
 

 

 

 مأزق النهوض العريب وشروط االستفاقة
 علي عبداحلفيظ

 
 (  م  2007هـ / 1428  ربيع ) العدد الثامن عشر مجلة التسامح ، 

 

 

 (1) 
 أزمة النهوض..

 احلضور الطاغي للمعضل السياسّي؟ -أ
حنواً من قرنني وحنن نعاجل يف شرقنا العريب املسلم ما مّت االصطالح على تسميته 

ابلنهضة املعاصرة، واحلّق أّن ما نراه اليوم يف الواقع الذي يعيشه العرب واملسلمون يف  
 أّن هناك شيئاً ما نقل هذه املسرية إىل حيث مل تكن كل مستوايت حياهتم يبني

حقيقية، وأّن هناك ما شغل هذه املنطقة عن هنضة حقيقّية كان عليها أن تنطلق من 
 مقدمات اآلابء املؤسسني، وأن تتجه وجهة جّد خمتلفة عن ما نراه اليوم.

 شامل  واستعداد  املالحظ لبداايت مرحلة االستيقاظ أو النهوض جيد أهّنا متتعت برسوخ  
جامع  لدى الرواد األوائل الذين مل جيدوا مشكلة حقيقّية يف استقبال طرح اآلخر 
احلضاري وإحداث انسجام بينه وبني األسس الفكريّة والثقافّية الرتاثّية حلضارهتم 

املسلمة، فبدت تلك اجلديلة بني القدمي واحلديث، بني املوروث، واملستقَدم، أمراً جديراً 
لتقدير عرب تلك الطريقة الناجعة والفريدة اليت قادها اآلابء اجملددون: الطهطاوي اب

 واألفغاين وعبده ومن عاصرهم. 
واضح أّن املستقَدم احلضاري الذي رغب اآلابء يف استقدامه من الغرب كان متمّثاًل 

لتجربة ابألساس يف إعجاهبم ابلنموذج السياسي للحركة احلضاريّة الغربّية اليت كانت ا
الدميقراطّية قد بدأت ترتّسخ فيها على حنو ظاهر، كما أّن متحصالت النهوض التقين 

 والعلمي كانت قد آتت أكلها عندها على النحو املعروف.
ال شّك أّن مظاهر النهوض احلضاري الغريب علمّياً وتقنّياً وسياسّياً قد حازت على 

منظومة القيم اليت أفرزت هذا إعجاب اآلابء املؤسسني، كما ال يعزب أن تكون 
النموذج قد لفتت هي األخرى انتباه آابء النهضة، وحظيت على إعجاهبم، وهو ال 



شّك إعجاب مسَتحّق مع معلومّية أّن اآلابء كانوا جديرين مبعرفة ما يتالءم من هذه 
طّية، ورّحبوا القيم مع اهلويّة الوطنّية وما ال يتالءم معها، وعليه رجحوا قيم الثقافة الدميقرا

 هبا، واعتربوا أهّنا متالقية مع قيم اإلسالم السياسّية.
أخذت املسألة السياسّية إذن واجهة الصدارة يف اجلهد النهضوي العريب، كما أخذت 

اجلانب األبرز من إحداث العصف الذهين واحلركي؛ وهو أمر متفهَّم نظراً ملا مثلته 
المي( من مشكل حضاري رمبا كان هو املتسبب املسألة على طول التاريخ العريب )اإلس

 األساس حلالة التدهور اليت أصابت حضارة املسلمني. 
واملالحٌظ أّن آابء النهضة وجدوا يف املمارسة الدميقراطية حال سحرايً ملشكل االجتماع 

السياسي اإلنساين بعموم، كما وجدوا فيها ضاّلة حكيم يبحث عن حّل ألْزَمِته 
نوا يدركون أنّه ابستثناء صدر اإلسالم مل يرتح املسلمون بشكل معترب اخلاصة؛ إذ كا

على أسلوب سياسي يديرون به حياهتم، كما مل يستطع فالسفتهم أن يقّدموا طروحاً يف 
السياسة تساوي أو تقارب ما تقدموا به من طروح حضارية يف غريها من امليادين، مع 

الدولة( هي أّم احلركة احلضارية  -جتماعي أنّه يسهل القول إّن السياسة )النظام اال
 لألمم، واحلاضن األساس هلا.

