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مقدمة: ما ور�ء �النق�سام

عام 2011، �أطلق معهد در��سات �ملر�أة يف جامعة بريزيت مبادرة يف �لتعليم، �لبحث و�لنقا�س حول 
»�حلو�ر عب �لنق�سام �لديني �لعلماين، وكان �لهدف من هذه �ملبادرة تناول �ل�ستقطاب �ل�سيا�سي 
و�لثقايف بني موؤّيدي �لدين و�لعلمانية: ذلك �ل�ستقطاب �لو�قع عامليًّا، �إقليميًّا ويف فل�سطني من خالل 

�لتمحي�س �لعلمي، تطوير �ملناهج ذ�ت �ل�سلة و�حلو�ر �لدميقر�طي.

يت�سّمن هذ� �لعدد �خلا�س من دورية در��سات �ملر�أة ثالًثا من �سمن �أربع مد�خالت كان قد قّدمها 
كّتابها على مدى �سل�سلة من حلقات �لنقا�س بادر �ملعهد لعقدها خالل عامي 2012-2013. مل يتّم 
ن�سر �ملد�خلة �لر�بعة يف هذ� �لعدد ملعيقات تتعّلق بالرتجمة، وميكن �لطالع عليها يف �لعدد �خلا�س 
 Rediscovering Religion“ عنو�ن:  حتت  �لإجنليزية  �للغة  يف  �لأربعة  �ملقالت  �سّم  �لذي 
and Secularism: A Critique of a Critique” ملجيد �سحادة، وهو ع�سو هيئة تدري�سية 

يف د�ئرة �لفل�سفة و�لدر��سات �لثقافية يف جامعة بريزيت.  

�لهيئة  �أع�ساء  مع  حيوّيني  وجد�ل  نقا�س  من  تالها  وما  ونطاقها  �ملد�خالت  نوعية  �أّن  �جللّي  من 
�لتدري�سية يف جامعة بريزيت ومع طلبتها ت�سهد على �لأهمية �لكبى �لتي يتمتع بها هذ� �مل�سروع يف 

فل�سطني �ملعا�سرة ويف �ملنطقة.  

ناأمل �أن ُت�سهم �لتحليالت و�ملالحظات �لو�ردة يف هذ� �لعدد �خلا�س من دورية در��سات �ملر�أة يف 
حتفيز تفكري جديد لدى �لقارئ يذهب به �إلى “ما ور�ء �لنق�سام” ليكت�سف يف �لوقت نف�سه �لقو��سم 

�مل�سرتكة و�لتناق�سات �ملُثمرة و�لتي ت�ستطيع بدورها توليد �ملزيد من �لكت�ساف لهذه �لق�سايا.    

ل تّدعي هذه �مل�ساهمات �لعميقة (�مل�ستفّزة �أحياًنا و�ملحّفزة دوًما) �حتو�ءها على �أي حلول جاهزة 
�أو معّلبة  بقدر ما تدعو �إلى حو�ٍر ياأمل معهد در��سات �ملر�أة �أن ي�ستمّر. 

�لعلمانيني  �لقوميني  بني  تقليديًّا  �مل�ستحدث  �حلاد  �لنق�سام  �أن  جاد  �إ�سالح  ترى  م�ساهمتها،  يف 
فل�سطني  يف  و�لإ�سالميني  �لقوميني  من  كلٌّ  ين�سر  كيف  تر�سد  حينما  �سبابيًّا  ي�سبح  و�لإ�سالميني 

مفهوم “�ملر�أة �مِلثال �أو �لنموذج” .

تطرح جاد يف مقالتها �إ�سكالية �لنق�سام �لق�سائي �ملتبادل ما بني �لإ�سالميني و�لقوميني �لعلمانيني 
يف فل�سطني من خالل �سب مو�قف كلٍّ من �لتيار �لقومي حلركة فتح وحركة حما�س �لإ�سالمية من 

هذه �لإ�سكالية.  

�إلى حد كبري،  “ تنبع  وب�سكل خا�س، تناق�س جاد  عقيدة �ل�سالميني �لفل�سطينيني �لر�سمية �لتي 
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لي�س من �لن�سو�س �لدينية ولكن من �لتوفيق و�لتوليف للمو�قف �ملتناف�سة”. وتذهب �أبعد لتفح�س 
�لعالقة �ملعقدة عب �لتاريخ، ويف وقتنا �حلا�سر، ما بني �لقومية �لعربية و�لإ�سالم فتقارن وجهتي 
�لنظر �ملتناق�ستني لباحَثنينْ فل�سطينيَّني، مو�سى �لبديري وجميل هالل، �للَّذين جادل يف “�لرو�بط 

بني �لدين و�لعلمانية يف بناء �لقومية �لفل�سطينية”.

عام 2011 (29 ت�سرين �أول)، ��ست�ساف معهد در��سات �ملر�أة يف جامعة بريزيت �لبوفي�سور و�ئل 
حالق، �أ�ستاذ �لعلوم �لإن�سانية يف جامعة كولومبيا موؤ�س�سة �أفالون لتقدمي حما�سرة رئي�سية بعنو�ن: 

�لعلمانية”. ودين  �حلد�ثة  “وهميات 
لقد �سّكلت مد�خلة حالق حدًثا بارًز� ومميًز� من بني �سل�سلة �ملد�خالت و�لنقا�سات �حليوية �لتي 

�حت�سنها �ملعهد لدر��سة و��ستنطاق �لنق�سام �لديني-�لعلماين. 

ويف تقدميها للمحا�سرة، �أ�سارت �إ�سالح جاد، مديرة معهد در��سات �ملر�أة، �إلى �أن و�ئل حالق هو 
من �أبرز علماء تاريخ �ل�سريعة �لإ�سالمية وفل�سفة �لقانون. �إن جمال تركيزه �لأ�سا�سي هو �لت�سظي 
�ملعريف �لقانوين �لذي �أوجدته بد�يات �حلد�ثة. كما �أ�سارت �إلى معرفته �لعميقة و�ل�ساملة يف جمال 
“ تطور �لتقاليد �ل�سالمية من �لناحية �لنظرية و�لقانونية و�لنظم �مل�ستقلة يف قلب هذه �لتقاليد”. 
لقد قّدمت حما�سرة حالق، �لتي ُعر�ست يف ر�م �هلل، نقًد� �سلًبا للدولة �حلديثة و“�أزمات �حلد�ثة 
�لأخالقية و�لبيئية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية �لتي نعاين منها جميعا”، كما �أنه �ألح على “ �ل�سرتجاع 

�ملعريف حل�سارتنا وهويتنا” و“�حلو�ر �لنقدي” مع �لغرب.

قّدم حالق �سرًحا للدولة �حلديثة كم�سروع �أوروبي ذي تناق�سات متاأ�سلة وتتّبع “�سعوَد �ل�سيا�سي” 
(باملعنى �لذي ��ستخدمه كارل �سميدت) و“�سعود �لقانوين”، �إلى ��ستبعاد �لأخالقي، و�سوًل �إلى 
�لنق�سام بني “-Is and Ought ما هو وما ينبغي �أن يكون” �أو بني �لوقائع و�لقيم. يقرتح حالق 
�أن �لدولة �لإ�سالمية هي عبارة عن تناق�س يف �مل�سطلح �أّما “�حلكم �لإ�سالمي” فهناك ما يتوجب 

عليه تقدميه لـ “ماأزق �حلد�ثة �لأخالقي”.

�ملعهد،  موقع  �إلى  �لعربية  باللغة  حالق  و�ئل  �لبوفي�سور  ملحا�سرة  �لكامل  �لن�س  حتميل  مّت  لقد 
�لعدد  هذ�  يف  �أّما  و�أ�ساتذتها.  بريزيت  جامعة  طالب  وبني  بينه  د�ر  �لذي  �لنقا�س  �إلى  بالإ�سافة 
�لنقا�س  �لفقر�ت من  مّت �قتطاع بع�س  �ملتوّفرة، فقد  �ملادة  �لدورية، ول�سخامة حجم  �خلا�س من 

ملقت�سيات �لتحرير.

يف  تدري�سية  هيئة  ع�سو  وهو  م�سي�س)،  وندمي  �لبغوثي  �لكرمي  (و�آخرون-عبد  �ساهر  جمال  �أما 
د�ئرة �لدر��سات �لثقافية يف جامعة بريزيت، فيتحدى يف مد�خلته “ عرب ما قبل �لدعوة: تفنيد 
لت�سوٍر �سائد” �فرت��ساٍت �سادت زمًنا طوياًل حول مرحلة �أكرث ِقدًما من تاريخ �ملنطقة. يفح�س 
�ساهر �لجتاه �ل�سائد يف �ملا�سي و�لبحث �لعربي �ملعا�سر حول �لعرب قبل �لإ�سالم وذلك يف حماولة 

لتبيان تاأثري �أفكار �لباحثني �مل�سبقة على نتائج بحثهم.  
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يجادل �ساهر، �لبغوثي وم�سي�س �لفرت��س �لأ�سا�سي �لذي ينفي �أن يكون للعرب قبل �لإ�سالم �أي 
�أو �لتجريد �لفل�سفي. وُتظهر مقالتهم عك�َس هذه �لت�سّور�ت من خالل  قدرة على �لإنتاج �لفكري 
��ستعر��س “وتبيان ما كان عند �لعرب من غنى لغوي، �أّهل �للغة �لعربية لتكون �أد�ة �إب�ستمولوجية 
�أي�سًا يف ما  تعزز �لدر�ية �ملعرفية ل يتعلق بالطبيعة وب�سرور�ت �حلياة يف �ل�سحر�ء فح�سب، بل 

يتعلق بتاأويل حياتهم �لجتماعية و�لثقافية على حٍد �سو�ء.”

ن�سري يف هذ� �ل�سياق �إلى �أن �ملعهد قد �سبق له ون�سر على موقعه �لإلكرتوين �أربعة �أور�ق �أجنزنها 
طالباٌت �جتزن م�ساًقا حول �لعلمانية و�لدين (GADS 638) دّر�سه د. �أحمد �أبو عو�س يف ربيع 
2011. وقد عر�ست  �لطالبات �لأربعة حججهن و��ستنتاجاتهن للنقا�س �سمن �سل�سلة حلقات �لنقا�س 

بني 2011 و2012.  
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“�ملر�أة �ملثالية”: ما بني �لعلمانيني و�الإ�سالميني
�إ�سالح جاد

�إن �ل�سر�ع على بناء �لهوية �جلن�سانية و�ملر�أة �مِلثال لي�س �سر�عا حمايد� ول هو دينّي يف �لأ�سا�س. 
للمر�أة  معنّي  وُّر  َت�سَ على  يعتمد  مثايل  جمتمع  لإقامة  ي�سعون  �لوطنيني،  مثل  متاما  فالإ�سالميون، 
�ملثالية (بابانيك  1994؛ كانديوتي  1991a، 1997؛ مغدم 1994). �لفرق بني �لثنني - و�لق�سية 
�لتي تثار للن�ساء- هو تفاين �جلماعات �لدينية �أو �لأ�سولية يف �سبيل ��ستعادة ما�ٍس مثايل �أو زمن 

�أ�سطوري و�لذي ُيخ�سع �ملر�أة لو�ساية �لتقاليد (روي 1999؛ زبيدة 1997، 2000).

�ملجتمع  تر�سيخ  يف  لعبته  �ملر�أة  �ن  يت�سور  �لذي  �لدور  على  بقوة  كهذ�  ملا�ٍس  روؤًى  ترّكز  ما  عادة 
��ستح�سار  فيه  يكون  بحيث  ما�سيا  زمنا  جت�سد  �ن  �ملثالية  لالمر�أة  ميكن  �ملعنى،  وبهذ�  �ملثايل. 
�لأ�سرة �لتقليدية و�لقيم �لأخالقية �لتي ُبنيت “�أّمتنا” عليها (هاويل 1994: 32) �سروريا. وتدعم 
مثل هذه �لروؤية �جلماعات �لأ�سولية �لتي تبدو كقوة فاعلة ت�ساعد على جعل �أدو�ر �لنوع �لجتماعي 
“�لتقليدية” طبيعة ثانية يف �لفكر �لديني �لأ�سويل (�ملرجع نف�سه: 34). وهكذ�، تتعار�س �ملر�أة 
�ل�سالمية “�لتقليدية” �ملثالية مع �ملر�أة “�لع�سرية” �ملثالية �لتي �سّكلها �خلطاب �لعلماين �لوطني 
(�ملرجع نف�سه: 30؛ و�يت 2002). وينظر �لى �ملجتمع �ملثايل �لذي ي�سعى �لإ�سالميون لبنائه �أي�سا 

كرجعي ومعاٍد للحد�ثة (روي 1999؛ �لعظمة 1996؛ زبيدة 1997).

�لثنائي.  �لنق�سام  هذ�  يعزز  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  و�لإ�سالميني  �لعلمانيني  بني  �لد�ئر  �لنقا�س  �إن 
فالعلمانية، بالن�سبة لالإ�سالميني، ينظر �ليها على �أنها فر�س من �ل�ستعمار، كنظرة �إلى �لعامل باأكمله 
�ملنفلتة.  �ملنفعة  وفل�سفة  �لغرت�ب  وثقافة حديثة من  �لروحي،  للمادي على  �لأ�سبقية  يعطي  �لذي 
فالعلمانية، للعلمانيني، �أ�سا�سية من �جل �إن�سانية عاملية، وهي مبد�أ عقالين يدعو �إلى قمع، �أو على 
�لقل، �سبط �لعاطفة �لدينية بحيث ميكن �لتحكم مب�سدر للتع�سب و�لوهم، و�لوحدة �ل�سيا�سية، 

بحيث يتاأمن �ل�سالم و�لتقدم (�مل�سريي و�لعظمة-2000، ��ست�سهد به يف �أ�سد 21:2003).

�أهدف �إلى نقد وتفكيك هذه �لثنائية �لإق�سائية بني �لإ�سالميني و�لعلمانيني �لوطنيني، من خالل 
�لأيديولوجية  بدر��سة  �أقوم  حيث  �ل�سالمي،  �خلال�س  حزب  يف  �لن�سائي  �لعمل  د�ئرة  در��سة 
�لجتماعية �لر�سمية �ملتعلقة باملر�أة يف  حركة �ملقاومة �لإ�سالمية حما�س وكيف يتم �إعادة بناء هذه 
�لعقيدة �لر�سمية، و�إعادة رو�يتها وممار�ستها من �لن�ساء �لإ�سالميات �أنف�سهن. كما �أجادل يف هذه 
�ملقالة، �أن عقيدة �ل�سالميني �لفل�سطينيني �لر�سمية تنبع �إلى حد كبري، لي�س من �لن�سو�س �لدينية 
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مثل  �لإ�سالميون،  ي�سبو  “�لتقاليد” �لتي  وتكون  �ملتناف�سة.  للمو�قف  و�لتوليف  �لتوفيق  من  ولكن 
رة” وتقوم على بناء حديث (هوب�سباوم 1983: 3-2).      �لوطني �حلد�ثي، لإحيائها “ُمت�سوَّ

�لحو�ل  قانون  �إ�سالح  على  و�لإ�سالميني  �لعلمانيني  بني  �لنقا�س  كان  �لفل�سطيني،  �ل�سياق  يف 
�ل�سخ�سية �مل�ستند على �ل�سريعة  ميكن �سياغته كمناف�سة بني �لتقليد و�حلد�ثة. ونظر� للتعقيد�ت 
�أت�ساءل  فاإين  (كانديوتي 1998: 283)،  و�لوطنية  به �حلد�ثة  تت�سم  �لذي  و�لغمو�س  و�لتناق�سات 
قد  كما  �ملعامل  و��سحة   - و�ل�سالمية  �لوطنية   - �حلركتني  بني  �لفا�سلة  �حلدود  كانت  �إذ�  فيما 
يت�سور �ملرء. من خالل حتليل دقيق لكيفية ت�سور �لوطنيني و�لإ�سالميني وبنائهم لأدو�ر وعالقات 

�لنوع �لجتماعي، فاإين �أرى �أنه قد يكون هناك ��ستمر�رية �أكرث مما هي قطيعة   بني �لثنني.

�لطبيعة �ملتغرية للعلمانية �لفل�سطينية

�لقومية  ول  �لإ�سالم  لل�سرعية. فال  كاأ�سا�س  �لإ�سالم  �إلى  �لعربية  �لقومية  ��ستندت  بد�ياتها،  منذ 
تعبري ثابت، وهنا �أجادل باأن �حلركة �لإ�سالمية �لتي تناف�س قوة �حلركة �لوطنية �لفل�سطينية هي، 
�إلى حد كبري، نتاج ف�سل �حلركة �لوطنية �لعلمانية يف �لوفاء بوعودها بتحقيق  �ل�ستقالل �لوطني �أو 
بناء �لدولة. �أجادل يف هذه �لورقة �أن �أحد �لعنا�سر �لتي �سّهلت “�لندماج” بني �لإ�سالم و�لوطنية 
على  (حما�س)  �لإ�سالمية  �حلركة  وقدرة  �لفل�سطينية  �لوطنية  �حلركة  هزمية  كان  �لفل�سطينية 

متثُّلها وتبنيها ل�سرت�تيجية �ملقاومة من �أجل حتقيق �حلقوق �لوطنية �لفل�سطينية .

�إن �لقومية �لعربية، ب�سكلها �لبعثي �م �لنا�سري �و غريها من �لأ�سكال، �أدرجت �لإ�سالم كجزء ل 
يتجز�أ من مكّوناتها �لأ�سا�سية وكانت �إيديولوجية توحيدية ت�سعى لبناء ما ي�سميه �سالمة “حالة من 
�ل�سرعية” - وهي منظومة تقوم على �للت�ساق بطموحات ورغبات �ملو�طنني، عو�سا عن �لإ�سر�ر 
ب�سكل مبدئي على روؤية للتغيري و�لبد�ع (�سالمة 2001:20؛ حور�ين 1983؛ ديفي�س 1987؛ لور�ن�س 
�لقومية  �لنخب  باتهام  ذلك  من  �أبعد  �إلى  �لعظم  ويذهب   .(1996 �لعظمة  1987؛  طيبي  1987؛ 
“�لعلمانية” بعرقلة فهم عقالين للرت�ث �لثقايف �لإ�سالمي لي�سبح مو�سوع در��سة وبحث منهجي 
م�ستقل وخا�سع ملناهج �لبحث �ملّتبعة يف �لعلوم �لجتماعية. وبدل عن ذلك ��ستخدم �لرت�ث �لثقايف 
�ل�سالمي كاأد�ة �إيديولوجية يف خدمة �ل�سيا�سات �لإقليمية �أو �لوطنية �أو �حلزبية. وبالتايل، عندما 
تال�ست موجات �لقومية، بقي �لنهج غري �لنقدي لالإ�سالم وتر�ثه ، وُقّدم  ب�سهولة كقالب  منّزه عن 

�لنقد للهوية �لعربية و�ل�سالمية (�لعظم 2004).

باعتباره  �لعربية  �لقومية  �لإ�سالم مع  �إلى دمج  �أعاله، كان ينظر  �لو�ردة  �لنظر  يف بع�س وجهات 
�لندماج بني  �ن  �لى  �لد�ر�سني  ي�سري كثري من  ولكن،  و�حلد�ثة �حلقيقيني.  �لعلمانية  �أمام  عائقا 
�لدين و�لقومية يف �لبناء �حلديث لهذه �لأخرية هو �أمر �سائع. هايز، على �سبيل �ملثال، لحظ �أن 
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�لقومية عدد كبري من �لطو�ئف �لدينية �ملختلفة، ولكنها ككل نهج �آخر ُتعدُّ �لقومية �لأقرب �إلى  “يف 
دين عاملي” (هايز كما ورد ذكره يف �أ�سد 2003: 187). وقد حدد غريتز مركزية �لرموز �ملقد�سة 
�لتي تنبع من دو�فع دينية جلميع �أ�سكال �حلياة �ل�سيا�سية و�لقومية وكذلك ما قبل �لقومية، �سو�ء يف 

�ملجتمعات �حلديثة وما قبل �حلديثة. (غريتز  1983: 124 �ملذكورة يف �أ�سد 2003: 188).

�ن  لور�ن�س  يو�سح  علماين،  كمفهوم  و�لقومية  كدين  �لإ�سالم  بني  �ملتذبذبة  �لعالقة  حتليل  يف 
�لإ�سالمية �أو “�لأ�سولية” كما ي�سميها (�سوف ُيناق�س �جلد�ل حول ��ستخد�م م�سطلحي �لإ�سالمية 
من  �سر�ئح  تخللت  فقط  لي�س  و�لتي  للعلمنة،  و�جلديد  �ملهيمن  �لطابع  �سّكلها  �أدناه)  �لأ�سولية  �أو 
�لعامل  �سكان  جميع  على  د�ئم  ب�سكل  ا  �أي�سً �أثرت  ولكنها  �ل�سالمية،  �لبلد�ن  بع�س  يف  �لنخبة 
�لإ�سالمي/�لعربي من خالل ظهور موؤ�س�سات جديدة مثل �لت�سالت و�لرعاية �ل�سحية و�لتعليم، 
وفوق كل �سيء، �لقومية . فهو يقرتح فكرة  �أنه يف حني مل تكن �لقومية موؤ�س�سة �إ�سالمية يف �لأ�سا�س، 
فاإن نخًبا �إ�سالمية عديدة قد �عتمدتها كا�سرت�تيجية للتعامل مع �ل�سلطة �ملتو�رثة بكل �إ�سكالتها من 
�حلكومات و�لقت�ساد�ت و�جليو�س �ل�ستعمارية �ل�سابقة (لور�ن�س 1987: 29). يف هذ� �ل�سياق، ما 
تك�ّسف د�خل �لقومية يف كل بلد تقريبا كان �لطاعة �لق�سرية للدولة، مع جعل �لإ�سالم �لتي تدعو �إليه 
�حلكومة �إلز�ميا كرمز للولء �ل�سيا�سي ف�سال عن �لعقيدة �لدينية (�ملرجع نف�سه: 29). وهكذ�، مت 

دمج �لإ�سالم مع �لعلمانية �لعربية1.

يف �لعامل �لعربي، كان �ملزج بني �لدين و�لقومية كنوع  من »�لعلمانية« مُتار�س بني �لنخب �لوطنية 
عالمة و��سحة للهوية لتلك �لدول �لقومية يف مرحلة ما بعد �ل�ستعمار يف �لعامل �لعربي. وخّل�س عبد 
�لباقي �لهرما�سي، على �سبيل �ملثال، عند كتابته حول �لإ�سالم و�لعلمانية، �لختالفات يف �لتمييز 
�لهام بني علمانية حكم �لأمر �لو�قع وعلمانية حكم �لقانون. ويف حني تدعو علمانية حكم �لقانون 
يف �لغرب �إلى �لف�سل بني �لكني�سة و�لدولة، تعرتف �لدولة �لعربية بالإ�سالم على �أنه دين �ملجتمع؛ 
وبهذه �لطريقة،  �أبطلت ��ستخد�مه �ل�سيا�سي. وعلى �لرغم من �أن �لدولة مل تكن ر�سميا علمانية، يف 
�لو�قع �لعملي، فقد هّم�ست هذه �لدول دور �مل�سجد يف �حلياة �ل�سيا�سية ومار�ست علمانية حكم �لأمر 

�لو�قع (�لهرما�سي 1993 ��ست�سهد به يف حامت 1994: 5-664).

طو�ل �لقرنني �لتا�سع ع�سر و�لع�سرين، و�جه �ل�سرق �لأو�سط �أ�سكاًل خمتلفة من �لقوميات: �لقومية 
�أو �للغوية (حور�ين 1983: 341-2). ويعتقد �لعديد  �لدينية و�لقومية �لإقليمية و�لقومية �لعرقية 
�أو ��ستوعبت �لأخريات (حور�ين  �أ�سبحت �سائدة، و��ستبدلت  �لأمة كمجتمع لغوي  �أن  من �ملعلقني 
بو�سفها  �لوجود  يف  �لدينية  �لقومية  ��ستمرت  ذلك،  ومع   .(2001 �سالمة  1993؛  �لعظمة  1983؛ 

1- �إن �جلهود �ملبذولة لتطبيق مفهوم �لدولة �لقومية على �لإ�سالم وعلى �لأمة �لإ�سالمية (جماعة �ملوؤمنني) لهي �سمة بارزة لال�ستك�ساف 
�ل�سالمي �حلديث تاريخيا للق�سايا �ل�سيا�سية. وقد حاول بع�س �لكتاب �جلمع بني �لإ�سالم و�لقومية مبعاجلة �لإ�سالم و�لعروبية باعتبارها 
�أن هناك تناق�سا بني �لإ�سالم و�لقومية �لعربية، فقد كان  وحدة ل تنف�سم. وقد نفى �لبز�ز (مدر�س �ساب عر�قي)، على �سبيل �ملثال، 
�لعربية” (حور�ين 1983:  �لأمة  “روح  كانت  �لعربية  و�للغة  �لعربي  �لإ�سالم  كان  و�ل�سالم �حلقيقي  قوميًّا،  ديًنا  له،  بالن�سبة  �لإ�سالم، 

.(9-308
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عن�سر� يف �لقومية �لإقليمية و�للغوية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط. لكّن �لربط بني �لدين و�لقومية 
لي�س  مقت�سًر� على �ملجتمعات �مل�سلمة. فمون�سون، مثال، يرى �أن �لهوية �لدينية و�لوطنية متيل �إلى 
�أن يكون �ملرء  �لعامل. وكما يعتقد حور�ين، على �سبيل �ملثال،  �أجز�ء كثرية من  كونها مندجمة يف 
تركيا فذلك يتطلب كونه م�سلما �سنيا، و�لفار�سي �سيعيا، و�أن �لوعي �لعربي يرتبط �رتباطا وثيقا 
متاما مع وعيه كم�سلم (حور�ين 1983: 342)، وي�سّرح مون�سون » �أن يكون �ملرء �أيرلنديًّا حقا هو 
�أن يكون كاثوليكيا، و�أن يكون عربيا يف �لت�سور �ل�سعبي، هو �أن يكون م�سلما (م�سلما �سنيا)، وباملثل 
�أن يكون �إير�نيا »حقيقيا« هو �أن يكون �سيعيا« (مون�سون 2003: 41). ويعتقد �أن �لإ�سالميني عموما 
�ل�ستياء  ��ستغّلت  و�لتي مع ذلك   ، للقومية  �ملارك�سية  باإد�نة  �لو�سع  يقارن  ولكنه  �لقومية،  يدينون 
�لقومي من �ل�سيطرة �لأجنبية لتغذية ثور�تها. وي�سف يورجن�سماير  �حلركات �ل�سيا�سية �لدينية 
كقومية دينية. ويوحي باأن هناك “�أفر�د لديهم م�سالح دينية و�سيا�سية ي�ستجيبون بطريقة دينية 

للو�سع �ل�سيا�سي” (يورجن�سماير 1993: 87).

�ل�ستخد�م  من  �لعربية  �لقومية  ومفهوم  �لإ�سالم  مفهوم  ��ستخد�م  بني  �خللط  من  جزء  وينبع 
�مل�سرتك ملفهوم �لأمة (جماعة �ملوؤمنني و �لرتجمة �لعربية لكلمة »�أّمة«). وهنا من �ملهم �أن نالحظ 
�لختالفات. لقد تطور ��ستخد�مها من  ِقَبل  �لقوميني �لعرب نتيجة للتاأثري �لأوروبي �لذي يوؤكد على 
لت�سمل  �لإقليمية  �لتجمعات  �أو  �لدين)  �أو  �للغة  �أو  �لتاريخ  �ملوحدة (مثل  �لثقافية  �لعالمات  �أهمية 
جميع �أتباع مثل هذه �لعالمات بغ�س �لنظر عن �لهوية �لدينية (حور�ين 1983). وقيل �إن �لد�فع 
�لتاريخ �لإ�سالمي  �لأ�سا�سي من �لفكر �لقومي �لعربي هو فوق طائفي (على �لرغم من ��ستلهامه 
وتنازلته للعاطفة �ل�سعبية �لإ�سالمية)، و�أنه ملتزم مبذهب �لف�سل ما بني �لقانون و�ملو�طنة وبني 
�لعروبة  �لدين هو ما حتدده  وباخت�سار،  �ملجال �خلا�س.  �لأخري يف  �لديني وح�سر هذ�  �لنتماء 
فاإن  ذلك،  ومع   .(196  :2003 (�أ�سد  �ل�سحيح  �لجتماعي  مكانه  يف  ت�سعه  �أن  وحتاول  �لعلمانية 
تاريخ �لإ�سالم مهم لأنه يعك�س وحدة �لأمة �لعربية �ملبكرة و�نت�سارها  وهي �لأمة �لتي تعتب » �لنبي 

�لعربي« بطلها �لروحي2.

وملفهوم �لأمة �لإ�سالمية معنى خمتلف متامًا من وجهة �لنظر �لالهوتية �لكال�سيكية. (دونوهيو و 
��سبوزيتو 1982؛ طيبي 1987؛ �أ�سد 2003). فالنبي يف هذه �حلالة لي�س حمال لالإلهام �لوطني و�إمنا 
هو مو�سوع �لوحي �لإلهي، وهو ر�سول �هلل للب�سرية ومنوذٌج لل�سّنة (�ل�سلوك �لفا�سل) �لتي، جنبا �إلى 
جنب مع �لقر�آن �لكرمي، يجب على كل م�سلم/ة �أن ت/ي�سعى لتج�سيده يف حياته/ها. �سمن وجهة 
تنبثق من �حلديث (�سجالت  و�إمنا  »تاريًخا«  �لكال�سيكية  �ل�سجالت  لي�ست  تلك،  �لالهوتية  �لنظر 
ح وجهة نظر �لقر�آن �لعاملية. وفقا لهذ�  �أقو�ل و�أفعال �لنبي) �لذي ت�ستند عليه �ل�سّنة، وهي  تو�سّ

2-  يكتب قومي عربي م�سيحي باإعجاب عن �سخ�سية �لنبي حممد، وعن قوة قناعاته وحزم معتقده، ويخل�س �إلى �أن: “هذه هي �لر�سالة 
�لروحية �لو�ردة يف ذكرى ولدة �لنبي �لعربي و�لتي وجهها �إلى حياتنا �لوطنية �حلالية. ولهذ�، على �لرغم من ميولهم �ملختلفة ودياناتهم 
ومذ�هبهم �ملختلفة، فاإن يجب على �لقوميني �لعرب تكرمي ذكرى حممد، نبي �لإ�سالم، �ملوحد للعرب، رجل �ملبد�أ و�لقناعة” (زريق كما 

��سُت�سهد به يف حاييم 1962: 171)
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�لر�أي، يف حني �أنه ل ميكن ت�سور »�لأمة �لعربية« دون تاريخها، ت�سّلم �لأمة �لإ�سالمية فقط بالقر�آن 
و�ل�سّنة (و�يت 1977 يف طيبي 1987: 64؛ �أ�سد 2003: 196-7). وبالتايل ل تكون �لأمة �لإ�سالمية 
�مل�سلمني  ف�ساًء لهوتيا حمّدًد�  ميّكن  تكون  بل  �سيا�سيا،  يكون موحد�  �أن  ينتظر  متخيال  جمتمعا 
من ممار�سة ُنُظم وقو�عد �لدين يف �لعامل. يف هذ� �ل�سدد، ت�سّلم �لأمة �لإ�سالمية بالأفر�د �لذين 

يحكمون �أنف�سهم بطريقة �إ�سالمية (�أ�سد 2003: 197).

حتول  ميثل  ككّل،   « �لعربية  »�ل�سعوب  على  للدللة  �ليوم  ي�ستخدم  �لذي  عربية«،  »�أّمة  تعبري  �إن 
مفاهيميًّا كبري� يتم من خالله برت �لأمة عن �مل�سند�ت �لالهوتية �لتي �أعطتها قوتها عامليا، ويجري 
ح�سرها يف كونها ترمز ملجتمع متخيَّل حمدود وذي �سيادة مثل �أي جمتمع �آخر. (�أندر�سون 1983: 
مو�سعة  ميكن  جمتمعا  لي�ست  �أيديولوجًيا  �لإ�سالمية)  (�لأمة  �مل�سلمني  �أمة  فاإن  �ملقابل،  يف   .(15
�لدولة �أو �لقت�ساد عليه. فال هي حمدودة ول �سيادية، لأنها ميكنها يف نهاية �ملطاف �أن حتت�سن 

�لب�سرية جمعاء. وبالتايل، وفقا لأ�سد، هما خمتلفتان متاما لغويا (�أ�سد 2003: 198).

وميكن كذلك مالحظة �سر�عات �إ�سافية بني �لإ�سالم كدين وبني �لقومية. يف �حلركات �ل�سيا�سية 
�لإ�سالمية �ملعا�سرة، ومبا يتعار�س مع معنى �لإ�سالم يف بد�يته، ي�سمل �ملعنى »�جلديد« لالإ�سالم 
�مل�سلمني  وي�ستثني غري �مل�سلمني جميَعهم، على عك�س �لقومية. وكما  �لقومية، يتم تف�سري �لإ�سالم 
كنظام �سيا�سي وي�ستخدم  لأغر��ٍس �سيا�سية ما ميثل تهديًد� للعلمانية (�لعظمة 1996؛ روي 1999؛ 
طيبي 1987). ومع ذلك، ووفقا لأ�سد، ت�سرتك �لقومية �لعربية و�حلركات �لإ�سالمية يف قلقهما من 
للعمل  �أمر� مفروغا منه، وت�سعى  �لدولة �لوطنية  �لتحديثية لأن �حلركات �ل�سالمية تعتب  �لدولة 
من خاللها،  وهذ� ما يتمحور حوله ماأزق جميع �مل�سلمني. فهذ� �مل�سروع �لدولتي، كما يقول، ولي�س 
»�لوطني« (�أ�سد  �لفكرة »�ل�سالمية«  طابعها  �لذي يعطي  و�ل�سيا�سية، هو  �لدينية  �لأفكار  �ندماج 
على  و�إمنا  لالإ�سالميني،  »�لدو�فع �حلقيقية«   على  �لرتكيز  على عدم  �أ�سد  ويحثنا   .(199 :2003
�لبحث عن �أي ظروف جتب » �لإ�سالمية« على �لظهور علنا باعتبارها خطابا �سيا�سيا، وكيف تتحدى 
�لبنى �لعميقة للعلمانية (�ملرجع نف�سه: 199). ويوؤكد �أ�سد على �لرت�بط بني �لدين و�لعلمانية بالقول 
�إلى هذه �لأخرية باأنها قد  �أي�سا  �أن �لدين يعتب غريبا على �لعلمانية، ينظر  �أنه »على �لرغم من 
وّلدت دينا، كان يف �حلياة �لعلمانية ما قبل �حلد�ثية �ملا�سية قد خلق دينا خر�فيا وقمعيا، و�أنتج 
يف �لعلمانية �حلديثة �حلا�سرة دينا م�ستنري� ومت�ساحما. وهكذ�، فاإن �لإ�سر�ر على ف�سل حاد بني 
�ل�سابق  ينتج  (�لعلماين)  �لأخري  باأن  نف�سه،  مع  �ملتناق�س  �لدعاء،  مع  يتما�سى  و�لعلماين  �لديني 

با�ستمر�ر« (�ملرجع نف�سه: 193).

يف �ل�سياق �لفل�سطيني، ناق�س باحثان لهما وجهتا نظر متناق�ستان �لرو�بَط بني �لدين و�لعلمانية 
�أن فتح »جلاأت للرموز �لدينية  �أن حقيقة  يف بناء �لقومية �لفل�سطينية. يقول �لبديري، من جهة،  
و�لأيديولوجية لتعبئة وح�سد �لدعم و�لتاأييد، يلقي ظالل من �ل�سك على �لزعم �ملتكرر باأن حركة 
فتح، و�سمًنا �حلركة �لوطنية �لفل�سطينية، هي قوة علمانية« ( �لبديري 1994:12). ويوؤكد �لبديري 
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�أن �لإ�سالم كان، ول يز�ل، و�حد� من �لعنا�سر �لكبى للهوية �لوطنية �لفل�سطينية، وخا�سة د�خل 
�لأر��سي �ملحتلة. ويذكر �أنه »كان للحركة �لإ�سالمية يف فل�سطني دوًر� �أ�سا�سيًّا منذ بد�ية �لنتد�ب 
�لبيطاين يف ��ستيعاب �خلطاب �لقومي. �إنه لأمٌر  �سعب يف �لو�قع، ]ح�سب قوله] �إن�ساء خط متا�ّس 

يف�سل �لإ�سالميني عن »�أعد�ئهم �لقوميني« (�ملرجع نف�سه: 7).

فبهذ� �لر�أي، يرى �لبديري �أن “�لندماج” بني �لإ�سالم و�لقومية يحّط من قدر �ملعاين “�حلقيقية” 
حيث  من  و�ل�سيا�سة  �لإ�سالم  يرى  �أي�سا  وهو  �لدين.  عن  منف�سلة  تكون  �أن  ينبغي  �لتي  للعلمانية 
ا  ثقافيًّ �حتياطيًّا  باعتباره  يعمل  رمزية،  مرجعية  كنقطة  فالإ�سالم،  �لنقطاع.  ولي�س  �ل�ستمر�رية 
�لإ�سالم  ت�سوير  �إّن  و�لربعينيات.  �لثالثينيات  فرتة  يف  للمقاومة  �لوطنية  �لدعوة  يف  عليه  يعتمد 
د �لإ�سالم  كحركة �سيا�سية، بو�سفها حلقة م�ستمرة ل تنقطع  ول تتغري  ميكن فهمه كنوع من جتدُّ
�لذي يحارب �لقومية بالتناف�س �لأيديولوجي �ملتو��سل. (�ستوفا�سر 1987، ديفي�س 1987)   ل عجب 
ُو�سع يف   قد  �أمني،  �حلاج  �لبيطاين،  �لنتد�ب  عهد  �لوطنية يف  �حلركة  زعيم  �أن  علمنا  �إن  �إذن 
�ل�سلة ذ�تها مع عز �لدين �لق�سام ك�سخ�س “متدين” و “�إ�سالمي”. يف  عمل بحثي �آخر، �أو�سحُت 
�أن  �لنخبة �لقومية �لفل�سطينية قد �نبثقت ، على �مل�ستوى �لجتماعي، من �لعائالت �لعليا �لبارزة 
يف فل�سطني، مبا يف ذلك �حلاج �أمني، �ملفتي �لعام ورئي�س �للجنة �لعربية �لعليا، �لتي �سكلت �لهيكل 

�لقيادي للن�سال �لوطني بني عامي 1936 و 1948.

كانت  �أيديولوجيا �للجنة �لعربية �لعليا وطنية وعلمانية �أي�سا، مبعنى �أنها كانت تهدف �إلى �إقامة 
دولة فل�سطينية م�ستقلة من �ساأنها �أن ت�سمل �لعرب و�ليهود. وقد دفعتهم رغبة قوية لتحديث �لدولة 
و�ملجتمع ون�سر �لتعليم و�لعلم، وفقا لنموذج �ملد�ر�س �لعامة �لبيطانية يف مناهجها، مع ��ستثناء 
و�حد - �أنه يف مد�ر�سهم �خلا�سة �أ�سافو� �لدين كمتطلب، وهو مامل يكن يدّر�س يف �ملد�ر�س �لعامة 
(�لطيباوي 1956). و مل يكونو� معادين  للغرب مبا هو غرٌب، بل كان  عد�وؤهم  موّجًها للغرب ب�سبب 
�أنهم �تبعو� طريق �ملفاو�سات و�لدبلوما�سية للح�سول على  �أ�سا�سي، كما  �لهيمنة و�لحتالل ب�سكل 
�ل�ستقالل، وعندما مل تنجح هذه �ل�سرت�تيجية، دفعهم �لفالحون �ملعدمون �إلى ��ستخد�م �لعنف. 
ومنفي  �سغري  ديني  وموظف   ، و�لفقر�ء  �لفالحني  عن  �ملعبِّ  وهو  �لق�سام،  �لدين  عز  ح�سل  وقد 
�سيا�سي من �سوريا، على �لقيادة لفرتة ق�سرية بني فقر�ء �ملدن و�لفالحني �ملُقتلعني. وتكمن �أهمية 
�إر�دة  �إلى مقاومة �لبيطانيني بالقوة رغم  �أول من دعا  �أنه كان  �لق�سام، كزعيم ديني وطني، يف 
“�إ�سالمية”  �أو حركات  �أّي  منظمات  �أمني،  �لق�سام، ول �حلاج  ي�سكل  �أمني �حل�سيني. ومل  �حلاج 
�أن  ملحاربة �لبيطانيني و�حلركات �ل�سهيونية. يف مذكر�ت زعيرت عن ثورة 36-39 ذكر بو�سوح 
“�لتمرد، �لذي قاده �لقوميون ح�سد رجال �لدين” ولي�س �لعك�س (زعيرت 1980: 411). وكانت �أول 
لو�سل  �ملندوبني  بع�س  �مل�سلمون يف م�سر  �لإخو�ن  �أر�سل  لإن�ساء مثل هذه �حلركة عندما  حماولة 
حركتهم مع جمموعات مماثلة يف فل�سطني يف عام 1935. فوفقا لأبو �لعمرين، مل ت�سفر هذه �خلطوة 
عن تو�سيع نطاق �حلركة �مل�سرية �إلى فل�سطني (�أبو �لعمرين 56 :2000) بل كان ذلك يف عام 1946 
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�إ�سالمية يف �لقد�س �ل�سريف  تاأ�س�ست �ملجموعة �لأولى لالإخو�ن �مل�سلمني باعتبارها حركة  عندما 
�أمني وذلك قبل  �لر�ئدة، ومبعونة من �حلاج  �لوطنية  �ل�سخ�سيات  �أحد  على يد جمال �حل�سيني، 

�سقوط فل�سطني بعامني )كوهني 1982: 144).

�لوطنية  �لهوية  بناء  يف  حموري  كعامل  بالإ�سالم  هالل  يعرتف  ل  �لبديري،  من  �لنقي�س  وعلى 
باأنها  �لعلمانية  ويعّرف  �ل�ستينيات.  يف  �حلديث  ت�سكيله  يف  �أو  �لنتد�ب  حتت  �سو�ء  �لفل�سطينية، 
وطني،   �سيا�سي  جمال  “يف  �أنه  بقوله  �لدينية  �لعقائد  عن  �ل�سيا�سية  �ملوؤ�س�سات  بني  و��سح  ف�سل 
فاإن �ملنظمات و�لهويات و�لأيديولوجيات لديها مناذج متميزة وديناميات وحمدد�ت تختلف عن تلك 
�ملتعلقة باملجال �لديني” (هالل 2002: 1). فهو يعتقد �أن �ملو�جهة مع �ل�سهيونية و�حلكم �لبيطاين 
وّلدت ُبعد� علمانيا �أو وطنيا للهوية �لفل�سطينية يف �سكل  �سخ�سية وطنية  تتجاوز �لدين و�لطائفة 
و�ملناطقية (�ملرجع نف�سه: 1). ووفقا له، مل تلجاأ �لوطنية �لفل�سطينية يف �أية مرحلة للخطاب �لديني 
�أو �لأ�ساطري للحفاظ على هيمنتها على جمهورها وكانت يف منظمة �لتحرير �لفل�سطينية �سخ�سيات 
م�سيحية قيادية مثل جورج حب�س، زعيم �جلبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني، ونايف حو�متة، زعيم 
معظم  �أن  حقيقة  »مع  يقول  كما  يتناق�س«،  ل  »هذ�  و  فل�سطني.  لتحرير  �لدميقر�طية  �جلبهة 
�لفل�سطينيني كانو� ول ز�لو� متدينني باملعنى �ل�سعبي للتدّين« (�ملرجع نف�سه: 1). ولكن، مبجرد �أن 
�سكلت حما�س »نوعا من �لهيمنة �لثقافية«، ُعك�ست هيمنة �لإ�سالم يف �لنمط �مل�سرتك للبا�س ويف 
�ملناهج �ملقرتحة للمد�ر�س �حلكومية ويف زيادة ��ستخد�م �لآيات �لقر�آنية يف �لت�سريحات �لر�سمية 
و�خلطب من طرف �ل�سلطة �لفل�سطينية ويف �لرقابة �لذ�تية للمقالت �ل�سحفية �ملتعلقة بالق�سايا 

�لتي مت�س �لدين ويف و�سائل �لإعالم �لر�سمية �لفل�سطينية3.

