتقلت إىل التطبيق عندما 

عدة دول من العامل العريب يف فرتة مبكرة من القرن العشرين، وقد لعب 
ساطع احلصري دوراً بارزاً يف كل من النظامي العراقي والسوري من أجل 
ترسيخ القومية العربية ذات التوجه العلماين احلداثي منذ العشرينات حىت 

رن املاضي، مث ارتبط الفكر القومي العريب باالشرتاكية اخلمسينات من الق
يف الستينات، وتعّمقت الدعوة إىل احلداثة والعلمانية يف معظم أقطار 

... مصر، سورية، العراق، اجلزائر، اليمن، السودان إخل: العامل العريب
وحاولت القيادات القومية العربية االشرتاكية أن ترسخ احلداثة والعلمانية 

اجملتمعات العربية اليت حكمتها ومع ذلك مل تفلح يف ذلك، والسؤال يف 
ملاذا مل تنجح حماوالت تلك القيادات القومية العربية االشرتاكية يف : اْلن

ترسيخ احلداثة والعلمانية وجعلهما جزءًا من كيان املنطقة؟ وملاذا كانت 
سيخ اليت جاءت بعد كل هذه احملاوالت يف تر " الصحوة اإلسالمية"

تلك احملاوالت مل تراع  أنّ : احلداثة والعلمانية؟ السبب يف ذلك واضح
أي حماولة لتطبيق احلداثة والعلمانية يف  خصوصية املنطقة، لذلك فإنّ 
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املستقبل ستكون مصريها الفشل إن مل تراع خصوصية املنطقة وشخصيتها 

 .احلضارية التارخيية
ْلديان اْلخرى الكربى  رّجح فوكويوما تشابه الدين اإلسالمي مع ا

ر كل اْلديان عبارة وّ وتص... ندوسية، والكونفوشية إخلكاملسيحية، واهل
ر بطرق متعددة، ال أريد أن أناقشه يف نظريته عن نظام شديد التعقيد تطوّ 

اخلاطئة اليت تضع كل اْلديان يف سّلة واحدة وعلى صعيد واحد ومسار 
ئيسية بي الدين اإلسالمي واحد، لكين أريد أن أشري إل نقطة خالف ر 

ة مسلمة منذ اللحظة اإلسالم استطاع أن يكّون أمّ  واملسيحية، وهي أنّ 
إىل املدينة، وامتد وجود تلك   باهلجرة اْلوىل اليت جنح فيها الرسول 

املسيحية مل تستطع أن  ة اإلسالمية إىل وقتنا احلاضر، يف حي أنّ اْلمّ 
ة الغربية بعد سقوط املسيحية كاْلمّ ة، بل قامت اْلمم تكّون تلك اْلمّ 

جتاهل قيادات الفكر  إنّ ... جنليزية، واْلملانية، واهلولنديةالفرنسية، واإل
ة إسالمية ذات هناك أمّ  والرأي والسياسة يف الغرب هلذه احلقيقة وهي أنّ 

وجود مادي على أرض الواقع جعلهم ال يتعاملون تعاماًل سليمًا مع 
منطقتنا، بل يتعاملون تعاماًل خاطئاً، فهم يتعاملون مع منطقتنا كشرق 
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وتتكّيف مع   ة من أي مضمون، وعليها أن تستقبلأوسط أي كجهة خالي
ون يتهمون كل ما ينقل إليها، وعندما تأيت النتائج على عكس ما يتوقّع

متعددة على غري ما وقع يف املناطق " أصوليات"املنطقة بأهنا تفرز 
ة هناك أمّ  التعامل السليم مع املنطقة يكون من االنطالق بأنّ  إنّ . اْلخرى

م يَ ل حضاري خاص هو الذي ُدد اْلفكار والقِ موجودة ذات تشكّ 
 .املناسبة اليت جيب أن تتفاعل معها

بنفس عوامل نشوء " اْلصولية اإلسالمية"عّلل فوكويوما نشوء  
اجتثاث أعداد كبرية من : الفاشية يف أوروبا بعوامل اجتماعية منها

السكان من قراهم التقليدية أو حياهتم القبلية، وانتقاهلم إىل املدن، كما 
هو الفقر والركود " اْلصولية اإلسالمية"ذكر سببًا آخر لنشوء 

التعليل اْلصح  صر وغري صحيح، وإنّ هذا التعليل قا االقتصادي، إنّ 
إهنا تعبري عن رفض حركة التغريب " اْلصولية اإلسالمية"لنشوء ظاهرة 

واالستئصال الثقايف اليت مارستها اْلنظمة القومية االشرتاكية يف منتصف 
ة اإلسالمية ذات الثقافة القرن العشرين، وتعبري عن االنتماء إىل اْلمّ 

على " اْلصولية اإلسالمية"لتعليل وجود ظاهرة الواحدة، ومما يؤكد هذا ا
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امتداد العامل اإلسالمي، فوجدت يف بلدان غنية وفقرية وذات تركيبة 

 ...اجتماعية متنوعة مثل تركيا واجلزائر ومصر واخلليج وفلسطي إخل
تعترب الغرب فاسداً " اْلصولية اإلسالمية" أشار فوكويوما إىل أنّ  

لكن ... ثلّية اجلنسية، ووضع املرأة فيه إخلبسبب اإلباحية، وبسبب امل
مع الغرب ليست إباحيته " اْلصولية اإلسالمية"مشكلة  احلقيقة أنّ 

بالدرجة اْلوىل، لكن املشكلة اْلوىل تكمن معه يف نسبية احلقيقة اليت 
: يقوم عليها واليت تتصادم مع بعض اجلوانب الثابتة يف الدين اإلسالمي

واحلدود، والتشريعات املتعلقة باْلسرة مثل أحكام كالعقائد، والعبادات، 
 ...الزوا  والطالق إخل

بالفاشية اليت برزت يف أوروبا " اْلصولية اإلسالمية"ه فوكويوما شبّ  
يف الثالثينات من القرن العشرين، واليت قادت العامل إىل احلرب العاملية 

الفاشية هو عدم اجلامع بي اْلصولية و  الثانية، وبّي فوكويوما إىل أنّ 
التسامح مع اْلخرين، وال أريد اخلوض مع فوكويوما يف مدى صحة 

بالفاشية والفوارق بينهما، لكن أشري إىل " اْلصولية اإلسالمية"تشبيهه 
ل الذي لَ تناقضه عندما امتدح اخلالفة العثمانية اليت كانت تطبق نظام املِ 
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إىل القرن التاسع  ُقق التسامح الديين الذي امتد من القرون الوسطى
ق الدينية لبعضها رَ أوروبا كانت غارقة يف اضطهاد الفِ  عشر يف حي أنّ 

 .البعض يف تلك الفرتة التارخيية
ر حنو الم فوكويوما الدول العربية مجيعها بأنه مل ُدث فيها تطوّ  

الدميقراطية خالل القرن املاضي، وأشار إىل أنه مل تتطوع أية حكومة عربية 
لومًا كبرياً  ن السلطة ملصلحة الدميقراطية، ليس من شك بأنّ للتخلي ع

ه إىل كثري من ممارسات احلكومات العربية السلبية يف ومؤاخذة واسعة توجّ 
، ...خمتلف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والعسكرية إخل

لكن لومًا آخر و بشكل أكرب يوّجه إىل الواليات املتحدة اليت كان  
تدخلها يف العامل اإلسالمي من أجل ترسيخ ديكتاتوريات عسكرية، أو 

رة باملنطقة، وميكن أن منّثل على اْلمر اْلول باالنقالب ممارسة سياسة ضا
وأوصلت فيه  (C.I.A)العسكري الذي قادته املخابرات املركزية اْلمريكية 

م، والذي افتتحت به سلسلة 2848حسين الزعيم إىل حكم سورية عام 
االنقالبات يف منطقة الشرق اْلوسط بعد احلرب العاملية الثانية، وميكن 

على اْلمر الثاين باحلرب العراقية اإليرانية اليت كانت أمريكا وراء أن منّثل 
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إطالة أمدها ملدة َثاين سنوات، وكانت نتيجة ذلك تدمري املنطقة، 
واستن زاف طاقاهتا، وترسيخ ديكتاتورية صدام حسي، وتضخيم آلته 
العسكرية اليت كانت سببًا رئيسيًا يف نشوء حرب اخلليج الثانية حيث 

 .هذه احلرب تدمري املنطقةأكملت 
امتدح فوكويوما نظام تركيا الدميقراطي، لكن أال ُس معنا فوكويوما  

 الدميقراطية ال تعدو كوهنا عنوانًا وليس حقيقة؟ أال يشعر معنا بأنّ  أنّ 
نظام تركيا أقرب إىل الديكتاتورية منه إىل الدميقراطية؟ كيف ميكن أن 

الذي انقلب جيشه على برملانات يكون نظام تركيا دميقراطيًا وهو 
منتخبة؟ كيف ميكن أن يكون نظام تركيا دميقراطياً وهو الذي حل جملسه 
العسكري عشرات اْلحزاب؟ كيف ميكن أن يكون نظام تركيا دميقراطياً 
وهو الذي أبطل جنراالته عشرات القرارات االجتماعية واالقتصادية 

: واب الشرعيي؟ ويف النهايةوالسياسية الصادرة عن جملسي الوزراء والن
كيف ميكن أن يكون نظام تركيا دميقراطيًا وهو الذي ميارس كل هذه 

 املمارسات املعادية لرغبات الشعب؟
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الغرب مازال يريد أن يفرض  املتفّحص ملقال فوكويوما يرى أنّ  إنّ  
منوذجه احلضاري الذي فشل يف فرضه خالل القرني املاضيي، فهل ينجح 

بل القريب فيما فشل يف لحقيقه منذ املاضي البعيد؟ أشك يف يف املستق
 .ذلك
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 لماذا كان حزب التحرير غير فّعال ومحدود التأثير ؟

 
نشأ حزب التحرير يف مطلع اخلمسينات من القرن املاضي،  

وصدرت عنه عّدة دراسات تعطي انطباعًا أوليًا بأنه حزب منّظم، وأنه 
اْلّمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ميلك رؤية كاملة ملختلف قضايا

، ويطرح رأيًا حمّددًا يف خمتلف الشؤون الشرعية، ويهتّم بالشأن ...إخل
ض هلا اْلّمة، ة لكل اْلحداث اليت تتعر السياسي، ويقّدم لحليالت سياسي

ويوحي للمطّلع على لحليالته السياسية بأنه ال يقف عند ظواهر احلدث 
 ك رؤية مسبقة للقواني اليت لحكم سياسات الدولالسياسي بل إنه ميل

د ويبّي احلزب يف كراساته أنه حد فاهتاالكربى، وللقواعد اليت لحكم تصر 
مراحل لتطوير احلزب، ومراحل لتدرّ  العضو، وقد أعلى احلزب من شأن 
الفكر واْلفكار والتفكري، ولحقيقًا لكل تلك اْلمور السابقة فقد أصدر 

دستور الدولة : احلزب كتبًا توّضح فيها آراءه عنها، ومن هذه الكتب
م اإلسالمية، ونظام اإلسالم، والنظام االقتصادي يف اإلسالم، والنظا
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االجتماعي يف اإلسالم، والنظام السياسي يف اإلسالم، والشخصية 
 ...اإلسالمية، والتكّتل احلزيب إخل

املسلم املتابع للشأن اإلسالمي يف ذلك الوقت، والذي عرف   إنّ  
ع أن التحرير يف مطلع اخلمسينات، يتوقكل تلك اْلشياء عن حزب 

قائع اليت ستشهدها يكون هلذا احلزب شأن يف الساحات واْلحداث والو 
اْلّمة، وخباصة إذا قارنه باْلحزاب واجلماعات القائمة يف تلك املرحلة 

والوسائل، واليت يغلب عليها الطرح العام، وعدم الوضوح يف اْلهداف 
 ...ة يف التنظيم وتغيب عنها املرحلية إخلواليت يسودها عدم الدق

فاجأ بأنه مل لكن الدارس لوضع احلزب يف هناية القرن العشرين ي 
يكن حزبًا فّعااًل بل كان على هامش أحداث العاملي العريب واإلسالمي، 
ومما يؤّكد تلك اهلامشية أنه مل ميلك أية مجاهري واسعة يف أي وقت من 

عمله امتّد على مخسي سنة  اْلوقات وال يف مكان من اْلمكنة مع أنّ 
عن " احلياة"لحقيقات  ، وقد أشارتية ومشل كل بقاع العامل اإلسالميمتوال

م إىل أنه قام 1004( مارس)من آذار  12و 10حزب التحرير بتاريخ 
يف اْلردن ومصر، لكن احلقيقة أهنا هي حماولة : مبحاولتي انقالبّيتي اثنتي
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انقالبية واحدة، وهي اليت قام ِبا يف اْلردن واليت أحبطها العمل الفدائي 

ردنية، لكن الثانية اليت قادها صاحل م بالتعاون مع السلطات اْل2891عام 
م، وكان خمططها االنطالق من الكلية الفنية 2804سرية يف مصر عام 

العسكرية، مث استهداف مبىن جملس الشعب الذي سيتواجد فيه الرئيس 
أنور السادات، فهي حماولة ال عالقة هلا حبزب التحرير، فصاحل سرية ينتمي 

العراق، مث أصبح مسؤول الكفاح املسّلح إىل مجاعة اإلخوان املسلمي يف 
م، ْلنه كان أنشأ أثناء ارتباطه 2800يف عّمان قبل أحداث أيلول عام 

باإلخوان املسلمي العراقّيي منظمة فلسطينية ذات حمتوى إسالمي، مث 
م، لكن 2801حاول اغتيال صّدام حسي وأمحد حسن البكر عام 

رية، مث اإلقامة يف مصر، والعمل احملاولة فشلت مما اضطره للهرب إىل سو 
يف اجلامعة العربية، وكان على عالقة بقيادات اإلخوان وأبرزهم زينب 
الغزايل، مث أقام تنظيمًا إسالميًا جهادياً، ويعترب هذا التنظيم أصاًل لكل 
اجلماعات اجلهادية اليت قامت يف مصر بعد ذلك، مث اهتم مبحاولة 

ت بقضية الكلية الفنية العسكرية واليت م واليت مسّي2804االنقالب عام 
انتهت بإعدامه، ومن املؤّكد أنه ال عالقة لتلك احملاولة حبزب التحرير، 
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لكن السلطات املصرية ربطت بي تلك احملاولة وحزب التحرير مع اليقي 
بأنه صاحل سرية من اإلخوان املسلمي من أجل الرتويج بأن أطرافاً خارجية 

كاإلخوان املسلمي تضعضع االستقرار يف مصر،    بعيدة وليست قريبة
كعادة الدول واْلنظمة يف الربط بي أي حماولة َتّرد واخلار  من أجل 

قوى خارجية هي اليت تعّكر أمن البلد  اإلُاء بأن الشعب منقاد هلا وأنّ 
اإلخوان املسلمي يف مصر كانوا على وفاق مع  واستقراره، وخباصة أنّ 

 .الدولة آنذاك
ملاذا مل يكن احلزب فّعااًل ومل : عد هذا التوضيح، يأيت السؤالب 

ميتلك مجاهريية واسعة يف أي وقت من اْلوقات مع أنه كان علنّيًا منذ 
اللحظة اْلوىل؟ من أجل اإلجابة على هذا السؤال سنجتهد أن نبحث 

 .عن اجلواب فيما طرحه احلزب ودعا إليه
احلزب واليت أعلن فيها عن عند استعراضنا الكتب اليت اعتمدها  

آرائه ووجهات نظره جند هناك حديثًا بارزًا عن اْلفكار والفكر والتفكري، 
فهو لحّدث عن اْلفكار اإلسالمية وإعادة الثقة ِبا، وعن الصراع الفكري 

إنقاذ  الذي ينتهي بصحة أفكار اإلسالم والثقة ِبا، ويتحّدث احلزب بأنّ 
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أكرب داء أصاب املسلمي هو  كرية، ويعترب أنّ اْلّمة إمنا يكون بالثورة الف

زعزعة ثقتهم بأفكار اإلسالم، ويرسم احلزب أسلوب الدعوة فيحّدده بقيام 
النهضة هي  قيادة فكرية معتمد على الفكر وحده، ويعترب احلزب أنّ 

ّدد املعيار الذي يتم على أساسه رفض اْلفكار وهو   االرتفاع الفكري، ُو
أحكام كفر، وال يصّح بيان بطالهنا بأهنا ال لحّقق  كوهنا أفكار كفر أو

ّدد احلزب عوامل ضعف  املصلحة وبأهنا ينجم ضرر عن تطبيقها، ُو
ضعف فهم اإلسالم، : الدولة اإلسالمية اليت سبقت ذهاِبا يف عاملي

هكذا هدمت "وإساءة تطبيقه، كما يذكر عبد القدمي زلوم يف كتابه 
فة اإلسالمية هو عدم إدراك اْلّمة للقضايا سبب سقوط اخلال أنّ " اخلالفة

 املصريية وعدم إدراك اإلجراءات الواجب اختاذها، كما يعترب احلزب أنّ 
الذي  فهم اإلسالم فهمًا صحيحًا هو الذي يعيد دولة اإلسالم، وأنّ 

ُفظ دولة اإلسالم هو استمرارها على الفهم الصحيح، وتؤّكد بعض  
احلزب ميّر بثالث  ة احلزبية، وتعترب أنّ كتب حزب التحرير على الثقاف

 :ثانيها. مرحلة الدراسة والتعليم إلجياد الثقافة احلزبية :أوالها: مراحل
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مرحلة التفاعل مع اجملتمع الذي يعيش فيه حىت يصبح املبدأ عرفاً ناجتاً عن 
 .مرحلة تسلم زمام احلكم عن طريق اْلّمة تسّلماً كامالً  :ثالثها. وعي

احلزب يعلي من شأن العقل وما يتعّلق به من  سبق أنّ خالصة ما  
عملّيات فكرية وأفكار وتفكري، وهذا أمر طّيب يثلج الصدر ويفرح به أي 

هذا التوّجه جاء   مسلم متابع للشأن العام يف تلك املرحلة، واْلرجح أنّ 
كرّد فعل على التوّجهات الصوفية اليت كانت َتأل الوسط اإلسالمي، واليت  

 .عل اخلطاب أقرب إىل الغيبية منه إىل العقل والتفكريكانت جت
مثل هذا احلديث الكثيف عن الفكر  لكن اْلمر املفاجئ أنّ  

واْلفكار والتفكري عند احلزب أقرب إىل الشعار منه إىل احلقيقة ْلنه مل 
يتجّسد يف وعي الواقع، ومل يتمّثل يف أدوات منهجية لحّلل الواقع وتشّرحه، 

 قدرة على نقد اْلفكار وتقوميها، فاملفرتض يف حزب لديه ومل ينعكس يف
مثل هذه التخمة يف احلديث عن الفكر واْلفكار أن ينتقل من التعميم إىل 
التخصيص يف تقوميه وغربلته ْلفكار الواقع احمليط باْلّمة، فهو مثاًل مل 
ينتقل من التعميم إىل التخصيص يف حديثه عن ربط أمهّية اْلفكار يف 

، فهو مل يقّدم أمثلة ...ض اْلمم وسقوطها وبناء اجملتمعات واْلفراد إخلهنو 
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عن اْلفكار اليت أّدت إىل ضعف اْلّمة وسقوط اخلالفة، كما مل يقّدم 

 -كذلك-أمثلة تفصيلية لألفكار اليت تساعد اْلّمة على النهوض، وهو 
والسياسي  مل يقّدم نقداً لألفكار اخلاطئة يف اجملال االجتماعي واالقتصادي

واليت كانت جيب استبداهلا أو جتاوزها، لكنه ... واْلصويل والفقهي إخل
اكتفى بعرض اْلنظمة اإلسالمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية دون 
التعرض لألخطاء التارخيية اليت تشّكل الواقع االقتصادي واالجتماعي 

كما . لمي وحياهتموالسياسي واليت جيب جتاوزها واستئصاهلا من واقع املس
أنه مل يقّدم نقداً للتصّوف الذي كان يسود اجملتمع اإلسالمي والذي كان 

 ...اخللفية اليت وّجهته يف كثري من مواقفه إخل
حرص احلزب كما رأينا على إغناء أفكار املسلم وتفكريه، وهذا أمر  

إغناء القلب إغفااًل تاماً  -يف الوقت نفسه-سليم، لكن احلزب أغفل 
وهذا خمالف ملنهجية اإلسالم، فاإلسالم ُرص على أن يُعمل املسلم 
عقله، وميأله بأفكار صحيحة عن اهلل والكون واحلياة واإلنسان واْلخرة، 

رص  أن يعاجل القلب، وميأله حبب اهلل وحده أكثر  -يف الوقت نفسه-ُو
عيم من كل حمبوبات الدنيا، وأن خياف مقام اهلل وعذاب اهلل، وأن يرجو ن
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اهلل يستحّق التعظيم واإلجالل، وأن يثق باهلل، وأن  اهلل، وأن يعّظم اهلل ْلنّ 
إذن يعترب اإلسالم اْلمرين ضرورّيي ... إخل -سبحانه وتعاىل-يتوّكل عليه 

لفوز اإلنسان، لكن املشكلة يف حزب التحرير أنه اهتّم باْلمر اْلول بغض 
رحها، وأمهل اْلمر الثاين وهو النظر عن تقومينا لصوابية اْلفكار اليت ط

القلب وغذاؤه، وهو أمر أساسي يف املنهجية اإلسالمية من أجل توليد 
الفاعلية للفرد املسلم يف الدنيا، لكن احلزب أمهل بناء القلب هنائيًا ْلنه 
اعتربه على اْلرجح من مرياث التصّوف، مما جعله يفقد عنصرًا رئيسّيًا يف 

ل قدرته على الصمود يف وجه العقبات مما وّلد حيوية بناء الفرد، وتفعي
 .ظاهرة االرتباط باحلزب لفرتة حمدودة مث االنفضاض عنه

حزب التحرير له ارتباط واسع بالقضية الفلسطينية  من الواضح أنّ  
نشأة احلزب جاءت بعد نكبة  سه فلسطيين، وأنّ مؤسّ  من ناحية أنّ 

النتشاره، وقد وصل أحد فلسطي أوسع املناطق  فلسطي مباشرة، وبأنّ 
م، وقد اعترب احلزب منذ 2890أعضائه إىل الربملان اْلردين قبل نكسة 

 سقوط اخلالفة هي الثغرة اليت ضاعت منها فلسطي، واعترب أنّ  نشأته أنّ 
إقامة الدولة اإلسالمية هي الكفيلة بتحرير فلسطي، مث جاء العمل 
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 ساحة العمل العريب بعامة الفدائي يف الستينات ليدخل عنصرًا جديدًا يف

والفلسطيين خباصة، ومع ذلك فقد بقي احلزب على موقفه رافضًا ْلي 
فرضية اجلهاد مرتبطة بوجود اخلليفة وقيام الدولة،  عمل فدائي، ومعتربًا أنّ 

يف غياب اخلليفة والدولة ليس مفروضًا على  -اْلن-اجلهاد  وبأنّ 
قف بسبب غياب مفهوم اْلّمة املسلمي، وقد أصّر احلزب على هذا املو 

هذا املوقف من القضية  عنده، إذ العنصر البارز عنده الدولة، واْلرجح أنّ 
الفلسطينية عامل رئيسي يف هتميشه، وتصبح الصورة أكثر وضوحًا إذا 
قارنّا موقفه اجلامد من القضية الفلسطينية مبوقف حركة القومّيي العرب، 

وكرّد فعل عليها، ولكن حركة القومّيي فاحلزب واحلركة نشأ بعد النكبة 
العرب جتاوبت مع بعض اإلشارات اليت صدرت يف املنطقة واليت َتثّلت يف 

م، فأنشأت اجلبهة الشعبية لتحرير 2891نشوء العمل الفدائي عام 
احلزب بقي جامدًا على  فلسطي لتمارس القتال يف فلسطي يف حي أنّ 

 غري واجب وعليها أن تنتظر اخلليفة اجلهاد يف فلسطي موقفه يعترب أنّ 
 .والدولة
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هذه بعض معامل صورة حزب التحرير من تارخيهم منتصف القرن  
العشرين وهناية القرن العشرين، بداية واعدة ويف النهاية تأثري حمدودة، 
وبينهما حديث كثري عن الفكر واْلفكار والتفكري، لكن هذا احلديث 
الكثري عن الفكر واْلفكار التفكري مل يدفع احلزب إىل التفكري يف وضعه، 

صدر أية دراسة خالل نصف قرن تقّوم وضعه، وترصد مسريته، فلم ت
ملاذا مل ميتلك أية مجاهري : وتراجع اْلهداف وتتفّحص الوسائل، وتتساءل

احلديث عن الفكر واْلفكار والتفكري شعار وليس  إنّ  نقلحىت اْلن؟ أمل 
 !!حقيقة؟
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 المقال البرنامج المقدم
جتربة : مع هيكل)برنامج  حسني هيكلحممد  -2

يف  2890طالسم ( حياة
 "اجلزيرة"قناة 

قراءة يف بعض أحاديث 
 "اجلزيرة"هيكل يف قناة 

يف " صّناع احلياة"برنامج  عمرو خالد -1
 "اقرأ"قناة 

عمرو خالد وبرنامج 
هل " صّناع احلياة"

 يصنعان هنضة؟ 
 (ثالث حلقات)

صنّاع "ال يقوى برنامج  التعقيباترّداً على  عمرو خالد -1
 على إحداث هنضة " احلياة

مبادرة أبو العال  -4
 ماضي

" املستقلة"ندوة تلفزيون 
 حزب الوسط املصري

إىل أي حد سينجح 
وسط يف حل أزمة حزب ال

 ؟احلركة اإلسالمية
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 "قناة الجزيرة"قراءة في بعض أحاديث هيكل في 

