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  :حدود الدراسة وإطار املعاجلة
تتزاحم يف عنوان هذه الدراسة عدة مفـاهيم        
مترابطة، ال تعرف اإلمجاع داخل اجلماعة العلمية يف        
حقل العلوم السياسية، بالنظر إىل تعدد املرجعيـات        

مـن  وال تطمع هذه الدراسـة يف أكثـر         . الفكرية
التأسيس األويل لبناء تلك املفاهيم، وتفكيكها وإعادة       

 املفاهيميـة  اقتراب بناء الصورة  إدراكها،عرب تطبيق   
اخلريطة اإلدراكية ملداخل جـداالت     يف رسم معامل    

الديين والسياسي، الـيت ينعتـها مـن يتبنوـا          
يف أمتنا اإلسالمية، واليت تـشمل      " اإلصالحية"بـ

اإلسالمي، وأخرى نابعـة    مداخل نابعة من املنظور     
من املنظور الوافد الذي يتحرك من داخل النسيج        
اتمعي اإلسالمي، أو من خارجه، أو من التوليف        

وتتعدد تلك اجلداالت من حيث توصيفها،      . بينهما
 باختالف مـدخل  "وصفة اإلصالح "وتتعدد بالتايل   
  .بناء تلك الصورة

وال بأس من إشارة موجزة ألهم مـضامني        
 املـداخل،   :هيم الواردة بعنوان هذه الدراسـة     املفا

  .السياسي/ اإلصالح، األمة، اجلدل، الديين
 بأبسط معانيه هو اقتراب لوصـف       واملدخل

ظاهرة ما، وحتليل مكوناا، وإعادة بنائها، واخلروج       
  .بوصفة ملا يعترب الطريقة األنسب للتعامل معها

إزاحة فساد الشيء،   :  هو -لغة-واإلصالح  
ة ما بني طرفني من عداوة، أو جعل شيء مـا        أو إزال 

  .)1(نافعا ومناسبا لسياقه
" اإلصـالح "وزحفـت مضامني مفهـوم     

الغربية على التعريفات املعجمية هلذا املفهـوم، الـيت     
عكست غموضه وتشرذمه؛ ففي حـني يقـف بـه      

ختفيف مساوئ منوذج اجتمـاعي     البعض عند حد    

وجيمـع  مع، قائم، دون تغيري البناء األساسي للمجت    
يف إطاره يف سياق واحد حركات اإلصـالح الـيت          
جرت على يد األنبياء والقادة، وحركة مارتن لـوثر         
كنج، وحركة حممد عبده  اإلصالحية، معتربا حركة        

احلركـات الدينيـة يف التـاريخ       مارتن لـوثر أم     
يعي آخرون أن مفهوم اإلصالح فكرة      ؛  )2(احلديث

  .)3( للمجتمعأوروبية لتغيري البناء األساسي
: يف القـرآن الكـرمي    " صلح"ووردت مادة   

مـرات  ومثاين  مرة بصيغة الفعل املاضي، ست عشرة 
 مخسبصيغة الرجاء، و  مرة  بصيغة الفعل املضارع، و   

 مرة كصفة ألشـخاص     سبعنيمرات بصيغة األمر، و   
. فرادى أو مجاعة، واثنتني وستني مرة كصفة لألشياء       

فـضاء  يف   ( مـرات  سبع ذاته   اإلصالحوورد لفظ   
اإلصـالح لليتـامى، واإلصـالح      :  يشمل معريف
كمفهـوم مقابـل    ) وإصـالح األرض  ،  األسرى
ومعىن ذلك أن مفهوم اإلصالح يف القرآن        . لإلفساد

واحد من مفاهيم املنظومة املفتاحية اجلامعـة بـني         
األفكار واألشخاص واألشياء، وهو مقابل ملفهـوم       

ـ      . اإلفساد ا جيعلنـا    وقد يدعي املفسد أنه مصلح؛ مم
اإلصـالح الـدعي،    : أمام نوعني من اإلصـالح    

األول ضال ومراوغ واسـم     . واإلصالح التوحيدي 
على غري مسمى، والثاين  هو وحده اجلدير بامسـه،          
وهو  مفتاح االستقامة، والتمكني، والعزة، والتزكية،       

  .)4(والعمران يف الدنيا، والفوز يف اآلخرة
 فساد  دفع املرء خصمه عن    -لغة-واجلدل  

، ومداره بالتايل هـو منازعـة       قوله حبجة أو شبهة   
وكما يقول صاحب مقاييس اللغـة فـإن        . )5(الغري
أصل واحد؛ وهو من باب استحكام الشيء       " جدل"

يف استرسال يكون فيه، وامتداد اخلصومة ومراجعـة        
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؛ وهو النـهر الـصغري      اجلدولالكالم، ومن مادته    
والـدرع  . املمتد، وماؤه أقوى يف اجتماع أجزائـه      

الصقر، مسـي  : واألجدلاحملكمة احللقات،  : ادولة
  .)6(القوي: واحلب ادول يف سنبلهبذلك لقوته، 

ويتبني من ذلك أن هذا املفهوم ال يقف عند         
حد كونه آلية للخصومة ومراجعة الكالم؛ فهو أيضا        
آلية للتوفيق بني شيئني ونظمهمـا، واسـتحكامهما        

ل، يف عمليـة حبـث عـن        بنوع من التالقح املتباد   
يف " اجلدل "وال يستبطن مفهوم  . االنسياب والتناغم 

 التنـاقض بـني أطرافـه       -بالتـايل –لسان العرب   
بالضرورة؛ بل يتسع للتكافل بـني أطرافـه، بغيـة          
  .التوصل إىل كلمة سواء، واالستقواء املتبادل، والنقاء

، حـني   "جـدل "ومثة فارق كبري يف مضامني مادة       
فاجلـدل  . نة، عنها يف حالة فتحها    تكون الدال ساك  

: ، يـشري إىل مفهوم إجيايب املضامني) بتسكني الدال (
كل عظْـم مـوفَّر   شدة الفتل وإحكامه، وكل عظم    
 والقـصر  .غـريه  كما هو ال يكسر وال يخلَط بـه       

فتشري ) بفتح الدال  ( اجلَدل أما. املشرف لوثاقة بنيانه  
من الناس حبكم أن    واجلماعة   إىل املناظرة واملخاصمة،  

الغالب عليهم إذا اجتمعوا أن يتجـادلوا، والقبيلـة         
  .)7(والشاكلة

 هو نوع من التبادل     مبضمونه القرآين واجلدل  
. للحديث، مع خالفات يف الرأي قد ختتلف يف مداها        

الكالم بكـل أنواعـه وأصـنافه       " اادلة"وتشمل  
واجلدال مرادف للتحاور، واالحتجاج    . )8(ومستوياته

  .)9(الستدالل، واملراجعة يف الرأي بني طرفنيوا
بالقرآن الكرمي، بلفظة   " جدل"ووردت مادة   

 مـرة واحـدة، يف      جـدل مرتني، وبلفظة   " جدال"
وصف اإلنسان بالتفوق علـى أي خملـوق   معرض  
 بصيغة الفعل املاضي،    أربع مرات ، ووردت   آخر فيه 

 مـرتني  مرة بصيغة الفعل املـضارع، و      ومثاين عشرة 
بصيغة األمر املتـضمن    مرة واحدة   نهي، و بصيغة ال 

أن يكون عن بينـة،     لشروط للجدل، ويف مقدمتها     
. مبا أنه موجه إىل نيب، وأن يكون باليت هي أحسن         

دارت يف  " اجلـدل "ومعىن ذلك أن مضامني مفهوم      
جمادلة بالباطل بغـري    : منه حول نوعني القرآن الكرمي   

ة باليت  علم وال هدى وال كتاب منري، وجمادلة عن بين        
األوىل حمل ـي إسـالمي، والثانيـة        هي أحسن؛   

  .)10(موضع أمر إهلي
خـالل صـريورته    "اجلدل"وشهد  مفهوم    

التارخيية يف السياق احلضاري الغريب حتوالت أعادت       
تشكيل مضامينه؛ ففي حني أُريد به يف العصر اليوناين    

املواجهة بني احلجج املتعاكسة ـدف     " (فن احلوار "
 معرفة صحيحة؛ حيث أطلق أفالطـون       االرتقاء إىل 

هذا املفهوم على مسرية العقل االرتقائية من الظواهر        
احملسوسة إىل املفاهيم العقالنية، ومـن األخـرية إىل         

؛ فإن مفهومـه حتـول يف       )املفاهيم الغيبية احلدسية  
، وبات املفهـوم    "فن التعقل "العصور الوسطى ليعين    

الظواهر أو األفكار  املنطق املستند إىل     كانطيعين عند   
الومهية، مث انتقل به هيجل إىل داللة جديدة، تتمثـل          

انتقلت داللة هـذا    هيجل  ، وبعد   "املوىل؟جدل  "يف  
إىل املنحـى  " املنحى املنطقي الفكـري  "املفهوم من   

املوضوعي، وبدأت تظهر قطيعة يف داللة املفهـوم،        
، وليس باجتاه البحث عن     باجتاه التنازع جتعله يعمل   

/ الـذايت : ، وغاب التناهي بـني    "التضافر"ب  أسبا
: بلغة أخرى كان اجلدل   . الواقعي/ ، املثايل املوضوعي

، أو  منهج توليف وفن حياة، وتقنية مصاحلة وتوفيق      
 أداة للتنوع يف إطار الوحدة مع الدميومـة   باألحرى
تـصحيح  وكان دور املسار اجلديل هو      . يف احلركة 
 جماالت السياسة   بني املنظومات املعرفية يف    التناقض

، وأدى هذا التحول يف مضامني      واالقتصاد والعقائد 
املفهوم املرتبطة باحلركـة التارخييـة األوروبيـة إىل         
ضرورة التمييز يف استعمال املنهج اجلـديل بـني          
السياقات الفكرية والسياسية الغربية، ونظائرهـا      
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وتعاظمت تلك الضرورة   . اليت شهدت خربة مغايرة   
ريب لفرض رؤيته على املعمورة بأسرها      مع املسعى الغ  

تارة، وإىل فرض جدليته على املنظومـات الفكريـة        
  .)11(األخرى تارة أخرى

 يف ظـل    اجلدليـة وكان الستعارة مفهـوم     
وضعية ضعف أمتنا أثر سليب؛ حيث ضـاع اخلـط          
الفارق بني اجلدل املأمور به، واجلدل املنـهي عنـه،    

ه الغربية، اليت كان    وجاء املفهوم الوافد حممالً مبضامين    
من املمكن حتاشيها مجيعا فيما لـو رددنـا نعـت           

فلقد ارتبط مفهـوم    . )12("النقد"إىل كلمة   " اجلديل"
، "الديالكتيك"اجلدل يف معامجنا االصطالحية مبفهوم      

الذي هو منطق جديد مواجه ملنطق أرسطو القـدمي          
بشأن االختبار النقدي للمبادئ واملفاهيم؛ من أجـل      

 معناها، والفروض اليت ترتكز عليها، ونتائجها       حتديد
وأسس هيجل هذا املنهج الذي من شأنه       . الضرورية
، والكشف عـن    متاسك املتناقضات ووحدا  إبراز  

املبدأ الذي يقوم عليه هذا التماسك وتلك الوحـدة،       
، مث جاء   تأتلف القضيتان املتناقضتان  والذي مبوجبه   
جملها على أا    مب اجلدلية الوجودية ماركس ليصور   

  .)13(تطور متصل ملنطق القوى املاديةجمرد 
، اجتـه   مفهوم الديالكتيك ومن الواضح أن    

 يف االئتالف بني املتناقضات      حصر اجلدل بذلك إىل   
، وزاد على ذلك ربـط      منطق الصراع مما يستدعى   

الصراع باملادة، مركزا على أن حركية التأليف بـني         
ى القدرة على التغيري    املتناقضات واألضداد تعتمد عل   

الكمي، وأن هذا التغيري ناتج عن تناقض كـامن يف          
األشياء؛ فالطبيعة املتناقضة خاصية أساسية لألشـياء       

)14(.  
؛ فإن فضاءه يف اللغة     "الديين"أما عن مفهوم    

، كمـا   العادة مطلقًا، واحلق والباطل   : يتسع ليشمل 
اجلزاء، والطاعة، وأصول الـشرائع     يرتبط مبفاهيم   

 وضع إهلـي سـائق      االصطالح، وهو يف    روعهاوف

وقد يطلق  . لذوي العقول باختيارهم احملمود إىل اخلري     
على األصول خاصة، أو على الفـروع خاصـة، أو          

والـدين ينـسب إىل اهللا، وامللـة إىل         . عليهما معا 
الرسول، واملذهب إىل اتهـد، والـشريعة إىل اهللا         

ة ألفاظ مترادفـة  والدين وامللة والشريع. والنيب واألمة 
ويستفاد مـن   . )15(متحدة بالذات متغايرة باالعتبار   

؛ مما يستدعى يف    الدين مفهوم قابل للتعدد   : ذلك أن 
: سياق هذه الدراسة التطرق إىل مداخل جـداالت       

، واليت قد جند يف نطاقها تضافرا بـني         الديين/ الديين
سياسي "، أو   )ديين آخر (، يف مواجهة    ديين وسياسي 

  .)16("آخر
؛ فقـد أزيـح عـن       "السياسي"أما مفهوم   

التـدبري  : حول املتمحورة   مضامينه يف لساننا العريب   
والقيام على األمر مبا يصلحه، واحنصر يف املـضمون         

طلب السلطة، والتمسك ا    : الغريب له، الدائر حول   
  .بتفعيل منطق القوة هي احلق

ويف ضوء هذا التحديد املـوجز للمفـاهيم        
يبدأ " اإلصالح" ملفهوم   متصل؟ن مثة   األساسية يتبني أ  

من اإلصالح الضال، لينتهي يف الطرف اآلخر منـه         
وعلى هـذا املتـصل تتعـدد       . باإلصالح املستقيم 

املداخل، وإن كان ميكن تصنيفها على وجه التقريب        
مداخل اإلصالح التوحيدية، مداخل    : يف فئات ثالث  

اإلصالح الوافدة والتابعـة، ومـداخل اإلصـالح        
لطة اليت جتمع بدرجات خمتلفة بـني املـدخلني         املخت

: وعلى ضوء ذلك تنقسم هذه الدراسـة إىل     . األولني
ثالثة مباحث يتعلق كل منها بإحدى تلك الفئـات،         
وخامتة  نستشف من خالهلا استـشرافًا مـستقبليا         