لست يف حاجة إىل التذكري أبّن ما أقصد إليه هنا من تدين حالة البحث السياسي عند 
املسلمني ليس مقصوداً به عدم وجود حماوالت للتنظري السياسي؛ فمعروف أنّه كانت 

نظري الجتماع سياسي مميز حيمل اهلويّة هناك حماوالت لبحث الشأن السياسي والت
وإّّنا الذي أقصد إليه هو أنّه مل يتوفر  -وما جهود ابن خلدون عّنا ببعيد  -اإلسالمية 

مناخ، وال ترتبت مدرسة يف هذا الشأن تقوم عليه تنظرياً وتفكرياً ودراسة كما توفر لغريه 
كما ينبغي أن نعرتف أبّن ما من حقول البحث كالتشريع واألدب واللغة والتفسري...اخل  

واجه هؤالء املفكرين من عقبات كان من شأنه أن يسبب مثل هذه العرقلة، فليس 
األمر هنا أمر إشارة لقصور بقدر ما هو إشارة لواقع كان موجوداً بغض النظر عن 

 مسبباته.
ابه بني وقد وجدان اآلابء حياولون بلون من التبسط دوّنا تعقيد أو تقعُّر إثبات وجود تش

الدميقراطية واملفهوم اإلسالمي للشورى، كما َسَعْوا يف مواجهة أزمة احلكم اخلانقة 
والفساد والسلوك املستبد للحكام يف العامل اإلسالمي إىل تربير اقتباس جوانب من 



النموذج الغريب اعتقدوا بتوافقها مع اإلسالم وقدرهتا على إخراج اجملتمعات العربية من 
 اسية.أزمتها السي

ولسنا حباجة للمرة الثانية ألن نقرر أّن هؤالء الرواد ابتداء من الطهطاوي مروراً خبري 
الدين التونسي وانتهاء برشيد رضا مل يكن أحد منهم ليفكر قط يف وضِع الديِن أو جزء  

منه موضع اهتام أو شبهة أو يستهدف تغيريه أو تبديله، وإّنا كان سعيهم يستهدف 
م الدين وطرائق تطبيقه واالستناد إىل علماء جمددين قدامى وحمدثني لتربير جتديداً يف فه

إّنا جاء » الدين«االقتباس من الغرب على اعتبار أن احلكمة ضالة املؤمن، وأن 
 .1لتحقيق مصاحل العباد، وأنه حيث كانت املصلحة فثم شرع هللا

 العريب هو الشيخ رفاعة ولعل أول من أاثر حواراً حول الفكرة الدميقراطية يف العامل
(، الذي كان لويس عوض يطلق عليه لقب أبو 1873-1801الطهطاوي )

م كتابه 1834، والذي ما إن عاد إىل القاهرة حىت أّلف يف عام 2الدميقراطية املصرية
الذي دّون فيه مشاهداته حول عاداِت ومسالك » ختليص اإلبريز إىل تلخيص ابريز«

ديح للنظام الدميقراطي الذي نشأ فيها ووصف مشاعره جتاه ، وكال فيه امل3أهل فرنسا
م ضد امللك 1830انتفاض األمة الفرنسية للدفاع عن الدميقراطية من خالل ثورة 

 .4تشارل العاشر
حرص الطهطاوي يف كتابه هذا على إثبات أن النظام الدميقراطي الذي كان شهده يف 

مي ومبادئه. كما التفت إىل أنّه ليس مثّة  فرنسا ينسجم انسجاما اتماً مع تعاليم اإلسال
كبري فرق بني مبادئ الشَّرع اإلسالمي وبني مبادئ القانون الطبيعي اليت كانت نتاجا 

بدأه  -صّلى هللا عليه وسّلم-أوروبيا سابقاً على اإلسالم وعلى بعثة النيب حمّمد 
قائماً على العدل وأّن كّل اليواننيون أتسيساً على أّن هناك خالقاً للكون وضع له نظاماً 

ما وافق العدل أو روحه فإّّنا هو موافق للطبيعة اليت فطر هللا عليها الكون واملخلوقات، 
وعلى كّل الشعوب أن تتبعه يف قوانينها وقضائها. وهو كالم حنن اليوم يف أمس احلاجة 

 .5لاللتفات إليه
ؤية الرجل كانت حتتم أتسيسا على هذا االكتشاف الذي اكتشفه الطهطاوي, فإن ر 