�إلى �لإ�سالم فقط كنقطة مرجعية  �أن منظمة �لتحرير �لفل�سطينية مل ترجع  �أتفق مع هالل  بينما 
على  و�ملري�ث  و�لطالق  �لزو�ج  يقوم  �أن  ينبغي  �أنه  قبلت  فقد   ،(8  :2001 (�سالمة  �سيا�سية  فوق 
�لفل�سطيني، حتت  �ملجتمع  �لعالقات بني �جلن�سني يف  لالإ�سالم. فقد كانت  �ل�سعبي  �لفهم  �أ�سا�س 
�لعلماين،  بالقانون  ولي�س  �ل�سريعة،  ُتد�ر بحكم  �لفل�سطينية،  �لتحرير  �ل�سيا�سية ملنظمة  �ل�سيطرة 
�لف�سل  �لنقطة  هي  �لجتماعي،  �لنوع  عالقات  �و  و�لرجال،  �لن�ساء  عالقات  �عتبار  �لإمكان  ويف 
تنظيم منظمة  �إلى كيفية  فاإذ� نظرنا  �لتحرير.  »دينية« منظمة  �أو  يف �حلكم على مدى »علمانية« 
�سرنى  (�جلندر)،  �لجتماعي  �لنوع  مو�سوع  �إلى  �لنظر  وكيفية  �لأ�سرة  يف  �لعالقات  �لتحرير 
�أن  كانديوتي  ر�أي  يوؤكد  وهذ�  �لأيديولوجيتني.  بني  �لنقطاع  من  �أكرث  ��ستمر�رية  هناك  كانت  �أنه 
�ل�سيا�سي  �جل�سم  يف  �ملر�أة  دور  مب�ساألة  �لأمر  يتعلق  عندما  و�سوحا  �أكرث   يكون  �حلد�ثة  غمو�س 
(كانديوتي 1998: 283). و�ثناء ذلك، مل يقدم هالل، �لذي مييز جذريا بني �لدين و�لقومية، �إجابة 
نف�سها. �ل�سرعية على  لإ�سفاء  �لدينية  �لتعابري  “�أ�سا�سا” �لى  �حتاجت حركة علمانية  ملاذ�  حول 

��ستثارة  من  خوفا  �لدين،  �إلى  تتطرق  �لتي  للمقالت  �ملتكررة  �ملحررين  رقابة  من  �لفل�سطينية  �ل�سحف  يف  �لأعمدة  كتاب  تذّمر   -3
�لإ�سالميني.
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�لفل�سطينية وحركة  �لتحرير  �لفقري ملنظمة  �لعمود  باعتبارها  عند قيامه بتحليل فكر حركة فتح 
�لقومية �ملعا�سرة، يقول عبد �جلو�د �أن قيادة حركة فتح مل ت�سع �لإ�سالم كدين جانبا قط. ففي 
مطلع  يف  فتح  حلركة  �ملوؤ�س�سني  �لقادة   (21 �أ�سل  من   13) غالبية  �أن  يك�سف  للمو�سوع،  در��سته 
�خلم�سينيات كانو� �إما �أع�ساء يف �لإخو�ن �مل�سلمني �أو حزب �لتحرير �لإ�سالمي �أو من �ملتعاطفني 
معهما (عبد �جلو�د 2003؛ �حلمد و�لبغوثي 1997). وعك�ست جملتهم �لأولى “فل�سطيننا” �للغة 
و�لتوجه �لدينيني للحركة �لوليدة �لتي �ساعدت، وفقا لعبد �جلو�د، على �نت�سار جدول �أعمال �حلركة 
يف اأو�ساط الالجئني يف غزة وهم الذين جاءوا من خلفية ريفية حمافظة. من بني النخبة القدمية، 
�سّكل �مل�سيحيون 20٪ من  حركة فتح(يف حني مل  تتجاوز ن�سبتهم من �ل�سكان 11٪)  وكان جميع 
�لقادة �ملوؤ�س�سني م�سلمني. ومثل هذه �خللفية �لتاريخية، على �لرغم من نفي هالل لها، ل تتعار�س 

مع طر�ز �لعلمانية �لذي تقدمه حركة فتح.

بالطبع مل تلعب �لقومية �لعلمانية دور� هاما يف �ل�سرق �لأو�سط يف منت�سف �لقرن �لع�سرين. وقد 
يفكر �ملرء، على �سبيل �ملثال، مبحمد م�سدق و�جلبهة �لوطنية يف �إير�ن، وعبد �لنا�سر يف م�سر 
�لنا�سرية، ومنظمة �لتحرير �لفل�سطينية بني �لفل�سطينيني. ولكن كل �أ�سكال �لقومية هذه ف�سلت يف 
نهاية �ملطاف يف �إحر�ز �لتحرر من �ل�سيطرة �لأجنبية، ناهيك عن ف�سلها يف حل خمتلف �مل�ساكل 
�لأخرى �لجتماعية و�لقت�سادية �لتي وجدت يف معظم دول �لعامل �لثالث. وعالوة على ذلك، على 
�مل�ستوى �ل�سعبي،  قا�ست �حلركات �ل�سالمية �ملعا�سرة من بط�س وقمع  تلك �لنظمة مبا �أنها كانت 
“�لعلمانية”، فقد ��ستخدمت فتح د�ئما،  �أما بالن�سبة ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية  يف �ملعار�سة.. 
�ل�سائدة مثل �جلهاد (�حلرب �ملقد�سة) و�ل�سهيد. ومل  وب�سكل و��سع �لنطاق، �ملفاهيم �لإ�سالمية 
ومن  فتح.  حلركة  �ل�سعبية  �جلاذبية  ي�سبه  �سيء  باأي  قط  �لفل�سطينية  �ملارك�سية  �حلركات  تتمتع 
�مل�سروع �أن �أ�سري هنا �إلى �أن خطابات منظمة �لتحرير �لفل�سطينية حول �حلد�ثة تكّيفت لي�س فقط 
عب مو�جهة �ل�سهيونية، كما يدعي هالل، ولكن �أي�سا عب عالقاتها �مل�سطربة مع �لأنظمة �لعربية 
�ملختلفة، وذلك با�ستخد�م نهج �أكرث حتفًظا وتدّيًنا مع �ل�سعوديني، على �سبيل �ملثال، و�أكرث ليب�لية 

و “حد�ثة” مع �لتون�سيني،  و“تقدمي” و“حد�ثي” مع �لحتاد �ل�سوفياتي �آنذ�ك.

بالنوع  �خلا�س  بنائه  فح�س  هو  ما  وطنيٍّ  م�سروٍع  طبيعة  لك�سف  �لت�سخي�سية  �ملعايري  من  و�حدة 
�لجتماعي (�جلندر) و�لعالقة بني �لرجل و�ملر�أة، ولكن �لعديد من �لكتاب و�لباحثني �لذين كتبو� 
�أبو عمرين  و�لبغوثي 1997؛  �لفل�سطينية (�حلروب 1996، 2000؛ �حلمد  و�لوطنية  عن حما�س 
2000؛ �لطاهري 1995؛ �أبو عمرو 1994؛ ليتفاك 1996؛ �سيف ويعاري 1989؛ هالل 1998؛ مون�سون 

2003)، �لتزمو� �ل�سمت ب�ساأن هذه �مل�ساألة.

ويجب على هوؤلء �ملوؤلفني، �لذين ي�سرون على �أن �لهوية �لوطنية �لفل�سطينية ��ستندت �أ�سا�سا �إلى 
�لتعابري �لعلمانية، �أن يجعلو� هذه �لهوية متجان�سة، فهم ل يريدون �أن يرو� كيف تتغلغل  �لطبقية 
ديفي�س  ويوفال  (�نثيا�س  �ملتعددة  وهوياتها  �لقومية  �لجتماعي (�جلندر) يف  �لنوع  وهوية  و�لدين 
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تاأثر  من  �لرغم  “على  �أنه  على  تدّلل  �ملثال،  �سبيل  على  فكانديوتي،   .(  1991a كانديوتي  1989؛ 
�لعديد من (�لقوميات) باأفكار �لتنوير وكانت ذ�ت نزعات علمانية ، فاإنها �أيدت دون ق�سد فكرة 
�لوطنية” (كانديوتي  �مل�سلحة  ب�سبب  عنها  يتغا�سى  �أن  ميكن  ل  �ملر�أة  و�سع  يف  تغيري�ت  �أي  �أن 
1991a: 410). فالأيديولوجيات �لقومية حتتاج �إلى “�مر�أة مثالية” ولكنها غري و��سحة. ونظرت 
فتح  لعالقات �لنوع �لجتماعي  ولـ” �ملر�أة �ملثالية” باأنها حتمل، كما تقول كانديوتي، “�لتبا�ساتها 
خ�سبة،  فالحٍة،  �سكل  يف  �ملثالية”  “�ملر�أة  رت  وِّ �سُ وقد   .(282  :1998 (كانديوتي  وتوتر�تها” 
باعتبارها  ُت�سّور  �حلديثة”  “�ملر�أة  كانت  �لوقت،  نف�س  يف  ذلك،  ومع  “�أ�سيلة”.  و  متو��سعة 
رت �حلركات  �ملن�سبطة وذ�ت �جل�سد �ملجّرد من جن�سانيته و “�أخت �لرجال”. وبعبارة �أخرى، �سوَّ
 :1991a لوطنية �لفل�سطينية �ملر�أة كـَ “م�ستودع متميز من �لقيم �لوطنية غري �مللوثة” (كانديوتي�
410). و��ستمرت تلك �لنماذج  �ملتو�زية (�ملر�أة �لفالحة – �ملر�أة �حلديثة)  للمر�أة من خالل فتح 

ومنظمة �لتحرير �لفل�سطينية و�ل�سلطة �لفل�سطينية.

�لفل�سطينية.   �لتحرير  منظمة  د�خل  �ملر�أة  على  �لأبوية  �ل�سيطرة  حتدي  د�ئما  فتح  قاومت  وقد 
فاملحاولت �لعديدة من طرف �لنا�سطات يف �لحتاد �لعام للمر�أة �لفل�سطينية لتعزيز وحماية حقوق 
�إلى  �لف�سل  هذ�  �لنا�سطاُت   �أرجعت  وقد  بالف�سل.  �نتهت  قد  و�ملري�ث  و�لزو�ج  �لطالق  يف  �ملر�أة 
رف�س رئي�س منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، يف حينه، تاأييد �أي خطوة من هذ� �لقبيل �أو، وفقا خلالد 
ممار�سات  عب  �سو�ء  فتح،  مقاتلي  بع�س  من  �ل�سارخني  و�ل�ستغالل  �لعتد�ء  “مل�ساءلة  و�سالح، 
تعدد �لزوجات غري �ملن�سبطة، وعدم �لعرت�ف باأطفالهم من �لزيجات غري �ملعلنة �أو عب �لعديد 

من حالت �لعنف �ملنزيل” (ليلى خالد و�سمرية �سالح، مقابالت).

وهذ� قد يفيد يف تف�سري �سهولة حتّول �لتاأييد ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية “�لعلمانية” �لتي تتاألف 
ي�سكك  وقد  �لإ�سالمية.  للحركة  �لولء  �حلالت،   من  كثري  ويف  �لتعاطف،  �إلى  ون�ساء  رجال  من 
�لت�سيي�س �ملتز�يد للهويات �جلندرية و�لدينية يف “تقدمية” �لوحدة �لوطنية �لفل�سطينية �لعلمانية 
ووحدة �لهوية �لوطنية �لفل�سطينية. وتكمن جذور �زدياد �سعبية �لإ�سالميني لي�س فقط يف �ملنطلقات 
�لثقافية �أو �لأيديولوجية، ولكنها �أي�سا تتعلق ببع�س �لتغيري�ت �لهامة �لتي حدثت يف �ل�سفة �لغربية 
وقطاع غزة بعد �لحتالل �لإ�سر�ئيلي عام 1967، وف�سل منظمة �لتحرير يف حتقيق وعودها بالعودة 

و�لتحرير و�إقامة �لدولة �مل�ستقلة. 
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 وهميات  �حلد�ثة ودين �لعلمانية
و�ئل حالق

�للو�تي �ساعدن يف �آخر دقيقة على ��ستقبال �لدكتور  �أبد�أ ب�سكر جميع �لزميالت  د. �إ�سالح جاد: 
و�ئل حالق، وكان كل  �أملنا �ن  ن�ستقبله يف جامعته، جامعة بريزيت. ولكن لالأ�سف، وللظرف �لطارئ 
�لذي نعرفه جميعنا، مل ن�ستطع ذلك. �أرحب باجلميع با�سمي وبا�سم معهد در��سات �ملر�أة وجامعه 
بريزيت و�أعب عن عظيم �متناين وتقديري و�فتخاري �أنني �أقدم �ليوم �لبوفي�سور و�ئل حالق.. لن 
�أطيل �حلديث لكي يتمكن �جلميع من تلقف �أكب قدر ممكن من �ملعرفة من �لبوفي�سور و�ئل ولكن 

�ساأبد�أ بنبذة ق�سرية جدً� عن �لدكتور و�ئل حالق .

�لبوفي�سور و�ئل حالق من �أبرز علماء �ل�سريعة �لإ�سالمية وفل�سفة �لقانون وجمال تركيزه �لأ�سا�سي 
�لت�سظي �ملعريف �لقانوين �لذي �أوجدته بد�يات �حلد�ثة و�لعديد من �لقوى �لجتماعية و�ل�سيا�سية  
و�لتاريخية �لتي �أتت معها بالإ�سافة �إلى �لتاريخ �لفكري وتطور �ل�ست�سر�ق، كما يهتم �لبوفي�سور 
هذه  قلب  يف  �مل�ستقلة  و�لنظم  و�لقانونية  �لنظرية  �لناحية  من  �ل�سالمية  �لتقاليد  بتطور  حالق 
�ل�سريعة   ،  2005 �لإ�سالمي  �لقانون  وتطور  �أ�سول  ذلك  يف  مبا  كتب  لع�سرة  �ملوؤلف  وهو  �لتقاليد. 
وكتابه   ،2009 �لإ�سالمي  �لقانون  �إلى  ومدخل   ،2009 و�لتحولت  و�ملمار�سة  �لنظرية  �لإ�سالمية 
�ملقبل، و�لذي �سين�سر  من قبل جامعة كولومبيا هذ� �لعام، يتعامل مع �إمكانية �إقامة دولة �إ�سالمية 
يف �إطار ماأزق �حلد�ثة �لأخالقي. ن�سر �أكرث من خم�سني مقالة، �أو �سارك يف حتليلها. و�جلدير ذكره 
هنا �أنه ل�سعِة نفوذه �لدويل ولكونه معروفًا ب�سهرته �لعاملية، فهو  حا�سٌر يف �جلامعات يف �لعديد من 
�جلامعات يف خمتلف �أنحاء �لعامل وترجمت �أعماله �إلى عدة لغات مبا فيها �لعربية و�لندوني�سية 
�للغة �لرو�سية. يف عام 2009 كان  �إلى  و�ليابانية و�لعبية و�لفرن�سية و�لرتكية ويف �لآونة �لأخرية 
هو  و�ئل حالق  �لعامل.  م�ستوى  على  تاأثري�  �ألأكرث  يعتبون  �لذين  م�سلم  بني 500  و�ردً� من  ��سمه 
 2009 عام  يف  �لتدري�س  بد�أ  حيث  �أفالون  موؤ�س�سة  كولومبيا  جامعة  يف  �لإن�سانية  �لعلوم  يف  �أ�ستاذ 
�لتحق بجامعة ميكيل  كاأ�ستاذ م�ساعد يف �ل�سريعة �لإ�سالمية عام 1985. بعد تلقيه �سهادة �لدكتور�ه 
من جامعة و��سنطن عام 1983 �أ�سبح full Professor عام 1994. حاز يف 2005  على كور�س 
نرحب جميعا  �لكندية.  �جلامعات  �لأرقى يف  يعتب  وهو  �ل�سالمية  �ل�سريعة  غيل يف  ماك  جيم�س 

بالبوفي�سور و�ئل حالق..

ول�سمودكم  لكم  حتيتي  و�أخو�تي.  �إخوتي   ، �هلل  ورحمة  عليكم  �ل�سالم  حالق:  و�ئل  �لبوفي�سور 
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�لبطل، وخ�سو�سا بعد �نقطاع طويل عن �ل�سفة �لغربية �لتي مل �أرها بعينّي منذ �أو�خر �ل�سبعينيات. 
�أتقدم  �أن  �لأمر  بادئ  يف  �أوّد   تاريخية.  رحلة  هي  �ل�سخ�سي  �مل�ستوى  على  لبريزيت  �ليوم  رحلتي 
بال�سكر �جلزيل للزمالء يف جامعة بري زيت �لذين �ساهمو� يف تقدمي وترتيب  هذه �لدعوة �لكرمية 
وجلامعة  �ملر�أة  در��سات  وملركز  جاد  �إ�سالح  �لأ�ستاذة  �لدكتورة  زميلتي  وخ�سو�سا  �ليوم  للزيارة 
�أدخل يف �ملو�سوع  �أن  �إذ� �سمحتم،  بريزيت باأجمعها. فهذ� يوم �سعيد وكذلك يوم حزين! دعوين، 
مبا�سرًة. عندما تقبلت �لدعوة �للطيفة من �لدكتورة �إ�سالح، وعندما تكونت لدّي فكرة جمملة عما 
يود �جلمهور �لكرمي �أن �أتكلم به هنا كان من �ملمكن �أن �أحتدث عن �أيٍّ من عدة مو��سيع، كثرٌي منها 
�خلا�س و�ملف�سل �سو�ء كان  يف جمال �ل�سريعة �أو �ل�سيا�سة �أو غري ذلك. ولكن، بعد بع�س �لتفكري، 
ر�أيت �أن من �ملنا�سب طرح بع�س �لأ�سئلة من منظور فل�سفي لكي ندخل يف �سلب �ملو�سوع مبا�سرًة 
ونقف على عموده �لفقري من غري �أن ن�سيع يف متاهات �لأمور �جلانبية �لتف�سيلية. �أمور ل ت�سمح 
غالبا باأن ن�سع يدنا على �لع�سب �حل�سا�س. فكما يرت�ءى يل، وهذه م�ساألة جوهرية فاإن �خلطاب 
�حلد�ثي يف عاملنا �ليوم من �أدناه �إلى �أق�ساه هو كذلك خطاب حد�ثي مهيمن قلما ن�ستطيع �أن نخرج 
يتجز�أ من �حلد�ثة  ل  نقد �حلد�ثة جزءً�  يكون  �لأحيان  ففي غالب  �ملعرفية.  و�ِسباكه  من فخاخه 
نف�سها، على �لرغم من �لدعاء�ت �أن هذ� �لنقد يوَحى للناقد من منظور ما بعد �حلد�ثة ويف �أحيان 
�أخرى يظن �لبع�س �أن مقولتهم هي مقولة خا�سة؛ �أعني �أنها تخت�س باإقليم معني �أو بح�سارة معينة 
�أو بديٍن معني. ولكن، يف �حلقيقة، هي مقولة ل تختلف جوهريا عن مقولت حد�ثية �أخرى، مبا فيها 
مقولت تظهر يف مظهرها �خلارجي على خالف تلك �ملقولة �خلا�سة. فخطاب �حلد�ثة هو يف كل 
مكان ومنظومته �ملعرفية تهدد �ل�ستقالل �لفكري حتى لنقاد �حلد�ثة نف�سهم. ولكن هناك �أخطار 
معرفية �أخرى لي�ست �أقل �أهمية من تلك. وو�حد منها هو تقبل مقولة �لآخر من غري �سوؤ�ل ومن غري 
فح�س ومتحي�س و�جتهاد. فلناأخذ على �سبيل �ملثال ق�سية �لدميقر�طية (�أعني �أ�سكال �لدميقر�طية 
�لغربية هنا) لكونها من �ملفاهيم �لعامة �ل�ساملة و�ملركزية، هذ� مفهوم ح�سا�س له �أبعاد �سيا�سية 
كبرية، فن�ساأل �ل�سوؤ�ل �لأكرث جدية: هل نعرف ما هي �لدميقر�طية؟ هل نعرف ما هي مكوناتها، 
و�لأخالقية،  �ملادية  و�أبعادها  حكمتها  نفهم  هل  ن�سوئها؟  و�سبب  وتاريخها؟  ومنابعها  و�أ�ساليبها، 
ورمبا �أهم من ذلك كله: هل يفهم �لغرب على �مل�ستوى �لعام ما هي �لدميقر�طية وما هي �أبعادها 
علينا  حا�سر  �لذي  �لغرب،  �سيت�سرف  كيف  �لأهمية  من  �مل�ستوى  نف�س  وعلى  و�لأخالقية.  �ملادية 
لقرنني وعّلمنا تقريبا جميع ما نعرف؛ كيف �سيت�سرف �إذ� �كت�سف يف يوم من �لأيام �أن دميقر�طيته 
م�سكلة، و�أن فيها من �لد�ء ما لي�س له دو�ء؟ هل �سياأتي �إلينا مع �لتو��سع �ملطلوب ليعرتف باأخالقه 
ويقول لنا �أن منظومته خاطئة، �أو على �لقل تتاأرجح منها �مل�سكلة بعد �لأخرى؟ يقول “فريدريك 
نوؤمن يف  “لأننا  �أترجم ما قاله:  و�أنا  �لغرب،  و�لقانون يف  �ل�سيا�سة  �أكابر علماء  هايك”، وهو من 
�لتي حتتوي وتعّب عن  �ملوؤ�س�سات و�ملمار�سات  فاإننا ند�فع عن  �لعليا،  مبادئ �لدميقر�طية ومثلها 
�لدميقر�طية، وكذلك نتمانع ومنتنع عن �نتقاد �لدميقر�طية خوفا من �أن ت�سِعف هذه �لنتقاد�ُت 
�لحرت�َم �لتي نكّنه لها وللمثل �لعليا �لتي تتج�سد فيها. ولكن يبدو يل، يقول هايك، �أن خيبة �أملنا يف 



25 عــدد خــا�س رقــم 2 دوريـــــة در��ســـــات �لـــمــــر�أة

جتارب �لدميقر�طية يف عاملنا �لغربي ل تنبع من مبد�أ �لدميقر�طية نف�سه، و�إمنا تنبع من حقيقة 
بني  �لف�سل  تالحظو�  �أن  يجب  هنا  خاطئة”.  طريقة  على  �لدميقر�طية  مار�سنا  �أننا  وهي  �أخرى 
�ملبادئ و�حلقيقة �لتاريخية يف تعبري�ت �لأ�ستاذ هايك، وكاأن هناك مبادئ �إن�سانية تظهر لالإن�سان 
خارج ظرف �لزمان و�ملكان.. وكاأن �ملبادئ لي�ست يف �لتاريخ �أو من �لتاريخ. �ل�سوؤ�ل �لذي مل يطرحه 
�لأ�ستاذ هايك هو: �أين هي تلك �ملبادئ ومن �سّورها وملاذ� مل تطبَّق؟ ملاذ� �سمح �لغرب لنف�سه �أن 
يعي�س طو�ل قرنني �أو �أكرث وهو غري قادر على تطبيق مبادئه �جلميلة؟ لناأخذ خطوة �أخرى هنا يف 
مثلنا عن �لدميقر�طية، وكنا ن�ستطيع طبعا �أن نتحدث عن �أمثلة �أخرى عن �لدولة �أو �ملجتمع �أو عن 
�لعلمانية �أو �إلخ .. لكننا �سرنجع �إلى بع�س هذه �لأمور لحقًا .. فبالن�سبة للدميقر�طية، نحن نعرف 
كما يعرف �جلميع، حتى �أطفال �ملد�ر�س �لبتد�ئية يف �سفوف �ملدنيات، �أن �لدميقر�طية ترتكز على 
مفهوم �لف�سل بني �ل�سلطات �لثالثة، لأن هذ� �لف�سل هو �ملعيار و�مليز�ن ملمار�سة �لقوى �ل�سيا�سية. 
فلي�س هناك حكم �سيادة �لقانون من غري �لف�سل بني هذه �ل�سلطات، وكذلك لي�س هناك دميقر�طية 
وهذه  للجميع،  معروفة  ب�سيطة  �أ�سياء  هذه  �ل�سلطات.  بني  �لف�سل  وبدون  �لقانون  �سيادة  غري  من 
�لأ�سياء �لتي يوؤمن بها كلُّ مو�طٍن غربيًا كان �أم  �سرقّيًا. يعني �أنا تعلمت هذه �لأمور و�أنا عمري 5 
�إلى  �أوروبا  �لغرب من  دول  �إذ� هنا هو: هل جنحت  �ملطروح  فال�سوؤ�ل  �سنو�ت.  ثماين  بل  ل  �سنني 
�أمريكا �لتي �خت�ست منذ ن�سف قرن على �لأقل بت�سدير �لدميقر�طية ومبد�أ �حلرية �إلى �لبلد�ن 
�لأخرى حتى ولو تطلب �لمر �أن تدمر هذه �لبلد�ن وتقرع �سعوبها كما حدث يف �لعر�ق؟ هل جنحت 
�لذين  �ملفكرين  م�سادر  جميع  �أن  هنا  ولحظو�  هايك،  �لأ�ستاذ  �نتقاد�ت  تتفادى  �أن  �لدول  هذه 
�أوردهم عليكم هم غربّيون من �سميم �ملجتمع �لغربي و�لثقافة �لغربية ولي�سو� نقادً� �سرقيني جمرد 
ينتقدون من �خلارج. من �ملوؤ�سف �أنه يوجد �زدو�ٌج يف �خلطاب �لغربي بالن�سبة مل�ساألة �لدميقر�طية 
و�أ�س�سها �ل�سيا�سية و�لبنيوية. فهناك خطاب عام �سعبي معروف يتد�وله �أهل �ل�سيا�سة يف خطاباتهم 
�لقانون  علماء  يتد�وله  �آخر  خطاب  وهناك  و�لتلفزيون  �لر�ديو  على  �إلخ..  و�لإذ�عية  �لبملانية 
�لد�ستور  يدر�سون  �لذين  �ملرموقة  و�أوروبا  �أمريكا  جامعات  من  �ملثقفون  هوؤلء  و�لد�ستوريون.. 
و�لف�سل بني �ل�سلطات وما يتعلق بالدميقر�طية و�سيادة �لقانون؛ وهنا جند �لثغرة �لكبرية، ثغرة 
قاتلة �إذ� �سمح لنا بهذ� �لتعبري. فخطاب �ملع�سكر �لول هو خطاب �سيا�سي منهمك �أ�سد �لنهماك 
�أحدث  منلك  نحن  �ملنطق:  هذ�  يتبّنى  وهو  به  �جلميع  و�إقناع  و�ل�سيادة  و�ل�سيطرة  �لقوى  مبنطق 
و�أف�سل �أ�ساليب �حلكم كما منلك �أقوى �سور �لتكنولوجيا، ولهذ� يجدر بنا ويحق لنا �أن نقود �لعامل. 
هذ� ما ن�سمعه يوميًّا من روؤ�ساء �لعامل �لغربي ومن جميع قادة �لغرب، روؤ�ساء كانو� �أم برملانيني.. �أو 
�أما خطاب �ملع�سكر �لثاين فهو خطاب علمي يف غالبه وتطغى عليه  �أي م�سوؤول منهم.  تقريبا من 
مز�يا غري �سيا�سية، على �لأقل لي�ست مز�يا �سيا�سية و��سحة كما تطغى عليه مز�يا �لنقد للذ�ت.. 
ومن  �أف�سلهم  من  حال،  �أي  على  منهم  �لبع�س  �أو  فهوؤلء،  �لغربية.  �ل�سيا�سة  يف  يوجد  ل  وهذ� 
�أقويائهم، هم �لد�ر�سون �جلدّيون لق�سايا �لقانون و�ل�سيا�سة و�لد�ستور وما يرتبط بها من م�سائل 
وم�ساكل �لدميقر�طية؛ فماذ� يقول على �لأقل بع�س زعماء هذ� �ملع�سكر؟ يقولون �أن �لدميقر�طية 
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ترتكز على �أ�سا�س �لف�سل بني �ل�سلطات ولكن هذ� �لف�سل يف �لنظرية و�لو�قع يعي�س يف �أزمة كبرية. 
فكما بحثته يف �لكتاب �لذي ذكرته �لأخت �لدكتورة �إ�سالح عن �لدولة و�لدولة �ل�سالمية، و�لذي 
َق  �سين�سر يف �لأ�سهر �لقادمة، ي�سن هوؤلء �لنقاد هجوما عنيفا على �لف�سل بني �ل�سلطات كما ُطبِّ
َر له يف �أوروبا و�أمريكا يف خالل �لقرنني �لعابرين. فبع�سهم ي�ستنتج �أن هذ� �ملبد�أ، وممار�سته،  وُنظِّ
يجب �لتخل�س منه و��ستبد�له ب�سيء �آخر وي�ستنتج �لآخرون �أن علماء �ل�سيا�سة و�لدولة مل ي�ستطيعو� 
حتى �لآن، ومنذ �أكرث من قرنني، حل م�سكلة �لف�سل بني �ل�سلطات و�أن هوؤلء مل يفهمو� وما ز�لو� ل 
يفقهون ماذ� تتطلبه مفاهيم �لف�سل وما هي �أهد�فه �حلقيقية حتى �لآن. �أنا �أعتمد هنا على كتابات 
رة للدميقر�طية (ح�سب ما  ن�سرت يف �آخر 10 �سنو�ت و�أّن ما  متار�سه �أوروبا، وبالذ�ت �أمريكا �مل�سدِّ
يقولون) هي ثورة �سيا�سية ود�ستورية �سد �لد�ستور �لمريكي نف�سه، وكذلك هي ثورة �سد مبادئ 
من  لنف�سها  َتبَّتنْ  ��سنْ قد  �لو�قع،  هذ�  ممار�سة  ويف  �لو�قع،  يف  �لتنفيذية  فال�سلطة  �لدميقر�طية. 
�حلقوق و�لمتياز�ت و�حلرية �سبه �ملطلقة يف �لت�سرف ما جعلها تق�سي على �ل�سلطة �لت�سريعية؛ 
وكذلك هي �حلال بالن�سبة لل�سلطة �لق�سائية �لتي لها من قوة �إبر�ٍم �أن تر�جع وُتلغي قر�ر�ت �ل�سلطة 
 (popular sovereignty يعني) لت�سريعية. فال�سلطة �لت�سريعية، وهي عماد �لتمثيل �ل�سعبي�
وهي مفهوم مركزي يف �لتفكري �ل�سيا�سي �لغربي و�لفل�سفة �ل�سيا�سية �لغربية، قد �أ�سبحت �إ�سمية 
حق  لي�س  �لت�سريع  وكاأن  �لت�سريع،  يف  لت�ساركها  جاءتا  و�لق�سائية  �لتنفيذية  �ل�سلطة  لأن  فقط 
ممار�ستها �لأ�سا�سية، وهذه م�سكلة و�حدة فقط. هناك م�سكلة �أخرى، �أو بالأحرى م�ساكل �أخرى ل 
 Administrative حت�سى �أحيانا. فامل�سكلة �لثانية هي ما ي�سمونه مب�سكلة �لدولة �لد�رية (يعني
state) وهذ� م�سطلح �أ�سبح مهمًا يف �ل�سنو�ت �لأخرية؛ وخال�ستها (خال�سة �مل�سكلة �لثانية) �أن 
�أنا  �أ�سميها  �لجنليزية  يف  فيب)-  ماك�س  (ح�سب  “�لفيبية”  �لد�رة  يعني  �حلديثة،  �لإد�رة 
(bureaucracy notions of  Weberian)، �أن �لإد�رة �حلديثة �أو �حلد�ثية قد دخلت يف 
�ل�سلطة �لتنفيذية لتجعل من هذه دولًة قائمًة بحد ذ�تها، فاأ�سبحت �ل�سلطة �لتنفيذية �سبه م�ستقلة 
فهي ت�سّرع وحتكم وتنفذ يف نف�س �لوقت فاأ�سبح هناك ثالث �سلطات يف �ل�سلطة �لتنفيذية وحدها 
منفردة عن �ل�سلطات. �أنا ل �أريد بحث هذه �مل�ساكل على وجه تف�سيلي،  فقد قمت بذلك يف هذ� 
�لكتاب �لذي ذكرته لكم و�لب�هني و�حلجج على هذه �مل�ساكل �لد�ستورية كثرية ومعقدة وما �أوردته 
عليكم لي�س هو �إل �إمياء�ت وروؤو�س �أقالم  وهديف منه �أن �أقول �أنه يجب علينا، كما يجب على جميع 
�لأفر�د و�لأمم، �أل تت�سرع يف تقبل �أي �سيء ُيرى �أو ُي�سمع �إل بعد �لتفح�س و�إمعان �لنظر. هذ� يبدو 
�سيئًا ب�سيطًا وو��سحًا وبديهيًا، ولكنه لي�س و��سحًا وبديهيًا بهذه �لطريقة. فهذه �لعبارة �أقولها لكم 
بعد �سر�ع مع كل �لتفكري �لأكادميي لثالثة قرون، و�أبعاد هذه �لعبارة �لب�سيطة كبرية جدً�. ول �أنا 
بقائل �أن �لتفح�س و�إمعان �لنظر يكفيان.  فعلى �سبيل �لفرت��س: هل يتاأتى لنا �أن نتبنى مفاهيم 
�أنها  �أعني  معاك�سة.  نتيجة  �إلى  مثال  و�سلنا  �إذ�  و�لدميقر�طية  �ل�سلطات  بني  �لف�سل  وممار�سات 
جميعها، بالرغم مما حتدثت عنه، جميعها �سليمة و�ساملة  من كل عيب. �جلو�ب هو على �لنفي، 
�لغرب، ل تالئم  �لعيب فرمبا كانت هذه �ملفاهيم، كما �سيغت يف  �ل�سالمة من  طبعًا، لأن مع كل 
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�أو�ساعًا وجمتمعاٍت مل تن�ساأ وترتعرع على هذه �ملفاهيم، جمتمعات لها هوية خا�سة تكونت نتيجة 
تاريخ وجتارب خا�سة. فهناك اإذًا �سرطان: �سرط ال�سحة و�سرط ما اأ�سميه بالتقبُّلية، وهذا الثاين 
مفاهيَم  �أتخذ  باأن  �حل�ساري،  ومز�جي  و�سخ�سيتي  ح�سارتي  باعتبار  متقبِّال،  �أنا  �أكون  �أن  يعني 
ع�سوية،  م�ساألة  هي  �إًذ�  فالتقبُّلية   �لع�سوية.  باتي  مركِّ ومن  مني  وكاأنها  مني  لي�ست  وممار�ساٍت 
بات  �لع�سوية هو غ�سٌب و�غت�ساٌب ملركِّ �نتهاك  للغاية، لأن  �لع�سوية هي م�ساألة ح�سا�سة  و�مل�ساألة 
بها  �أوحت  �لتي  و�لجتماعية  �ل�سيا�سة  �ملفاهيم  جلميع  بالن�سبة  �لأمر  هو  وكذلك  و�لذ�ت،  �لنف�س 
�أوروبا و�أمريكا للعامل. فكما قال �ملفكر �لكبري كارل �سميدت، �ملفكر �لأملاين �لذي �ن�سم �إلى �حلزب 
�لنازي و�أ�سبح من �أهم �ملفكرين �لآن يف �لنظرية �ل�سيا�سية و�لفل�سفة �ل�سيا�سية بالرغم من كر�هية 
يَغ  �لغرب له (�لغرب �للب�يل)؛ فاإن هذه �ملفاهيم ح�سب هذ� �ملفكر تكت�سب �ليوم �سكال علمانيا �سِ
على منط فعال وكاأنه جمرد عن �لزمان و�ملكان وجمرد عن �لتاريخ وعن �أي جمتمع معنّي. ولكن 
�لدميقر�طية  مثل  �ل�سيا�سية،  �ملفاهيم  �ملفاهيم،  هذه  فجميع  �لعك�س.  على  هو  �لأمر  �أن  �حلقيقة 
و�لليب�لية و�لر�أ�سمالية و�لعلمانية و�لى �آخره. جميع هذه �ملفاهيم هي مبنية على، وت�ستقُّ نف�َسها 
من، مفاهيم �أوروبية �أو م�سيحية (ولي�ست �أي م�سيحية)، �أوروبية م�سيحية، لأن م�سيحية �أوروبا هي 
�لد�خلية  �أهد�فها  لتخدم  �أوروبا)  بلورتها  قد  �ملفاهيم  (هذه  �أوروبا  بلورتها  قد  خا�سة  م�سيحية 
و�ل�ستعمارية. ففي مبنى �ملنظومة �للب�لية �لتي يختلف فيها مفهوم �لدميقر�طية نرى �أن �لنظام 
�لليب�يل مبنّي على �لأقل على �أ�سا�سني مهمني ومرت�بطني، وهما �ل�سيا�سة  و�لقت�ساد. فال�سيا�سة 
َدت  ُحدِّ �لتي  �لفرد  �سعادة  �أولوية  �أهمها  �سيا�سية  �أولويات  �إيجاد  على  يعمل  نظامًا حكوميًا  تتطلب 
فت مبفاهيم مادية و�سيا�سية، ل مبفاهيم �أخالقية. فكما قال �لكثري من �لفال�سفة، فاإن �لدولة  وُعِرّ
و�ل�سيا�سة لي�س لهما �أي �هتمام يف م�ساألة �لأخالق.. لي�س لهما �أي �هتمام يف م�ساألة �لخالق كم�ساألٍة 
�س �لقت�ساَد و�ل�سيا�سة وغري ذلك. كما نعرف جميعا فاإن حرية �لبيع و�ل�سر�ء وحتركات  فل�سفيٍة توؤ�سِّ
ر�أ�س �ملال و�لربح هي �لأركان �لأ�سا�سية لالقت�ساد �لليب�يل �لذي ي�سود �لعامل �ليوم، لي�س فقط 
�لغرب، ومن �لو��سح جد� �أن �ملفاهيم �لليب�لية �لقت�سادية ل ترتكز على �أي �أركان �أخالقيٍة لها 
�ل�سيا�سية  �لأزمات  طبيعة  جزئيًا  يف�سر  وهذ�  باأجمعها.  �أوروبا  عليها  قامت  �لتي  بالأ�س�س  عالقة 
و�لقت�سادية �لتي نعي�سها �ليوم. فعلينا �أن نفهم �أن �ملنظومة �لليب�لية �لعلمانية و�لتي تنطوي على 
مفاهيم �قت�سادية و�سيا�سية معينة، ولي�ست �أي �قت�ساد و�سيا�سة، قد و�سلت �إلينا من تاريخ معني 
وح�سارة معينة وعقل معني،  ولكن هذ� �لتاريخ مل يعد مفهوًما لدينا �ليوم. فالأ�سباٍب ل �أريد �لدخول 
فيها، فاإن مفكري �أوروبا و�أمريكا قد تنا�سوه ودفنو� �أ�سالءه ونحن مل نعباأ حتى �لآن هنا يف �ل�سرق 
بنب�س هذ� �لقب لنخرج هيكل هذ� �ل�سبح �ملدفون. وهنا �أريد �أن �أ�ساأل �ل�سوؤ�ل: ما هو هذ� �ل�سبح 
�لذي ُدفن ول ندري �أن هناك �أ�سال موت �أو فرتة يف �لتاريخ �أنتجت �سيئًا هو عبارة عن  �أ�سا�س كل 
�سيء نفكره �ليوم.  منذ بد�ية �لقرن �لثامن ع�سر، كما هو معروف، قامت يف �أوروبا حركات فل�سفية 
و�جتماعية عديدة �سّميت، وما ز�لت ت�سمى حتى �لآن، بع�سر �لتنوير. نحن نعرف هذ� وهنا يجب �أن 
��ستمر�رية  ��ستمر�رية ول  لنا فهم ح�سارتنا �حلالية وفهم كيفية  يتاأتى   لن  �أنه  ب�سكل عابر  �أقول 
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 .(enlightenment) ح�سارتنا �ل�سرقية �لإ�سالمية من غري فهٍم  �سحيٍح ملا ن�سّميه بع�سر �لتنوير
هذ� �سيء م�ستحيل. ل ميكن �أن نفعل �أي �سيء من غري �أن نفهم هذ� �أوًل، فكثرٌي مما نظنه �ليوم منا 
ومن ح�سارتنا �أل هو مفهوٌم �أوروبي �أو مفهوٌم �سرقّي ُخِلط خلًطا �سديًد� باملفاهيم �لأوروبية حلدٍّ �أن 
ُجعل �أحياًنا لي�س يف �حلقيقة منا ولي�س لنا. فاإذ� رجعنا �إلى �لقرن �لثامن ع�سر وجدنا هناك حركات 
فكرية وفل�سفية  قامت يف �أوروبا على �أ�سا�س �لف�سل بني �ملوجود و�ملطلوب، بني �لو�قع و�ملبد�أ وبني 
ُ عنه يف حقل �لفل�سفة يف �لف�سل بني  �حلقائق �لو�سعية و�لقيم (�أ�سا�سا قيم �أخالقية) وهذ� ما ُيعبَّ
�ل (ought؟) و�ل ( is) وما ي�سمى �أي�سا بالف�سل بني �حلقيقة (fact) و�لقيمة (value). هذ� 
�لف�سل هو ع�سب �حل�سارة �حلديثة وعمودها �لفقري و�لقلب �لذي ي�سخ دمها. كل م�سكلة �ليوم يف 
م�ساكل  فاإن  بهذ�،  �لف�سل.  لهذ�  ترجع  تها،  �جليولوجيا خا�سّ تتبعنا  �إذ�  �لقت�ساد،  ويف  �ل�سيا�سة 
�حلد�ثة تكمن يف هذ� �لف�سل. هناك �أنو�ع من �لف�سل ولكن هو ف�سل بائن بني ما ي�سمى باحلقيقة 
وما نرغبه �أخالقًيا �أو بني �لو�قع و�ملطلوب.  فهذ� �لف�سل هو مبثابة �ن�سقاٍق بني �لروح و�جل�سد وبني 
�ملجالت  كل  عن  �أخالقي  �إبعاد  مبثابة  كان  �لف�سل  فهذ�  كله،  هذ�  من  و�أهم  و�لنف�س؛  �ملادة 
ا  و�لف�ساء�ت �لأخرى �سو�ء كانت �قت�سادية �أو علمية �أو قانونية. فمنذ �لقرن �لثامن ع�سر، وخ�سو�سً
�لقت�سادي  �أوروبا  و�قع  عن  تعب  كانت  و�لتي  �لفل�سفية  �حلركات  هذه  تبلورت  ع�سر،  �لتا�سع 
و�زدو�جاٍت يف مفاهيم  �ن�سقاقات  �إلى  �لمر  نهاية  و�أدت يف  و�ل�ستعماري  و�لجتماعي  و�ل�سيا�سي 
وبيولوجيا وريا�سيات.  �لبحتة من كيمياء وفيزياء  �لعلوم  و�لقانون و�لقت�ساد، وحتى يف  �ل�سيا�سة 
فمنذ ذلك �حلني، ُفِقد �لر�بط بني �ملبادئ �لأخالقية �مللِزمة وبني ممار�سات �لو�قع، فاأ�سبح هذ� 
�لو�قع �ملعيار �لأعلى و�لوحيد �لذي يحدد ويقرر �ملبادئ �لخالقية ملا يجب �أن ُيفَعل ومُياَر�س فاأ�سبح 
من  �لعديد  مع  متما�سيا  �لتطور (وجدناه  وهذ�  باأي عمل.  يقوم  ل  �سامتًا  �لخالقية  �ملبادئ  و�زع 
�لظو�هر �لتي طر�أت على ع�سر �لتنوير، فالثورة �سد �لدين، و�ملقولة �لتي خل�سها نيت�سه باأن �هلل 
قد تويف �سبحانه وتعالى، هي مقولة تعك�س وتعب عن روح �لقرن �لتا�سع ع�سر وعن �لقرنني �للذين 
�أخالقيًا.   موتًا  كان  و�إمنا  طبعا،  وج�سديًا  فعليًا  موتًا  لنيت�سه  بالن�سبة  يكن  مل  �هلل  فموت  �سبقاها. 
فاملوت �حلقيقي هو موت �ملبادئ �لأخالقية �مللزمة �لتي ل تتغري. ن�ستطيع �أن نقول �أن موؤ�س�س هذ� 
فالأ�ستاذ  هوب�س.  توما�س  �لفيل�سوف  هو  �لقل)  على  و�لقانوين  �ل�سيا�سي  �مل�ستوى  (على  �لف�سل 
هوب�س قد قرر (وقد �أّكد على تقرير�ته �لفيل�سوُف- �لقانوينُّ لحًقا- فيل�سوف �لقانون جون �أو�سنت) 
ُهنا و�لآن- هو �لقانون �ل�سرعي و�ل�سائد و�لذي يجب �أن ُيعرتف  �أّن ما ي�سّرعه �حلاكم يف عاملنا- �أَلنْ
به كالقانون �ل�سائد وكالقانون �ل�سرعي دون منازع. ثانًيا لهذ� �ل�سيء يبدو ب�سيطًا جد�، ولكنه لي�س 
بهذه �لب�ساطة، وهذه �سيادة �لقانون (قانون �حلاكم هنا) و�لآمر بدون �أي منازع  ما �سار عليه منذ 
بعد  �لأخرى لحًقا، وخ�سو�سا  و�ملجتمعات  �لدول  �لى جميع  بادئ  �أوربية يف  ذلك �حلني من دول 
دخول حقبة �ل�ستعمار �أ�سبح معوملًا وعامليا ول نعرف �سيًئا �آخر. هذه �ل�سورة �لوحيدة �لتي نعرفها، 
ع؟  نعرفها بدون �أي �سوؤ�ل. فماذ� يعني هذ� �لف�سل؟ �أو بكلمات �أخرى: ماذ� يعني لنا �أن �لدولة ت�سرِّ
عة �حلديثة قد ُبِنَيت على �أ�سا�س �لف�سل بني �حلقائق  �إذ�  قبلنا �لقيا�س �لتايل (وهو �أن �لدولة �مل�سرِّ
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ة لي�ست خا�سعة ملبادئ �أخالقية �أعلى منها،  و�لقيم وبني �لو�قع و�ملبد�أ) فاإن كل دولة حديثة م�سرعِّ
مبادئ �أخالقية ملَزمة بها عند ت�سريعها �لقو�نني و�لأنظمة �لد�رية. وعلى ذلك فاإن �لدولة �حلديثة 
ل ميكنها �أن تكون وجوًد� �أخالقيا، لأنها ل ت�ستطيع �أن تعي�س و�أن تبقى على قيد �حلياة من غري هذه 
عة (�إذ� فهمنا هذ�  عة �سرورًة، وكل دولة م�سرِّ �ل�سفة �لت�سريعية. فاإن كل دولة حديثة هي دولة م�سرِّ
على  بنيوًيا  �رتكاًز�  مرتكزة  �أو  �خالقية  دولة  تكون  �أن  ميكنها  ل  وبدقة)  �حلديث  مبعناه  �لتعبري 
�سية  ا �أو هام�سيًّا، ولكن لي�ست بنيوية وموؤ�سِّ �ملبادئ �لأخالقية؛ فت�سبح �لأخالق �إما معزولة عزل تامًّ
(�إذ� �ُسمح لنا بهذ� �لتعبري). هذه ثاين حما�سرة �أعطيها يف حياتي باللغة �لعربية فاملعذرة �إذ� كان 
�ل�سعب  ماأ�ساة  بالإجنليزية.  حما�سرة   250 تقريبا  �أعطيت  ولكني  �للغوية،  �لأخطاء  بع�س  هناك 

�لفل�سطيني.