  .ملفتاح اإلصالح احلقيقي يف األمة
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  املبحث األول
  مداخل اإلصالح التوحيدية

  
كنـاظم  " التوحيد"على    هذه املداخل  تقوم

ويقدم الفكر السياسي اإلسـالمي  . للعمران اإلنساين 
 تصورا لعمليـة    -من خالل هذه املداخل   -املعاصر  

تفكيك للمداخل األخرى لإلصالح، وعملية إعـادة       
بناء، وإعادة اإلدراك لفضاء اإلصـالح احلـضاري        

وتنطلق هذه املداخل يف    . الشامل من منظور إسالمي   
 الديين والـسياسي  عملية وصف خريطة العالقة بني      

 التوحيديف جماالت الفكر والنظم واملمارسة من مبدأ        
يـضم حتـت مظلتـه      بوصفه ناظما للوجود كله،     

جمموعة من مداخل اإلصالح الفرعية النابعة منـه         
  .والتابعة له

املـدخل  : وتضم هذه اموعة من املداخل    
ـ ،  األمة يف   املقاصدي لإلصالح  دخل املرجعيـة   وم

ومدخل إسـالمية  ، اإلسالمية كضابط للدميوقراطية 
، ومدخل الكمنويلث ،  املعرفة، ومدخل منهج النظر   
؛ وهي مجيعـا روافـد      واملدخل األصويل لإلصالح  

وفيما . متكافلة لتأسيس اإلصالح على مبدأ التوحيد     
  :يلي بيان للخطوط العريضة هلذه املداخل الستة

 لإلصــالح يف  املـدخل املقاصـدي  -أوالً
ربـط  :  هلذا املدخل حماور ثالثة، بؤرا هـي   :األمة

وتـدور هـذه    . عملية اإلصالح باملقاصد الشرعية   
احملاور حول إعادة االعتبار إىل مفهـوم الـسياسة          
واحلرية الدينية، واسـتدعاء منظومـة اإلصـالح         

  :واملصلحة والصالحية على النحو التايل
يرمـي  : ياسة إعادة االعتبار إىل مفهوم الـس      -1

تفعيل املدخل املقاصدي لإلصالح الـسياسي      
إعادة االعتبـار إىل مفهـوم      "االجتماعي إىل   

الذي تعـرض لعمليـة اسـتيطان       " السياسة
واغتصاب، بربطه بغطرسة القـوة وطغياـا،       

 اليت هـي    "الشريعة"وبتنحيته عن التفاعل مع     
حكمة كلها يف بنائها املعريف، عدل كلـها يف         

 رمحة كلها يف نسقها السلوكي،      نسقها القيمي، 
  . مصلحة كلها يف منوذجها املقاصدي

فالسياسة ترتبط يف األصل من منظـور       
االستخالف بفعـل إنـساين ثالثـي       حقيقة  
األرض، وعبادة اهللا، واخلالفة       عمارة :األبعاد

، ويتسع فضاؤها ليـشمل سياسـة       يف األرض 
. اإلنسان بدنه ونفسه وأهله، وغريه من رعيتـه       

) القـيم (من دائرة   " السياسي" إخراج   وأسفر
عن تبسيط للظاهرة اإلنسانية املعقدة، واختزال      

؛ فنحن حباجة إىل إعـادة      )17(للفعل احلضاري 
صياغة للظاهرة الـسياسية، وحتديـد اهلـا        
وامتداداا على حنو يعرب عن اشتمال مفهـوم        

لكافة مناحي احلياة احلضارية؛ ذلك     " السياسي"
املرجعية املعرفيـة الغربيـة يف      أن االنطالق من    

صياغة تلك الظاهرة أدى إىل تثبيـت التغلغـل    
العلماين يف الدراسات اإلنسانية، ومـن شـأن        

مـن منظـور    " السياسي"جتاوز حتديد مفهوم    
القيام على منطق القوة، واالنطالق به إىل فضاء     

؛ التحرك بالعالقة بني احلاكم     األمر مبا يصلحه  
واخلارج؛ إىل رحـاب    واحملكوم وبني الداخل    

اإلنصاف والرعاية املتكاملـة، وحتريك العمران     
: الكامن يف عمق هذا املفهوم، مبا يفعل مثلـث        

  .)18(اإلصالح والتدبري والعمران
" احلريـة الدينيـة   "حيتل مبدأ   :  احلرية الدينية  -2

موضع الصدارة يف املدخل املقاصدي لإلصالح      
سـتقامة  ا هي أساس    فاحلرية الدينية يف األمة؛   

؛ فلقد عرفـت    السياسة فكرا ونظاما وحركة   
 كناظم هلـا، قبـل أن   الديناتمعات البشرية  

تعرف الكثري من النواظم السياسية املعاصـرة،       
ومل حيدث صراع بني الدين والسياسة إال بعـد        
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وقوع حروب دينية يف أوروبـا أرادت فـرض      
وظل االنتماء الـديين    . الديين الواحد االنتماء  

س على احلرية واالختيار بـؤرة لتطـوير        املؤس
ومل تظهر معضلة مـا     . كافة احلقوق واحلريات  

 إال بعد قضاء احلكم النمساوي      البلقنة: يسمى
على التعددية الدينية اليت أرستها الدولة العثمانية       

  .)19(يف البلقان
/  اإلصــالح/ اسـتدعاء منظومـة املـصلحة    -3

يـستدعى املـدخل املقاصـدي       :الصالحية
الفقـه  : صالح هذه املنظومة، ومييـز بـني      لإل

وفقه ،  )فقه أحكام احلوادث الكلية    (احلضاري
). فقه أحوال النـاس والواقـع ذاتـه        (الواقع

فاملصلحة مل تضبط يف الفكر الوضعي، نتيجـة        
عـدم تفعيل تلك املنظـومة كميزان للتعامل      

ويربط هذا املدخل تلك املنظومـة      . مع الواقع 
ـ   ه عام والسياسة الشرعية    مبفهوم السياسة بوج

بوجه خاص، على حنو ال تقف يف ضوئه عملية         
، مبنطـق  "اإلنسان الصاحل "اإلصالح عند حد    

اخلـالص الفــردي، بـل تتجــاوزه إىل        
 مبنطق التكافـل املتعـدى إىل       اإلنسان املصلح 

الغري، مبا يؤدي إىل تشكل منظومة من احلقوق        
ىل والواجبات املتدرجة من املستوى الفـردي إ      

مستوى اإلنسانية كلها، على حنو تتالزم فيـه        
، حدود اهللا احلقوق والواجبات، مرتبطة بفكرة     

، فضاء اإلحـسان   إىل   فضاء العدل متجاوزة  
أربعة واجبـات   منشئة منظومة يترتب يف ظلها      

معرفته والوعي بـه، ممارسـته     : على كل حق  
والقيام عليه، محايته إذا انتهك، مراعاتـه يف        

 ويترتب على اسـتدعاء هـذه       .)20(حق الغري 
  :املنظومة، ما يلي

يقوم املدخل  :  التركيز على السنن الكونية    -أ
حتقيق التنـاغم   : املقاصدي لإلصالح على  

بني املادة والغيب، يف الربط بني املاضـي        
وال يركز هذا املدخل    . واحلاضر واملستقبل 

على النبوءات الغيبية املصدر، قبل تركيزه      
القابلة لالستكـشاف   على السنن الكونية    
ومـن املفارقـات أن     . بالعقل اإلنـساين  

النبوءات التارخيية الواردة بالقرآن الكـرمي      
تكاد تعد على أصابع اليـدين، يف حـني         
أسرف أصحاب النظريات الوضعية مـن      
أمثال هيجل ومـاركس يف النبـوءات،       
واحلتميات، رغم احنصار مصدرهم املعريف     

 فلقد أكـد القـصص    . على احملسوسات 
القرآين على تقدمي تفسري للتاريخ، يركـز       

إثارة الفكر البـشري، ودفعـه إىل       : على
التساؤل والبحث الدائمني عـن احلـق،       
واالعتبار خبالصة التجارب اإلنسانية، من     
خالل بيان ارتباط حركة التاريخ بـسنن       
كونية منظورة، وبقوة الروح غري املنظورة،      

شـر يف  مع الربط بني الفعل اإلهلي غري املبا 
التاريخ واحلرية اإلنسانية ذاا؛ فاحلريـة       
اإلنسانية متشاركة بالضرورة مـع إرادة      
اهللا، مبا أا تعتمد على مقدمات ال ميكنها        

الزمان، التراب، الـنظم    (االستغناء عنها   
  .)21()الكونية

يؤسـس هـذا   :  اادلة باليت هي أحسن -ب
اادلة باليت هي أحسن مع     : املدخل ملبدأ 

ؤى الدينيـة األخـرى وإفرازاـا       الر
حتريـر  : وحمور تلك اادلة هو   . السياسية

وميكـن  . املفاهيم الـسياسية املـستعبدة    
مفهـوم  : اإلشارة هنا على سبيل املثال إىل    

السياسة، واإلنسان  واملواطنة، واملوضوعية      
  .واتمع املدين

وتذهب األدبيات املتبنية هلذا املـدخل إىل أن     
، والـتخلص   "السياسة"عادة تعريف   من الضروري إ  
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ساحة القوة، والـسلطة، والبنـاء      : من حصرها يف  
وتربط تلك األدبيات   . اهلرمي، واملؤسسات السياسية  

وتـبىن  " التوحيد كناظم للـدين   "بني التخلي عن    
عقيـدة جتسـد الرب يف جسد رجل، وبني الثورة        

، واليت خرجت   األب/ الرب: اليت عرفها الغرب ضد   
كافة اإلشكاليات السياسية املتعلقة باملرأة     من رمحها   

فالتوحيد ذاته تـصحيح لعالقـة      . يف الفكر الغريب  
  .الرجل باملرأة

الـذي  " املواطنـة "بتعبري آخر؛ فإن مفهوم     
، نزعـت   "علمانية"أفرزه الفكر الغريب على ركيزة      

القداسة عن اهللا، واعتربت اإلنسان مركزا للكـون،        
ها أنه إذا ما فقد بعده      واحنطت باإلنسان مع اكتشاف   

املتعايل املاورائي، فهو جمرد مادة، يـتم إخـضاعه          
/ اإلنـسان "لقوانني املادة، وانتقلت به من وضـعية       

املـواطن  / اإلنسانإىل  " الوطن املقدس  يف   املواطن
النسيب املادي النفعي، الذي تنحصر مواطنتـه يف        
حتقيق متطلباته اجلسدية، مع اختزال اجلسد ذاته يف        

تعة، وإدخال حقـوق الـشذوذ واملخادنـة يف         امل
  .)22("املواطنة

ويف معرض بيان التداعيات السياسية لفكرة      
 تأيت اإلشارة إىل تولد     جتسد الرب يف املسيح االبن    

/ الـروح، الـدين   / اآلخرة، اجلسد / الدنيا: ثنائيات
وأدى ذلـك   . الدولة، مع تقدمي أحدمها على اآلخر     

تيـار  :  بـروز تيـارين    فيما يتعلق بقضايا املرأة إىل    
 يركز على الرموز النـسائية يف العقيـدة         إصالحي

املسيحية، ويرفض مفهوم األبوية، ويطـرح بعـض        
، مبا أن الرمحة صفة أمومية،      املسيح األم : دعاته فكرة 

 يتهم الدين بتكـريس فكـرة       وتيار نسوي علماين  
كرؤية للعامل طاعنـة يف     " النسوية"األبوية، ويطرح   

حترير املرأة، إىل شعار    : قل من رفع شعار   املادية، وينت 
: ذي الطابع الصراعي، لينتهي إىل تأكيـد  " النسوية"

  .)23(أفضلية املرأة على الرجل

اللحمة غـري   " التوحيد"ويف املقابل يشكل    
املنظومة يف البنية احلضارية اليت جتعل تـاريخ املـرأة      
جزًءا أصيالً من تاريخ األمة، استنادا علـى إطـار          

 توحيدي ثابت ال يتغري وال يسقط بالتقـادم،         معريف
ويسمح بالتايل بالتعامـل مـع الظـواهر احلياتيـة          
. العمرانية، ضمن ناموس التطور املنضبط بسنن ثابتة      

ومن شأن غياب مفهوم التوحيد، عدم توفر أصـل         
ثابت يف الفلسفات احلداثية الـسائدة؛ ممـا جيعـل          

: باب أمـام  هي املطلق الوحيد؛ مما يفتح ال     " النسبية"
وحدة اخللق  "، واالحنراف عن مبدأ     العبثية والعدمية 
، مبا يفضي إليه من غرور، وتغذية       "من نفس واحدة  

  ."اجلنسوية"للرتعات العرقية والعنصرية مبا فيها 
 ويؤثر غياب مفهوم التوحيد علـى مفهـوم       

ذاته؛ ففي حني يقوم هـذا املفهـوم يف         املوضوعية  
لى املفارقة والتمييز بـني     املنظومة الغربية احلداثية ع   

اال العقلي والديين واألخالقي؛ فإنه يقوم يف إطار        
 على الربط بـني نـشأة العلـوم،         منظومة التوحيد 

وغايتها، واستحالة الفصل بالتايل بني البعد املعـريف        
فمن غري املنطقي القول برشـد مـا ال         . األخالقي
وأدى بناء مفهوم املوضوعية على ركيـزة   . مقصد له 

النسق املعريف املتأرجح إىل الوقوع يف خماطر االلتباس        
والتلبيس، ووضع الغرب أمام خطر إمكانية الوقوع        

 يف مواجهة الرموز اإلسالمية، مبا      العصابيف مهاوي   
يهدد بترويج مفاهيم مغلوطة تستثري الكوامن الدفينة       

  .)24(واألحقاد الدينية والطائفية
إعـادة  وتتجه بعض أدبيات إسـالمية  إىل        

، من خـالل    الديين والسياسي :  بني  اجلدل هيكلة
استعارة مفاهيم مفتاحية غربيـة، مـع اسـتعماهلا         

 جيري شحنه مبضمون إسالمي،     وعاء فارغ كمجرد  
ومـن منـاذج   . بعد تفريغ شحنته الوافدة وتفكيكها  

عملية بناء مفهوم بديل للمجتمع املدين مـن        : ذلك
  .مرجعية إسالمية
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فكر اإلسالمي حممـد    ففي دراسة رائدة للم   
خامتي، نطالع املطالبة بالبحث عن القاسم املـشترك        

التنوع : وتوظيفه كأداة للكمال البشري، على قاعدة     
اإلجيايب، ونبذ التنوع كمفتاح للفرقـة، وتفكيـك        