دراسة كاّفة العلوم اليت انتهجها العقل البشري ابعتبارها مريااثً رائداً ميّكن الّناس من 
العيش املشرتك ومن االقرتاب من القيم املشرتكة ورمّبا طريقاً أيسر للتعرف إىل معتقد 



لية على مشرتك، ومل يكن من املمكن أن يقبل الطهطاوي بعد هذا فكرَة املصادرة األو 
ال «اإلنتاج الفكري البشري من قاعدة أنّه إنتاج غري مسلم؛ ألن اإلسالم يف رأيه: 

 ».يتعارض مع علوم العقل
خري الدين التونسي «يف ذات التوقيت تقريباً وعلى ذات الّنسق الفكري، كان 

م خطًة شاملًة لإلصالح ضّمنها كتابه 1827يضع عام » م(1810-1899)
منبهاً إىل خطورة رفض جتارب األمم األخرى ». تقومي املمالكأقوم املسالك يف «

انطالقاً من الظن اخلاطئ أبنه ينبغي نبذ كل الكتاابت أو االخرتاعات أو التجارب أو 
التصرفات الناشئة عن غري املسلمني، منطلقاً يف دعوته اإلصالحية هذه من قاعدة 

حلدود املعرفة وتوفري للشروط  أّن كل ما يؤول إىل خري األّمة من توسيع«مفادها: 
الكفيلة ابزدهارها املدين إّّنا هو ممّا يتوافق مع اإلسالم ومقاصده. وقد طالب التونسي 

 .6»إبهناء احلكم املطلق املضطهد للشعوب واملدمر للحضارات
( بعد تَ َقصّ  ألسباب احنطاط 1897-1838وقد لفت مجال الدين األفغاين )

ك االحنطاط إّّنا هو غياب العدل والشورى وعدم تقيد املسلمني إىل أن مرجع ذل
احلكومة ابلدستور؛ ولذلك فقد رفع لواء املطالبة أبن يعاد للشعب حق ممارسة دوره 

 .7السياسي واالجتماعي عرب املشاركة يف احلكم من خالل الشورى واالنتخاابت
ى أّن ( الذي رأ1905-1849وقد سار على هنج األفغاين تلميذه حممد عبده )

أهم حتد يواجه األمة اإلسالمية هو نظرهتا إىل العالقة بني اإلسالم والعصر. وقد وجد 
عدم الرجوع إىل «الشيخ حممد عبده أن الطريق لبلوغ اجملتمع اإلسالمي هدفه هو: 

املاضي وتوقيف جمرى التطور، بل االعرتاض ابحلاجة إىل التغيري ورْبطه مببادئ 
دى غائيات الشيخ، أن يظهر التوافق بني اإلسالم والفكر ، ولذلك كانت إح»اإلسالم

احلديث وأن يُظهر كيف تنقلب املصلحة إىل املنطق، والشورى إىل الدميقراطية الربملانية، 
 .8وان يؤكد على أن اإلسالم كنظام هو أمر مرادف للمدنّية احلديثة

م( الذي 1903-1849يف ذات حقبة العظماء، أتلق جنم عبد الرمحن الكواكيب )
أم «واآلخر بعنوان » طبائع االستبداد«ألف كتابني حول هذه القضااي، األول بعنوان 

، متصوراً يف األخري حواراً بني عدد  من املفكرين املسلمني من خمتلف الدول »القرى
مجعهم يف موسم احلج مؤمتٌر ُعقد لتبادل الرأي حول أسباب احنطاط األمة، وقد كان 



اليت حرص الكواكيب على طرحها ما جاء على لسان البليغ القدسي، من أبرز األفكار 
ُُيَّيل إيلَّ أن سبب الفتور هو حتول نوع السياسة اإلسالمية، حيث كانت «من قوله: 

نيابية اشرتاكية، فصارت بعد الراشدين بسبب متادي احملارابت الداخلية َمَلِكّية مقيدة 
، وما جاء على لسان الرومي »عُد ابملطلقةبقواعد الشرع األساسية، مث صارت أشبه ب

وُيلص الكواكيب يف النهاية إىل أن التقدم ». إن البلية أننا فقدان احلرية«)الرتكي(: 
 .9مرتبط ابحملاسبة بينما التخلف مرتبط ابالستبداد

وقد اعترب رضا أن احلكام املستبدين حاولوا محل املسلمني على نسيان األمر الشورى 
ة( مؤكداً أن أعظم درس ميكن أن يستفيده أهل الشرق من األوروبيني هو )سيادة األمّ 