�سة ومركزية يف ع�سر �لتنوير �لأوروبي قامت على �أ�سا�س �لعزل بني �ملادة    فاإذً�، هناك ظاهرة موؤ�سِّ
�لوروبي  �لعلم  تطور  تكت�سب معايَن جديدة يف ظل  بد�أت  �لكونية  �ملادة  �أن  بذلك  و�أعني  و�لقيمة، 
فاأ�سبحت �ملادة جمردة عن �لقيم �لخالقية ولهذ� �سار �ملنظور �لوروبي للمادة وكاأنها مادة خام 
(ماذ� يعني هذ� �لتعبري؟ مادة خام، ل مادة فعالة)، وُحِرمت كذلك من �ملعاين �لعقالنية �لأخالقية. 
فمادة �لكون، وبالتايل �لكون نف�سه، �أ�سبح مادة جامدة خلقها �هلل �أو خلقتها �لطبيعة لتكون حتت 
�سيطرة �لن�سان و�إر�دته. فالإن�سان، وهنا طبعا �لن�سان هو �لإن�سان �لأوروبي، مل ي�سبح �سيد نف�سه 
فقط، على ما دعا به �أو �أدعى به �لفيل�سوف كانت، ولكن �أ�سبح �أي�سا �سيد �لطبيعة دون منازع وهذه 
�لب�سرية من قبل. فالعقل �لن�ساين  تاريخ  �أي ح�سارة يف  �لتي مل تعرفها  �مليز�ت  �أعظم  ميزة من 
(باملنا�سبة هناك نظريات �ساملة وعامة يف هذه �ملحا�سرة، كل �سطر ميكن �أن يف�سر وي�سرح �سرًحا 
هنا  به  �أقوم  �أنا  �دعاء  كل  لت�ستجوبو�  بكم  و�سهال  �أهال  �ملحا�سرة  فبعد  �ساعات،  يف  و�فًر�  غزلًيا 
(يعني   و�آلتية  ذر�ئعية  روؤيا  �أ�س�س  على  �لآن  يقوم  و�لذي  �ملح�س،  �لإن�ساين  فالعقل  �ليوم) 
�لعقلية  باملقادير  معها  �لتعامل  يجب  وكيف  �لطبيعة  هي  ما  يقرر  �أ�سبح   instrumentalist)
�أو  �سيا�سية  �لنظم  هذه  كانت  �سو�ء  �لإن�سانية،  �لنظم  خارج  قيٍم  باأي  �لتز�م  غري  ومن  �لن�سانية 
�قت�سادية �أو فكرية فل�سفية. ف�سقط هنا �لر�دع �لأخالقي �ملتو��سع و�خلائف باأن �لن�سان ل ميلك 
الكون ول يفهم اأ�سراره ولي�ض له اأن يفعل به كما ي�ساء، ف�سقوط  الإن�سان كخليفة اهلل على الأر�ض 
�إ�سالمية بل هي موجودة يف جميع �لديانات �لكبى) خلق يف ع�سر  (وهذه �خلالفة لي�ست فقط 
موؤديا  هذ�  وكان  جميعها؛  �حلياة  �أمور  يف  جديًد�  وت�سرًفا  جديدة  ونظرًة  جديًد�  تفكرًي�  �لتنوير 
للتعامل مع �لطبيعة دون م�سوؤولية �أخالقية وهذ� �سبب كبري للتدهور �لبيئي ولت�سميم �لطبيعة ونهبها 
�لذي نعي�سه �ليوم. ولكن هناك �أبعاد �أخرى لهذه �لفل�سفة �لتنويرية، ففيها �كت�سب �لإن�سان �لأوربي 
ا على �لإن�سان �لآخر،  �سفة جديدة. فهو مل ي�سيطر على �لطبيعة مبا فيها فح�سب، بل �سيطر �أي�سً
َي كثري� يف �أوروبا بال “nobel savage”  يعني  �لإن�سان �لذي هو �متد�د لهذه �لطبيعة و�لذي �ُسمِّ
من  بنا  يحيط  ما  عليه  و�لإثبات   ”nobel savages“ نحن  �لغرفة  هذه  يف  جميعا  نحن 
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�أ�سفى معايَن جديدة ملا يعنيه هذ�  م�ستوطنات. ومن هنا جاء تفنيٌد جديٌد لال�ستعمار، تفنيٌد قد 
�مل�سطلح، معاٍن مل تكن يف حيز �لوجود قبل ظهور �أوروبا على �خلارطة �ل�سيا�سية و�لع�سكرية. فاأي 
مفهوم لال�ستعمار �حلديث �لذي ل ياأخذ بعني �لعتبار هذ� �لف�سل يف ع�سر �لتنوير، �لف�سل بني 
�لقيمة و�حلقيقة، هو مفهوم خاطئ ل يعطي �لأمور حق قدرها. ولكن على نف�س �مل�ستوى من �خلطاأ 
�أن نفرت�س �أن �ل�ستعمار �لأوروبي لالأمريكيتني ولآ�سيا و�أفريقيا يختلف متاما عما �أ�سّميه بال�ستعمار 
�لد�خلي �لذي لعبت فيه �لدولة �حلديثة دوًر� هائاًل. فالدولة �حلديثة قد قامت على �أ�سا�س قانوين 
و�سيا�سي منطُقُه �أن �لو�قع مف�سول عن �ملبادئ �لخالقية هو �لو�قع �ل�سرعي و�مل�سروع، و�أن �لقيم 
و�ملبادئ �لأخالقية لي�ست مما يهمُّ هذه �لدولة �لو�سعية. فالدولة �حلديثة هي دولة ميتافيزيقية من 
نوٍع جديد يعني �أن لها �إمكانيات وجودية �أنطولوجية ت�ساهي ول تتما�سى مع �لإمكانيات �لوجودية 
�لتقليدية �لتي ُعِرفت يف �لأديان (�لأديان �لتقليدية �سو�ء كانت �إ�سالمية �أو يهودية �أو بوذية �أو �أي 
�سيء تريده). فال�سيطرة و�ل�سيادة على �لكون وعلى �لأر�س وعلى �لطبيعة وعلى �لإن�سان نف�سه قد 
�لعلمانية غري ذلك  �لعلمانية. فما هي  �أ�س�س  �لتي قامت على  �لدولة �حلديثة  �أ�سبحتا من قو�نني 
ُر حدوُده  م �لدولة وهو كذلك �ملجال �لذي تقرَّ �لف�سل بني �لدين و�لف�ساء �لعام �لذي هو جمال حتكُّ
�أد�ة  هي  فالعلمانية  ورغبتها.  �لدولة  �إر�دة  ح�سب  ويت�سع  ي�سيق  فهو  نف�سها،  �لدولة  تلك  قبل  من 
�سيطرة �لدولة على �ملجتمع �لتقليدي و�ملجتمع �لقائم على �أ�سا�س �أولويات �لعائلة و�لأ�سرة و�جلماعة 
�أ�سّميه  ما  ع�سوية)،  لي�ست  ولكن  جماعة   facebook �أل  (يعني  جماعة  �أي  ولي�ست  �لع�سوية، 
بالإجنليزية “organic community”. وهذ� �ملجتمع هو جمتمع يرف�س �لف�سل بني �حلقيقة 
ِلَي �سروطها، دخلت عليه كاإَلٍه جديد حلَّ  و�لقيمة وبني �لو�قع و�ملبد�أ، فدخلت �لدولة �حلديثة عليه لُتمنْ
�خالقية  بقيم  و�إن�سانه  و�أ�سجاره  بجباله  �ملادي  و�لعامل  �لكون  �أ�سبع  قد  �لذي  �لقدمي  �هلل  حمل 
ميتافيزيقية  تتعدى �لقيم �مليتافيزيقية �لو�سعية �لتي ُخِلقت مع �لدولة �حلديثة. فالعلمانية �إذ� هي 
�ملوؤقتة  وقيمها  �أخالقها  لها  �لتي  �للحظة  هذه  فقط..  �للحظة  هذه  و�لآن..  ُهنا  �أَلنْ تخدم  �آنية  �أد�ة 
وامل�سروطة ب�سروط احلا�سر قابلة للتغيري ح�سب التغريات واحلقائق الآنية ومن هنا ت�سبح ع�سوائية 
�أخالقية  وقيم  قو�نني  جمموعة  عن  عبارة  هي  �لتقليدية  �لأديان  �أن  �فرت�سنا  فاإذ   (arbitury)
�ساملة ر�دعة ونحن ل ن�ستطيع �أن نفر�س �أي �سيء �آخر، فاإن �لعلمانية (و�لتي هي �سنيعة ووليدة 
�لدولة �حلديثة) ل تعرتف باأية قيود مبادئية خارج نف�سها، فدين �لعلمانية هي �لعلمانية ومبادئها 
وقبول  للعلمانية.  �ل�سلطوي  �ملنبع  هي  وقوتها  �لدولة  فاإر�دة  مبادئها،  من  �أعلى  مبادئ  لها  ولي�س 
�َست عليه من مبادئ يف ع�سر �لتنوير �لذي �نبثق  �لعلمانية هو قبول �لدولة �حلديثة مع جميع ما �أُ�سِّ
�نبثاًقا كليًّا من �لظروف و�لأو�ساع �لأوروبية، وما ز�لت كذلك �إلى �أبعد حد (�لو�سع ��ستمّر ولي�س 
هناك تغيري). فاإذ� توّعينا لهذه �حلقيقة وهي �أن �لعلمانية هي دين جديد للغرب، �لدين �لذي �حتل 
مكانة �مل�سيحية �لأوروبية لنتخل�س من �سرها و��ستغاللها �ل�سنيع، فيجب �أن نكون على يقنٍي تاّم �أن 
هذ� �لدين �جلديد قد عك�س �لتجارب �لأوروبية منذ �لقرن �ل�ساد�س ع�سر وعك�س �لكينونة �لأوروبية 
كاأي  فمجتمعنا  �مل�ساكل،  من  مثالية خالية  �أن هناك جمتمعات  �أقول  �أن  �أريد  ل  �أنا  ب�سكل خا�س. 
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جمتمع �آخر �ليوم، لديه ما يكفي من �مل�ساكل؛ ولكن هذ� ل يعني �أن م�ساكلنا وتاريخنا تتطابق �أّي 
تطابٍق مع م�ساكل �أوروبا، وهذ� لي�س يف حاجة �إلى برهان. ولكني �أريد �أن �أقول �أن يف تقليد �لغرب 
لل�سروط  وامل�ستعبدة  اخلا�سعة  النف�ض  فيها  تتقبل  لال�ست�سراق  معكو�سة  ممار�سة  الال-اإجتهادي 
م  �لإب�ستمولوجّية �ملعرفية �لتي قررها �مل�ستعِمر و�مل�ستعِبد. وهنا يكمن حمكُّ �لنظر و�لمتحان �لقا�سِ
ُتعامل �لغرب وخطابه �ملعريف  �إب�ستمولوجية جديدة، نظرية ومنظومة معرفية  لقدرتنا على تكوين 
م وَيِزن �ل�سعوب و�حل�سار�ت  �ل�ستعماري بنف�س �ملقايي�س و�لفرت��سات �لتي يتبّناها هو عندما يحجِّ
للتمحي�س  نخ�سعها  �أن  غري  من  منظومة  �أو  نظرية  �أو  مقولة  �أي  نتقبل  �أن  لنا  يحل  فال  �لأخرى. 
�سها جلميع �أنو�ع �لنقد �لتي نعرفها نحن و�لتي يعرفها �لغرب. فاإين قد  و�لتدقيق ومن غري �أن نعرِّ
�فتتحت هذه �ملحا�سرة بالتكلم عن �لدميقر�طية �لغربية، وهو مثال ممتاز هنا فنحن نردد هذه 
�لكلمة وندعو لتبّني �ملفاهيم و�ملوؤ�س�سات �لتي حتتويها يف �لغرب كما هي باحلرف وهذ� ل باأ�س به 
هي  ما  نفهم  مل  �إن  ب�سمائنا  حتلِّق  �أن  ميكن  فادحة  و�أخطاء  خطور�ت  هناك   ، ولكننْ ذ�ته.  بحد 
�لدميقر�طية وعلى ما تنطوي عليه من تركيبات �سيا�سية و�جتماعية و�قت�سادية و�أخالقية، وما هي 
�ملع�سالت يف �لدميقر�طية �لتي �نُتِقدتنْ ب�سدة يف �لغرب نف�سه وملاذ�. هذ� �أوًل. و�أما ثانيًا، وحتى ولو 
ها �سيء من �لعيوب، كيف نعالج هذه �مل�ساألة على �سوء ما  �فرت�سنا �أن �لدميقر�طية �لغربية ل مي�سُّ
�سّميُتُه بالتقبُّلية؟ وهنا طبعا �لعلمانية و�إلى �آخره وجميع �أل “...ّية”، وهذ� هو نف�سه �ملوقف �لذي 
يو�جهنا بالن�سبة مل�ساألة �لعلمانية طبعا. كيف نتبنى كل هذ� ونحن نعرف �أنه نتيجة ظروف ونتيجة 
منظومة معرفية �أوروبية حم�سة؟ باملنا�سبة هذ� على عك�س �لدميقر�طية نف�سها. هذ� ل يعني �أننا ل 
ن�ستطيع �أن ن�ستوحي من �لغرب، ومن غريه، �لأفكار �لتي ت�سلح مل�ساريعنا و�أهد�فنا. فهذ� �سيء قد 
فعله �مل�سلمون و�لعرب منذ �لقرون �لأولى، بالن�سبة مثال لفل�سفة �ليونان و�لهند وجميع ما و�جهوه 
ِخَل �أفالطون و�أر�سطوطالي�س وفرفوريو�س و�لعديد من غريهم،  من ح�سار�ت �أخرى. ولكن عندما �أُدنْ
وعندما �أُدِخلو� �إلى �لنظم �لفكرية �لإ�سالمية فهم �أُدِخلو� بعد متحي�سٍ وتدقيٍق وبعد معاجلٍة فكريٍة 
دقيقة وجدٍل طويٍل د�م �أكرث من ثالثة قرون. فهذ� كان ��ستيحاًء من منطق �لثقة بالنف�س.. ��ستيحاًء 
وهي  �أل  �أخرى  خطوة  من  لنا  بد  ل  �لطار  هذ�  ويف  �لنقد.  مع  و�حلاجة  �لتو��سع  مع  بالقوة  جاء 
ُد: �ملعريف) حل�سارتنا وهويتنا �حل�سارية، فنحن ما زلنا نكتب تاريخ هذه  �ل�سرتجاع �ملعريف (�أ�سدِّ
�حل�سارة كما كتبه �لغرب لنا منذ قرٍن �أو قرنني. فاإذ� كان هذ� �لتاريخ ن�سبيًا، فاحلد�ثة وما بعد 
�حلد�ثة تتطلب منا �أن نر�سم تاريًخا يالئم �لأو�ساع �حلد�ثية و�حلديثة وي�سرتجع ما هو مهم لنا يف 
و�لجتماعية  و�لبيئية  �لأخالقية  �حلد�ثة  �أزمات  �سوء  على  لنا  مهم  هو  ما  �أعني  �لتاريخ؛  هذ� 
باملبادئ  مفعم  تاريخنا  فاإن  �سك،  ودون  �ملثال،  �سبيل  فعلى  جميعا.  منها  نعاين  �لتي  و�ل�سيا�سية 
�لأخالقية �لتي ميكن �أن تبلَور على نحو حد�ثي لتقاوم �ملبادئ �لفل�سفية �لأوروبية �لتي ترتكز على 
�لقوى  �أن نتحاور ونت�سامن ونتحالف مع  �أخالقية و�هية. وميكننا يف هذ� �لطار  مفاهيم فل�سفية 
�لفكرية �لغربية �لتي عّبت عن هذ� �لنقد نف�سه، �لتي عّبت عن نقٍد وروؤيٍة فكرية م�سابهة للنقد 
�ل�سرق  منها  يعاين  �لتي  �مل�ساكل  �أن  على  �أ�سدد  �أن  �أريد  وهنا  �لآن.  عليكم  �أقرتحه  �لذي  �ل�سرقي 
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�أنزلها �هلل بنا نحن فقط، لأنه �إذ� فكرنا قليال و�إذ� �سكّنا يف بع�س  بغالبيته لي�ست م�ساكَل فردية 
�أنحاء �لعامل من �أوروبا و�أمريكا و�آ�سيا �ل�سرقية �سنجد �أن �أكرث هذه �مل�ساكل هي م�ساكل عامة يعاين 
َبنا �حل�ساري علينا �أن ننظر يف �مل�ساكل و�لأزمات  منها جميع �ملجتمعات. فاإذ� �أردنا �أن ن�ستعيد ع�سَ
�عتبار�تنا  من  يتجّز�أ  ل  جزًء�  �ملعرفية  ومنظومته  �لغرب  يكون  �سامل  منظور  من  بها  منر  �لتي 
نكون  �أن  علينا  يجب  �أنه  يعني  فهذ�  �لطريقة،  بهذه  م�ساكلنا  ت�سخي�س  ��ستطعنا  و�إذ�  ودر��ساتنا. 
خطابه  فهم  على  قادرين  نكون  �أن  يجب  كما  تنويره  وع�سر  وح�سارته  �لغرب  فهم  على  قادرين 
�ملعريف، ل لكي نقلده بل لكي ندخل معه يف حو�ر نقدي. فاإذ� كان �لعلم له من �لعالقات �لع�سوية مع 
�لعالقة  هذه  كانت  فاذ�   ،(knowledge power �أل  يف  و�أنا  �أفكر  �أنا  (يعني  نعرفه  ما  �لقوة 
معروفة لدينا وهي معروفة لدى جميع �ملفكرين يف �لعامل من �ليابان �إلى �أمريكا، فالكلمة و�لفكرة 
لهما من قوة القتل ما للر�سا�سة والقنبلة فال ندخل يف هذه املعركة على هذه ال�سروط .. �سكرا لكم

�لدين  �إطار جمموعة  و�لتي جاءت يف  �لد�سمة و�ملتالحقة  �لوجبات  : �ساعة تقريبا من  �إ�سالح  د. 
يف   ظهرت  �لتي  و�لت�سققات  �ل�سدع  لر�أب  كم�ساهمة  �ملر�أة  در��سات  معهد  �سكلها  �لتي  و�لعلمانية 
ج�سم �ملجتمع �ل�سيا�سي �لفل�سطيني و�أر�دت �لنخبة �ل�سيا�سية �أن ت�سمل ج�سمه �لجتماعي �أي�سًا . 
فاإذً�، بع�ُس �لتوقف عند تاريِخ مفهوٍم، �أو هو �أحُد �ملفاهيم �لفاعلة يف وقتنا �حلايل عن �لدميقر�طية 
و�لنق�سام �لفكري و�ل�سيا�سي بني �لعلمانيني �للب�ليني و�لإ�سالميني وبني �لدولة �حلديثة و�ملثل �لذي 
ي�سرب به كمثل ل  ي�سلح للوقت �حلايل. �إًذ� نفتح �لنقا�س على م�سر�عيه و�سناأخذ بع�س �لأ�سئلة. 

�أ. �سميح حمودة: يعطيك �لعافية و�سكًر� على هذه �ملحا�سرة. �سوؤ�يل ميكن �أن يكون خارج �لإطار 
�لذي حتدثَت به، ما يتعلق بتحليل �حلالة �ل�سر�ئيلية. من ناحية دولة �إ�سر�ئيل و�لفكر �ل�سهيوين 
هو نتاج للحد�ثة �لأوروبية و�لفل�سفة �لأوروبية، جند �أن هذه �لدولة تعتمد على دين �أخر ومنظومة 
على  �لإ�ساء�ت  بع�س  تعطينا  �أن  �أمكن  �إذ�  تختلف.  و�لدولة  �لدين  بني  و�لعالقة  �أخالقية خمتلفة 
و�لفكر  �حل�سارة  تو�جها  �لتي  �لأزمات  �سوء  يف  �حلالة  هذه  وم�ستقبل  �ل�سر�ئيلية  �حلالة  حتليل 

�لغربي.

�لطالبة نادية �أقرع: �ل�سوؤ�ل من حيث �نتهى �لدكتور و�ئل حالق عن �إيجاد فكر لال�سرتجاع �ملعريف 
�لعلمانيني  بني  عنها  حتدثِت  �لتي  �لهّوة  ج�سر  يف  مهمة  نقطة  هي  حيث  ومن  وهويتنا  حل�سارتنا 
�ل�سيء  �ل�سوؤ�ل عن  ها.  �أ�سدِّ على  �لآن هي  فل�سطني، رمبا يف م�سر  لي�ست يف  و�لتي  و�لإ�سالميني، 
�لإجر�ئي �لو��سح ل�ستخد�م �لكلمة يف ر�أب هذ� �ل�سدع ويف ��سرتجاع هذه �لهوية يف ظل �نفالت 
�لتنظري بر�أيي وعقال �للغة. يعني هنالك �نفالت �سديد يف �لتنظري، حتى يف �لغرب، يف نقد هذه 
�لجنبية.  �للغات  �لجنليزية،  للغة  �لأكادميية،  للغة  عقال  هنالك  ولكن  �أحدها.  و�أنتم  �ملنظومة، 
�إذ� كنا نتحدث عن حالة م�سر، مثال �لإخو�ن فيها بروف�سور�ت و�أ�ساتذة ودكاترة وغريه، ولكنهم 
�أنهم قادرون على �لقيام بها.  �أن يثبتو�  يتحدثون عن جتربة ��ستن�ساخية للدولة �حلديثة. يريدون 

فاإذ� كان هذ� �لفكر ل ي�سل �إلى �لنخب �لثقافية، فكيف �سنقوم با�سرتجاع هذه �لهوية؟
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�لتنظري  �ل�سوؤ�لني هو عالقة  �ل�سوؤ�لن مرتبطان مع بع�س وممتاز�ن. حمور  د. و�ئل حالق: هذ�ن 
�لأكادميي بالو�قع، لأنك تتحدثني عن م�سر وح�سرتك تتحدث عن �إ�سر�ئيل.

نادية �أقرع: لي�س حتديد�، بل هو مثال.

د. و�ئل : ممكن. ميكن �أن  يكون �أي مثل �أخر، يف �لغرب �أو �ل�سرق باملنا�سبة، و�سينطبق على هذ� 
�أنا  �سريعة.  بحلول  �أعرتف  ل  �أنا  �ل�سيا�سية.  و�لوحد�ت  �لنظر عن �جلغر�فيا  بغ�س  نف�س �جلو�ب 
موؤرخ.. بد�أت حياتي كموؤرخ، وكموؤرخ �أنا �أعرف متام �ملعرفة �أنه لي�س هناك �إنتاج ح�ساري ول �إنتاج 
ملمو�س مهم من �أي نوع ل ياأخذ وقته. فاأنا ل �أتكلم عن حقبات زمنية ق�سرية، يعني �ل 5 و�ل 10 
�سنو�ت و 50 �سنة غري و�ردة عندي. �أنا �أتكلم عن حركة نه�سوية عامة كبرية. �مل�سلمون �ليوم هم 
ُخم�س �سكان �لعامل، �أكرث من بليون و�أربع �أع�سار. فهنا نحن نتكلم عن حركة ثقافية حتاول �أن حتارب 
�جلهاز �لتفكريي و�ملنظومة �ملعرفية �لتي يهيمن عليها �لغرب ب�سكل بطيء، ولكن ب�سكل و�ٍع بنف�سه 
وعنده ثقة. فم�ساألة �إ�سر�ئيل، طبعا �إ�سر�ئيل كيان ��ستعماري يعّب عن نف�س �ملبادئ �لخالقية �لتي 
�أوجدتها �أوروبا. يعني لي�س هناك فرق بني �إ�سر�ئيل وما فعلته فرن�سا باجلز�ئر �أو بريطانيا يف �أماكن 
�أخرى �أو دول �أخرى يف �أوروبا و�أفريقيا. ولكن �أنا ل �أتكلم عن برنامٍج تفكريي �سيجلب �حلل حاليا. 
هذ� �سيء ��سرت�تيجي مد�ُه  طويل ويهدف �إلى حلِّ لي�س فقط �مل�ساكل �ل�سيا�سية و�لجتماعية، ولكن 
�أي�سا �مل�ساكل �لبيئوية.  يعني �أنا لي�س عندي ف�سل بني، مثال، م�سكلة �لفل�سطينيني وم�سكلة �ملر�أة 
و�أي م�سكلة �أخرى. يف عاملنا �حلديث ل ن�ستطيع �أن نف�سل بينه وبني تدمري �لبيئة، لأن تدمري �لبيئة، 
و�لذي هو ق�سم من �لحتالل �ل�سر�ئيلي مثال، نحن ل نفكر يف �لحتالل �ل�سر�ئيلي كم�سكلة بيئية 
يف كاأول �سيء نفكر فيه �ل�سبح عندما ن�ستفيق من �لنوم. يعني نفكر فيه كاحتالل جغر�يف �سيا�سي 
�أن نطور نظرية  لنا يجب  فبالن�سبة   بيئي.  باأنه هو �حتالل  فيه  نفكر  ولكن ل  ع�سكري وح�ساري، 
ِلح لي�س فقط م�ساكل �لغرب. يعني �أنا هنا ب�سر�حة �أقول لكم �أنا جريء. �أنا  منظومة معرفية ُت�سنْ
�أحتدى �لو�قع و�أقول �أنه ممكن �أن �آخذ �حل�سان مبلجمه و�أُوِطَئه �إلى �لأر�س لكي ي�سمع ما �أقول. 
وهذ� طريُقُه �جلدُل �ل�سحيح، و�أنا �سخ�سيا �كت�سفت هذ� من جتربتي �ل�سخ�سية. فاإذ� ��ستطعت 
�أنا �أن �أحارب مثال جمموعة كبرية من �لعلماء �لغربيني يف �ل�ست�سر�ق وعلوم �ل�سيا�سة و�إلى �آخره، 
�أ�سرع  وب�سكل  �لكثري  نقدم  �أن  �ملمكن  فمن  عادي جد�،  متو��سع طبيعي  و�سخ�س  فقط  و�حد  و�أنا 
مما نفكر .. �أن نو�جه �لغرب يف جدل ل ي�ستطيع �أن يخرج منه ونحن نلعب على قوة �لغرب، على 
Neo-« �ليوم  جميعنا  نحن  يقولون،  كما  ونحن  هو  لأنه  يفكر  فالغرب  بنف�سه؛  وثقته  �لغرب  قوة 
�أننا  يعني  “Descartians”؟  �أو   ”Neo-Descartians“ يعني  ماذ�   .”Descartians
نتفاخر كح�سارة غربية تتفوق على جميع �حل�سار�ت �لأخرى (هذ� ما يقولونه)، نتفاخر �أننا نحن 
بالعقل؛  �سناأتي لكم  �لعقل،  فاإذ� كنتم تريدون   .(rationality) لعقل� نحّل م�ساكلنا عن طريق 
و�إذ� كان هذ� هو �سالح �ملعركة، فلن�ستعمل هذ� �ل�سالح لننجز �أهد�ف ما بعد �لعقل لأن �لعقل هو يف 
 reason is in) أزمة. ولكن ل يفهمون علينا. هناك بع�س �لنقاد يعرفون �أن �لعقل يف �أزمة �ليوم�
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crisis). فلناأخذ هذ� �لطريق لكي ُنفِهمهم �أن كل �ملنظومة �ملعرفية �لتي يعملون بها هي خاطئة من 
�أ�سا�سها، ومبا �أنه �ستكون هناك بع�س �لنقا�سات عن بر�مج �لدكتور�ه و�إلى �آخره نقول مقولة �أخرى: 
�إن جميع �لعلوم �ل�سيا�سية و�لأدبية هي خاطئة من �أ�سا�سها. يعني كل �لكادميية �لغربية مبنّية على 
�سيء  فهذ�  �آخر.  �سيء  �إلى  ينقلب  باأن  �إل  �ل�سالح  جمال  له  ولي�س  ُي�سَلح،  ل  �إب�ستمولوجي  خطاأ 
ن�ستطيع �أن نفعله مثال �إذ� �أقمنا جامعات تفكر على هذ� �لنحو وتعرف ما هي م�ساكل �لغرب �أول. 
ا: ياأتي بع�س �ل�سخا�س يقول لنا �أننا متخلفون و�إلى �آخره. يعني عندما  فهذه هي م�سكلتنا نحن �أي�سً
�أ�سمع هذ� �لكالم، ورمبا �لآن يف هذه �ليام ل �سيء �آخر يزعجني �أكرث من هذ�. ملاذ�؟ لأنه �إذ� تبنينا 
هذه �مل�ساعر و�لنظرة �إلى �أنف�سنا، خال�س خل�سنا لنذهب �إلى (برميل �لزبالة). �أنا �أقول بالعك�س: 
�مل�ستعمر�ت  برغم  �سدنا،  �لآخرون  مار�سه  �لذي  �لتدمري  من  بالرغم  �سعوباتنا،  من  بالرغم  �أنه 
وبرغم قرف �ملعي�سة وبوؤ�سها؛ �أنا �أقول �أنه د�ئما يوجد �سبيٌل لأن نتحدى �لآخر على م�ستو�ه ولي�س �أن 
ن�سعر د�ئما باأننا يجب �أن نقلِّد. لن ننجح يف �أي جمهود ما دمنا نقلِّد. لن ننجح. فاإذ� كانت عندنا 
�ل�سجاعة �لتي تقول باأننا ن�ستطيع �أن نعرف ما يعرفه �لغرب و�أننا ن�ستطيع �أن جنادلهم ون�ستطيع �أن 
ناأتي له مبقولة مل يعرفها من قبل، وهذ� لي�س بالأمر �ل�سعب. يف كل حقل هناك طريقة تفكري ميكن 
�أن نقوم فيها بتح�سني على تفكري �لغرب. فهذ� �مل�سروع، جو�ًبا على �لأ�سئلة، لي�س لع�سرة وع�سرين 
�سنة، هذ� م�سروع رمبا لن�سف قرن �أو قرن كامل. ولي�ست �مل�ساألة �أن هذ� �سيء �إيجابي، ولكن هناك 

لذة يف فعل هذ� �ل�سيء.

�أ. توفيق: لدي �سوؤ�ل و�حد يتعلق مبنظور �لإن�سان �لغربي �إلى ذ�ته كن�سف �إله �أو كاهلل؛ مبعنى ي�سّخر 
�لطبيعة ويجني على �لبيئة. و�سوؤ�يل هو: �أل ت�سكل �ملنظومات �لدينية مبا فيها �لتور�تية و�لجنيلية 

و�لقر�آنية بت�سخري �لطبيعة �أ�سا�ًسا لهذه �ملمار�سات؟

د. �سالح عبد �جلو�د: �أول �أحب �أن �أ�سكركم على هذه �ملحا�سرة �لقّيمة. �أنت ترى �أن نقدنا للحد�ثة 
ر يف �لغرب. �سوؤ�يل هل  مبا �آلت �إليه مرهوٌن حلدٍّ ما با�ستخد�م �أدو�ٍت لَنُقلنْ �أّن جزًء� كبرًي� منها ُطوِّ
يعني هذ� كنوع من �للعب على ملعب �لطرف �لآخر وبقو�عد لعبة �لطرف �لآخر؟ �سوؤ�ل �آخر: طيب، 
�أنا�ٌس تر�ُثهم وثقافُتهم هي يف �لأ�سا�س  �أن ي�ستخدمو� (�لعقالنية)،  ، من  �أنا�ٌس مل يتمكنو� ، لنُقلنْ
و�لفار�بي و�لكندي وكذ�.. هل هم غري قادرين على  تتلمذو� على �بن ر�سد  �أنهم   ِلنُقلنْ  �إ�سالمية. 
هو  �لن�سان  �أن  �ل�سعور  يعني  �لعد�ء..  بفكرة  �سررت  �أنا  �لآخر طبعا،  �لدور؟ �جلانب  بهذ�  �لقيام 
�مل�سيِطر على كل �سيء. هذ� يذّكرين باأين �أنا د�ئمًا �أقول �أنني م�ستعد كي �أغفر لالإ�سر�ئيليني لأنهم 
يقودين  �مل�سهد. وهذ�  �أغفره كيف مت تدمري هذ�  �أن  �أ�ستطيع  ل  لكن ما  قتلونا، ذبحونا وطردونا؛ 
مل�ساألة �أنني لحظت �أنك مل تتعامل مع قدرة �أل image، يعني قوة �أل image �لتي ��ستطاع �لغرب 
ر قدرة هائلة لدرجة �أنك ت�سمع �ليوم �أي مفكر عربي حتى �إ�سالمي ي�سيد بالدميقر�طية  بها �أن يطوِّ

؟ �سكر�

د. جورج جقمان: ابتداًء، اأدرك اأنه قد ل يوجد مت�سع  يف املحا�سرة لتغطية جميع النقاط  الفكار 
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�ملهمة �لتي ذكرها �ملحا�سر، ولكن �أرغب يف �لت�ساوؤل عن بع�س �لتفا�سيل. �أول، يف ما يتعلق بالنقد 
تطورت  �لذي  �لتاريخي  �ل�سياق  �أن  �لو�قع  �جلغر�فّية.  باأوروبا  وربطَته  �حلد�ثة  وّجهَته جتاه  �لذي 
فيه احلداثة، حتديدا النقاط امل�سار اإليها من ف�سل ما هو كائن عما ما ينبغي اأن يكون تطوًرا يف 
�سياق تاريخي معني وهي حد�ثة ر�أ�سمالية  برجو�زية ومل تكن هناك �أي �إ�سارة للر�أ�سمالية كظاهرة 
تاريخية تطورت عب �لقرون. �جلانب �لآخر يتعلق بالدفاع عن عدم �لف�سل بني �لأخالق و�لو�قع. 
ولكن، رمبا ل�سيق �لوقت مل يكن من �لو��سح يف �أي �جتاه يذهب؟ قد يذهب باجتاه �ل�سلفيني، قد 
يذهب باجتاه �لي�ساريني، قد يذهب باجتاه ر��سد �لغنو�سي. منوذج دولة حديثة، ولكن �نتقائية مع 

مرجعية دينية ��سالمية قيمية، وقد يكون من �ملفيد تو�سيح بع�س هذه �لق�سايا، و�سكر�.

د. و�ئل حالق: �لجابة عن �ل�سوؤ�ل �لأول: لو �أن �لدين �سّخر �لطبيعة فعال كما تقرتح (وعمُر �لدين 
مبدئيا  �لدين  ولكن  و�حد.  جو�ب  هذ�  �حلد�ثة.  قبل  �نهارت  قد  �لطبيعة  لكانت  �ل�سنني)  باألوف 
وفكريا و�أخالقيا بجميعه.. مبا �أعرف، كل �لديانات �لتي �أعرف عنها من �ل�سالم �أول (طبعا فهذ� 
�لق�سايا). رمبا هذ� كان �سبًبا  �لأديان �هتماًما بهذه  �أقل   �مل�سيحية (و�مل�سيحية  �إلى  تخ�س�سي) 
ممكًنا كي ُيبَتز ب�سهولة �أكرث من ديانات �أخرى، ولكن �لبوذية و�إلى �آخره من ديانات �آ�سيا �أو ديانات 
�أمريكا �لتي قامت قبل �ل�ستعمار، �أي ما ن�سميه  �ألـ Amerindians . �سح؟ لي�س هناك دين ي�سمح 
ب�سيادة و�سيطرة �لن�سان على �لطبيعة. �أنا ل �أعرف هذ� �لدين. �إذ� كانت لديك معرفة فاأنا �أريد �أن 
�أتعلم. �لدين �ل�سالمي و�لدين �ليهودي و�لدين �مل�سيحي، ونعرف �أكرث حتى �لبوذية و�لكونفو�سية 
�لتي  فال�سورة  للطبيعة،  �لن�سان  ��ستمر�رية  على  ت�سّر  �لأديان  هذه  جميع  �آخره.  و�إلى  و�لطاوية 
يجب �أن تظهر يف خميلتنا عندما نتكلم عن هذ� هو �لفرق بني ذبح �لبقرة و�لبقرة  د�ئما يكون �أل 
caricature لهذ� �لفرق .. عندما كان �ألـ Amerindian  ي�سطاد (وحتى �لن �إذ� ذهبت �لى 
كمبوديا وفيتنام، نف�س �ل�سيء)، عندما كان  �ألـ Amerindian ي�سطاد �لبفلو كان ي�سلي عليه 
�أننا نذبح �ملاليني من  �أنت تعرف  �أكله. ماذ� يعني هذ� ؟؟ �ليوم،  ويقيم له نوًعا من �ل�سالة قبل 
روؤو�س �لبقر كل يوم من غري �أن نفكر (�أحد �حل�سور: و�لب�سر) و�لب�سر، هذ� معروف، قبل �لبقر. 
�أنا د�ئما عندي فكرة: كالب وقطط نيويورك (و�أنا �أعي�س �ليوم يف نيويورك) هي تعاَمل �أف�سل من 
حو�يل بليونني من �لب�سر يف �لعامل. يف كل حلظة من حياتي يف نيويورك من �ل�سباح �لى �مل�ساء ل 
يغيب هذ� عن فكري. ولكن هذ� �سيء. فلي�س �سحيًحا يف نظري �أن �لدين ي�سّخر �لطبيعة، وحتى لو 
كان عند �لدين نوع من �ل..، لنفرت�س على �سبيل �لفرت��س، �أنه ميكن �إ�سالح �لدين ب�سكل �سهل 
جد� ولكن لي�س هناك جمال لإ�سالح �حلد�ثة بهذ� �ملو�سوع �إل عندما ُتهدم �حلد�ثة، يعني يجب �أن 
ب للحد�ثة.  هذ�  ر قبل �أن ُتن�سئ منها �سيًئا �آخر يتطلع �إلى �لطبيعة. ملاذ�؟ لأنه �لعن�سر �ملركِّ ُتدمَّ
ما جعل �حلد�ثة حد�ثة. وهنا كذلك بالن�سبة لل�سوؤ�ل �لأخري، مبا �أننا نتكلم عن مميز�ت �حلد�ثة 
�أو  تريد،  �أحز�ب  توجد  و”�نتقاء�تها”،  للدولة  بالن�سبة  �ستذهب �حلد�ثة.  �إذ� ذهبت  �لتي  �لذ�تية 
�أن تكون هناك دولة، نحن ناأخذ �أح�سن �سيء من كل �سيء وجنعل لنا  �أنه ممكن  مفكرون يقولون 
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دولة خال�سة جيدة لي�س فيها من �مل�ساكل �لتي توجد يف �لدول �لأخرى. هذ� كالم فارغ.. ملاذ�؟ لأن 
�لدولة، �إذ� در�سَت �لدولة ككياِن �أنتجته �حلد�ثة. طبعا فيها �أفكار مطلقة ومن �ل�سعب حتديدها 
يف بع�س �ملجالت و�لأحيان، ولكن �لدولة �سيء يختلف عن �أي نظام حكم عرفته �لب�سرية منذ �آدم. 
�آخره) يعرفون  و�إلى  �ل�سيا�سة  �ل�سيا�سة وفل�سفة  و�لكل يعرف (كل علماء  لها خ�سو�سيات،  �لدولة 
�أن �لدولة لها �سفاٌت، فاإذ� ذهبت �سفاتها �لأ�سا�سية هذه (�أو �أريد �أن �أقول عنها �ل�سفات �لذ�تية 
“جوهر” �ل�سيء)؛ فاذ� ذهب �جلوهر ذهب  “جوهر”،  Essential qualities - يعني من   -
هذ�  باملنا�سبة،  �إ�سالمية.  بدولة  نقوم  �أن  ممكن  �أنه  �ليوم  �لإ�سالميني  وهُم  وهٌم.  فهذ�  �ل�سيء. 
بب�ساطة  يبد�أ  �لكتاب  نقا�س  فاإن  �أ�سهر.  عدة  بعد  يل  �سيظهر  �لذي  للكتاب  �لأ�سا�سي  �ملو�سوع  هو 
(ولكن يتعقد لحقا) وهو �أن �لدولة �ل�سالمية هو �قرت�ح م�ستحيل.. هي نظرية م�ستحيلة.. هي كيان 
م�ستحيل. لي�س هناك جمال ولي�ست هناك �إمكانية �أنطولوجية لقيام �لدولة �ل�سالمية. غري ممكن..