الدين : الثنائيات املوهومة؛ الستعادة الوعي حبقيقة أن     
 واحلرية والعقل جيتمعون دائما، والدين هو حاضنهما      

  .معا
لتجلية احنراف  ويف هذا السياق تأيت حماولته      

إعـادة  : فكر النهضة األوروبية ا من اسـتهداف   
تنشيط الدين، إىل تنحية الدين وميشه، وتـسمية      

؛ مما فتح الباب إلخـضاع العـامل        ذلك إصالحا له  
الدنيوي ملنطق القوة، واالنتقال من قهـر الطبيعـة         

ـ       ويـرى أن   . سانلإلنسان، إىل قهر اإلنـسان لإلن
العودة عرب التأمـل يف ذاتنـا       : املخرج من ذلك هو   

التارخيية، املستمدة من املنطلق القرآين، والفهــم       
اتمـع  العميق والصحيـح لعصرنا، إىل إقامــة       

وهذا اتمع مغاير لدولة املدينـة      . املدين اإلسالمي 
اليونانية، والنظام الروماين؛ فهـو مفهـوم يـستمد        

أيام ، اليت حتولت من     ينة النيب املنورة  مد: جذوره من 
، وصارت بـذلك مفهومـا ال       أيام اهللا  إىل   اجلاهلية

تـاريخ  زمانيا وال مكانيا، يؤشـر على ميــالد        
، هلما رؤيـة فريـدة للوجـود        وجغرافيا أخالقيني 

 يعلو يف الذاكرة اجلماعية     بيت مشترك ولإلنسان، و 
ـ         م اإلسالمية على كل الفوارق، وينطلق مـن رح

 من أرض الشرك واالستضعاف، إىل أحضان       اهلجرة
  .عامل احلضور اإلهلي املقدس يف التاريخ

 اتمع املدين اإلسـالمي   خالصة القول، إن    
العودة إىل أحضان املدينة النبوية، الـيت هـي         : هو

البيت اإلسالمي املشترك، واليت هي مفتاح استعادة       
 اهلوية اإلسالمية احلقيقيـة، والقداسـة حلقـوق       
اإلنسان، والنواة إلعادة إبداع حضارة جديدة حتل       

  .حمل احلضارة الغربية الراهنة

ويف معرض طرح رؤيته اإلصالحية، ينبـهنا       
خامتي إىل ضرورة مراجعة تراثنا اإلسالمي، وحتاشي       
القفز عليه، وكذا حتاشي التبين الكامل لقيم احلضارة        

  .)25(الغربية، والعودة إىل الذات
  

التـبين املـشروط للخيـار      مدخل  : ثانيا
جوهر هذا املدخل هو تـبين اخليـار        : الدميوقراطي

  .الدميوقراطي املرتكز على مرجعية إسالمية
 ينعت دعاة هذا املدخل إلصـالح األمـة       
عملية التحول الدميوقراطي اليت ندسـها أنظمـة        

، مبـا   "الدميوقراطية مبرسوم "احلكم الراهنة بوصف    
تج عن تطـور يف الـبين       أا تمنح من أعلى، وال تن     

واملؤسسات، والقيم؛ مما جيعلـها هـشة وعرضـة         
لالنتكاس، كما أن تلك األنظمـة تقيـد العمليـة          
الدميوقراطية بلوائح وقوانني تكفل هلا طابعا انتقائيا،       

االعتراف بـشرعية أحـزاب     : يولد مفارقات مثل  
شيوعية، مع وصف احلركة اإلسـالمية بـاحملظورة،    

ب باللوائح وبقوانني االنتخابـات،     فضالً عن التالع  
والتحايل من خالل قوانني الطوارئ، والترويج ملقولة       
عدم جاهزية اجلماهري بعد للعمليـة الدميوقراطيـة         
الكفيلة بالتداول السلمي للسلطة، واالستناد علـى       
عالقات متميزة بني أنظمة احلكم، والشرطة واجليش       

  .كحراس لبقائها
لـى أن احلركـة     ويركز دعاة هذا املدخل ع    

اإلسالمية ليست حركة أحادية؛ بل حركة متعـددة        
التيارات، وال ميثل تيار العنف فيهـا غـري شـرحية          
حمدودة، شـأا شأن كافـة التيـارات الفكريـة         
األخرى، ومعظم تياراا علـى اسـتعداد لقبـول         

ومثة توافق بني كافة    . االحتكام إىل صناديق االقتراع   
، فيما يتعلـق بـشروط      تيارات احلركة اإلسالمية  

العملية الدميوقراطيـة املرتكـزة علـى مرجعيـة         
  :إسالمية، حول النقاط التالية
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ــسوية بــني اإلســالم  -1 االمتنــاع عــن الت
؛ فاإلسالم نظام عقيـدي    والدميوقراطية الغربية 

شامل لكافة مناحي احليـاة، يف حـني متثـل          
الدميوقراطية فلسفة سياسية علمانيـة ونظامـا       

وقراطية الغربية ال تطرح نظامـا      والدمي. للحكم
واحدا للحكم؛ بل تتعدد مناذجها يف الغـرب        

ويف ضـوء   . ذاته، يف التوجه والبنية واملمارسة    
هـل هنـاك    : ذلك فإن السؤال الصحيح ليس    

هـل  : توافق بني اإلسالم والدميوقراطية؟ وإمنـا   
ميكن للمبادئ اإلسالمية أن تلد نظاما سياسـيا      

، احلكومة فيـه مـسئولة أمـام        تعدديا متثيليا 
الشعب، واحلقوق األساسية للفـرد مكفولـة       
بصرف النظر عن أي اعتبار غري إنسانيته؟ ويف        
ظل هذا السؤال ميكن حتديد األرضية املشتركة       
بني الدميوقراطية كآلية للحكـم، واإلسـالم،       
وميكن تأسيس نظام سياسي أكثر متـشيا مـع         

 أي فلـسفة    ثقافة شعوب العامل اإلسالمي، من    
 .سياسية غربية وافدة

 تعـد التعدديـة     :قبول التعددية الـسياسية    -2
السياسية من منظـور احلركـات اإلسـالمية        
األساسية من لوازم الوجود اإلنساين ذاته، ومن       

إال أن هـذه    . أدوات تطوير اتمع اإلنـساين    
التعددية جيب أن تستند علـى إطـار القـيم          

مع، مع احلفاظ   املشتركة بني األغلبية يف كل جمت     
وال بأس يف ظل ذلك مـن   . على حقوق األقلية  

السماح بقيـام أحـزاب علمانيـة وليرباليـة         
وشيوعية، تعرب عن آرائها السياسية حبريـة، يف        
. حدود الدستور والقواعد املمثلـة لألغلبيـة      

وبوسع تلك األحزاب العلمانية أن تتحفظ على       
السياسات اإلسالمية، أو على مبدأ عدم الفصل       
بني الدين والسياسة؛ إال أا ال يسمح هلا بالفتنة     
. يف الدين، وال مبعارضة الدين اإلسالمي ذاتـه       

وهذا املبدأ تطبقه الدميوقراطيات الغربية ذاـا؛       

حيث ال يسمح ألي قوى سياسية يف اتمـع         
ويف . بتحدي الفرضيات التأسيسية للدميوقراطية   
لسياسية ذات السياق ميكن أن تتعدد األحزاب ا      

اإلسالمية، وال حيق أليّ منها أن يعترب نفـسه         
املمثل الوحيد لإلسالم، كما ال حيـق هلـا أن          
تدعي االنفراد باهلوية اإلسالمية من بني قـوى        

 .اتمع

تؤكد تلك اخلـربة    : خربة املمارسة السياسية   -3
على أن احلركات اإلسالمية يف البلـدان الـيت         

 اسـتعدادها   عرفت انفتاحا سياسيا قد أبـدت     
للعمل من داخل النظام، وقبول قواعد اللعبـة        
السياسية، وطلب العديد منها االعتـراف بـه        

ويف الدول اليت رفضت ذلك     . كحزب سياسي 
التوجه استطاعت تلك احلركة أن حتقق درجـة   
عاليـة من الشعبية، وأن تطــور أسـاليب        

 .)26(اخلدمة املدنيـة

ه الفكرة  جوهر هذ : أسلمة مفهوم الدميوقراطية   -4
هو التمييز بني متشي الدميوقراطيـة بـشروطها        

وبناء مفهوم الدميوقراطية   الغربية مع اإلسالم،    
ذاته استنادا على تفعيل النصوص اإلسالمية،      

ويـأيت يف هـذا     . وعدم جتاوزها أو ميشها   
السياق قول مالك بن نيب يف معـرض بيـان          
 إشكالية العالقة بني الدميوقراطية واإلسالم إنـه      
من اخلطأ تفكيك املفاهيم، مبعزل عن مضامينها       

 .التارخيية

وهناك حاجة بالتايل إىل إعادة التعريف      
:  من زوايا ثالث   الدميوقراطيةمبدلوالت مفهوم   

الدميوقراطية كإحساس جتاه األنا، وكإحـساس      
جتاه اآلخر، وكتوليفة من الشروط الـسياسية       
 واالجتماعية الضرورية لتشكيل نواظم العالقـة     

-وجوهر الدميوقراطية الغربية    . بني األنا واآلخر  
فيما لو جـردت عـن حمـدداا التارخييـة          

 الناتج من معطيـات     الوجدان هو   -والسياسية
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 اإلصالح والنهضة، وهو معىن ال ميكن       حركيت
نقله إىل خارج بيئته؛ فالوجدان الـدميوقراطي،       

.  اجتماعية معينـة   ةبالضرورة  نتاج الستمراري   
دان الـدميوقراطي النـابع مـن    الوجوجوهر  
التخلص من نفـسية االسـتكبار   :  هو اإلسالم

  .)27 (واالستضعاف
اإلصالح عرب شباب اجلاليـات اإلسـالمية        -5

تـذهب بعـض األدبيـات إىل أن        : بالغرب
األمة اجلاليات اإلسالمية بالغرب، أو ما تسميه       

 تشهد ضة معرفية، تولِّد يف      اإلسالمية احلديثة 
  ا قادرون علـى االجتـهاد،      صفوفها قادة جدد

ضخ حياة جديـدة يف جـسد األمـة         وعلى  
 على الصعيد الدويل، وترى أن تلك       اإلسالمية

أمثن أصـول   األمة اإلسالمية احلديثة ستكون     
، وأن اجليل الـذي سـتفرزه       العامل اإلسالمي 

سيكون مزودا بالفكر والتكنولوجيا، وسيكسر     
ـ       اب احتكار الغرب للتقنية احلديثة، ويفتح الب

أمام املسلمني للمشاركة يف معركـة العقـول        
ومن أهم مسات هـذا     . )28(والتنافس مع اآلخر  

الرافد أنه يستبطن اإلحـساس مببـدأ األمـة         
الواحدة، والترابط بني املسلمني يف كافة أرجاء       

 .العامل

: التأكيد على إنسانية البعد الديين اإلسـالمي       -6
تؤكد أدبيات إسالمية على أن اإلسالم يكفـل        
حقوق غري املسلم أكثر من أي نظام آخر عرفه         

وتذهب إحدى تلـك األدبيـات إىل     . اإلنسان
اإلسالم أوىل بغري املسلمني مـن      القـول بأن   

يف مقابـل   : ، يف ضوء املعطيات التالية    أنفسهم
الصراع املذهيب يف ظل أنظمة احلكم املسيحية؛       
منح املسلمون أهـل الكتـاب قـانون امللـة          

نبية، وأعفى اإلسـالم غـري      واالمتيازات األج 
املسلمني من أن يحكموا بقانون األغلبية بإقرار       
حقوق مبدئية هلم يقررها دينهم، وربط اإلسالم       

وختلص . املواطنة بالقومية والدولة وليس بالدين    
من ذلك إىل أنه من اخلطأ املنهجي احلكم على         

 مبنطق السياسة اليت كرستها الكنيسة      كله الدين
يف أوروبا، لتصل إىل تقريـر بـأن      الكاثوليكية  

 نظام طارئ، ارتبط تكريسه يف الشرق       لقوميةا
مبسعى مشبوه لتهميش الدين، وانطلقت القومية      
العربية يف ظل ذلـك مـن موقـع الـضرورة       
والتحالف مع املستعمر، وليس مـن موقـف        
: اإلرادة والتحدي اإلجيايب؛مما جرها يف اجتـاه      

فتخـار  التحول إىل حمدد حصري ينتـهي باال      
مبفهـوم  ويف املقابل، يتجه اإلسـالم      . باآلباء
 يف منحى مغاير ألي دين آخر؛ حيـث        القومية

أفرز قيادات أبعد ما تكون عن االحنـصار يف          
طارق بن زياد، صالح الدين     : وأمساء. قومية ما 

األيويب، وبيربس، وقطز، ومجال الدين األفغاين؛      
 جمرد أمثلة للداللـة املتجـاوزة للقوميـات يف        

 .)29(املنظور اإلسالمي

  
يركز : مدخل منهاجية إسالمية املعرفة   : ثالثًا

دعاة هذا املدخل على أن مفتـاح اإلصـالح هـو           
استعادة منهاجية اجلمع بني قراءة الـوحي وقـراءة         
الكون كشرط لتحرير اخلطاب اإلسالمي املعاصـر       

فاخلطـاب  . اهلدف اجلامع من التفتت، ومن غياب     
ين من التعدد غري املعـرب عـن        اإلسالمي املعاصر يعا  

جوهر املشروع احلضاري اإلسالمي، الـذي يـأىب        
االحنصار يف نطاق إقليمي، أو برنامج سياسي لفئـة         

وأهم شروط إصالح ذلك اخلطاب يف رأي دعاة        . ما
استعادة األبعاد الغائبة عـن فكـر       : هذا املدخل هو  

وممارسات احلركات اإلسـالمية املعاصـرة؛ كـي        
اهلدف اإلسالمي اجلامع   حتت عنوان   تستطيع العمل   

إخراج البشر من عبـادة   (احملدد من صدر اإلسالم   
). العباد بإرادم احلـرة إىل عبـادة رب العبـاد         

  :وتتمثل تلك األبعاد فيما يلي
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يركز هذا املـدخل علـى      : تصحيح املفاهيم  -1
، مفهومي الدين تصحيح املفاهيم، ويف مقدمتها     

 .واألمة

 بناء مفهوم الـدين     يكشف:   مفهوم الدين   -أ
من القرآن الكرمي عن عمق يتجاوز كافـة      
املضامني الشائعة عنه اآلن؛ حيث يقـوم       