 
هناك جمال طويل للحديث عن حممد حسني هيكل وأحاديثه،  

ولكين سأقتصر اْلن يف التعليق على بعض أحاديثه اْلخرية وهي اليت 
، وحاول أن يلقي الضوء يف (90طالسم )، وأمساها 90خّصها لنكسة 

من أحداث  90هذه اْلحاديث على الظروف اليت رافقت نكسة 
، ومّهد لذلك باحلديث ...خلإابراتية سياسية وعسكرية ودولية وعربية وخم

عن أمن مصر، وذكر أّن أمن مصر مرتبط مبا ُيطها، وأّن الدفاع عنها 
يبدأ من حدود غزة، واملستمع هليكل يشعر بأنه ُاول أن يقّلل من 
مسؤولية عبد الناصر والقيادات املتنّفذة معه عن النكسة اليت وقعت يف 

ذلك يتحّدثت بأسلوب يف منتهى  هذه احلرب، وهو من أجل أن ُّقق
الذكاء والتظاهر باملوضوعية، فهو ُاول أن يعيد النكسة إىل عّدة أمور 

 : سبقت جميئ انقالب عبد الناصر، منها
عدم وجود جيش وطين ومؤسسة عسكرية ذات تاريخ تراكمي يف  -

 .مصر
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 .عدم وجود شعب مقاتل يف مصر -
 .عدم وجود دولة يف مصر -

وقد وّضح اْلمور السابقة بشكل متفّرق، فهو يف بداية حلقاته عن 
ذكر أّن مصر ال َتلك جيشاً وطنياً ذا تقاليد عسكرية وعقيدة  90نكسة 

قتالية، وليس ذا خربة تراكمية مكّونة من عّدة أجيال متتابعة، واعترب 
 ، وذكر أنّ 90غياب مثل هذا اجليش عاماًل رئيسيًا من عوامل اهلزمية يف 

حممد علي باشا توّجه يف القرن التاسع عشر إىل إنشاء جيش وطين، لكّن 
هذه احملاوالت انتهت إىل اإلفشال من قوى خارجية، أّما يف القرن 
العشرين فذكر أّن أحد أمراء أسرة حممد علي باشا هو الذي اهتم بفكرة 
إنشاء جيش وطين لكّن ذلك مل يتحّقق، وهو قد اعترب أّن اجليوش 

نية العريقة ذات التاريخ الرتاكمي تستفيد يف أوقات اْلزمات مما الوط
اختزنته من عقائد قتالية وخربات دفاعية، ومّثل على ذلك بااللحاد 
السوفيييت الذي انتصر جيشه على الغزو اْلملاين يف احلرب العاملية الثانية، 

، وأعاد ذلك إىل املخزون الرتاكمي الذي اختزنه اجليش منذ القياصرة
وهيكل يف هذا الكالم يتناسى اجلوانب املعنوية اليت اضطّر أن يعود 
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ستالي هلا يف مواجهة أملانيا النازية، وهو أنه ترك الكنائس تفتح أبواِبا، 
وهو يف هذا خيالف مبادئة املاركسية اليت تتنّكر للدين، وأعاد ستالي 

 تقوم عليها دولته القول بالوطنية الروسية، وهو يف هذا خيالف اُْلممية اليت
يتناسى هيكل . من أجل استثارة الشعب الروسي للدفاع عن أرضه وبلده

هذه العوامل املباشرة اليت فعلتها الدولة الشيوعية، واملتناقضة مع مبادئها 
من أجل لحريك الشعب وهي أوىل باالعتبار والتقدمي يف لحويل املعارك يف 

رتاكمي الذي أشار إليه هيكل، وملاذا احلرب العاملية الثانية من املخزون ال
نذهب بعيداً؟ ولنأخذ اسرائيل وهي الدولة اليت انتصرت على عبد الناصر 
مثااًل قريباً، فأين اجليش الوطين ذو التقاليد العسكرية العريقة والعقيدة 
القتالية الراسخة؟ من أين هلا ذلك؟ وهي الدولة اليت مل يتجاوز عمرها 

ا خليط من شعوب متعّددة، وهل ميكن أن نقارن العقدين فقط، وجيشه
جيش اسرائيل ِبيش مصر يف هذا اْلمر؟ الشك أّن جيش مصر أعرق، 

إّن سبب هزمية مصر ليس . وتقاليده أرسخ، ومقدرته القتالية أمضى
فقداهنا اجليش الوطين ذا التقاليد الراسخة، فهزميتها جاءت ْلسباب 
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ويدل على ذلك انتصار ، تاليةأخرى، وهذا ما سنجد جوابه يف فقرة 

 .اسرائيل وجيشها الذي ال ميلك هذه الصفة
فهو أّن  90أّما اْلمر الثاين الذي اعتربه هيكل من أسباب هزمية  

شعب مصر شعب غري مقاتل، وليست لديه تقاليد قتالية، وأّن الذين  
!!! كانوا يقاتلون عنه هم أطراف خارجية، وهلذا كانت هزمية حزيران 

الرأي من أغرب اْلراء اليت ميكن أن تُقال، أو يُتحّدث فيها عن وهذا 
شعب مصر، وهو الذي كان عاماًل رئيسيًا يف هزمية التتار، ويف هزمية 

 .الصليبّيي، ومها أعىت هجمتي على اْلّمة اإلسالمية
وكما قارنّا يف فقرة سابقة بي جيش مصر واسرائيل كذلك سنضطر  

هل شعب : ب مصر وشعب اسرئيل، فنسألأن نقارن بي شع -اْلن-
اسرائيل الذي انتصر كان أكثر عراقة من شعب مصر يف القتال؟ وهل  

كان ميلك تقاليد قتالية أكثر من شعب مصر؟ ال أظّن أّن أحداً ميكن أن 
 يقول ذلك، بالعكس فإّن اهلل قد أخربنا يف القرآن الكرمي بأّن اليهود هم

فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنا : فقالوا له الذين خذلوا موسى 
، وكذلك بقي هذا اخلُُلق متأّصاًل فيهم بعد موسى (املائدة) (14)قَاِعُدوَن 
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َأملَْ تَ َر ِإىَل اْلَمإِل ِمن َبيِن ِإْسَرائِيَل ِمن بَ ْعِد  :عليه السالم فقال 

ُُم  ابْ َعْث لََنا َمِلكًا ن َُّقاِتْل يف َسِبيِل الّلِه قَاَل َهْل ُموَسى ِإْذ قَاُلوْا لَِنيبٍّ هلَّ
َعَسْيُتْم ِإن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ تُ َقاتُِلواْ قَاُلواْ َوَما لََنا َأالَّ نُ َقاِتَل يف َسِبيِل 

ا ُكِتَب َعَلْيهِ  ُم اْلِقَتاُل تَ َولَّْواْ ِإالَّ قَِليالً الّلِه َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمن ِديَارِنَا َوأَبْ َنآئَِنا فَ َلمَّ
ُهْم وَ  ن ْ ، أبعد قول اهلل تعاىل جيوز أن (البقرة) (149) الّلُه َعِليٌم بِالظَّاِلِميَ من

كما يزعم هيكل بأّن شعب   -إذن-يكون هناك قول؟ ليست القضية 
مصر ليس شعبًا مقاتاًل، ولكّن هناك أسبابًا أخرى حالت بي مصر وبي 

 .تصار يف املعركة، فلنبحث عنهااالن
فهو  90أّما اْلمر الثالث الذي اعتربه هيكل أحد أسباب نكسة  

عدم وجود دولة، وذكر أّن هناك حكومات وملوكًا سابقي وأمراء 
، ولكّن كل هذه ...وسالطي، ورؤساء وزراء، ووزراء، وبرملانات إخل

قده مصر، وقد أشار اْلمساء واملسّميات ال تعين وجود دولة، وهو ما تفت
مرة يف : د هذا العامل ودوره يف النكسة عدة مرات يف أحاديثهإىل وجو 

الناصر يف اليوم الثاين إللقاء خطاب التخّلي، وخرو  حديثه مع عبد
الناصر الرتاجع عن هذا القرار، فقد جلس اجلماهري طالبة من عبد
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هلزمية، عبدالناصر وهيكل، وبدأ عبدالناصر يراجع مع هيكل أسباب ا

الناصر أسباباً متعّددة ملاذا حدثت النكسة؟ فذكر عبد: قةوكان عنوان احلل
، ...تتعّلق بالسياسات والقوة اجلوية وااللحاد السوفيييت ومعاداة أمريكا إخل

وذكر عنصراً الناصر الطويل، كّن هيكل استدرك بعد كل حديث عبدل
مصر، واعتربه الناصر وهو عدم وجود دولة يف جديدًا مل يذكره عبد

 .السبب الرئيسي يف وقوع النكسة
ويف جمال الرّد على هيكل خبصوص هذا العامل، فمن املؤّكد أّن  

املفارقة بي مصر واسرائيل ستكون خري رّد على هيكل، فإذا اعتربنا أّن 
عاماًل رئيسيًا من عوامل خسارة مصر للحرب هو عدم وجود دولة يف 

يف اسرائيل، ويؤثّر فيها، ْلّن اسرائيل  مصر، فهذا أحرى أن يفعل فعله
عندما انتصرت كان عمرها عقدين، ومصر َتلك عمرًا أطول بشكل 
مؤّكد، فهذا أدعى أن يعكس النتائج، وجيعل اسرائيل تنهزم ومصر تنتصر، 
ولكّن اْلمر مل جير على هذا املنوال فهذا أدعى أن جيعلنا ندرك إىل أّي 

 .الصواب حّد كان كالم هيكل بعيداً عن
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، وفّندنا 90واْلن بعد أن عرضنا رأي هيكل يف أسباب هزمية  

ما سبب النكسة؟ وملاذا وقعت اهلزمية؟ : وجهة نظره، لننتقل ونتساءل
أعتقد أّن هيكل ابتعد عن اْلسباب الرئيسية اليت أوقعت النكسة ومل 

ب يتعّرض هلا، ومل  يتفّحصها، وهي املباشرة والقريبة، وذهب إىل اْلسبا
البعيدة اليت تتكّون يف عّدة عقود أو قرون، ولكن كل اْلسباب اليت 

: ذكرها هيكل يف تعليل النكسة كانت موجودة بل متجّذرة يف اسرائيل
فهي ال َتلك جيشًا وطنيًا عريقًا ذا تقاليد قتالية راسخة، وال َتلك شعباً 

ود مقاتاًل بل هو أبعد ما يكون عن القتال، وال َتلك دولة ذات وج
مديد، فاسرائيل وبناء على ما ذكر أوىل باهلزمية من مصر، ومع ذلك فقد 
انتصرت اسرائيل، واهنزمت مصر ومعها كل العرب، فما اْلسباب املباشرة 

 ، اليت قفز عنها هيكل وجتاهلها؟90والقريبة واليت أّدت إىل هزمية 
ذكر هيكل أّن كل مؤسسات الدولة عملت تقارير راجعت فيها  

وأسباِبا، فقّدم اللواء عبد احملسن املرجتى قائد جبهة  90حرب  وقائع
ق جليش، وذكر املرجتى أسبابًا متعددة للهزمية تتعلسيناء تقريرًا عن وضع ا

بالضباط واجليش، وأسلحته، وتدريبه، وأخالقيته، ومناقبيته، وأشار إىل 
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ناصر ، وقد أشار إىل كل الع...الشلّلية اليت قامت حول مشس بدران إخل

السابقة بالسلبية والتأثري السيء على سري املعركة، كما أشار تقرير 
املخابرات الذي قّدمه أمحد فاضل إىل أّن املخابرات مل جتمع املعلومات 
الكافية عن العدو، وإىل أنه مل تكن هناك متابعة دقيقة له، وإىل اخرتاق 

 العدو ْلمن مصر من خالل شبكات داخلية وخارجية تواجدت يف
لكّن هيكل اعترب أّن ... نوادي مصر واليت كان يرتادها كبار الضباط إخل

ث يف كل اجليوش ويف كل العوامل اليت ذكرها التقريران عامة، ولحدُ 
اْلزمنة، وقّلل من قيمتها لكنه أشاد بتقرير اللواء عبد املنعم رياض الذي 
قاد اجلبهة اْلردنية، ْلنه أشار من بعيد إىل عدم وجود الدولة كأحد 

 . ، وهو ما يدعم وجهة نظره90العوامل الرئيسية لوقوع نكسة 
آلراء اليت الحظنا يف كل ما سبق أّن هيكل مل يعط أي وزن ل

قّدمها رجاالت الدولة املسؤولي عن أسباب اهلزمية، بل اعتربها طبيعية 
غياب : العوامل البعيدة من مثل -كما رأينا-وحمدودة التأثري، وأبرز 

اجليش الوطين والدولة وعدم جاهزية الشعب للقتال، وهو يف هذا اإلبراز 
من وجود  الناصر وأقدمألقى املسؤولية على عوامل أكرب من عبد
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إّن اهلزمية نتيجة : الناصر وهو  بذلك خيّفف املسؤولية عنه، وكأنه يقولعبد

واقع تارخيي حمتوم الزم ملصر، وهو خمطئ يف ذلك خطًأ كبرياً، وقد أغفل 
هيكل كما أغفلت التقارير اليت قّدمها املسؤولون يف اجليش واملخابرات 

وجيا اليت تبّناها عبدالناصر واجلبهة اْلردنية إلقاء اْلضواء على االيديول
أثناء حكمه، وهي االيديولوجيا القومية االشرتاكية املاركسية املتعارضة مع 
الدين يف شّقيها القومي واالشرتاكي املاركسي، فالقومية عند عبدالناصر 
تعترب اْلّمة العربية تقوم على عنصري اللغة والتاريخ، وتنكر دور الدين يف 

ل هذا عن ساطع احلصري، أّما االشرتاكية تشكيلها، وهي تنقل ك
املاركسية فتعادي الدين، ليس هذا فحسب بل حاولت أن تقتلع الدين 
من وجود اْلّمة، واملتديّني من كياهنا، حبّجة أّن هذا الدين هو أصل 

ون وخونة ، وأّن هؤالء املتديّني هم رجعيالتأّخر والرتاجع واالحنطاط
الحنطاط، إّن هذا اهلذيان هو الذي أفقد وعمالء وهم سبب التأّخر وا

اجلندي فاعليته، وأفقد القيادي َتاسكه، وجعل اْلمور اليت لحّدث عنها 
اللواء عبد احملسن املرجتى وأمحد الفاضل واللواء عبد املنعم رياض من 

... فقدان لالنضباط واْلخالقية واملناقبية والرتاتبية ومراقبة العدو إخل
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هزمية، وكانت أسبابًا رئيسية يف هذا االهنيار السريع الذي أسبابًا حقيقية لل

مل تعرفه أّمتنا يف أيّة معركة من تارخيها السابق، وباملقابل ميكن أن ندرك 
قيمة االيديولوجيا يف النصر إذا نظرنا إىل اسرائيل اليت هزمت العرب مجيعاً، 

، وقد وهي أقل عدداً، وتكّون جيشها حديثاً، وقامت دولتها حديثاً 
اجتمع شعبها من بالد شىّت، ومع ذلك فقد انتصر، والسبب الرئيسي يف 
ذلك هو أّن قيادة اسرائيل احرتمت دين الشعب، وجعلته احملور الرئيسي 
الذي ُّرك الشعب، وعّززت شأن التوراة، وأجّلت املقّدسات، وسّنت 

يف يوم  عدم القيام بالعمل: القواني اليت تدعم الِقَيم الدينية من مثل
السبت، وأّكد قادهتا بدءًا من هرتزل ومرورًا بنب غوريون وانتهاء بوايزمن 

ومثلما كانت . بأمهية التوراة والدين يف قيام اسرائيل واستمراريتها
االيديولوجيا اليت لحرتم الدين عاماًل رئيسياً من عوامل النصر عند اسرائيل، 

الناصر واليت تبّناها عبد مية االشرتاكية اليتكانت االيديولوجيا القو 
تستأصل الدين من حياة الشعب ووجوده عاماًل رئيسيًا من عوامل اهلزمية 

 .عندنا
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 هل يصنعان نهضة ؟": صّناع الحياة"عمرو خالد وبرنامج 

() 
 

عن الداعية عمرو خالد وهو الذي استطاع أن جيمع  ملاذا احلديث 
 مليوناً ونصف مليون من أكياس الثياب املستعملة لتوزّع على الفقراء؟ 

 ملاذا احلديث عن عمرو خالد وهو الذي استطاع أن ُّقق تقّدماً جّيداً يف
حماربة بعض اْلفات كالتدخي والشيشة والقات واملخّدرات، وحصل على 

 من منّظمة الصحة العاملية؟ شهادة تقدير 
 ملاذا احلديث عن عمرو خالد وهو الذي استفاد من تقنيات العصر

 وحّقق تواصالً كبرياً مع مجهور املسلمي من خالل التلفزيون واالنرتنت؟
 ملاذا احلديث عن عمرو خالد وهو ميلك كل تلك النجاحات؟

 :احلديث عن عمرو خالد له عّدة أسباب 
الذي " صّناع احلياة"هدف إقامة هنضة من خالل برنامج أنه است :أّوهلا

أسبوعياً، وهذا يقتضي مّنا دراسة جتربته وتقوميها، ورصد " اقرأ"تبثّه قناة 
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سلبّياهتا وإجيابّياهتا، ومعرفة هل َتلك طروحاته إمكانية إحداث هنضة يف 

 اْلّمة؟؟؟ وهل ترتقي أساليبه إىل مستوى أهدافه؟
غالب مجهوره  ة، وأنّ اإلسالم كما صرّح أكثر من مر  تهمرجعي أنّ  :ثانيها

من املسلمي الذين مرجعّيتهم اإلسالم أيضاً، لذلك منلك فرصة أن 
قًا يف استلهام اه إىل اإلسالم لنرى إىل أّي حد كان موفّ حنتكم حنن وإيّ 

اإلسالم، ويف وعي رؤاه، واستكناه طرائقه يف معاجلة قضايا اْلّمة 
 .ومشاكلها

لحّدث عمرو خالد عن التجربتي " صّناع احلياة"ية برنامج يف بدا 
اْلملانية واليابانية وبّي كيف أهنما انطلقتا بعد احلرب العاملية الثانية عام 

م، أي بعد التدمري الكامل هلما، وأهنما استطاعتا خالل ثالثي 2841
 بتي، ْلنّ عاماً أن تبنيا البلد، وال أريد أن أتعّرض ملدى صّحة تقوميه للتجر 

، وقّدم كالمًا عامًا عن جناح ليس جمال اهتمامي اْلن على اْلقلذلك 
 .يف املدينة واجلزيرة العربية التجربة اإلسالمية بقيادة الرسول 

أمر  لحّدث عمرو خالد عن الفرد أثناء حديثه عن النهضة، وهذا 
ة بنائه، وهو لحّدث واقعه وكيفي: يث عن الفرد املسلممن احلد جّيد، فالبد
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ة وعدم اجلّدية وضعف اإلرادة هذا الصدد عن بعض أمراضه كالسلبييف 

، كما دعا إىل أن يكون املسلم إجيابياً وجاّداً ...وعدم إتقان اْلعمال إخل
، وسأتناول يف دراسيت هذه بعض ...وذا إرادة ومتقنًا ْلعماله إخل

  اجلته هلا، وإىل أّي حداليت أشار إليها عمرو خالد وكيفية معاْلمراض 
 .كانت معاجلته مصيبة، ومتوافقة مع اإلسالم

 :اإليجابية :أوالً 
اإلجيابية يف الفرد من أبرز اْلمور اليت لحّدث عنها عمرو خالد واليت  

تطّلع أن يبىن عليها الفرد من أجل لحقيق النهضة، واعترب السلبية نقيضاً 
سرد فيها أمثلة توّضح  :اْلوىلهلا، وقد خّصص حلقتي هلذه الصفة، 

املقصود باإلجيابية، كما نقل قصصًا عن أشخاص إجيابيي من الصحابة 
عوقات اإلجيابية فذكر أربعة عن م الثانيةوغريهم، ولحّدث يف احللقة 

 :قات هيمعو 
 .اخلجل من الناس -
 .اخلوف من اخلطأ -
 .اليأس السريع عند فشل احملاوالت اْلخرى -
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 .قات اخلارجيةمواجهة املعو  الشعور باستحالة -

ن نّتبعها مل يذكر عمرو خالد الطريقة واْلساليب اليت ميكن أ 
قات،، بل ذكر أمثلة للتغّلب على اخلوف من للتغّلب على هذه املعو 

 الفشل بتجربته اخلاصة يف الدعوة، كما قّدم أمثلة من عرض الرسول 
ة اْلخرية، وضرب   املر بيلة ومل يقبلوه، مث جنح يفنفسه على ستة وثالثي ق

حماولة فاشلة قبل أن خيرتع  8888ب كذلك مثاًل بأديسون إذ قام 
قات يف تغّلبه على املعو  املصباح الكهربائي، مث ضرب مثاًل بيوسف 

اخلارجية، وهو يف كل اْلحوال السابقة دعا املسلم إىل أن ال خياف من 
ارجية، وهذا ليس  قات اخلن ال ييأس، وأن ال يهاب من املعو اخلطأ، وأ

كافيًا حلل املشكلة عند املسلم، إذ ال يكفي أن تدعو إنسانًا مبثل هذا 
ة اليت ب على مثل تلك العقبات، بل البد من رسم اْلليالكالم لكي يتغلّ 

ة اليت رمسها اإلسالم يتعرض عمرو خالد لآللي تساعده على ذلك، ومل
وّجهنا اإلسالم إليها من  ة اليتعلى تلك املعّوقات، فما هي اْلليللتغّلب 

 تلك املشاكل، واليت أغفلها عمرو خالد؟ أجل حل
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 : لقد لحّدث اإلسالم عن نوعي من اخلوف

اً يرافق بعض املشاكل، واعتربه خوفاً فطرييظهر عند مواجهة العبد  :اْلول
ْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا  :اإلنسان مرافقة دائمة، لذلك قال   (28)ِإنَّ اإْلِ

رُّ َجُزوًعا  ُه الشَّ ُر َمُنوًعا (10)ِإَذا َمسَّ ُه اخْلَي ْ وأشار ، (املعار ) (12) َوِإَذا َمسَّ
عن موسى  القرآن الكرمي إىل أنه خوف اعرتى اْلنبياء والرسل، فقال 

 عندما أمره اهلل أن يذهب إىل قوم فرعون : ِإينن َأَخاُف َأْن 
بُونِ  قَااَل َرب ََّنا : ، وقال على لسان هارون وموسى(القصص) (21) يَُكذن

َنا أَْو َأْن َيْطَغى  خمربًا عن  ، وقال (طه) (41)ِإن ََّنا خَنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ
ُهْم : عندما جاءته املالئكة بصورة بشرية حال ابراهيم  فََأْوَجَس ِمن ْ

ُروُه ِبُغاَلٍم َعلِ  ، وقد بّي القرآن (الذاريات) (11) يمٍ ِخيَفًة قَاُلوا اَل خَتَْف َوَبشَّ
 التغّلب على هذا اخلوف يكون باستشعار معّية اهلل، فقال  الكرمي أنّ 

قَااَل َرب ََّنا ِإن ََّنا : كيفّية التغّلب على خوفهما   مبّينًا ملوسى وهارون
َنا َأْو َأْن َيْطَغى  قَاَل اَل خَتَافَا ِإنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع  (41)خَنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ

قَاَل َكالَّ : ، كما قال القرآن الكرمي يف موضع آخر(طه) (49) َوأََرى
 . (الشعراء) (21) فَاْذَهَبا بَِآيَاتَِنا ِإنَّا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعونَ 
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َا َذِلُكُم  :قال  ،اخلوف الناتج من ختويف الشيطان :الثاين ِإمنَّ

ُف أَْولَِياَءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَي  ْيطَاُن خُيَون   (201)الشَّ
ْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواللَُّه  :، وقال (آل عمران) الشَّ

، وينتج من هذا (البقرة) (191) َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ يَِعدُُكْم َمْغِفرًَة ِمْنُه َوَفْضاًل 
التخويف خوف العبد خوفًا موهومًا على نفسه وماله وولده ومستقبله 

، وهو خوف غري حقيقي، ويتغّلب املسلم عليه ...وصّحته ومتاعه إخل
ْيطَاِن نَ زٌْغ فَاْستَ  :بأن يذكر اهلل، قال  َزَغنََّك ِمَن الشَّ ا يَ ن ْ ِعْذ بِاللَِّه َوِإمَّ

يٌع َعِليٌم  يف قوله تعاىل  ، وقال ابن عباس (اْلعراف) (100)ِإنَُّه مسَِ
الشيطان جامث على قلب ابن آدم فإن سها وغفل ": "الوسواس اخلّناس"

َأاَل ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ  :، وقال (2)" وسوس وإذا ذكر اهلل خنس
 .(الرعد) (11) اْلُقُلوبُ 

أما اليأس الذي يصيب الفرد بعد الفشل يف لحقيق هدف ما فقد  
عاجله اإلسالم باإلميان بالقضاء والقدر، فاملسلم عندما يتوّجه إىل لحقيق 

                                                 
 . 984، ص1الدر املنثور،   (2)
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هدف ما سواء أكان ماديًا أم معنوياً، يأخذ باْلسباب مث يسّلم أمره هلل، 
ْلنه ما من شيء سيحدث له أو سيصيبه إال وهو مسّجل يف اللوح 