�أحد �حل�سور : ملاذ�؟؟

د. و�ئل حالق: هذ� �سوؤ�ل �آخر. �ساأر�سل لك  كتابي. �أما م�ساألة �ل�سوؤ�ل �لثالث �لذي كان عن: هل 
يجب �أن نحارب �لعقل �حلد�ثي �لعقالين بطريقتنا �خلا�سة؟ ولكن رمبا هنالك بع�س �لنا�س عندهم 
طريقة ثانية. �سوؤ�ل مهم �أي�سا. �أول �أنا ل �أقول �أن هذه هي �لطريقة �لوحيدة �لتي ميكن بها �ملحاربة 
على �لنظرية �لتي �قرتحتها. ذكرت هذ� لأنه كان منا�سًبا للو�سع، ولكن هناك طرق �أخرى. ثانًيا: 
ملاذ� نفرت�س �أن عقالنية �بن ر�سد وعقلية �بن تيمية و�لغز�يل (و�أهمية �لعقل عندهم) تختلف عن 
�لتفكري �لعقالين �لغربي �ليوم ؟ �ل�سورة هي كالآتي: �لتفكري �لغربي �لعقالين �ليوم هو جزء من 
�لتفكري �ل�سالمي. يعني لي�س هناك يف �ملنظومة �لإ�سالمية (�ملنظومة �ملعرفية �لإ�سالمية)، لي�س 
�لذي  �لفرق  نف�س  هو  �لفرق  �ليوم.  �لديكارتية  �لغربية  �لعقالنية  يف  موجود  غري  �سيء  �أي  هناك 
تكلمت عنه: �أن �لعقلية �لإ�سالمية ل تعزل �لعقل وتقول عنه �أنه هو �مل�سدر �لوحيد و�لطريق �لوحيد 
لفهم �لوجود. وهذ� ما فعله �لغرب. فالإ�سالم، من �لبد�ية �إلى �لنهاية (�أ�ستطيع �أن �أقول من �أبي 
حنيفة �أو حتى من »�إقر�أ«)؛ ولكن دعونا َنُقلنْ ب�سكل و��سح جد� ومعبَّ عنه ومتبلور - من �أبي حنيفة 
حتى �بن عابدين �لذي تويف عام  1836 يف �لق�سم �لثالث من �لدولة �لعثمانية- فهذ� معناه �أنه لي�س 
لدينا �أي نق�س يف �ملنظومة �ملعرفية. �لنق�س يكمن يف �لنظرية �ملعرفية �لغربية �لتي عزلت �ملعرفة 
و�لعقل عن �أ�سياء �أخرى. فمثاًل يقول �لغز�يل �أنه كيف ي�ستطيع �لب�سر مثال �أن يرى؟ فهو يخت�س يف 
ان بكذ� كذ�، و�لعقل يخت�س بكذ�. يعني  �لروؤية و�لأذن تخت�س يف �ل�سمع و�لإح�سا�س و�لل�سان يخت�سّ
�لعقل ل ي�ستطيع �أن يرى �لباب، ولذلك هناك �أ�سخا�س ن�سميهم عمياًنا، يعني ل ي�ستطيعون �أن يرو� 
�لباب ولكنهم لي�سو�  عمياًنا عقلًيا. فريف�س، كما يرف�س جميع �مل�سلمني �ملفكرين �مل�سلمني �للذين 
�أن  يعرتفون  كلهم  �لغربية.  مثل �حلد�ثة  �سيًئا  يقول  �أحًد�  �ل�سابقة  �سنة   35 �أل  در�سُتهم يف خالل 
�لعقل هو ق�سم من خليط �أكب. فاأنا �أفكر �أنه (و�أنا باملنا�سبة �ساهدُت هذ� �مل�سهد) كان هناك بع�س 
�ل�سخا�س يف حادثة معينة. ُماّل �إير�ين �جتمع مع مفكر غربي وتباحثا يف �ملو�سوع، و�لإير�ين كان 
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�أنت (�أنه در�س �لفقه �ل�سالمي و�لتفكري �ل�سالمي و�ل�سريعة  �لتي حكيَت عنها  ي�ستويف �ل�سفات 
�ل�سالمية و�لفل�سفة �ل�سالمية) نقا�سه مع �لرجل كان مقنًعا جد� ولكن �ملقدمات تختلف ..

�ل�سيد خالد عبد �للطيف: .. لدّي جمموعة �أ�سئلة ولكن �لإجابة عليها �ستكون يف جو�ب و�حد لأنها 
كلها مرتبطة. هل معنى �عرت��سك على ق�سية �لدميقر�طية على �لدول غري �لغربية �أن �خللل هو يف 
�لدميقر�طية نف�سها، وهل �لعاملان �لعربي و�لإ�سالمي غري مهيئني دميقر�طًيا؟ وهل يرف�س �ل�سالم 
�لدميقر�طية من حيث �ملبد�أ؟ وهل يرف�س �ل�سالم مبد�أ �لف�سل بني �ل�سلطات �أم �أن �لدميقر�طية 

�لغربية حتتاج لبع�س �لتعديالت لكي تكون من�سجمة وجوهر �لفكر �لإ�سالمي؟ و�سكًر�.

�أن �ل�ست�سر�ق معكو�ٌس عنه،  �لذي فهمته يف �ملحا�سرة  �لأ�سا�سي  �أ�سجان عجور: �لدعاء  �لطالبة 
مبعنى �سرورة تاأ�سي�س مقولة نظرية للحد�ثة وعنفها، ب�سرورة ت�سخي�س م�ساكلنا من فهم �لغرب 
�أدو�ت �لغرب. �سوؤ�يل كيف ميكن نقد �حلد�ثة دون متجيد ما قبلها؟ يعني نحن مل ن�سمع  وبنف�س 
مقولة نقدية، فكيف ب�سرورة ت�سغيل مقولة نقدية للما�سي. يعني �أنا ح�سبما ما �أفهم �أن م�سروعك  
فكري. �أن ن�سري �إلى مو��سع �إمكانات �لعنف و�لإق�ساء يف �حلد�ثة �لغربية.  ففي �لنهاية، جمتمعاتنا 
غري مثالية وعلينا اأن ُنظِهر اأنه لدينا اأمناُط عدٍل خمتلفة ل تختلف من تلك التي يقرتحها الغرب. 
ولكن �ل�سوؤ�ل �لذي �أفكر فيه �سرورة �لنقد بنف�س �أدو�ت �لغرب: هل جتد �أنه يف هذه �حلال هنالك 
نوع من �لتماثل يف �لنقد؟ �عتدنا على �أن كل �سيء ياأتينا من �لغرب (حتى �لنقد من �أدو�ت �لغرب) 
فلندخل يف حو�ر نقدي، لي�س من ت�سخي�س �لغرب من ت�سخي�س م�ساكل �أنف�سنا فاإذ� �أمكن �أن  ن�سمع 

ًعا �أو نقًد� من فهم �أنف�سنا. �سكًر�. منك تو�سُّ

د. عبد �لكرمي �لبغوثي: �سكًر� لدكتور و�ئل على �ملحا�سرة �لقيمة. حتى ل �أطيل، �أريد �أن �أبد�أ مما 
�لثقافة �لعربية �لإ�سالمية وتاريخها  �أخٌذ عن �لآخر يف تاريخ  �إذ� كان هناك  �لتهرب منه.  حتاول 
هذ�  جتاه  �أحيانا  و�لتفوق  بالندّية  �ل�سعور  من  نابًعا  كان  �ملحا�سرة  يف  تف�سلت  فكما  �حل�ساري، 
�لآخر، �سو�ء كان يونانًيا هندًيا �أو فار�سًيا؛ وبالتايل �لأخذ عن حد�ثة �لآخر �ملعرفية وهنا �أ�سري �إلى 
باأنها حد�ثة مقرتنة  �ملعا�سرة  للحد�ثة  و�لقت�سادية  �لطبقية  �مل�سامني  باأن  �لدكتور جورج  �سوؤ�ل 
�ل�سوؤ�ل.  تكر�ر  لأعيد  فر�سة  وهذه   جورج،  دكتور  �سوؤ�ل  على  جتب  مل  وبال�ستعمار.  بالر�أ�سمالية 
�أعود ل�سوؤ�يل �أنه �إذ� كان ممكًنا �أن ناأخذ عن �لآخر ونحن �أقوياء. �لثور�ت �لعربية �لر�هنة �أظهرت 
تيار �لإ�سالم �ل�سيا�سي باعتباره قوًة، لي�ست فاعلة فقط يف �ل�سارع و�إمنا هي فاعلة �أي�سا يف حماولة 
�لتفكر يف ما�سيها (كما �ساألت �أ�سجان) ويف حماولة و�سل ما ُقِطع معرفًيا مع �لعقالنية كما تعيَّنت 
معرفية  حد�ثة  معانيها  �إحدى  يف  باعتبارها  �لغربية  �حلد�ثة  وفهم  �ل�سالمي  �لعربي  تاريخنا  يف 
�أن �أ�سوغه: هل �لثور�ت �لعربية �لر�هنة و�إمكانية  قد حتققت يف يوم من �ليام عندنا. ما �أحاول 
�نفتاح �ل�سالم �ل�سيا�سي على �لأخذ من �لآخر بذ�ت �لطريقة �لتي �أخذنا منها حينما كنا �أقوياء 
هل �سي�سمح هذ� باإمكانية �لدولة �ل�سالمية �ملعا�سرة �أو �حلديثة مب�سامني �لنتقائية و�لتمحي�س 

يف ما ي�سمى (�لأخذ؟)
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د. و�ئل:  فهمت �سوؤ�لك بال�سبط، لكني مل �أفهم بعد ماذ� يق�سد �لدكتور جورج من هذ� �ل�سوؤ�ل 
�أو هل  �أننا ل نريد �لدميقر�طية  �أقول  �أنا  لل�سوؤ�ل (هل  بالن�سبة   .. �أنت فرمبا لحقا  و�لذي كّررَته 
�ل�سالم متكافئ مع �لدميقر�طية  �أم تقبل �لدميقر�طية  كما هي  �أو مع تعديل و�إلى �آخره). �أنا بر�أيي 
�أنه لي�س هناك �أي ح�سارة عريقة وطويلة وكبرية ومتجذرة يف �لتاريخ �لن�ساين ت�ستطيع �أن تعي�س من 
غري فكرة �لتمثيل. لي�س �حلرية. �حلرية هي مفهوم حديث و�ملفهوم له م�ساكل، ولكني �أحتدث عن 
�لتمثيل. فاإذ� در�سَت، مثال، �ملجتمعات �ل�سالمية قبل �ل�ستعمار جتد �أن تركيباتها كانت دميقر�طية 
(لي�س باملعنى �حلديث ولكن باملعنى �لتمثيلي) كان يوجد متثيٌل من نوع معني. فالإ�سالم مثاًل، وهذ� 
ق�سم من جو�ب على �سوؤ�ل �أن �ل�سالم، بكونه �إ�سالًما، (جمتمع �إ�سالمي) ويختلف طبعا من منطقة 
�أفريقيا كان  و�سط  �سيًئا ويف  �لإ�سالم  �أفريقيا كان  �سمال  �ل�سالم هو ذ�ته. ففي  يكن  لأخرى. مل 
�سيًئا �آخر، يف �إندوني�سيا و�لعامل �ملالوي كان �سيًئا و�إلى �آخره. نحن نعرف هذ� ولكن هناك طرق يف 
�حلكم �ل�سرعي �لتي �أنتجت يف كل جمتمع طريقة لتمثيل �ملجتمع وهذ� �سغل �لأنرثبولوجيني �لذين 
عنده  �ل�سالم  له.   �لو�سف  بع�س  عندي  �أنا  حتى  �لكثري.  عنه  كتب  وهذ�  �ل�سريعة  على  ي�ستغلون 
وتعمقنا كما  �إذ� نظرنا  ولكن  �لتمثيل.  ولي�س مع  �لغربي،  ب�سكلها  �لغربية  �لدميقر�طية  م�سكلة مع 
�أ�سرت �إليه يف �أول حما�سرتي، حتى �لغربيون عندهم م�ساكل مع دميقر�طيتهم. يا �أخي، �إذ� كانت 
لديهم م�ساكل مع دميقر�طيتهم، طيب نحن جمتمع �آخر خمتلف متاما عنهم بالكثري من �لنو�حي. 
يجب �أن يكون لدينا ت�ساوؤلت و�عرت��سات �أكرث. طبًعا، هذ� �سيء ن�ستطيع �أن نتعلم من بع�س، ولكن 
م�ساألة �لت�سويت هذه  هي م�سحكة على �للحى. �إذ� در�سنا نظام �لقرت�عات يف �أمريكا ب�سكل دقيق 
�سرنى مثال موقع �ملال ور�أ�س �ملال و�ل�سيا�سية و�لقوة يف »�لدميقر�طية �لأمريكية«. هذه نكتة كبرية، 
نكتة �سيا�سية كبرية. �أرجوكم �ستحتاجون لأ�سبوع �أو �أ�سبوعني للقر�ءة.. لنقر�أ  كيف ي�سري �لنظام 
�لأمريكي من بد�يته لآخره. كيف ينتخب �لق�ساة، مثال، يف �ملحاكم. كيف ينتخب �لع�سو �لبملاين  
�أ�سبوعني �قروؤو�! فاأنتم �أكادمييون مثلي.  �قروؤو�  يف �لبملان. يعني على كل �مل�ستويات. على مدى 
�لطريقة �لغربية (بالذ�ت �لمريكية) يعني ب�سر�حة فيها م�سخرة. هل هذ� ما نريد �أن ينطبق علينا 
حتى دون �عتبار ملجتمعنا كمجتمع �سرقي �أو �إ�سالمي �أو عربي و�إلى �آخره. فهو يف  ذ�ته، ومن غري 
هذه �لعتبار�ت، فيه م�ساكل كبرية لدرجة �أن �لأمريكان �أنف�سهم .. يعني يف �إ�سطنبول قبل �أربعة 
ا  �أيام حا�سرت فيهم حما�سرة �نتقدت فيها نظامهم �لدميقر�طي. كانو� جال�سني خم�سني �سخ�سً
من �سمال �أمريكا ومن جامعات ييل وهارفارد و�إلى �آخره ول �أحد منهم �أجابني على �قرت�حي. ول 
�أن  �أقوله  وما  �أقوله �سحيح. عندهم م�ساكل كثرية.  ما  �أن  يعرفون  لأنهم  يتكلم،   �أن  ��ستطاع  �أحد 
�لإ�سالم  لديه طبعا، ويجب �أن تكون لديه، م�ساكل. يجب �أن يقوم �ملفكرون �مل�سلمون بتفكري جدي 
لإنتاج طريقة متثيل وطريقة دميقر�طية حديثة تتما�سى مع �ملبادئ �لإ�سالمية. م�سروٌع �سعب طبعا 
ولكن لي�س لدينا حلٌّ �آخر. هذه هي �لطريقة �لوحيدة. �ل�سوؤ�ل �لثاين لالأخت �أ�سجان. �أنا مل �أق�سد 
يف هذه �ملحا�سرة �أن �أركز على �أن �حلل يكون عن طريق نقد �حلد�ثة. هذ� جمرد تركيزي يف هذه 
�ملحا�سرة وباملنا�سبة �سغلي �ل�سحيح يف �لكتب و�ملقالت وعلى مدى تقريبا 30 �سنة هو عن �لأ�سياء 



39 عــدد خــا�س رقــم 2 دوريـــــة در��ســـــات �لـــمــــر�أة

�لتي �ساألِت عنها  .. كيف ننظر ملجتمعنا يف �ملا�سي ون�ستمد منه �لأ�سياء �لتي تنا�سب �ليوم. ولكي 
ر�سمها  �لتي  لي�س فقط  على  �خلارطة  �لبد�ية،  ماذ� حدث يف  نفهم  �أن  يلزم  �لعملية  بهذه  نقوم 
�ل�ست�سر�ق لنا و�إمنا على �خلارطة �لتي نحن نريد �أن نر�سمها يف �لتاريخ �ليوم ب�سروطنا �لتاريخية 
�لعلمية �إلى �آخره. طبًعا �أنا �أو�فق على هذ� �ل�سيء و�أو�فق على �لنقد �لتاريخي و�أو�فق على جتريد 
�لتاريخ مما يخ�س �لتاريخ، ولكن هناك �أ�سياء �أخرى �لتي بعد �لتجريد ميكن �أن ناأخذها يف طريق 
�لبناء. �ملو�سوع �سا�سع ول �أ�ستطيع �أن �أدخل يف �لتفا�سيل، ولكن ممكن �أن نتحدث فيه �أو نقر�أ عنه 
ا ذكرَت �سيًئا قّيًما جًد�  يف �أول مالحظة عن  �أ�سياء كثرية �ليوم. بالن�سبة لل�سوؤ�ل �لأخري، �أنت �أي�سً
�مل�سلمني كيف �أنهم يف �لول تبّنو� من منطق �لقوة ونحن �لآن ل�سنا يف نف�س �ملوقع، وهذ� �سيء مهم 
بات �لدولة  �أوًل  يجب �أن نكون حذرين. مركِّ �أنه، كما قلت قبل ذلك،  �أنا  يف �ملعادلة. و�لذي �أقوله 
�حلديثة معروفة جًد� . فلناأخذ �لتجربة �لير�نية. يعني هل  تظن �أن �لإير�نيني مل يريدو� بكل قلبهم 
وكبدهم وعقلهم �أن يتخل�سو� من بع�س خ�سال ومز�يا �لدولة �حلديثة لكي يخلقو� دولة �إ�سالمية؟ 
و�آفاتها.  �لدولة كدولة حديثة  نات  �لدولة. عنده معرفة جادة يف مكوِّ يعرف ما هي  �خلميني مثاًل 
باأقل من ن�سف �سنة  �أن يتوفى  �أن دخل يف �لثورة و�ساَد وحكم وقبل  ولكن، يف نهاية �ملطاف وبعد 
�أعطى خطاًبا يقول فيه �أن من �أولويات �لدولة �أن لها �حلق �أن تلغي ركًنا من �أركان �لإ�سالم، حتى 
�حلج وهذ� ح�سب مقولته. يعني هذ� يعار�س كل �ملعار�سة تفكري �خلميني يف بد�ية مطافه (حتى 
قبل �أن يرجع �إلى �إير�ن) وهو يف �ملنفى و�لى �آخره. فالدولة و�لنتقاء و�إلى �آخره، هذ� �ل�سرخ ممكن 
لفرتة ق�سرية للتجربة وللتعلم؛ ولكن يف �آخر �ملطاف �لدولة �حلديثة قد ن�ساأت حديثا و�ستذهب يوما 
�أ�سياء خاطئة  �أن هناك  �لذين يعرفون  �ملو�طنني)  �لنقاد (وحتى  �لكثري من  من �ليام لأن هناك 
�أنت  �أو قوة فهو �سوؤ�ل �سائك.  �أما بالن�سبة ل�سوؤ�ل �لأخذ عن �لآخر من نقطة �سعف  يف تركيبتها، 
على حق يف هذه. ولكن لهذ� �ل�سبب �أنا �أحاول �أن �أُدِخل يف �ملعادلة نوًعا من �جلر�ءة �لعقلية �لتي 
تقليد  و�لأكادمييات، هناك د�ئما  �ل�سو�رع  �لعرب يف  �لأفر�د  �أغلب  نتكلم مع  فاإن  �ليوم.  نحتاجها 
ومتابعة و�إعادة ملا يقوله �لغرب. يعني �لغرب يقرر كالمنا ويقرر عقلنا وكياننا بالتايل. �أنا �أرف�س 
�أن تكون هناك طريقة باأن نرف�س هذ� وجنعل من �ل�سعف قوة بالرغم من  �أتقبل هذ�. ميكن  �أن 
�ل�سعف. هنالك عن�سر �سيكولوجي، ولكنه عن�سر �سيكولوجي ينقلب �نقالًبا معرفًيا. ولكني ل �أريد 

�أن �أدخل يف م�سائل �لت�سوف و�لغز�يل. .

�لثقايف  �لغرب  بني  ما  �لنف�سال  ولكنه جتاوزها عن  �لدكتور ذكر مالحظة مهمة  �ل�سيد �سهيب: 
د  و�لغرب �ل�سيا�سي. �إذ� �أردنا �أن ننتقد �أو �أن ن�ساهم يف نقد �ملعرفة �لغربية من د�خلها علينا �أن نحدِّ
�لغرب �ل�سيا�سي غري قابل للحو�ر و�لنقد. �لغرب �لثقايف جتاوز �حلد�ثة فاأنا ل �أعلم عن مفكرين 
�حلد�ثة  جتاوزو�  �لغالب  و�لعقالنية.  �حلد�ثة  منظومة  يف  ز�لو�  ما  �سعر�ء  عن  حتى  �أو  مرموقني 
�إلى ما بعد �حلد�ثة، �لياأ�س من قدرة �لن�سان على حت�سيل �ملعنى ومن �سيادة �لن�سان يف �لكون. 
�أم يف �سدد نقد  �أ�ساًل  فهل نحن يف �سدد نقد �لغرب �ل�سيا�سي �لذي ل يقبل �لنقد ول �حلو�ر�ت 
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�لغرب �لثقايف �لذي جتاوز �حلد�ثة؟ ملحوظة يف ثو�ٍن قليلة: ما �أ�سمعه عن �أن �لثور�ت تتيح فر�سة 
تلفيقية.  دولة  �أن هذه  �أرى  �أنا  �لدولة �حلديثة.  �لأخذ مبعطيات  قادرة على  �إ�سالمية  دولة  لإن�ساء 
هذ� لي�س ��ستلهاًما ملقا�سد �لإ�سالم،  و�لإ�سالميون يف قر�رة �أنف�سهم حتى ولو قالو� �أنهم ير�سون 
بال�سرت�كي و�للب�يل على ر�أ�س �لدولة، هم يف �أعماقهم ويف بنية تفكريهم �لإ�سالمي يرون �أن هذ� 

خارج منظومة �لتفكري. و�سكًر�.

كثرًي�  مهم  �ملحا�سرة  عنو�ن  �أن  �حلقيقة  لكن  �لوقت،  ل�سيق  �سريعا  �ساأحتدث  �أنا  �حل�سور:  �أحد 
نرجع  �لعربية،  للحالة  ندعها  �حلد�ثة  وهميات  �لعلمانية«  ودين  �حلد�ثة  »وهميات  يل  بالن�سبة 
�أنه يوجد حتول  �لتنمية �لعربية. نفكر  �إ�سكاليات  للدكتور م�سطفى حجازي يف كتابه عن مو�سوع 
تاريخي: �لتحول من جمتمع جاهلي- حتى لو كانت عنده �أدو�ت �حلد�ثة كمجتمع موؤ�س�ساتي. هذ� 
�لقر�ساوي  يو�سف  �لدكتور  عند  فنتوقف  �لآخر  �لعلمانية، �جلزء  لدين  بالن�سبة  �أما  �سريع.  ب�سكل 
يف �لتطرف �لعلماين يف مو�جهة �ل�سالم يف كتابه �لذي تناول حالة تون�س. طبعا هناك مفارقات 
بالفعل  نحن  هل  �أنه  ا  �سخ�سيًّ يل  بالن�سبة  كان  ت�ساوؤل  �أهم  �لت�ساوؤلت.  نطرح  جتعلنا  �ملو�سوع  يف 
�أحر�ر يف تبّني منهج معنّي حلل �إ�سكالياتنا؟ يعني لو حاول �لعرب يف �لوقت �حلايل �أن يتبنو� حاّلً 
معّيًنا �أو نهًجا معّينًا حلل �إ�سكاليات �لعلوم، هل هم فعال �أحر�ر؟ و�ملالحظة �لثانية �سريًعا: كما قلَت 
ح�سرُتك، دكتور، �عتمدَت �لخالق كمعياِر مرجعيٍة لل�سلوك يف �ملجتمع مع �أن �لأخالق متغرية ونحن 
نعرف �أنها تختلف من بلد لآخر، حتكمها ظروف معينة. ملاذ� مل تعتمد �لقانون �أو �لدين باعتبار �أنها 

قو�عد م�ستقرة؟ و�سكر�.

�أ. عالء �لعزة: �أنا عندي �سوؤ�ل �سغري يتعلق مبفهوم �لأخالق، مبعنى �أنه �إذ� كان �لفرت��س �لأ�سا�سي 
�لذي فهمُته  (�إذ� فهمت ب�سكل �سحيح) باأن  �لخالق هنا هي منظومة مت�سامية خارج �لن�سان، 
خارج �ملنَتج �لثقايف، وهذ� �لفرت��س �ل�سا�سي �أنا �أعتقد �أنه �إ�سكالية، �أن منط هذ� �لفرت��س يف 
الأ�سا�ض ميكن اأن يعيد لنا اأمناط التفكري اأمليتافيزيقية. على الأقل العقلنة اإلى حدٍّ ما هي حماولة 
واملعرفة،  للعلم  ونقده  لتور  برونو  مثال  هنا  ُرين  ويح�سُ امليتافيزيقية  التفكري  اأمناط  من  اخلروج 
وفيما بعد حني جاءت �ألــ Fox News لتحكي �أن  �لحتبا�س �حلر�ري قد يكون مو�سوًعا خا�سًعا 
َعه للت�ساوؤل و�أنه ما من �حتبا�س حر�ري، ثم ياأتي برونو لتور �إن �نتقد  لعلم غري دقيق وميكن �أن ُنخ�سِ
�أحٌد �لعلم (�لعلم �لفيزيائي �لطبيعي) فري�جع جمادلته ويقول �أن هنالك خطورة يف بع�س �لأحيان 

يف هذ� �لنمط �لذي ينتقد �حلد�ثة من خالل �سيء ميتافيزيقي. 

�أّن  �لكرمي وجورج  �ن�سياًقا بكلمة مع عبد  �أ�ساأل رمبا  �أن  �أريد  و�ئل.  �أ. ناجح �ساهني: �سكًر� دكتور 
يهمل  �لفل�سفي،  باملعنى  مثايل،  ُمطَلق  جوهر�ينٍّ  فكٍر  مو�جهة  يف  �أنا  هل  للطبقي.  غياب   هناك 
�لتاريخ �إهماًل تاما يتجاوز �لتاريخ وميار�س نقًد� ل يختلف جوهريا عن نقد ما بعد �حلد�ثة دون �أن 
يكون يف موقع فل�سفي ي�سمح له بتقدمي �لبديل، �لبديل �جلدي ولي�س �لبديل �ملناكف �إذ� جاز �لقول. 
ثم هناك فكرة �أخرى: هناك حماولة خللق جوهر�نية غربية مل ُيِقم �ملحا�سر �ملحرتم دلياًل عليها؛ 
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مبعنى �أنه يخرتع �سيًئا ��سمه �لغرب وي�سعه يف �سّلة و�حدة ويتحدث عن �أحد، �أخ�سى  �أن ُيختزل هذ� 
�لأحد يف �مل�سلمني، يتم �إق�ساء �لعامل �لآ�سيوي و�ل�سينيني مثال فتح�سل مبار�ة بني �ل�سرق �مل�سلم 

وبني �لغرب.

ولي�س هناك غرب.  لي�س هناك �سرق  �أنه  �ملقولة  �أرف�س  �أنا  �أن�سى.  �لآخر كي ل  نبد�أ من  و�ئل:  د. 
ل  �سائك  مو�سوع  هذ�  �لب�هني.  عليها  و�حدة  مقدمتني،  �ختالف  ب�سبب  �ختالف  هو  �لختالف 
�أ�ستطيع �أن �أدخل فيه �لآن. ولكن بالن�سبة �إلى ما بعد �حلد�ثة، ��سم ما بعد �حلد�ثة، لي�س هناك 
�أي ع�سر ن�ستطيع �أن نطلق عليه �أي �سيء من غري �أن ندخل فيه ��سم �حلد�ثة. ملاذ�؟ لأن �حلد�ثة 
هي موجودة �لآن ونحن يف مرحلة �أخرية من مرحلٍة منها. وهي �ملرحلة �لأخرية حتى �لآن، فنحن 
مل نخرج من �حلد�ثة و�أنا �أرف�س �أن �أقول لأنه ما زلنا مل نخرج من at least  معادلتني مهمتني 
وهما عالج �لبيئة ب�سكل بنيوي وعالج �لخالق ب�سكل بنيوي. نحن مل نخرج من �حلد�ثة. كما �أرف�س 
�أن �أقول هناك ما بعد �حلد�ثة تختلف عن �حلد�ثة. ما بعد �حلد�ثة هي ��ستمر�رية للحد�ثة �لتي 
نعرفها لأنه يف �لقرن �لتا�سع ع�سر طبعا كان هناك حد�ثة ولكن لي�س كالقرن �لع�سرين، و�آخر �لقرن 
post modernity. وبالن�سبة لالعرت��س  �لع�سرين لي�س كبد�يته. فهذ� معنى ما بعد �حلد�ثة 
ر �أكرث ملرحلة �أخرى و�أقول �أنه لي�س هناك  على �لدين و�لأخالق �أنا عندما �أقول �أخالق �أريد �أن ننظِّ
�أنه يجب  �إذ� كنا نقول  �آخر.  ناأتي لتعريف ما هو �لدين وهذ� مو�سوع  �أخالق من غري دين. ولكن 
و�ملبد�أ  �أن تكون هناك مبادئ  �أنه يجب  نقول  �أخالقية. نحن  �أخالق، يعني مبادئ  �أن يكون هناك 
��سمه مبد�أ لأنه ل يتغري. �إذ� كنت ت�ستطيع �أن تغرّي �ملبد�أ كل 5 دقائق و5 �سنو�ت و5 كذ� فهذ� يعني 
�أنه توقف عن �أن يكون مبد�أً. فعلى هذ� �لأ�سا�س �أقول �أنه �إذ� كنا و�سعنا هذه �ملبادئ يف �إطاٍر قوي 
�لدين. فلماذ� ل تكون �لخالق  نوع من  �لعلمانية هي  وتقريبا غري متغري فهو دين، لأن  ومتمركز 
رة باإطار ديني من غري �أن يكون هناك �أي معنى �سلبي للدين. لأنني �أرف�س �أنا د�ئما  موجودة �أو موؤَطّ
�أن �أقول دين مبعنى �سلبي. هذه لي�ست من كلماتي وهذ� هو �ل�سوؤ�ل �لثالث �لذي مل �أفهم ما �لهدف 

منه.

�جلل�سة �ملغلقة

د. �إ�سالح جاد: جاءت هذه �لفكرة بعد ما حدث �لنق�سام �ل�سيا�سي �لفل�سطيني، ولكن جرت حماولت 
خا�سًة من قبل بع�س �ل�سيا�سيني و�لإعالميني لت�سوير �ملو�سوع وكاأنه خالف فكري و�أيديولوجي يف 
�لأ�سا�س بني مع�سكر ما �أُطِلَق عليه مع�سكر �لظالم، مبا �أنه يتعامل بالدين و�ملا�سي و�ل�سلف �ل�سالح 
وبني من قدم نف�سه كاإمارة �لتنوير. فر�أينا �أن مو�سوع �لنق�سام على �مل�ستوى �لفكري ب�سكل عمودي 
بالن�سيج  �مل�سا�س  �إلى  ا  �أي�سً ولكن  �لفل�سطينية  �ل�سيا�سية  �لنخبة  ت�سرذم  �إلى  فقط  لي�س  �سيوؤدي 
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نقا�ًسا علمًيا عقالنًيا  تفتح  لكي  �ملجموعة  تبلورت  نف�سه. ومن هنا  �لفل�سطيني  لل�سعب  �لجتماعي 
م بها �لأمر بهذ� �ل�سكل هي �إ�سكالية مزيفة ويجب �لتعامل  و�عًيا على �أ�سا�س �أن �لإ�سكالية �لتي ُقدِّ
مع �ملو�سوع ب�سكل �أكرث جدية وب�سكل ينتج خطاًبا جديًد� �أو ينتج (كما ناأمل طبعا من �لطالبات عند 
��ستكمال در��ستهن) �إنتاًجا معرفًيا خمتلًفا على منط �لإنتاج �ملعريف للبوفي�سور و�ئل حالق. فاإًذ�، 
كانت كتابات بروفي�سور حالق �أ�سا�سية يف نقا�سات �ملجموعة، و�أي�سا كتابات �أخرى و�لنقا�سات بد�أت 
ا زمياًل من جامعة كولومبيا وهو �لأ�ستاذ �أحمد  مبجموعة �أخذت م�ساًقا كاماًل. قّدمت �ملجموعة �أي�سً
�أبو عو�س وبعد ذلك كانت �ملرحلة �لثانية يف �لف�سل �لثاين حيث �أخذت �سكل لقاء�ت �سهرية يتم 
�إًذ�، �لتقت  �أو تقدمي بع�س �لأور�ق ويتم نقا�س هذه �لأور�ق ب�سكل مفتوح ب�سكل عام.  خاللها فتح 
�ملجموعة �أكرث من ثالث مر�ت، ونحن نختتم �لدورة �لنقا�سية �لثانية مبحا�سرة بروفي�سور حالق 
وبعد ذلك �سيتم تنظيم مناظرة من قبل منتدى مناظرة بريزيت عن نف�س �ملو�سوع حيث �سيتم تفا�س 
ا طالبة جنيبة يف برنامج  ما بني �أ�ساتذة وما بني طالب. �سوف �أقدم �لزميلة حنان قاعود وهي �أي�سً
ا �سغرًي� جد� عما  در��سات �ملر�أة يف جامعة بريزيت وهي من�سقة �ملجموعة �حلو�رية و�ستقدم تلخي�سً

قامت به �ملجموعة حتى �لآن. �أترك �ملجال حلنان. تف�سلي!

�لطالبة حنان قاعود: .. هذ� �للقاء �لذي ُعقد حتت مظلة �سرٍح �أكادميي ُي�سهد له باإميانه و�عتقاده 
�لر��سخ باأهمية و�سرورة تعددية و�حرت�م �لر�أي �لآخر كاأ�سا�س لبناء �سورة متكاملة ملجتمع بّناء. 
��سمحو� يل �أن �أوجز لكم حول جمموعتنا �لدر��سية، و�لتي عّرفناها با�سم جمموعة �لعلمانية و�لدين، 
و�لتي تعك�س با�سمها �لغاية �لعلمية �ملجّردة من وجودها (ولي�س بال�سرورة �لقناعة �لدينية لأي فرد 
لإيجاد  منا  حماولة  �سوى  ُبعد  �أّي  �لدين  عن  �مل�سّمى  يف  �لعلمانية  لت�سويق  يكن  ومل  �أفر�دها)  من 
رو�بط ما بني �ملفهومني �لعلمانية و�لدين ملا قد يخرج منه ما يفيد �ملجتمع �لفل�سطيني ب�سكل عام 
وما ينّمي ويعزز من مفاهيمنا �لدر��سية وتو�سعة مد�ركنا �لعلمية ب�سكل خا�س. �إن جمموعة �لعمل 
�خلا�سة بنا و�لتي بد�أت ن�ساطها (وهو عبارة عن جل�سات در��سية لغايات �لبحث و�لنقا�س) �سمت 
فيها �لزمالء و�لزميالت من نف�س �لبنامج، بالإ�سافة �إلى من ��ستجاب لدعو�تنا من �أ�سرة �جلامعة 
ومن خارجها؛ حيث تناق�سنا يف �لفرتة �لق�سرية �ملا�سية �ملمتدة من بد�ية �لف�سل �لدر��سي �لأول 
يف عدة حماور كانت ذ�ت عالقة بدر��ستنا يف برنامج �لنوع �ألجتماعي، و�مل�ساق �لذي تف�سلت به 
�لدكتورة ��سالح (م�ساق �لعلمانية و�لدين) وم�سرُفُه �لدكتور �أحمد �أبو عو�س. هذه �ملحاور خم�سة 
وقد �أ�سرفت �لدكتورة �إ�سالح عليها مع �ملجموعة. د�ر  �ملحور �لأول حول ن�ساأة �لفكر �لعلماين  يف 
�لغرب و�لأفكار �لتنويرية و�لذي كان �ملفكر “كانت” (Kant) يف تلك �لفرتة، وخا�سة حماولته 
خللق طريق و�سط ما بني ما هو جتريبي وما هو عقالين وت�سديده على فكرة �حلكم �لذ�تي و�لذي 
مييز ما بني  �ل�سخ�س �لتابع فكريا و�ل�سخ�س �لنا�سج، ومن ثم مو�سوع �لكني�سة و�سيطرتها و�لثورة 
و�أن  منطقية  نتيجة  هو  �هلل  و�أن  و�خلا�س  �لعام  �ل�ستخد�مني  بني  ما  ومتييزه  �حلكم  نظام  لقلب 
�لعقل هو �لذي يرجح �لإميان و�أن �لدين يدخل �سمن �حلرية �ل�سخ�سية. ومن ثم تناولنا مفكرين 
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�آخرين منهم لوك �لذي �سّدد يف �لأ�سا�س على فكرة حتييد �لدين للمحافظة عليه ومن ثم رينان 
�أي  يقبل  ل  مغلًقا  عقاًل  و�عتبه  �لإ�سالمي  �لعربي  �لعقل  �نتقد  حيث  �لأعر�ق  م�ساألة  تناول  �لذي 
�سيء جديد، ورجح  فكرة �أن �لعلوم مل تكن �إ�سالمية �لأ�سل. وكانت عليه ردوٌد ملفكرين عرب لهم 
�أفكار ميكن �أن ن�سّميها ��ست�سر�قية، نوًعا ما، ومنهم �ملفكر �لكاتب “�لأفغاين” �لذي رد على رينان 
�سَّ �ل�سالم باأي �سكل من �لأ�سكال. ومن ثم مفكر  تقريبا بنف�س �لنهج فكان يقول �أنه ل ي�سمح �أن مُيَ
�آخر هو فرح �أنطون، �ملفكر �ل�سوري، �لذي كان �سد مو�سوع �لدفاع عن �لدين لأن �لدفاع عن �لدين 
�إطار  ي�سعف �لدين. ويف نهاية هذ� �ملحور حممد عبده، عامل �لدين �مل�سري �لذي �هتم بت�سكيل 
�لفكر �لإ�سالمي �لتقدمي وكتب يف مو�سوع �لفكر �لإ�سالمي �مل�ستنري وربطه بالفكر �حلد�ثي. �ملحور 
�لثاين متحور حول در��سة �حلالة �مل�سرية ب�سكل خا�س و�أ�سكال تطور �لعلمانية فيها و�ل�سر�عات 
�ملتمركزة بني مفهومي �لدين و�حلكم وكانت �خلال�سة يف حماولة �لدولة �ل�سيطرة على �ملوؤ�س�سات 
ل  كي  �سورتها  على  وتبقى  �حلد�ثة  عن  �لغربي  للفكر  متكني  كاأد�ة  �لعلمانية  و��ستخد�م  �لدينية 
تخ�سر �لفئة �لخرية من �ملتدينني من �ل�سعب �مل�سري؛ لذلك �أبقت على موؤ�س�ساتها �لدينية، ولكنها 
غام�سة  بطريقة  �ل�سيا�سة  عن  �لدين  تف�سل  �إمنا  م�سر  يف  فالعلمانية  �سيطرتها.  حتت  و�سعتها 
�لتحديثية  �للب�لية  و�لثقافة  �لدينية  �لثقافة  �ل�سعب �مل�سري يف �سر�ٍع بني  نوًعا ما، فقد و�سعت 
�لتايل:  باملعنى  ديني،  وما هو  ما هو علماين  �لف�سل بني  تناول مو�سوع  �لثالث  و�ملحور  �لعلمانية. 
ُطرحت ق�سية مهمة جًد� وهي فكرة �لف�سل �لتع�سفي ما بني �ملفهومني؛ يعني �إمكانية وجود دين نقي 
من �لعلمانية �أو بالعك�س؛ علمانية نقية من �لدين. وُطِرحت هذه �لق�سية بعد �للجوء �إلى �حتمالية 
�أن �لإطار �لعلماين ميكن �أن يثبت �لكثري من �لقو�نني �لدينية للو�سول �إلى نتيجة �أن �ملفهومني ميكن 
يف �لنهاية وجوب ت�سكيلهم بع�سهم لبع�س متاأثرين بعو�مل متعددة يف �ملجتمع. �ملحور �لر�بع ق�سية 
منع لب�س �حلجاب يف فرن�سا و�أخذناها كدر��سة كاملة، حيث تعتب فرن�سا نف�سها، �أو هي ُتعتب، من 
كبار �لدول �لعلمانية يف �لغرب. فما هو �ملق�سود من ور�ء هذ� �لقر�ر �لطام�س لرمز من رموز �لدين 
�لإ�سالمي وما ميكن �أن يكون ور�ءه، وهل يوجد بال�سرورة �أياٍد خفية تقوم بالتحرك يف هذ� �لجتاه 
خللق نوع من �أنو�ع �لفتنة �لتي ميكن �أن ن�سّميها فتنة دينية طائفية، �سرقية غربية.  �ملحور �خلام�س، 
و�لذي متحور حول مو�سوع �ل�ست�سر�ق و�رتباطاته مبا هو علماين و��ستعمار.. �لعن�سر�ن �ملتالزمان 
“هم”،  “نحن” و  (علماين و��ستعماري) و�لرتكيز على �لفكر و�لطرح �لغربي و�لتميز بني ما هو 
�سرق وغرب. فاأ�سكال �ل�ستباك و�لتد�خل هي �أو�سع و�أكب من جمرد “هم” و”نحن” و�ل�ستمر�ر 
معينة  ق�سايا  ودفاع عن  يتطلب عملية حو�ر  �لتجديد  �لتحديث.  ولي�س  و�لتجديد  �أزيل،  �سر�ع  يف 
�لنهاية، ل يوجد  �لأ�سا�سي فيها هو �حلفاظ على ف�سل �جلماعة. يف  تخ�س جماعة معينة و�لهم 
�أنه يجب �أن يحكم هذه �لعالقة م�سلحة  �سكل و�حد يف �لعالقة بني �لعلمانية و�لدين؛ و�خلال�سة 
هذه �جلماعة. ويف مو�سوع �آخر، تناولنا (�أو تناول هذ� �ملحور) �لتجربة �ل�سهيونية �ملتطورة بني 
�لعلمانية هي �سرورة منطقية خارج  باأن   و�لعلمانية كمثال على دح�س فكرة عادل �ساهر  �لدين 
منظومة �لقوى �ملهيمنة، علما باأننا على قناعة باأنه ميكن �أن يبز �ملزيد من �ملحاور �لتي من �ملمكن 
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�أن تدور حولها �لنقا�سات و�للقاء�ت و�لتي نت�سرف بتتويجها يف مثل هذ� �للقاء �لذي ي�سم ح�سوركم 
�لنرّي  وفكره  و�ملبدع مبوؤلفاته  �لفل�سطيني  �ملفكر  و�ئل حالق،  �لبوفي�سور  �لعظيم  و�سيفنا  �لكرمي 
وعلمه �لذي ل ين�سب و�لذي مل يتو�َن عن قبول �لدعوة و�مل�ساركة معنا رغم ��ستحالة برناجمه ووقته. 