، التوحيد، العمران، التزكيـة   على ثالثية   
مبا يندرج حتتها من تراتبية للقيم واألخالق       

. اإلسالم، اإلميان، اإلحـسان   على ثالثية   
 بداللتـه   الدين اإلسالمي وينفرد مفهوم   

ـ القرآنية هذه  : الشمول للحياة كلـها   :  ب
، مشول توجيه وهداية وترشيد ال تقييـد      

، كل زمان ومكان  والعموم لكل البشر يف     
باعتبار أن لكل شيء يف الوجود      (والغائية  

حيـث  ، والعاملية؛ دورا، ولوجوده حكمة 
أخرج اهللا محلة هذا الدين يف إطار عملية        
دفع إهلي، ال موضع فيهـا لالسـتعالء        

، واحنـصرت عالقتـهم     القومي الـذايت  
عالقة التكليـف   : بالقرآن والرسالة على  

وأسندت . والتبليغ، ال اإلنشاء والتوليد   
أمانة محله وتبليغه إىل أمة قطب، مفتوحة       
لصاحل البـشرية مجعـاء، ذات قابليـة        
الستيعاب كل من يقبل عن إرادة حـرة        
عضويتها، ليتحول بذلك إىل شريك على      

مانـة،  قدم املساواة يف محـل عـبء األ      
  .وتبليغ الرسالة إىل غريه

يتضح من تعريف الـدين،     :  مفهوم األمة  -ب
. ارتباطه الوثيق مبفهوم األمـة الواحـدة      

، من منطلق   األمةويعرف الفاروقي مفهوم    
اعتبار التوحيد مبـدأ مؤسـسا للنظـام        
السياسي، بأا نظام للبشر يتشكل مـن       
إمجاع ثالثي األبعاد، يشمل العقل والقلب      

، وميثل عامل إعـادة لبنـاء العـامل         واليد
  .وإصالحه تنفيذًا لإلرادة اإلهلية

واألمة ذا التحديد مرادفة 
للخالفة، وهي أمشل من مفهوم الدولة، 

  :وتدور حول إمجاع ثالثي األبعاد
هلذا اإلمجاع مكونات   : إمجاع الرأي ) 1(

املعرفة بالقيم التأسيسية لإلرادة    : ثالثة
 حركة التاريخ   اإلهلية، والوعي جبوهر  

املراعية هلا، وجتسيد ذلك النموذج يف      
واخلالفة بذلك ليـست    . أرض الواقع 

موجهة إىل املاضي، بل هـي نظـام        
يستدعي العربة من أجـل احلاضـر       

وهذا اإلمجاع واحد مـن     . واملستقبل
مصادر املعرفة الدينية، مبا أن األمـة       
، معصومة عن االجتماع على ضاللة    

الكاشف عـن  ومفتاحه هو االجتهاد    
الطاقة اإلبداعية، واإلمجاع املتـوج      

 .للسعي إىل الفهم
جوهر هذا اإلمجـاع    : إمجاع اإلرادة ) 2(

اإلحـساس باالنتمـاء لألمـة      : هو
ومير الفرد بعمليـة حتـول      . الواحدة

نفسي يدخل ا يف نسيج هوية األمة،      
ويستعلي ا على كافة االنتمـاءات      
 الضيقة القبلية والشعوبية، مـستظالً    
بالناظم التوحيدي اجلامع الالزمـاين     

ويلعـب املـسجد دورا    . والالمكاين
مهما يف تنشئة هذا الوالء املؤسـس       
للجماعة املتضامة، املتضامنة، الواعية،    

 .اخلرية، املستوية الصف

نواة هذا اإلمجاع هي    : إمجاع العمل ) 3(
جتسيد كل من إمجـاع الــرأي،       

سان وإمجاع اإلرادة يف عمل جيعل اإلن    
جديرا بدخول اجلنة، والسعي قـدر      
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الطاقة البشرية إىل حماكاة األوصاف      
. الواردة يف القرآن للجنة على األرض     

تعلية الروحي علـى    : ويتطلب ذلك 
املادي، والقراءة باسـم اهللا لتطـوير       
إمكانيات الفرد واألمة الكامنـة إىل      
أقصى حد ممكن، والسعي إىل حتقيق      

فري أسباب  الذات يف نطاق األمة، وتو    
وإمجاع العمل هـو    . ووسائل عزا 

الغاية األساسية لوجود األمة، وهـو      
أداة رفعها إىل مـستوى التحـدي       

واالستعادة . التارخيي الذي يواجهها  
املتأنية لوضعية اخلالفة، هي شـرط      

ولـيس  . استعادة األمـة ملكانتـها    
صحيحا أن األمة ينقـصها الفكـر،       
الكفيل بتحقيق ذلك، فما ينقـصها      
حبق هـو غيـاب اإلرادة الكفيلـة        
باالستعداد للتدخل يف التاريخ مـن      
موقع الفاعل، خاصة مـن جانـب       

  .)30(أنظمة احلكم القائمة
 الوعي بعجز العقل املوضوعي العلمـي عـن         -2

جوهر أزمة العاملية الوضعية املعاصرة     : التركيب
تفوق العقل العلمي الغريب يف التفكيـك،       : هو

تيجة مباشرة لتنحيتـه  وعجزه عن التركيب، كن  
ففي مقابـل   . للدين عن الفضاء السياسي العام    

عامليـة  جرت " عاملية الرمحة اإلسالمية للعاملية   "
اإلغريقيـة، الرومانيـة،    : الوضعيات الثالث 
اإلنسان باجتاه املركزية الغربية    الغربية املعاصرة   

الوضعية املتحررة من القيم الدينيـة، املوظفـة        
دمـة منوذجهـا العلمـاين،      لالهوت الديين خل  

الصراع واالستالب  : املفضية مبنطقها ذاته إىل   
 .بالقوة القاهرة كأساس للنظام السياسي

ويف حني انتهى سقف اخلطاب السياسي   
إقرار التعددية السياسية؛ فـإن     : الغريب عند حد  

عاملية اخلطاب اإلسالمي اليت حتتمها املـضامني       
    ا، تتجـاوز   القرآنية ملفهوم الدين السالف بيا

استيعاب تلك التعددية، يف إطـار      : ذلك إىل 
تنوع إجيايب سوي منضبط بأنوار اهلدى ودين       
احلق، مبا حيرره من القابلية لإلصـابة بـداء         
االنقسام الطائفي والديين؛ فالبعد اإلسـالمي      
يعمل كقوة جذب، يف مقابل املركزية الغربية       

  .املعاصرة اليت تعمل كمحور تنابذ وطرد
ل جوهر احملـددات املوضـوعية      ويتمث

ألزمة احلضارة العاملية السائدة اآلن يف منظـور        
اسـتالب املـوروث    : أصحاب هذا املدخل يف   

اهليليىن الروماين لالهوت املسيحي، وجتريده من      
أما جوهر األزمة يف الدائرة     . املعطى التوحيدي 

اإلسالمية؛ فهو غياب منهجية للربط بني النص       
إسالمية تغري، وهو ما تسعى     القاطع، والواقع امل  

بلغة أخرى؛ فـإن الغائـب      .  إىل توفريه  املعرفة
األكرب بالنسبة للحركات اإلسالمية املعاصـرة      

ونواة هذا الفهـم    . الفهم املنهجي الكلي  : هو
هو رؤية للتاريخ كتفاعل بني الفعـل اإلهلـي،        
واألنبياء والبشر والكون، بـدين حـق، لـه         

 الذكر، والـتخلص    املواصفات القرآنية السالفة  
بني الوضعي  " املقارنات"و" املقاربات"من آفة   

فاملقاربات الباحثة  . العلماين، والديين اإلسالمي  
عن أوجه شـبه بـني الدميوقراطيـة الغربيـة          
والشورى اإلسالمية، أو بـني االشتراكيــة       
والعدالة االجتماعيـة يف اإلسـالم؛ مفتـاح      

ثل؛ فـإن   وبامل. "القابلية لالنتماء للمتغلب  "لـ
الرفض السليب القائم على أساس املقارنة بـني        
النسق احلضاري اإلسالمي والنسق احلـضاري      
الغريب مع الغفلة عما أصبح بينهما من تداخل؛        
لن يثمر أكثر من جمرد متجيد ذايت دفاعي عـن          

  .)31(نسقنا احلضاري، ولكنه لن يكفل استعادته
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ـ   : دراك علة الوهن الراهن    إ -3 دهور العلة األم لت
أـم فـارقوا    : مكانـة املسلمني اآلن هـي    

فلقد سادت بينهم ظواهر التجزئة     . شـرع اهللا 
واالنقسام على أسس عشائرية وقطرية وعرقية؛      

فنحن مل نتراجـع    مما حوهلم إىل فرق متناحرة؛      
عن مبـدأ األمة الواحدة، وعاملية اإلسـالم،       
فحسب؛ بل دخلنـا يف دائـرة التفكـك يف     

وعوضا . املتصارعة املتناقضة مستوى اجلزئيات   
عن السعي إىل االرتقاء بـالواقع إىل غايـات         
القرآن وضبطه به، جيرى تفريغ النص يف الواقع        
وتربير الواقع به كنتيجة لعدم إدراك كلية النص        
ومشولية الواقع، وضرورة فهم اجلزئي يف إطـار        
الكلي، ويف دائرته باجتهاد مجـاعي، وعمـل        

إن مفتاح تقدمي البديل    وخالصة القول   . مجاعي
اإلسالمي العاملي هو اكتشاف صيغة العمــل       
اجلماعي يف إطار وحدة األمة، وذاك هو ضـالة   

 .)32(املسلم اآلن

  
أسس :  مدخل منهج النظر لإلصالح    -رابعا

البِشري هذا املدخل من خالل املعاناة الفكرية، اليت        
خرج منها بالنقد الذايت املتجرد، إىل جتاوز القـشرة         
اخلارجية الرباقة املسيطرة على عقـول فريـق مـن        
املثقفني املسلمني الذين تكمـن بداخلـهم ذواـم     
اإلسالمية؛ على عدم صالحية املنظور العلمـاين يف        
تقييم احلركة اإلسالمية، وعلى حقيقة أن اإلسالم ال        
بديل له لتحقيق القدرة على املقاومة، وتثبيت أساس        

 .املقاومة املستقلة الناهضة  االنتماء للجماعة السياسية    
وكشفت اخلربة البحثية للبِـشري عـن أسـئلة         
صحيحة جيب طرحها لتفكيك العالقة بني الـديين        
اإلسالمي، والـسياسي النـابع، وبـني الـدين         
 :اإلسالمي، والديين والسياسي الوافد، من أمهها

: سؤال األسئلة هـو   :  حتديد األصيل والطارئ   -1
يا هو أصل األشياء؟    هل الفصل بني الدين والدن    

أم هو نبت وافد؟ تكشف اخلربة التارخييـة أن         
، 1919دعوى ذلك الفصل مل تظهر قبل ثورة      

ويسعى املـستعمر إىل    . وزوال اخلالفة العثمانية  
فصراعنا معه ال يتعلق    . تغييب وعينـا التارخيي  

بشيء خارج ذواتنا، فنحن كجماعة بـشرية        
أي و. موضوع للصراع، وليس جمرد طرف فيه     

حركة للمقاومة لن توجد ولـن تنمـو، دون         
. إدراكنا لذاتنا اجلماعية واستقالهلا عن غريهـا      

وهــذا اإلدراك مــشروط بإدراكنــا ملرياثنــا   
الفكري؛ ومن مث فإن مفتاح اهليمنة األجنبيـة        

طمس هوية األمة، وتغيري مزاجها الـوطين       : هو
: حىت تقبل ذلك، وأداة حتقيق هذا اهلدف هـي      

يعة عن دائرة التعامل، وفرض قوانني      إقصاء الشر 
  .بشرية حملها

ــة    ــون إىل املدرس ــروج املنتم وي
االستعمارية بتيارام اليسارية واليمينية فرية أن      
مجود التشريع اإلسالمي  وعدم قدرتـه علـى         
مسايرة التطور؛ هو الذي أدى إىل تبين التشريع        

: ويترتب على هذه الفرية نتائج خطرية     . األجنيب
دراك أمهية التميز يف اهلويـة واالنتمـاء،        عدم إ 

الذي أفضى إىل فشل مشروعات االسـتغالل       
وعجزها عن تصحيح نفسها، والغربة السياسية      

  .للنخبة
ويكشف التدقيق التارخيي عن حقيقة أن      
دخول التشريع األجـنيب إىل مـصر ارتـبط         

ومت . بالضغوط األجنبية واالمتيازات اخلارجيـة    
أطُلق على مدرسـة  ذلك بشكل متسلل؛ حيث   

لدراسة القانـون املدين والطبيعي والرومـاين،      
، إلخفـاء   "مدرسة اإلدارة واأللسن  "مسمى  

غايتها املتمثلة يف استنبات الفكر القانوين الغريب       
يف البيئة املصرية، وااللتفاف علـى إمكانيـة        
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وجاء ذلـك يف حلظـة      . مقاومة األزهر لذلك  
در كانت فيها جملة األحكـام العدليـة تـص        

وتكشف عن مرونة فقه الـشريعة، وقابليتـه        
  .)33(للمعاصرة وللتقنني

:  إشكالية األصالة واملعاصرة وعاملية اإلسـالم      -2
إىل ضبــط    عامليـة اإلسـالم   حيتاج مفهوم   
. القرآن، والوعي بواقع األمة   : يؤسسه، على 

ويستدعي ذلك ضرورة الفهم الصحيح ملـسألة     
طـأ يف   األصالة واملعاصرة؛ ألن من شـأن اخل      

إجهاض العاملية اإلسـالمية الثانيـة، أو       : ذلك
ومـن شـأن    . ميالدها على حنو مشوه ومبتور    

تناول التراث باملنظور العلماين أن يـؤدي إىل        
فـاملنظور  . تلك النتيجة بوعي أو بدون وعـي      

العلماين يؤدي إىل تعتيم هذين املفهـومني، يف        
حني يقدم املنظور اإلسالمي إضاءات لفضائهما      

 اإلشارة إىل   -يف هذا الصدد  -وميكن  . ريفاملع
  :أهم شروط ذلك الفهم الصحيح فيما يلي

:  منهاجية التعامل مع التراث اإلسـالمي      -أ
ماذا نأخـذ   : تستدعي اإلجابة على سؤال   

: من التراث؟ اإلجابة على سؤالني آخرين     
من حنن؟ وما التراث؟ فالتراث ليس شـيئًا   
ية خارجا عن ذاتنا، ومن احليف التـسـو      