 .10معرفة ما جيب أن تكون عليه احلكومة
فرتى أنّه وعلى هذه القاعدة من الفهم الدقيق أخذت املسألة السياسية مكاهنا يف 

املشروع النهضوي، وترتب على هذا ثورة أخرى لإلصالحيني متثلت يف إرادة التأسيس 
ثورة «هوض العريب من ذات الباب الذي أتسست عليه هنضة الغربيني: وهو: للن

 ؟.»إلصالح الديين
 ب( اإلصالح الديين

الفرق اجلامع املانع بني اإلصالح الديين الذي قصد إليه آابء النهوض وبني ذلك الذي 
سة هو الفرق القائم واملعروف بني طبيعة كّل من الدين واملؤس» مارتن لوثر«دعا إليه 

الدينية يف كّل من العاملني اإلسالمي والغريب، ومن دون تفاصيل فإّن طبيعة كّل من 
الشأنني عندان طبيعة التكوين الفكري الديين لدى اجملتمع اإلسالمي الذي ال يعرتف 
ابلكهانة )وجود وسيط بني هللا وبني خلقه( مل تكن لتسمح بربوز حالة كنسّية عندان، 

لقهر واالستبداد السياسي والتخّلف احلضاري إىل أن جتد وإن كانت مسحت بفعل ا
املؤسسة السياسّية أو ابألحرى الطَُّغم العسكريّة احلاكمة عندان سبيالً للتوّصل إىل لون 
من استغالل املؤسستني الدينية واألكادميية أو الضغط عليهما إن ابلسيف أو الذهب 

تؤثر اجتماعّياً وفكراّيً على األوضاع ابجتاه عدم اعتماد حبوث وإرشادات ومناهج نظر 
السياسّية القائمة، ومن ضمن ذلك الدفع ابجتاه شغل الّناس ابلفروع واألحكام القانونية 

 للدين على أبسط أفعاهلم، بدالً من انشغاهلم مبحاسبة احلّكام عن فظائعهم؟
نهوض وقد وقد بدا يف أوائل النهوض أّن أصحاب نظرة األصالة اإلسالمية من آابء ال



تبّنوا الكثري من الطروحات املعاصرة حول الدميقراطية، وحقوق اإلنسان والتعددية 
السياسية والدستورية، وغريها من الطروحات املتداخلة مع مفاهيم اجملتمع املدين 

واحلرايت السياسية العامة واعتربوا أهنا ال تتعارض مع أساسيات الدين، إّّنا كانوا 
 ال بطريقة عصور االحنطاط احلضاري.» الُعمريّة«وص ابلطريقة يعيدون قراءة النص

طبيعّي أّن أصحاب هذا االجتاه مل يكونوا ليستطيعوا احلصول على دعم كبري من 
املدرسة التقليدية اليت كانت تتأسس مفهوماهتا على قواعد النظر اليت كانت ترّكز على 

ا االجتاه يركز على موضوع موضوع الواجبات الدينية على اإلنسان، فيما كان هذ
احلقوق واملنافع األساسية املرتتبة لإلنسان بواقع الوجود يف هذه احلياة، وأّن تفسري الدين 

إّّنا ينبغي أن يكون ابعتبارات حقوق اإلنسان ال ابعتبارات حقوق هللا، إذ يف احلقيقة 
أّن اإلرشادات  أنّه ال ميكن وضع هذه يف قبالة تلك، كما أّن من غري اجلائز اعتبار

الدينية اليت َلَفت هللا اإلنسان إليها مبا فيها تلك املسائل اليت مّت التعارف عليها ابعتبارها 
تكليفات أو عبادات ال ميكن أن تقرأ على هذه قاعدة اجلرب واإللزام بقدر ما ينبغي أن 

لة، فليس تُقرأ على قاعدة أهّنا إرشادات روعيت فيها منافع اإلنسان ومصاحله ابألصا
هناك تكليف ال عّلة له، كما أنّه ال تكليف معّلل بغري املصلحة اإلنسانّية اليت ال يسوغ 

أعمال اإلنسان ليست «ابتداع مصلحة هلل يف قبالتها! وقد كان األفغاين يلفت إىل أن: 
وقد  ». يف خدمة هللا وحسب، بل يف خلق مدنية إنسانية مزدهرة يف كل نواحي احلياة