�لأدبيات  حول  تتمحور  �لأولى  �لنقطة  �لبوفي�سور.  من  نقطتني  ��ستي�ساح  �أوّد  �أنا  عوين:  �ل�سيد 
يخدم  �أنه  ترى  وهل  �حلديث  �لع�سر  يف  �لإ�سالميون  �أنتجه  �لذي  �لإ�سالمي  و�لتنظري  �لإ�سالمية 
معركتك �لفكرية �لتي تخو�سها �سد �حلد�ثة و�لتي ح�سب ما فهمت �أنك تريد روؤية معرفية جديدة؟ 
هذه هي �لنقطة �لأولى. �لنقطة �لثانية �لتي �أثرَتها يف �ملوقف من �لدولة �لإ�سالمية. هل �أنت تق�سد 
�أنك �سد �لتجربة �لتاريخية يعني �إعادة تقليد �لتجربة �لتاريخية للخالفة �لإ�سالمية �أم �أنك �سد 
مع  قطٍع  بعملية  �لإ�سالميون  قام  ما  �إذ�  �لدولة �حلديثة.  �أ�سكال  �سكل من  �أي  �ل�سريعة يف  حتكيم 
جتربة �خلالفة و�أنتجو� جتربة جديدة، فيها حتكيم لل�سريعة، فما ر�أيك ؟؟ �أق�سد بتحكيم �ل�سريعة 

حتكيم �لقو�نني �ملن�سو�س عليها يف �لقر�آن �لكرمي مثال.. �أنا �أق�سد تبّني هذه �لقو�نني. 

�ل�سيد عماد: يعطيك �لعافية.. من �ل�سروري �أن �أقدم �سكري لأنها كانت حما�سرة ممتازة. �أ�سكر 
و�حل�سارة  �حلد�ثة  عن  �لأفكار  هذه  كمتدين،  �أنا  �أنني  �أخفيك  ول  مو�سوعيته  على  �لبوفي�سور 
خبة  وعنده  مّطلع   مثلك،  �إن�سان  وهنا  نو�سله.  �أن  نحاول  د�ئًما  كنا  �سيء  هو  و�لعلمانية  �لغربية 
يتو�سل بهذه �ملو�سوعية ملثل هذ�، فهذ� �سيء ر�ئع �أ�سكرك عليه. ثانًيا: لأنه ل توجد �إل فر�سة و�حدة 
للحكي ولذلك نحن ل نعرف حقيقًة ق�سية قولك عن �لدولة �لإ�سالمية �أنها م�ستحيلة وغري ممكنة. 
ل �أعرف ما ق�سدك، ولذلك، ولأنه لدّي �لفر�سة لأحكي، فدعني �أُقلنْ ر�أيي. �أول، ح�سرتك قلت �أننا 
نحن نتهم �حل�سارة �لغربية- �حلد�ثة- �أنها تعتمد على �لعقل.. قد�ست �لعقل.. عملت �لعقل �إلًها، 
و�أنت هنا تتخذ موقًفا كاأنه عقلي، مع �أننا نعتب رمبا �أن  �لأخالق و�لقيم و�لدين هي فوق �لعقل، 
و�أنت مدحت �ملفكرين �لإ�سالميني �أنهم مل يعتبو� �لعقل �آخر �ملطاف كالغربيني. وبالتايل ما دمَت 
�تخذَت هذ� �ملوقف �لذي لي�س حكًما يف �ملختب على مادة كيماوية تتفاعل مع مادة ثانية.. فهذ� ل 
ميكن �أن يح�سل، م�ستحيل �أن يح�سل.  فامل�ساألة كانت ح�سا�سة لتخاذ هذ� �ملوقف �ل�سارم، فكاأنك 
قمت باتخاذ قر�ر عقلي ل يعتمد على غري �لعقل دون �أن نعرف ماذ� ميكن للم�ستقبل �أن يجلب لنا. 

وقد ح�سل بيننا نقا�س كثري ومن �جليد �أن يتو�سح.. و�سكر� لك.

�إلى  عاملنا.  يف  �مل�سيطرة  �لفكرة  �أنها  مبا  للهيمنة  بالن�سبة  �أ�ساألك  �أن  �أريد  �خلريي:  هال  �لطالبة 
حدٍّ  �أّي  و�إلى  حالًيا،  ن�سمعه  �لذي  �حلايل  �لديني  �خلطاب  على  م�سيطرة  �لهيمنة  فكرة  حدٍّ  �أي 
�أق�سد هيمنة �حلد�ثة  �أ�سال يف �لدين..  �خلطاب �لديني �حلايل مبثل �لقيم �لإ�سالمية �ملوجودة 

على �خلطاب �لديني �حلايل. و�سكر�.

�إ�سالمية غري ممكنة،  �إقامة دولة  �إمكانية  �أن م�ساألة  للبوفي�سور. مبا  �سكًر�  �ل�سيد حممد جمال: 
�لعربي �حلايل: ما هو �سكل �حلكم  �لربيع  ح�سب �لبوفي�سور، ب�سكل مطلق، يف ما يخ�س م�ساألة 
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�لذي ميكن �أن تكون عليه حركات �لإ�سالم �ل�سيا�سي بو��سطة �حلكم يف ظل معادلة �لهيمنة �ملوجودة 
و�لتي ت�سكل حالة تناق�س. فاإذ� كان �لبوفي�سور  يقول �أنه ما من �إمكانية لقيام دولة �إ�سالمية،  فما 

هي طريقة �لعالقة ما بني نظام ر�أ�سمايل مهيمن وحركات �إ�سالمية؟

د. و�ئل حالق: �إجابة خمت�سرة على بع�س هذه �لأ�سئلة تتطلب عدة �أيام، ول يكفي عدة �أيام، بل 
�أقالم �سديدة و�ساأترككم يف بع�س  �أن نكون مع بع�س ونتباحث. روؤو�س  تتطلب ف�ساًل كاماًل يجب 
وعلى  عليها  لأجيب  �أكرث  �ساملة  �طار�ت  �إلى  �لأ�سئلة  �ساأحّور  �أنا  �لتف�سيل.  عدم  ب�سبب  �حلرية 
على  �عرت��ساتي  �أول  لكم  �أقدم  �أنا  �أخرى.  تفكري  �أ�ساليب  �أو  �أخرى  وتعليقات  �أخرى  �عرت��سات 
�حلركة �لإ�سالمية من ناحية فكرية لكي تكون هذه �لعرت��سات �لطار �لعام لالإجابة على �أ�سئلة 
�أن �حلركة  �أ�سا�سي)  نبد�أ به (وهو  �لأ�سا�س  �أخرى. ما هي هذه �لعرت��سات؟ �عرت��س و�حد يف 
�ل�سالمية بحكم �لو�قع تخرج �ملبادئ �لإ�سالمية، و�لتجربة �لإ�سالمية بجميع �أ�سكالها �لتي قامت 
عليها يف خالل 12 قرًنا قبل �ل�ستعمار، تخرجها عن �إطارها �لبنيوي و�لإطار �لع�سوي �لذي  وجدت 
فيه. دعوين �أقدم لكم مثال ب�سيًطا، وهذ� �ملثل ن�ساأ ب�سكل و��سح كاأزمة فكرية يف �ملوؤمتر �لذي ذكرته 
لكم يف ��سطنبول قبل �أيام. كان هناك �لعديد يقولون �أنه على �مل�سلم طاعة �حلاكم دون �أي قيود 
امل�سلم طاعة احلاكم؛ وهذا  اأن على  املقولة،  اأو هذه  القول،  د هذا  ُتقيِّ اأي د�ستورية  و�سروط ودون 
 oriental) أنه جمرد عالمة على �لطغيان �ل�سرقي� ما يقول عنه �مل�ست�سرقون و�لغربيون جميًعا 
despotism) �لذي بد�أ فيه �لأ�ستاذ رينان وكان من �أكب �ملد�فعني عنه. �إذ� نظرنا لهذه �ملقولة، 
و�لتي لي�س لها �أي تقييد �لآن يف �خلطاب �لإ�سالمي، ونرى من �أين �أتت (وهي باملنا�سبة تعّب عن 
�آخره  و�إلى  �لأمر  �أويل  �إطاعة  يف  �لأحاديث  من  طويلة  لئحة  عري�سة..  طويلة  �أحاديث  جمموعة 
�إذ�  �آخره)؛  و�إلى  قر�آنية  �آيات  من  ذلك  ي�سند  و�لبع�س  و�لبخاري،  و�مل�سلم  �لرتمذي  يف  ..نعرفها 
نظرنا �إليها نرى �أنها عا�ست يف خالل �إثني ع�سر قرًنا يف �إطار ما ي�سمى �لآن يف �للغة �حلديثة �إطار 
د�ستوري �لذي قد هيمن على هذه �ملقولة فقّيدها بتقاليد ل ت�ستطيع �أن تخرج منها وخرجت منها فقط 
عندما �نهار �لنظام �لإ�سالمي على يد �ل�ستعماريني. فمثال: ما معنى �أن �مل�سلم عليه طاعة �حلاكم؟ 
�لتنفيذية  �ل�سلطة  هو  �ل�سلطان  �ل�سلطان؟  هو  ما  �ل�سلطان.  عليه طاعة  يعني  عليه طاعة �حلاكم 
و�لدولة  �ل�سالمية..  و�لدولة  �لإ�سالمية..  �لدول  “وقامت  نقول  كنا  ملا  يعني  �حلا�سر.  عاملنا  يف 
كان  �أحد منهم  ل  �مل�سلمني،  �ملفكرين  للغز�يل لبن جماعة جلميع  �إبن خلدون  �ل�سالمية..” من 
يق�سد بالدولة �لإ�سالمية ما نق�سده بالدولة �ليوم؛ و�إمنا ق�سدو� بذلك �ل�سلطة �لتنفيذية، �لدولة 
 dynasty �أيوب، بنو كذ�.. من جميعهم حتى �لعثمانيني.. هذه  يعني �ل�ساللة (dynasty) بنو 
(عائلة حاكمة)، عائلة باملعنى �ملو�سع ولي�س عائلة مثل عمي وخايل. وكانت كل دولة �إ�سالمية من 
�ملغرب �لعربي حتى منت�سف، �أو يف حدود، �ل�سني �ل�سرقية و�لهند و�إندوني�سيا.. جميعها، دون �أي 
��ستثناء، كانت �ل�سلطة �لتنفيذية فيها تخ�سع كما نعرف جميًعا لل�سريعة �لإ�سالمية. وقامت �ل�سريعة 
�لإ�سالمية من جهة �أخرى بت�سريع (�إذ� �ُسمح لنا بالتعبري) بت�سريع �سيء ��سمه �ل�سيا�سة �ل�سرعية 
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وهي �متد�ٌد لأحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية. يعني، �أنت ل جتد يف كتب �لفقه �سيا�سة �سرعية. �ل�سيا�سة 
�ل�سرعية كانت تكتب على هام�س �لفقه و�أ�سول �لفقه و�لأ�سباه و�لنظائر و�إلى �آخره وهذ� هدفه �أّن 
عون لل�سلطة �لتنفيذية. نحن �ليوم عندما نقول  ع ورجال �لفقه (�لفقهاء) كانو� ي�سرِّ �ل�سريعة ت�سرِّ
وباملنا�سبة �ل�سلطان (يعني �أل executive)  مل ي�ستطع �أن يخالف ومل يخالف �أي قانون �سرعي 
ب�سكل مبدئي. طبعا كانت بع�س �لتعّديات و�إلى �آخره (�ل�سلطان متى �سادر �أر�س كذ� ُرِفعت حمكمٌة 
ع. �أنا �أ�ستطيع  ه.. خ�ِسَر �أم ربَح، هذ� كان طبيعيًّا) ولكن مل ي�ستطع �ل�سلطان �أن يقول �أنا �مل�سرِّ �سدَّ
�أن �أغري �ل�سريعة �إلى �سيء �آخر �أنا �أريده.. يعني I will it .. يعني �لإر�دة “�لهائلية �لكانتية”. 
هذ� كان مفقوًد� متاما. بع�س ت�سريعات �لدولة كانت هام�سية ونعرف يف م�سائل �جلر�ئم و�لأر��سي، 
م�سائل �ألـ public law   يعني كانت �ل�سريعة ت�سمح بهذ�. قارن هذ� �لو�سع بالدولة �حلا�سرة. 
حني يقول �أحدهم �أنه يجب على �مل�سلم طاعة �حلاكم وي�سحك علي يا م�سلم .. هذ� �لق�سد منه.. 
يو�زي  ولكن هذ�  وت�سمعونهم.  ي�سربونكم  لكم،  يقولون  ما  تطيعون  �حلكام يف  �أنكم  منه  �لق�سد 
يف �لدولة �حلديثة �أن �أقول لأمريكيٍّ �أنت رجل متخلف وخا�سع submissive  وَخنوع. ملاذ�؟ لأن 
�حل�سارة �ل�سيا�سية �لأمريكية تفر�س عليك طاعة �ل�سلطة �لتنفيذية، يعني �أوباما وجماعته.. من 
�أوباما وحتى �ل�سجون و�إلى �آخره. �سوف ي�سحك علّي �إذ� قلت هذ� �لقول، لأنه معلوٌم طبًعا �أنه يجب 
�لدولة  �لقانوين يف  ق�سم من �جلهاز  �لتنفيذية هي  �ل�سلطة  كانت  �إذ�  �لتنفيذية  �ل�سلطة  تطاع  �أن 
�ملبادئ  معنى  يقّدرون  �لإ�سالميني  �أن  �أرى)  ل  �سخ�سيا  (�أنا  �أرى  ل  �آخره.  �إلى  �أو  �ملجتمع  يف  �أو 
و�لأفكار �لإ�سالمية يف �إطارها �لذي قامت عليها �أو قامت فيها من خاللها يف �لع�سور �ملا�سية. هم 
�أتو� (و�أنا ل �ألومهم.. هذ� لي�س �نتقاًد�) ولكن هو �سرح وت�سخي�س للم�سكلة. �أنا ل �ألومهم ل�سبب 
�لفائتني، كل  �لقرنني  �ليوم يف جمتمع عمره تقريًبا 200 �سنة. يف خالل  نعي�س  ب�سيط جًد�. نحن 
ر من  ُدمِّ �أ�سا�ًسا وركًنا حل�سارتنا  لدينا وكان  ًما  قيِّ �لتعليم ومعنى كل �سيء كان  �ملوؤ�س�سات ومعنى 
بد�ية �لقرن �لتا�سع ع�سر، 1826 بال�سبط (يف �لإمب�طورية �لعثمانية على �لأقل)، �أما يف �لهند 
�ل�سالمية  �لعربية،  �لإ�سالمية  �حلياة يف �حل�سارة  �سر�يني  وُقِطعت  رو�  ُدمِّ �سنة.  بخم�سني  فاأبكر 
�لإير�نية، �ل�سالمية �ملالوية و�إلى �آخره. نحن �ليوم نفكر دون تاريخ. �ليوم، كلُّ تفكرينا هو يف �إطاٍر 
��ستمر�رية  �أي  هناك  لي�س  �لتاريخ.  من  ياأتي  ل  تاريخية.  �أبعاد  له  لي�ست  تاريخية،  له جذور  لي�س 
للجهاز �لفكري �لذي نريد �أن نعي�س عليه. فحني تقول للغز�يل يجب على �مل�سلم طاعة �حلاكم وبهذ� 
�ل�سكل out of context (دون �إطار) فال �سيء ينتج عن ذلك.. �سوف “يقلب يف قبه”. فهذ� 
�ملثل له عالقة طبًعا، هذ� �ملثل �أنا �خرتته ق�سًد� على �أ�سا�س عالقته بالنقا�سات �لتي جتري �ليوم 
ا بالأ�سئلة �لوجيهة �لتي ُطِرحت علّي. جميع هذه �لأ�سئلة  حول �لربيع �لعربي، ولكن له عالقة �أي�سً
�أنا  يعني  �سديد.  مبلخ�س  �أبد�أ  �أن  �سمحتم  �إذ�  دعوين  �لإ�سالمية.  �لدولة  م�ساألة  يف  وجيهة  كانت 
�أُجرم يف حق ما يجب �أن �أقول لأنني ل �أ�ستطيع �أن �أقدم كل �ملو�سوع ب�سكل حتى ن�سف متكامل. على 
عو� �ملثلث ف�سوف ن�ستطيع  �أي حال، �لدولة �لإ�سالمية هي تربيٌع للمثلث. �إذ� كنتم ت�ستطيعون �أن ُتربِّ
ا يجب �أن �أذكر �سيًئا ب�سيًطا عن �لدولة �حلديثة  نحن �أن ُنِقيم دولة �إ�سالمية. ملاذ�؟ �أول، وهنا �أي�سً
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و�لدولة �ملدنية و�لدولة �لقومية وغريها من �لألقاب. 

�لدولة �لإ�سالمية (�إذ� كان هذ� ممكن �أ�سال) ل ميكنها �أن تكون �إ�سالمية و�أن تنتج ما تنتجه �لدولة. 
يعني عندما �أقول دولة (state)  ل �أعني بذلك �أي نظام �أو حكم معني. �أنا دقيق يف هذ� �ملعنى. 
�لتاريخ �لب�سري يف فرتة معينة يف نقطة معينة ومعناها �سيء معني.  يعني كلمة �لدولة ظهرت يف 
فاأنا ل �أ�ستطيع �أن �أقول �لدولة �ململوكية. �إذ� قلت �لدولة �ململوكية معناه �أنني ��ستعمل م�سطلحات 
“دولة” فهذه   �ليوم  قلت  �إن  ولكن   .dynastyكـ �لدولة  �أعني   .. �لطبي  مثل  �مل�سلمني  �ملوؤرخني 
�لكلمة تعب عن م�سروٍع معروٌف ماذ� ينتج، كيف يعمل منهاجه، حياته، كل �أ�سلوب تفكريه ونظامه 
وت�سرفاته. �أ�سياء تختلف رمبا من �ل�سني لليابان، لإندوني�سيا، مل�سر، للوليات �ملتحدة؛ ولكنها كلها 
ت�ستغل يف نطاق و�حد ��سمه �لدولة. فهنا �أنا �أقول �أنه �إذ� كان �لإ�سالم ينتج ما تنتجه �لدولة فلن 
object  للدولة؟ هو �ملو�طن.  �ألـ  يعود �إ�سالًما. غري ممكن. ولننظر ما هو مو�سوع �لدولة ما هو 
لي�س هناك دولة بدون مو�طنني. يعني �لدولة م�سنوعة من �ملو�طنني. �لدولُة هي كلُّ مو�طٍن وكلُّ 
مو�طنون.  فيها  لي�س  دولة  هناك  �أن  نقول  �أن  ن�ستطيع  فال  �حلديثة،  �لدولة  �لدولُة يف  هو  مو�طٍن 
وكلمة �ملو�طن (يف �لجنليزية يعني citizen) تعني �سيًئا معّيًنا ودقيًقا. و �لـ citizen ،  وهو نتاج 
تركيبات  لهم  ا  �أ�سخا�سً تنتج  �لدولة  لأن  ملاذ�؟  �إ�سالمي.  �أي م�سروع  ُينَتج من  �أن  �لدولة، ل ميكن 
ثقافية مفهومية ح�سارية �سيكولوجية معينة. �لدولة ل تهتم مثال يف �أي م�سائل روحانية. بالعك�س، 
�لدولة حتاول �أن حتّد من هذه �مل�ساريع يف �ملد�ر�س. �لدولة و�ملدر�سة (�ملدر�سة �لغربية و�ملدر�سة 
�لبتد�ئية، �ملدر�سة �لعليا �لثانوية و�جلامعة و�إلى �آخره) كل و�حدة من هذه �ملوؤ�س�سات هي دولة �أو 
تعك�س �لدولة ولي�س هناك مدر�سة من دون دولة. فاإذ� قلنا مثال (قيا�ًسا): �لإ�سالم مل يعرف �لدولة 
�حلديثة �أو مل يعرف �لدولة كمفهوم ونظام قبل �لقرن �ل�ساد�س ع�سر، �ل�سابع ع�سر، ما معنى هذ�؟ 
�أنه مل يكن هناك ثقافة كثقافتنا �ليوم عند ذلك �حلني. هذه لي�ست م�ساألة تاريخية. �أنا ل �أتكلم يف 
�لتاريخ. �أنا �أتكلم يف نظم معرفية �سيكولوجية لأنه جمرد �أن نقول مدر�سة فهذ� يعني �أننا خا�سعون 
متام �خل�سوع لإر�دة �لدولة، لأن �لدولة تقرر ما هو �ملنهاج؛ ما نتعّلمه وكيف نتعلم وعلمانية وغريه 
ُم�ستَبٌه بها كبنية  �لدولة  �إذ� كانت  �أنه  �ل�سابقة  �أخرى مثل هذ�. لذلك قلت يف حما�سرتي  و�أ�سياء 
�سيا�سية معرفية فبالتايل، وحتًما، يجب �أن يكون كل مو��سيع �لعلم يف �لعلوم �لجتماعية و�لأدبيات 
م�سكوٌك فيها لأنها مبنّية على �أ�س�س هي نف�س �لأ�س�س �لتي تقوم عليها �لدولة. فاإذ� �أخذنا �لإن�سان 
�مل�سلم، ما هو باملقارنة مع �لإن�سان �ملو�طن؟ لأنه عندما تقول �لإن�سان �ملو�طن �أنِت حال تعزلني عن 

هذ� �لإن�سان خو��سَّ ومز�يا موجودة يف �لإن�سان �مل�سلم. 

ت�سغيل  يتم  ُيحرتم،  ل  �لتحتية  �لبنية  يف  �لإن�سان   « تقول  �أنت  كثرًي�.  و��سح  غري  »كالم  �أ�سجان: 
�لإن�سان...

د. و�ئل: �سحيح. ولكن لي�س فقط منعزًل عن �لطبقة �ملهيمنة (وهذ� �لذي مل يرده مارك�س) وما 
�أر�ده هو خلق جمتمع مثايل �لذي مل يكن يف �لتاريخ من قبل. يعني هناك �أ�سياء باملنا�سبة يف هذ� 
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�ملجال هناك �أ�سياء كثرية مت�سابهة بني �ملنطلق �ملارك�سي و�ملنطلق �لإ�سالمي.        

�أوًل �لهدف �ملارك�سي من خلق �إن�سان �آخر ل ياأتي بهدف �إن�ساين روحاين �سبيه مبا يريده �لن�سان. 
يعني نقد مارك�س يف هذه �لنقطة بالذ�ت لذع و�سحيح يف ر�أيي، ولكن ما يريد مارك�س �أن يحققه 
هو �سيء ل ميكن حتقيقه بر�أيي. هذ� �أول. وثانًيا هو �سيء غري و�قعي. وثالًثا، وهذ� �أهم �سيء، �أنه 
ب من قبل ولذلك ن�سميه مثاليًّا. ولكن �مل�سلمني عا�سو� وجربو� �لدنيا و�حلياة و�لكينونة  �سيء مل ُيجرَّ
(�لكينونة هي �أهم �سيء) يف خالل �ألف �سنة وطبقو� هذ� �ملفهوم و�لآن ما ل �أ�ستطيع �أن �أ�ستعيده 
حتت �لدولة، وهو �لن�سان �مل�سلم. �ل�سوؤ�ل �لآن: ما هو �لإن�سان �مل�سلم باملقارنة مع �لإن�سان �ملو�طن؟ 
�أن �أرجعكم (وهذ� و�سٌع �سائك وعوي�س) فقط لقر�ءة جمموعتني من �لكتابات عن  �أ�ستطيع  و�أنا 
�ملو�طن. �أنتم تعرفون كتبكم عن �ل citizen و�لـ  citizenship وما معنى citizenship  و�أهم 
�ملارك�سية  وعالقة   citizenship مفهوم  مع  )�لقومية(   nationalism �لـ  عالقة  عن  �سيء 
ا. psychoanalytical   ب �ألـ  ا. هنالك عالقة �سيكولوجية �أي�سً بالثنني. لأن �مل�ساألة نف�سية �أي�سً
Nationalism and citizenship  �لتي �إن مل نفهمها جيدً�. فالـ nationalism  ميكن 
�أن نر�ه كمر�س  �أنها غري �سيا�سية، هي نف�سية. هو مر�س نف�سي �سيكولوجي. ميكن  �أن نقول عنها 
مثال على �مل�ستوى �ل�سريع  LASCH: the fragmentation of the self، مثال. كبد�ية، هو 
�سو�  كتب ثالثة �أربعة قرون بد�يًة للقر�ءة يف �ملو�سوع. هذ� من جهة �ل�سالم. �أنا �أريدكم �أن تخ�سِّ
بع�س �لوقت لدر��سة ما �سماه فوكو، و�لذي �سبقه �إليه �لغز�يل و�بن م�سكويه و�لر�غب �لأ�سفهاين، 
ما �سماه فوكو بـ Technologies of the self (تقنيات �لذ�ت)، وميكن �أن تاأخذو� كمعيار لهذ� 
�لتكوين �لن�ساين �مل�سلم فقط �لإحياء، �إحياء علوم �لدين لي�س لنقلد �لقرن �حلادي ع�سر و �لقرن 
�خلام�س �لهجري، ولكن لنعرف ما هي �لقيم �لإ�سالمية �لتي عليها يتمركز �لفرد و�ل�سخ�س، لأن 
�لفرق بني �ملو�طن و�ملو�طن �مل�سلم، �ل�سخ�س �ملو�طن و�ل�سخ�س �مل�سلم، هو هذ�. و�لفرق �سا�سع 
جد�؛ فامل�سلم لن يرى �لعامل بنف�س �لطريقة، يعني نحن نتحدث عن �إن�سانني يختلف متاما �أحُدهما 

عن �لآخر، لي�س كمًيا ولكن كيفًيا. 

�سميدت  كارل  �سماه  ما  ي�سمى،  ما  تعقيًد�. هناك  �أكرث  �أ�سبحت  �مل�سكلة  �أخرى.  م�ساألة  لندخل يف 
 Agamben ثم جاء .(Coone) وفوكو وكون بالذ�ت، هوؤلء �لثالثة كارل �سميدت، فوكو وكون
بعدهم. �سرح فوكو بالأكرث ما ي�سمى  بالـ Paradigm .. دعونا ن�سميها يف �للغة �لعربية �لب�ديجما، 
�لب�ديجما هو م�سطلح يوناين، منوذج (�حتجنا خم�سني �سنة بالإجنليزي كي نتفق �لآن على  معنى 

�أل paradigm)..�ألـ  “منوذج” 

�سخ�س من �جلمهور: »�أمنوذج«.

د. و�ئل: �أمنوذج؟؟ طيب ممتاز. علمتموين كلمة �أعرفها يف �لإجنليزية. �لأمنوذج. م�سطلح �لأمنوذج 
مهم جًد� ��ستعماله. ملاذ�؟ لأنه حني �لتكلم عن �أي ظاهرة، ممكن �أن جتد د�ئما �عرت��سات، �إذ� 
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لي�س  مثال  �لياباين  �ملو�طن  وهنا  �لظاهرة.  يف  و�لأ�سا�سية  �جلوهرية  �مل�سائل  عن  نتكلم  نكن  مل 
بال�سبط مثل �ملو�طن �ل�سعودي. هذ� و��سح، و�ل�سعودي لي�س مو�طًنا.. مثال �ل�سعودية بالذ�ت تعطي 
�أربعة قرون، لأنها بد�أت  �أو  �إذ� كنا نتكلم يف ن�سوء �لدولة �حلديثة منذ ثالثة  نكهة خا�سة. ولكن، 
�لتا�سع ع�سر  (�لقرن  فات  �لذي  �لقرن  لأوجها يف  وو�سلت  �ل�سحيح،  �ل�ساد�س ع�سر يف  �لقرن  يف 
َي  و�لقرن �لع�سرين) نرى �أنه يوجد �جتاه و��سح لتغيري �لرتكيبة �لإن�سانية من ناحية �سيا�سية. ما �ُسمِّ
باملو�طنة، بالـ citizenship،  فهذ� يعني �أنه �إذ� ُقلِت يل (هنا يتوجه حالق ل�ساحبة �ل�سوؤ�ل) �أبو 
حممد م�سعود يف �سمال �ل�سعودية ل يعرف ما هي  �لدولة، �أقول لِك هذ� �سحيح: هو ل يعرف ما هي 
ا م�سلًما يعي�س يف قرية. ل يعرف حتى �أنه يوجد �سيء  �لدولة. هو لي�س مو�طًنا. هو ما ز�ل �سخ�سً
��سمه دولة. ولكن هذ� لي�س �لو�سع يف �لعامل كله. نحن �ليوم يف نف�س �لجتاه �لذي نر�ه يحدث كل 
يوم من �آخر �لقرن يف تدمري �لطبيعة. هذ� ل يعني �أنه ل توجد ��ستثناء�ت. �ل�ستثناء�ت ل حت�سب 
�آخره.  و�إلى  green movements (�خُل�سر)  �أنه هناك حركات  �عتبار. جمرد  �أي  لها  ولي�س 
هذ� ل يعني �أي �سيء. ما يهمني �أن نظام �لنتاج �ليوم يف �لعامل من �ليابان لأمريكا هو نظام �إنتاج 
بهذ�  �لطبيعة  تدمري   .paradigm فهذ�  �سيء  �أي  ر�أيه عن  ويغري  يرت�جع  كيماوي مل  �قت�سادي 
�ل�سكل هو paradigm، فهناك مفهوم بغ�س �لنظر عن كل �ل�ستثناء�ت �ملوجودة �أنه �إذ� �أعطيت 
�ل�سعودية كفاية من �لوقت، فاإن حممد �أبو حممود يف �سمال �ل�سعودية �سي�سبح مو�طًنا، �إن مل يكن 

هو فابنه �سي�سبح مو�طًنا مبعنى �ملو�طنة �لتي  �أتكلم عنها. 

�أنا  ل �أق�سد �أن �أقول �أنه حني ي�سري �ل�سخ�س مو�طًنا فهذ� يعني �أنه ل يكون م�سلًما، ويكون بالتايل 
كافًر� مثال. هذ� لي�س �ملق�سود. �ملق�سود �أي �إن�سان ميكن �أن ينتج �ملو�طنة و�أي �إن�سان ميكن �أن ينتج 
�ل�سالم، علم كالم ولهوت و�مليتافيزيقية، هذ� لي�س �لهدف. مثال �أنا �أزور كثري�، ومنذ 25 �سنة، 
�أنا ز�ئر د�ئم مثال لبالد جنوب �سرق �آ�سيا و�أنا �أتتبع بع�س �ملناطق �سنة ب�سنة �أو مرة كل �سنتني �أو 
�أرى �لتغري�ت �لتي حتدث لالأجيال �لنا�سئة هناك. فهناك نف�س �لنمط، نف�س  و�أنا  ثالث �سنو�ت، 
�لب�ديغما �أو �لأمنوذج. يوجد يف �لعامل �ل�سالمي ويوجد مثال يف كمبوديا، كمبوديا مثال مثال ممتاز 
على هذ� لأنها بلد كانت تعي�س بطريقة معينة ومفهوم معني، وهي تتغري تقريبا بنف�س �لطرق �لتي 
يتغري فيها كل �لعامل. فهذ� �لق�سد منه، ولي�س ق�سدي �أنه لهوتي �أو �أي �سيء من هذ� �لقبيل. �أنا لن 
 that’s  .أدخل مع �أي �أحد يف هذه �لغرفة �أو يف �أي غرفة �أخرى يف م�سائل �لدين و�لإميان و�إلى �آخره�
not my business. �أنا �أحتدث عن �لتكوين �لجتماعي �لفكري و�ل�سيكولوجي لل�سخ�س وكيف 
يرى �ل�سخ�س �لكينونة. هذ� هو �ملهم �لكينونة. يعني كيف �أنظر �أنا للعامل �لذي �أعي�س فيه. يعني 
نرجع لأ�سياء ب�سيطة وتافهة، �أو حتى غري �لتافهة ففي �حلقيقة متى �أ�سل ملرحلة �ملو�طن، كمو�طن 
�أنا �أ�سل ملرحلة �أرى خاللها �لكون مرت�بًطا كل �لرت�بط ،وله عالقة بوجودي �أنا كاإن�سان حي وكروح. 
يعني كيف �أرى �أن �ل�سجرة و�جلبل و�جلمل و�لبقرة �لتي �أذبحها و�آكل حلمها، كيف �أر�ها �متد�ًد� يل 
يف هذ� �لكون. فاإذ� در�سنا مثال �ل�سريعة �لإ�سالمية يف �لتاريخ (طبعا �ل�ست�سر�ق �أجرم بحق هذه 
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ا هنالك ف�سل بني �لت�سوف  �لنقطة) فال يكفي �أنهم �أجرمو� بحقوق كل �ل�سريعة، ولكن هنا �أي�سً
و�لإ�سالم، �لت�سوف و�ل�سريعة. 

�ل�ست�سر�ق له 100 �سنة، �أهل �ل�سرع يكرهون �أهل �لت�سوف. يعني رمبا �أنا �أحتدث  ب�سكل در�ماتيكي 
�أهل  �أن  كما  �لت�سوف  �أهل  ينتقدون  كانو�  �ل�سرع  رجال  �ل�سريعة،  �لإ�سالم،  ولكّن  �ل�سيء،  بع�س 
و�بن عربي  �لتلمذ�ين  ُفِهَم خطًا حني هاجمه  تيمية  �بن  �ل�سريعة، وطبعا حتى  ينتقدون  �لت�سوف 
وقال عنه �أنه يكره �لت�سوف. لكنه من �لقادرية، هو مت�سوف. وهذ� يعني �أن �بن تيمية كان ُينتقد 
�ل�سريعة  من  ُكاّلً  �أن  نعرف   �أن  يجب  �أنه  كله  �لمر  هذ�  يف  �ملهم  ولكن  يحبه.  كان  ما  �سيٍء  على 
و�لت�سوف كان مدموًجا بالآخر كل �لدمج وهذ� له عالقة بذبح �لبقرة �لتي ناأكلها. ملاذ�؟ لأنه عندما 
تدمج �لنظام �لقانوين و�ل�سرعي يف �ملجتمع �لذي ينتج �لفرد، لأن �ل�سريعة قررت كل طرق �حلياة 
�مل�سروع  هذ�  تدمج  فعندما  �ل�سريعة؛  وظيفة  كلها  �لأ�سياء،  هذه  وكل  و�حللقة  و�ملدر�سة  و�لتعليم 
�لفكري �لبنيوي مع م�سروع فكري �جتماعي �آخر وهو �لت�سوف، نرى �أن �ل�سريعة (و�لغز�يل دمج 
ب�سكل Paradigmatic  - �أمنوذجي) تعك�س �لروح �ل�سوفية، فهي لي�ست فقط �أنظمة وقو�نني- 
هذ� مهم جد�- هي لي�ست فقط �أنظمة قو�نني طالق وزو�ج ونكاح وغريه (كل ما يندرج بني �لطهارة 
�سائل-  �سائٍل يف  ويف  �إطار  مو�سوع يف  نظام  ولكن هي  �لكتاب)،  �آخر  �ل�سيد يف  كتاب  و�ل�سيد- 
كيف تغم�س �سيًئا ما ب�سائل مو�سوع يف �سائل ��سمه �سائل �لت�سوف، فاأ�سبح �لت�سوف يتخلل �لنظام 
�ل�سرعي. و�لت�سوف هو �لذي ي�سمن �لعالقة بني �لإن�سان و�لطبيعة، �لف�سل بني �لخالق و�لقانون، 
بال�سبط  هو  �لأخرى  �حلقائق  �أو  �لقيم  جميع  عن  �لخالق  ف�سل   .. �لخالق  و�لطب،  �لخالق 
معاك�س لهذه �لنظرة للحياة، وهذه �لنظرة للحياة باملنا�سبة- �أعود و�أقول- لي�ست منفردة وخمت�سة 
بالإ�سالم فقط، بل متار�سها كل �لديانات و�حل�سار�ت �لكبرية من �ليابان للهند و�ل�سني و�لقبائل 

�لأفريقية.. �لأنرثوبولوجيون يعرفون. 

�أ. عالء �لعزة: لدّي مالحظة �سغرية �أو جمموعة مالحظات مرتبطة ببع�س.  د. و�ئل يقول �أنه ما 
من حد�ثة مبعنى �لقر�ءة �لكونية ملفهوم �لتاريخ، هو بحد ذ�ته ��ستمر�ر مل�سروع كوزمولوجي ديني 
مبعنى تخيُّل �لتاريخ �حلياة �لإن�سانية باجتاه �ملثالية؟ يعني مارك�س يحدثنا عن عامل �ل�سرت�كية، 
حيث يكتب �لعمال �ل�سعر ويعي�سون وي�ستغلون ويكتبون �سعر نهاية �لتاريخ. مفهوم �لنهايات هو نهاية 
خال�سية حلدٍّ ما و�حلد�ثُة بحد ذ�تها هي ��ستمر�ر ملفاهيم دينية يف �لأ�سا�س حول �لتاريخ. ل �أعرف 

�إلى �أي حدٍّ تو�فق على هذه �ملجادلة �لنظرية 

د. و�ئل: �أو�فق كثرًي�.

�أ. عالء: ح�سًنا. يف م�ساألة تكنولوجيا �لذ�ت �أو technology of the self.  �ل�سوؤ�ل هنا: �ليوم 
ل يتم �حلديث من ِقَبل �لتيار�ت �ل�سالمية عن م�ساريع لها عالقة بتكنولوجيا �لذ�ت. �حلديث �ليوم 
�إ�سالم،  بكلمة  �إ�سالمي،  بتعبري  م�سبوغة  �لعلمانية  �حلد�ثية  �لدولة  موؤ�س�سات  عن  حتديًد�  يدور 
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يعني �لدولة باملفهوم �حلد�ثي. �ملوؤ�س�سات �حلد�ثية �لتي �أنتجتها �لدولة بلحظتها �لتاريخية ُت�سبغ 
م هذ� �مل�سروع مبنظومة قو�نني وقو�عد �أخالقية ماأخوذة من �مليتافيزيقية..  مبفهوم �ل�سالم ويقدَّ
بجزء كبري منها من �مليتافيزيقية، مبعنى �إخر�جها عن �سياقها �لتاريخي. و�ل�سوؤ�ل هو: هل تعتقد 
م على �عتبار �أنه م�سروع خمتلف نقي�س للحد�ثة، �إلى �أي مدى هو  �أن �مل�سروع �ل�سالمي (�أو ما يقدَّ
�أنه  ��ستعمار معريفٌّ) مبعنى  �مل�سروع �ل�ستعماري (على �لقل  �لأقل هو جزء من  �أو على  ��ستمر�ر 
للحد�ثة  زرك�سة زخرفة  “�ل�سالمية” هو عمليا  ��سمها  ب�سياغة  �لعلمانية  �لدولة �حلديثة  تغليف 

نف�سها، مبعنى �أن �حلد�ثة �ل�سالمية هي جزء من �مل�سروع �حلد�ثي ولي�ست نقي�سها. 