والتراث . بينه وبني الوافد يف األخذ والترك     
هو ما آل إىل جمتمعنا الراهن عن األجيال        
الغابرة، من قيــم، ونظـم وأفكـار،        

أمـا مـا    . وعادات، وآداب، وأخـالق  
 مل ينحدر من ماضـينا،      املعاصريسـمى  
 مبجرد اختالف الزمان؛ بـل      متميزا عنه 
. ، وأراد قطيعة مع املاضـي     وفد اقتحاما 

تراث يف واقعنا احلاضر كأفكار وقـيم       فال
ونظم ذات أصول وكليات مـن ذاتنـا؛        

 التراثومل ترد لفظة    . احنسر عما هو قائم   
يف أدبيات األجيال اإلسـالمية الـسابقة       

علينا؛ ألن تلك األجيال كانت تقف على       
أرض التراث، وال تتساءل عما تأخذ منه؛       
بل جتتهد يف الذود عنه وإصالحه، وتنقيته       

لنظم واألفكار الوافدة، وتؤثر بالتايل      من ا 
استعمال االسم الدال على هويتها وهـو       

ويف املقابل، جيرى لفظ التـراث      . اإلسالم
على ألسنة املنتمني إىل الفكـر الوافـد،        
: للداللة على املفهوم نفسه، ولكـن مـع       

حترر الـذات عنه، وابتعاده عن اهلويـة،       
 ووضع املسألة يف إطار مفاضلة بينه وبـني       

ومن مث؛ فإن هؤالء يتحـدثون      . فكر وافد 
وكأم متحررون خمتـارون يف مواجهـة       
التراث، ويشريون إىل اإلسـالم بـضمري       
: الغائب، وينظرون إىل التراث على أنـه      

الغابر املنقطع، وليس ما مضى موصـوالً       
ومن هنـا آثـر     . باحلاضر ومفضيا إليـه  

السلف االسم الدال على اهلويـة، وآثـر        
 التـراث كر الوافد، مسمى    أصحاب الف 

الذي أقام عالقـة بينـه وبـني الوافـد،      
جتعلهما جمرد بـدائل لالختيـار حبيـاد        

  .مفترض، منفصالً عن ذوام
وعلى النقيض من ذلـك؛ فـإن       

 يف املنظور اإلسالمي لـيس أمـرا    التراث
خارجا عن ذاتنا، وليست كلياته وأصوله      
وجممله أمر اختيـار من جانبنا، فحقنا هو       

الجتهاد يف فروعه، واختيار البدائل مـن       ا
داخله وفق ظروف الزمان واملكان، وأمرنا      
مع كلياته وأصوله هو أمر انتماء وهويـة        

وتنحصر دائرة االختيار يف    . ونفي لالختيار 
مراعاة ما يصلح منه هلويتنا، وما تـصلح        

فالنظر إىل التراث على أنه يدور      . هويتنا به 
 ضربة وجهت   يف جمال االختيار، هو أقوى    

ملفهوم االنتماء لألمة؛ فاالختيار ليس عليه      
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املدار يف موضوع اهلوية، بل إنه يفيد حتررا        
منها واحنالالً هلا، وحتويالً هلا من معيـار         

  .)34(لالختيار، إىل موضوع له
:  ضرورة اعتبار اهلوية معيارا لالختيـار      -ب

تكشف اخلربة التارخيية حلركات اإلصالح     
سالمي يف ظل اهلجمة الغربيـة  يف العامل اإل 

الراهنة أن عدم مراعاة اعتبار اهلوية معيارا       
لالختيار أدى إىل الوقـوع فيمـا ميكـن      

  .اإلصالح الضالتسميته 
فلقد منيـت حركـات اإلصـالح       

ـ     الوافد العثمانية بالفشل، نتيجة اقتباسها ل
؛ فالدولة العثمانيـة مل تـركن إىل        الضال

كيـة الـيت    اجلمود، ووصلت الدولة التر   
قامت على أنقاضها إىل الذروة يف تقليـد        

وجاءت عربة ذلك ناطقة    . النموذج الغريب 
بأن ذلك النموذج مل يؤد يف السياق الذي        
نقل إليه إىل األثر الذي كان مرجوا منـه،       
. بل أفسد أركان النسـق السياسي القائم     

فاستبدال السلطان سليم الثالـث نظـام       
 بنظام االنكشارية، الفرق العسكرية احلديثة  

اليت اعتربهـا عقبـة أمـام اإلصـالح         
العسكري، أدى إىل فشله واغتيالـه، وإىل       
استيالء روسيا على مناطق تركية شاسعة،      
وتعرض الدولة التركية إىل ضربات موجعة      
من جانب اليونان وحممد علي وفرنـسا؛       
ذلك أن ضرب االنكشاريـة فتح البـاب       

، وسـعيهم   أمام دخول اخلرباء األوروبيني   
إلحداث التغيري اجلذري يف الدولة، كمـا       
أنه حرر األوروبـيني مـن اإلحـساس        
بالرهبـة جتاه تلك الدولـة، وأظهرهـا       

وكما قال الـسلطان    . أمامهم شبه عارية  
عبد احلميد الثاين؛ فإن اخلطأ الكبري أتـى        
متدحرجا من أيام جـده حممـود الثـاين     

اء بالقضاء على االنكشارية، بدالً من القض     
على األسباب اليت أفسدا، وكان بالتايل      
إجــراًء أقــرب إىل التخريــب منــه إىل 

فال تدمري القدمي يفـضي     ؛  )35(اإلصالح
تلقائيا إىل فتح الطريـق إىل اإلصـالح        
والنهضة، وال تبين منـوذج إصـالحي       

  .يؤدي حتما إىل جناحه
وباملثل؛ فإن أمحد مـدحت باشـا،       

ـ      أىب اإلصـالح وأىب   : الذي لقـب بـ
، وأطاح بانقالب بالسلطان عبد     الدستور

العزيز، وتوىل الصدارة العظمى، وأعلـن      
قيام احلكم النيايب الدستوري، وقبل طمأنة      
الدول األوروبية بإخضاع تنفيذه للدستور     
ملعاهدة دولية؛ فتح الباب أمام األوروبيني      
للتدخل باسم حقوق اإلنسان، كمـا أن       

ة تف  حركة االحتاد والترقي نظمت مسري    
حبياة السلطان عبـد احلميـد، وتـوهم        
اجلماهري أا تبغي محايته، يف حني كانت       
غايتها األساسية هي اإلطاحة به، وتفكيك      
الدولة العثمانية، اليت زالت من الوجـود       
بعد العديد من حماوالت اإلصالح الزاعمة      
  .أن غايتها هي احملافظة عليها والنهوض ا

رفت عددا  وخالصة القول إن أمتنا ع    
من حماوالت اإلصالح الزاعمة أن غايتـها       
هي إزالة االستبداد، ومواجهة األطمـاع      
اخلارجيـة، ومحاية احلـوزة، ولكنهــا      

 اإلصـالح الـضال   كـانت من قبيـل    
الذي أفسد يف واقع األمر؛ ألن النمـاذج        
التنظيمية والفكرية ال ميكن أن تتجرد عن       

وحـدة  أنساقها ومساقها لتصري باسـم      
  .)36( صاحلة يف ذااعصرال
 ما  : عدم صالحية النظم السياسية الوافدة     -ج

صمم ألوروبا ال يصلح للتطبيق يف عاملنـا        
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اإلسالمي؛ ألنه صمم لبيت آمن، يف حني       
أن البيت اإلسالمي يتعرض للغزو، ويعاين      

: وجيمع أي نظام بني   . من عدم االستقرار  
فكر ميثل التنظيم الكلي، ومناذج تنظيميـة       

بعة من ذلك الفكر، يـتم استـصحاب        نا
الصاحل منها القائم بالفعل مـع إصـالح        
عيوبه، وتعديل وظائفـه وعالقاتـه، إىل       

وتتوقف فاعليـة   . جانب ابتكار ما يكمله   
إعـادة  : أي نظام واستقراره بالتايل على    

تشكيل ما هو قائم، واالبتكار إلجياد مـا        
  .يلزم إجياده

النفصام  خطورة االزدواجية املؤسسية، وا    -د
: بني اإلصـالح الفكـري واملؤسـسي      

تكشف خربة اإلصالح يف عاملنا اإلسالمي      
 االنفصام بـني التجديـد      :عن حقيقة أن  

الفكري العقالين، واإلصالح املؤسسي،    
؛ يؤدي دائما إىل فشل مسعى اإلصـالح      

فلقد أدى ذلك يف أواخر القـرن الثـامن         
عشر ومطلع القـرن التاسـع عـشر إىل         

ية، ناجتة عـن ختطـيط      ازدواجية مؤسس 
أورويب إلحداث قطيعة بـني اإلصـالح       
الفكري واملؤسسي؛ ممـا منـع التطعـيم       
ــة  ــني املؤســسات التقليدي ــادل ب املتب
واملؤسسات اجلديدة، وأصـبح هنـاك يف       

قدمي أبتر ال يقدم جديـدا مـن        اتمع  
مادته، وجديد أجنيب لقيط مـن نـسق        

وحلت حمـل املؤسـسات     . عقيدي آخر 
ؤسسات غربية غـري متـصلة      اتمعية م 

بسياقها، وغريبة عن البيئـة اإلسـالمية،       
فأصبحت مؤسسات الـنظم الـسياسية      
تتحرك يف أرض خليطـة مـن أنقـاض         

أشـباه احلاضـر    و) املاضي اإلسـالمي  (
وأدى ذلك إىل إعاقة النمـو مـع      . الغريب

زوال القداسة عن املؤسسات التقليديـة،      
  .)37(وتزلزل فكرة االنتماء
 احلزب السياسي بثق  ويف حني ان  

يف الغرب من فكرة الكيان املعبر عن جزء        
من األمة؛ فإنه صار حني غُرِس يف التربـة         

نافيا لثنائية احلكومة   حزبا جامعا   اإلسالمية  
واملعارضة، اليت هي أساس الدميوقراطيـة      
الليربالية الغربية، وملتصقًا بالنظام حبيـث      

  .الدولة احلزبيولِّد ظاهرة 
رة استعادة وحـدات االنتمـاء       ضرو -هـ

ينبه البشرى إىل أن أساس علـم   : املترابطة
السياسة هو النظر إىل املـواطنني، لـيس        
كأفراد؛ وإمنا كلبنات يف وحدات انتمـاء       
فرعية متداخلـة، تتـشخص يف هيئـات        

ووحدات االنتمـاء هـذه     . ومؤسسات
جامعة، ولكنها ليست مانعة بالـضرورة؛      

وحدة انتماء ما،   حيث ميكن للفرد املنتمى ل    
أن ينتمي إىل غريها مبعيار تصنيف آخـر؛        
. كالدين واملـصاهرة والتعلـيم واملهنـة      
فوحدات االنتماء متشابكة ومتداخلـة،     

والعالقـة بـني    . ومتثل حلقات مترابطة  
اختالف أصل  : وحدات االنتماء ختتلف  

 وهي  وفرع، ويف مستوى اإلحساس ا،    
تتداخل وتقوى أو تضعف أو تتـآلف أو        

وتتخـذ  . تنافر بدواعي العالقة فيما بينها    ت
وحدة االنتمـاء   : شكل منظومة نواا هي   

العامة الثابتة نسبيا، الـيت تتفـرع منـها         
وحدات االنتماء الفرعية اليت تتبادل التأثري      
. فيما بينها، كما تتأثر بالبيئة احمليطة ـا       

بتعبري آخر؛ يتضمن كل جمتمع صيغة مـن    
، )نتماء العـام  وحـدة اال (صيغ الوحدة   

وهـذه  . الـوالءات الفرعيـة   مع تعدد   
الوحدات متنوعة ومتدرجـة ومتفاعلـة،      
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وتتمتع كل منها بقدرة علـى االنبعـاث        
الذايت، مبولدات ذاتيــة خاصـة ـا،        

  .كجسد تتدفق احلركة من داخله
ويف حني يركز الفكر السياسي     
الغريب على تقـسيم إقليمـي أو طبقـي         

 متراتبـة؛ ممـا     للمجتمع إىل شرائح أفقية   
؛ حيث  "املفاصلة واانبة "يؤسس لفكرة   

تصري كل وحدة انتماء جامعـة مانعـة،        
فارزة لذاا وألواخرها ممـا يفـضي إىل        
الصراع؛ فإن العالقة بني وحدات االنتماء      
العامة والفرعية يف املنظور اإلسالمي تقوم      
على التشابك والتداخل بني اجلماعـات      

ة متعاضـدة،   الفرعية؛ مما يؤسس لـشبك    
تنتفي معها حتمية الصراع، ويتعـزز دور       
الفرد بأنساق جمتمعية مترامحة، يف مقابـل       

  .)38(وحدة االنتماء الشامل
تكـوين  : يراد باملؤسسة :  حمورية املؤسسة  -و

مجعي ينتظم مجاعة بشرية مـا، بربـاط        
 ذات مجاعيـة  اجتماعي مشترك، حتل به     

وهي ضرورة، مبـا أن     . ذوات فردية حمل  
ر االجتماعي غري املؤسـسي عقـيم،     الفك

والشعور االجتماعي غري املنتظم مؤسسيا      
ويدور االنتماء بني   . تكوين مستنقع مبثابة  

الفكر والـشعور االجتمـاعي املـنظم       
أي املصاغ يف تكوين مجعـي      ؛  املتمأسس

بشـري منظم، يكفل لـه االسـتمرار       
وتقوم املؤسسة  . واألثر االجتماعي املتتابع  

صلحية بذاا، أو جلماعـة     على روابط م  
ونواة هذا التأسيس   . كربى خارج إطارها  

املؤسسي لشبكة انتماءات متفاعلة متدرجة     
 .مؤسسة األسرةهو 

ــشري إىل اســتعادة  ــدعو البِ وي
مؤسسات وحدات االنتماء الفرعي الـيت      

ساقنا الغرب إىل الظن بأا عقبـة أمـام         
فهـدمنا جتديـدا، ودمرنـا      اإلصالح؛  

تبدلنا مؤسساتنا مبؤسسات   إصالحا، واس 
جديدة عقيمة، تنطلق من فلـسفة تبـدأ     
بالفرد، وتقفـز منه إىل الوالء الكلـي       