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يف اْْلَْرِض َواَل يف أَنْ ُفِسُكْم ِإالَّ  :فوظ، قال احمل
رََأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريٌ  ، (احلديد) (11) يف ِكَتاٍب ِمْن قَ ْبِل َأْن نَ ب ْ

 ِل ُقْل َلْن ُيِصيبَ َنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه لََنا ُهَو َمْواَلنَا َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّ
لم أّن اْلّمة لو اجتمعوا واع: "، وقال الرسول (التوبة) (12)اْلُمْؤِمُنوَن 

تبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على ينفعوك مل ينفعوك إال بشيء قد ك على أن
ت يضروك مل يض أن روك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك رُِفعت اْلقالم وَجفَّ

 .(2)" الُصُحف
إن هذا االستسالم للقضاء والقدر هو الذي يبعد اليأس عن قلب  

املسلم، وهذا االستسالم يأيت نتيجة امتالء القلب بتعظيم اهلل، ونتيجة 
 اليقي بأّن ما حدث هو إرادة اهلل، وأّن االستسالم له والصرب عليه

 .سيعظم له اْلجر  وسيعلي مرتبته يوم القيامة

                                                 
 . 181، ص2د اإلمام أمحد بن حنبل،  مسناإلمام أمحد بن حنبل،  (2)
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يصيب الفرد  يتة مواجهة املعّوقات اخلارجية الأّما الشعور باستحال 

فهو مناٍف ْلبسط قواعد بناء نفسية املسلم، فالبناء النفسي للمسلم يقوم 
على أساس أّن اهلل هو القوي الغين الوّهاب السميع البصري القادر احمليي 

، وبالتايل هو ال يواجه أّي مشكلة خارجية بقّوته إمنا ...املميت إخل
يعجزه شيء سبحانه وتعاىل، يواجهها بقّوة اهلل سبحانه وتعاىل واهلل ال 

وعليه فقط أن يكون مع اهلل يف عبادته واستقامته وتقواه ليكون اهلل معه، 
يذّلل له العقبات، ويسّهل له كل ما يواجهه، فهناك ثالث خطوات 

 : مطلوبة من املسلم كي يتغّلب على أيّة معّوقات خارجية
 . اهلدفأن يأخذ باْلسباب املادية والدنيوية لتحقيق  :اْلوىل
أن يّتقي اهلل حّق التقوى فهذه التقوى تسّبب تأييد اهلل له، قال  :الثانية
 :ََُْتِسبُ  (1) َوَمْن يَ تَِّق اللََّه جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا  َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل 

 (4) َوَمْن يَ تَِّق اللََّه جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا :، وقال (1-1،الطالق)
 َوات َُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع  :، وقال (الطالق)

 . (البقرة) (284) اْلُمتَِّقيَ 
: أن يّتجه بالدعاء إىل اهلل بأْن يعينه على لحقيق هدفه، قال  :الثالثة



  249 

 
 َْوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكم (،90غافر) وقال ، : َوِإَذا

اِع ِإَذا َدَعانِ   َسأََلَك ِعَباِدي َعينن فَِإينن َقرِيٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
، ويستمّر العبد يف التقّرب إىل اهلل بالنوافل حىت ُّبه اهلل (219البقرة،)

ّقق له كّل أمانيه، ويصبح َقَدراً من أقدار اهلل،  وجييبه على كل دعواته، ُو
َمْن عادى يل ولياً فقد آَذنْ ُته باحلرب وما " :إّن اهلل قال :قال الرسول 

تقرَّب إيلَّ عبدي بشيء أحّب إيلَّ مما افرتضت عليه وما يزال عبدي 
يتقرَّب إيلَّ بالنوافل حىت أحّبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ِبا ورجله اليت ميشي ِبا وإن 

استعاذين ْلعيذنّه وما ترددت عن شيء أنا فاعله  سألين ْلعطيّنه ولئن
 .(2)" ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته

جاء حديث عمرو خالد عن املعّوقات اليت تواجه املسلم : اخلالصة 
من خوف ويأس وتضخيم للعقبات اخلارجية حديثًا يقتصر على دعوته 

ليها، مع ة للتغّلب عيلحديد أيّة آلإىل التغّلب عليها، كما جاء خاليًا من 

                                                 
(2)

 .1114، ص1صحيح البخاري،  اإلمام البخاري،  
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ات للتغّلب عليها كما وّضحنا سابقاً، أّن تعاليم اإلسالم غنية يف رسم آلي

لذلك فّوت عمرو خالد فرصة كبرية يف معاجلة هذه املعّوقات معاجلة 
 .حقيقّية عندما مل يربز دور اإلسالم يف كيفّية معاجلتها

 :عدم الجد ية: ثانياً 
معنا شبابنا بشكل خاص وجمت عمرو خالد إىل أنّ أشار الداعية  

ية، وذكر بصورة أدّق أنه يعاين من بشكل عام يعاين من عدم اجلد
ض، ولحّدث عن ، ودعا إىل التخّلص من هذا املر "اهليافة"و" التفاهة"

ية يف أِبى حاالهتا، فتحّدث عن بعض املواقف أشخاص ميثّلون اجلد
 ن أيب وقّاص وعمر بن العزيز اجلاّدة ْليب بكر الصّديق وسعد ب

 جسد املرأة لرتويج امليوعة، واعترب أنّ  اإلعالم يستغل أمجعي، واعترب أنّ 
فات إشاعة لمرأة، واعترب أّن مثل هذه التصر مثل هذا االستغالل احتقار ل

 .للفاحشة، وأّن احرتام املرأة يكون بعدم استغالل جسدها
عمرو خالد  م الداعيةنالحظ من خالل استعراضنا السابق لكال 

ذلك، وإمنا  د اْلسباب اليت أّدت إىلعن فقدان شبابنا للجدية أنه مل ُد
ية عند بعض الشخصيات قّدم خالل احللقة كلها أمثلة عن وجود اجلد
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ية العال  للخرو  من دائرة عدم اجلدإنك ال تستطيع أن لحّدد . التارخيية

ديننا بأّن  ، وليس من شكاجلدية إال إذا حّددت الطريق الذي تبين به
ية يف النفس اإلنسانية، فكيف بناها اإلسالمي خري من يبين اجلد

 اإلسالم؟
نفى القرآن الكرمي اللعب والّلهو عن اهلل تعاىل عند استهدافه  

نَ ُهَما اَلِعِبيَ  :اخللق، فقال  َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ  َوَما َخَلْقَنا السَّ
،  (الدخان) (18) َخَلْقَنامُهَا ِإالَّ بِاحلَْقن َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ َما  (11)

َا َخَلْقَناُكْم : لإلنسان كما نفى العبث عن خلق اهلل  أََفَحِسْبُتْم أمنَّ
َنا اَل تُ ْرَجُعونَ   إَِلَه ِإالَّ ُهَو فَ تَ َعاىَل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ اَل  (221) َعَبثًا َوأَنَُّكْم إِلَي ْ

، وأشارت اْليات القرآنية إىل احلكمة (املؤمنون) (229) َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرميِ 
الَِّذي َخَلَق  (2)َسبنِح اْسَم َربنَك اْْلَْعَلى  :يف كل ما خلقه اهلل، فقال 

َر فَ َهَدى (1) َفَسوَّى كل شيء خملوق   ، وبّي أنّ (اْلعلى) (1) َوالَِّذي َقدَّ
ِإنَّا ُكلَّ  :بَقَدر حلكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، فقال 

، بعد نفي العبث عن خلق الكون يأيت (القمر) (48) َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدرٍ 
: نفي العبث عن خلق اإلنسان ويكون ذلك مبحاسبته وسؤاله، قال 
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 َرَك ُسًدى ْنَساُن َأْن يُ ت ْ ََُْسُب اإْلِ : ، وقال (القيامة) (19)َأ
 َ(9) فَ َلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلي (اْلعراف) وبّي ،

نتيجة احملاسبة تكون بإدخال الطائعي احملسني اجلّنة،  اهلل تعاىل أنّ 
ِإنَّ اْلُمتَِّقَي يف َجنَّاٍت : عن اجلّنة ر، فقال وإدخال العاصي النا

 (29)َآِخِذيَن َما َآتَاُهْم َرب ُُّهْم ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْبَل َذِلَك حُمِْسِنَي  (21)َوُعُيوٍن 
 (21)َوبِاْْلَْسَحاِر ُهْم َيْستَ ْغِفُروَن  (20)َكانُوا قَِلياًل ِمَن اللَّْيِل َما يَ ْهَجُعوَن 

َوَأْصَحاُب اْلَيِمِي َما : أيضًا عن نعيم أهل اجلّنة ، وقال (الذاريات)
َوِظلٍّ  (18) َوطَْلٍح َمْنُضودٍ  (11) يف ِسْدٍر خَمُْضودٍ  (10) َأْصَحاُب اْلَيِميِ 

 اَل َمْقُطوَعٍة َواَل مَمُْنوَعةٍ  (11) َوفَاِكَهٍة َكِثريَةٍ  (12) َوَماٍء َمْسُكوبٍ  (10) مَمُْدودٍ 
 (19) َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا (11) ِإنَّا أَْنَشْأنَاُهنَّ ِإْنَشاءً  (14) َوفُ ُرٍش َمْرُفوَعةٍ  (11)

ِلَي  (11)ِْلَْصَحاِب اْلَيِمِي  (10) ُعرُبًا أَتْ رَابًا َوثُ لٌَّة ِمَن  (18)ثُ لٌَّة ِمَن اْْلَوَّ
َوَأْصَحاُب : عن عذاب أهل النار ، وقال (الواقعة) (40) اْْلَِخرِينَ 

َمالِ  َماِل َما َأْصَحاُب الشن يمٍ  (42) الشن َُُْمومٍ  (41) يف مَسُوٍم َومحَِ  َوِظلٍّ ِمْن 
َرِفيَ  (44) اَل بَارٍِد َواَل َكرميٍ  (41) وََكانُوا  (41) ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْبَل َذِلَك ُمت ْ

َنا وَُكنَّا تُ رَابًا َوِعظَاًما  (49) ُيِصرُّوَن َعَلى احْلِْنِث اْلَعِظيمِ  وََكانُوا يَ ُقوُلوَن أَئَِذا ِمت ْ
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ُعوثُونَ  ُلونَ  (40) أَئِنَّا َلَمب ْ ِلَي َواْْلَِخرِينَ  (41) أََوَآبَاُؤنَا اْْلَوَّ  (48) ُقْل ِإنَّ اْْلَوَّ

بُونَ  (10) َلَمْجُموُعوَن ِإىَل ِميَقاِت يَ ْوٍم َمْعُلومٍ  الُّوَن اْلُمَكذن  مُثَّ ِإنَُّكْم أَي َُّها الضَّ
َها اْلُبطُونَ  (11) َْلَِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّومٍ  (12)  (11) َفَمالُِئوَن ِمن ْ

َهَذا نُ ُزهُلُْم يَ ْوَم  (11) َفَشارِبُوَن ُشْرَب اهْلِيمِ  (14) َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن احلَِْميمِ 
ينِ  ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت : عن النار أيضاً  ، وقال (الواقعة) (19) الدن

اَل يَُذوُقوَن ِفيَها  (11) اَلبِِثَي ِفيَها َأْحَقابًا (11) لِلطَّاِغَي َمَآبًا (12) ِمْرَصاًدا
اقًا (14) بَ ْرًدا َواَل َشرَابًا يًما َوَغسَّ َكانُوا اَل ِإن َُّهْم   (19) َجزَاًء ِوفَاقًا (11) ِإالَّ محَِ

ابًا (10) يَ ْرُجوَن ِحَسابًا بُوا بَِآيَاتَِنا ِكذَّ َناُه ِكَتابًا  (11) وََكذَّ وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصي ْ
 .(النبأ) (10) َفُذوُقوا فَ َلْن نَزِيدَُكْم ِإالَّ َعَذابًا (18)
 هناك حماسبة دقيقة، وأنّ  ية عندما يوقن اإلنسان أنّ تتوّلد اجلد 

هناك جّنة، عندما يتأكد من وجود  هناك ناراً، وأنّ  هناك سؤااًل، وأنّ 
وميكن أن منّثل بتالميذ املدرسة، فلوال االمتحان . يةاحلساب تبدأ اجلد

هناك أسئلة ستأتيهم ملا جّدوا يف احلفظ واالستيعاب  ويقينهم بأنّ 
يف  يةوالنجاح هو الذي وّلد عندهم اجلدوالسهر، إّن يقينهم بالرسوب 

 .التعامل مع املواد الدراسية
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ات اجلاّدة أُُفق التاريخ اإلسالمي على مدار وقد مألت الشخصي 

أربعة عشر قرناً يف كل اجملاالت العلمية واالجتماعية والعسكرية والسياسية 
م اهلل عَ والفّنية بسبب اليقي بوجود احلساب والسؤال يف اْلخرة عن نِ 

 مُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يَ ْوَمِئٍذ َعِن  :نسان، قال املتعّددة اليت وهبها اهلل لإل
ة اليت ومن هنا ميكن أن نشري إىل أّن اْليات الكثري . (التكاثر) (1)النَِّعيِم 

ة، وأطنبت يف ار، وفّصلت يف وصف نعيم اجلنّ لحّدثت عن اجلّنة والن
ية إمنا جاء القصد منه توليد اجلد ار مل تأت عبثاً احلديث عن عذاب الن

يف شخصية املسلم، وإيقاظه من غفلته، وتوعيته إىل أّن هناك أحد 
إما اجلّنة وإما الّنار، لذلك عليك أن تكون جاّدًا يف االستفادة : مصريين

من صّحتك وجسمك وعقلك ومالك ووقتك وعلمك فيما يرضي اهلل 
تعاىل، وفيما يعود عليك باخلري وعلى جمتمعك، ْلنك ستسأل عن كل 

 .وستحاسب عليها حساباً وثيقاً  م،عَ تلك النِ 
يربز ركن اإلميان باليوم  لك كان على الداعية عمرو خالد أنلذ 

اْلخر، ويوّجه قلوب مستمعيه إىل اخلوف من نار اهلل وإىل رجاء جّنة اهلل، 
ه العبد، إّن كل هذا وإىل أْن يرّكز على احلساب الدقيق الذي سيتعّرض ل
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ا وّلدها هذا الركن على مدار مئات ية يف أروع صورها كمسيوّلد اجلد

السني السابقة، وهو ما مل يقم به عمرو خالد لذلك نستطيع أن نقّرر أنه 
 .مل يعاجل املوضوع معاجلة سديدة ومفيدة
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هل يصنعان نهضة ؟ ": صّناع الحياة"عمرو خالد وبرنامج 
() 

 
املسلمي تعّرض  لحّدثت يف احللقة املاضية عن مرضي منتشرين بي 

ية، وبّينت أنه لحّدث عن السلبية، وعدم اجلد: و خالد ومهاهلما عمر 
املعّوقات واْلسباب اليت جتعل املسلم سلبّياً، ودعاه إىل أن يكون إجيابّياً 

، وبّينت أّن تعاليم اإلسالم غنية دون أن ُّدد أيّة خطوات يف هذا الصدد
ة، لذلك وّضحت أّن عمرو بييف تقدمي آليات للتغّلب على تلك السل

دما مل يربز دور اإلسالم يف كيفية معاجلة خالد فّوت فرصة كبرية عن
 .ةأسباب السلبي

ية فقد بّينت أنه ذكر يث عمرو خالد عن مرض عدم اجلدأّما حد 
ا اليوم، مث لحّدث عن بعض الشخصيات اليت اتسمت وجوده بي شبابن

ة ة بالفعل، لكنه مل يبّي كيفياإلسالمي وهي كثري  ية يف تارخيناباجلد
توليدها، وشرحت أّن هناك منهجًا متكاماًل لتوليد الشخصية اجلاّدة يف 
اإلسالم وأبرز عناصره اليوم اْلخر مل يستفد منه عمرو خالد، لذلك قّررنا 
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 .أنه مل يعاجل املوضوع معاجلة سديدة ومفيدة

بناء الشخصية واْلن سأنتقل إىل مناقشة ُخُلقي آخرين مهّمي يف  
ومن الطبيعي أّن حديث عمرو خالد . اإلتقان، واإلرادة: املسلمة ومها

عنهما جاء نتيجة اخللل املوجود يف التعامل معهما من جهة، وْلمهّيتهما 
وسأتناول حديثه عن عدم ، يف بناء احلياة االجتماعية من جهة ثانية

ص يف معاجلته اإلتقان وعن اإلرادة، وسأُبّي مدى الصواب ومدى النق
 .هلذين اخلُُلقي

 :اإلتقان: ثالثاً 
جاء حديث عمرو خالد عن اإلتقان بعد حديثه عن اإلجيابية،  

وبّي أننا نعمل لكن ال نتقن أعمالنا، ويشمل عدم اإلتقان كاًل من 
، مث لحّدث عن ...امليكانيكي واملدرس والطبيب واحملاضر والرياضي إخل

بب عدم إتقاهنم ْلعماهلم ووصفهم هلم نظرة الغرب إىل املسلمي بس
بأهنم شعوب شعارات وكالم، وقد اعترب عمرو خالد أّن اإلحسان يرادف 
اإلتقان، وأورد عددًا من اْليات واْلحاديث اليت لحتوي على أحد 
مشتّقات كلمة اإلحسان وفّسرها على أهنا تعين اإلتقان، وهو أخطأ يف 
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يف أحيان كثرية، واحلقيقة إّن  هذا حيناً، وابتعد عن املعىن الشرعي

التصّدق، أو : اإلحسان أوسع معىن من اإلتقان، فهو يأيت أحيانًا مبعىن
، وأبرز معىن شرعي له هو كونه ...الصفح، أو التجاوز عن اْلخطاء إخل

 املرتبة العليا يف الدنيا بعد اإلسالم واإلميان كما وّضح ذلك الرسول 
ه عن اإلسالم واإلميان واإلحسان، يف حديث جربيل الذي جاءه وسأل

بينما : "قال فقد نقل البخاري يف صحيحه عن عمر بن اخلطاب 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض  حنن عند رسول اهلل 

الثياب شديد سواد الشعر ال يُرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حىت 
فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه  جلس إىل النيب 

اإلسالم أن : فقال رسول اهلل . يا حممد أخربين عن اإلسالم: وقال
وتقيم الصالة وتؤيت  تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل 

: قال. الزكاة وتصوم رمضان ولحج البيت إن استطعت إليه سبيال
: قال. فأخربين عن اإلميان: قال. ويصدقهفعجبنا له يسأله : قال. صدقت

أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اْلخر وتؤمن بالقدر خريه 
أن تعبد اهلل  : قال. فأخربين عن اإلحسان: صدقت قال: قال. وشره
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: قال. فأخربين عن الساعة: قال. كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك

أن : قال. فأخربين عن إمارهتا: قال. سائلما املسؤول عنها بأعلم من ال
تلد اْلمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف 

يا عمر أتدري من السائل؟ : مث انطلق فلبثت ملياً مث قال يل: قال. البنيان
 .(2)" فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم: قال. اهلل ورسوله أعلم: قلت

اخلطأ عند عمرو خالد تسميته أشياء ذات  ورمبا كانت ذروة
فسّماها إتقان " أقيموا الصالة: "مسّميات شرعية بغري أمسائها من مثل

الصالة مع أّن املقصود باْلمر بإقامة الصالة هو اإلتيان بأركان الصالة 
هو إتقان الوضوء، مع أّن " إسباغ الوضوء"وواجباهتا وسننها، واعترب 

ء البد من إتياهنا من لوضوء وهناك أركان للوضو اإلسباغ سّنة من سنن ا
 .الوضوء أجل أن يصح

مث أبرز عمرو خالد بعض النماذ  التارخيية اليت أتقنت يف بعض  
يف غزوة مؤتة، ومن مثل عمل  أعماهلا من مثل عمل خالد بن الوليد 

                                                 
(2)

 .متفق عليه واللفظ ملسلم 
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مث ذكر فتح القسطنطينية مثااًل بارزاً ... يف اهلجرة النبوية إخل الرسول 

لى اإلتقان، مث ذكر مرحلة أخرى مناذ  من عدم اإلتقان، مث عّدد ع
 : أسباب عدم اإلتقان، وهي

 .د عدم اإلتقان ليحّقق مكاسب ماديةتعم -
 .اجلهل -
 .اإلمهال والتكاسل -
 .ة اإلتقانعدم إدراك لذ -

 :مث ذكر يف فقرة ثانية من حديثه عوامل اإلتقان فعّددها وهي 
 .يف احلياةأن يكون عندك هدف  -
 .إرادة قوية -
 .الصرب -
 .العلم واخلربة -

إذا تفّحصنا اْلسباب السابقة اليت ذكرها عمرو خالد لإلتقان  
وعدمه جند أهنا أسباب ثانوية يف غالب اْلحيان، وليست أسبابًا رئيسية 
ْلهنا أسباب مرتبطة حباالت فردية، فهو قد ذكر أّن عدم اإلتقان مرتبط 
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لكن احلقيقة بتحقيق مكاسب مادية، أو باجلهل، أو باإلمهال والتكاسل، 

يتقن عمله دون لحقيق أيّة مكاسب مادية، وكذلك  أّن شخصًا ميكن أالّ 
ميكن للعامل يف أمر ما أاّل يتقن عمله، وميكن للشخص النشيط أن ال 

أّما اْلسباب اليت ذكرها عمرو خالد يف صدد احلديث عن . يتقن عمله
أن يكون عندك هدف يف احلياة، وَتتلك إرادة : باب إتقان العمل وهيأس

قوية وصرباً وعلمًا وخربة، فهي ليست مرتبطة ارتباطًا خاصًا باإلتقان، بل 
هي مطلوبة ْلداء أي عمل مهما كان املستوى الذي يُؤّدى فيه العمل، 
فالبد لكل عمل من هدف له قبل أدائه، والبد له من إرادة من أجل 

 .جنازه، والبد من صرب أثناء إجنازه، والبد من علم وخربة قبل بداية إجنازهإ
بعد أن فّندنا اْلسباب اليت ذكرها عمرو خالد كأسباب : واْلن 

ما العامل الرئيسي الذي : عدم اإلتقان واْلسباب املباشرة لإلتقان، نسأل
تقان يف نظر يوّلد اإلتقان يف نظر اإلسالم؟ العامل الرئيسي الذي يوّلد اإل

وقد حرص اإلسالم  هو مراقبة اهلل أو مراقبة الناس،اإلسالم عند املسلم 
على أن تكون اْلولوية ملراقبة اهلل، لذلك وّجه املسلم إىل توليد اليقي 

 أعمالنا، ويعلم  -تعاىل-يسمع أقوالنا، ويرى  -تعاىل-فهو : مبراقبة اهلل له
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 .إسرارنا ووسوسة صدورنا -تعاىل-

فقال عّز  هذا اليقي هو الذي يوّلد اإلتقان، أّما عن مسعه إّن  
َما َيُكوُن ِمن جنََّْوى َثالَثٍَة ِإالَّ ُهَو رَابُِعُهْم َواَل  مَخَْسٍة ِإالَّ  ُهَو : من قائل

َساِدُسُهْم  َواَل أَْدَّن ِمن َذِلَك َواَل َأْكثَ َر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا مُثَّ 
، وقال (اجملادلة) (0) َنبنئُ ُهم مبَا َعِمُلوا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه ِبُكلن َشْيٍء َعِليمٌ ي ُ 
 : ِلَْيِه َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسِوُس بِِه نَ ْفُسُه َوحَنُْن أَقْ َرُب إ

ى  (29) ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ  َماِل َقِعيدٌ ِإْذ يَ تَ َلقَّ َياِن َعِن اْلَيِمِي َوَعِن الشن  اْلُمتَ َلقن
: ، وقال (ق) (21) َما يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ  (20)
 َأاَل يَ ْعَلُم َمْن  (21)َوَأِسرُّوا قَ ْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا بِِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر

 ، وأّما عن رؤيته (امللك) (24) َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبريُ 
 ملا نفعل، فقد قال : ُلو ِمْنُه ِمن قُ ْرآٍن َواَل َوَما َتُكوُن يف َشْأٍن َوَما تَ ت ْ

َما يَ ْعُزُب َعن تَ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهودًا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه وَ 
َماء َواَل َأْصَغَر ِمن َذِلَك َوال  ثْ َقاِل َذرٍَّة يف اَْلْرِض َواَل يف السَّ رَّبنَك ِمن من

ِبيٍ  مبا نعمل فقد  ، أّما عن علمه (يونس) (92) َأْكبَ َر ِإالَّ يف ِكَتاٍب مُّ
َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويَ ْعَلُم َما يف اْلبَ رن َواْلَبْحِر : قال
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َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإالَّ يَ ْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة يف ظُُلَماِت اَْلْرِض َواَل َرْطٍب َواَل 

ِبيٍ  يَ تَ َوفَّاُكم بِاللَّْيِل َويَ ْعَلُم َما  َوُهَو الَِّذي (18) يَاِبٍس ِإالَّ يف ِكَتاٍب مُّ
ى مُثَّ ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم مُثَّ  َسما َعُثُكْم ِفيِه لِيُ ْقَضى َأَجٌل مُّ َهاِر مُثَّ  يَ ب ْ َجَرْحُتم بِالن َّ

، أّما عن مراقبة الناس فقد (اْلنعام) (90) يُ َنبنُئُكم مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلون
 : رتبة تالية بعد مراقبة اهلل فقال وضعها القرآن الكرمي يف م

 ُْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ َوُقِل اْعَمُلواْ َفَسيَ َرى الّلُه َعَمَلك (201،التوبة). 
اخلالصة إّن عمرو خالد أخطأ يف تفسري بعض ألفاظ القرآن الكرمي  

واحلديث الشريف حيناً، وابتعد عن املعىن الشرعي هلا حينًا آخر، كما 
أخطأ يف لحديد العوامل اليت تؤّدي إىل عدم اإلتقان، كما أخطأ يف لحديد 

اإلسالم يربط بي اإلتقان  اْلسباب اليت تؤّدي إىل اإلتقان، ووّضحنا أنّ 
وبي مراقبة اهلل، لذلك تعّددت اْليات القرآنية اليت لحّدثت عن مسع اهلل 

وكان على ... هارنا إخلبأقوالنا وأسرارنا وإظ -تعاىل-تعاىل، ورؤيته وعلمه 
عند املسلم كي  -تعاىل-عمرو خالد أن يعّمق هذا اإلحساس مبراقبة اهلل 

 .يوّلد اإلتقان عنده
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 :اإلرادة: رابعاً 

اهتّم عمرو خالد باإلرادة واعتربها اْلصل يف املرحلة الثانية ملشروع  
يف  اليت سيتم فيها فك قيود بالد املسلمي، بعد أن مت" صّناع احلياة"

خالد اإلرادة  قيد املسلم الشخصي، وعّرف عمرو وىل فكاملرحلة اْل
ة وهائلة إذا خرجت تعمل العجائب، واإلرادة اإلرادة قوة خفي: "فقال

كيف نبين : "، مث تساءل يف موضع آخر من برناجمه فقال"لحبو وتكرب
 :فأجاب" اإلرادة؟

 .بالقدرة على ختّيل اهلدف -
 .دف ونتائجهملء العقل بتفاصيل اهل -
 .ختّيل اجلّنة -

واحلقيقة إنه مل يستطع أن يُعّرف اإلرادة تعريفًا دقيقاً، فهو قد  
لحّدث عن بعض أعمال اإلرادة ونتائج وجودها، كما مل يستطع أن ُدد  

ة بنائها، فاإلرادة قّوة نفسية تتوّلد نتيجة تربية معّينة جتعل اإلنسان كيفي
يت نتيجة جماهدة الشهوات والتحكم فيها قادرًا على التحكم بذاته، وتأ

 ضاعها وعدم اخلضوع هلا، فهناك حب الطعام والشراب، وهناك حبوإخ
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فهذه الشهوات هي اليت تستعبد اإلنسان، وتضعف ... النساء واملال إخل

إرادته، وجماهدهتا هو الذي يقّوي اإلرادة، لذلك فاإلنسان خمرّي بي 
شهواته فيصبح ضعيف اإلرادة، وإما أن يُ َعبند إما أن يُ َعبند ذاته ل :طريقي

ذاته هلل فيصبح قوي اإلرادة، لذلك فإّن حديث عمرو خالد عن بناء 
جلّنة اإلرادة بتخّيل اهلدف وملء العقل بتفاصيل اهلدف ونتائجه وختّيل ا

ة بناء اإلرادة، بل هو خاطئ، فتخّيل ليس حديثًا صحيحًا عن كيفي
ل اهلدف وختّيل اجلّنة ال يوّلد إرادة، بل هي اهلدف وملء العقل بتفاصي

أعمال عقلية وختّيلية بعيدة عن اإلرادة وهي تبين يف أحسن اْلحوال 
اخليال والعقل، واحلقيقة إّن تعامل املسلم مع اجلّنة جيب أن يكون ليس 
بتخّيل اجلّنة بل برجاء اجلّنة ونعيمها، واخلوف من النار وجحيمها، هذا 

 .ة ويساعد على تقويتها والتغّلب على سيطرة الشهواتما يبين اإلراد
ومن أغرب اْلمور اليت دعا عمرو خالد املشاهدين إليها اجلري كل  

( 41)يوم ملسافة ستة كيلومرتات ويصبح اجلري يف اْلسبوع ملسافة 
كيلومرت، وهي تعادل مسافة سباق املاراثون املشهور عاملياً، واعتربها 

 تبين اإلرادة وتقّويها، وميكن أن تكون مثل هذه الوسيلة الرئيسية اليت
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الدعوة مقبولة من شخص غري مسلم ال ميلك منهجاً وال وسائل تساعده 
على بناء إرادة َمْن حوله، لكن أن تأيت هذه الدعوة من عمرو خالد 
الذي أعلن أّن مرجعّيته اإلسالم، وهذا اإلسالم ميتلك عشرات الوسائل 

ها وشحذها يف اليوم والليلة، وأبرزها العبادات اليت لبناء اإلرادة وتقويت
، ويبدأ ...تشمل الصالة والصيام الزكاة واحلج والذكر وتالوة القرآن إخل

بناء اإلرادة منذ أذان الفجر حيث يكون املسلم مشدودًا إىل فراشه، 
فكان على عمرو خالد أن ُّث هذا املسلم على القيام إىل الصالة يف 

يف الذهاب إىل املسجد، ْلّن مكابدة شهوة النوم والذهاب أول وقتها، و 
ادة، مث كان على عمرو خالد إىل املسجد من أول الوسائل اليت تبين اإلر 

ب من املسلم أن يعقل ما يقرأه يف صالته، أو ما يسمعه من لأن يط
" ليس لك من صالتك إال ما عقلت: "يقول ابن عباس  اإلمام ْلنّ 

وهذا العقل ملا يقرأ أو ملا يسمع من أهم الوسائل اليت تقّوي اإلرادة وجتعل 
 صاحبها قادرًا على الرتكيز وعدم التشّتت الذهين، وعلى التحّكم 

مث كان على عمرو خالد أن يدعو املسلم إىل االلتزام . بذاته -يف النهاية-
وأن يدعوه إىل أن يصوم بعض اْليام متنّفاًل يف بصيام شهر رمضان، 
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قّوي اإلرادة، إذ ميتنع املسلم يف هذا خرى ْلّن هذا الصيام ياْلشهر اْل

الصيام عن شهوات حمبوبة لصيقة بذاته وهي شهوات الطعام والشراب 
 وكان على عمرو خالد . والنساء من أجل حمبوب أعظم هو اهلل تعاىل

إىل االلتزام بأداء الزكاة وإخرا  الصدقات مع  أن يدعو املسلم -أيضاً -
توجيه قلبه إىل نيل رضوان اهلل تعاىل، ْلّن عمل ذلك ينّمي اإلرادة، فأداء 
الزكاة وإخرا  الصدقات فيه تعظيم ْلمر اهلل على تعظيم املال، والتعّلق 

ان وك. به، والبخل يف إنفاقه الذي هو مغروس يف أصل الفطرة البشرية
املسلم على أداء فريضة احلج، ْلّن  خالد بعد ذلك أن ُثعلى عمرو 

ر اهلل بتحّمل أعباء عمل ذلك يرتقي باإلرادة، فالقيام باحلج خضوع ْلم
ه وتعريض النفس لألهوال واملتاعب واالبتعاد عن اْلهل، السفر ومشاق

وإنفاق اْلموال، وعدم اخلضوع حلظوظ النفس يف الراحة والسالمة 
 .نفاقوالبخل وعدم اإل

إسالم  ت ال يتمهذه بعض الوسائل اليت تقّوي اإلرادة، وهي عبادا 
املسلم وال إميانه إال بأدائها، واليت كان على عمرو خالد أن يتعّمق فيها 
ويبّي ملشاهديه وسامعيه كيفية بنائها إلرادهتم عندما يؤّدوهنا يف صورهتا 
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ار وتالوة القرآن الشرعية السليمة، ناهيك عن العبادات اْلخرى كاْلذك

 ...والقيام واالستغفار وصالة الضحى إخل
اخلالصة إّن عمرو خالد مل يُعّرف اإلرادة تعريفًا صحيحًا كما مل  

يصب يف حديثه عن عوامل بنائها، ومل يتحّدث عن دور العبادات من 
صالة وصيام وزكاة وحج يف بنائها وتنميتها وتطويرها واالرتقاء ِبا، مع أنه 

 .ل يف فرضها على املسلمهدف أصي
سبق أربعة أخالق تعّرض هلا عمرو خالد يف  ما استعرضنا يف 

اجلّدية،  اإلجيابية،: مشروعه النهضوي من أجل بناء اإلنسان املسلم، وهي
اوح بي نا وجدنا يف النهاية أّن معاجلته هلا ترت اإلتقان، اإلرادة، لكن

إىل استلهام اإلسالم من ذلك عدم التوّجه  السطحية واخلطأ، واْلهم
اته ورؤاه وطروحاته يف تطوير الشخصية املسلمة ودفعها واالستفادة من آلي

 .إىل التعايف من كل ما تعانيه
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هل يصنعان نهضة ؟ ": صّناع الحياة"عمرو خالد وبرنامج 
() 

 
لحدثت يف احللقتي املاضيتي يف دراسيت عن عمرو خالد وبرنامج 

: عن معاجلته ْلربعة أخالق يف مشروعه النهضوي هي" احلياةصناع "
 وبّينت كيف أّن معاجلته هلا ترتاوح. االجيابية، واجلدية، واإلتقان، واإلرادة

بي السطحية واخلطأ، واْلهم من ذلك عدم التوّجه إىل استلهام اإلسالم 
ودفعها واالستفادة من آلياته ورؤاه وأطروحاته يف تطوير الشخصية املسلمة 

إىل التعايف من كل ما تعانيه، وسأكتفي ِبذه اْلخالق اْلربعة كنماذ  يف 
معاجلة قضايا أخالق الفرد املسلم، وسأترك بقية اْلخالق اليت تطّرق هلا 
مكتفيًا مبا قّدمت ْلنتقل إىل دراسة نوع آخر من القضايا اليت أثارها 

ت، واستخدام أمهية الوق: عمرو خالد وهي مرتبطة بالنهضة من مثل
 .العقل
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 :أهمية الوقت: أوالً 

أشار عمرو خالد يف احللقة اليت خّصصها للوقت عن أمهية الوقت 
أّن املواطن : وأنه ال قيمة له عندنا ودّلل على كل ذلك بإحصائيات منها

٪ يف أشياء ال قيمة هلا، 11٪ من وقته يف التلفزيون، و 19عندنا ينفق 
دقيقة، ومتوسط العمل يف اليوم يف الغرب  10وأّن متوسط العمل لدينا 

املشاهدين على تقسيم اليوم إىل أربعة  بع، وحثمن ست ساعات إىل س
عمل، عبادة، رياضة، اجتماع، فدعا يف جمال العمل إىل : جماالت نشاط

زيادة وقت العمل املفيد ودعا يف جمال العبادة  إىل القيام قبل الفجر بربع 
، ...قبل الفجر والدعاء والذكر وتالوة القرآن إخلساعة وإىل أداء ركعتي 

ودعا يف جمال الرياضة إىل ممارستها مبقدار نصف ساعة يف اليوم، ودعا يف 
جمال التواصل االجتماعي إىل ختصيص نصف ساعة للزوجة واْلوالد 

 ...والوالدين واْلقارب إخل
يف  مث بّي أمهية الوقت يف اإلسالم فذكر بأّن اهلل أقسم بالوقت

سورة العصر ْلمهية الوقت، ووّضح أّن كل شيء مرتبط بالوقت يف ديننا 
: من الصالة والزكاة والصوم واحلج، ونقل بعض اْلقوال املأثورة من مثل
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، و "أنا يوم جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمين فإين ال أعود أبدا"

ا ضرب أمثلة من التاريخ اإلسالمي لبعض الشخصيات اليت استغلت وقته
أروع استغالل من تاريخ أّمتنا القدمي واحلديث، مث قّدم للمشاهدين 

لحديد اهلدف، : نصائح تساعدهم على االستفادة من الوقت وهي
واستخدام ورقة الوقت اليت جيدول فيها وقته ويكتب فيها ما يود عمله، 
ويكتب فيها جدول مواعيده، كما دعا مشاهديه إىل عدم صحبة الناس 

 .دعاهم إىل حماسبة أنفسهم كل يومالفارغي، و 
وإذا استعرضنا ما قاله عمرو خالد عن الوقت وجدنا أنه دار حول ثالثة 

 :حماور
تشخيص ظاهرة إهدار الوقت أو عدم االستفادة منه يف جمتمعنا،  :اْلول

 .العريب والغريب يف استغالل الوقت :و عقد مقارنات بي اجملتمعي
آن والسنة على أمهية الوقت من مثل قسم اهلل تقدمي أدلة من القر  :الثاين

 ات من صالة وصيام وزكاة وحج بأدقتعاىل به وتوضيح ارتباط العباد
املواعيد املنبثقة عن حركيت الشمس والقمر، وتفصيل احلديث عن بعض 

 ...النماذ  التارخيية اليت استغلت وقتها أروع استغالل إخل



 272 

 

 
ل زيادة وقت العمل وتقسيم اليوم، اقرتاح احللول والعال  من مث :الثالث

وجدولته، وعمل ورقة الوقت وتسجيل اْلعمال املراد تنفيذها والقيام قبل 
 ...الفجر بربع ساعة إخل

وإذا ناقشنا احملاور اليت دار حوهلا حديث عمرو عن الوقت، وجدنا  
أّن احلديث عن الظاهرة ليس شيئا جديدًا وأّن كالمه يف احملاور الثالثة 

دلة أمهية الوقت وعن احللول املقرتحة مماثل لكالم الوعاظ يف عن أ
املساجد، واخلطباء يف صالة اجلمعة، واْلساتذة يف املدارس، واملرّبون مع 

اجملتمع مازال يعاين  ومع ذلك فإنّ ... أتباعهم، واحملاضرون يف ندواهتم إخل
ن من هذه من الظاهرة نفسها ملدة قرن ويزيد، فلماذا مل تتعاف اْلّمة لآل

 الظاهرة؟؟
السبب أّن عمرو خالد مل ُاول أن ُدد العامل الرئيسي وراء 
وجود هذه الظاهرة ْلّن املعاجلة تكون بتحديد العامل الرئيسي أو جمموعة 

 .العوامل اليت أّدت إىل الظاهرة، مث يوضع جدول احللول بعد ذلك
له السبب الرئيسي الذي أّدى إىل إمهال الوقت وعدم استغال

وضياعه هو فقدان الفرد عندنا اإلحساس بذاته، وضعف االمتالء 
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املعنوي، ويكون العال  بتنمية اإلحساس بالذات، وتغذية االمتالء 
املعنوي، ويؤكد ذلك أننا لو استعرضنا اْلسباب اليت جتعل الفرد الغريب 
مدركًا ْلمهية الوقت، حريصًا على االستفادة منه، لوجدنا ذلك نتيجة 

ساس بذاته ونتيجة الشعور بأمهية شخصه وبأّن له وزنًا وليس كّماً اإلح
مهماًل، وبأّن له دورًا يف جمتمعه وحميطه ودولته، هذا اإلحساس والشعور 

 .بالذات هو الذي يدفعه إىل االستفادة من كل دقيقة من وقته
ويؤكد ذلك أّن مسلم العصور املاضية الذي كان يستغل وقته 

الزمن املاضي كان ُس بذاته، وكان ممتلئًا معنوياً، أحسن استغالل يف 
وجتّلى ذلك االمتالء املعنوي من خالل يقينه بعبوديته هلل تعاىل وهي 

عظيم قادر قيوم رزاق  يّة عبودية أخرى، فهي عبودية لربختتلف عن أ
، وَتنحه تلك العبودية شعوراً ...خالق قوي واسع مالك مسيع بصري إخل

هه ْلداء دور كوين بالنسبة لكل وحرصًا على تنمية ذاته، وتوجّ ة، بالسعاد
اخلالئق احمليطة وتدفعه كل تلك املهمات إىل االستفادة من كل ثانية من 

 .وقته
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اليت ساعدت مسلم العصور املاضية على  (2) ومن العوامل اْلخرى

الذي  يقينه بأنه من أتباع الرسول حممد  -أيضاً -االمتالء املعنوي 
ته يف عبادة خري الرسل وأكرمهم وأشرفهم، لذلك فهو ُرص على سنّ هو 

اهلل تعاىل وتطهري النفس، وهداية الناس، والصدع باحلق، والعدل بي 
 .املخلوقات، ويستفيد من كل جزئيات وقته لتحقيق ذلك

يتوصل  اخلالصة اليت ميكن أن ننتهي إليها هي أّن عمرو خالد مل 
مناسب لقضية إمهال الوقت عند املسلم املعاصر، و السبب يف  إىل حل

 . ذلك أنه مل ُدد العوامل اليت وّلدت تلك القضية

 :استخدام العقل: ثانياً 
اعترب عمرو خالد يف حديثه عن استخدام العقل أّن املسلم ال يريد 
أن يفكر يف الوقت احلاضر، وهو ال خيرتع، وحنن مقلدون ومستهلكون 

 :نتجي، وعّدد أسباب ذلك فذكر أربعة أسبابولسنا م

                                                 
من مثل صفات لن أتعّرض لكل العوامل اليت تسّبب االمتالء املعنوي عند املسلم  (2)

 .ْلّن املقام ال يتسع لذلك... اهلل والدعاء واالرتباط بالرسل واإلميان باملالئكة إخل
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 .أسلوب التعليم قائم على التلقي : التعليم -2
 .الرتبية قائمة على التلقي كذلك : املن زل -1
 .عدم انتقاء الربامج املفيدة لبناء العقل : وسائل اإلعالم -1
قليل من املسلمي يؤمن بأّن التفكري فريضة  : الفهم اخلاطئ للدين -4

 . إسالمية يأمث من يرتكها
مث لحّدث عمرو خالد عن العقل يف الدين اإلسالمي فذكر أنه أكثر 

 دين لحّدث عن العقل فوردت بعض الكلمات املرتبطة بالعقل والتفكري
أفال "، "البصرية"، "احلكمة"، "اْلبصار"، "يعقلون: "ات من مثلعدة مر 

، ونقل بعض اْلحاديث من مثل ...إخل" لقوم يتفكرون"، "صرونيب
كيف عقل صاحبكم؟ إمنا يتعاظم الناس يوم القيامة عند اهلل : "القول

أي "بك أعطي : "ومن مثل القول يف احلديث القدسي" على قدر عقوهلم
 .(2)" و بك آخذ، وبك أثيب، وبك أعاتب "العقل

وائل وإبداعاهتم يف جمال مث لحّدث عمرو خالد عن املسلمي اْل 

                                                 
كل اْلحاديث اليت : "مل تثبت صحة هذه اْلحاديث حىت أّن بعض احملققي قال (2)

 ".وردت عن العقل مل يثبت منها شيء



 276 

 

 
علم املثلثات واجلرب واخرتاع الصفر وتشريح اجلسم وتوصيف واكتشاف 

 ...دودة اْلرض وابتكار علم االجتماع وعلم النحو وآلة التصوير إخل
مث لحّدث عمرو خالد عن العوامل اليت تؤّدي إىل تنمية القدرة على 

ءة الكثرية، واالحتكاك التفكري فحّدد أهنا وجود هدف يف احلياة والقرا
بالناس، وانتقاء مدخالت العقل، والقدرة على التحّمل، واالشرتاك يف 

 .جمموعات العمل
وإذا استعرضنا ما قاله عمرو خالد جند أنه لحّدث عن أزمة اإلبداع 
عند املسلم املعاصر، فقّدم كالماً عاماً عن العقل، واستفاد من اْليات و 

لثناء على التفكري و التدبّر واحلّض عليه، كما اْلحاديث اليت ورد فيها ا
استفاد من التاريخ فتحّدث عن العلماء املبدعي وعن بعض املخرتعات، 
لكنه مل يوّفق يف حديثه عن أسباب أزمة اإلبداع العقلي، ْلّن اْلسباب 
اليت ذكرها عمرو خالد ليست هي اْلسباب احلقيقية ْلزمة اإلبداع، بل 

سلوب التعليم و أسلوب الرتبية القائمان على التلقي أ: سببان منها وهي
يدخالن يف املشكلة الرتبوية للمسلم املعاصر، أما السببان اْلخران ومها 
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عدم انتقاء وسائل اإلعالم للربامج املفيدة لبناء العقل والفهم اخلاطئ 

 . للدين، فهما نتيجة ْلزمة اإلبداع و ليسا سبباً هلا
اْلسباب اليت أّدت إىل أزمة اإلبداع؟ هنالك عدة ما هي : و السؤال اْلن

 :أسباب هي
التصّوف الغايل الذي اعترب أن التوّصل إىل احلقيقة يأيت عن طريق  :اْلول

الكشف وليس عن طريق االجتهاد العقلي مما أّدى إىل انعطاف أساسي 
يف مسرية العقل اإلسالمي وتعطيل جانب من فاعليته وإبداعه وإطفاء 

ف انتشر يف كل أحناء اجملتمع خباصة إذا عرفنا أّن التصوّ جذوته، و 
 .اإلسالمي وترّسخ يف كل زواياه

اعتربت بعض أصناف العقيدة اْلشعرية أّن اْلسباب ال تفعل  :الثاين
بذاهتا إمنا تفعل بإرادة اهلل تعاىل، فالنار ال لحرق بذاهتا والسكي ال تقطع 
بذاهتا، إمنا ُدث ذلك بإرادة اهلل تعاىل، وهم يعطّلون مبدأ السببية الذي 

ذلك قصدوا  وهم عندما قالوا يقوم عليه العلم احلديث املرتبط بالتجربة،
على القائلي بِقَدم العامل وبِقَدم اْلسباب، وهم عندما رّدوا اخلطأ  الرد

 يننا بأّن اهلل تعاىل وراءها تدلوقعوا يف خطأ مقابل، فاْلسباب ذاهتا مع يق
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على عظمة اخلالق وليست بدياًل عن اخلالق، وكما قال عنهم ابن تيمية 

 .(2) دنياعندما فعلوا ذلك مل يقيموا ديناً وال 
مدين : انقسم التعليم يف القرن التاسع عشر إىل نوعي من التعليم :الثالث

وشرعي، وبدأ حممد علي باشا ذلك يف مصر يف غمرة نقله النموذ  
اْلورويب، مث تبعته اخلالفة العثمانية يف اسطنبول، وشكل ذلك شرخًا كبرياً 

ة والدنيوية مرتابطة خالل ة، فقد كانت العلوم الدينييف الكيان الثقايف لألمّ 
اثين عشرة قرنًا سابقًا وكان يغّذي بعضها بعضاً، فعندما حدث ذلك 
االنقسام توقفت العلوم الشرعية عن النمو مما أّدى إىل اضطراب وضمور 
يف حيوية العقل اإلسالمي وفاعليته وإبداعه، وصرت جتد العامل املسلم 

 . بالعلوم الشرعية أو العكساملعاصر مطّلعاً على العلوم العصرية جاهالً 
ة خالل القرني التاسع عشر والعشرين إىل عملية تعّرضت اْلمّ  :الرابع

تغريب عاصفة كانت تستهدف استئصال اإلسالم لكنها مل تنجح يف 

                                                 
أّديا إىل أزمة اإلبداع ْلّن ال أريد أن أفّصل الكالم يف هذين العاملي اللذين  (2)

 .املقام ال يتسع لذلك
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ذلك، إمنا جنحت يف بلبلة الذات املسلمة واهتزازها، وأّدى ذلك إىل 

 .ضعف اْلداء العلمي واإلبداع العقلي
كيف ميكن أن حنل أزمة اإلبداع العقلي عند املسلم   :واْلن 

 املعاصر؟؟
من معاجلة اْلسباب السابقة ويكون ذلك مبعاجلة التصّوف  البد 

الغايل والعقيدة اْلشعرية بدراسات حديثة واالستفادة من الدراسات 
القدمية يف هذا اجملال، أّما بالنسبة لقضية التعليم املدين والشرعي فيجب 

 .ر العامل الذي يتبّحر ويتعّمق يف العلوم الشرعية والعلوم العصريةأن يتوفّ 
يف النهاية نقول أّن املسلم املعاصر يعاين من مشكلة اإلبداع  

العقلي، وهي املشكلة اليت شّخصها عمرو خالد لكنه مل يقّدم حلواًل هلا 
  .يوّفق يف لحديد اْلسباب احلقيقيةْلنه مل 

 :النتائج التالية من حديثنا السابقواْلن ميكن أن خنلص إىل 
غري صحية يعاين منها املسلم رصد عمرو خالد ظواهر مرضية و 

املعاصر يف جمال اْلخالق الفردية، ويف جمال احلياة االجتماعية، وقد التقى 
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يف هذا الرد مع كثري من املصلحي الذين أحسوا ِبذه املشاكل منذ مطلع 

 .القرن العشرين
يف تشخيص ظاهريت الوقت واإلبداع العقلي،  ُوفنق عمرو خالد

 .لكنه مل يوفَّق يف لحديد أسباب الظاهرتي وال احللول املناسبة هلما
، مستشهداً بالنماذ  التارخيية اعتمد كثرياً على التاريخ يف اإلسالمي

 .الوقائع التارخيية اليت تدعم وجهة نظرهو 
اْلثار اليت تتعّلق استشهد باْليات الكرمية، واْلحاديث الشريفة، و 

 .مبوضوع حديثه، وشرحها
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 : ردّاً على التعقيبات

 على إحداث نهضة" صّناع الحياة"ال يقوى برنامج 
 

لعمرو خالد يف " صّناع احلياة"َكتبُت سلسلة مقاالت عن برنامج  
بعض الردود اليت وردهتا على املقاالت، مث " النور"، ونشرت "النور"جملة 

م 11/4/1001عن املوضوع ذاته بتاريخ " احلياة"جريدة نشرُت مقااًل يف 
ِفْعل : ين عمرو خالدللداعية التلفزيو " صّناع احلياة"برنامج : )لحت عنوان