د. و�ئل: �أريد �أن �آتي مبو�سوع �أخر لكي نفهم مو�سوع �لدولة بالن�سبة للمو�طن و�مل�سلم، �إذ� قارّنا 
مثال يف حقوق �لدولة على �ملو�طن لأن �لدولة ت�ستطيع �أن تدعو مو�طًنا لي�سرتك يف �حلروب وي�سحي 
باأغلى ثمن ميلكه �ل�سخ�س وهو حياته. ماذ� يوجد عندي �أغلى من حياتي؟ �أنا �إذ� خ�سرت حياتي 
�أل  ميكن  �سيء  خلدمة  و�ملوت  للقتل  تر�سلني  و�أن  جتّندين  �أن  ت�ستطيع  فالدولة  �سيء،  كل  خ�سرت 
تكون له يف �حلقيقة مو�سوعية معينة. ملاذ� �أموت، حتى ولو �فرت�سنا �أنه دفاًعا عن �لدولة، دفاعا 
�إلى  �لأمريكيون  تبقى؟ عندما يذهب هوؤلء �جلنود  �لتي  وعائلتي  �أ�سلوب حياة معني وجمتمع  عن 
 the American way لعر�ق، يقول كلٌّ منهم: �أنا ذ�هب لأد�فع عن طريقة حياتنا، لكي نبقي�
of life. ولكن هناك ماأزق منطقي: ملاذ� ي�سحي �أحدهم بحياته لكي ي�ساعد �لأخر يف �أن يعي�س. 
�أي �أنا �أتي و�أعطيِك 5 �آلف دولر دون �أي �سبب. �إذ� كنِت �أنت �أي�سا مو�طنة ويف حاجة و�أنِت �أغنى 
ع، ولكن هنا يوجد نقد للمنطق هذ�  مني ل �أعطيك 5 �آلف دولر، �إل �إذ� كانت �مل�ساألة م�ساألة تبُّ
�أن تر�سل  باأن ت�سحي بحياتك (وكل دولة تتطلب هذ�، كل دولة تتطلب  تاأمرك  �لدولة  ثانيًا،  �أوًل. 
يكون هنالك هدف عاٍل  �أن  �ملفرت�س  �أنه من  يعني  يعني هذ�؟ هذ�  �إلى �جلبهة)، فماذ�  جنودها 
غري مفهوم...ميتافيزيقيا. �إنها �لت�سحية باحلياة،  ونحن نتحدث عن �أثمن �سيء ميلكه �لإن�سان. 
�أنظر مثال لالإ�سالم لكي نرجع ل�سوؤ�ل �ملو�طن: و�ملوؤمن �ملو�طن يجب �أن ي�سحى به دون خالف. هل 
ى مبوؤمن؟ يف �ل�سريعة �لإ�سالمية؟ طبًعا. فدر��سة متعمقة لق�سية ما ي�سمونه باجلهاد  يجب �أن ُي�سحَّ
(و�لذي ُيَذمُّ يف �لغرب كل يوم) تاأتي بالنتائج �لتالية: �أن �جلهاد فر�س عني على كل �سخ�س موجود 
�أي  �لنف�س).  عن  (دفاع   self defense يعني  هذ�  �لعدو.  قبل  من  ُتهاَجُم  منطقة  �أو  مدينة  يف 
ا �أو جمموعة)  منطق و�أي جمتمع يف �لعامل يتطلب هذ�. كل و�حد مهدد باخلطر (�إن كان �سخ�سً
“�لأمنوذجية”  �إذ� كانو� هم �سوف ميوتون .. نحن نتحدث عن  �إل  �أو عنها،   �لدفاع عنه  ُيفرت�س 
(�لـ paradigms). ل ن�ستطيع �أن نتكلم عن كل �سيء. دعونا نتحدث عن �لذي يعرف �حل�سارة 
ولن  جهاد  ��سُمه  �لإ�سالمي  �لكيان  عن  و�لدفاع  و�لهجوم،  و�لدفاع  �ملحاربة  ناحية  من  �ل�سالمية 
نختلف حول �لت�سمية .. �جلهاد كفر�س كفاية، نعرفه جميعا. �إذ� كنت ل تريد �أن تذهب، ل تذهب. 
ل يوجد �أي �أمر من �أي �سلطان يجب �أي �أحد �أنه يذهب �إلى �جلهاد، وباملنا�سبة �لفر�س �لعيني ل 
�أن  �أحًد�  �أن يجب  لل�سلطان  �أنه ميكن  enforcement (تنفيذ). فبع�س �لفقهاء يقول  له  يوجد 
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يذهب، لأن �ملدينة مهاجمة فري�سله مع �جلي�س �أو مع �ملجموعة �للي ترغب يف �أن حتارب؛ ولكن ل 
�لتجنيد عندنا يف  لي�س مثل  �لذهاب،  �ل�سخ�س على  و��سح يجب  �ل�سالمي منط  �لفقه  يوجد يف 
�جليو�س. فهناك نقطة غام�سة غري و��سحة جد� وكثري من �لفقهاء يفرت�سون �أنه �إذ� كنت ل تريد 
�أن تذهب فاأنت ورّبك، ولكن ل يوجد �أحد على �لأر�س �ليوم يف هذه �لدنيا ي�ستطيع �ن يجبك. هذ� 
يف فر�س �لعني. يف فر�س �لكفاية هناك جهاد، فيمكن �أن يقول �لو�لد�ن ل نريد �أن نر�سل �بننا �إلى 
�جلهاد. يف هذه �حلالة ل يحّل �جلهاد.  �أكرث من ذلك: �إذ� كان عليك َدينْن ل ت�ستطيع �أن تذهب �إلى 
�جلهاد من غري �إذن �ملُدين. مبعنى �أن �ملُدين و�لو�لدين �أ�سبحو� �أهم من �لدولة. �إذ� كنُت �ليوم 
تقول: ح�سًنا  �لأمريكية  و�حلكومة  يقبلون هذ�  ل  و�أهلي  لتحارب،  �ذهبنْ  تقول يل  ودولتي  �أمريكًيا 
نحن نحرتم هذ�! هل �سمعتم بهذ�؟ هذ� هو �ل�سرع �لإ�سالمي. هذ� يعني �أنكم �إذ� بحثتم بحذر عن 
كل �سيء يف �جلهاد، من �أوله �إلى �آخره، لن جتدو� �أن �ل�سلطان و�لدولة يتطّلبان ت�سحية �ل�سخ�س 
�لنظام  قو�نني  نعرف  �أكرث من هذ� نحن   . يوجد  �ل�سالمية. ل  �لبالد  �لعدو على  حتى يف هجوم 
�لأخرى)،  كانو�  �لأمريكيون يف فيتنام وكمبوديا ير�سلون (مثل �جلنود و�جليو�س  �لع�سكري  كان 
�أن  �أنهم �سوف ميوتون كلهم لأن �لو�سع و��سح، ولكن يجب  Platoons باملئات ويعلمون  ير�سلون 

يحاربو� ل�سبب من �لأ�سباب. �لقيادة قالت هكذ�. 

مثاًل، �أنا �أريد �أن �أ�سرتي ح�ساًنا ولكن ل �أريد ل ر�أ�سه ول رجليه ول ذيله. �لدولة هي دولة، �لدولة 
�ل�سالمية مل تكن دولًة لأ�سباب و��سحة جدً� وقد عّلقت عليها ب�سكل خمت�سر وهو  �أن �لدولة �حلديثة 
دولة تتدخل وت�سيطر على كل جو�نب �حلياة وتقرر �لف�ساء �خلا�س. هذه �أ�سطورة �أن �لدولة تتدخل 
يف �لف�ساء �لعام وترتك �لف�ساء �خلا�س للمو�طن، كالم فارغ. �لدولة تقرر لي�س فقط حجم وتو�سع 
�لقو�نني  ب�سبب  �لد�خل  من  �خلا�س  �لف�ساء  يف  يجري  ما  تقرر  بينما  �خلا�س،  �لف�ساء  و�نكما�س 
على  ناأخذها  لكننا  دولة،  نعمل  �أن  نريد  �أننا  نقول  �أن  ن�ستطيع  فال  �لجر�ء�ت.  من  �لقو�نني  وغري 
خاطرنا وكيفما نريد بالذ�ت ون�سّن �لقو�نني، لأن �لأو�ساع �حلالية �ملو�سوعية يف �لعامل �ليوم ل ت�سمح 
�أن يقيم م�سروًعا تعليمًيا ثقافًيا م�ستقاّلً عن  �أوًل �ملجتمع �ل�سالمي (بر�أيي) يجب  بهذ� �لختيار. 
�إر�دة �لدولة ويتما�سى مع �لقيم �ل�سالمية �لتي ير�ها �ملجتمع يف منطقة معينة. وهنا �أنا �أ�سر على 
خا�سية �ملجتمعات. �أنا من �ملدر�سة �لتي تقول �أن كل جمتمع خا�س، وكل جمتمع له �لعقالنية و�لعقلية 
و�لروحانية �لتي تخت�س به ويجب �أن يقرر م�سري نف�سه بنف�سه. فاإذ� قلنا هذ� �ل�سيء فمعناه �أننا بد�أنا 
نقول �أن �لدولة يجب �أن ترت�جع، يعنى يجب �أن تكون هناك �سور �أخرى للدولة �حلديثة؛ ولذلك �أقول 
�أنا �أنه يجب �أن نتوقف عن ت�سميتها بالدولة. هذ� �أوًل. ثانيا، لنفر�س �أن �مل�سلمني �ليوم �أقامو� دولة 
�إ�سالمية على طريقتهم، �لتي تختلف متاما عن �لطرق �لأخرى، نحن نعرف �أن �لقت�ساد �ل�سالمي 
(�إذ� كان ُي�سمح بهذ� �لتعبري.. مل يكن موجوًد�، ولكنا ن�سمي �سيًئا جديًد� �قت�ساد� �إ�سالميًّا) ُيبنى 
على قيم �إ�سالمية تعارف عليها �جلميع من وقت نزول �لقر�آن حلد تكوُّن �حل�سارة �ل�سالمية بال�سكل 
�لكامل (مبعنى خالل قرون). هذ� يتطلب �أن تكون �لأولوية يف �ملجتمع �لإ�سالمي هي �أولوية �أخالقية. 
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�ًسا على �لأخالق. �لأخالق هي عماد �لقر�آن. �لقر�آن  لي�س يف �لقر�آن �أي �سيء ل يتطلب �أن يكون موؤ�سَّ
هو �لأخالق. طبعا كلُّ جمتمٍع حرٌّ يف نف�سه، ولكن �لقر�آن هو عماد �لأخالق �لإ�سالمية. فاإذ� كان هذ� 
هو �لهدف �لأعلى و�لأ�سمى، ولي�س �حلياة �ملادية �لتي قررها ع�سر �لتنوير، وقررتها �أوروبا �أن تكون 
هام�سية ��ستبدلت بالر�أ�سمالية و�ملادية. و�ملادية و�لر�أ�سمالية لي�ست لهما عالقة بالأخالق، مبعنى �أنها 
�إما immoral or unmoral but it is never moral و�لـ unmoral  ي�سبح ب�سهولة 
immoral ؛ هذ� يعني �أن �لقت�ساد فقط (نركز على �لقت�ساد، �قت�ساد �لدولة �ل�سالمية) يجب 
و�مل�ساكني  و�ليتيم  للفقري  و�حل�سا�سية  و�لهتمام  �لعد�لة  �أ�سا�س  على  يبنى   �أخر  نوع  من  يكون  �أن 
هذه  وتكدي�سها.  �لمو�ل  جمع  لي�س  �ل�سالمي  �ملجتمع  وهدف  كلها  �لق�سة  نعلم  نحن  �أخره.  و�إلى 
م�ساألة معروفة، �ملال هو ق�سم من �لهدف �لذي هو مطلوب لكي يحقق �سيًئا �آخر �أعلى و�أ�سمى. مثال، 
�لدر��سات �لقت�سادية �لجتماعية للمجتمعات �ل�سالمية �ليوم تثبت، من غري �أي نز�ع �أو �أي �سك، 
�ملمتلكات  �إلى 60٪ من  �ل�ستعمار من بني ٪50  �لهند ومر�ك�س وحتى دخول  �لعام بني  باملعدل  �أنه 
�لعقارية يف �لعامل �ل�سالمي ومن �أغلى �ملناطق يف �لعامل كانت وقًفا. ت�سوّري �أنك تربطني 60٪ من 
عقار�تك كح�سارة عريقة يف �ألف �سنة كوقف، ما معنى هذ� �ملجتمع؟ �أكب �سر�ع قام به �ل�ستعمار 
�سد �لمب�طورية �لعثمانية هو �سر�ع على تدمري �لوقف لدرجة �أنه يف بد�ية �لقرن �لع�سرين �أ�سبح 
�أ�سا�س �ملدر�سة و�لتعليم وتغذية �لفقر�ء و�مل�ست�سفيات  تقريبا منحاّلً كظاهرًة ح�سارية. �لوقف هو 
و�جل�سور و�ملاء من �حلنفيات �لعامة لل�سرب، جميعه وقٌف. يف كل مكان كان يوجد وقف، هذ� كله 
ق�سم مبا ي�سمى بال social justice  �لعدل �لجتماعي. باملخت�سر �ملفيد �أقول: �إذ� كانت �لدولة 
�ل�سالمية تقوم على مبادئ حديثة (ن�سميها ما ن�ساء عندئٍذ)، و�إذ� قامت يف هذ� �لنظام �لقت�سادي 
�لذي هو مبني على �أولوية �لن�سان و�أولوية �جلماعة و�أولوية �لعتبار للفقري و�مل�سكني؛ فهذه �لدولة 
لن ت�سمد يف �ملجتمع �لعوملي �لقت�سادي ع�سر �سنو�ت. هذ� يعني �أنه �إذ� مل يكن هناك ذلك �لتغيري 
�لذي يجب نحن �أن ن�ساهم به يف كل �لعامل (نحن نعني يف �لعامل �ل�سالمي)، ن�ساهم به يف كل �لعامل 
�أن نغري هذه �ملبادئ لأنها مبادئ نعرف متاما �لآن �أنها ل ت�ستطيع �أن ت�ستمر، مبعنى �أنه لي�س لها �سند  
�لتجربة نحن و�لذي �سنعها يف  �سنذهب �سحية هذه  فيها  ��ستمرينا  و�إذ�    ،unsustainable
�لغرب ويف �ل�سرق- �ليابان و�ل�سني يف �لأ�سا�س، فهناك م�سكلة ل تخ�سنا لوحدنا. هذ� ما �أق�سده 
يف �ملحا�سرة. ل�سنا نحن �أ�سحاب �مل�ساكل. لي�س لدينا �سيطرة وmonopoly على �مل�ساكل يف 
�أن ندر�س م�ساكل  �أن ندر�س م�ساكلنا ولكن يجب  �لدنيا. �مل�ساكل يف �لدنيا �سنيعتنا جميعا، فيجب 
�لآخر، �لغرب يف �ل�سا�س. وهذ� �ل�سيء مهم �أن �لدعوى �أنه لي�س هناك ف�سل بني �ل�سرق و�لغرب 
�أوروبا  �أن تقوم من غري َدينْن حل�سارة �أخرى.  �أنه ل ت�ستطيع �أي ح�سارة  �ساحلة ملنظور و�حد وهو 
قامت على �أ�سا�س َدينْن كبري للح�سارة �لإ�سالمية ونحن �لآن يجب �أن ننظر للغرب ونتعلم، و�أن ناأخذ 
(�لتالقح �لثقايف).  طبًعا مينع �أن نف�سل   cross- fertilization منه �أح�سن �سيء. هذ� هو �لـ
بني �ل�سرق و�لغرب، وهذ� ما يق�سده نا�س مثل �سعيد وغريه؛ ولكن ل ن�ستطيع �أن نتجاهل تبلور �لقوة 
د معنًى و��سح يف �سرٍق وغرٍب. ولو خرجت  �ل�سيا�سية. �أرجع لكارل �سميدت لأنه �أظن هو ُيعّرف ويحدِّ
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من جلدي ل �أ�ستطيع �أن �أتخل�س من �أنني �سرقيٌّ ومن �أن جون �سميث (من نيويورك �لذي يد�فع عن 
. يوجد هناك paradigms لي�س لأنه �سرق وغرب،  �ل�سهيونية مثال و�لر�أ�سمالية و�لليب�لية) غربيٌّ
ولكن لأنه يوجد paradigms  �أمنوذج �سرقي و�أمنوذج غربي، ورمبا ي�ستبكان، ولكن �إذ� ��ستبكا يف 
هذه �حلالة يوجد م�سكلة لدينا نحن. فاأنا ل �أتقبل، �لدولة �حلديثة لن حتل م�سكلتي، ل كفل�سطيني ول 
كعربي ول كم�سلم. �أي �إذ� فكرمت فيها: �أح�سن جتربة للدولة �حلديثة ف�سلت حتى يف �لغرب. و�إذ� مل 
يعرف بع�سهم ذلك فالوقت قادم.  �آخرون يعرفون ذلك ونحن نعرف ذلك وكثري من �لنا�س يعرفون 
ذلك. �أما بالن�سبة للم�ستقبل ويف كلمات ب�سيطة لنختم هذه �حللقة عن �مل�ستقبل، وهذ� �سيء عوي�س 
�ل�سالم  ولكّن  لالإ�سالم  �سيء  �أول  لي�س  حل  م�سروع  تقدمي  حتاول  �أن  جد�  �سعب  �سيء  �أي  د�ئما، 
لديه مناطق، كل منطقة لها خا�سيتها. فال ت�ستطيع �أن تعطي حاًل و�حًد� للجميع، و�إل �سندخل يف 
�لهيمنة �لتي حتدثِت عنها ح�سرتِك. ولكن من متطلبات هذ� �حلل �أن ندخل يف در��سة نقدية لأنف�سنا 
�أو  وللغرب على �لت�ساوي. ل ن�ستطيع �أن نقول �لغرب، �لغرب، ونذم يف �لغرب، �أو مندح يف �لغرب، 
نذم �أنف�سنا �أو مندح �أنف�سنا. كل هذه �لحتمالت �لأربع خاطئة متاما. يجب �أن نبد�أ بدر��سة تاريخنا، 
وكان يوجد �سوؤ�ل عن هذ� �أنه يجب �أن نبد�أ بتاريخنا ودر��سته در��سة نقدية لن�سرتجع منه �لعنا�سر 
�لفكرية و�لأخالقية يف �لإطار �لذي عا�س فيه لنكّيفه لإطار جديد ب�سكل نقدي، لأنه �إذ� كان يوجد 
�حلق و�ملمار�سة يف �لغرب يف �أن ي�ستمّدو� �أو ي�ستندو� �إلى �لـ  enlightment وكل �لع�سور و�لقرون 
�لأربعة �ملا�سية (هذ� تاريخهم وهذه ح�سارتهم وهذ� �لـheritage  لديهم.. تر�ثهم)، ملاذ� نحن 
ل نعمل هذ� ب�سكل معقول، �سو�ًء كنا �إ�سالميني �أو غري �إ�سالميني. نقدي لي�س على �ل�سالميني هنا. 
�ل�سالميون لي�س لديهم م�سكلة مع �أنه م�سكلتهم هي �أحيانا ل يفهمونها كفاية، ولكن نقدنا للليب�ليني 
�أنهم لديهم �أزمة inferiority complex (عقدة نق�س). �أنظر �أول �إلى نف�سك وح�سارتك، �أن 
�لإمكانيات  يف  �أنظر  ذلك  وبعد  وجتربتك  وتاريخك  هويتك  من  ق�سًما  منها  ت�ستخل�س  �أن  ت�ستطيع 
ي�سمع  �أن ندخل يف حو�ر مع من  و�أخري� يجب  ولكن  �لليب�يل،  �ملع�سكر  ناق�س يف  �خلارجية. هذ� 
يعلمون،  �لغرب  لنا، لن كثريين يف  �لغرب ويتجادل معنا وي�سم �سفوفه  لنا يف  ي�سمع  �أن  وي�ستطيع 
�أن يكون حاًل جذرًيا؛ هو حل لوجودنا على  �أن �حلل يجب  وفكرة �سحيحة للدعوة �ل�سالمية �ليوم 
�لأر�س، لي�س فقط كم�سلمني. يف هذه �لناحية يجب �أن نقنع �لغرب �أننا نحن وهم معّر�سون لنف�س 
�خلطر. هم مرتاحون �أكرث على �ل�سفينة، هم حجزو� first Class  يف �ل�سفينة �لتي  يركبون فيها، 
كانو�  �إذ�  (هذ�  �ل�سفينة  يف  �سننزل  جميعا  ولكننا  و�جلر�ذين.  �لفئر�ن  مع  �ل�سفينة  قاع  يف  ونحن 
مثل   يفهمون  بدوؤو�  �أ�سخا�س  وهنالك  �ل�سفينة)  هذه  على  جميعا  نحن  باأننا  �لر�سالة  هذه  يفهمون 
alasdair maclntyre (و�حد من �أئمة هذ� �ملع�سكر �لذي فهم، �أو بد�أ يفهم خطورة �لو�سع على 

هذ� �مل�ستوى)، حينها يوجد لدينا م�ستقبل �أن نخلق عاملًا �أف�سل وهذ� �لذي نريده، و�سكًر�.

د. �إ�سالح: �أ�سكر د. و�ئل حالق على �سعة �سدره وعلى �سعة علمه وعلى كرثة تو��سعه و�أتاأمل �أل تكون 
هذه �آخر مرة ن�ست�سيف فيها د. و�ئل ونكون د�ئما يف لقاء�ت مع ح�سرتك يف �مل�ستقبل.   
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عرب ما قبل �لدعوة: تفنيد لت�سوٍر �سائد
جمال �ساهر

عبد �لكرمي �لبغوثي 
ندمي م�سي�س

 ي�سلط هذ� �لبحث �ل�سوء على كيفية تعامل �لتيار �ل�سائد من �لباحثني �لعرب �لقدماء و�ملعا�سرين، 
مع عرب ما فبل �لدعوة �لإ�سالمية، ليظهر تاأثري �أفكارهم �مل�سبقة على نتائج �أبحاثهم، وعلى تكري�س 
ت�سور �سي�سود يف �أدبيات عدة، مفاده �أن �لعرب مل يكن لديهم فكر �أو جتريد فل�سفي. ولبيان مو��سع 
�ملقدمة من قبلهم ملا  و�لتف�سري�ت  �لأبحاث،  �إجر�ء تلك  �ملعتمدة يف  �لنظرية  �لأطر  �لتناق�س بني 
يرونه ويجدونه عند �لعرب كدللة على حجم �لإ�سكالت �ملت�سمنة يف مثل هذه �لأبحاث، هذ� من 
�للغة  �أّهل  لغوي،  غنى  من  �لعرب  عند  كان  ما  بتبيان  �لبحث  يقوم  �لأخرى،  �لناحية  ومن  ناحية، 
وب�سرور�ت �حلياة يف  بالطبيعة  يتعلق  ل  �ملعرفية،  �لدر�ية  تعزز  �إب�ستمولوجية  �أد�ة  لتكون  �لعربية 

�ل�سحر�ء فح�سب، بل �أي�سًا فيما يتعلق بتاأويل حياتهم �لجتماعية و�لثقافية على حٍد �سو�ء.

مقدمة

نق�سد بالعرب هنا عرب ما قبل �لدعوة �لإ�سالمية، و�إن كنا �سنتناول بع�س �لآر�ء �لتي تتحدث عن 
�لعرب عامة، ما قبل �لدعوة وما بعدها، يف حماولة لت�سليط �ل�سوء على �سلوك جل �لباحثني عند 
��سطد�مهم مبعطيات تاريخية تتنافى وما يحملون من �أفكار ومعتقد�ت، وذلك من �أجل �لتدليل على 
�أن �ملعطيات �لتاريخية، مهما كانت، مل تبدل ومل تغري من �أفكارهم �مل�سبقة باأنه مل يكن »للعرب، يف 
جاهليتها، من علم تفاخر به وتباري فيه �سوى علم ل�سانها، و�أحكام لغتها، ونظم �لأ�سعار، وتاأليف 
�خلطب«4، �لتي يوؤكدها �لباحثون، ومن بينهم طر�بي�سي، بقوله: »رغم ورود �أخبار عن كتب متد�ولة 
لدى �لعرب ما قبل �لإ�سالم، ينبغي �أن ن�ستدرك ونقول �إن �لنرث �لوحيد �لذي عرفه عرب �جلاهلية 
هو نرث �لأمثال و�حلكم و�سجع �لكهان �لقريب يف بنيته �إلى �ل�سعر«5، فاأتت �لأبحاث، وكانت كذلك 
نتائجها متناغمة ومن�سجمة مع هذه �لأفكار. وللدقة نود �لإ�سارة �إلى �أن �لأفكار �مل�سبقة، �لتي يحملها 

و�لتاريخ و�ملجتمع،  �لعربية  �لدر��سات  �لعربية وجماعة  �لوحدة  �لعربي، بريوت، مركز در��سات  �لعقل  4- �جلابري، حممد عابد، تكوين 
1991 م، 88.

5- طر�بي�سي، جورج، نقد نقد �لعقل �لعربي، �إ�سكاليات �لعقل �لعربي، بريوت، د�ر �ل�ساقي 1998 م، 180.
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هوؤلء �لباحثون عن �لعرب، هي �أحد �لعو�مل �لرئي�سة، �إن مل تكن �لعامل �لوحيد، �لتي حددت يف 
تعاملهم، من فهم وحتليل وتف�سري، ملا بني �أيديهم من معطيات تاريخية تتعلق بالعرب، �لأمر �لذي 
ر�سخ �أفكارهم �مل�سبقة عن �لعرب، وهذ� بدورة �أكد �لزعم باأن �مل�سادر �لفكرية للفل�سفة �لعربية 

�لإ�سالمية ل عالقة لها بالعرب، بل هي يونانية �ملن�ساأ و�لأ�سل. 

حيث  من  �لتعامل،  خ�سو�سية  هو  هنا  �لالفت  �أن  �إل  �لقاعدة6.  عن  خارجًا  �لتعامل  هذ�  ولي�س 
�لإ�سر�ر على �إخر�ج �لعرب من د�ئرة �لتف�سري �لنظري �ملُعتمد يف تف�سري �لظو�هر نف�سها عند �سائر 
�ل�سعوب، حيث بالغ �لبع�س فاأخرجهم حتى من د�ئرة �ل�سعوب. فقد قرر �ل�سهر�ستاين، مثاًل، �لذي 
يف  هياأ  »ول  �لفل�سفة،  علم  من  �سيئا  �لعرب  مينح  مل  �هلل  باأن  �لهجري،  �خلام�س  �لقرن  يف  عا�س 

طباعهم للعناية به«7. 

ميكننا �أن نقرر حقيقة �أنه لول �سيوع �لأفكار �مل�سبقة عن �لعرب، لتك�سفت خ�سائ�سهم منذ �لقدم، 
ولظهر ما كان بني �أيديهم من معرفة وطر�ئق فكرية. ق�سدت �لقول �إن �لحتكام لالأفكار �مل�سبقة يف 
�إ�سد�ر �لأحكام، �سّكل وما ز�ل ي�سّكل، �أحد �أهم �لأ�سباب ل�ستمر�ر �جلهل مبا كان عليه �لعرب، ولول 
ذلك ل�سلط �لباحثون �ل�سوء تنقيبا وحتليال على �لقر�ئن �ملتوفرة، �لد�لة على عمق �لفكر و�ت�ساع 

�لوعي و�نت�سار �ملعرفة عند عرب ما قبل �لدعوة �لإ�سالمية.

من هنا، �سيقوم هذ� �لبحث على �فرت��س نظري �أ�سا�سي، موؤد�ه �أن �لعرب مثلهم مثل �سائر �ل�سعوب، 
ينطبق عليهم ما ينطبق على غريهم. ول نق�سد بهذ� �أن ل خ�سو�سية للعرب �أو لغريهم، بل نق�سد 
�لقول �إن �لنظريات يف �نطباقاتها �ملمكنة على �سائر �ل�سعوب، تنطبق �أي�سا على �لعرب. فاإذ� كان 
الظواهر  لتف�سري  الإن�ساين،  والن�ساط  احلياتية  ال�سروط  بني  تربط  نظريات  نعتمد  اأن  املمكن  من 
ون�ساأتها  �لظو�هر  لتف�سري  �لنظرية ذ�تها  نعتمد  �أن  �أي�سا  �ملمكن  يكون من  �ل�سعوب،  ون�ساأتها عند 
عند �لعرب. و�إذ� �رتبط ن�سج �لفكر و�ت�ساع �ملعرفة مع ن�سج �للغة، يكون هذ� �سحيحا �أي�سا بالن�سبة 

للعرب. 

حدود �ملوقف

�إن �لعتقاد بجهالة �لعرب من جهة، و�لتاأكيد على �سذ�جة �لبدوي من جهة �أخرى، ت�سكالن �ملنطلق 

 ،The Structure of Scientific Revolution يف كتابه Thomas Kuhn 6- �لأمر �لذي يتحدث عنه توما�س كون
�لعلمية  �لتجربة  بل على  �أبحاثهم،  لنتائج  لي�س فقط على فهمهم  بنظرية علمية معينة،  �لعلماء  �إميان  تاأثري  �إلى حجم  �إ�سارته  1962 يف 
 Thomas Kuhn، ”Logic of Discovery or Psychology of Research“ in �أي�سا:  �أنظر  برمتها. 
 Criticism and the Growth of Knowledge، Edited by: Imre Lakatos & Alan Musgrave،

23  -  1 1982؛   ،Cambridge University Press، Cambridge
7- �ل�سهر�ستاين، �أبي �لفتح عبد �لكرمي �بن �أبي بكر، �مللل و�لنحل، حتقيق حممد �لوكيل، �لقاهرة، موؤ�سة �حللبي، 1968 م، ج 1، 10. 
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�لباحثني، ومنهم �لعرب، وب�سكل خا�س عند تناول عرب ما قبل  �لأ�سا�س، و�ليقني �لر��سخ ملعظم 
هما  و�سذ�جتهم  �لعرب  جهالة  كاأن  �أو  �لعربية،  للبد�وة  �سفتان  و�ل�سذ�جة،  �جلهالة  كاأن  �لدعوة. 
للبد�وة  ك�سفتني  و�ل�سذ�جة،  �جلهالة  توظيف  يتم  فتارة  دو�ليك،  وهكذ�  بدوية.  و�سذ�جة  جهالة 
�لعربية، وتارة �أخرى يتم �عتماد جهالة �لعرب و�سذ�جتهم �لبدوية، �إما للتف�سري، �أو للحكم عليهم، 
�أو حتى ملجرد �إبد�ء مالحظات عابرة. وقد و�سل �لأمر ببع�س �لباحثني �لذين �ساع بينهم �لعتقاد 
ب�سذ�جة �لعرب �لبدوية و��ستحكم، �أن يطلقو� حكمًا باأن »�ل�سمات �لثقافية �لعامة �ملميزة ملا ميكن 
�أن ي�سمى (�لعقلية �لعربية)، هي �سمات مهما �ختلفت حولها �لأحكام و�لروؤى، متتاز يف نهاية �لأمر 
�لمتز�ج  فكرة  تقبل  ول  �لعميق،  �لنظري  �لتفل�سف  �إلى  تنزع  ل  (برجماتية)  عملية  ثقافة  باأنها: 
�حلكم  حجم  مع  يتنا�سق  بتف�سري  هذ�  حكمه  يقرن  �أن  دون  من  و�لب�سر«8،  �لآلهة  بني  و�لتد�خل 
وخطورته، وكاأن �لإ�سارة �إلى »برجماتية« �لتفكري كافية لنفي �لقدرة على �خللق و�لإبد�ع،  �أو على 
�لتفل�سف �لنظري �لعميق عند �أحد. يقول �إ�سر�ئيل ولفن�سون على �سبيل �ملثال: �إن �لكنعانيني، ب�سبب 
عقليتهم �ملادية و�لأر�سية، �خرتعو� ما �خرتعو� وخلقو� ما خلقو�، فهم �لذين »�خرتعو� �ل�سفينة، 
و�هتدو� �إلى عمل �لزجاج، وو�سعو� نظام �حل�ساب، وهم �لذين �خرتعو� �أبجدية �لكتابة �ملختزلة 
بالن�سبة للخط امل�سماري والهريوغليفي، فال غرو اأن اأ�سبح اخلط الكنعاين اأ�سا�سا جلميع خطوط 
�لعامل �ملتمدن يف �ل�سرق و�لغرب«9، بل و�إلى �لكنعانيني �أ�سحاب �لعقلية �ملادية ُين�سب �أي�سا �خرت�ع 
يورد  ما  ح�سب  جالزر،  بر�أي  �أخذنا  �إذ�  ذلك،  من  �أكرث  �لذرية«10.  و�لنظريات  �لأرجو�ين  »�للون 
�إمنا يدل على بطون معينية  كتابات م�سرية  ورد »يف  �لذي  �للفظ »معني م�سر�ن«  باأن  ولفن�سون، 
وجدت يف م�سر وطردو� منها... و�أن هذه �لقبائل �ملعينية هي بعينها �لقبائل �ل�سامية �لتي فتحت 
م�سر وحكمتها قرونا كثرية، وعرفت بعدئذ با�سم �ل�سا�سو �أو �لهك�سو�س«11، تكون هذه �لقبائل، وهي 
�لعربية »�لتي حكمت بع�س �لبالد يف �سمال �جلزيرة زمنا طويال«12، هي �لتي  �أعظم �لقبائل  من 
�إلى بالد �لإغريق، و�لذي  �أدخلت �لعجلة �حلربية و�ل�سيف �إلى م�سر، وهي �لتي �أدخلت �لأبجدية 

يعتقد برنال باأن ذلك ل بد �أن يكون قد مت قبل 1400 ق.م13. 

�أما بالن�سبة لالدعاء �لقائل بعدم �إميانهم �أو قبولهم لفكرة �لمتز�ج و�لتد�خل بني �لآلهة و�لب�سر، 
من نوع ما يقوله �ملعّري يف ر�سالته: �إن �لعرب مل تكن »يف �جلاهلية تقدُم على هذه �لعظائم، و�لأمور 
غري �لنظائم، بل كانت عقولهم جتنح �إلى ر�أي �حلكماء، وما �سلف من كتب �لقدماء. �إذ كان �أكرث 
�لفال�سفة ل يقولون بنبي، وينظرون �إلى من زعم ذلك بعني �لغبي«14، �أي �أن عدم �إميان �لعرب بفكرة 

8- زيد�ن، يو�سف، �لالهوت �لعربي و�أ�سول �لعنف �لديني، �لقاهرة، د�ر �ل�سروق، 2010 م، 87.
9- ولفن�سون، �إ�سر�ئيل، تاريخ �للغات �ل�سامية، بريوت، د�ر �لقلم، 1980 م، 52.

10- مازيل، جان، تاريخ �حل�سارة �لفينيقية �لكنعانية، ترجمة ربا �خل�س، �لالذقية، د�ر �حلو�ر، 1998 م، 17.
11- ولفن�سون، �إ�سر�ئيل، 176.

12- ولفن�سون، �مل�سدر �ل�سابق، 177.
13- برنال، مارتن، �أثينا �ل�سود�ء، حترير �أحمد عثمان، �لقاهرة، �ملجل�س �لأعلى للثقافة، 2002 م، 190.

14- املعّري، اأبي العالء، ر�سالة الغفران، حتقيق عائ�سة عبد الرحمن )بنت ال�ساطئ(، القاهرة، دار املعارف، ط 9،  440.
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�لنبوة �أو بفكرة �لمتز�ج و�لتد�خل بني �لآلهة و�لب�سر، نابع من �سخافة �لفكرة عندهم، مثلهم يف 
ذلك مثل �لكثري من �لوثنيني �لذين بدت لهم �مل�سيحية »عقيدة بربرية، وبد� �هلل �مل�سيحي �إلها �سار� 
�أو بد�ئيا يتدخل باأ�سلوب ل عقالين يف �سوؤون �لب�سر، لي�س فيه �سيء م�سرتك مع �إله �لفال�سفة �لذي 

ل يعرتيه �لتغري، و�لنائي، مثل �إله �أر�سطو«15. 

باأنه من  �عتقاده  ول  �لعربية،  �مل�سادر  ��ستثناء يف  لي�س  و�سذ�جتهم  �لعرب  زيد�ن جلهل  �فرت��س 
خطاأ  �إلى  �مل�سادر  �أ�سارت  لو  حتى  حكمه،  عند  يقف  �أن  دون  من  عليهم  باحلكم  يقوم  �أن  �ملمكن 
وكاأن  و�عتقاده،  �إلى غري موقفه  ذ�ته  �مل�سادر يف مو�سوع بحثه بحد  �أ�سارت  لو  بل وحتى  �حلكم، 
كل ما يخالف ر�أيه، و�إن كانت معطيات تاريخية، لي�س فقط ل قيمة له ول حاجة للتعامل معه، بل 
وغري موجود �أ�سال. مثال �آخر هو عزة ح�سن، �لذي يقول يف تقدميه لكتاب �بن �لأجد�بي، من دون 
�أي تعليق ومن دون �أي حماولة لإ�سناد مقولته: �إن »معرفة �لعرب يف �جلاهلية يف مو�سوع �لأزمنة 
و�لأنو�ء كانت معرفة عملية، قائمة على �لتجربة �مل�ستمرة خالل �ل�سنني و�لدهور، ومبنية على جمرد 

�لعيان، غري م�ستنبطة بالنظر �لعقلي و�لبحث �لعلمي، جلهلهم علوم �لريا�سيات و�لهند�سة«16.

يذكر �جلاحظ، عن �ليقطري، ق�سة تتحدث عن و�سف �أعر�بي »لبع�س �أهل �حلا�سرة جنوم �لأنو�ء، 
وجنوم �لهتد�ء، وجنوم �ساعات �لليل و�ل�سعود و�لنحو�س. فقال قائل ل�سيخ عبادي كان حا�سر�: �أما 

ترى هذ� �لأعر�بي يعرف من �لنجوم ما ل نعرف! قال: ويل �أمك، من ل يعرف �أجد�ع بيته؟«17 

من �أجل �لوقوف على مدى �سالمة و�سف �ل�سيخ �لعبادي لعالقة �لعربي ومعرفته بالنجوم، علينا �أن 
ننظر يف �سائر معارفه �ملرتبطة بحركة �لطبيعة ومن �سمنها �لنجوم. 

خالل  �لطبيعة  بها  متر  حالت  كاأربع  �لأربعة،  �ل�سنة  ف�سول  بني  �لتمييز  عند  �لعربي  يتوقف  مل 
دورتها، بل ق�سم كل ف�سل من �لف�سول �لأربعة �إلى فرت�ت من�سوبة �إلى حال كل فرتة وفرتة يف كل 
�أزمنة �ل�ستاء  �لو�قع فيه. فاأول  ف�سل وف�سل من �لف�سول �لأربعة، »وي�سمى كل زمن با�سم �لغيث 
�أزمنة �ل�سيف �لثالثة �ل�سيف، م�سدد  و�أول  �ل�ستاء، ثم �لربيع، وكلها �ستاء.  مّي، ثم  �لَو�سنْ �لثالثة 
�لياء، ثم �حلميم، ثم �خلريف، وكلها �سيف«18، بل وميزو� بني حالت �ملطر ومميز�ته، بدء� برتتيب 
�ملطر �ل�سعيف، مرور� بجميع �أنو�ع �ملطر19. وجاءت �أ�سهر �ل�سنة لت�سري �إلى ما مييز �لطبيعة يف كل 

15- �أرم�سرتونغ، كارين، �هلل و�لإن�سان على �متد�د 4000 �سنة من �إبر�هيم �خلليل حتى �لع�سر �حلايل، ترجمة حممد �جلور�، دم�سق، 
د�ر �حل�ساد، 1996 م، 104. 

اأبي رقراق،  اإ�سماعيل، الأزمنة والأنواء، حتقيق عزة ح�سن، الرباط، دار  اإبراهيم ابن  اإ�سحاق  اأبي  16- يف: عزة، ح�سن، ابن الأجدابي، 
2006 م، 11.

�ألبابي �حللبي  �لقاهرة، مطبعة م�سطفى   ،6 2، ج  ال�سالم هارون، ط  بن بحر، احليوان، حتقيق عبد  اأبي عثمان عمرو  17- اجلاحظ، 
و�أولده، 31.

18- �بن �لأجد�بي ، �لأزمنة و�لأنو�ء، 95.
19- ل حاجة، هنا، لتعد�د �أ�سماء �ملطر، وعددها 29 ��سما، بالإ�سافة لأنو�ع �ملطر �ل�سعيف (�أنظر �لثعالبي، �أبي من�سور عبد �مللك بن 
حممد، فقه �للغة و�أ�سر�ر �لعربية، حتقيق يا�سني �لأيوبي، بريوت، �ملكتبة �لع�سرية، 2000، 303). تكفي �لإ�سارة �إلى وجودها للدللة على 

ن�ساط العرب املعريف بكل ما يتعلق بالأنواء والأزمنة. 
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وقت من �أوقات تلك �لفرتة من ذلك �لف�سل، ومن ثم قامو� بالتمييز بني ع�سرة �أحو�ل كل �سهر، �أي 
�أن جتزيئ �ل�سنة �إلى مركباتها كان جتزيئا لأحو�ل �لطبيعة يف �أزمنة. 

وعدم  الأ�سهر  ثبات  نفهم  واأن  نتعامل،  اأن  علينا  للعرب،  اللغوي  الن�ساط  هذا  �سياق  ويف  هنا،  من 
دور�نها قبل �لدعوة يف �ل�سنة، حيث جاء �لن�سيء للحفاظ على ثباتها ومو�عيدها من�سوبًا لأحو�ل 
كان  �ل�سنة.  يف  و�سهر  �سهر  كل  يف  للمعطيات  ن�سبة  �أ�سماءها  عندهم  �لأ�سهر  فاأخذت  �لطبيعة، 
»�ستاوؤهم �أبد� يف جمادي �لأول وجمادي �لآخرة، ويجمد �ملاء يف هذين �ل�سهرين؛ ولذلك �سموهما 
بهذ� �ل�سم«20. وكان �سيفهم �أبد� يف رم�سان، وذلك ل�سدة �حلر يف تلك �لفرتة من �ل�سنة. بل �إن 
�أ�سماء  �لعربية  لل�سهور  كان  �لأ�سماء،  لهذه  فبالإ�سافة  �لطبيعة،  بتف�سيل حالت  يكتفو�  �لعرب مل 
�سهر،  كل  من  �لطبيعة  حال  يف  �حلياة  حال  �إلى  ت�سري  �لتي  وخو�ن،  و�لناجر  �ملوؤمتر  مثل  �أخرى، 
�ل�ستاء  »�سهري  وي�سمون  �أق�سيتها«21،  �ل�سنة من  به  تاأتي  �سيء مما  بكل  ياأمتر  �أن  »معناه  فاملوؤمتر 
�خلال�س �سهري قماح... و�سميا بذلك لأن �لإبل ترفع روؤو�سها عند �ملاء ل�سدة برده و�لإبل �لقماح، 
�لتي ترفع روؤو�سها... وي�سمون �سهري �لقيظ �للذين يخل�س فيهما حّره، �سهري ناجر، و�سميا بذلك 

لأن �لإبل ت�سرب، فال تكاد تروى ل�سدة �حلر. و�لنجر و�لبغر متقاربان، وهو �أن ت�سرب فال تروى.«22

وكان لكل ثالث ليال منها ��سم خا�س بها، »فالثالث �لأولى: غرر، و�لثانية: نفل، لأن �لُغَرَر كانت 
ٌر،  ُزهنْ و�لر�بعة:  �لنجوم،  �سوء  �لقمر  �سوء  فيها  يغلب  ٌر،  ُبهنْ و�لثالثة:  عليها،  زيادة  وهذه  �أ�سال 
ل�سو�د  ُدَرٌع،  و�ل�ساد�سة:  �آخرها،  �إلى  �أولها  من  فيها  يطلع  �لقمر  لأن  بي�ٌس،  و�خلام�سة:  لبيا�سها، 
ل�سدة �سو�دهن،  َحناد�ُس،  و�لثامنة:  �ل�سو�د عليها،  لغلبة  و�ل�سابعة: ظلم،  �أو�ئلها وبيا�س �سائرها، 
ِحُق فيها �لهالل، و�لعا�سرة: �لّد�دَء، و�لّد�أد�أة �سدة �لظلمة، وفيها ي�ست�سر �لقمر  و�لتا�سعة: حِماٌق، مَيَّ
ليلة �أو ليلتني، فال ُيرى غدوة ول ع�سية، وت�سمى ليلة �لثامن و�لع�سرين �لّدعجاء، و�لتا�سع و�لع�سرين 

ماء، و�لثالثني �لليالء، وهي �لثالث �لّد�دُء«23.  �لّدهنْ

�إن جتزيئ �ل�سنة �إلى مركباتها، وت�سنيف حركة �لطبيعة و�أحو�لها، و�لتمييز بني كل جزء يف دورتها، 
هو �أحد �لو�سائل �لتي ��ستخدمها �لعرب للتعامل مع �ل�سحر�ء من �أجل �لتحكم بحياتهم، فمو��سم 
�لعرب على �سبيل �ملثال »كاحلج و�لأ�سو�ق �لكبى، وهي وجه من وجوه �حل�سارة يف ع�سر �جلاهلية، 
ل يكفي �أن تكون مو�عيدها معروفة، و�أيام قيامها و�نق�سائها معلومة، بل يجب �أن تكون لها مو�قيت 
ثابتة، ل تدور يف �لزمن، دور�ن �ل�سهور يف �ل�سنة �لقمرية، تكون مرة يف �ل�ستاء، و�أخرى يف �ل�سيف، 
تارة يف �لربيع و�أخرى يف �خلريف...  ولذلك كان �لعرب يف �جلاهلية يقومون بفعل »�لكب�س«، تثبيتا 

ملو��سمهم يف �لأزمنة، وي�سمونه: »�لن�سيء« مبعنى �لتاأخري«24. 