 »م برأي األفغاين إمياٌن عاقل، جوهره العقالنية احلديثةكان اإلسال
والواقع أّن دعاة النهوض هبذا اإلطار كانوا يقرتبون كثرياً من الطروحات السياسية 

والعلمّية الغربية املنادية بسيادة املنهج العلمي، وحبقوق اإلنسان، واعتبار ذلك نقطة 
يعات يف االجتماع السياسي احلديث ذي مركزية ينبغي أن تتمحور حوهلا النظم والتشر 

الطابع الدميقراطي، وما لبثت هذه الدعاية أن انتشرت خارج سياق قلب العامل 
اإلسالمي)مصر(، فقد امتدت إىل غريها من األقطار العربية، كما كما آمن هبا أعداد 

تركيا تبنَّت  من القيادات اإلسالمية واملراجع الفقهية السنّ ّية والشيعية يف كل من إيران و 
كّلها أطروحات التمثيل النيايب، والتقييد الدستوري لنظام احلكم، واإلميان ابحلقوق 

 األساسية لألفراد واجملتمعات؟.
درس النهضة األوروبية، ورأى أّن شرارهتا إّّنا بدأت حبركة اإلصالح » األفغاين«كان 



قّوة السحريّة اليت سببت ، وثبت لدى الرجل أّن ال»مارتن لوثر«الديين اليت قام هبا 
انطالقة كاّفة احلضارات إّّنا هي إصالح لعملية فهم الدين ولعملية التعاطي معه، ذلك 
اإلصالح الذي ما إن يبدأ يف جمتمع من اجملتمعات حىّت يؤسس حلركة حضاريّة واعدة. 

ر من آاثر وقد اعترب األفغاين أن مجلة مظاهر القوة والتقدم املوجودة يف الغرب إّنا هي أث
واليت أمثرت أول ما أمثرت حرية العقل من » مارتن لوثر«حركة اإلصالح اليت قادها 

.. وكان األفغاين يعتقد أن الشرق حباجة إىل حركة دينية هو 11سطوة اجلمود الديين
اآلخر حتّرره من ذات سطوة اجلمود اليت عاىن منها الغرب دينّياً، كما أنّه حباجة إىل 

اسّية تعاجل ذات العبث السياسي الذي فارقه الغربيون تفيد من القيم حركة إصالح سي
عبد «سأله فيه » عبد القادر املغريب«. ويف حوار لألفغاين مع 12احلضاريّة األوربّية

» أوراب«استفادت أمم  أجاب أبنّه كما» ابحلركة الدينية«القادر عن معىن ما يقصده 
الدينية، وإصالحه تعاليم الداينة املسيحية، كذلك حنن معشر » لوثريوس«حبركة 

املسلمني جيب علينا أن نستفيد من حركة دينية نقوم هبا، ويكون من أثرها إصالح 
والظاهر بشكل جلّي أّن الرجل رمبا رأى يف ». 13تعاليمنا، وحتسني حالة اجتماعنا..

 الشرق..» لوثر«نفسه 
وقد ذهبت مدرسة األفغاين شوطاً بعيداً يف هجومها على األّناط التقليدية للمؤسسة 
الدينية عندان واليت اعتربوها املسئول األساس عن حالة االحنطاط الفكري العام الذي 

إىل  14»هانوتو«يف سجاله الشهري مع «أصاب املسلمني عاّمة، ويلفت حممد عبده 
ممثلني لإلسالم الصحيح،  -مبؤسستهم الدينية التقليدية  -وا أّن املسلمني مل يعود

ما سبق وصدم به » هلانوتو«اإلسالم الذي هو دين العلم والعقل، ويكرر حممد عبده 
إن عقالء اإلفرنج يتدبرون آداب القرآن وتعاليمه «األفغاين املؤسسة التقليدية بقوله: 

ر، ويهّمون أن يسلموا، مث ينظرون من العالية، وحيكمون أبنه خري قانون إلصالح البش
خالل القرآن إىل األمم اإلسالمية املنتشرة يف آسيا وإفريقيا، فريوهنا من أحط األمم 

شأان، وأشدها ابتعاداً عن روح الدين واملدنية، وممارسة الفضيلة، فينفرون من اإلسالم، 
سالم، وينهاهم املسلمون وينظرون إىل القرآن كاملراتبني فيه.. وهكذا يدعوهم القرآن لإل