ة مواقع يف شبكة االنرتنت املقاالت وقد تناقلت عد( هنضة أم بيع أوهام؟
" ةالعربي"وعّلَقت عليها، كما أنزلت قناة " احلياة"و" النور"اليت نشرهتا يف 

يف موقعها االلكرتوين، وقد " احلياة"التلفزيونية املقال الذي ُنشر يف جريدة 
 . وردت عشرات التعليقات عليه

اجتهدت أن أطلع على الردود قدر االستطاعة، وقد تبّي يل أّن  
لعمرو خالد، " صّناع احلياة"هناك بعض التوّجس من مراجعيت لربنامج 

ملراجعة واملناقشة بشكل عام يف املناخ وهو مرتبط بالتوّجس من النقد وا
الثقايف اإلسالمي، وهذا التوّجس غري صّحي، ويدّل على ضعف فاعلية 
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التفكري يف الثقافة اإلسالمية املعاصرة، وهو مناقض للصورة الثقافية 
القدمية، فقد كانت هناك مناقشات وردود وانتقادات باستمرار، فقد انتقد 

" اْلُمّ "بن أنس يف فصل كامل يف كتاب  الشافعي أستاذه وشيخه مالك
 يه موقفه من حديث اْلحاد، كما رد، وناقش ف"اختالف مالك"أمساه 

الشافعي أيضًا على أيب حنيفة من خالل تلميذه حممد بن احلسن 
 الشيباين، وقد كانت السجاالت واحملاورات والنقاشات والردود

خ املاضي بي احملّدثي واالنتقادات والنقاشات مستمرّة على مدار التاري
واملفّسرين واملؤّرخي واللُّغويي والنحاة والِفَرق، وبي مدرسيت البصرة 
والكوفة يف النحو والّلغة، وبي مدرسة أهل الرأي وأهل احلديث يف 

، وقد أَثْ َرت كل تلك احملاورات والردود واالنتقادات ...إصدار الفتوى إخل
ة بكل معىن الكلمة، ودفعتها إىل لتها حيالثقافية اإلسالمية، وجع احلياة

 .اْلمام، وجّددت يف كثري من املسائل واْلراء واْلفكار
" صّناع احلياة"ومن الواضح بأنين عندما توّجهت ملراجعة برنامج  

، إمنا ...عند عمرو خالد مل أتعّرض لشخصه وال هليئته وال لعائلته إخل
حرص على تقدمي وجهة تعّرضت ملضمون الربنامج، وكنت باستمرار أ
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نظره، مث أناقشها علمّيًا وشرعّياً، وأحرص على أن يكون اإلسالم هو 
املرجعّية اليت أرجع إليها ملعرفة الصواب واخلطأ يف أقوال عمرو خالد 
وتقديراته وأحكامه، وكنت مقتديًا ومتابعًا لعلمائنا اْلوائل يف حواراهتم 

 .بعضاً  ومناقشاهتم واستدراكاهتم ونقدهم لبعضهم
الد هي نشر وقد ذكر بعض املعّقبي على مقااليت بأّن نّية عمرو خ 

مشاكل اْلّمة، وهو قد قصد اإلصالح، وهذه النّية وحدها  اخلري وحل
بأّن النّية اخلرّية : تكفي لقيامه ِبذا العمل، وأرّد على هذا الكالم فأقول

للعمل  البدمل، بل كما قال القاضي عياض وحدها ال تكفي للقيام بالع
، "اْلول أن يكون خالصاً، والثاين أن يكون صواباً : "من شرطي

واإلخالص يعين انتفاء الشرك يف النّية والقصد، والصواب يعين أن يكون 
موافقاً للسّنة يف العمل والتنفيذ، هذا يف جمال اْلعمال الشرعية والعبادية، 

الد فإّن النّية وعمرو خ" صّناع احلياة"ويف حالة حديثنا عن برنامج 
له من أن تكون عّدته  داخلالصة ال تكفي وحدها للقيام بالعمل، فالب

وْلضرب مثااًل يوّضح ذلك، فلنفرض شخصاً . العلمية مستوفاة أيضاً 
مسلماً صاحلاً ُب عمل اخلري والنفع للمسلمي، ونّيته خالصة هلل يف أّي 
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اجلرّاحي يف العامل  عمل يعمله، وأراد أن يكون جرّاحًا للقلب ومن كبار

لريفع مسعة املسلمي، وينفع املسلمي وتعّم إفادته هلم، فال يكفي توفّر 
حدث جراحة معّينة يف هذه النّية عنده لكي يعطيه أّي مسلم جسده لي

من أن يردف النّية السابقة بدراسة علمية يف إحدى  قلبه، فالبد
ستشفيات املشهورة، اجلامعات الراقية، مث يتبع ذلك بتخصص يف أحد امل

مث يكمل ذلك بإثبات َتّكنه العلمي والعملي من خالل مؤَترات 
وعمّليات جيريها أمام علماء متخّصصي تؤّكد جدارته بصورة حقيقية، 

النّية : وِبذا يكون قد امتلك هذا املسلم شرطي العمل الصحيح ومها
ه أن ينفع والتأهيل الكامل إلجراء عملّية جراحية، وِبذه الصورة ميكن

 .املسلمي، وميكن ْلّي مسلم أن ُيسّلمه قلبه
وعمرو خالد، فأنا " صّناع احلياة"وبالعودة إىل احلديث عن برنامج  

مل أتناول نّيته ومل أتوّقف عندها يف حلظة من اللحظات، ْلّن هذا غيب 
من  من جهة، وأنا أحسن الظّن به فأفرتض حسن النّية عنده فيما يعمل

ة تناوله لألمراض اليت لحّدث عنها، لكن ما استوقفين هو كيفي ،جهة ثانية
ة، وعدم اجلّدية، السلبي: ه ْلمراض املسلم املعاصروالعال  الذي رمس
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، ...وعدم اإلتقان، وضعف اإلرادة، وإضاعة الوقت، وضعف اإلبداع إخل

فقد أوضحت وقّدمت الدليل على ذلك من خالل متابعة دقيقة حللقات 
يف غالب اْلحيان ال يتوّصل إىل اْلسباب احلقيقية للمرض،  الربنامج أنه

وال يتوّصل إىل احللول املناسبة ملعاجلة املرض، مما جعلين أحكم يف النهاية 
أنه لن ُّقق هنضة ْلنه ال ميلك احلصيلة العلمية واملعرفية والشرعية اليت 

اليت جتعله ينجح يف عال  أمراض املسلم املعاصر وهي اخلطوة اْلوىل 
 .جيب أن ينجح فيها أّي مواجه لشؤون النهضة

على مقااليت شيئًا مما  " النور"مل يتناول التعقيبان اللذان نشرهتما  
جاء خاليًا من مناقشة  (ابتهال قدور)لألخت  فالتعقيب اْلولكتبت، 

أيّة فكرة طرحتها، ما عدا اإلشارة إىل بداية مقايل اْلول وخاَتته، ومع أين 
قصور يف لك املقال ُخُلَقْي السلبية وعدم اجلّدية، وبّينت الناقشت يف ذ

ة معاجلتهما عند عمرو خالد وختمت املوضوع لحديد أسباِبما ويف كيفي
بأنه مل يعاجل املوضوع ْلّن النهضة هي بناء اإلنسان بناء صحيحاً 
وختليصه من أمراضه وهو مل يصب يف ذلك، وليست النهضة مجع الثياب 

ذه أعمال خريية شهدنا الكثري منها يف العقود السابقة، ومع املستعملة فه
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ذلك مل يقل أحد ممن مجع ثياباً، أو عمل أي خري يف أفريقيا وآسيا، من 

حفر اْلبار، وإنشاء املستشفيات، وكفالة اْليتام، وإنشاء املدارس : مثل
 :أنه سيقيم هنضة بل كان واضحًا أنه يقصد عماًل خرييًّا معّيناً ... إخل

شاً، أو يشبع جائعاً، أو يعّلم جاهاًل يطّبب فيه مريضاً، أو يسقي عطِ 
ال فيها ة، بل هي أعممة هذه اْلعمال اخلريي، وأنا ال أقّلل من قي...إخل

التعقيب أّما . هذا شيء والنهضة شيء آخر نفع عظيم وأجر كبري، لكن
  فقد عّقب على (املوجود أبو خواتحممد عبد)فقد كان لألخ  الثاين

حديثي عن أزمة اإلبداع عند املسلم املعاصر، وأضاف أسبابًا معاصرة 
، ومع ...ات لإلبداع إخلم وجود ميزانيترتبط بنظم احلكم والتعليم وعد

ب فيما ذهب إليه، فاحلقيقة أنين يف حديثي عن اتفاقي مع اْلخ املعقن 
ها معاجلة عمرو خالد للنهضة تعّرضت لألسباب اليت يف مقدوره أن يعاجل

ات التعليم ومناهج والشرعي، أّما ما يتعّلق مبيزانيوهي اجلانب العلمي 
مشاكل اإلبداع فهذا ما ابتعدت عن  كومات يف حلالتعليم ودور احل

 . التعّرض له، ْلّن ذلك ليس يف نطاق قدرات عمرو خالد أصالً 
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ة أمور، صّدى إلحداث النهضة يف اْلّمة عدواملطلوب ممن يت 

تلك رصيدًا شرعّيًا وعلمّيًا ومعرفّيًا واسعًا وعميقًا يف جماالت أن مي: أبرزها
جمال لحديد العوامل التارخيية اليت أضعفت اْلّمة، وجمال  :متعّددة منها

العسكري أم االقتصادي أم السياسي أم : لحديد أّي العوامل أشّد تأثرياً 
ِبا اْلّمة  ، وجمال لحديد املنعطفات الرئيسية اليت مّرت...االجتماعي إخل

بدءًا من اخلالفة الراشدة وانتهاء بالدولة السلطانية وأسباب ذلك، وجمال 
دراسة العلوم اإلسالمية وتطّوراهتا والعناصر اليت دخلتها كمذهب الذرّة 
واملنطق والفلسفة وتأثرياهتا على املسلم يف التاريخ املاضي، كما يتطّلب 

ونشأهتا،  ة الِفَرق اإلسالميةرصيدًا علمّيًا يف جمال دراسإحداث هنضة 
دراسة ولحديد دورها يف إضعاف كيان اْلّمة، ويقتضي إحداث هنضة 

ودراسة البناء وتطّوراته والعوامل اليت أضعفت فاعليته،  العقل اإلسالمي
على مدار التاريخ ودراسة العوامل اليت أفقرته، كما  النفسي للمسلم

اليت تشّكل لحّدياً  الغربية دراسة جتربة احلضارةيستدعي إحداث هنضة 
رئيسيًا ْلّمتنا، يستدعي ذلك دراسة نشأهتا، وتطّوراهتا، وعناصر قّوهتا، 

، كما ...ة االستفادة منها إخلتصادم بينها وبي حضارتنا، وكيفيونقاط ال
وأسباب فشلها كتجربة  دراسة التجارب املعاصرةيستدعي إحداث هنضة 
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ة يف القرن العشرين عشر والتجربة القوميلقرن التاسع حممد علي باشا يف ا

  ...ومقارنتهما بالتجربة اليابانية والصينية إخل
هذا بعض ما جيب أن ميتلكه من يتصّدى إلحداث هنضة يف اْلّمة 
منذ البداية، فهل ميتلك عمرو خالد هذا الرصيد؟ ال أظّنه ميتلك على 

، واليت قّدمتها يف "صّناع احلياة"ضوء املراجعة املفّصلة حللقات برنامج 
 .مقاالت سابقة
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حول مبادرة حزب الوسط " تلفزيون املستقلة"تعقيب على ندوة )  
 (املصري 

إلى أي حد سينجح حزب الوسط في حل أزمة الحركة 
 اإلسالمية ؟

 
بد له حىت ينجح ة والتأسيس حزب حدث مهم يف تاريخ اْلمّ  إنّ 

قق مثل ذلك عند تشكيل ، فهل لحأن تتوفر له شروط موضوعية وذاتيةمن 
 ؟ لنتفحص الظروف املوضوعية احمليطة بأمتنا فماذا نرى؟  حزب الوسط

 : نرى الصورة التالية 
تعثّر أحالم النهضة اليت أطلقها املشروع القومي العريب خالل القرن  -2

 …احلايل يف االستقالل واحلرية والرخاء االقتصادي والفعل احلضاري إخل
خمتلف جماالت حياتنا االقتصادية والسياسية  وجود أزمات يف -1

 .وال أمل حبلول قريبة… واالجتماعية والثقافية إخل
 2841ة بعد قيام إسرائيل عام وجود أخطار حقيقية هتدد وجود اْلمّ  -1

 .  2890وبعد اهنزامنا أمامها يف عّدة حروب وأبرزها حرب عام 
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المية ووصوهلا إىل طريق تأّزم العمل اإلسالمي، وتعثّر احلركة اإلس -4

حّيز الوجود  مسدود يف لحقيق املشروع احلضاري اإلسالمي وإخراجه إىل
 .واإلمكان

إذن الظروف املوضوعية مناسبة ليس لتشكيل حزب واحد فقط بل  
هذا عن . لتشكيل أحزاب تتصدى هلذه املشاكل بالنظر والتقومي واملعاجلة

 ؟ اتيةالظروف املوضوعية، فماذا عن الظروف الذ
ال يكفي لنجاح حزب من اْلحزاب يف لحقيق املشروع احلضاري 

ة ة اإلسالمية من وجود العواطف اجلّياشة لدى مؤسسيه حنو اْلمّ لألمّ 
مثل هذه  ، أو وجود مشاعر احلرقة واْلمل على سوء أوضاعها، ْلنّ وتارخيها

اتساع الساحة العواطف رافقت نشوء مجيع اْلحزاب اليت قامت على 
ة ، ومع ذلك مل تنجح يف لحقيق املشروع احلضاري لألمّ العربية واإلسالمية

 ، ومن أبرزها  مل تستكمل لحقيق الشروط الذاتية ، وذلك ْلهنايةاإلسالم
 : اْلمور التالية  -يف تقديري-
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  :ة ومراحله والعوامل اْلبرز فيهقة لتاريخ احندار اْلمّ دراسة معمّ  -2

ة، وتوصيف مراحله، ولحديد سرية احندار اْلمّ الرؤية املعّمقة مل إنّ  
ن ، ويبعدها عالقيادة على رسم أولويات العال  العوامل اليت سّببته يساعد

، ويساعدها على الدقة يف إنزال السطحية يف لحديد عوامل النهوض
 .الشرعية على أرض  الواقع املدروساْلحكام 

 : بلورة نظرية التغيري اإلسالمية -1
ساحة العمل اإلسالمي تفتقر إىل بلورة نظرية التغيري اإلسالمية  إنّ  

اليت نستند يف وضع أصوهلا إىل حديث القرآن الكرمي عن تغيري اْلنبياء 
لواقع  لواقع أقوامهم، ونستفيد يف لحديد ركائزها من تغيري الرسول  

ك يف مدينيت مكة واملدينة أواًل مث اجلزيرة العربية ثانياً، ونستفيد كذل
صياغتها من التغيريات والتجارب اليت قامت على مدار التاريخ اإلسالمي 

  …الدولة الزنكية ودولة املوحدين ودولة املرابطي إخل: وأقامت دواًل مثل
سيساعد العاملي يف  -كتل-إن بلورة نظرية التغيري اإلسالمية 

راحله، احلقل اإلسالمي على لحديد أهداف التغيري ووسائله وآلياته وم
وتوضيح واجبات كل من القيادة والقاعدة وحقوقهما وصورة العالقة 
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مي على وجود هذه النظرية يساعد العمل اإلسال إنّ  …بينهما إخل

غياب هذه  ، وإنّ اخلطوات املتزنة واحلكيمة، ويبعده عن االرجتال والعاطفة
النظرية هو الذي جيعله مضطرباً يف خطواته يف العصر احلاضر ينتقل أحياناً 
من  النقيض إىل النقيض، فهو حينًا ميد يده إىل احلكام مث ينتقل إىل 

، وهو حينًا ثالثاً يةكون علنيًا مث ينتقل إىل السرّ معاداهتم، وهو حينًا آخر ي
غياب هذه  إنّ  …يفة إخليكون دعوة سلمية مث يتحول إىل دعوة عن

النظرية سبب رئيسي وراء هذا االضطراب يف اخلطوات، ووراء هذا 
 . االنتقال بي التناقضات

 : إعادة تشكيل الفاعلية النفسية والعقلية للمسلم املعاصر -1
فقد املسلم املعاصر كثريًا من فاعليته النفسية والعقلية باملقارنة مع 

ك إاّل بسبب عناصر خارجية تداخلت مع مسلم القرون اْلوىل، وما ذل
القصور يف الفاعلية النفسية والعقلية سبب رئيسي  املنهجية اإلسالمية، وإنّ 

، لذلك كان يُفرتض أن لعمل اإلسالمي وعدم لحقيق أهدافهيف تعّثر ا
يكون هذا القصور حمط دراسة وحبث من قبل احلركة اإلسالمية املعاصرة 

، والعوامل اليت يف الفاعلية النفسية والعقلية قصمن أجل لحديد مظاهر الن
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جند نقصًا كبريًا يف هذا  لكننا …، وكيفية املعاجلة إخلأّدت إىل ذلك

، ولّيات أي حزب يتطلع إىل التكوين، وهو ما جيب أن يكون من أاجملال
هذا  النقص سيؤدي إىل إزالة كثري من القصور الذي  النجاح يف سد وإنّ 

والسلبية إزاء  ،ملعاصر من مثل اخللخلة يف البناء النفسياملسلم ا نلحظه يف
 …، وحمدودية اإلبداع العلمي إخلاحمليط االجتماعي

 : تقومي التجارب اإلسالمية املعاصرة  -4
، ددة يف عدد من اْلوطان اإلسالميةقامت جتارب إسالمية متع 

 وأفلحت يف ترسيخ بعض اإلجيابيات ويف معاجلة بعض اْلمراض، وفشلت
؟ ؟ فيم جنحتو تقومينا التفصيلي هلذه التجاربيف جماالت أخرى، فما ه

الذي  ؟ وما القصور فيها؟ ما  الذي ميكن أن نبين عليه؟ وماوفيم فشلت
؟ فيم كان الصواب؟ و جيب أن نتجنبه يف املستقبل؟ وأين كان اخلطأ

  …إخل
اجلماعة اإلسالمية يف : لحديداً وميكن أن ننتقل إىل مثال أكثر  

، م2842ودودي هذه اجلماعة يف عام ، فقد أنشأ أبو اْلعلى املباكستان
وهنج هنجًا معينًا يف دعوته إليها، وطرح آراءه اإلسالمية يف عشرات 
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، ودعا ت يف شرح اإلسالم الذي يدعو إليه، وسّود آالف الصفحاالكتب

ليت استمرت تصدر أكثر من نصف ا" ترمجان القرآن"إىل مجاعته يف جملة 
، وأنشأ املؤسسات، وخاض االنتخابات، وشارك يف   ن، وقاد املظاهراتقر 

؟ ما إجيابياهتا؟ ما   فما تقومينا هلذه اجلماعة …كثري من احلكومات إخل
ومي ما كتبه أبو اْلعلى ؟ فيم جنحت؟  وفيم تعثرت؟ أين تقسلبياهتا

ل كان كل ما كتبه جمانباً ؟ هاملودودي؟  هل كان كل ما كتبه صواباً 
؟ ال أظن ذلك، إذن أين جوانب الصواب واخلطأ فيما دعا إليه لصوابل

وكتبه؟ ما الذي أبدع فيه؟ ما املدارس اليت تأثر فيها؟ ما قيمة نقده 
، …للحضارة الغربية؟ ما منهجه يف التغيري وما قيمة هذا املنهج؟ إخل

، لكننا ال شرات الكتب من أجل اإلجابة عليهاأسئلة كثرية حباجة إىل ع
دنا فهو ال يسمن د منها يف املكتبة اإلسالمية إاّل النزر اليسري، وإن وججن

لذلك جيب على اْلحزاب واجلماعات اليت تريد أن . وال يغين من جوع
د ذايت يف تقومي التجارب َتارس عماًل إسالميًا تغيرييًا أن تقوم ِبه

يبين على الصواب  ، حىت يكون العمل اإلسالمي متواصالً السابقة
هذا التقومي  وإنّ . ، ففي ذلك توفري للجهد والوقتتجّنب اخلطأوي



  295 

 
ة نبوية لألعمال السابقة وحصر اإلجيابيات والسلبيات هنج قرآين وسنّ 

َتثلت يف حديث القرآن الكرمي عن معظم الغزوات اليت خاضها املسلمون 
ومعظم اْلحداث اليت وقعت يف مكة واملدينة وتوجيههم إىل ما هو 

 .  كل تصرفاهتمأصوب وأصح يف
إذا مل تقم اْلحزاب واجلماعات اإلسالمية مبثل هذا اجلهد يف تقومي  

، ولن تستفيد من اْلعمال السابقة فإهنا ستكرر أخطاء من سبقها
 . ة جدوى اْلعمال اإلسالميةسبب رئيسي فيما نراه من قل ، وهذاجهوده

 : هم الواقع فهماً تفصيلياً سليماً ف -1
هم نشوء الدولة احلديثة الذي ينشد تغيري الواقع أن يفُتا  احلزب  

سياسات الدول  ، وأن ُللوشرعيتها، وأن ُيط بالطوائف وتارخيها
، وأن يرسم ة الغربية وأزمتها، وأن يشّخص احلضار الكربى وتقاطعاهتا

العوامل املؤثرة يف الواقع االجتماعي واالقتصادي والثقايف والفكري 
ىل فهم كل ذلك واإلحاطة به ورسم خريطة لحّوالته ُتا  احلزب إ… إخل

وعي  من أجل وضع خمطط لالرتقاء بالواقع وتغيريه حنو اْلفضل، ْلنّ 
 . لسليمة يف اجتاه تغيريهالواقع الوعي الصحيح هو اخلطوة اْلوىل ا
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ما الذي ميلكه حزب الوسط : ن لو سألنا أنفسنا السؤال التايلواْل 

ثنا عنها سابقًا على ضوء التوضيحات اليت من هذه اْلدوات اليت لحدّ 
 : املؤسسون يف الندوة مدار التعليق؟ جند أهنم ميلكون أمرينطرحها 

، جتربة شخصية مع اإلخوان املسلمي أعطتهم أحكامًا عليها :اْلول
، وسأتعرض هلذين اْلمرين وى جديدة لبعض الكّتاب املعاصرينفتا :الثاين

 : يف السطور التالية 

 :الشخصية مع اإلخوان املسلميالتجربة  -2
خوان سسي حزب الوسط جتربة شخصية مع اإلميتلك بعض مؤ  

م وقوع مجاعة من أبرز دواعي إنشاء حزِب ، وقد اعتربوا أنّ املسلمي
هذا  خوان املسلمي يف إشكالية اخللط بي اإلصالح والسياسة، وأنّ اإل

اخللط أدى إىل التضارب والتناقض وعدم اجلدوى، ومن هذا التضارب 
 اعتبارها نفسها أهنا أكرب من اْلحزاب، وأهنا ليست طرفًا مع أحد وأنّ 

، وأهنا مرجعية مقبولة من اجلميع مث تدخل يف دورها يقتصر على التوجيه
أو يف منافسة مع باقي اْلطراف من أجل احلصول على مقاعد يف الربملان 

ذلك اخللط عيب  ماضي أنّ  ، وقد اعترب  املهندس أبو العالاجملالس احمللية
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املطلوب هو الفصل بينهما، فهل  وال ميكن القبول به واالستمرار فيه، وأنّ 

؟ و الذي أفرز تلك اْلخطاءاخللط بي اإلصالح والسياسة ه صحيح أنّ 
 ؟  قعنا االجتماعيح والسياسة يف واومن أين جاء منوذ  اخللط بي اإلصال

احلقيقة إنه ليس اخللط بي اإلصالح والسياسة هو الذي أفرز تلك  
أحزابًا سياسية يسارية وعلمانية ومل َتارس  هناك اْلخطاء بدليل أنّ 

اإلصالح يف وقت من اْلوقات وقعت يف اْلخطاء نفسها من مثل 
هنا الشعب، وأة، وأهنا املرجع جلميع اإلدعاء أهنا اْلحزاب القائدة لألمّ 

، ومع ذلك تدخل يف تنافس مع اْلخرين، املعرّب عن روح الشعب وضمريه
إذن القضية ليست قضية خلط بي إصالح وسياسة لكنها قضية غياب 

ة يف العمل اإلسالمي املعاصر، فعندما ُضر ذلك املفهوم وهو مفهوم اْلمّ 
لك اجلماعة تدرك تة اإلسالمية جيعل أّن الواقع احمليط بنا تعبري عن اْلمّ 

هناك مجاعة أو وأهنا طرف كاْلطراف اْلخرى وأنه ليس  ،أهنا جزء من كل
قيمة اجلماعة  ة هي مرجعية اجلميع، وأنّ ، بل اْلمّ حزب مرجعية للجميع

ومشروعيتها تأيت من اْلعمال اليت تقوم ِبا هذه اجلماعة لتدعيم وجود 
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ا وليس من الدعاوي ة وترسيخ كياهنا وإعالء شاهنا وتعزيز وحدهتاْلمّ 

 .الفارغة
من أين جاء منوذ  ازدوا  اإلصالح والسياسة يف : والسؤال اْلن 

حياتنا املعاصرة؟ جاء منوذ  ازدوا  اإلصالح مع السياسة من اْلشكال 
ق فيها مثل هذا االزدوا  املتمثل بنموذ  العامل التارخيية السابقة اليت لحقّ 