ومرة أخرى، ال ينبغي قياس وضعنا      . العام
على وضع الغرب؛ فالغرب كانت ظروفه      
مالئمة لتعلية قيمة الفرد؛ ألنه كان حيرره       
بذلك من مؤسسات ضاغطة مانعة، ويفتح      

تماء إىل وحدات انتمـاء     الطريق أمامه لالن  
أمـا  . جديدة، يفرزها رحم اتمع نفسه    

عندنا فتم استرياد فكرة الفردية مع القفـز        
من الفرد إىل الوحدة الكلية العامـة، دون        

وخيلص البِشري  . حلقات وسيطة متشابكة  
مىت صـار   : "إىل القانون السياسي التايل   

الشعب أفرادا؛ فقد صار احلاكم فـردا       
ينـات الـضاغطة، وزوال     لزوال التكو 

وحدات االنتماء الفرعية، مـع بقــاء       
وحدة االنتماء األم، املتشخصة فيه بذاته      

  .منفردا عما عداه
  

وجوب : وخالصة هذا الطرح هي   
استعادة دعـم الـشعور االجتمـاعي       
بروابـط القرىب، واخلروج ثانية من أسر      
األسرة النوويـة إىل األسـرة املمتـدة،        

عادته من وحـدات    واستعادة ما ميكن إ   
كنظـام  االنتماء الفرعية ومؤسـساا؛     

الوقف، وإصالح ما تبقى من مؤسـسات       
تقليدية، مبا يدعم فاعليتها االجتماعيـة،       
وإصالح ما استجد منها، وأصبحت لـه       
إمكانية الوجـود الفعـال؛ كالنقابـات       
واجلامعات، وابتكار ما يستدعيه الوضـع      
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من وحدات انتماء جديدة، بشكل عفوي      
 مصطنع، والنظر إىل وحدات االنتماء      غري

الفرعية ليس كبديل لوحدة االنتماء العام؛      
وإمنا كروافد هلا، والتحول إىل األسـلوب       
املؤسسي يف اختاذ القرارات، وحرص التيار      
السياسي اإلسالمي اجلامع على الوسطية؛     
لتوفري قاسم مشترك بينـه وبـني كافـة         
وحدات االنتماء الفرعيـة األخــرى،     

ىت ال يفلـت أيّ منـها مـن إطـاره           ح
  .)39(اجلامع

:  املدخل األصويل لإلصـالح    -خامسا
علم أصـول الفقـه     "يرتكز هذا املدخل على     

كمدخل لإلصالح السياسي، على    " اإلسالمي
صعيد الفكر والنظم واحلركة، كما يـستدعي       
املداخل التوحيدية األخرى، وباألخص مدخل     

 ، ويتمثـل واملدخل النظمي ،  املصلحة الشرعية 
ثوابت التراث اإلسالمي، وكل ما أبدعه العقل       
اإلنساين مما ال يتناقض مع الدين، يف حتديد أهم         
السلبيات اليت حتتاج األمة إىل التخلص منـها،        
ودواعي الصالح اليت يتعني عليها التسلح ـا،        
ومن مث يقدم هذا املدخل تصورا لإلصالح من        

لى النحـو   عالتخلية، والتحلية،   : خالل رافدي 
  :التايل

يقدم هذا الرافد إطارا لإلصـالح،      : التخليـة -1
التخلص من االحتالل   : بالتخلية على مستويني  

الغريب لعقولنا، والتخلص من تراكمات عهـود       
 ومن أهم اخلطوط  . الركود يف تراثنا اإلسالمي   
 :العريضة هلذا الطرح الفكري

: اهليمنة الغربية /  جدلية اإلحياء اإلسالمي   -أ
 نقطة حتـول يف     1967ل هزمية يونيو    متث

اإلحساس بـضرورة اإلحيـاء      : اجتاهني
اإلسالمي، وشروع الغـرب يف مرحلـة       
جديدة على طريق مسعى اهليمنـة علـى        

العامل اإلسالمي، اليت بدأت حبملة نابليون      
بونابرت على مصر، اليت متثل بداية السعي       
الغريب إلفراغ الثقافة الغربية يف عقولنـا،       

جتاهات فكرية تابعة سكـسونية  وتشكيل ا 
وفرانكفونية وأمريكية، وإدخال أمـراضٍ     
غربية علينا، حيسبها املهزومـون تقـدما       

ميثلون ) عمالء حضاريني (وحتديثًا، وإفراخ   
امتدادات سـرطانية للقـيم الغربيـة يف        

  .صفوف األمة اإلسالمية
 تزييف املؤشرات الغربية ألسباب وهـن       -ب

لتـدقيق يف   يكـشف ا  : األمة اإلسالمية 
األسباب اليت يسوقها الغرب ضمن معركة      

، أا أسباب غري صـحيحة      صراع القيم 
فاحلديث عن  . حلالة الوهن اليت تعاين منها    

أزمة ناجتة عن ارتفاع معدل النمو السكاين       
مقولة ال معىن هلا؛ حيث تضاعف اإلنتاج       
العاملي يف نصف القرن األخري سبع مرات،       

رة واحدة؛ مما   يف حني تضاعف السكان م    
أزمـة  : يؤشر على أن أساس اخللل هـو      

التوزيع، واإلسراف من جانـب العـامل       
املتقدم الذي ميثل ربـع سـكان العـامل،        

ويف حـني   . ويستأثر بأربعة أمخاس إنتاجه   
تبلغ مساحة العامل اإلسالمي أربعة أمثـال       
مساحة الصني؛ فإن عدد سكانه يقلون عن       
؛ عدد سكان الصني بنصف مليار نـسمة      

فهل سر هذا الوهن هو التجزؤ وغيـاب        
  اإلرادة املشتركة الواحدة؟

وال يقف األمر عند هـذا اخللـل        
الصارخ يف عدالة التوزيع؛ بل يتعـداه إىل        
استهداف القيم واألخالق؛ حيث يـسوق   
: الغرب مفاهيم جديدة بالغة اخلطورة مثل     

الصحة التناسلية، والصحة اجلنسية، الـيت      
يا عاما دون أي ضوابط،     يعتربها حقا إنسان  
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: كما يطـرح مفاهيم فتاكــة مثــل      
احلقـوق  "و" السلوك اجلنسي املسئول  "

، ويسعى  "اجلنسية للمراهقني واملراهقات  
إىل إزالة كافة القيود القانونية عن تلـك        
املمارسات، كما يتالعب مبفهوم األسرة،     

أشـكال االقتـران     متحدثًا عما يسميه    
اعيا إىل القـضاء    ، د األخرى غري الزواج  

على أشكال التمييز يف السياسات املتعلقة      
كما تركز املؤسسات الغربية احلكومية     . ا

وغري احلكومية على البحـوث املتعلقـة       
ويف . باهلياكل األسرية، والتمكني للمـرأة    

حني تسعى إىل دمج املرأة يف اتمع؛ فإا        
تتحدث عن إلزام الرجل بالعمل املـرتيل،       

 بني املرأة والرجل يف املـرياث،       والتسوية
ورفع احلد األدىن لسن الزواج، مع إتاحة        

  .)40(بدائل تغىن عن الزواج املبكر
  

 التفاوت يف مـستويات أزمـة العقـل         -ج
يف حني ال تتعدد العقول فيما      : اإلسالمي

يتعلق بالعلوم املادية بوصفها فكرا إنسانيا      
مشتركًا؛ فإن العقول تتعدد فيمـا يتعلـق    

واألزمة ليست مفهوما   . بالعلوم اإلنسانية 
سلبيا على طول اخلط؛ فقد تكون عالمـة      
على الوعي بضرورة التغيري، وقد تكـون       
األزمة من صنع العقل نفسه، أو من صنع        

والعقل العريب مـأزوم يف ضـوء       . اتمع
الفارق بني واقعنا وإمكانياتنا، إال أن العقل       

ملرجعيـات  العريب املأزوم متعدد بتعـدد ا     
الفكرية، ومتفاوت يف مـستوى أزمتـه       

فأزمة العقل القومي العريب خمتلفـة   . بالتايل
يف مستواها عن تلـك اخلاصـة بالعقـل         
املاركسي، وعن تلك اخلاصـة بالعقـل      

 .اإلسالمي

: وألزمة العقل العريب سببان أساسيان    
التخلف املوروث عن عـصور التراجـع       
ــتالب   ــب واالس ــضاري، والتغري احل

  .ارياحلض
ومل يكن اإلسالم موضع اعتراض من      
املتغربني، حني كان خطاب املمثلني لـه       
ينصب على شـئون اآلخـرة وحـدها،        
وبدأت معارضة هؤالء له حـني طـرح        
كمشروع حضاري بـديل لالسـتالب      

 وأسفر ذلك عـن     .احلضاري والتغريب 
االنقسام يف عقل   : أزمة من أهم مظاهرها   

يب هـو   األمة بني من اعتربوا الفكر الغـر      
سلفهم، وبني من مل يسترشدوا بثوابـت       
تراثنا اإلسالمي؛ وإمنا أرادوا اهلجرة إليـه      

، أو اهلجرة   بالعودة إىل املاضي  من الزمان   
 وأدى ذلـك    جبعل الغرب قبلة له،   عنـه  

إىل غياب وحدة املرجعيـة، وإىل صـراع     
ــالميني   ــني اإلس ــصلة ب ــفري احمل ص

الـتكفري  والعلمانيني، وقـاد ذلـك إىل       
؛ حيث جحد اإلسالميون شرعية     تبادلامل

األنظمة العلمانية، وجلأت تلك األنظمـة      
، الـيت حتـذر     دميوقراطية االستثناء : إىل

مشاركة التيار اإلسالمي رغم أنـه ميثـل        
األغلبية، وحتجب الشريعة عـن العمـل       

إال أن أهل االستالب احلضاري     . السياسي
ميثلون أغلبية العلمانيني، يف حني ميثل دعاة       

. جلمود جمرد قلة يف صفوف اإلسـالميني      ا
االجتـهاد  ويف حني يدعو العلمانيون إىل      

حيرمـون االجتـهاد يف      فإم   يف الدين؛ 
، وال يقبلون خيارا دميوقراطيا      الدميوقراطية

يقيم سلطة األمة على الشريعة عرب صناديق       
االقتراع احلر، كما يرفضون تقدمي الشريعة      

 ترتيب لـصاحل    على العقل اإلنساين تقدمي   
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العقالنية الوضعية الغربيـة االسـتالبية،      
اتمـع  ويطرحون كشعار بديل للعلمانية  

  .املدين
ومؤدى ذلك كله هو وجود أزمة      

وتلعب اهليمنة  . يف املرجعيـة ويف املفاهيم   
الغربية، والقهر الذي متارسه أنظمة احلكم،      
وإغـالق القنوات الشرعية أمـام التيـار      

تقطاب احلاد يف املوقف    اإلسالمي، واالس 
الداخلي ضد مشروع التغيري اإلسـالمي؛      
دورا يف ظهور تيار عنيف علـى هـامش         
التيار اإلسالمي الوسطى املعتدل، وبتعبري     
آخر؛ فإن عاملنا يشهد أزمة من مفارقاـا        
أن املشروع اإلسالمي هو املخرج حـىت       
لغري املسلمني، وهو يف ذات الوقت موضع       

  .)41(املصادرة األول
ينبغي :  قانون التفاعل والتبادل احلضاري    -د

األنـا  أن حيكم هذا القانون العالقة بـني        
فمن مقتضى  . اآلخر احلضاري  و احلضارية

اإلميان مببدأ التعددية التسليم حبق الغري يف       
 .الوجود املتميز

:  حداثة االنقـسام يف العقـل املـسلم     -هـ
االنقسام يف العقل املسلم بني إسـالميني       

انيني أمر طارئ، وهو ال يدور بـأي        وعلم
حال حول العقيدة اإلسالمية؛ وإمنا هـو       
خالف حول املشروع احلضاري، يقـوم      
مبعايري الصواب واخلطأ، ولـيس الكفـر       

 .واإلميان

 تعدد مستويات العالقة بني اإلسـالميني        -و
يتعني التمييز يف التعامل مـع      : والعلمانيني

: اهـات ثالثـة اجت  التيارات العلمانية بني    
 أصحاب الرتعة املادية،    العلمانيني الثوريني 

والطامعني يف نزع التدين مـن العقـول        
والقلوب، وليس جمرد فصل الـدين عـن        

الدولة، واخلالف معهم خالف يف األصول      
والعلمــانيني املــروجني ال الفـــروع، 
، مع الكيـد لإلسـالم،      للنموذج الغريب 

 .واخلالف معهم أيضا خالف يف األصول     
العلمانيون الداعون لفصل الدين عن     أما  
، وهم السواد األعظـم يف تلـك        الدولة

احلركة؛ فاخلالف معهم حول الفـروع،      
وكثري منهم يتراجع وإن بدرجات متفاوتة      

  .عن املشروع التغرييب
تعرف احلركـة   : تعدد التيارات اإلسالمية   -ز

اإلسالمية تيار التقليد واحملاكاة املوروث،      
 فضيلة الـرفض د نصف وتيار الوقوف عن 

بعدم قبول التغريب، مع العجز عن تقـدمي    
ويؤدي هذا التعدد يف املرجعيـات     . البديل

واملواقف إىل افتراس االنقـسام احلـاد،       
لشرحية كبرية من املثقفني، وإىل العجز عن       

  .حتديد للهوية حيظى باإلمجاع
يف مقابل كل ما سبق من سلبيات ينبه        : التحلية -2

عقل املسلم إىل ضرورة الـتخلص   هذا املدخل ال  
التجديـد األصـويل    منها، يطرح مـشروع     

 الذي يستقى مبادئ اإلسـالم مـن        احلضاري
منابعه النقية، كما يتمثـل ثوابـت التـراث         
اإلسالمي، وكل ما أبدعه العقل اإلنساين مما ال        
يتناقض مع الدين، والرافض ملفهـوم الوطنيـة        

  .)42(ميةالضيق املنايف ملبدأ وحدة األمة اإلسال
  :األسس التاليةويرتكز هذا املدخل على 

ينبـه  :  التمييز بني الديين والسياسي    -أ
الدكتور عمارة إىل أن السياسة من الفـروع،        
وليست من أصول الدين، وهي بالتايل عرضـة        

ويذكرنا مبا قاله اإلمام حممد     . للخطأ والصواب 
البذرة ال تنـتج يف أرض إال إذا        : عبده من أن  
ها مما يتغـذى من عناصـر األرض،      كان مزاج 