عنه؟ فالواجب علينا إذاً قبل كل شيء، أن نثبت لألوربيني أننا غري مسلمني، وهبذه 
   ؟15»الصورة، ميكننا أن جنذهبم إىل اإلسالم، وحنّسن اعتقادهم فيه



ال شّك أّن هذا التوّجه من األفغاين ومدرسته وهذا اللون من القراءة لإلسالم مل يكن 
يف قبالة ذلك اإلغواء » الدين«ليديني ورمّبا استنهض لديهم دافعّية الذود عن لريوق التق

العقالين الذي متارسه املدرسة التجديدية؟ ولعّل هذا ما دفع ابملؤسسة التقليدية ال إىل 
 عدم الوقوف وراء ما كان يدعو إليه األفغاين وعبده، بل إىل معاداة الرجلني.

ذ مواقف صارمة جداً من كل طرح يقرتب من هذه ولعل هذا ما دفعها بعدمها ألخ
الناحية من القراءة ممّا أّدى إىل إحداث حالة من الشرخ يف العالقة بني األصل 

واملستحدث، وتدعيم سوء الفهم بني دعاة احلداثة وبني أصوهلم ممّا مّكن لوجود 
من أن جتد املشكلة الكربى يف اتريخ حركة النهضة العربية املعاصرة؛ حيث مل تتمكن 

بعد الشيخني من يقوم على رعايتها هبذا القدر من االتساع وعلى هذا القدر من 
األصالة الّلذين بدأت هبما على عهد املؤسسني، ومما يؤسف له أنّه ويف الوقت الذي 

ُووجه فيه تالمذة املدرسة من دعاة النهوض هبجوم أصحاب الفكر املنغلق، تطّرفوا هم 
لتعاطي مع االستغراب احلضاري بعيداً عن املوروث احملدِّد أنفسهم وأوغلوا يف ا

للشخصّية القومّية، وبغري ما قدرة على مواجهة استحقاق التأصيل النهضوي، ممّا 
جعلهم يقعون يف فّخ التغريد خارج السرب، وفقدان الثقة من العاّمة، وابلتايل خطيئة 

يكون تطّرف األجيال الالحقة من ترك األخريين بيد املنغلقني؟ ومن غري املستبعد أن 
» أصولّية«هذه املدرسة وإيغاهلا يف االستغراب كان السبب األصيل يف استنهاض رّدة 

وجدت بغيتها يف هذا التطّرف، فتطّرفت هي األخرى يف معاداة كّل مظاهر التحضري 
 السياسي والنهضوي، ومعاندة كّل مظاهر القابلّية للتواصل مع اآلخر احلضاري.

(2) 
 شروط االستفاقة..

 حسم القراءة -أ
أشد ما هو مطلوب منا اليوم أن نقف موقَف جزم  قاطع ما بني قراءتني لإلسالم، َبَداَت 

يف مطالع النهوض كما لو أّن أوالمها كانت قراءة الراسخ املؤسس، وظهرت الثانية 
ليهما عصر مبظهر املعيق املدّمر، لنقول بقطع: أّن هاتني القراءتني اللتني أشرف ع

إّّنا مها قراءاتن تقضي  -ومها قراءاتن قدميتان جداً يف التعاطي مع اإلسالم -النهضة 
ضرورة الظرف القائم وتقضي جتربة النهوض، وجتربة التاريخ العريب اإلسالمي الطويل 



بعدم إمكانّية تعايشهما معاً، وأنّه إذا كان معامل التفرقة القدمي، يف جمال النظر العقلي 
دى سعته، هو بني أصحاب العقل وأصحاب النّص، وإذا كانت النظرة املالزمة هلذا وم

العامل هي دوماً يف حماولة التوفيق النظري للخروج بنظرة يتقارب فيها العقل والنقل؟! 
فعامل تفرقة اليوم ينبغي أن يكون جازماً وحامسا بني العقالء وبني اجملانني، وحنن ال 

فالنّص خطاب » النص«مرادفاً أو دااّلً على » اجملانني«طلح نقبل أبداً أن يكون مص
للعقالء فقط. وحىّت يكون طرحنا واضحاً فإّن ضابط العقل عندان هو ما كان عليه 

 اآلابء املؤسسون للنهضة.
ونعتقد بيقني أّن نظرة اآلابء لإلسالم إّّنا أتسست على نظرة األصحاب رضوان هللا 