، وتعليم ته ومريديه إلصالح القلوبالفقيه الشيخ الذي يتصدى مع تالمذ
، وبناء التكايا ، ومساعدة احملتاجي وامللهوفي والفقراء واملساكيالناس

، والتصدي يف الوقت نفسه لظلم الوايل ، ونشر اخلري والفضيلةوالزوايا
واخلليفة والسلطان وتقصريه يف القيام بواجباته، لقد جاءت ازدواجية 

الدين  ، وحينما حاول تقيالنموذ  التارخييالسياسة من ذلك اإلصالح و 
النبهاين أن يستخف بذلك النموذ  التارخيي يف اخلمسينات وينشئ حزب 
التحرير قاصرًا حزبه على السياسة مبتعدًا عن اإلصالح مل ُقق أي جناح 

، وكانت خمالفته لذلك النموذ  ًا حمدود اجلماهري وقليل التأثريوبقى حزب
أحد العوامل الرئيسية اليت أدت إىل حمدودية نتائج  -تقديرييف -التارخيي 

ة حزبه وتأثريه يف الواقع، لذلك فاْلحرى حبزب الوسط أن يراعي واقع  اْلمّ 



  299 

 
االجتماعي بعدم جمافاة ذلك النموذ  التارخيي ولكن على أساس أن 

 . ةبه وينقيه ويصفيه ويتجّنب سلبياته كما ذكرنا باعتماد مفهوم اْلمّ يهذّ 

 : فتاوى جديدة لبعض الكّتاب املعاصرين -1
ماضي يف موقعي خمتلفي  يدان عصام سلطان وأبو العالذكر الس 

حزب الوسط سيأخذ ببعض الفتاوى اجلديدة فيما يتعلق  من الندوة أنّ 
فهمي هويدي : لبعض الكّتاب املعاصرين أمثالباملرأة واْلقباط وغري ذلك 

لن  -تلك-لكن االجتهادات  …خلوطارق البشري ويوسف القرضاوي إ
تأخذ قيمتها احلقيقية ووضعها املناسب إال حينما تكون الدراسات 

ة وعوامل اْلخرى منجزة مثل نظرية التغيري ودراسة تاريخ احندار اْلمّ 
قيمة تلك اْلحكام ليست لكوهنا جديدة مبقدار   ْلنّ  …ضعفها إخل

ذلك أكيدًا إاّل من خالل كوهنا مناسبة للواقع احليايت اجلديد، ولن يكون 
عّمقة املنبثقة عن تلك التطابق بي تلك االجتهادات وبي الرؤية الفكرية امل

 . الدراسات
أشار السادة الثالثة املشاركون يف الندوة إىل بعض السلبيات يف  

، وإقصاء اْلخرين، واالستعالء عليهم يف من مثل العنفحياتنا املعاصرة 
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وأشاروا إىل أسباِبا يف ، ...خليف بعض اْلحكام إ، والقصور بعض اْلحيان
وقد ربط الدكتور حممد موورو بي أسلوب الرتبية اإلخواين  ،بعض اْلحيان

ماضي إىل جانب آخر من تربية  لعنف، وقد أشار السيد أبو العالوبي ا
 ...رًا مث االكتشاف أهنم غري ذلك إخلاإلخوان وهو اعتبار اْلخرين ش

معظم تلك السلبيات إىل غياب مفهوم رئيسي يف  -ييف تقدير -وتعود 
ث عن اخللط بي حياتنا الفكرية املعاصرة أشرت إليه سابقًا عند احلدي

العنف يأيت من  ، ْلنّ "ة اإلسالميةاْلمّ "وهو مفهوم  اإلصالح والسياسة
، لكن عندما ُضر هذا فرد أو احلزب بالدولة أو اجملتمعانسداد عالقة ال

ة اإلسالمية احمليطة يب نين كفرد أو كحزب جزء من هذه اْلمّ املفهوم وهو أ
ة مهما كان وضع الدولة، عالقة الفرد واحلزب تبقى متصلة باْلمّ  فإنّ 

وينتهي بذلك االنسداد وينغلق باب العنف، كذلك ينتهي اعتبار اْلخرين 
، وينتهي االعتقاد أنه ْلنه ليس هناك آخر بل هناك حنن احمليطي به شراً 

، اْلمة-ال ميكن أن يكون بدياًل عن الكل واجلزء ،ل ْلنه جزء من أّمةبدي
استحضار هذا املفهوم وتعميق الوعي به يؤدي إىل إلغاء االستعالء  وإنّ 

 . اإلنسان ال يستعلي على ذاته على اْلخرين ْلنّ 
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هناك صراعًا دائمًا مع مثلث  ماضي أنّ  لقد اعترب السيد أبو العال 

العالقات اجملتمعية والذي يضم احلركات اإلسالمية والسلطة والقوى 
كل أطراف هذا املضّلع قد مارست سياسة اإلقصاء، وكان    السياسية ، وأنّ 

دة ، وهذه احلالة غري موجو رف ُاول أن يقصي اْلطراف اْلخرىكل ط
أوروبا وإسرائيل، : حّلها ، وضرب مثالي علىإاّل يف العامل اإلسالمي

وفّصل يف مثال إسرائيل وذكر أنك جتد يف الدولة اليهودية املتدين  املغايل 
يف دينه واملنحل املغايل يف لحلله متعايشي يف وزارة الداخلية والسلك 

ملاذا حدث هذا : الدبلوماسي واجليش لكن مل يسأل السيد ماضي نفسه
 ؟ السبب يف ذلك أنّ لدولة العربية احلديثةُدث يف ا يف الدولة اليهودية ومل

الفكر القومي اليهودي الذي أنشأ الدولة اليهودية مل ينقل الفكر القومي 
، بل اعتمد قومية تعترب ع الدين حرفيًا إىل نطاقه وجمالهالغريب املتصادم م

الفكر القومي  ة، يف حي أنّ الدين عنصرًا رئيسيًا يف تكوينها وتكوين اْلمّ 
الذي أنشأ الدولة العربية احلديثة نفى أن يكون الدين اإلسالمي  العريب

ة، واعترب ساطع احلصري رائد عنصرًا من عناصر تكوين القومية واْلمّ 
ة تقومان على عنصري اللغة والتاريخ، القومية واْلمّ  القومية العربية أنّ 
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وبكل أسف أصبحت نظرية احلصري القومية معتمدة لدى معظم الدول 

، إذن جاء التعايش يف داهتا بعد احلرب العاملية اْلوىلية وأحزاِبا وقياالقوم
واحرتامها لواقع  مثال الدولة اليهودية من خالل وعي القيادات لذاتيتها

املشكلة تنبعث يف مثال الدولة العربية احلديثة  ، يف حي أنّ أمتها التارخيي
 بشكل حريف مع من خالل نقل القيادات العربية للنموذ  القومي الغريب

جتاهل ذاتيتنا اليت تتمثل يف تغلغل الدين اإلسالمي يف كل أجزاء واقعنا 
الثقايف واالجتماعي واالقتصادي والسياسي إخل ، السبب إذن يعود يف 
حل مشكلة مثلث العالقات يف دولة إسرائيل إىل وعي القيادات القومية 

ود يف  عدم حّلها يف الدولة ، ويعذاتّيتها واحرتامها لتاريخ شعبهااليهودية ل
العربية احلديثة إىل جتاهل القيادات القومية العربية لدور الدين اإلسالمي يف 

، الفضل يف إسرائيل  يتنا وعدم احرتامها لتاريخ أمتناتكوين شخص
، وليس ة يف هذه الدولةللقيادات املنشئة للدولة وليس لألحزاب الفاعل

، لكنين أريد إلجياد خمر  هلذه املشكلة  نسعىمعىن كالمي أننا جيب أن ال
ضي ال يصلح شاهداً على ما ه أبو العالاملثال الذي استشهد ب أن أنّوه أنّ 

 . وجهة نظره
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من اإلشادة باهتمام اْلخوة املشاركي يف الندوة  يف النهاية البد 

الشروط املوضوعية  من االعرتاف بأنّ  مي، والبدبالشأن العام اإلسال
ناضجة ومهيأة للنجاح يف تشكيل حزب من اْلحزاب، لكن هل سينجح 

م ؟ هذا اْلخوة يف حزب الوسط يف استكمال الشروط الذاتية لنجاح حزِب
 .ما سنرتكه لقادم اْليام
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 :"املؤَتر القومي العريب"رداً على املكتب اإلعالمي يف  -1

 ال مل أظلم التيار القومي العريب 
 اإلسالمي-قراءة يف مستجّدات احلوار القومي -4
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 نظرة فاحصة: اإلسالمي  -المؤتمر القومي 

 
م عندما دعا مركز 2818اإلسالمي عام -بدأ احلوار القومي 

الديين، مث - مؤَتر لحت عنوان احلوار القوميدراسات الوحدة العربية إىل
اإلسالمي اْلول الذي -نت جلنة لحضريية دعت إىل املؤَتر القوميتكوّ 

م، وقد انتخب املؤَتر منّسقًا عاماً 2884تشرين عام /انعقد يف أكتوبر
وجلنة إدارية وجلنة متابعة، كما أقر النظام اْلساسي والنظام الداخلي، مث 

م، والثالث يف مطلع 2880الثاين يف عام : انعقد مؤَتران آخران
م، وقد حبثت املؤَترات الثالثة قضايا 1000كانون الثاين من عام /ريناي

وقد اتفق يف  ،...خلإتتعلق باإلسالم والوحدة والعلمانية والدميقراطية 
 .مؤَتراهتم السابقة على نسيان املاضي والتوجه إىل املستقبل

ولقد عرف العصر احلاضر نوعي من اللقاءات بي اجلماعات  
ويكون ضمن جبهة : اللقاء السياسي :اْلول: ختلفةاملتجانسة أو امل

سياسية تضم فصيلي أو أكثر ملواجهة عدو مشرتك أو لتحقيق كسب 
د واندما  الفريقي وينتهي بتوحّ : اللقاء الفكري :الثاينسياسي، 
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املتحاورين كما حدث مع بعض اْلحزاب والتجمعات املتقاربة يف التاريخ  
لسابق مباذا نصنف على ضوء التصنيف ا: والسؤال اْلن. العريب احلديث

اإلسالمي؟ هل هو لقاء سياسي أم فكري؟ كان اللقاء -املؤَتر القومي
ميكن أن مير دون حاجة إىل تعقيب أو َتحيص لو أنه كان لقاء سياسياً 

كل اخلالفات بي   من النوع اْلول، لكن بعض املؤَترين اعتربوا أنّ 
ة، وصّنفوا املؤَتر على أنه لقاء فكري، اإلسالمي والقومي مفتعل: التيارين

تلك املواقف واْلقوال هي اليت جتعل التعليق ضروريًا من أجل جتلية  إنّ 
 .أبعاد املوضوع، والتأكد من إمكانية لحقيق هذا اللقاء الفكري

اإلسالمي والقومي من جهة، : لحرير موضع الن زاع بي التيارين إنّ  
يساعد يف تقديري  ،وتوصيفه بشكل علمي وموضوعي من جهة ثانية

على لحديد إمكانية اللقاء الفكري من عدمه، فما هي أبرز مواضع 
 : أبرز مواضع الن زاع بي التيارين هي الن زاع؟ إنّ 

 .ةدور الدين يف تكوين اْلمّ  -2
 .أدجلة العروبة -1
 .رجعية التارخييةامل -1



  311 

 
 .واْلن نبدأ بتفصيل احلديث عن كل موضع من مواضع النزاع 

 :ةدور الدين يف تكوين اْلمّ  -2
واليت كانت " Nationalism"القومية هي الرتمجة العربية لكلمة  

ة، لكن ختلصًا من مدلول كلمة مّ نسبة إىل اْلُ " يةمّ أُ "جيب أن ترتجم 
، لكن نشأة "القومية"واليت تعين عدم القراءة والكتابة ترمجوها ب   "يةاْلمّ "
يف احلضارة الغربية خمتلفة اختالفًا كلياً عن نشأهتا يف " Nation" "ةاْلمّ "

ة يف أوروبا؟ نشأت نتيجة عدة ظروف اإلسالم، فكيف نشأت اْلمّ 
 :تارخيية واقتصادية واجتماعية أبرزها

املسيحية،  مرباطورية والكنيسةالنظم اإلع التحالف املقدس بي تصدّ 
قطاعية امللكية ولحطيمها وإقامة مجهوريات شعبية والثورة على النظم اإل

 . 2018مكاهنا بدءاً من الثورة الفرنسية عام 
إىل إقامة أصول جديدة يف  "لوثر"ع الكنيسة املسيحية، ودعوة تصدّ 

ية رجال الدين يف التعامل مع النص املقدس، وإىل إعادة النظر يف وضع
الديانة املسيحية وإىل إعادة النظر يف الرهبنة ذاهتا، وكانت نتيجة ثورة 
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الربوتستنتية : على الكنيسة صورة جديدة من الديانة املسيحية هي "لوثر" 
 .يف القرن السادس عشر

التصادم بي الدين والعلم، والتمرد على الدين واعتباره معادياً 
والوهم، واهتزاز الثقة بكل ما هو ديين وغييب،  للعقل، وربطه باخلرافة

 .وبداية الثقة بكل ما هو حسي وجترييب
 : ة يف الغرب نظريتانوقد انبثقت عن تشكل اْلمّ 

 .ة تقوم على عنصري اللغة والتاريخاْلمّ  تعترب أنّ : النظرية اْلملانية : اْلوىل
 عنصر اإلرادة واملشيئةة تقوم على اْلمّ  تعترب أنّ : النظرية الفرنسية : الثانية

 .اليت تكّوهنا عوامل جغرافية
وقد احناز املفكرون القوميون عندنا وأبرزهم رائد الفكر القومي  

اه يقول يف أكثر من العريب ساطع احلصري إىل النظرية اْلملانية، لذلك تر 
ة ة وحياهتا، والتاريخ ذاكرة اْلمّ اللغة روح اْلمّ  إنّ  موضع من كتبه

فقال لحت " ما هي القومية؟"ن ذلك يف هناية كتابه دوّ  وشعورها، وقد
الوقائع واْلحداث اليت  إنّ (: "كلمة ختامية يف نتيجة اْلحباث)عنوان 
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وضحناها وشرحناها، والنظريات اليت استعرضناها وناقشناها، يف خمتلف 

 :فصول هذا الكتاب، تؤدي بنا إىل احلقائق التالية
ة وبناء القومية هو وحدة اللغة ووحدة أّس اْلساس يف تكوين اْلمّ  إنّ 

الوحدة يف هذين امليداني هي اليت تؤدي إىل وحدة املشاعر  ْلنّ . التاريخ
وبكل ذلك جتعل الناس . واملنازع، وحدة اْلالم واْلمال، وحدة الثقافة

 .ة واحدة، متميزة عن اْلمم اْلخرىيشعرون بأهنم أبناء أمّ 
احلياة االقتصادية تدخل بي ولكن ال الدين، وال الدولة، وال 

الرقعة اجلغرافية أيضًا ال ميكن أن تعترب  كما أنّ . ة اْلساسيةمقومات اْلمّ 
من املقومات اْلساسية، وإذا أردنا أن نعّي عمل كل من اللغة والتاريخ 

يكون : والتاريخ. ة وحياهتااللغة تكون روح اْلمّ : ة قلنايف تكوين اْلمّ 
 .(2) "ة وشعورهاذاكرة اْلمّ 

ة يف الغرب نتيجة الدين مستبعد من تشكيل اْلمّ  من املؤكد أنّ  
الظروف التارخيية اليت مر ِبا الغرب واليت أبرزها التصادم بي الدين 

                                                 
 . 112ساطع احلصري، ما هي القومية، ص (2)
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ة الدين عامل رئيسي يف تشكيل اْلمّ  والعلم، لكنه من املؤكد أنّ  
اإلسالمية إن مل يكن العامل الوحيد، لذلك فعندما نفى الفكر القومي 

ة كان غري موضوعي وغري علمي عريب الدين من عوامل تشكيل اْلمّ ال
ة يف ة احمليط به، إمنا كان ينقل واقع أمّ ومل يدرس واقع اْلمّ ، وغري واقعي

ة على منواهلا، ْلننا ال ميكن أن نفهم وحدة الشعوب الغرب ويتخيل أمّ 
الثقايف  املوجودة يف العامل العريب دون اإلسالم، وال ميكن أن نفسر واقعها

واالقتصادي واالجتماعي والسياسي واْلخالقي والرتبوي دون العودة إىل 
اإلسالم، وال ميكن أن نصحح أخطاء هذا الواقع دون استنطاق مبادئ 
اإلسالم، وال ميكن أن نبتكر حلواًل نستشرف فيها املستقبل دون العودة 

قومية عنصري تشكيل ال  إىل فتاوي اإلسالم، ليس هذا فحسب، بل إنّ 
 اللغة والتاريخ، مرتبطان ارتباطًا وثيقًا باإلسالم، فمن الواضح أنّ : ومها

القرآن الكرمي هو الذي حفظ اللغة العربية، فقد كانت هناك عدة هلجات 
ر كل عربية يف اجلزيرة العربية قبل نزول القرآن الكرمي، وكان ميكن أن تتطوّ 

تنشأ عدة لغات عربية يف  بالتايل كان ميكن أن ،هلجة لتكون لغة مستقلة
رآن الكرمي اجلزيرة العربية نتيجة وجود اللهجات املختلفة للقبائل، لكن الق
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جعل الدميومة واهليمنة هلذه اللهجة على غريها  عندما كتب بلسان قريش

من اللهجات مما أنشأ لغة عربية واحدة وقضى على إمكانية نشوء عدة 
عىن عندما قال للرجال الذين هذا امل لغات عربية، وقد أكد عثمان 

نسخوا عدة نسخ من املصحف الذي كان عند حفصة بنت عمر زو  
إذا اختلفتم : "وأرسلها إىل خمتلف اْلمصار، عندما قال هلم الرسول 

إمنا نزل القرآن فاكتبوه بلسان قريش، ف يف شيء من بن ثابت أنتم وزيد
 . (2) "بلساهنم

لمون للعربية لغة القرآن الكرمي كانت الرعاية اليت رعاها املس مث إنّ 
إنطالقًا من ظروف دينية، فعندما وضع أبو اْلسود الدؤيل قواعد النحو، 

، وعندما نّقط حروف العربية "الكتاب"وأمت ذلك سيبيويه يف مصنفه 
ىي بن يعمر ونصر بن عاصم  وشّكلها كل من أيب اْلسود الدؤيل ُو

الفراهيدي أصول معاجم اللغة، الليثي، وعندما وضع اخلليل بن أمحد 
وعندما مجع العلماء مفردات العربية ومعانيها يف معاجم لغوية، إمنا قاموا 

                                                 
 .ش.، م(1144)، رقم (22/119)صحيح البخاري،  (2)
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بكل تلك اْلعمال من أجل خدمة القرآن الكرمي من أن يدخله التحريف  
واللحن، ومن أجل خدمة آيات القرآن الكرمي أن تفهم على الوجه 

لك اخلدمات اجلّلى اليت قدمها ومما يؤكد الدافع الديين وراء ت. الصحيح
قسمًا كبريًا منهم ليسوا عربًا وليس لساهنم  أولئك الرجال النوابغ أنّ 

العربية، إمنا اهتموا بالعربية وأفرغوا جهودهم للمحافظة عليها وضبط 
هذا بالنسبة لعنصر اللغة، أما . ألفاظها انطالقًا من دينهم وإسالمهم

بالنسبة لعنصر التاريخ فقل الشيء نفسه، حيث ال ميكن أن نفهم تاريخ 
سي واالقتصادي والعسكري واالجتماعي والعلمي إال العامل العريب السيا

 .باإلسالم
الدين اإلسالمي عامل رئيسي  يرى التيار اإلسالمي أنّ : اخلالصة

التيار القومي ال  تنا إن مل يكن العامل الوحيد، يف حي أنّ يف تكوين أمّ 
يرى ذلك بل على العكس من ذلك ال جيعل الدين عاماًل من عوامل 

 .تشكيل اْلمم
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 :أدجلة العروبة -1

مل تكن هناك أية مشكلة بي العروبة واإلسالم خالل القرون 
املاضية، بل اإلسالم هو الذي وعى العروبة مبعناها الثقايف وأبرز هذه 

اللغة العربية كما رأينا يف الفقرة السابقة، لكن املشكلة بدأت : املعاين
ْلوىل، وطرحوا عندما أدجل القوميون العروبة بعد احلرب العاملية ا

االيديولوجيا القومية يف مواجهة الدين اإلسالمي، ودعوا إىل حلول الرابطة 
القومية مكان الرابطة اإلسالمية، وطالبوا العريب بأن تكون تضحيته يف 

وبأن يكون اعتزازه بالعرب وفخره بالتاريخ العريب، ، سبيل القومية العربية
 ...وبأن يكون والءه للقيادات العربية إخل

م اإلسالمية يَ وملا كانت هذه االيديولوجيا القومية تناقض القِ 
ة كانت النتيجة أن أصبح الفكر القومي فكراً الراسخة يف حياة اْلمّ 

عنصرياً من جهة، وخنبوياً من جهة ثانية، وبقيت القيادات القومية حمدودة 
ىل أم بعد العدد سواء القيادات اليت قادت املنطقة بعد احلرب العاملية اْلو 

حزب البعث يف العراق مل يتجاوز  احلرب العاملية الثانية، ويؤكد ذلك أنّ 
م املائة واخلمسون عضواً، 2891أعضاءه الذي خططوا ونفذوا انقالب 
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حركة القوميي العرب اليت نشأت يف بداية اخلمسينات مل يتجاوز  وأنّ  
 كل أحناء أعضاؤها املائة عضوًا بعد عشر سنوات من عملها املستمر يف

هذه النخبوية نتجت من عدم جتاوب مجاهري  العامل العريب، واْلرجح أنّ 
العالقة بي القيادات القومية  ة مع االيديولوجيا القومية، لذلك فإنّ اْلمّ 

ة كانت عالقات متوترة تقوم على العنف من طرف القيادات ومجاهري اْلمّ 
يؤكد ذلك استعراض ة، و القومية، وعلى التمرد من طرف مجاهري اْلمّ 

التاريخ القريب هلذه القيادات يف العراق وسورية واجلزائر واليمن وليبيا 
تعثر النهضة وعدم لحقق أي  ، واْلرجح كذلك أنّ ...والسودان ومصر إخل

د هدف من أهدافها سواء كان ذلك االزدهار االقتصادي أم التوحّ 
جاء نتيجة تلك ... خلالسياسي أم النمو الثقايف أم التالحم  االجتماعي إ

م يَ اْلدجلة للعروبة واليت جعلت القومية العربية يف تصادم ومواجهة مع القِ 
الراسخة يف اجملتمع اإلسالمي يف خمتلف اجملاالت الفكرية والعقائدية 

 ...والتشريعية واالجتماعية والثقافية إخل
دة العروبة إرث ثقايف وعاه اإلسالم مل يرى التيار اإلسالمي إذن أنّ 

التيار  قرون، وال يتعارض حبال من اْلحوال مع اإلسالم يف حي أنّ 



  319 

 
القومي حّول العروبة إىل ايديولوجية لحدد للعريب رؤيته ملا حوله، وتؤطر 

 .عالقته باْلخرين، وتوجه أفكاره ومشاعره

 :املرجعية التارخيية -1
 تنا وبي احلضارة الغربية خالللقد وقعت مواجهة كبرية بي أمّ  

ليزية جناإل: ستعمار اْلورويب بكل فصائلالقرني املاضيي، فاقتسم اال
والفرنسية واإليطالية معظم البلدان العربية وهنب خرياهتا، ومّزق وحدهتا 

، وقد مثل التغريب التحدي ...السياسية واالقتصادية واالجتماعية إخل
: وحدة الثقافيةة ووحدهتا الثقافية، وأبرز مظاهر هذه الاْلكرب هلوية اْلمّ 

مفاهيم مستمدة من أحكام احلالل واحلرام والواجب واملندوب املطروحة 
يف كتب الشريعة اإلسالمية، وتقاليد وعادات وأعراف مستندة إىل 

م يَ ته النبوية، وسلوكيات معتمدة على قِ وسنّ  أحاديث الرسول 
مبادئه، اإلسالم وأخالقه وتوجيهاته، وأفكاره مأخوذة من عقائد اإلسالم و 
 إنّ ... وأشواق وأذواق مستندة إىل حديث اإلسالم عن اجلنة والنار إخل

ة وقادهتا هذه الوحدة هي اللبنة الرئيسية اليت جيب أن يسعى علماء اْلمّ 
إىل تدعيمها من أجل لحقيق وحدة أعمق وأمشل ْلهنا احللقة اْلخرية 
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سياسية ال: ة الواحدة بعد َتزق احللقات اْلخرىاملعربة عن اْلمّ  
على -ولكننا جند أن الفكر القومي .. .واالقتصادية واالجتماعية إخل

ساهم يف تدمري هذه الوحدة الثقافية عندما رّو  لكل  -العكس من ذلك
ة وتراثها دون نقد أو اْلفكار والنظريات الغربية املتناقضة مع هوية اْلمّ 

واالقتصادية َتحيص أو تشذيب هلا يف خمتلف اجملاالت الفكرية والفنية 
  هلا ومن هذه النظريات اليت روّ ... والسياسية واالجتماعية والعلمية إخل

الوجودية، ولحرير املرأة باملفهوم الغريب، والسرييالية، : خالل القرن املاضي
ونظرية دارون، ونظرية فرويد، ونظرية الفن للفن، والعلمانية، واالشرتاكية 