ويدعو كافة التيارات الفكرية    . ويتنفس وائها 
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حتديد اخلـصوصية   : إىل كلمة سواء، حماورها   
العربية اإلسالمية، وصـياغتها، واإلبـداع يف       
تفعيلها، وإقامة عالقـة بيننـا وبـني اآلخـر          
احلضاري ترفض االنغالق والتبعية على السواء،      

س مع الغرب؛ وإمنـا يف      والوعي بأن خالفنا لي   
املشروع الغريب الذي يـراد فرضـه       : مواجهة
  .)43(علينا

:  والدولة يف املنظور اإلسـالمي     -ب
أبرز دليـل علـى ذلـك أن        : إسالمية/مدنية

دستـور املدينة املنورة عـرف الدولـة ذات        
 الدين عن الدولة؛    يفصلاألبعاد السياسية، ومل    

سالم دولـة    وال يعرف اإل   )44(. بينهما ميزوإمنا  
رجـال الدين؛ بل يعـرف دولـة القـانون       
يف حدود الشريعة اإلسـالمية، ودور الـسلطة       
التشريعية يف تلك الدولة كاشـف ال منـشئ،      
وإمكانية الفصل بني السلطات قائمة يف وضعية       
يتحمل فيها اتمع الشهادة يف نطاق العمـل        
السياسي واالجتماعي؛ مما حيول األخالق ذاا      

 .)45(عد ملزمة ذاتيا، إىل جانب القواننيإىل قوا

وميكن التذكري هنا بداللة اختيـار      
الرسول لدار األرقم اليت كان يعقد فيهـا        
حلف الفضول قبل اإلسـالم، والـيت مل        
تستعمل من جانب أحد يف تبييت أي شر        
لقريش؛ كمكان للجماعة اإلسـالمية يف      

  .)46(مكة
ولإلسالم موقف متميز عن غـريه      

ان، خبصوص ما جيب أن تكـون       من األدي 
ففـي  . عليه العالقة بني الدين والـسياسة     

حني كانت شـئون الـسياسة موكولـة        
لألنبياء يف اليهودية، وكانـت الـسلطة       
السياسية بالتايل دينيـة؛ فإن اإلسـالم ال       
يفصل بني السلطتني الدينية والزمانية؛ وإمنا      
مييز بينهما مقررا مدنية السلطة وبشريتها،      

العقد واالختيـار،   : لطريق إليها هو  وأن ا 
ويف ضوء ذلك فإن االشتباك بني      . والرضا

الشريعة وبني احلكومة الدينية؛ هو من مثار       
التغريب الناتج عن نظرنا إىل ذاتنا وتارخينا       
بعني الغرب والتفكري مبناهجه؛ فالـشريعة      
اإلسالمية طبقت ثالثة عشر قرنا دون أن       

ن دولـة   تقوم حكومة رجال دين، كما أ     
املدينة عرفت دستورا مـدنيا إىل جانـب        
القرآن، ميـز بـني أمـة الـدين وأمـة        

  .)47(السياسة
حتدد أدبيات سياسـية إسـالمية     و

اجتاه جدلية الدين اإلسالمي مع السياسة،      
التحرك بالبـشرية مـن وضـعية       : بـ

فاحلـضارة  . البداوة، إىل وضعية احلضارة   
لعملة والدولة يف املنظور اإلسالمي وجهان      

املـصر  ، وتأسـيس    املدينةواحدة مادا   
واملقابل اجلديل للبداوة هـو       .)48(اجلامع
فكما أن حالة البداوة ال تعـرف       . الترف

االنضباط؛ فإن حالة الترف جتعل أهلـها       
ومن هنـا   . غري مؤهلني لقبول الدين احلق    

يظهر عمق العالقة املشتركة بني الـديين        
ون مجيع  واملدين يف اإلسالم، كما يفسر ك     

الرسل من أهل القرى، وارتبـاط معظـم       
التكاليف الدينيـة بـالعيش يف مجاعـة؛        
فاخلصوصية املدينية خـصوصية دينيـة يف    

وموقف اإلسالم ليس ضـد     . املقام األول 
 املوغلة يف اجلفاء،    البداوةالبدو؛ وإمنا ضد    

مبا أنه يؤسس ملطلق إمياين ينـسخ نـسبية    
  .)49(التشرذم العشائري البدوي

 معرض البحث عـن احلـد        ويف
الفاصل بني الـدين والـسياسة؛ يـرى        
بازركان، أن السياسة هي تلك السلـسلة       
من األفكـار املتعلقـة بالـسلطة وإدارة        
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اتمع، والعالقة بينها وبني الدين عالقـة       
تشابك؛ فالدين يشتمل إىل جانب الشعائر       
على كل ما يتعلق بشئون األمة، ومصريها       

 وإذا مل يتحكم الـدين      .يف الدنيا واآلخرة  
يف السياسة، ومل يضعها حتت تصرفه؛ فإا       
. تنهي نفوذها وتدفعه حنو االضـمحالل     

ويف حني ينبغي عدم اخللـط بني الـدين        
والسياسة؛ فإن للـدين عالقـة وحـدود     
مشتركة مع كافة نواحي احليـاة، فهـو        
يتدخل ويرسم السياسة، وحيدد أصـوهلا      

ريـق ال   ومبادئها من جانب واحد، ويف ط     
رجوعي؛ مبعىن أنه يـضبط الـسياسة، يف        
حني ال حيق للسياسة أن تتدخل يف شئونه،        

وال يتـدخل  . وال أن ترسم طريقه واجتاهه   
ــدين يف جزئيــات وتفــصيالت    ال

  .)50(السياسة
مل : السياسة من الفـروع ال األصـول       -ج

يرتبط اجلدل بني مذهيب الشيعة والـسنة،       
 متمحورا  بأصول الدين، وال بأركانه، وبدأ    

حول شخصيات، مث انتقـل تـدرجييا إىل        
نطاق الفكر، وعرف يف عهـد الدولـة        
املتعددة املذاهب مبدأ احملافظة على احلـد       
األدىن من املداراة املتبادلة، كمـا سـعت       
حركة اإلصالح والتجديد اإلسـالمي إىل      
جتاوز املذهبيـة إىل رحـاب القواسـم        

ذلـك  املشتركة بني السنة والشيعة، وأمثر      
عن اعتدال شيعي جتاه اخللفـاء الثالثـة        
األول، فضالً عن التركيز على تفوق اإلمام     
علي يف خصاله الطبيعية، وليس يف خصاله       

  .)51(املتجاوزة للطبيعة اإلنسانية
وتكشف حماولة اإلصالح اإليراين    
يف ظل الثورة اإلسالمية عـن جدليـة مل         
حتسم بعد بني اخلطاب الـشيعي اجلديـد       

العلمية الدينية والقـيم التراثيـة      للحوزة  
اإليرانية من جهة، والتوجهـات الغربيـة       

ومع أن التجربـة    . الوافدة من جهة أخرى   
اإلصالحية اإليرانية مل تـستخدم كافـة       

ومن بينها  (إمكانيات النموذج اإلسالمي    
يف عملية اإلصالح؛ فإا    ) الزكاة واخلمس 

أسست خلربة مـشهودة يف أرض الواقـع       
اعتبار الدين ناظما للمعادلـة     : نيللتمييز ب 

السياسية، وبني حكـم رجـال الـدين،        
وتفعيل مبدأ حق االجتـهاد، ومقارعـة       
احلجة باحلجة يف نطاق احلوزة الدينيـة،       
ومشاركة اجلامعـات وكافـة األجهـزة       
الرمسية والشعبية يف احلكم، واستبدال ثقافة      
االستسالم بثقافة املشاركة املعتمدة علـى      

تمكني لالمركزيـة وتعميـق     الذات، وال 
ال يتـسع   (فاعلية مؤسسات احلكم احمللي     

اال الستعراض مفصل خلـربة الثـورة       
اإلسالمية يف إيران يف جمـال اإلصـالح        

  .)52(السياسي

أهم أصـول   وخالصة القول إن    
 املشروع احلضاري األصويل التجديـدي    

، يتم من خالهلـا     ثوابت إسالمية اليت متثل   
رفض اجلمود  : ات؛ هي  املتغري التعامل مع 

على ظاهر النصوص والتقليــد، فهـم       
الدين على طريقة السلف اُألول قبل ظهور       
اخلالفة، اإلصالح باإلسـالم، الوسـطية      
اإلسالمية، اجلمـع بني العقـل والنقـل،    
الوعي بسنن اهللا الكونية، الشورى، الوعي      

املدنيـة  : جبمع الدولة اإلسالمية بني صفيت    
لة االجتماعية، وإنصاف   واإلسالمية، العدا 

وحتديد فضاء عمليـة إصـالح       .)53(املرأة
 اهلدايـة    ركيزيت املؤسسات السياسية على  

املستمرة لإلنسان يف أداء دور اخلالفـة يف        
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األرض، ورعايــة االقتـــداء املــستمرة 
. الشاملة لألمة كأساس لفاعلية مؤسساا    

الربط بني اهلداية والعهـد     : أو بتعبري آخر  
يث ال ترتبط مشروعية أي فعـل  مع اهللا حب  

إنساين ابتداًء بذاك الفعل، بل متتد إىل مـا         
  .)54(يئول إليه من آثار

مدخل الكمنويلـث اإلسـالمي     : سادسا
يف حبثه الرامـي إىل اسـتعادة       : لإلصالح يف األمة  

، مع عدم القفز على     األمة اإلسالمية الواحدة  مفهوم  
 يطـرح   الواقع الذي يعيشه عاملنا اإلسـالمي اآلن؛      

فأي حماولة  . فكرة كمنويلث إسالمي  مالك بن نيب    
: لتخطيط العامل اإلسالمي، ينبغي أن تستلهم أمرين      

وحدته الروحية، تعدد جوانبه إىل حدّ بـات معـه          
: وكأنه عوامل؛ فالعامل اإلسـالمي يعـيش وضـعية        

االنسجام يف جانبه الروحي، والتعـدد يف جانبـه          
 .الدنيوي

التايل ملدى ويقدم بن نيب التشخيص 
جاهزية العامل اإلسالمي بفكرة الكمنويلث 

  :اإلسالمي الذي يدعو إليه، على النحو التايل
 حتقيـق معمـق    حاجة حتديد هذه اجلاهزية إىل  -1

على صعيد العامل اإلسالمي، تقوم بـه هيئـة         
مشتركة من املتخصصني، مـع مالحظـة أن        
مراكز البحوث املوجودة اآلن تعاين من وجهي       

فثمة مؤسسات أصاا اهلـرم بعـد أن        : قصور
لعبت دورا مهما يف احليـاة العقليـة للعـامل          
اإلسالمي، ومثة مؤسسات حديثة مل تتكيـف       
. بعد مع شروط العمل العلمي واسع النطـاق       

ومير العامل اإلسالمي اآلن مبرحلة محل وعـدم        
تكيف؛ فبعض ما فيه من أفكار وأشياء فقـد         

خر مل يولـد    صالحيته، والبعض الضروري اآل   
  .بعد

إشكالية التكيف مع عامل من صـنع الغـري،          -2
حييا : واجلهل مبحددات الضروريات احلقيقية   

العامل اإلسالمي يف فترة طفولية، نعـاجل فيهـا         
مركبات نقصنا بدعاوى ذات تأثري تنوميي خمدر       
لوعينا؛ ففي حني نرفض على الصعيد اخلطايب       

ـ         صعيد الرتعة املادية، فإننا نتمثلـها علـى ال
السلوكي؛ فالعامل اإلسالمي يريد اإلفالت من      
أسر املادة يف التوجهني الرأمسايل واالشتراكي،      
وإذا به يسقط ال شعوريا يف الرتعة الرأمساليـة         
بالتعلق باألشياء ال باألفكار؛ حيث يـستمرئ        
ما هو أسهل فشراء األشياء أسهل من احلصول        

لذلك على األفكار الضرورية لصنعها، ونتيجة      
فإنه يف حني أدى الرتوع املادي يف الغرب إىل          

؛ فإنـه قـاد يف الـشـرق إىل        تنمية األفكار 
  .مضاعفة األشياء

احملـيط  ويشري بن نيب إىل ما يـسميه        
خروج املسلم من عـامل     :  وفحواه هي  اجلديد

مفصل على مقاسه، توضع يف ذاتـه صـورته         
احلميمية، وميده باملعايري األساسية للحكم على      
األفراد واألشياء، إىل عامل ال يتوافق مع قلبـه          

 وفكره، وال يعرف معايريه ومقاييـسه،       ووعيه
وخيضع عن اضطرار نتيجة ذلك النقـالب يف        
سلم األشيـاء؛ حيث يـصري عـاجزا عـن         

، وال تتوفر له مصفاة     عامل الضرورات معرفـة  
ال تسمح بالعبور لغري الـضرورات احلقيقيـة،        

ـ      ع حـساب معـني    ويصري مـضطرا إىل وض
لضرورات مزيفة، غزت احلياة اإلسـالمية دون       

ونتيجة ذلك أصـبح  . تصفية، أو بتصفية جزئية   
الرغبة يف تـدارك    : الوعي اإلسالمي مفرقًا بني   

تأخره على الصعيد االجتماعي مبا له من تـأثري        
على واقعه السياسي، وإنقاذ تراث أخالقي يعي       

وعـي  ونتيجة هذا التناقض يتمزق  . مدى قيمته 
املسلم الذي ال يعرف كيف يندمج يف عامل هو         
مرغم على العيش فيه، وإن كان مل يتمثل بعـد      
معايريه؛ حيث يزيد نصيبـه من أشيائه عـن         
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ونتيجة ذلك تنشطر حيـاة     . نصيبه من أفكاره  
املسلم إىل عاملني منفصلني؛ حيث يعيش يف ظل        

عامل غريب له منـه أشـياء،       : تقاطب مزدوج 
واندفاع . عامل أخالقي حينو إليه وليس أفكاره، و  

اتمع يف حركته وراء األشياء يولِّـد حروقًـا         
  .لذلك اتمع شديدة اإليالم

من أهم املشكالت الـيت     :  ظاهرة النمو املعاق   -3
النمـو  يواجهها هذا اتمع اإلسالمي ظاهرة      

؛ فلقد مر هذا اتمع بعـصر النـوم، مث          املعاق
سـتيقاظ علـى    بعصر استرداد الوعي مـع اال     

درجات االستعمار الغريب، مث دخـل مرحلـة        
وهـذه املراحـل    ). عصر الفوضى والذبذبة  (

ـ  (شبيهة مبراحل منو الطفل      الطور : مير الطفل ب
) يتعلق بأمه وال يفهم عامل األشـياء       (األمومي