مع كاّفة معطيات التطور والتزموا إعمال العقل، واملنطق، بل  تعاىل عليهم الذين توافقوا
هو وهللا «إىل حتكيمهما واالستناد إليهما، أمل جيمعوا القرآن حتت دعوى أنّه 

أي: أّن املصلحة وقواعد املنطق قاضية هبذا اجلمع؟ أمل يقاتلوا مانعي الزكاة  16؟»خري
ما توفر من معطيات قاضية أّي أّن مجلة  17»شرح صدر الصديق«أتسيساً على 

 بدعم القرار الذي اطمأّن إليه واختذه؟
وبفعل اخلطاب غري املؤهل للنخبة الدينية منذ بدأت عصور  -إّن الغالبية من املسلمني 

ال يفهمون اإلسالم وال يتعاطون معه إال على قاعدة أنّه قانون يلزم على  -االحنطاط 
حبذافريه الدقيقة، وال يعتربون التدين إاّل ذلك النوع املؤمنني االنصياع إىل بنوده وتطبيقه 

من التسليم ابألوامر واالمتناع عن النواهي، وااللتزام حبكم الشريعة. وعلى هذا ال يصبح 
اإلسالم رسالة جيب على املؤمنني هبا استلهام الوحي من معانيها العامة، وإّنا منظومة 

فيذها وحسب، وعليه فلم يعد حمّل اهتمام من األوامر والنواهي على املخاطبني هبا تن
النخبة مسألة حسن وسوء فهم الدين، بقدر ما عاد املطروح مسألة ما إذا كنت مقّصراً 

يف أداء الواجب من عدمه؟ وهو ما أاتح للرسوم والشكليات أن أتخذ مكاهنا مزحية 
 العقل والروح من حساابت التدّين؟
إعادة الفاعلّية للقراءة األصيلة للدين، واعتماد  إّن اإلجناز األكرب آلابء النهضة هو

منظومة فكريّة مضادة هلذا الفهم الذي يواجه اإلسالم ويلغيه من التاريخ ابلكامل، إّن 
أخطر مسات اإلسالم الذي آمن به اآلابء، وكانت الدعوة إليه والرتكيز عليه، مسة الدين 

املستعِبد املستِذل، الذي ال   -هو بدينوما  -» الدين«الثائر احملّرِر، يف مواجهة فكرة 



وبني أّي متكرب أرضي ال يريد من » اإلله«كبري فرق يف تصّورات الداعني إليه بني 
حمكوميه غري الطاعة العمياء. لقد ركز أصحاب القراءة الفاسدة للدين على معىن 

ن أن معىن السالم، الذي ال ميكن لإلنسا -عن عمد أو جهل  -االستسالم ُمْغِفلني 
حيياه وهو حييا حياة الفصام بني عقله الذي هو املكّون األساس لذاته، واملعلل األساس 
لوجوده ولدوره على األرض، وبني جهد دائب من أجل طمس هذا العقل؟ ولئن كان 

أتويل اآلية: }وما خلقت اجلّن واإلنس إال ليعبدون{ معناه أنّه ليس مطلوب من 
عبد، أي إحداث الطاعة للمعبود فيما أمر به إمياانً اإلنسان سوى أن يكون حمض الت

وإسالماً من دون احلاجة إىل سند عقلّي، وال التوقف يف تنفيذ هذه الطاعة على إدراك 
العلل، فلعمري مل كّرم هللا اإلنسان ابلعقل، ومل امتألت آايت كتابه مبطالبة هذا األخري 

الئكة على خلق اإلنسان أبهّنم أكثر إبعمال هذه اللطيفة واتباع هداها؟ لقد احتج امل
فحاّجهم هللا تعاىل بعلم  -وهم يف كّل ذلك حمّقون  -منه إسالماً، وعبادة، وطاعة 

. وقد ذكر هللا يف كتابه العزيز تلك األمانة اليت أبت السماوات -عقله  –اإلنسان 
يفعلن سواها؟ واألرض واجلبال أن حيملنها. فهل أَبنْي محل الطاعة واالستسالم وهن ال 

 هذا لون من القراءة ينبغي حسمه، وإال فلن خنلص من أزمتنا حبال.
 حسم التوّجه -ب

أوجدت حالة التطّرف والتطّرف املضاد من قبل الناهضني والتقليديني حالة غريبة متثّلت 
يف بروز تيارات أخذت على عاتقها مهّمة الدفاع عن الصالحية السياسّية واحلضاريّة 