20- �لأ�سفهاين، �بي �لقا�سم �حل�سن بن حممد، �لأزمنة و�لأمكنة، حيدر �أباد، د�ر �ملعارف، 1332 هـ،، ج 1، 86.
21- �لبريوين، �أبي �لريحان حممد بن �أحمد، �لآثار �لباقية من �لقرون �خلالية، �لقاهرة، مكتبة �لثقافة �لدينية، 2008 م، 60.

  . 22- �بن قتيبة، �أبي حممد عبد �هلل بن م�سلم، ت 276 هـ، �لأنو�ء يف مو��سم �لعرب، بغد�د، �ل�سوؤوون �لثقافية �لعامة، 1988 م، 109 – 110
23- �بن �لأجد�بي، �لأزمنة و�لأنو�ء، 85، 87. 

24- حّمور، عرفان حممد، �ملو��سم وح�ساب �لزمن عند �لعرب قبل �لإ�سالم، بريوت، موؤ�س�سة �لرحاب �حلديثة، 2000 م، 8 – 9.
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�إن ت�سنيف �أحو�ل �حلياة ومتييزها بعالقتها باأحو�ل �لطبيعة وت�سميتها، هو فعل تقريب وربط بني 
�سلوك �لطبيعة و�ل�سلوك �لجتماعي، وهو فعل �إدخال للطبيعة �إلى حيز �لف�ساء �لجتماعي ومزجها 
فيه لإحكام �ل�سيطرة على حياتهم فيها، و�لأد�ة هي �للغة، �لتي مل يكن من �ملمكن �أن يتم توظيفها 

من دون �أن تكون قد و�سلت �إلى مرحلة من �لن�سج كافية. 

�إذ� كانت �للغة، كما يقول جري�ر جهامي، هي »مبد�أ فاعل يفر�س على �لفكر جملة من �لتمييز�ت 
�ملتو�رثة  �لتجارب  من  متنوع  م�ستودع  �إلى  لغة  كل  نظام  يحّول  ما  وهذ�  �لذ�تية،  و�لقيم  �ملختلفة 
هذا  من  جزء  هي  اللغوي،  الن�ساط  من  جزءًا  بو�سفها  الت�سمية،  فاإن  �ملتالحقة«25،  �لأجيال  عن 
�مل�ستودع، وبو�سفها كذلك، ت�سري �إلى طبيعة �لتجربة �ملتو�رثة عن �لأجيال �ملتالحقة، و�إلى طبيعة 
اإن  اإذ  ببيئته وطبيعتها.  دال على حدود معرفته  ن�ساط  اأي�سا  اإنها  بل  بيئته،  اللغة مع  ُمنتج  عالقة 
�أنه فعل  فعل �لت�سمية، كفعل جتريد، هو فعل متييز ملا يجعل �ل�سيء ما هو ويف�سله عن غريه، �أي 
ت�سنيف للموجود�ت، كما للظو�هر، بعد �لإ�سارة �إلى خ�سائ�سها للتمييز بينها، وهو بهذ� فعل د�ل 
�لت�سنيفات  وطالت  �لتجريد�ت  تعددت  كلما  �إنه  نقول  وبهذ�،  �ملعرفة.  ونوع  �لإدر�ك  طبيعة  على 
عدد� من �لظو�هر و�ملوجود�ت �أكب، كانت �ملعرفة بالطبيعة �أن�سج. وكلما تعددت �لت�سميات للتمييز 
�أعمق و�أو�سح. ومتييز� بني  �أ�سماء �ملطر، كانت �ملعرفة  بني �حلالت �ملختلفة للظو�هر، مثل تعدد 
�لت�سمية و�لو�سف؛ كلما طالت كرثة �لت�سميات، كان تناقل �ملعلومات �أ�سهل و�أ�سرع، فنقل �ملعلومات 
يحتاج، ولو تقنيا، �إلى عدد من �لكلمات �أكب ومن �لكالم �أكرث. وكلما كان تناقل �ملعلومات �أ�سهل، 

كانت �إمكانية ن�سرها وتر�كمها �أكب.    

وبهذ�، �إذ� �أردنا �أن نربط بني ما قبل �لدعوة وما بعدها، من حيث �ل�ستغال باللغة، نقول: �إن جذور 
هذا النوع من الن�ساط واأ�سا�سه بعد الدعوة، ممتدة يف اأر�ض عرب ما قبل الدعوة. املق�سود هنا، 
لي�س �ملعنى �لذي يق�سده �لفار�بي يف قوله �إن »�لعو�م و�جلمهور هم �أ�سبق يف �لزمان من �خلو��س، 
و�ملعارف �مل�سرتكة �لتي هي بادئ ر�أي �جلميع هي �أ�سبق يف �لزمان من �ل�سنائع �لعملية ومن �ملعارف 
�لتي تخ�ّس �سناعة منها، وهذه جميعها هي �ملعارف �لعامية«26، بل اإن الن�ساط اللغوي بحد ذاته كان 

م�سروع �لعرب وهاج�سهم قبل �لدعوة، وكذلك �لأمر بالن�سبة لن�ساطهم �ملعريف. 

�للغة قيد �ملر�وغة

»وكل معنى للعجم، فاإمنا هو عن طول فكرة وعن �جتهاد ر�أي، وطول خلوة، وعن ت�ساور ومعاونة، 
وعن طول �لتفكر ودر��سة �لكتب، وحكاية �لثاين علم �لأول، وزيادة �لثالث علم �لثاين، حتى �جتمعت 

25- جهامي، جري�ر، �ل�سكالية �للغوية يف �لفل�سفة �لعربية، بريوت، �ملكتبة �لفل�سفية، 1986 م، 1. 
26- �لفار�بي، �أبو �لن�سر، �حلروف، حتقيق حم�سن مهدي، بريوت، د�ر �مل�سرق، 1986 م، 134.
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ثمار تلك �لفكر عند �آخرهم. كل �سيء للعرب فاإمنا هو بديهة و�رجتال، وكاأنه �إلهام، ولي�ست هناك 
وهم  و�أكرث،  �أظهر  عندهم  �جليد  �لكالم  وكان  ��ستعانة...  ول  فكر  �إجالة  ول  مكابدة،  ول  معاناة 
عليه �أقدر، وله �أقهر، وكل و�حد يف نف�سه �أنطق، ومكانه من �لبيان �أرفع، وخطباوؤهم للكالم �أوجد، 

و�لكالم عليهم �أ�سهل وعليه �أي�سر...«27. 

يتعامل �جلابري ويف�سر هذ� �لقول، باأن �جلاحظ، و�إن مل يكن متنبها، ي�سلب �لعرب »�لقدرة على 
»�لتعقل«، مبعنى �ل�ستدلل و�ملحاكمة �لعقلية. �إن »�لعقل �لعربي«، ح�سب �جلاحظ، قو�مه �لبد�هة 
حتكم  معناه  وهذ�  �لأحكام،  �إ�سد�ر  يف  �لرتدد  وعدم  »�لفهم«  �سرعة  بذلك  يريد  وهو  و�لرجتال، 
قو�مها  �لتي  �ملو�سوعية  �لنظرة  مقابل  وذلك يف  �آنية،  �أفعال  ردود  توؤ�س�سها  �لتي  �ملعيارية  �لنظرة 
»�ملعاناة و�ملكابدة و�إجالة �لنظر«، �لتي يجعلها �جلاحظ من خو��س »�لعقل« عند �لعجم من فر�س 

ويونان«28. 

وقبل �لتعامل مع تف�سري �جلابري ملوقف �جلاحظ، علينا ��ستي�ساح معنى »�لفطرة« و »�لبد�هة« يف 
�للغة �لعربية، حتى تتبني �إن كان �جلاحظ يقوم حقا ب�سلب �لعرب قدرتهم على �لتعقل، ولو من دون 

�أن يق�سد. 

�لفطرة، بك�سر �لفاء، ما فطر �هلل عليه �خللق من معرفته، وهي �لبتد�ء و�لخرت�ع. وفطر، بالفتح، 
�سقه، وتفطر ال�سيء، يعني ت�سقق. )ل�سان العرب، مادة »ف . ط . ر«(، وكل من املعنيني يوؤدي اإلى 
�لآخر. فالت�سقق هو ت�سقق �ل�سيء بذ�ته �إلى جز�أين، و�إذ� كانت �للغة عند �لعرب بالفطرة، تكون �للغة 
جز�أه �لآخر. �أما معنى �لفطرة، بالك�سر، فتعني �أن �للغة عند �لعرب، من �إيجاز يف �لعبارة وبالغة، 
�بتد�ء منه و�خرت�ع له. و�إذ� نظرنا �إلى معنى �لبد�هة، جنده ل يختلف عن �ملعنى �لثاين للفطرة، 
وهو �أَول كل �سيء وما يفجاأ منه (ل�سان �لعرب، مادة »ب . د . هـ«). و��ستنادً� �إلى هذ� �لفهم، عب 
�جلاحظ عن موقفه بخ�سو�س عالقة �لعربي مع �للغة. �لأمر �لذي يعني �أن تف�سري �جلابري لر�أي 
اجلاحظ بالعرب ومبمار�ساتهم اللغوية، على اأنه نفي لقدرتهم على التعقل، هو اإ�سقاط، وهو حتميل 
�لعقل  �لتي يقيمها �جلابري بني  �أنه تف�سري يعتمد على �ملفا�سلة  �أي  لن�س �جلاحظ ما ل يحتمل، 

و�لبد�هة و�لفطرة، تف�سيال لالأول و�عتباره قيمة بحد ذ�ته. 

و�لبد�هة،  �لعقل  �للغة، ل يفا�سل بني  �لعربي و�لعجمي مع  �إن �جلاحظ، عندما يقارن بني عالقة 
و�إن ��ست�سعرنا وجود ��ستح�سان و�إعجاب بعالقة �لعربي مع ن�ساطه �للغوي، فاإنه يتحدث عن �سبيلني 
والعجمي  والبداهة،  بالفطرة  العربي  ذاته؛  الن�ساط  ملمار�سة  بل وعن ملكتني خمتلفتني  خمتلفني، 
�أن  كالمه  من  ن�ستنتج  �أن  باإمكاننا  ولي�س  ينف،  مل  �جلاحظ  �أن  يعني  �لذي  �لأمر  و�ملعاناة.  بالكد 
�لعربي ل ي�ستعمل و/�أو ل ي�ستطيع �أن ي�ستعمل عقله يف �إنتاجه �للغوي، �إمنا ل يحتاج للمعاناة و�لكد 

يف هذ� �لنوع من ن�ساطه. 

27- �جلاحظ، �أبي عثمان عمرو بن بحر، �لبيان و�لتبيني، حتقيق عبد �ل�سالم هارون، �لقاهرة، مكتبة �خلاجني، 1998، ج 3، 28.
28- �جلابري، حممد عابد، تكوين �لعقل �لعربي ، 32.
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�أخرى، بطريقة  يتعامل معها بطريقة  �أن  �لعربي، فلماذ� عليه  يد  �للغة يف متناول  �إذ� كانت  �لآن، 
من ل ي�ستطيع �سوى �أن يجهد ويكد من �أجلها؟ �أم �أن على �لعربي �أن ي�سلك م�سلك �ليونانيني، بغ�س 

�لنظر عن ملكاته، حتى يتم �لعرت�ف بن�ساطه �لفكري وتقدير �إنتاجه �للغوي؟ 

�أن ربط �جلابري للذ�تية مع �لبد�هة و�لفطرة، وربطه للمو�سوعية مع  �إلى  هنا، ل بد من �لتنويه 
ومن  القرائن،  ومن  التمييز،  من  الكثري  ينق�سه  واملعاناة،  واجلهد  بالكد  املرافق  العقلي  الن�ساط 
ومعاناة.  وجهد  بكد  يرتافق  كان  واإن  باملو�سوعية،  يت�سف  عقلي  ن�ساط  كل  فلي�ض  العلمي،  احلذر 
وعندما نتحدث عن �لإنتاج �للغوي -عن جمرد �لإنتاج �للغوي- فال مكان للحديث عن مو�سوعية 
الن�ساط العقلي. اإذ اإن املو�سوعية، كم�سطلح، ترتبط باحلديث عن احلقيقة باملعنى التمثيلي للكلمة 
تعريف  لأر�سطو29،  تباعا  �لكندي  يحدد  هنا  ومن   ،relationship of correspondence
�ل�سدق على �أنه »�لقول �ملوجب ما هو، و�ل�سالب ما لي�س هو؛ وهو �أي�سا �إما �إثبات �سيء لي�س هو، 
�للغة  باحلديث عن عالقة  ترتبط  �ملو�سوعية كمفهوم،  �أن  �أي  له«30،  �سيء هو  �سيء عن  نفي  و�إما 
�حلديث  كان  و�إذ�  و�ل�سياغة.  �لإنتاج  عملية  خالل  من  ولي�س  �لو�قع،  مع  و�سياغتها  �إنتاجها  بعد 
عن �لإنتاج �لأدبي، بغ�س �لنظر عن نوعه، فلن يكون للمو�سوعية عالقة مع �للغة حتى بعد �إنتاجها 
و�سياغتها، �إذ �إن �لقول �جلازم، كما يقول �لفار�بي، هو »ما يقع �حلكم عليه، فاإنه �سادق �أو كاذب، 
ببنيته وبذ�ته، ل بالعر�س«31، و�لإنتاج �لأدبي ل يقع �سمن �لأقو�ل �جلازمة، وما ل يقع �سمن �لأقو�ل 

�جلازمة، ل عالقة له باملو�سوعية. 

وتف�سري اجلابري لن�ض اجلاحظ، بخ�سو�ض ن�ساط العرب اللغوي، باأنه �سلب للن�ساط العقلي يتوافق 
مع حكمه على �لعامل �لذي جمعت منه �للغة يف ع�سر �لتدوين، باأنه عامل »ح�سي ل تاريخي«، و�لتدوين 
ن يف  �إنه �لعقل �ملكوَّ �أول مظهر من مظاهر �خللق و�لإبد�ع يف هذ� �لعقل،  باعتقاد �جلابري، »هو 
�لثقافة �لإ�سالمية، �لعقل �لعربي يف �أبرز مظاهره و�أقوى مكوناته«32، �لذي يحدده تباعا للذهبي، يف 
�سنة 143 هجرية33 وميتد ما بني منت�سف �لقرن �لثاين للهجرة ومنت�سف �لقرن �لثالث«34. �أي �أن 

�لعقل �لعربي، قبل ع�سر منت�سف �لقرن �لثاين للهجرة، مل يخلق ومل يبدع. 

ل يكتفي �جلابري باحلكم على �لعرب باأنهم مل يخلقو� ومل يبدعو� قبل بدء ع�سر �لتدوين، بل وميتد 
حكمه لي�سل �لعقل �لعربي و�حل�سارة �لإ�سالمية برمتها. يقول �جلابري: �إن �لعقل �لذي جمع �للغة 
من �لأعر�ب �لبدو، ومنهم وحدهم، ترك يف �للغة �أثر حياتهم، �أي »بع�س خ�سائ�سهم �لر�جعة �إلى 
ظروف معا�سهم ويف مقدمتها �لطبيعة �حل�سية لتفكريهم وروؤ�هم. �إن جمع �للغة من �لأعر�ب، دون 

 Aristotle، The Complete Work Of Aristotle، De Interpretation، Edt. Jonathan Barnes، Vol. 1  -29
.Princeton، New Jersey، 1984، 18b1

30- الكندي، اأبي يو�سف يعقوب ابن ا�سحاق، ر�سائل الكندي الفل�سفية، حتقيق حممد اأبو ريدة، القاهرة، مطبعة ح�سان، ط 2، 117.
31- �لفار�بي، �أبو �لن�سر، �لعبارة، حتقيق حممد �سليم �سامل، د�ر �لكتيب، 1976 م، 19.

32- �جلابري، حممد عابد، تكوين �لعقل �لعربي، 65.
33- �ل�سيوطي، جالل �لدين عبد �لرحمن بن �أبي بكر، تاريخ �خللفاء، د�ر �بن حزم، 2003، 208. 

34- �جلابري، حممد عابد، تكوين �لعقل �لعربي ، 67.
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غريهم، معناه جعل عامل هذه �للغة حمدود� بحدود عامل �أولئك �لأعر�ب«35، و�لعامل �لذي »ن�ساأت 
فيه �للغة �لعربية، �أو على �لأقل جمعت منه«، باعتقاد �جلابري، هو »عامل ح�سي ل تاريخي«36؛ ولهذ�، 
»�إذ� جاز لنا �أن ن�سمي �حل�سارة �لإ�سالمية باإحدى منتجاتها، فاإنه �سيكون علينا �أن نقول عنها �إنها 
�إنها  عنها  نقول  حينما  �ليونانية  �حل�سارة  على  ينطبق  �لذي  نف�سه  باملعنى  وذلك  فقه«،  »ح�سارة 
»ح�سارة فل�سفة«، وعلى �حل�سارة �لأوروبية �ملعا�سرة حينما ن�سفها باأنها »ح�سارة علم وتقنية«37، 
و�لعقل �لفقهي هو »عقل تكاد تقت�سر عبقريته يف �لبحث لكل فرع عن �أ�سل، وبالتايل لكل جديد عن 

قدمي يقا�س عليه.«38 

وتاأكيد� حلكمه على �لعامل �لذي ُجمعت منه �للغة باأنه »عامل ح�سي ل تاريخي«، يقول �جلابري �إن 
معنى �لعقل »يف �للغة �لعربية، وبالتايل يف �لفكر �لعربي، يرتبط �أ�سا�سا بال�سلوك و�لأخالق. وجند 
هذ� و��سحا يف خمتلف �لدللت �لتي يعطيها �لقامو�س �لعربي ملادة »ع. ق . ل«، حيث يكاد يكون 

الرتباط بني تلك الدللت وبني ال�سلوك الأخالقي عاما و�سروريا«39. 

�إذ� �أخذنا مادة »ع . ق . ل« يف ل�سان �لعرب، جند �أن معناه �لعقل �لقلب، و�لقلب �لعقل، و�سمي �لعقل 
عقال لأَنه يعقل �ساحبه عن التورط يف املهالك، اأَي يحب�سه، وقيل: العقل هو التمييز الذي به يتميز 
�لإِن�سان من �سائر �حليو�ن، ويقال: لفالن قلب عقول، ول�سان �سوؤول، وقلب عقول فهم؛ وعقل �ل�سيء 

يعقله عقال: فِهمه.  فِهمت �ل�سيء: عقلته وعرفته. 

ومعرفة �ل�سيء هي �لعلم به، �لعرفان: �لعلم؛ �لعريف و�لعارف مبعنى مثل عِليم وعامل.

فعل  ارتباط  يحب�سه”،  اأي  املهالك  يف  التورط  عن  �ساحبه  يعقل  “لأنه  �إذن  “عقل” جاء  و�ل�سم 
�لتعقل باملهالك ل يجعله بال�سرورة فعاًل ح�سيًا، فالقول: “لفالن قلب عقول”، �إمنا ي�سري �إلى �لرغبة 
باملعرفة، فعندما �أر�سل معاوية �إلى دغفل و�ساأله “عن �أن�ساب �لعرب، وعن �لنجوم، وعن �لعربية، 
وعن �أن�ساب قري�س فاأخبه، فاإذ� رجل عامل، فقال: من �أين حفظت هذ� يا دغفل؟ قال: بل�سان �سوؤول 
وقلب عقول”40، »و�إن غائلة �لعلم �لن�سيان. قال معاوية: �نطلق �إلى يزيد فعلمه �أن�ساب �لنا�س، وعلمه 
�لنجوم، وعلمه �لعربية.«41 �أي �أن �لقول »قلب عقول« ي�سري �إلى عك�س ما يقول �جلابري. ثانيا، حتى 
لو �سلمنا مع اجلابري باأن ارتباط فعل التعقل بالتهلكة يجعله فعاًل ح�سيًا، فاإن معنى الفعل »ع . ق 
. ل«، كما هو مذكور يف �مل�سادر �لعربية، يرتبط �أي�سا بالفهم42؛ �أن تعرف �ل�سيء يعني �أن تفهمه. 

35-  �مل�سدر �ل�سابق، 86
36- �مل�سدر �ل�سابق، 87
37- �مل�سدر �ل�سابق، 96

38- �مل�سدر �ل�سابق، 105
39- �مل�سدر �ل�سابق، 30

40- �لبيهقي، �حلافظ، �ملدخل �إلى �ل�سنن �لكبى، حتقيق حممد �لأعظمي، �لريا�س، د�ر �أ�سو�ء �ل�سلف، 1420، ج 2، 10
41- �بن عبد �لب، �أبو عمر يو�سف �بن عبد �هلل، �ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب، حتقيق علي �لبجاوي، بريوت، د�ر �حللبي، 1412 هـ،، 

ج2، 462 
42- �أنظر: �لتهاوين، حممد بن علي، مو�سوعة ك�ساف ��سطالحات �لفنون و�لعلوم، حتقيق علي دحروج، بريوت، مكتبة لبنان، ج 1، �لعقل.
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الأمر الذي متظهر بكل جتلياته يف الن�ساط اللغوي لعرب ما قبل الدعوة، تعبريا عن طبيعة وجودهم، 
و�نعكا�سا لن�سج �إدر�كهم. فالعرب، »و�إن كانت تعنى بالألفاظ فت�سلحها وتهذبها فاإن �ملعاين �أقوى 
�إلى  وطريقها  �ملعاين  عنو�ن  �لألفاظ  كانت  وملا  نفو�سها.  يف  قدر�  و�أ�سرف  عليها،  و�أكرم  عندها، 
�إظهار �أغر��سها �أ�سلحوها، وزينوها وبالغو� يف حت�سينها: ليكون ذلك �أوقع لها يف �لنف�س، و�أذهب 
بها يف �لدللة على �لق�سد«.43 وللتاأكيد، �سنورد مثالني خا�سني بتعامل �لعرب مع �ملاء، �لأول خا�س 
بالأ�سماء �لتي تتعلق بتق�سيم خروج �ملاء و�سيالنه من �أماكنه، و�لثاين خا�س بتق�سيم كميات �ملياه 

وكيفيتها يف �لطبيعة. 

�حلجر  من  نبع.  �لينبوع  من  �سح.  �ل�سحاب  »من  �أماكنه:  من  و�سيالنه  �ملاء  خروج  �أ�سماء  تق�سيم 
�نبج�س. من �لنهر فا�س. من �ل�سقف وكف. من �لقربة �سرب. من �لإناء ر�سح. من �لعني �ن�سكب. 

من �ملذ�كري نطف. من �جلرح ثغ.«44 .

�أو بئر،  “�إِذ� كان �ملاء د�ئما ل ينقطع ول ينزح يف عني  تق�سيم كميات �ملياه وكيفيتها يف �لطبيعة: 
فهو عد؛ فاإذ� كان �إذ� حرك منه جانب مل ي�سطرب جانبه �لآخر فهو كر؛ فاإذ� كان كثري� عذبا فهو 
ر؛ فاإذ� كان جاريا فهو غيل؛ فاإذ� كان  غدق؛ فاإذ� كان مغرقا فهو غمر؛ فاإذ� كان حتت �لأر�س فهو غونْ
على ظهر �لأر�س ي�سقي ِبغري �آلة من د�لية �أو دولب �أو ناعورة �أو منجنون فهو �سيح؛ فاإذ� كان ظاهر� 
جاريا على وجه �لأر�س فهو معني و�سنِم؛ فاإذ� كان جاريا بني �ل�سجر فهو غلل؛ فاإذ� كان م�ستنقعا يف 
حفرة �أو نقرة فهو ثغب؛ فاإذ� �أَنِبط من قعر �لبئر فهو نبط؛ فاإذ� غادر �ل�سيل منه قطعة فهو غدير؛ 
فاإذ� كان �إلى �لكعبني �أو �إلى �أن�ساف �ل�سوق فهو �سح�ساح؛ فاإذ� كان قريب �لقعر فهو �سحل؛ فاإذ� 
كان قليال فهو �سهل؛ فاإذ� كان �أقل من ذلك فهو و�سل وثمد؛ فاإذ� كان خال�سا ل يخالطه �سيء فهو 
قر�ح؛ فاإذ� وقعت فيه �لأقم�سة حتى كاد يدفن فهو �سدم؛ فاإذ� خا�سته �لدو�ب فكدرته فهو طرق؛ 
�آخر  �أ�سما  وثالثون  و�حد  هنالك  �لأ�سماء،  لهذه  وبالإ�سافة   ، �سج�س...”45  فهو  متغري�  كان  فاإذ� 
لتف�سيل كمية �ملياه وكيفيتها يف �لطبيعة يعددها �لثعالبي يف فقه �للغة. ويف هذ� يقول �لع�سكري �إن 
قري�س كانت »ت�سمى يف �جلاهلية �لعاملية لف�سلهم وعلمهم«،46 ومن هنا قول �أبي عمرو بن �لعالء باأن 

»ما �نتهى �إليكم مما قالته �لعرب �إل �أقله. ولو جاءكم و�فر� جلاءكم علم و�سعر كثري«،47 .

مثالن  هما  �أماكنه،  من  و�سيالنه  �ملاء  خروج  وتق�سيم  �لطبيعة،  يف  وكيفيتها  �ملياه  كميات  تق�سيم 
بالد  يف  للثلج  ��سم  مئة  عن  �حلديث  عند  �حلال  هي  كما  لي�س  �لعرب  عند  �لأمر  �أن  �أي  �أكرث،  ل 
الإ�سكيمو، ول كما هي احلال لو اقت�سر الأمر على تعدد اأ�سماء ال�سيف و�سفات النوق، بل هو ن�ساط 

43- �لقلق�سندي، �أبي �لعبا�س �أحمد بن علي، �سبح �لأع�سى، �لقاهرة، د�ر �لكتب �خلديوية، 1913 م، 184-183.
44- �لثعالبي، �أبي من�سور عبد �مللك بن حممد، فقه �للغة و�أ�سر�ر �لعربية، 305

45- �مل�سدر �ل�سابق
46- �لع�سكري، �أبي هالل �حل�سن بن عبد �هلل، �لأو�ئل، حتقيق حممد �لوكيل، د�ر �لب�سري للثقافة �لعربية، 1987 م. 65

47- �جلمحي، حممد بن �سالم، طبقات فحول �ل�سعر�ء، �سرح حممود حممد �ساكر، �لقاهرة، د�ر �ملعارف للطباعة و�لن�سر، بدون تاريخ،  
10
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�سمويل، يطال كل �سيء من موجود�ت وظو�هر و�أحو�ل، بل و�أحو�ل �حلياة يف تلك �لأحو�ل. �لأمر 
�لذي يعني �أن �للغة كانت قبل �لدعوة »قد جتردت متاما وحتررت من كل ت�سور و�قعي �لنزعة«48. 

وعليه، ويف معر�س �لإجابة عن �لت�ساوؤل �ملتعلق بعالقة �حل�سي باملجرد، ميكننا �أن نقرر �أن �لدقة 
يف و�سف ما هو حم�سو�س با�ستخد�م �لأ�سماء هو ما مييز هذه �للغة، وهو بالتايل �أ�سا�س لالنطالق 
مما هو ح�سي �إلى ما هو جمرد، من حيث جتزيء �لعيان �مل�ساهد - �لتجربة. هذ� بالإ�سافة �إلى 
��ستخد�م �لعدد ( �أول، ثاين ...) لتو�سيف حتولت �لأنو�ء و�لزمان (�سبط �إيقاع �لطبيعة عدديًا)، 
وربط �لعدد باحلرف (عدد �أحرف �للغة) �رتباطا ُيبنى عليه قانون حركة و�إيقاع متقابلني ب�سكل 
�إيقاع  يقابل حتولت  – �للغة، بتجريد  تقابل حركة �حلرف  �لطبيعة  ل مر�ء فيه (مر�آي)، حركة 
�لأعد�د �ملوزون. وميكن �لتمثيل على �ملق�سود، باإ�سافة ما مت تناوله بخ�سو�س �ملاء �إلى ما ميكن 
�عتباره ن�سًا �أوًل لتو�سيف �جل�سد كما يورده �لباحث فريد �لز�هي49، �لذي ين�سب جلد �مرئ �لقي�س، 
حيث جند ��ستخد�م �أ�سماء دقيقة للتعبري عن عنا�سر �جل�سد، ومن ثم �عتماد ذلك �أ�سا�سا لت�سكيل 
�سور جمالية متكاملة، توحي بتدفق موزون ل�سور و��سحة، يلزم عنها �ملعنى (جمال �جل�سد).كذلك 
يقابل تو�سيف �جل�سد تو�سيف �ل�سعر ملا هو قائم، كما قيام �أو قعود �لبيت، �أي يبد�أ �لتجريد مطابقًا 
لل�سورة يف بيت �ل�سعر و�لبيت نف�سه، ومن ثم يبنى بيت �ل�سعر باإيقاع عددي موزون، لتغدو حركة 
�للغة عاك�سة حلركة �لأ�سياء ذ�تها، وما ي�سبطها قو�عد هي ذ�تها، و�حدة، �سارية يف �لكون و�ل�سعر 

ومعرفة �إحد�ها تولد معرفة �لثانية.50

�للغة -  بتو�سط  �ملجرد،  �ملعنى  �إلى  �لطبيعة  تف�سيل  ينقلنا من  �لعربي،  يقيمه  �لذي  �لتجريد،  �إن 
يعنيه هذ�  وما  �ملجرد - �هلل -  بال�سعي نحو جتريد  يتمثل لحقًا  �لذي  و�لأعد�د،  �لعدد  �لكلمات، 
من �أن جمع �للغة من �لأعر�ب يبنى عليه جتريد �ملجرد، و�إن ر�فق ذلك نزعة معاك�سة لزمة عن 

�لتجريد �ملطلق، نزعة جت�سيد �ملجرد، هبوطًا و�سعودً�، قيامًا وقعودً�، كما �ل�سالة. 

 

 

طبيعة �ملوقف ومعناه 

�إن �لإميان �أو �لعتقاد ب�سالمة نظرية علمية، مل ي�سكل �أ�سا�سا للتعامل مع �لعرب، ول �سببا لإعادة 
�لنظر يف �لأفكار �مل�سبقة عنهم. �أي وبكلمات �أخرى، عندما وجد �لباحثون من �لدلئل ما يتعار�س 
مع اأفكارهم امل�سبقة بخ�سو�ض طرائق العي�ض عند العرب و/اأو بخ�سو�ض الن�ساط املعي�سي عندهم، 
العلمية،  ل�سرط  تباعا  فيها،  النظر  اإعادة  بدل  امل�سبقة  اأفكارهم  خلف  ين�ساقون  اأنف�سهم  وجدوا 

48- طر�بي�سي، جورج، نقد نقد �لعقل �لعربي، 1998، 198
49- �لز�هي، فريد، �جل�سد و�ل�سرت�تيجية �ملظهرية يف �لثقافة �لعربية �لإ�سالمية، �لكر مل، ر�م �هلل، 1998، ع54، 105

50- �أنظر: �لبغوثي، ح�سني »ق�س�س عن زمن وثني«، �لكر مل، ر�م �هلل، 2002. ع-73-72، 336-297 
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�لعلمي،  �لتف�سري  �إطار  من  للعرب  خمرجني  �أخرى  وتارة  �لنظرية،  مرجعّياتهم  عن  تارة  متخّلني 
حممد توفيق �أبو علي، على �سبيل �ملثال ل �حل�سر، كان على �أمت �ل�ستعد�د �أن يقبل بخروج �لعرب 
تف�سري نظري علمي. وقد عب عن عدم فهمه ملا  �أي  بل وعن  يعتمده،  �لذي  �لنظري  �لتف�سري  عن 
وجد من عدم ان�سجام بني ن�ساط العرب اللغوي، ومعطياتهم احلياتية وطرائق املعي�سة عندهم، اأو 
بالأحرى، كما يعتقد �أنها كانت بقوله: »لعل من �لغر�بة �ملفرطة �أن يكون هذ� �لنظام �لدقيق وليد 
�آنذ�ك، �لقائم يف  �ل�سائدة  �أملته ظروف �حلياة �لبدوية، ومنط �لعالقات  �لعفوية و�لفطرية، وقد 
جممله على عدم �ل�ستقر�ر؛ ومن غريب �مل�سادفات �أن بروز نظام �مل�سطلحات هذ�، مل يت�ساوق 
مع �نت�سار معريف كبري، كما يق�سي بذلك قانون �لتطور �لعلمي لأي جمتمع، �أي �أننا نلحظ �نح�سار� 
كبري� يف حيز �لكتابة و�لقر�ءة، وطغيانا �سبه كامل لالأمية يهيمن على �ل�سو�د �لأعظم من �لنا�س؛ 
ومع هذ� فاإن دقة �ل�سطالح مع �سيوعها هو �لأمر �لعجب؛ فاملدركات �ل�سطالحية كانت �سائعة بني 

كل �لنا�س، وهي �أ�سبه بالإرث �لعام �أو �لوقف �مل�ساع للجميع، �لكل م�ساركون فيه دون ��ستثناء.«51 

�إذ� كان من �لغر�بة �ملفرطة �أن يكون هذ� �لنظام �لدقيق قد �أملته ظروف �حلياة �لبدوية، فرمبا 
مل يكن �لأمر كذلك، ورمبا مل يكن هذ� �لنظام وليد �لعفوية، ول �أملته �حلياة �لبدوية. وعرب ما 
قبل �لدعوة »مل يكونو� جمتمعا و�حد�، بل كانو� طبقات �جتماعية خمتلفة متباينة، متثل �ملجتمعات 
و�أن �حلديث هنا ل يدور حول  �لب�سرية يف تاريخها �لطويل«52، خ�سو�سًا  �لتي مرت بها  �لإن�سانية 
مدركات ��سطالحية �قت�سر �لتعامل بها على قبيلة دون غريها �أو على فئة �سغرية من �لنا�س، كما 

هو يقول، بل عن �سيوعها يف جمتمع ما قبل �لدعوة، من دون ��ستثناء. 

و�ملعرفة،  �ل�سطالحية  �ملدركات  بني  علي  �أبو  به  يقوم  �لذي  �لتمييز  هو  غر�بة  �لأكرث  �أن  غري 
فاملدركات �ل�سطالحية لي�ست جمرد معرفة بوجود �سيء ما، بل هي معرفة بعد متييز، هي معرفة 
وفهم متت �سياغتهما يف �سكل م�سطلحات، �لأمر �لذي يعني �أن �سيوع �ملدركات �ل�سطالحية هو 
ملدركات  لي�س  �ل�سيوع  �أن  �أي  وفهم،  ملعرفة  لغوية  �سياغة  �سيوع  هو  بل  وفهم،  معرفة  �سيوع  عمليا 
فح�سب، بل �أي�سا لطبيعة تعامل لغوي، �لذي باإمكاننا من خالل �حلكم عليه، �أن نحكم على درجة 
مبدع  تفاعل  يف  »والفكر  اللغة  اإن  اإذ  كان،  �سعب  لأي  اللغوي  الن�ساط  مع  بعالقته  الفكري  الن�سج 
وم�ستمر، وكالهما ي�ستمد غذ�ءه �مل�سرتك وديناميكيته �خلالقة من �ملمار�سة �لوجودية (�حلياتية) 

�ليومية: �أي من �لتاريخ �لفردي و�جلماعي معا«.53 

اإن معرفة اأبو علي ب�سيوع املدركات ال�سطالحية عند العرب، وب�سرط وجودها وانت�سارها، وفهمه اأن 
�مل�سطلح و�أ�سباهه هو من �أهم معامل »�لتكنولوجيا �لثقافية«، و »�أنه حني يت�سح �أمر �مل�سطلحات يف 
لغة ما وعند �سعب معني، فيعني ذلك و�سوح �لروؤيا لدى هذ� �ل�سعب، وبلوغ هذه �للغة مد�رك �لوعي 

51- �أبو علي، حممد توفيق، �لأمثال �لعربية و�لع�سر �جلاهلي، بريوت، د�ر �لنفائ�س، 1988 م، 127
52- �لأ�سد، نا�سر �لدين، م�سادر �ل�سعر �جلاهلي، �لقاهرة، د�ر �ملعارف، 1978 م، 9

53- �أركون، حممد، تاريخية �لفكر �لعربي �لإ�سالمي، ترجمة ها�سم �سالح، �لد�ر �لبي�ساء، �ملركز �لثقايف �لعربي، بريوت، مركز �لإمناء 
�لقومي، 1998 م، 8
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�لعرب وعن بد�وتهم، ول  يعتقد عن جهل  للرجوع عما  ي�سكال د�فعا عنده  �حلقيقي«،54 وهذ�ن مل 
للبحث جمدد� فيما يعرفه عنهم، وبدل من ذلك قام باإخر�جهم من حيز �لتف�سري �لنظري، جامعا 

بني �سدين: غياب �ملعرفة و�نت�سار �ملدركات �ل�سطالحية يف �ملكان ذ�ته، ولو�سف �حلالة ذ�تها. 

و�إخر�ج �لعرب من حيز �لتف�سري، و�جلمع �لظاهر للعيان بني �لأ�سد�د، هما من بني �خل�سائ�س 
�إ�سكال  �لتي تت�سف بها �لأبحاث، يف معظمها، عندما يتعلق �لأمر بعرب ما قبل �لدعوة، وكاأنه ل 
�ملنهج  �ملقبول ح�سب  كان من  فاإذ�  �ملتناق�سات؛  بني  ول يف �جلمع  �لنظرية،  مع  �لت�ساق  يف عدم 
�لعلمي �ملكر�س معاجلة عدم �لت�ساق هذ� بتعديل �أو تبديل �لإطار �لنظري، فاإنه يف حالة �قت�سار 
�إخر�ج �لعرب كفئة دون غريها من حيز �لتف�سري، فهذ� مدعاة للت�ساوؤل. و�لت�ساوؤل يف هذه �حلالة 
ل يكون حول �سالمة �لنظرية، �أو حول قدرتها على �لتف�سري، بل حول �لباحث بحد ذ�ته، من جهة 

م�سد�قيته، ودرجة �تباعه، و�لتز�مه مبتطلبات �لإطار �لنظري �لذي يعتمد.       

لي�س من مثال و�حد ملثل هذ� �لتوجه يف در��سة حالة �لعرب، ولي�س من جمال بحث بعينه مُيار�س فيه، 
حتى �أنه �أ�سبح من �ملمكن لنا �أن نتعامل معه كظاهرة، هي �أعر��س syndrome �لبحث يف عرب 
ما قبل �لدعوة، فرنى جورج طر�بي�سي يقابل بني حركة تاريخ �للغات، كما يف �لعادة يكون، وحركة 
تاريخ �للغة �لعربية، مدعيا �أنه بالرغم من »�أن �لتطور �للغوي بطيء للغاية يف �لعادة... فاإن تطور 
�للغة �لعربية على مدى �أربعة ع�سر قرنا قد �أخذ على �لعك�س �سكل طفر�ت«،55 ونرى ع�سام ق�سبجي 
ي�سر على ت�سنيف التعبري وفق قواعد ومعايري عامة كتعبري ذاتي، ومن ثم نفي الن�ساط الفكري 
�لنقد يف  بينما ي�سعف  وي�سعف يف �حل�سر،  �لبدو،  “يقوى يف  �ل�سعر  �إن  يقول:  �لعرب. حيث  عن 
�لبدو، ويقوى يف �حل�سر. وقد يقال يف ذلك: �إن �لثقافة �لعقلية تف�سد �لبديهة �ل�سعرية؛ لأنها تفتح 
�أمام �لذهن �أكرث من �سبيل، وت�سع �أمامه �أكرث من �حتمال، فيحار �ل�ساعر بني �لتفكري و�لتعبري، 
�أما �لبديهة بنب�س �حلياة �أكرث مما نح�س مبنطق �لعقل”56. وبهذ�، فهو يقابل بني �لعقل و�لبد�هة، 
ليف�سل بني �حلالة �حل�سرية وحالة �لبد�وة من جهة. و�لثقافة �لعقلية للح�سرية و�لبد�هة �ل�سعرية 
للبداوة من جهة اأخرى، معتربا الن�ساط العقلي مرحلة متطورة عن الإح�سا�ض والبداهة57. غري �أنه 
ل يكتفي بهذا القدر من حتديد اخل�سائ�ض للف�سل بني احلالتني، ول يكتفي بنفي الن�ساط العقلي، 
-مثل �لنقد �لأدبي- عن �حلالة �لبدوية، بل يذهب �إلى تقومي �خل�سائ�س يف �لبد�وة �لعربية، مدعيا 
�أن »�مل�سكلة يف �جلاهلية �أن هذ� �لإح�سا�س كان غائما خفيا مل يبلغ �أن يتحول �إلى مبد�أ عقلي؛ لأن 

�لإح�سا�س مرحلة تتقدم �لتعليل«.58 

�لبد�وة،  �ل�سعر وحالة  بافرت��س ق�سبجي لوجود عالقة بني قوة  �ملرتبطة  �لإ�سكالت  ومبعزل عن 

54- �أبو علي ، حممد توفيق، �لأمثال، 127
55- طر�بي�سي، جورج، نقد �لعقل �لعربي، 208 

56- ق�سبجي، ع�سام، �أ�سول �لنقد �لعربي �لقدمي، حلب، من�سور�ت جامعة حلب، 1991 م، 6-5 
57- �مل�سدر �ل�سابق، 6

58- �مل�سدر �ل�سابق.
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باأن »�مل�سكلة يف �جلاهلية  �لإ�سالم59،  فاإن قوله  �أمني ه�سا�ستها يف موؤلفه �سدر  �أحمد  �لتي ُيظهر 
�أن هذ� �لإح�سا�س كان غائما خفيا مل يبلغ �أن يتحول �إلى مبد�أ عقلي؛ لأن �لإح�سا�س مرحلة تتقدم 
قبة  ُيروى عن  ما  هو  �لنقد �جلاهلي  �سمات  يو�سح  ما  �أبرز  »لعل  نف�سه  �ملوؤلف  وقوله يف  �لتعليل«، 
�لنابغة �لتي ت�سرب له يف �سوق عكاظ، ففي هذه �لقبة حدد �لنابغة مالمح �لذوق �لنقدي �لذي ينكر 
على �ل�ساعر �أن يعب كما يريد، �أو كما يح�س، ويطلب منه �أن يعب كما يريد �لعرف �أو �ملثل«60  يثري 

�لت�ساوؤل حول كيفية جمعه بني �لنقائ�س.