دما تالحم الفكر القومي العريب مع وكانت ذروة هذا التدمري عن... إخل
مه معترباً إياه يَ املاركسية يف الستينات مستهدفاً الدين اإلسالمي ومبادئه وقِ 

لذلك كانت نتيجة هذا التدمري للوحدة . العقبة الرئيسية أمام النهضة
الثقافية تغريب قسم من جمتمعنا، وضياع قسم آخر منه، وانسالخهم من 

ا كان السبب هلذا اخلطأ الذي وقع فيه الفكر هويتهم احلضارية، ورمب
ة اْلوروبية منوذجه احملتذى ومرجعيته التارخيية، يف القومي هو اختاذه اْلمّ 

ة اإلسالمية يف تارخيها املاضي هي التيار اإلسالمي يعترب اْلمّ  حي أنّ 
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مرجعيته التارخيية لذلك رعى كل مظاهرها الثقافية واجتهد يف تعديل 

 .وتصحيح أخطائها واحنرافاهتا مواطن ضعفها
القومي : رنا فيما سبق بعض مواضع الن زاع بي التيارينلقد حرّ  

يرى الدين  التيار اإلسالمي واإلسالمي، وهي كما رأينا تتبلور يف أنّ 
تنا إن مل يكن العامل الوحيد، يف عاماًل رئيسيًا يف تكوين أمّ  اإلسالمي

عاماًل من  -باْلصل-وال يعترب الدين ذلك، التيار القومي ينكر  حي أنّ 
عوامل تكوين اْلمم، ويتبلور  الن زاع أيضًا يف أدجلة التيار القومي للعروبة 

التيار اإلسالمي يعترب العروبة إرثًا ثقافيًا ال يتعارض مع  يف حي أنّ 
اإلسالم احتضنه ورعاه وحفظه ْلكثر من عشرة قرون،  اإلسالم، بل إنّ 

ة اْلوروبية منوذجه احملتذى ذلك يف اختاذ الفكر القومي اْلمّ ويتبلور الن زاع ك
ة اإلسالمية يف التيار اإلسالمي يعترب اْلمّ  ومرجعيته التارخيية يف حي أنّ 

 .ها الطويل هي مرجعيته التارخييةخيتار 
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 عن التيار القومي العربي والعودة إلى الديمقراطية

 
احلرب العاملية اْلوىل، وارتبط قاد التيار القومي العريب اْلّمة بعد  

التيار القومي العريب آنذاك بالدميقراطية، وأقام جتارب دميقراطية يف خمتلف 
، وكانت ...العراق وسورية ولبنان واْلردن إخل: الدول اليت تكّونت آنذاك

م، والذي 2811التجربة اْلبرز يف العراق الذي استقل مبّكرًا يف عام 
نفط من أرضه، وكان القصد من تلك التجارب أصبح غنيًا باستخرا  ال

لحقيق بعض صور العدل السياسي، لكن مل يتحّقق شيء من ذلك، فلم 
ينجح التيار القومي العريب يف إرساء النموذ  الدميقراطي، وال تقدمي منوذ  

إنه مل : عادل للحكم، ونستطيع أن نذهب إىل أبعد من ذلك فنقول
ىن عليها يف جمال العدل السياسي، مث زالت  يغرس أيّة تقاليد أو أعراف يُب

كل تلك التجارب بعد سلسلة االنقالبات اليت وقعت يف اخلمسينات يف 
 ...مصر والعراق وسورية إخل

التزاو   يب باالشرتاكية يف الستينات، وعمارتبط التيار القومي العر  
يب، بي التيارين القومي العريب واالشرتاكية يف معظم أحناء الوطن العر 
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وقامت زعامات ودول وأحزاب وبرامج على هذا التزاو  مشل كالا من 

، وكان ...مصر والعراق وسورية واليمن واجلزائر والصومال والسودان إخل
القصد من التوجه االشرتاكي إقامة العدل االقتصادي وتوزيع الثروة، وإزالة 

ق، بل كانت قر وإهناء التباين االقتصادي، لكن شيئاً من ذلك مل يتحالفق
االشرتاكية وبااًل على اْلّمة يف خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية 

، فقد قامت ديكتاتوريات من أعىت ما عرفه التاريخ ...واالجتماعية إخل
الفقر  وى ديكتاتورية الربوليتاريا، وعمالعريب باسم الطبقة الكادحة وبدع

بأيدي اُْلسر احلاكمة خمتلف طبقات الشعب، واحنصرت السلطة والثروة 
ورجال املخابرات، وتفّككت اْلّمة وبرزت الروابط الطائفية واملذهبية  

 .كمالٍذ أخري هرباً من الضياع الذي أفرزه االستبداد
ملاذا مل ينجح التيار القومي العريب يف إرساء قواعد : والسؤال اْلن 

نه العدل السياسي أو االقتصادي يف اجملتمعات اليت حكمها مع أ
استدعى الدميوقراطية واالشرتاكية من أجل لحقيق ذلك؟ ملاذا مل ينجح 
التيار القومي العريب يف إرساء أيّة تقاليد دميقراطية أو اشرتاكية كما حدث 
مع شعوب أخرى يف شرق آسيا وأمريكا الالتينية عند تطبيقها للدميقراطية 
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العربية اليت يستند أو االشرتاكية؟ السبب يف ذلك هو أّن الفكرة القومية  
اْلدّن من املعقولية، وال  القومي العريب فكرة ال َتلك احلدإليها التيار 

تقوم على أّي أساس واقعي، فالتيار القومي العريب يزعم أّن اْلّمة املوجودة 
بي احمليط واخلليج أّمة عربية تقوم على عنصري اللغة والتاريخ واحلقيقة أنه 

قوم على هذين العنصرين، بل هناك أّمة تقوم ليست هناك أّمة عربية ت
على الدين اإلسالمي وهذا ما أّدى إىل أن تكون القومية العربية فقرية 
ثقافياً بسبب استبعادها لعنصر الدين من تكوين اْلّمة املوجودة من احمليط 
إىل اخلليج، والذي ال مربّر له إال املماثلة بي القومية العربية والقومية 

ومل ترتكب القيادات القومية هذا . اليت تقوم على معاداة الدين الغربية
اخلطأ وحده يف صياغة مضمون الفكر القومي العريب، بل مارست دوراً 

سياسي وثقايف، فعلى الصعيد السياسي حاولت : خاطئًا على صعيدين
أن تقيم الوحدة السياسية اليت مل تتحّقق يف التاريخ املاضي إال يف فرتات 

ة، فكان عليها أن تدعو إىل صيغة سياسية فيدرالية تناسب احلاضر حمدود
وعلى الصعيد الثقايف مارست القيادات القومية َتزيقاً . وتالئم املاضي

وإضعافًا للوحدة الثقافية من خالل النقل احلريف ملضمون احلضارة الغربية 
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بب يف ، والس...الفكرية والرتبوية واالجتماعية إخل: يف خمتلف اجملاالت

 .ذلك هو الفقر الثقايف يف مضمون القومية العربية الذي أشرنا إليه سابقاً 
اْلدّن من املعقولية،  لعريب للحدإّن عدم امتالك الفكر القومي ا 

والفقر الثقايف الذي تعاين منه فكرة القومية العربية، وممارسة القيادات 
الذي عّطل  السياسي والثقايف هو: القومية اخلاطئة على الصعيدين

مشاريع النهضة خالل القرن املاضي، وهو الذي أوصل اْلّمة إىل اْلزمة 
احلالية على كل الصعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية 

 ...والفكرية إخل
هل مارس التيار القومي العريب نقدًا ذاتياً؟ هل راجع بنية : واْلن 

 العوامل اليت يقوم عليها بناء الفكر القومي العريب؟ هل أعاد النظر يف
ال، إنه مل ميارس نقدًا ذاتياً، ومل يراجع أطروحاته وآراءه : اْلّمة؟ احلقيقة

وأفكاره، إمنا هو يعيد اْلن ترتيب أوراقه من جديد، لعّله يعلب دوراً 
قياديًا بالنسبة جلماهري اْلّمة كاملاضي، وهو من أجل لحقيق ذلك يقوم 

 :عبتيبعملية مزدوجة ذات ش
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أقام التيار القومي العريب مصاحلة  :املصاحلة مع التيار اإلسالمي: اْلوىل 
مع التيار اإلسالمي بدعوى أنه ال تعارض بي العروبة واإلسالم، وأّن 
التصادم السابق بي التيار القومي العريب واإلسالمي خالل اخلمسينات 

في، وأّن التيارين والستينات كان خطًأ يتحّمل مسؤوليته الغالة من الطر 
يكّمالن بعضهما، وهو يقصد من هذه املصاحلة استعادة جانب من 

م، وتبلورت هذه املصاحلة بي 2890شعبيته اليت خسرها بعد نكسة عام 
التيار القومي العريب والتيار اإلسالمي يف املؤَتر القومي اإلسالمي الذي 

لقومي العريب إىل م، ويتطّلع التيار ا2884عقد دورته اْلوىل يف عام 
إرساء معامل مشروع حضاري من خالل لقائه مع التيار اإلسالمي، وليس 
لحقيق أهداف سياسية فقط، وهو يف هذا يعيش ومهًا عميق الَغْور، 

أي مشروع حضاري البد من أن ميتلك أفكاراً  والسبب يف ذلك أنّ 
مية العربية سقة، وهو ال ُّقق احلد اْلدّن من االتساق عندما جيمع القو مت

مبضموهنا احلايل مع حقائق الدين اإلسالمي، فالقضية ليست قضية 
 القومي العريب، فلم يكن هناك أي العروبة واإلسالم كما يتصّور التيار
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تصادم بي العروبة واإلسالم يف أيّة مرحلة تارخيية ماضية، بل كان اإلسالم 

 .حاضناً للعروبة مبعناها الثقايف
رفع التيار القومي العريب شعار الدميوقراطية  :إىل الدميقراطيةالعودة  :الثانية

وضرورة تطبيقها يف واقعنا العريب، ويتضح ذلك يف الندوات اليت أقامها، 
: والكتب والدراسات اليت أصدرها أبرز ممثّلي للتيار القومي العريب ومها

مركز دراسات الوحدة العربية واملؤَتر القومي العريب، فهل سينجح يف إحياء 
أنه سينجح يف ذلك، حىت  ويف إقامة العدل السياسي؟ ال أظنقراطية الدميو 

لو افرتضنا صدق النية وبذل أقصى اجلهد يف السعي لتحقيق الدميقراطية، 
والسبب يف ذلك عدم معقولية فكرة القومية العربية وعدم واقعّيتها وفقرها 

ة مراجعة، تغيري ومل لحدث هلا أيّ  ، وهذه اْلفكار مل يطرأ عليها أيالثقايف
: جناح للتجربتي اْلفكار اليت حالت دون أي -أرّجحفيما -وهي 

الدميقراطية واالشرتاكية، وهي اليت حالت دون أن ترتّسخ أيّة تقاليد سليمة 
يبين عليها الالحقون من أبناء اْلّمة يف جمايل العدل السياسي 

 .واالقتصادي
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 : "العربي املؤمتر القومي"رداً على املكتب اإلعالمي في 

 ال لم أظلم التيار القومي العربي
 
بتاريخ " املؤَتر القومي العريب"املكتب اإلعالمي يف  رد 

فهو بداًل من أن يناقش ما طرحته ، على مقال سابق يل 18/8/1001
جلأ إىل ، أو جييب على أسئليت اليت طرحتها يف ثنايا املقال، من أفكار

وأبرز مثال على شخصنة املوضوع ، شخصنة املوضوع يف بعض اْلحيان
مي معقولية فكرة القومية العربية حبمل مجع من هو إثبات املكتب اإلعال

اس ليست هي اليت طني هلا، واحلقيقة أّن كثرة النالكّتاب واملناضلي واملوا
خطأ بل هناك مقاييس أخرى ملعرفة ، تعطي الصواب واخلطأ لفكرة ما

حكمة يف هذا  بن أيب طالب  وقد قال عليّ ، الفكرة وصواِبا
وأمر ، "اعرفوا أهله ولكن اعرفوا احلق مث، الرجالاحلق ب ال تعرفوا: "الصدد

آخر هو أّن اإلنسان ميكن أن يكون معقواًل يف جوانب من أفكاره وآرائه، 
فاملاركسّي مثال معقول يف لحليله ، وغري معقول يف جوانب أخرى

وغري معقول يف عدم إميانه ، االقتصادي للواقع ويف إميانه بصراع الطبقات
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وا ، فبعض املفكرين القوميي كان...عدم وجود إله إخلبغريزة التملك وب

هم ليسوا معقولي يف املوقف من القومية ولكن، معقولي يف مقوالت أخرى
 . العربية

إّن الفكرة القومية العربية مل َتلك معقوليتها ْلهنا مل تنطلق من  
الواقع، بل انطلقت من مقايسات بإنزال مفهوم القومية اْلملانية على 

قعنا، يف حي أّن أدّن تفّحص لألّمة املوجودة من احمليط إىل اخلليج يف وا
مطلع القرن العشرين يدرك أّن الدين عنصر رئيسي من عناصر تكوينها 

لدين يدخل يف البناء ذلك ْلّن ا، وبنائها إن مل يكن العنصر الوحيد
، اقهمويف تشكيل أذو ، ويف فنوهنم، ويف عاداهتم وتقاليدهم، اسالثقايف للن

ويف تشكيل ، ويف بنائهم الفكري، ويف صياغة آماهلم وأحالمهم
ة تقوم فكيف ميكن القول بأّن اْلمّ ... ويف صياغة أهدافهم إخل، نفسياهتم

غه والتاريخ فقط معقواًل ومقبواًل مع إنكار هذا الدور على عنصري الل
 الضخم للدين اإلسالمي يف تشكيل اْلّمة ويف صياغتها؟؟ 

ة ذين تقوم عليهما اْلمّ التاريخ اللي اللغه و دقيق يف عنصرَ وعند الت 
ين اإلسالمي حسب النظرية القومية اْلملانية جند أهنما مرتبطان بالد
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ارتباطًا وثيقاً، فكون هذا القرآن الكرمي معجزة الرسول الكربى، وكونه  
ُتوي كالم اهلل، جعله يف موقع الصدارة من اهتمامات املسلمي، لذلك 

... وا بلغته، وحبفظه، ومبعىن آياته، وببيانه، وتفسريه، ومناحي إعجازهاهتم
وملا كان ذلك كله مرتبطًا باللغة العربية جاء االهتمام باللغة العربية، ومل 
تعد اللغة العربية لغة القرآن الكرمي فحسب بل أصبحت لغة العبادة 

حت لغة احلضارة ة اإلسالمية، مث أصبوالصالة والعلم، مما جعلها لغة اْلمّ 
اإلسالمية، وانتقل تأثريها إىل لغات اْلقوام اليت دخلت اإلسالم، فأصبح 
احلرف العريب هو الذي تكتب به اللغة الرتكية واللغة الفارسية واللغة 

، ودخلت كثري من ألفاظ اللغة العربية إىل لغات املسلمي ...اهلندية إخل
التفاهم بي كل شعوب اْلخرى، كما أصبحت اللغة العربية هي لغة 

 .ة اإلسالميةاْلمّ 
اللغة العربية، فقد  من الواضح أّن القرآن الكرمي هو الذي حفظ 

ة هلجات عربية يف اجلزيرة العربية قبل نزول القرآن الكرمي، كانت هناك عد
بالتايل كان ميكن أن  ،قلةوكان ميكن أن تتطّور كل هلجة لتكون لغة مست

العربية نتيجة وجود اللهجات املختلفة للقبائل،  ة لغات يف اجلزيرةتنشأ عد
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تب بلسان قريش، جعل الدميومة واهليمنة هلذه لكّن القرآن الكرمي عندما كُ 

واحدة وقضى على  اللهجة على غريها من اللهجات مما أنشأ لغة عربية
هذا املعىن عندما  د عثمان إمكانية نشوء عدة لغات عربية، وقد أك

ة نسخ من املصحف الذي كان عند عدنسخوا قال للرجال الذين 
وأرسلها إىل خمتلف اْلمصار، عندما  حفصة بنت عمر زو  الرسول 

إذا اختلفتم أنتم وزيد يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان : "قال هلم
 . (2)" قريش، فإنه إمنا نزل بلساهنم

كانت مث إّن الرعاية اليت رعاها املسلمون للعربية لغة القرآن الكرمي   
انطالقًا من ظروف دينية، فعندما وضع أبو اْلسود الدؤيل قواعد النحو، 

، وعندما نّقط حروف العربية "الكتاب"فه وأمت ذلك سيبيويه يف مصنّ 
ىي بن يعمر ونصر بن عاصم  وشّكلها كل من أيب اْلسود الدؤيل ُو
الليثي، وعندما وضع اخلليل بن أمحد الفراهيدي أصول معاجم اللغة، 

ندما مجع العلماء مفردات العربية ومعانيها يف معاجم لغوية، إمنا قاموا وع

                                                 
 .ش.، م(1144)، رقم (22/119)صحيح البخاري،  (2)
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بكل هاتيك اْلعمال من أجل خدمة القرآن الكرمي من أن يدخله  
التحريف واللحن، ومن أجل خدمة آيات القرآن الكرمي أن تفهم على 

ومما يؤكد الدافع الديين وراء تلك اخلدمات اجلّلى اليت . الوجه الصحيح
قسمًا كبرياً منهم ليسوا عرباً وليس لساهنم  أولئك الرجال النوابغ أنّ  قدمها

العربية، إمنا اهتموا بالعربية وأفرغوا جهودهم للمحافظة عليها وضبط 
 .  ألفاظها انطالقاً من دينهم وإسالمهم

أّما التاريخ فقد كان مرتبطًا ارتباطًا كاماًل بالدين اإلسالمي فقد  
وقامت الدول من أجل ، ل نشر الدين اإلسالميقامت الفتوحات من أج

وتكّونت حركات الزندقة والقومية من أجل التشكيك يف ، تطبيق شرائعه
وقام اجملتمع اإلسالمي على التوحيد ، مهيَ عقائد الدين اإلسالمي وقِ 

، ونشأت الِفَرق من خالل ...واْلخوة اإلميانية وإعمار الدنيا إخل
ونشأت العلوم ، القرآين واحلديثي صف على فهم معىن الناالختال

الدنيوية كعلم الفلك من أجل حساب اْلشهر العربية ولحديد مواقيت 
ومن أجل حساب مواقيت الصالة يف خمتلف املدن ، رمضان واحلج

كما نشأ اجلرب وعلوم الرياضيات من أجل حساب ، ولحديد اجتاه القبلة
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تمع اإلسالمي على املبادئ ، وقام االقتصاد يف اجمل...املواريث واخلرا  إخل

وخالصة اْلمر ... اإلسالمية من زكاة وصدقات وأوقاف وحماربة الربا إخل
أّن التاريخ مرتبط ارتباطًا كاماًل بتفصيالت املبادئ والِقَيم والتوجيهات 
واْلخالق اليت رمسها اإلسالم يف خمتلف اجملاالت االجتماعية والسياسية 

 ... نية إخلواالقتصادية والرتبوية والف
أما الفقر الثقايف يف القومية العربية فقد جاء عندما استبعدت  

ة املوجودة من الفكرة القومية العربية الدين اإلسالمي من تشكيل اْلمّ 
احمليط إىل اخلليج، واستبعدت بالتايل كل دور للدين اإلسالمي يف البناء 

ياسي للفرد الثقايف والفكري والنفسي واالجتماعي واالقتصادي والس
واجملتمع وأوَرث هذا االستبعاد عجزًا عند التيار القومي العريب يف طرح 

وإال ، وَدفَ َعه إىل نقل احللول من احلضارة الغربية، حلول ملشاكل اْلّمة
فبماذا نفّسر لحّول حركة القوميي العرب إىل الفكر املاركسي واعتبار هذا 

للفكر القومي العريب يف هناية  الفكر مرجعيتها الرئيسة وإغفاهلا الكامل
الستينات؟ أليس الفقر الثقايف الذي أشرنا إليه سابقاً؟ وإال فبماذا نفسر 

من ، سيادة املفردات املاركسية يف الستينات لدى خمتلف التيارات القومية
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، وديكتاتورية الربوليتاريا، مثل التفسري املادي للتاريخ وصراع الطبقات 
 غري اخلواء الفكري؟؟؟  ...والعنف الثوري إخل

 ولو عدنا إىل املرحلة القومية بعد احلرب العاملية اْلوىل فإننا جند أنّ  
الدول القومية قامت بنقل النموذ  الغريب الليربايل حبذافريه من مثل النظام 

، دون ...والعلمانية إخل، الدميقراطي، والنظام الرأمسايل، والبنوك الربوية
ولو تساءلنا عن السبب يف ، مها املغروسةيَ وتراثها وقِ مراعاة شخصية اْلّمة 

االنزالق يف النقل احلريف للتجربة الغربية ملا وجدنا غري الفقر الثقايف سبباً 
 . لذلك

ماذا كانت نتائج املرحلتي السابقتي الليربالية بعد احلرب : واْلن 
  انت النتائجك العاملية اْلوىل واالشرتاكية بعد احلرب العاملية الثانية؟ 

إضعاف الوحدة الثقافية وخباصة يف املرحلة االشرتاكية عندما راجت 
وبأنه ، مقوالت التحليل املاركسي اليت تعلن بأّن الدين أفيون الشعوب

د من اقتالعه من حياة لذلك الب، ّخر والتخلف واالحنطاطسبب التأ
 . الناس من أجل لحريرهم من اْلوهام واخلرافات
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اإلعالمي إىل أّن التيار القومي العريب ُّقق مصاحلة  أشار املكتب 

مع التيار اإلسالمي، وقد جاءت هذه املصاحلة نتيجة نقد ذايت، واحلقيقة 
إّن التيار القومي العريب بدأ يتحدث عن فضاء حضاري إسالمي يف 
الثمانينات، وعن دور للدين اإلسالمي يف إقامة هذا الفضاء احلضاري 

طوة متقّدمة يف حي أّن هذا احلديث كان حمّرمًا أو اإلسالمي، وهي خ
لكنين مازلت أميل إىل أّن مثل االعرتاف باحلضارة ، خافتًا يف الستينات

ْلّن جوهر ، اإلسالمية ال يكفي ْلن يضع اْلمور يف نصاِبا الصحيح
ي اللغة ة على عنصرَ الفكر القومي العريب يقوم على قصر قيام اْلمّ 

أّن النقد الذايت املثمر جيب أن يؤّدي إىل اعرتاف الفكر وأرى ، والتاريخ
القومي العريب بأّن الدين اإلسالمي عنصر رئيسي من عناصر تكوين هذه 

وطاملا أّن الفكر القومي مل ُدث مثل ، ة باإلضافة إىل اللغة والتاريخاْلمّ 
فسيبقى هذا التحّول دون املستوى ، هذا التغيري يف صلب نظريته القومية

 . وسيبقى دون تأثري جّدي يف مساره العملي، املطلوب
لحدث املكتب اإلعالمي عن اعرتاف بعض اْلفكار القومية  

بالعالقة بي العروبة واإلسالم، وعن جتاهل بعضها اْلخر هلذه العالقة 



 336 

لكن هذا االعرتاف بقي دون أثر حقيقي طاملا أنّه مل ، وهذا صحيح 
وبة واإلسالم وإدخاهلما يف النسق الفكري يستفد من املضمون الثقايف للعر 

اْلدجلة اليت   هو ب الذي حال دون تلك االستفادةللقومية العربية، والسب
اجتهت إليها الفكرة القومية العربية لتكون بدياًل عن الدين يف املرحلة اليت 

 .تلت احلرب العاملية اْلوىل
أراد أن يتجّنب يف النهاية، املطلوب من التيار القومي العريب إذا  

أخطاءه السابقة، وأن يبين عالقة صحية مع التيار اإلسالمي، وبعد 
حديثه عن الفضاء احلضاري اإلسالمي أن خيطو خطوة إىل اْلمام، 
ويعرتف بأّن الدين اإلسالمي عنصر رئيسي من عناصر بناء اْلّمة العربية، 

ختطّيًا لكل إلسالمي يعترب االعرتاف بدور الدين ا اومن الصحيح أّن هذ
، لكنه اعرتاف اْلملانية، والفرنسية، واالستالينية: ات القومية املطروحةنظري

ْلنه مطابق لواقع أّمتنا، هذا هو التحّدي احلقيقي  يف االجتاه الصحيح
 أمام التّيار القومي العريب، فهل هو فاعل؟
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 اإلسالمي-قراءة في مستجّدات الحوار القومي

 
اإلسالمي يف -انعقدت يف مدينة االسكندرية ندوة للحوار القومي 

، وتعترب هذه الندوة هي الثانية بي 1000( ديسمرب)كانون اْلول   8-22
يف  2818التيارين القومي واإلسالمي، وكانت اْلوىل قد انعقدت عام 

القاهرة، وانبثق عنها املؤَتر القومي اإلسالمي الذي شّكل منعطفًا يف 
التيارين القومي واإلسالمي، إذ استطاع الفكر القومي أن يعطي  مسرية

، واليت 2890دفعًا ملسريته بعد اخلسارة الكربى اليت مين ِبا يف نكسة 
مصر وسورية : انتصر فيها اجليش الصهيوين على الدول العربية الثالثة

اإلسالمي تنعقد منذ عام -واْلردن، واستمّرت دورات املؤَتر القومي
إىل اْلن وهي مبعّدل دورة كل سنتي، وقد اعترب التياران أّن  2881

التصادم الذي وقع بينهما خالل القرن املاضي كان سببه التوّهم يف 
تعارض العروبة مع اإلسالم، وقد كان ذلك التصادم هو االستثناء وليس 