صالحية «عن هذه  -املتصّور–وألسباب كثرية وقع عبء هذا الدفاع لإلسالم، 
على عاتق مجاعات خارج حدود احلوزة األزهرية، مما أفقد هذه الدفاعات » اإلسالم

أحد أبرز مقّومات سالمتها وهو قيام فقيه مستبصر بشأن رعايتها، كما أّن حتّول هذه 
ُد من أن تستجيب لضرورة االلتصاق احلركات إىل اإلطار احلزيّب يف حركتها منعها بع

بفقيه مرشد، مث أّن هذه احلركات قنعت أبّن من مهامها السعي حنو استعادة الوحدة 
السياسّية للمسلمني، وهي اليت مل تكن أبداً مؤهلة ال على القيام على شأن اإلرشاد 

ة هنضويّة الديين، وال على القيام ابلعبء السياسي؟ وصار احلال إىل أنّنا ّنتلك مدرس
ال تؤمن برتاثها وال بشعوهبا، ومدرسة حركّية ذات صبغة دينّية ال تعرتف حبدودها، وال 
تلتزم بتخصصاهتا، وليس مستغرابً واحلال هذه أن يضيع زهاء القرن يف عبث يف التوّجه  



 كان من الواجب االلتفات ألسبابه منذ بدايته؟!!.
احلريّف للكلمة، ومل يكن هناك مثّة غياب  لقد كانت األزمة وما تزال حضاريّة ابملعىن

لإلسالم وال حاجة لرتف إعادته، إّن املسألة برّمتها أزمة فكر، ومأزق حضارة. إّما 
اإلسالم فهو حيٌّ فاعل دوماً يف ضمري اجلماعة اإلسالمّية، ومل يكن حباجة يوماً 

 جلماعات تعمل كي تؤّكد على صالحيتة أو على استعادته من غيبته؟!!
كما ال أراين حباجة أن ألفت النظر إىل أّن النهوض إّّنا هو مشروع خاّص متلك األّمة 
مجيع حقوق إنتاجه، فجديلة رجال النهوض اليت تشتمل على الكثري من اإلفادات من 

أو » علمانّية عربّية«الغرب وجتاربه، ليس من املستساغ وال من املقبول أن توسم أبهّنا 
العلمانّية يف احلقيقة هي أصل املشروع الغريب الذي وضع حّداً  ، إذ»علمانّية مؤمنة«

لذلك العبث السياسي والديين الذي كان موجوداً يف الغرب، ومّكن للغربيني من 
االنطالق حنو صناعة احلضارة املعاصرة، إال أّن العلمانّية تبقى مشروعاً غربياً، أما ذلك 

ا أبدعه غريان، فإّن األمانة تلزمنا أبّن نسّمي النسج الذي ابتدعه اآلابء ممّا ّنلكه وممّ 
 .18مشروعهم ابمسه اخلاص واملستحقّ 

*********************** 
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)قيد اإلهناء(. واحلّق أّن العالقة بني الشرع اإلسالمي » عوملة الشريعة«ويراجع: كتابنا 
والقانون الطبيعي قد شكلت حمور جدل طويل ضاعت مثاره حني حتّول بعيداً عن 

السلطة «، وأدوات النظر احملرتمة، وقد بّينت يف رساليت للدكتوراه عن قواعد البحث
كيف أّن الدراسات اليت كان ينبغي عليها أن تّتجه انحية » التشريعية يف اإلسالم

ملسألة توصيف التشريع » مسلم«البحث يف مهّمة إجياد تصّور إسالمّي أو ابألحرى 
مسألة حتديد ماهية السلطة التشريعية، السياسي وحتديد العالقة بينه وبني الفقه، و 

وتوزيع السلطات قد ارتّدت إىل البحث يف اخلالفة وشروط اجملتهد، كما لو أّن املثري 
األساس للموضوع وهو التحامنا ابحلضارة والدميقراطيات الغربية مل يكن له أّي وجود، 
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 .123-121م، ص1987بريوت، ط 
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ميكن القول «، الذي اعتربه البعض نتيجة من نتائج أتثري اإلسالم يف الغرب: »األوريب«
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 م.01/11/2005، بتاريخ »كفاية«احلركة املصريّة من أجل التغيري 
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