فنقد �لنابغة ومطلبه من �ل�سعر�ء �أن يعبو�، كما يريد �لعرف �أو �ملثل، يعني �أن هذه �لقو�عد وهذه 
�ملعايري معرفة، ومعروفة متفق عليها، فاملعيار ل يكون عاما �إل �إذ �ت�سحت معامله، وقد �أخذ تعريف 
�سوء �ل�سنعة عند �لعرب على �أنه »يت�سرف على وجوه: منها �سوء �لتق�سيم وف�ساد �لتف�سري، وقبح 
�ل�ستعارة و�لتطبيق، وف�ساد �لن�سج و�ل�سبك«.61، فمن دون هذ� �لتعريف ومن دون �سيوعه، ل ميكن 
�أن نفهم جمرد �إمكانية �لنقد �لذي وجهه طرفة بن �لعبد للمتلم�س على ��ستعماله لأو�ساف يف غري 
مو�سعها62، وهو فتى مل يبلغ بعد، ول �أن نف�سر مو�فقة �لنا�س لطرفة، بل ومو�فقة �ملتلم�س/�أو �مل�سّيب 
بن عل�س نف�سه على نقده. كما �أنه لي�س من �ملمكن �أن نفهم من دون هذ� �لتعريف، قبة �لنابغة �لتي 
كانت ت�سرب له يف �سوق عكاظ، �أو �إدر�كه للنق�س يف �إن�ساده هو عند دخوله �إلى يرثب، قائال عند 

خروجه: »دخلت يرثب فوجدت يف �سعري �سنعة، فخرجت منها و�أنا �أ�سعر �لعرب«.63 

�إن �فرت��سنا �أنه ميكن لطرفة بن �لعبد �أن ينتقد �ملتلم�س، و�أن يقبل �لنا�س نقده من دون �أن يحتاجو� 
ملعيار مقبول من �لطرفني، و�فرت��سنا �أنه ميكن لنا �أن نف�سر نقد �أهل يرثب للنابغة ومو�فقته على 
نقدهم من دون �للجوء �إلى معيار للنق�س يف �لإن�ساد مقبول من �لطرفني، ل يحل �لإ�سكال. �إذ �إن 
�مل�سطلح  يف  متناق�سني  معنيني  بني  جمعه  ي�سمل  بل  هنا،  يتوقف  ل  ق�سبجي  موقف  يف  �لإ�سكال 
�أبو علي بني غياب �ملعرفة و�نت�سار �ملدركات �ل�سطالحية لي�سف �حلالة  نف�سه، متاما كما يجمع 
ذ�تها، يجمع ق�سبجي بني �لتعبري، وفق �ملز�ج و�لأهو�ء، و�لتعبري وفق �لأعر�ف و�ملثل. و�لتعبري وفق 
�لعرف �أو �ملثل، هو تعبري وفق قو�عد ومعايري لي�ست ذ�تية ول مز�جية، �أي �أن �ملطلب هو �لبتعاد عن 
�لذ�تية وعن �لأهو�ء �ل�سخ�سية، فال ميكن للنقد، وهذ� مطلبه، �أن يكون وفق فطرة بدوية قائمة على 
تقلبات �لأهو�ء و�لأمزجة، فكيف ميكن للتعبري وفق �ملز�ج �أن يكون يف �لآن ذ�ته تعبري� وفق معايري 
�أن يكون وفق  �أو  �أهو�ء �لنابغة حلظة نقده،  �أن يكون �ملطلب مز�جيا ووفق  غري مز�جية؟ لذ� فاإما 

�ملتعارف عليه و�ملعروف عندهم يف �لعرف.

59- �أمني، �أحمد، فجر �لإ�سالم، مو�سوعة �أحمد �مني �لإ�سالمية، بريوت، د�ر �لكتاب �لعربي، 1969 م، 22
60- ق�سبجي، ع�سام، �أ�سول �لنقد ، 6

�لعربية،  �لكتب  �إحياء  د�ر  و�آخرون،  �لبجاوي  و�ل�سعر، حتقيق علي  �لكتابة  �ل�سناعتني،  �أبي هالل �حل�سن بن عبد �هلل،  �لع�سكري،   -61
1952 م. 44 

62- �ملق�سود، هنا، ق�سة �ملتلم�س و��ستنو�قه للجمل، على حد تعبري طرفة بن �لعبد.
63-  �لع�سكري، �أبي هالل �حل�سن بن عبد �هلل، ، �ل�سناعتني، 45
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يجل�س على  �لباحث كمن  �لعرب، جعل من  �لباحث مع موقفه من  �لتي ميتلكها  �لأدلة  تعار�س  �إن 
�إلى �جلهة �لأخرى ليطلق  �لأدلة، ينتقل  �أن يقوم بتعد�د  �أين يوقفها، فرت�ه بعد  �أرجوحة ل يعرف 
ولو  �لطرق،  ب�ستى  �لتناق�س  هوة  ج�سر  حماول  بتعد�دها،  قام  �لتي  �لأدلة  مع  تتعار�س  �أحكاما 
بارتكاب �أخطاء منهجية �أخرى، وحتى �أن �لثمن �لذي ميكن �أن يدفعه �لباحث ل يكون �أقل من تخليه 

عن فهمه، وعما يت�سلح به من ت�سنيفات وتعريفات �أ�سا�سية لكل �إطار نظري مبا هو. 

غري �أن �لأمر مل يتوقف هنا، بل �متد لدى بع�س �لباحثني ليطال منجز�ت �لعرب �للغوية، فقامو� 
بتفريغها من معانيها ومن ثم وظفوها �سدهم. متاما كما تعامل يو�سف زيد�ن مع عدم قبول �لعرب 
لفكرة �متز�ج �لآلهة مع �لإن�سان على �أنها نقي�سة. هكذ� فعل م�سطفى عبد �لرحمن �إبر�هيم مع 
منجز�ت �لعرب �للغوية، وهي حماولة �أخرى جل�سر �لهوة بني و�قع �لعرب كما تبني بالبحث عندهم، 

وما يعتقدونه عنهم. 

يعب �إبر�هيم ب�سكل مطول ومف�سل عن فهمه باأن �ل�سعر �لعربي ل ميكن �أن يكون قد بد�أ حياته وفق 
هذ� �لنظام �لكامل �لذي وجدناه عليه، وذلك لأن �لطبيعة تاأبى �لطفرة يف مثل هذ� �ل�ساأن، ول ت�سلم 
�إل مببد�أ �لتطور و�لرتقاء. وتبعًا لذلك، من �لطبيعي �أن يكون �ل�سعر عند �لعرب قد قطع �أحقابا 
طويلة حتى بلغ من �لن�سج و�ل�ستو�ء كما عرف عنه. ثم ي�ستنتج من قوله هذ�، باأن �ل�ساعر ل بد و�أنه 
»كان يف كل خطوة من خطو�ت تطوره يف �سلم �حلياة، يقف لريجع ب�سره فيما �أ�سلف، ويعد عدته 
للخطوة �ملقبلة، �أو للوثبة �جلديدة �لتي �سيقوم عليها �أود�، �أو ي�سلح بها هوجا، ثم يجدد يف �لبناء 
كل  وهو يف  �سناعته،  يز�ولون  �ملتعددة، وجتارب غريه ممن  �ل�سابقة وجتاربه  �أخطائه  من  مفيد� 
خطوة ينفي ما ر�آه �لنا�س نق�سا، وي�سيف ما ع�ساه �أن ي�ستقيم باإ�سافته �لبناء �لذي بناه«.64 غري �أن 
�إبر�هيم، بعد �أن يتحدث عن �لن�سج و�ل�ستو�ء، وعن �ل�ستعد�د للخطو�ت �ملقبلة و�لوثبات �جلديدة، 
وعن �لتجديد يف �لبناء، وعن �ل�ستفادة من �لأخطاء، ي�سيف، يف �ل�سفحة نف�سها وللموؤلف نف�سه، 
وكاأنه ي�ستدرك نف�سه لئال يوؤخذ عليه ماأخذ، »حني ن�سج هذ� �ل�سعر، و�كتملت �سورته �لفنية، فنت 
به �لعرب فرت�ووه وتذوقوه، وتغنو� به، ونظرو� فيه تلك �لنظرة �لتي تلتئم مع حياتهم وطبيعتهم، 
�أ�ساليب �حل�سارة، فاأعلنو� ��ستح�سانهم ملا ��ستجادو�، و��ستهجانهم ملا ��ستقبحو� يف  وبعدهم عن 
كما  ل  �ل�سليمة،  �لفطرة  متليها  فكما  عادلة  �سحيحة  كانت  و�إن  �سريعة،  و�أحكام  موجزة  عبار�ت 

ميليها �لتعمق يف �لبحث و�لدر��سة و�ملنطق �لذي يعتمد على �لتحليل و�لتعليل.«65 

ال�سعراء يف ع�سر  ل�سلوك  و�سفه  يتطابق مع  الطفرة،  يقبل  ل  اللغوي  الن�ساط  باأن  اإبراهيم  وفهم 
�ل�ساعر زهري بن �سلمى، هو خري مثال ملن قام بنقد ق�سائده بنف�سه، وقد �سمى  �لدعوة.  ما قبل 
�لق�سائد �لطويلة باحلوليات، »لأنها مل تنظم مرة و�حدة، ومل يذعها �ساحبها فور �إعد�دها... وقد 
��ستهر بهذه �لعملية من �ل�سعر�ء �جلاهليني �أو�س بن حجر، وزهري بن �أبي �سلمى، وكعب بن زهري، 

64- �إبر�هيم، م�سطفى عبد �لرحمن، يف �لنقد �لأدبي �لقدمي عند �لعرب، �لقاهرة، مكة للطباعة، 1998 م، 28
65-  �مل�سدر �ل�سابق
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و�حلطيئة، وطفيل �لغنوي، و�لنمر بن تولب وغريهم«66، و�ملعنى من هذ� �لفعل هو �أن هوؤلء �ل�سعر�ء 
مل ينظمو� ق�سائدهم فح�سب، بل كانو� يفكرون فيما ينظمونه ويختبونه ويفح�سونه قطعة قطعة 
�إليها فيعيدون  وبيتا بيتا، متخريين لألفاظهم ومعانيها، ثم  يرتكونها مدة من �لزمن. ثم يعودون 
نقد  لروح  و��سحا  منو�  »�إل  لي�س  كله  هذ�  �أن  �سيف  �سوقي  ي�ستنتج  هنا  ومن  �أجز�ئها،  يف  �لنظر 
�لإعر�ب  حيث  من  �سو�ء  �لن�سج  كامل  »�سكل  �إلى  وو�سلت  لغتهم  �كتملت  �أن  بعد  وذلك  عامة.«67 
و�أدو�ت  �لو��سع يف �جلموع و�مل�سادر وحروف �لعطف  �لتنويع  �أو من حيث  و�لت�سريف و�ل�ستقاق، 
�ل�ستثناء و�لنفي و�لتعريف و�لتنكري و�لنتهاء باملمنوع من �ل�سرف �إلى نظام تام من�سبط، م�سافا 
�إلى ذلك �حتفاظها بحروف وخمارج مل حتتفظ بها لغة �سامية �حتفاظا كامال، وهي �لثاء و�خلاء 

و�لذ�ل و�لظاء و�ل�ساد و�لغني«68 

الأدبي، فكيف  العرب  ن�ساط  يتطابق مع  النظري  اإبراهيم  اإذا كان فهم  اأي  الأمر كذلك،  اإذا كان 
ميكن �أن يكون �لرجوع بالب�سر �إلى ما �سلف �إعد�د� للخطوة �ملقبلة، �أن يوؤدي �إلى ن�سج و��ستو�؟، 
بل وعلى حد تعبريه، �إلى بناء نظام �سعري كامل، �إذ� كان تعبريهم عن ��ستح�سانهم و��ستقباحهم 
عبارة عن �أحكام �سريعة؟ وهل ميكن �أن ميتد �حلكم ل�سنة باأكملها و�أن يكون �سريعا يف �لآن ذ�ته ؟ 

�لعبارة«  يف  »�لإيجاز  بني  يربط  عندما  فاإبر�هيم،  �حلد،  هذ�  عند  يتوقف  ل  هنا  �لإ�سكال  �أن  �إل 
مع »�لأحكام �ل�سريعة«، يكون قد �سبغ »�لإيجاز« ب�سبغة �سالبة، بالرغم من �أنها �أحد �أهم �سمات 
يكون  �أن  بقوله: »هو  �سنان �خلفاجى،  بن  �ملُنتجة يف جاهليتها، وقد عرفه عبد �هلل  �لعربية  �للغة 
قد  اإيجازها  لفرط  الألفاظ  تكون  ل  ظاهرة،  وا�سحة  دللة  الكثري  املعنى  على  يدل  القليل  اللفظ 
�ألب�ست �ملعنى و�أغم�سته حتى يحتاج يف ��ستنباطه �إلى طرف من �لتاأمل ودقيق �لفكر، فاإن هذ� عيب 
يف �لكالم ونق�س«،69 ور�أي �بن �لرومي يف �لبالغة �أنها »ح�سن �لقت�ساب عند �لبد�هة، و�لغز�رة 
�إذ�  �لغ�سن  �قت�سبت  و�أ�سله من قولهم:  �لكثري،  �لقليل من  »�أخذ  و�لقت�ساب هو  �لإطالة.«70  عند 
قطعته من �سجرته«71 وقد كان »�جلاهليون حري�سني على �لإيجاز يف �أ�سعارهم... حتى �سار �لإيجاز 

عندهم ف�سيلة يطلبونها ويتفاخرون بها«72. 

ل�سنا هنا ب�سدد �لتو�سع يف �حلديث عن �إيجاز �لعبارة، ول عن عالقتها ببالغة �لعربية �جلاهلية، 
لهذ� �سنكتفي مبا �أ�سرنا �إليه لنقول: �إن ربط �أحد �أهم �سمات �لعربية �جلاهلية بالأحكام �ل�سريعة، 
هو عمليا حتويلها �إلى مركب �سالب، ومن ثم توظيفها كموؤ�سر يدل على نق�س ُمنتجها بدل تدليله 

على قيمة م�سافة. 

66-  �مل�سدر �ل�سابق 42 
67- �سيف، �سوقي، النقد، القاهرة، دار املعارف، ط 5، 23

68- �سيف، �سوقي، الع�سر اجلاهلي، القاهرة، دار املعارف، ط 22، 117
69- �خلفاجي، عبد�هلل بن �سنان، �سر �لبالغة، www.kotobarabia.com  ،244-243، ��سرتجعت بتاريخ 2011/07/27
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ربط �لفطرة و�لبد�هة بال�سذ�جة �لبدوية، كما فعل كل من ق�سبجي و�إبر�هيم، ل يختلف من حيث 
�ملبد�أ عن �لربط بني �إيجاز �لعبارة و�لأحكام �ل�سريعة؛ ويف جميع �حلالت هنالك حماولة جل�سر هوة 

�لتناق�س بني �لأحكام و�لأدلة تدعيما لالأفكار �مل�سبقة.

م�سادر �ملوقف وتاريخيته   

تبعًا لتحديد �لذهبي، نقال عن �ل�سيوطي، »يف �سنة ثالث و�أربعني �سرع علماء �لإ�سالم يف هذ� �لع�سر 
و�لأوز�عي  باملدينة،  �ملوطاأ  ومالك  �بن جريح مبكة،  و�لتف�سري، ف�سنف  و�لفقه  تدوين �حلديث  يف 
�لثوري  و�سفيان  باليمن،  ومعمر  بالب�سرة،  وغريهما  �سلمة  بن  وحماد  عروبة  �أبي  و�بن  بال�سام، 
بالكوفة، و�سنف �بن ��سحاق �ملغازي، و�سنف �أبو حنيفة -رحمه �هلل- �لفقه و�لر�أي، ثم بعد ي�سري 
�سنف ه�سيم و�لليث و�بن لهيعة ثم �بن �ملبارك و�أبو يو�سف و�بن وهب، وكرث تدوين �لعلم وتبويبه، 
ودّونت كتب �لعربية و�للغة و�لتاريخ و�أيام �لّنا�س. وقبل هذ� �لع�سر كان �سائر �لأئمة يتكلمون عن 
حفظهم، �أو يروون �لعلم من �سحف �سحيحة غري مرتبة«73 . هذ� �لتحديد جعل �جلابري يرى هذ� 
�لع�سر، بدء� ب�سنة 143 هجرية ، كع�سر حتددت فيه »�سورة �لع�سر �جلاهلي و�لع�سر �لإ�سالمي 
قول  على  و�عتماد�  و�لتبويب75،  �لتدوين  بني  �لتمييز  عند  توقف  وقد  طر�بي�سي،  �أن  غري  �لأول«74. 
�لعلم من �سحف  يروون  �أو  يتكلمون عن حفظهم  �لأئمة  �سائر  كان  �لع�سر  »قبل هذ�  �إنه  �لذهبي 
�سحيحة غري مرتبة«، وعلى حتديده ملن تاأخر من تابعي �لطبقة �لثالثة وكبار �حلفاظ، ومن تويف يف 
ع�سر �لطبقة �لر�بعة، »فاإننا ن�ستطيع �لتاأريخ لبد�ية »�لتدوين« - طبقا للذهبي دوما – بال�سنو�ت 
�لر�سم ل�سورة ع�سر ما قبل  فاإن  ووفقا لطر�بي�سي،  وبالتايل،   . هـ«76  و 120  �ملمتدة ما بني 100 

�لدعوة، يكون قد بد�أ قبل ع�سر �ملن�سور، وقبل �سنة 143 هجرية. 

ومر�جعة كتب �لتاريخ، تظهر �أنه لي�س من تاريخ و�حد حمدد، ن�ستطيع �لإ�سارة �إليه، كنقطة بد�ية 
لبدء عملية �لتدوين، بل ولي�س من �تفاق حول بدء �لتدوين يف جمال و�حد. ففوؤ�د �سزكني يوؤرخ للبدء 
بتدوين �حلديث بالربع »�لأخري من �لقرن �لأول و�لربع �لأول من �لقرن �لثاين �لهجري.«77 بينما 
يرجع �بن حجر �لع�سقالين تدوين �حلديث �إلى �لربع �لثالث من �لقرن �لأول، حمدد� �أن »�أول من 
�لتدوين ثم  �لعزيز، ثم كرث  باأمر عمر بن عبد  �ملائة  ر�أ�س  دون �حلديث �بن �سهاب �لزهري على 
�لت�سنيف، وح�سل بذلك خري كثري. فلله �حلمد«78. وُيرجع تدوين �لآثار وتبويب �لأخبار، �إلى �أو�خر 

73- �ل�سيوطي، جالل �لدين عبد �لرحمن بن �أبي بكر، تاريخ �خللفاء، 208
74- �جلابري، حممد عابد، تكوين �لعقل �لعربي، 70

75- طر�بي�سي، جورج، نقد نقد �لعقل �لعربي، 50
76- �مل�سدر �ل�سابق، 22

�لريا�س، جامعة �لإمام حممد بن  �لعربي، ترجمة حممود حجازي، مر�جعة عرفة م�سطفى و�آخرون،  77-�سزكني، فوؤ�د، تاريخ �لرت�ث 
�سعود �لإ�سالمية، 1991 م، ج 1، 119

�إ�سماعيل  بن  عبد �هلل حممد  �أبي  �لإمام  �سرح �سحيح  مقدمة  �لبخاري  لفتح  �ل�ساري  علي، هدى  بن  �أحمد  �بن حجر  �لع�سقالين،   -78
�لبخاري، �لقاهرة، �ملطبعة �لكبى �ملريية، 1301 هـ، ج 1، 208
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�أبي عروبة وغريهما،  �أول »من جمع ذلك �لربيع بن �سبيح و�سعيد بن  �أن  ع�سر �لتابعني، حمدد� 
وكانو� ي�سنفون كل باب على حدة«،79 �أي �أنه يتحدث عن �لربع �لثالث من �لقرن �لثاين �لهجري. 
وكرثة  �لتدوين  لنت�سار  ع�سر  بوجود  �لدعاء  مع  يتعار�س  ل  هذ�  �أن  �إلى  �لتنويه،  من  بد  ل  وهنا 
�إذ�  �أنه  �لت�سنيف، بل مع �لدعاء باأن �لتدوين و�لت�سنيف بدء� يف فرتة بعينها. �لأمر �لذي يعني 
كان من عالقة بني �لتدوين ور�سم �سورة ع�سر ما قبل �لدعوة، تكون بد�ية هذ� �لر�سم قبل ع�سر 

�ملن�سور وقبل �لع�سر �ملمتد ما بني �سنة 100 و 120 هجرية.    

اإن التعامل مع بدء ع�سر التدوين، كع�سر »مزاج بالإ�سقاط من املابعد اإلى املاقبل«80 �أي كع�سر 
لتحديد بد�ية ر�سم �سورة  و�لبحث عن بد�يته كمحاولة  �لدعوة،  ُر�سمت فيه �سورة ع�سر ما قبل 
ع�سر ما قبل الدعوة، هو باعتقادي تعامل مغلوط، اإذ اإن انت�سار التدوين حتى لو كان يف فرتة بعينها 
ل يعني �أن فعل �لتحديد ل�سورة ع�سر ما قبل �لدعوة بد�أ مع بد�ية فرتة �لنت�سار، ول يعني �أنه �نتهى 
بانتهائها. بل �إن حتديد �سورة ع�سر ما قبل �لدعوة ل يرتبط ومل يبد�أ مع بدء �لتدوين، يف �أي جمال 
كان. اإذ اإن فعل الإ�سقاط الذي يتحدث عنه طرابي�سي، من املابعد اإلى املاقبل، هو فعل مرافق لكل 
حماولة ر�سم ل�سورة ع�سر �سابق، ولو مل يكن و�عيا ومق�سود�، ذلك لأن �أي متثيل للما�سي �أو لأفكار 
فيها  81 مبا   orientations وتوجهاتنا   perspective روؤيتنا  يتم من خالل  �إمنا  �ملا�سي،  من 
�أفكارنا �مل�سبقة. من هنا، وب�سرف �لنظر عن فرتة �لتدوين،  وب�سرف �لنظر عما �إذ� كان له بد�ية 
حمددة و�حدة �أو مل يكن، ل ميكن ل�سورة ع�سر ما قبل �لدعوة �أن تكون قد بد�أت معه. فاإذ� كان 
�لتدوين هو جمع �لكتابات �ملتفرقة، �أي جمع ما مت ن�سخه، وكان �لت�سنيف هو تبويب ما مت جمعه، 
تكون جذور �لت�سنيف �أعمق من جذور �لتدوين، وجذور �لتدوين �أعمق من جذور �لن�سخ يف تثبيت 
�ل�سورة �ملوجودة وتر�سيخها، �أي، وكما يقول طر�بي�سي، "لي�س �أول من �سنف �أول من دون، ول �أول 
من بوب �أول من دون، ول �أول من دون �أول من قّيد و�سّحف. فامل�سنفات كانت قبلها كتب، و�لكتب 
كانت قبلها �سحف. و�لذهبي يف �لن�س �مل�سند �إليه يتحدث عن �أول من �سنف، ل عن �أول من دّون 
وبّوب".82 وهنا ل بد من �لقول �إن ر�سم �ل�سور ل يكون بطريقة و�حدة، ول هو مرتبط بالكتابة ول 
م�سروط بها، ولو اأن الأمر مرتبط بالكتابة لقلت اإن ر�سم �سورة ما قبل الدعوة مرتبط اأي�سا بن�سخ 
�لقر�آن، خ�سو�سًا و�أنه يت�سمن عدد� من �لآيات �لتي مت �عتمادها، بعد تف�سريها، يف ر�سم �سورة 
عرب ما قبل �لدعوة، مثل �لآية (2) من �سورة �جلمعة، يف قوله تعالى : "هو �لذي بعث يف �لأميني 

79- �لع�سقالين، �بن حجر �أحمد بن علي، هدى �ل�ساري، 4.
80- طر�بي�سي، جورج، نقد نقد �لعقل �لعربي، 10

81-(كوملان 1999، 17)،  
82- طر�بي�سي، جورج، نقد نقد �لعقل �لعربي، 50
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ر�سول منهم"،83 �لتي مت تف�سريها عند �لطبي84 ، و�لبغوي85، و�لقرطبي86 ،على �أنها تعني �لعرب، 
وهم �أمة ل تكتب ول تقر�أ.

غري اأننا، اإذا اأخذنا بعني العتبار اإمكانية الإ�سقاط خالل فعل التف�سري، اأي اإذا اأخذنا بعني العتبار 
�إمكانية تف�سري �لآيات مبا يتالءم ونظرة �ملُف�سر ور�أيه يف ما قبل �لدعوة، علينا �أن ن�ستثني �لقر�آن 
من �لعو�مل �لتي �سبغت �سورة ما قبل �لدعوة بعدم معرفة �لقر�ءة و�لكتابة، ليحل حمله �لتف�سري 

بحد ذ�ته. 

تف�سري �لأمية على �أنها تعني �جلهل بالكتابة و�لقر�ءة، حدد عند عدد من �ملف�سرين، مثل �لطبي 
و�لقرطبي و�بن كثري، يف معنى �لكثري من �لآيات على نحو يتالءم وهذ� �ملعنى، خالقا �سورة معينة 
�أنها ت�سري  �ملثال، بالرغم من  �لآية (2) من �سورة �جلمعة، على �سبيل  عن عرب ما قبل �لدعوة. 
�أنها تتحدث عن  وب�سكل و��سح �إلى �جلهل بالكتاب وباحلكمة �ملت�سمنة به، فقد مت تف�سريها على 
من  كانو�  و�إن  و�حلكمة  �لكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم  �آياته  عليهم  »يتلو  �لآية  فتتمة  بالكتابة،  �جلهل 
�أمية �لر�سول، بجهله للكتاب من قبل، مثله  �أن �لأمية، هنا، هي  �إلى  قبل لفي �سالل مبني«، ت�سري 
و�خلروج  وليخرجهم من �ساللهم،  �لكتاب  ليعلمهم  به �هلل  بعث  فقد  فيهم،  بعثه �هلل  �لذين  مثل 
من �ل�سالل هو �خلروج من �لإ�سر�ك ومن عبادة غري �هلل، وهذ� هو عمليا تف�سري �لقنوجي لهذه 
�لآية،87 كذلك هو �لأمر بالن�سبة للعديد من �لآيات. للتاأكيد، �أخذ قوله تعالى »ومنهم �أميون ل يعلمون 
�لكتاب �إل �أماين و�إن هم �إل يظنون«88 �لتف�سري باأن �ملق�سود من »�لأميون«، هم �لذين ل يح�سنون 
�لقر�ءة و�لكتابة، عند �لبغوي89، وعند �لطبي90، غري �أن �لفر�ء، وكدللة على عدم �لتفاق حول 
معنى »�لأمية« يف �لقر�آن، يقول: �إن �ملق�سود من »�أميون« يف هذه �لآية »هم �لعرب �لذين مل يكن لهم 
كتاب«،91 وي�سري �لأ�سفهاين يف �ملكان ذ�ته، نقال عن قطرب، �إن »�لأمية �لغفلة و�جلهالة، فالأمي 
منه وذلك هو قلة �ملعرفة«، ويف هذ� �ملعنى يقول �ل�سهر�ستاين: »و�أهل �لكتاب  كانو� ين�سرون دين 
الأ�سباط ويذهبون مذهب بني اإ�سرائيل، والأميون كانوا ين�سرون دين القبائل ويذهبون مذهب بني 

83- �لقر�آن �لكرمي، �سورة �جلمعة، �لآية 2 
84- �لطبي، �أبي جعفر حممد بن جرير، تف�سري �لطبي جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن، حتقيق عبد �هلل �لرتكي و�آخرون، �جليزة، د�ر 

�لهجرة، 2001 م، ج 2، 153– 154،  ج 28، 625 
85- �لبغوي، �أبي حممد �حل�سني بن م�سعود، تف�سري �لبغوي معامل �لتنزيل، حتقيق حممد عبد �هلل منر و�آخرون، �لريا�س، د�ر طيبة، ج 

113 ،8
86-�لقرطبي، �أبي عبد �هلل حممد بن �أحمد، �جلامع لأحكام �لقر�آن و�ملبني ملا ت�سمنه من �ل�سنة و�آي �لفرقان، حتقيق عبد �هلل �لرتكي 

و�آخرون، بريوت، موؤ�س�سة �لر�سالة، 2006 م، ج 20، 452
87- �لقنوجي، �أبي �لطيب �سديق بن ح�سن، فتح �لبيان يف مقا�سد �لقر�آن تقدمي عبد �هلل بن �بر�هيم �لأن�ساري، بريوت، �ملكتبة �لع�سرية، 

1992 م، ج 14، 129
88- �لقر�آن �لكرمي، �سورة �لبقرة، �آية 78

89- �لبغوي، �أبي حممد �حل�سني بن م�سعود، تف�سري �لبغوي معامل �لتنزيل، ج 1، 114
90- �لطبي، �أبي جعفر حممد بن جرير، تف�سري �لطبي، ج 2، 153- 154

نز�ر  مكتبة  �لقاهرة،  و�لبحوث،  �لدر��سات  مركز  �لقر�آن، حتقيق  �ملفرد�ت يف غريب  بن حممد،  �حل�سن  �لقا�سم  �أبي  �لأ�سفهاين،   -91
م�سطفى �لباز، ج 1، 29 
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�إ�سماعيل”92. وهوؤلء، �أي �لذين ين�سرون دين �لقبائل، هم من ل كتاب لهم. 

بالكتابة  �جلهل  تفر�س  ل  ر�أينا،  كما  ذ�تها،  بحد  و�لآيات  لالأمية،  �إ�سافيان  معنيان  �إذن  هنالك 
كمعنى، بل على �لعك�س متاما؛ �إن تف�سري �لأمية على �أنها تعني �جلهل بالكتاب �أو عدم �تباع كتاب، 
مقابل تف�سريها باأنها تعني �جلهل بالكتابة و�لقر�ءة، يتو�فق مع جوهر �لدعوة �لأ�سا�س ومع مطلبها 
�لأول بامتياز، �أل وهو �خلروج من �ل�سالل من خالل معرفة كتاب �هلل و�تباعه، هذ� بالإ�سافة �إلى 
�أن تف�سري �لأمية على �أنها تعني �جلهل بالكتاب يتالءم مع �أ�سباب �لتنزيل فيهم، ومع ذكر �هلل لهم 
يف كتابه �لعزيز. وبالرغم من ذلك فقد مت �ختيار �جلهل بالكتابة كاأحد معاين �لأمية لتف�سري �آيات 

من �لقر�آن �لكرمي. 

�أكان  �لكرمي،  �لقر�آن  �آيات من  لتف�سري  لالأمية  بالكتابة كمعنى  �ختيار �جلهل  �أ�سباب  ومبعزل عن 
ذلك من �أجل �إظهار معجزة �لنبي �لذي ل يقر�أ ول يكتب93 كما ي�سرح �بن عا�سور يف تف�سريه لالآية 
(2) من �سورة �جلمعة94 �أم من �أجل �لتاأكيد على متيز ما بعد �لدعوة وخريها، ن�سبة ملا قبلها، كما 
كان موقف �مل�سلمني منذ بد�ية �لدعوة95، �أو لأي �سبب �آخر، فاإن هذ� �ملعنى هو من بني �لعو�مل �لتي 
�أ�سهمت يف ر�سم �سورة ع�سر ما قبل �لدعوة، �لذي من حيث كونه خيارً�، كان من �ملمكن �أل يكون. 
وللتاأكيد؛ فاإن حتديد �جلهل كمعنى لالأمية، حتى لو كان �جلهل بالقر�ءة و�لكتابة حقيقة عرب ما 
قبل �لدعوة، ل يغري من حقيقة كونه خيار� �أ�سهم يف �سبغ �سورة ما قبل �لدعوة بعدم معرفة �لقر�ءة 

و�لكتابة، حيث يتو�فق هذ� �خليار، �أو للدقة، ل يخرج هذ� �خليار عن حدود هاج�س �لدعوة.

وقد كان �لهاج�س، يف �سنو�ت �لدعوة �لأولى وما بعدها، تر�سيخ جذور �لدين �جلديد، وتاأكيد قد��سة 
�ملنّزل باعتباره �مل�سدر �لأول و�لوحيد للمعرفة وللعلم، �لأمر �لذي جعل ر�سول �هلل ينهى عن كتابة 
�أي �سيء عنه �سوى �لقر�آن، �إذ قال »ل تكتبو� �سيئا عني �سوى �لقر�آن، (فمن) كتب عني �سيئا �سوى 
�لقر�آن فليمحه«،96  وذلك خوف �أن تختلط ومتتزج �أقو�له بالقول �ملنّزل. وقد �سار �لنا�س من بعده 
مبا �أمرهم �إلى حني، �لأمر �لذي نر�ه و��سحا فيما �أخب به �أبو هالل بن جعفر �حلفار، قال: »�أخبنا 
�أبو �إ�سماعيل بن حممد �ل�سفار: حدثنا علي بن �سهل: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا كهم�س عن �أبي 

92- �ل�سهر�ستاين، �أبي �لفتح عبد �لكرمي �بن �أبي بكر، �مللل و�لنحل، ج 1، 207 
دينار عن عطاء عن  بن  »عن عمرو  �سفيان  قتيبة عن  به  ما حدث  مثل  و�لكتابة، من  بالقر�ءة  �لر�سول  معرفة  �إلى  �إ�سار�ت  93- هنالك 
�سفو�ن بن يعلى بن �أمية عن �أبيه قال �سمعت �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يقر�أ على �ملنب«. (�حلافظ �بن عربي �ملالكي، عار�سة �لأحوذي 
ب�سرح �سحيح �لرتمذي، بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، ج 2، 295) وحول حقيقة �أمية �لر�سول وحول �جلدل �لقائم بهذ� �خل�سو�س، �أنظر: 
�لريا�س،  �لقلق�سري،  �أحمد  �لع�سقالين، حتقيق ودر��سة عبد �لرحم بن حممد  �أجوبة �حلافظ بن حجر  �لع�سقالين، �حلافظ بن حجر، 

�أ�سو�ء �ل�سلف، 2003، 48 وما بعدها. 
94- �لتحرير و�لتنوير، �جلزء �لثامن و�لع�سرون، 209

95- �لأمر �لذي يظهر بو�سوح يف حديث حذيفة بن �ليمان مع ر�سول �هلل: »قال حذيفة بن �ليمان - ر�سي �هلل عنه - : كان �لنا�س ي�ساألون 
ر�سول �هلل عن �خلري، وكنت �أ�ساأله عن �ل�سر خمافة �أن يدركني، فقلت: يا ر�سول �هلل! �إنا كنا يف �جلاهلية يف �سر، فجاءنا �هلل بهذ� �خلري 
(فنحن فيه)، (وجاء بك)، فهل بعد هذ� �خلري من �سر (كما كان قبله؟)« (�لألباين، نا�سر �لدين، �سل�سلة �لأحاديث �ل�سحيحة، �لريا�س، 

د�ر �ملعارف، ج 6، �لق�سم �لأول، 2505)  
96- �بن عبد �لب، �أبو عمر يو�سف �بن عبد �هلل، ـ، جامع بيان �لعلم وف�سله، حتقيق �أبي �لأ�سبال �لزهريي، �لريا�س، د�ر �بن �جلوزي، 

1999 م، ج 1، 268
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ر�سول  ناأخذ عن  كنا  كما  ولكن خذو� عنا  �أكتبكم؛  »لن  قال:  �أكتبنا،  �سعيد:  لأبي  قلت  قال:  ن�سرة 
�هلل«.97 

وب�سرف �لنظر عن �خلالف �حلا�سل بخ�سو�س مو�فقة �لنبي و�إذنه يف كتابة �أقو�له، و�إن كان حقا 
قد ثبت �أن »�لنهي خا�س بوقت نزول �لقر�آن خ�سية �لتبا�سه بغريه، و�لإذن يف غري ذلك«، كما يذكر 
�بن عبد �لب، نقال عن �حلافظ يف »�لفتح«،98  �أم �أن �لنهي كان عامًا ومطلقًا، فاإن موقف �لنبي ي�سري 
يف �حلالتني �إلى حماولة �لإبقاء على ما �أنزل نقيا حتى من �أقو�له، حفاظا على طهارة ما يت�سمنه 
من علم ومعرفة �إلهية، وقد �سكل عند ر�سول �هلل م�سدر �ملعرفة �لأول و�لوحيد، وبهذ� قال ر�سول 

�هلل، »قيدو� �لعلم بالكتاب«.99

 وعلى خطى �لر�سول �سار �ل�سحابة، ومن هنا جاءت خطبة علي: »من زعم �أن عندنا �سيئا نقروؤه 
لي�س يف كتاب �هلل تعالى وهذه �ل�سحيفة – قال: �سحيفة معلقة يف �سيفه فيها �أ�سنان �لإبل و�سيء 
من �جلر�حات - ؛ فقد كذب«، 100 ومثله فعل �سائر �ملوؤمنني: »�أخبنا عبد �لرحمن بن عمر، حدثنا 
�لعو�م بن حو�سب عن  �أخبنا  �أحمد بن يعقوب، حدثنا جدي، حدثنا يزيد بن هارون،  حممد بن 
�أتوه به  �أتوه به، فلما  �أن عند نا�س كتابا، فلم يزل بهم حتى  �بن م�سعود  بلغ  �لتيمي قال:  �إبر�هيم 
حماه، ثم قال: »�إمنا هلك �أهل �لكتاب قبلكم �أنهم �أقبلو� على كتب علمائهم و�أ�ساقفتهم وتركو� كتاب 
ربهم، - �أو تركو� �لتور�ة و�لإجنيل – حتى در�سا وذهب ما فيهما من �لفر�ئ�س و�لأحكام«،101 وقد 
و�سل �لأمر �إلى حد قولهم : »�إنا ل نكتب �لعلم ول ُنكتبه«.102  وقد »ثبت �أن كر�هة من كره �لكتاب 
من �ل�سدر �لأول، �إمنا هي لئال ي�ساهى بكتاب �هلل تعالى غريه، �أو ي�ستغل عن �لقر�آن ب�سو�ه، ونهى 
عن �لكتب �لقدمية �أن تتخذ، لأنه ل يعرف حقها من باطلها، و�سححيها من فا�سدها، مع �أن �لقر�آن 

كفى منها، و�سار مهيمنا عليها.«103 

وي�سري هذ� �لهاج�س، وما ترتب عنه من رف�س ملجرد وجود علم غري �لكتاب، وملجرد كتابته، �لذي 
ولو  ويف�سر،  معرفة،  من  �لعرب  عليه  كان  ما  �إلى  ي�سري  �لكتب104،  حمو  ظاهرة  �نت�سار  حد  و�سل 
بد�ية  يف  �لكتب  مع  �لتعامل  كيفية  عن  متفرقة  �أخبار  �سوى  وجودها  على  يدل  ما  �نعد�م  جزئيا، 
�لكتب  �نت�سار  وعن ظاهرة  �لكتب،  �لعلم وحمو  كتابة  رف�س  تقدم بخ�سو�س  ما  مثل  �لدعوة، من 
وكرثتها يف �ل�سنني �لأولى للدعوة، �لتي ت�سكل بحد ذ�تها موؤ�سرً� ملا كان عليه �لعرب قبل �لدعوة، ما 

97- �لبغد�دي، تقييد �لعلم، 28 
98- �بن عبد �لب، �أبو عمر يو�سف �بن عبد �هلل، ـ، جامع بيان �لعلم وف�سله، ج1، 269

99- �لألباين، حممد بن نا�سر �لدين، �سل�سة �لأحاديث �ل�سحيحة، 2475
100- �لبغد�دي، تقييد �لعلم، 110

101- �مل�سدر �ل�سابق، 59
102- �بن عبد �لب، جامع بيان �لعلم وف�سله، ج1، 275

103- �لبغد�دي، تقييد �لعلم، 61
104- ل حاجة لذكر حو�دث �أخرى ملحو �لكتب من �أجل �لوقوف على مدى �نت�سار هذ� �لنوع من �لأحد�ث، فامل�سادر �لعربية، �لبغد�دي يف 

»تقييد �لعلم« على �سبيل �ملثال، مليئة مبثل هذه �لأخبار.
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�أخب به �أبو �حل�سني عن حمل بعري من كتب �بن عبا�س كان كريب قد و�سعها عنده، وعن �أن »علي 
بن عبد �هلل بن عبا�س �إذ� �أر�د �لكتاب كتب �إليه: �بعث �إيل ب�سحيفة كذ� وكذ�، فين�سخها، فيبعث 
بها«،105 ي�سري �إلى �أن حجم �لتد�ول بالكتب بني �مل�سلمني يف ذلك �لوقت، كان تد�ول ل ميكن خلقه 
�أن يف�سر  بني ليلة و�سحاها. هذ�، �أي كرثة �لكتب و�ت�ساع �ملعرفة عند �لعرب، هو وحده ما ميكن 
هاج�س �لر�سول وحماولته للحفاظ على نقاء �لقول �ملنّزل، وعلى مو�سعته كمرجعية معرفية وحيدة، 
وهو وحده ما ميكن �أن يف�سر �نت�سار ظاهرة حمو �لكتب ورف�س كتابة �لعلم. �لأمر �لذي يتعار�س مع 
�أنها  �أنها تعني �جلهل بالكتابة و�لقر�ءة، وين�سجم مع تف�سريها على  تف�سري �لأمية يف �لقر�آن على 
تعني عدم �تباع �لكتاب و/�أو �جلهل به. فلو كان �جلهل من ن�سيب عرب ما قبل �لدعوة ملا كان هناك 
ما يرف�سونه وميتنعون عن كتابته، وملا كان من حاجة لقول ر�سول �هلل: »من تعلم علما لغري �هلل �أو 
�أر�د به غري �هلل فليتبو�أ مقعده من �لنار«،106  ولو كان �جلهل بالكتابة و�لقر�ءة ما مييز عرب ما قبل 

�لدعوة ملا كان من حاجة ملحو �لكتب.

حماولة �حلفاظ على �لقول �ملنّزل ومو�سعته كمرجع وحيد، وما ترتب عنها، ت�سري ولو ب�سكل جزئي 
�إلى �أ�سباب �نعد�م �لدللت على ما كان عليه �لعرب، �لذي بدوره �سكل �أ�سا�س تكّون �لر�أي بجهل 

�لعرب للكتابة و�لقر�ءة. 

�إلى  �لعرب،  �لدللت على ما كان عليه  بانعد�م  �لكتاب وعدم معرفته، حتولت  �تباع  �لأمية، عدم 
�جلهل بالكتابة و�لقر�ءة، �لتي تت�سمن �نعد�م �ملعرفة و�نعد�م �لعلم، فمن ل يقر�أ ول يكتب ل علم 

عنده ول معرفة.  

105- �لبيهقي، �ملدخل �إلى �ل�سنن �لكبى، ج2، 244 
106- �ملالكي، �حلافظ �بن عربي، عار�سة �لأحوذي ب�سرح �سحيح �لرتمذي، بريوت، د�ر �لكتب �لعلمية، بدون تاريخ، ج 10 ، 123
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