بة اْلصل، لذلك اعترب احملّضرون لربنامج الندوة الثانية أّن العالقة بي العرو 
واإلسالم قد أخذت منحى إجيابيًا وأّن كل املشاكل بينهما قد ُحّلت، 
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لذلك غاب حبثها عن جدول الندوة الثانية، وأرى أّن هذا الكالم بعيد عن  
 يف توّهم حل :الثانيةيف توصيف املشكلة،  :اْلوىل: الصواب من ناحيتي

 .املشكلة
مشكلة بي أّن هناك  اخلطأ يف توصيف املشكلة فهو الظنأّما  

العروبة واإلسالم، واحلقيقة أنه مل تكن هناك أيّة مشكلة بي العروبة 
واإلسالم يف أيّة مرحلة من مراحل التاريخ، إذا اعتربنا أّن العروبة أمر ثقايف 

النسب واللسان العربيي حسب املراجع الثقافية : وأهنا تتعّلق بأمرين
ومية العربية وبي دين اإلسالم، العربية، لكن املشكلة برزت حديثًا بي الق

وذلك ْلّن القومية العربية شيء آخر غري العروبة، وهي مفهوم حديث 
أقرب إىل اإليديولوجيا، استقت منوذجها من القومية اْلملانية اليت اعتربت 

 -أي القومية العربية-أّن اْلّمة تقوم على عاملي اللغة والتاريخ، وهي ِبذا 
ي من عوامل صياغة اْلّمة العربية وهذا كالم استبعدت الدين اإلسالم

مناٍف للواقع املوضوعي لألّمة اليت تعيش بي احمليط واخلليج، فالدين داخل 
 . يف تكوين كل جزيئات حياهتا
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كلة، وذلك ْلّن التيار املش ا اخلطأ الثاين فهو يف توّهم حلأمّ 

أصبحت  بأّن املشكلة بي التيارين القومي واإلسالمي قد القومي ظن
حملولة عندما بدأ يعرتف يف أدبياته بدور للدين اإلسالمي يف صياغة 
احلضارة العربية، وهذا ليس كافيًا يف رأيي، فاملشكلة بي التيارين القومي 
واإلسالمي ليست مشكلة احلضارة العربية، والنظر إليها، واإلشادة ببعد 

اْلّمة، فمازال الفكر الدين فيها، ولكنها مشكلة العوامل اليت تقوم عليها 
صر قيامها  القومي العريب يستبعد دور الدين يف تكوين اْلّمة العربية، ُو

 . ي اللغة والتاريخ متابعاً يف ذلك ساطع احلصري رائد القومية العربيةبعنصرَ 
من الواضح أّن عناصر التصادم مازالت قائمة بي التيارين القومي 

ولو عاد التيار القومي إىل السلطة  واإلسالمي ولحتا  إىل حبث موضوعي،
ثانية حلاول استئصال التيار اإلسالمي ْلّن بذور الصدام مازالت قائمة يف 

اإلسالمي -صلب نظريته القومية، لذلك فأعتقد أّن ندوة احلوار القومي
الثانية اليت انعقدت يف االسكندرية قد فّوتت فرصة جوهرية من أجل وضع 

قومي واإلسالمي يف وضع صحيح سليم عندما العالقة بي التيارين ال
 .أغفلت حبث العالقة بي العروبة واإلسالم من جديد
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 قراءة في مراجعات الجماعات اإلسالمية الجهادية
 

يف ليبيا " اجلماعة اإلسالمية املقاتلة" نقلت اْلخبار قبل أيام أنّ  
و انتهت قيادهتا يف ، بدأت مراجعات فقهية ملوقفها من العنف املسلح

، قناعات فكرية تدين العنف املسلح سجن بوسليم بطرابلس يف ليبيا إىل
سيف  ونقلت اْلخبار أنّ ، تدين ممارساهتا السابقة حنو احلكم اللييبو 

معمر القذايف هو الذي قدم تسهيالت  اإلسالم القذايف جنل الرئيس
، "املراجعات"من أجل أن تقوم ِبذه " اجلماعة اإلسالمية املقاتلة"لقيادة 

املصرية " اجلماعة اإلسالمية"تأيت هذه اْلخبار بعد مراجعات قامت ِبا و 
على رأسهم كرم زهدي يف السجن و وأصدرت قيادهتا ، قبل عدة أعوام

من الكتب تنتقد جتربتها السابقة يف اغتيال الرئيس  ناجح إبراهيم عدداً و 
وتدين ، ويف اغتيال رئيس الربملان املصري رفعت احملجوب، السادات

وترتاجع عن قتل اْلقباط ، وتدين سرقة البنوك، اخلرو  على احلاكم
وكانت الذروة يف هذه املراجعات ما كتبه سيد إمام الشريف ، املصريي

وثيقة ترشيد اجلهاد يف مصر "كة اجلهاد يف قائد حر " الدكتور فضل"
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حركة اجلهاد  ْلنّ ، "الذروة يف املراجعات"قبل عدة أشهر ونقول " والعامل 
االنقالب ت اإلسالمية اليت تستعمل القوة و هي احلركة اْلبرز يف احلركا

ركات اجلهادية وقد تأثرت بفكرها كل احل، واجلهاد والعنف يف تغيري الواقع
، ...خل إسواء يف ليبيا أم يف تونس أم يف اجلزائر ، عنفاليت مارست ال

وكذلك ستكون مراجعة الدكتور فضل على اْلغلب هي املراجعة اْلكثر 
به كانت معتمدة عند احلركات اجلهادية يف تُ كُ   ْلنّ ، إحاطة واْلكثر مشوالً 

وكذلك من املرجح أن ، "العمدة يف إعداد العدة"أبرزها كتاب غانستان و أف
لذلك نرجح أن ، النموذ  و املثال لكل املراجعات مراجعاته هيتكون 

على  الليبية تعتمد كثرياً " اجلماعة اإلسالمية املقاتلة"تكون مراجعات 
وخباصة بعد اْلقوال واْلحكام اليت رشحت ، مراجعات الدكتور فضل

وتسربت ونُقلت عن مراجعاهتا هذه إىل وسائل اإلعالم على لسان 
 ؟ أين القصور فيهاز ما جاء يف مراجعة الدكتور فضل؟ و فما أبر ، قادهتا

بعض " وثيقة ترشيد اجلهاد يف مصر والعامل"انتقد الدكتور فضل يف  
اْلعمال اجلهادية من مثل أنه ال جيوز السطو على أموال الغري من أجل 
احلصول على النفقة املطلوبة للجهاد، وأنه ال جيوز االعتداء على السّياح 
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يف بالدنا، كما أنه ال جيوز االعتداء على اْلجانب يف بالدهم واْلجانب 
، كما أنه أسقط اجلهاد ...حىت لو اعتدت حكوماهتم على أوطاننا إخل

  عن اجلماعات اإلسالمية حبّجة أّن وضعها يرتاوح بي العجز
دة اليت تسمح بتكفري املعّي ضعاف، وكذلك وّضح الضوابط املتعدواالست

 ...إخل
حركة اجلهاد انتقلت من طرف إىل نقيضه، فاملعروف عن  فنجد أنّ  
تساهلها يف إطالق أحكام التكفري، فَلم تكّفر احلّكام " حركة اجلهاد"

فحسب، بل كّفرت مجيع أعواهنم من مثل أفراد اجليش والشرطة والوزراء 
، كما كانت توجب اجلهاد وتوجب اخلرو  على ...وأفراد احلكومة إخل

، فما السبب يف االنتقال من موقف إىل ...د يف ذلك إخلاحلّكام، وتتشدّ 
نقيضه؟ السبب يف ذلك هو القصور يف وعي الواقع، ولحليله، وتوصيفه 
واالنطالق منه، مع أنه يفرتض يف أيّة حركة تريد تغيري الواقع أن تعي هذا 

ات اْلمراض والعقبات ه التوصيف املناسب، ولحّدد أولويالواقع، وتعطي
مث لحّدد اْلدوات واخلطوات املطلوبة لتغيري هذا الواقع على  واملشاكل،

ضوء اْلمور الشرعية وعلى ضوء هذا التوصيف، ولكنا ال جند هذا ُدث 
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لكّن ما حدث هو انتقاء بعض اْلحكام الفقهية من " حركة اجلهاد"عند  
تراثنا الفقهي الواسع، حول احلاكم وكفره وجواز اخلرو  عليه مث بناء 

العملية على ضوء هذه اْلحكام الفقهية يف مرحلة أوىل، مث يأيت  املواقف
د ذلك، وهو أمر خالفها يف مرحلة ثانية، ومما يؤكالرتاجع عنها واختيار 

القصور يف وعي الواقع ولحليله واالنطالق منه عند الدكتور فضل أننا ال 
 : تيسوى مر " الوثيقة"اقع املعاصر يف جند إشارة إىل الو 

عند حديث الدكتور فضل عن سقوط اخلالفة العثمانية،  :اْلوىل
واستعمار الدول الغربية ملعظم الدول اإلسالمية وربط ذلك بذنوب 

 .املسلمي
عند حديث الدكتور الفضل يف احللقة الرابعة عشر عن نصيحته  :الثانية

حلّكام الدول العربية، فذكر أّن الوحدة العربية اليت سعت اجلامعة العربية 
ومن الواضح . هي ضرب من اْلوهام 2841لحقيقها عند قيامها عام  إىل

أّن اإلشارتي اليت وردتا عن الواقع كانت مقتضبتي وساذجتي، وكان 
ىل أن يتعّمق الدكتور فضل يف لحليل سبب سقوط اخلالفة العثمانية اْلوْ 

وأن يورد أسبابًا أخرى غري الذنوب، ويربط ذلك بالواقع التارخيي كنشوء 
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، وأن يتفّحص الفكر ...الِفَرق وهنضة الغرب واكتشاف أمريكا إخل
القومي العريب وبنيته من الداخل ويضع يده على مكمن اخللل يف بنية 
هذا الفكر، فالوحدة العربية غري الفكر القومي العريب، فهي هدف من 

القوميي : أهداف القومية العربية، وهي هدف نبيل لدى عموم أفراد اْلّمة
 . هم واإلسالمييمن

الشّك بأّن ضعف وعي الواقع، والقصور يف لحليله، وغياب مفهوم 
اْلّمة هو الذي جعل احلركات اجلهادية تتخّبط وتنتقل من النقيض إىل 

"  اجلماعة اإلسالمية"راجعات النقيض أحياناً، وهذا ما وجدناه يف م
 أينا بعضاً ور ، عند الدكتور فضل" حركة اجلهاد"ويف مراجعات ، املصرية

" اجلماعة اإلسالمية املقاتلة"فيما رشح من أقوال عن مراجعات  منه
لحتوي على القصور نفسه عندما " املراجعات"هذه  وسيتأكد أنّ ، الليبية

 .  تصدر بشكل كامل
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 م3002قراءة في تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  
 
واسع يف اْلوساط  ُظى تقرير التنمية اإلنسانية العربية باهتمام 

، وقد "حنو إقامة جمتمع املعرفة"العربية والدولية، وقد محل هذا العام عنوان 
انتهى برؤية اسرتاتيجية من أجل إقامة جمتمع املعرفة، وقد لحّدث قبل ذلك 
عن جوانب متعلقة باملعرفة من جوانب تارخيية واجتماعية واقتصادية 

م مالمح احلضارة العلمية العربية ، وقد حّدد التقرير أه...وسياسية إخل
عصر االزدهار " واإلسالمية والعوامل اليت أقامتها، واعرتف التقرير بأنّ 

العلمي العريب قد أنتج يف سياقه التارخيي جمتمع معرفة بكامل معىن 
املصطلح، مبعىن قيام قدرة على إنتا  معارف جديدة، يف مجيع فروع 

توظيف العلم بكفاءة يف شىت مناحي  املعرفة وعلى أعلى مستوى، وانتشار
 .(2) "احلياة

                                                 
 . 44، ص1001تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  (2)
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مث انتقل التقرير إىل توصيف النموذ  املعريف الراهن، فذكر بأنه  
تتجاذبه تيارات متعددة، تتفارق وال تتالقى، وخلص إىل لحديد املعوقات 

: دي إىل اإلحجام عن إنتا  املعرفة والبلدان العربية فقالؤ اليت تاجملتمعية 
شارة إىل أنه تقوم يف اللحظة الراهنة معوقات جمتمعية تؤدي إىل وجتدر اإل"

اإلحجام عن إنتا  املعرفة يف البلدان العربية منها الصراع الثقايف بي 
مثاًل، ومنها مناخ االستبداد ( أسلمة املعرفة)تيارات سياسية على ساحة 

السائد يف الدول العربية وضعف اإلمكانات املخصصة لنشر وإنتا  
عرفة، ومنها قلة استعداد املفكرين يف خوض أمور جوهرية تتعلق بالتاريخ امل

والواقع معاً، وترددهم حيال إخضاع جمتمعنا وماضينا لنظر متأن مدقق، 
هذا على حي جيدر بنا مثاًل أن نعترب قصة البحث يف التاريخ العريب 

دارنا والرتاث وتشجيع النظر العلمي واإلصالحي فيهما، أحد مفاتيح اقت
بل يتعي أال . على إنتا  املعرفة، وإمناء املقدرات اْليلة إىل جمتمع املعرفة

 .(2) "ة وقضاياهايستبعد من نطاق النظر العلمي هذا أياً من مسات اْلمّ 

                                                 
 . 49، ص1001اإلنسانية العربية لعام تقرير التنمية  (2)



 352 

أصاب التقرير يف لحديد بعض العوامل اليت تؤدي إىل إعاقة إنتا    
 ا فهي اعتباره أنّ املعرفة، وأخطأ يف بعضها اْلخر، أما اليت أصاب فيه

مناخ االستبداد وضعف اإلمكانات املخصصة لنشر وإنتا  املعرفة من 
العوامل املعيقة إلنتا  املعرفة، أما اليت أخطأ فيها فهي إشارته إىل قلة 
استعداد املفكرين للخوض يف أمور تتعلق بالتاريخ وبالواقع، وهذا غري 

يف الشعر " كتاب صحيح، وخري دليل على ذلك ما أثاره طه حسي يف
 حول الشعر اجلاهلي والقرآن والكعبة وامساعيل وابراهيم " اجلاهلي

وما أثاره علي عبدالرازق حول طبيعة احلكم اإلسالمي، وما أثاره ... إخل
 ... سالمة موسى حول اللغة العربية واجملتمع العريب واملرأة العربية إخل

النموذ  : "يف الراهن فقالمث انتهى التقرير إىل توصيف النموذ  املعر 
، إذن برنامج أكثر مما "العقل العريب"املعريف العريب، أو ما يسمى أحيانًا 

هو واقع هو منوذ  يف طور التشّكل، ويف هذا نرى فرصة تارخيية ال جيب 
إذ لحسن البلدان العربية صنعًا بالعمل على توطي العلم . أن تفّوت

 وذ  املعريف العريب اْلخذ واملعرفة لتكون دعائم أساسية للنم
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 التقرير أخطأ خطًأ منهجيًا عندما اعترب أنّ  الشك أنّ . (2) "يف التشّكل
النموذ  املعريف الراهن برنامج أكثر مما هو واقع، صحيح أنه ليس هناك 
برنامج معريف بالصورة املناسبة اليت يراها واضعو التقرير أو غريهم، لكننا ال 

، وهذا مرتبط "عقاًل عربياً "هناك منوذجًا معرفياً، أو  نستطيع أن ننكر أنّ 
 ة عربية إسالمية، فذلك أننا نقربوجود أمّ  ة، فطاملا أننا نقربوجود اْلمّ 

بوجود منوذ  معريف مرتبط ِبا، لكن هذا ال يتعارض مع اجتهادنا يف 
وهذا اخلطأ الذي وقع فيه التقرير هو . تفعيل هذا النموذ  املعريف وتطويره

لذي وقعت فيه اْلفكار السابقة عندما أرادت أن تغري اْلوضاع باالجتاه ا
الليربايل أو املاركسي أو االشرتاكي أو العلماين مع التجاهل التام لشخصية 

 .ة احلضارية التارخيية فكان نصيبها الفشلاْلمّ 
تكرر احلديث عن مقاصد الدين يف أكثر من موضع من التقرير،  

ن رد االعتبار لدور الدين يف التنمية اإلنسانية، ومنها عند احلديث ع: منها
 عند ذكر الشروط اليت جيب توافرها يف النموذ  املعريف العريب اْلصيل

                                                 
 . 49، ص1001تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  (2)
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اْلول يتمثل يف العودة إىل الرؤية اإلنسانية احلضارية واْلخالقية ملقاصد " 
جاء تعامل التقرير مع مقاصد الدين بصورة مل . (2) "الدين الصحيحة

ا البيئة اإلسالمية وكتب أصول الفقه على اإلطالق، وأبرزها كتاب تعهده
َثرة استقراء كل التكاليف اليت  للشاطيب الذي أشار إىل أنّ " املوافقات"

حفظ الدين، وحفظ : جاء ِبا اْلنبياء ستنتهي إىل مخسة مقاصد هي
تطبيق  العقل، وحفظ النفس، وحفظ املال، وحفظ النسل، مبعىن آخر إنّ 

علم "اْلنبياء ستؤدي إىل حفظ هذه اْلمور، والشاطيب أّصل  شرائع
اهلل ال  اْلحكام غري معّللة، وأنّ  للرد على الذين يعتربون أنّ " املقاصد

أحكام الشريعة معقولة من جهة  ُيسأل عما يفعل من جهة، وليبّي أنّ 
أخرى، وليستفيد املفتون من هذه القاعدة يف بعض فتاويهم من جهة 

تتحّقق نتيجة تطبيق الدين وليس شيئاً سابقاً على  -إذن-ملقاصد ثالثة، فا
 .تطبيق الدين

درس التقرير العوامل السياسية اليت أعاقت منو املعرفة، ووالدة جمتمع  

                                                 
 . 210، ص1001تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  (2)
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مجلة البلدان العربية قد خضعت  فليس خيفى على أحد أنّ : " املعرفة فقال
تطع أن تتخّلى مل تس" وطنية"منذ عهود االستقالل إىل أنظمة سياسية 

فظل . عن نزعات االستبداد املنحدرة من عصور التاريخ القدمية واملتأخرة
وصفت . (2) "هامش احلريات حمدودًا يف مواطن، غائبًا يف مواطن أخرى

( وطنية)الفقرة السابقة اْلنظمة اليت حكمت مجلة البلدان العربية بأهنا 
ر اعترب كما يتضح من ، لكن التقري(وطنية قومية عربية)والصحيح أهنا 

نزعات االستبداد التارخيية املنحدرة من عصور سابقة  الفقرة السابقة أنّ 
كما ذكر التقرير يف صفحة ( مآزق قومية)هي اليت صرفتها وجعلتها تعيش 

 .تالية
الوطنية "القيادات  يعيد التقرير االستبداد إىل سبب تارخيي، مع أنّ  

ة جاءت ثائرة على االستبداد العثماين، اليت قادت اْلمّ " القومية العربية
حاملة بإنشاء جمتمع النهضة الذي تتحقق فيه العدالة واملساواة والكرامة 

يف أن " الوطنية القومية"ملاذا مل تنجح القيادات : اإلنسانية، والسؤال اْلن

                                                 
(2)

 . 218، ص1001تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  
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تتخّلى عن االستبداد؟ وتنتج جمتمعًا خاليًا من االستبداد؟ هل السبب  
أم يعود إىل الفكرة القومية  -كما ذكر التقرير-ل تارخيية يعود إىل عوام

، وإىل عوامل تكوين القيادات القومية؟ أو قل بصورة -نفسها-العربية 
ق هل السبب موضوعي أم ذايت أم مزيج من كليهما؟ مل يتعمّ : أخرى

التقرير يف دراسة هذه املسألة، واملفروض أن تكون دراسته أكثر إحاطة 
ى بإلقاء عدم جناح القيادات القومية يف إزالة االستبداد على ودقة، بل اكتف

الذي يتحمل  ق إىل املسألة سنجد أنّ التاريخ، واحلقيقة عند النظر املعمّ 
مسؤولية وجود االستبداد واستمراره، ليس التاريخ وحده، بل طرفان 

فكرة القومية العربية، وقياداهتا القومية، أما القومية العربية فإهنا : آخران، مها
ة ملدة قرن يف خمتلف اجملاالت تتحمل ذلك ْلهنا هي اليت قادت اْلمّ 

 ، وسنجد أنّ ...ة والنفسية إخلاالجتماعية واالقتصادية والسياسية والرتبوي
ة تقوم على عاملي اْلمّ  االستبداد توّلد عندما اعتربت القومية العربية أنّ 

هذا  تنا، فإنّ اللغة والتاريخ، واستبعدت الدين من عناصر تكوين أمّ 
االعتبار جعلها تتخطى حقيقة ضخمة يف حياة الناس وهي احلقيقة 

من أجل سد النقص يف حجم الدينية، وجعلها تلجأ إىل االستبداد 
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ة، أما القيادات القومية فإهنا تتحمل ذلك ْلهنا  التواصل مع مجاهري اْلمّ 
كانت قيادات خنبوية حمدودة العدد، وأّدت ِبا هذه النخبوية احملدودية يف 

وخري . ةالعدد إىل أن تعّوض ذلك باالستبداد من أجل ضبط مجاهري اْلمّ 
م مل يتجاوز 2891ي قاد انقالب حزب البعث الذ دليل على ذلك أنّ 

 .أعضاؤه بضع عشرات من اْلشخاص مع آلة طابعة واحدة
لحّدث التقرير يف الفصل اْلخري املعنون عن رؤية اسرتاتيجية لبناء  

تأسيس منوذ  : "جمتمع املعرفة، ولحّدث عن أحد أركان هذه الرؤية فقال
الدين وختليصه العودة إىل صحيح  –أ . منفتح ومستنري: عريب عام أصيل

 .(2) "من التوظيف املغرض وحفز االجتهاد وتكرميه 
 وهذا يعين أنّ " صحيح الدينالعودة إىل "تعمل التقرير عبارة لقد اس 

، وهذا التقسيم للدين مل يقل به أحد من "غري صحيح الدين"هناك 
السابقي أو املعاصرين، فعندما نقول هذا من الدين فهذا يعين أنه 

جيب االعتقاد أو العمل به، لكن ختتلف مرتبة العمل به من  صحيح، وأنه

                                                 
 . 202، ص1001تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  (2)
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، وميكن أن ...إىل الكراهة إخلالوجوب إىل املندوبية إىل اإلباحة إىل احلرمة  
هذا من صحيح  جه حكم الصحة واخلطأ على رواية النص، فنقول إنّ تت

املنقول أو من ضعيف املنقول أو من حسن املنقول أو من موضوع املنقول 
اْلحاديث بعضها من  فالقرآن كله من صحيح املنقول، لكنّ ... إخل

صحيح املنقول، وبعضها من حسن املنقول أو من ضعيفه أو من موضوعه 
 ...إخل

هذا التقسيم الذي ابتدعه التقرير من تقسيم الدين إىل  وإنّ  
جعله يصف النموذ  املعريف " غري صحيح الدين"و " صحيح الدين"

، وبالتايل يبيح لنفسه قبول تأويالت ورفض أخرى "ريمستن"املطلوب بأنه 
بدعوى االستنارة وعدمها، وهذا يفتح اجملال ليدخل بعضهم ما شاء يف 

القبول والرفض خيضع ملعايري فّصلها علم  الدين بدعوى االستنارة، مع أنّ 
أصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم احلديث والعلوم اْلخرى املرتبطة بالنص 

 .ليس من بينها املستنري أو غري املستنريالقرآين، و 
التقرير وقع يف بعض اْلخطاء املنهجية، ومل  خالص القول إنّ  

يتعامل مع بعض اْلمور الدينية والشرعية تعاماًل سليمًا وصحيحاً، ومل 
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ُّلل دور الفكر القومي العريب الذي كان الالعب اْلول على مسرح 
دقيقاً، لذلك جاء حديثه عن املأزق  اْلحداث خالل القرن املاضي لحليالً 

ة غري سليم، وجاءت تصوراته عن بناء النموذ  املعريف الذي تعيشه اْلمّ 
التقرير جاء  غري دقيقة يف بعض جوانبها تبعًا لذلك، ومن الواضح أنّ 

منحازًا إىل طائفة من املفكرين العلمانيي يف بعض مقوالته وتعبرياته، مع 
 .ة مجيعهاازاً لطائفة، بل معرّباً عن ثوابت اْلمّ أنه يفرتض أال يكون منح
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  الكتاب اهذ
 (توضع على غالف الكتاب من الخلف)

 
جناحا : هناك جناحي لحّلق ِبما اْلّمة، مها من اجللي أنّ  

العقل والنقل، ومبقدار استوائهما الصحي يكون لحليق اْلّمة 
 .وجناحنها

يأخذا  والعقل لَ م ّاأّن جناحي النقل  -أيضاً -ومن اجللي  
استواءمها الصحي يف الوقت احلاضر، لذلك كان هناك تعثّر يف 

 .مسرية أّمتنا
التقومي واملراجعة والتمحيص عامل ومن الواضح أّن وجود  

أساسي يف تصحيح مسارنا الثقايف والشرعي والعلمي والفكري 
 ...إخل

من إدراك احلقيقتي السابقتي فقد قمت  -انطالقاً -وإنين  
بتقومي ومراجعة وَتحيص ودراسة عدد من   -يف هذا الكتاب-

ير، من أجل الكتب واملقاالت والربامج التلفزيونية واملؤَترات والتقار 
املسامهة يف لحقيق االستواء الصحي جلناحي النقل والعقل، ومن 



 

والشرعية والعلمية  أجل تفعيل عامل التقومي يف حياتنا الثقافية
 ...والفكرية إخل

 