يدخل عامل األشياء    (والطور ما قبل االجتماعي   
 يقيم (والطور االجتماعي ) وجيهل عامل األفكار  

واتمـع  ). الصلة بني عاملي األشياء واألفكار    
املسلم شبيه بطفل متأخر يف تكوينه اللغوي أو        

ففي حـني شـرع    . شخص بالغ خمتل سلوكيا   
العامل اإلسالمي يف ذات التوقيت تقريبـا مـع         
اتمع الياباين يف تقليد الغرب، فإن اليابـانيني        
استطاعوا أن يربطوا بني األشـياء واألفكـار،        

جادوا الكالم بإطالق املدافع يف بورت أرثر،       وأ
. بينما وقف اتمع املسلم عند شراء األشـياء       

وظل اتمع اإلسالمي يعاين من فوضى األشياء       
واألفكار، مما أدى إىل انعدام اإلحساس باألمن،       

الوافـد  (والفوضى االجتماعية، حبيث أصـبح      
يقابل يف العامل اإلسـالمي   ) اجلديد من األشياء  

ففي حني يرى البعض يف     . ردود فعل متناقضة  ب
األزياء النسوية احلديثة عالمة حترير لألمة، يرى       
فيها آخرون مفسدة هلا، مما يؤدي إىل تقاطـب         
فكري وعاطفي، يضاعف مـن أزمـة النمـو        
املعاق، ويؤشر علـى اسـتحكام اإلحـساس        

بوضعية اإلنسان احلائر املطارد، الذي يعاين من       
داخلية، والذي يعد تصاحله    استحكام األزمة ال  

مع عامله الداخلي شرطًا لسالمة تعامله مع عامله        
  .اخلارجي

احلاجة إىل إرادة مجاعية مؤسسة على نزعـة         -4
جـوهر فكــرة الكمنويلـث    : روحية دينية 

اإلسالمي  أن اتمع املسلم حباجـة إىل إرادة         
مجاعية، مؤسسة على نزعـة روحيـة دينيـة؛         

ة مـشكـالت العـامل     فاألزمة ليست يف طبيع   
اإلسالمي، بقدر كموا يف موقـف اإلنـسان        

  .املسلم منها
يف حـني   : ال مركزية معاجلة مشكالت األمة     -5

يتجه بن نيب إىل استعادة األمة الواحدة؛ فإنـه         
ينبه إىل ضـرورة اعتبـار الفـضاء اجلغـرايف          
ملشكالت األمة؛ فثمة مشكالت ذات طبيعـة       

 البلدان الـيت    قومية، ينحصر نطاق معاجلتها يف    
تثار فيها وحدها، ومثة عوامل مسرعة أو معجلة        
للتطور العاملي تؤدي إىل مضاعفة ختلف اتمع       
اإلسالمي؛ يلزم التركيز عليها، ومثة مشكالت      
تتعلق بنطاقات إقليميـة أو مبـستوى األمـة         

فتحديد خريطة املـشكالت     . اإلسالمية كلها 
حدة وتضاريسها جيب أن يستلهم الفرق بني و      

األمة واخلربة التارخيية هلـا، الـيت مل تعـرف          
املركزية يف حل املشكالت، ويف ضبط املمارسة       

  .السياسية
ومن منطلق التحديد الـواقعي ملفهـوم       
األمة وشبكة عالقاا؛ يرى بن نيب أن العالقـة         

األفريقـي، العـريب،    (بني العوامل اإلسـالمية     
ب أال  جي) اإليراين، املاليزي، الصيين، األورويب   

ختطط بنواة مركزية، ضابطة لالتـصال مـع        
اخلارج درًءا إلمكانية اعتبار ذلك مبثابـة إرادة        
خاصة تفرض الفكرة على غريها، واالستعاضة      
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عن ذلك باعتبار كل تلـك العوامـل روافـد      
  .)55(تتجمع يف تلك النواة

 معركة األفكار بني فعـل اخلـارج، وفقـر          -6
عقـل  يضاعف من مفعـول أزمـة ال    : الداخل
املسعى االستعماري ملراقبـة حركـة      املسلم،  

ــامل اإلســالمي ــار يف الع ــع أن . األفك وم
، وال  الرقائق الفكريـة  االستعمـار ال يهوى    

يريد زرع األفكار؛ وإمنا حيتفظ ا لنفسه ويبيع        
أشياءه لآلخر؛ فإنه حيـرص للحفـاظ علـى         
احتكاره لألفكار على مراقبة حركـة الفكـر؛   

ق له من أفكار، أو لينحرف      ليتخلص مما ال يرو   
ا عن املدار الذي يريد أصحاا أن يوجهوهـا   

فاالستعمار ميلك جهازا ملراقبـة األفكـار       . فيه
واستكشافها، ومنهجا لتبديل قيمـة األفكـار       

املـرآة  وقد يستعمل آلية    . باإلضافة أو احلذف  
 لنسف الفكرة، من خالل تـشويهها أو     املعطلة

ذلك من انعكاسات   ربطها بشخص مشوه، مبا ل    
على اجلهاز املناعي ملفاهيمي اإلسالمي الضعيف     

  .)56(أصالً
 فـإن العجـز يف      ومن جهة أخـرى؛   

، ويف  األفكار يؤدي إىل عجز يف املراقبة الذاتية      
. مراجعة النتائج على حنو يفسح اال للتبديـد       
ــات  ــل الطاق ــاتمع كجهـــاز لتحوي ف

فوق االجتماعية يصري عرضة لإلفالس ما مل يت      
وجمتمعاتنا تعاين مـن    . إنتاجه على استهالكه  

تبذير غري سوي يف الوسائل، وتبديـد مفـرط         
للطاقات االجتماعية، فضالً عن املعانـاة مـن        
الالفاعلية، نتيجة تضييع مفاتيح مغـاليق حـل       
مشكالتنـا، بنسبتها إىل غري سببها احلقيقـي؛       
كنسبتهـا إىل اجلهل مثالً، مـع أن الـسبب         

بناء اإلنسان  "فقدان التركيز على    األساسي هو   
الذي يعرف كيف يستخدم عقيدتـه   " العقيدي

كأداة اجتماعية، ويوسـع منـاطق احلـضور        
: للمسـلم دوران ويرى بن نيب أن     . اإلسالمي

متثيل أبطاله، ودور الشاهد األمـني ألعمـال        
اآلخرين؛ فهو الشاهد احلاضر يف عامل اآلخرين،       

 من الـذوات  املتصل بشكل وثيق مع أكرب عدد  
وحضوره جيب أن يعـانق     . البشرية ومشاكلها 

أقصى حد ممكن من املكان، وأقصى كم ممكن        
وهو ليس صاحب دور    . من الوقائع بشهادتـه  

سليب؛ فحضوره ال يقف عند حـد مالحظـة         
الوقائع، بل يتجاوز ذلك إىل تبـديل جمـرى         
. األحداث إىل اجتاه اخلري باليد واللسان والقلب      

 يصل إىل حد اعتبار أن الـشاهد    بل إن ابن نيب   
الذي أشار إليه الرسول يف حجة الوداع هـو         
كل من يقوم ذا الدور بتبليـغ الرسـالة إىل          
اآلخرين، يف كل زمان ومكان، والغائب عنها       
هم كل من مل تبلغهم بعد رسـالة اإلسـالم،          
وكل من خـانوا رسـالتهم إىل إخـوام يف         

مال يف غـري  اإلنسانية؛ من األمراء املبددين لل    
مواضعه، والعلماء الذين يعـززون بـصمتهم     
الكثري من األخطـاء واخلطايـا يف الـبالد         

  .)57(اإلسالمية
ومع أن ابـن نـيب اسـتدعى لفـظ          

 فإنه حرص على استخدامه كوعاء      الكمنويلث؛
مفرغ من شحنته احلضارية، ببيـان أن وجـه         
الشبه بينه وبني الكمنويلث الربيطاين ونظـريه       

ذي يدعو إليه يقـف عنـد حـد         اإلسالمي ال 
مستوى املشكالت، وال يـصل إىل طبيعتـها؛        

، اإلسالمفاألخري ال يتجسد يف شخص؛ بل يف        
حيـث يـتم    ويتشكل من جمموعة شـعوب؛    

جتـاوز  : ، ويـستهدف  اإلصالح من القاعدة  
احلالة ما قبل احلضارية وال ميس سلطـانا يقوم        
بالعدل واحلق يف املسلمني، ويستهدف املوازنة      

 القوى الداخلية والقوى الداخلية على واقع       بني



        جداالت الديني والسياسي جداالت الديني والسياسي جداالت الديني والسياسي جداالت الديني والسياسي : : : : السيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمةالسيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمةالسيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمةالسيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمة. . . . دددد

          25           مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                  أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   

عاملنا اإلسالمي الشبيه يف رأيه باإلنـاء املغلـق      
الذي تتم فيه عملية كيميائية، والـذي يـصري         
مهددا باالنفجار ما مل تتوازن مفاعيل القـوى        
داخله وخارجه، مع التأكيـد على أن التوازن       
بني القوى الداخلية هو األهم، واإلسالم هـو        

  .)58(وة اليت ميكن أن حتقق ذلكالق
يؤكد مالـك  :  حيوية الدين كأساس للحضارة    -7

بن نيب أن احلضارة الغربية قامت على هيكـل         
أخالقي مسيحي، أتاح هلا التماسك، والوثبـة       

إال أن تلـك احلـضارة      . الضرورية الزدهارها 
غريت هذا األساس العقيدي بالتـدريج عـرب        

هيكالً خمتلطًـا   مسريا التارخيية، إىل أن صار      
ويركز ابن نيب على تفكيـك   . مصطنعا تلفيقيا 

املؤشرات اليت يطرحها الغرب كعالمات على      
 :التقدم على النحو التايل

ليس هذا دليالً على    :  عدد الكتب املطبوعة   -أ
  الـورم  وكما ال يعتـرب     . الصحة العقلية 

عالمة على الصحة البدنية؛ فـإن هنـاك        
ا اجتماعية مريضة   ، وأجسام أوراما عقلية 
فالعربة إذن ليست بكـم     . مثقلة باألفكار 

الكتب؛ وإمنا بنوعيـة املعلومـات الـيت        
  .)59(تتضمنها

 الثـروة االجتماعيـة   وال تقاس   
للمجتمع مبا ميلكه من أشياء؛ وإمنا مبقـدار   

فلقـد دخـل اتمـع      . ما به من أفكار   
 يف القرن الـسابع     حلبة التاريخ اإلسالمي  

أفكار جنيين، يف حني دخل     امليالدي بعامل   
 يف القرن الثالث عشر     مهاوي التدهور يف  

امليالدي، وهو ميلك أغىن مكتبات العامل؛      
ألن فاعلية األفكار ختضع لشبكة العالقات      

  .االجتماعية
ومتر دورة أي حـضارة بثالثـة       

خـضوع كافـة     (احلالة الكاملة : أطوار

) خصائص اتمع وملكاته لسيطرة الروح    
 يف خصائص اتمع    م العقل ومرحلة حتك 

ومرحلة سـلطان   واالجتاه ا حنو املادة،     
 املتحررة من وصاية الروح والعقل،      الغرائز

واليت يـصري معهـا النـشاط املـشترك         
مستحيالً، ويصاب اتمع بانفـصال يف      
شبكته االجتماعية؛ مما يؤدي إىل املـرض       
االجتماعي، وإصابة الذوات بالتـضخم؛     

رد االنتصار للـرأي    حيث يدور النقاش    
الذايت، وليس مـن أجـل إجيـاد حـل          

فمع تورم الذات وانتفاشـها     . للمشكالت
ال يهتم أحـد مبـشكالت الواقـع، وال         
بعــالج؛ وإمنــا ينحــصر االهتمــام يف 

ويف حالة سـالمة    . )60(مشكالت خيالية 
كما كان احلال يف صدر     - األنا اإلسالمية 

ة  ال يصري هناك جمال لعقد نفسي      -اإلسالم
على سبيل الفعل ورد الفعل؛ مما يؤدي إىل        
. فاعلية شـبكة العالقـات االجتماعيـة      

وبالعكس؛ فإن كل عالقة فاسـدة بـني        
األفراد تولِّد بينهم عقدا حتـبط أعمـاهلم        
اجلماعية، أو جتعلـها مـستحيلة، ومتنـع      
االســتفادة مــن األفكــار اإلصــالحية 
املطروحة، وجتعلها يف عداد احلروف امليتة؛      

 ما حدث تمعنا اإلسالمي منذ اية       وهو
القرن التاسع عشر؛ حيث مل يدرك دعـاة        
التحرر من األخالق من أجل التقدم، أم       
يف أعماقهم كأطفال يلعبون بالكربيـت،      
دون أن يدركوا إمكانية التسبب يف حريق       

واتمـع ال ينـتج     . يلتهم املدينة بأسرها  
ـ        ل القيمة األخالقية اليت تنظم حياتـه،؛ ب

حيتاج إىل فكرة دينية، توفر لـه الظـرف         
فالفكرة الدينية  . االستثنائي الكفيل مبيالده  

جامعة ملقادير اتمع، كما حتمل النطفـة       
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كافة عناصر الكائن الذي سيخرج منـها       
والعالقة الروحية بني   . إىل الوجود فيما بعد   

اهللا وبني اإلنسان هي اليت تلـد العالقـة         
ني اإلنسان وأخيه،   االجتماعية اليت تربط ب   

وكلما ضعفت العالقة الدينية كلما ازداد      
فغاية مـا تـستهدفه     . الفراغ االجتماعي 

الشرائع هو سـد الفـراغ االجتمـاعي؛        
والفكرة الدينية تبحـث عـن شـروط        
اجلغرافيا اإلنسانية الكفيلة بأدائها لدورها،     
وقد اجر من مكان إىل آخر حبثًـا عـن          

ن التاريخ  وليس صحيحا أ  . تلك الشروط 
األورويب قام على قطيعـة مـع الفكـرة         
املسيحية؛ فكل مالحم التـاريخ األورويب      
هي نوع من التجسيد للفكرة املـسيحية،       
وكل ظاهـرة أوروبية ظاهرة مـسيحية،      

  .)61(حيوان ديينواإلنسان بطبيعتـه 
والعنصر الديين يتدخل يف تكـوين    

 لدى الفرد، ويف    الطاقة النفسية األساسية  
ها داخل اتمع، ويف صنع تـاريخ       توجيه

اتمع، ويـتم حـل مـشكلة التـاريخ         
ما يغري ذات الفرد، وما يغـري       : بطريقتني

وأخطر مـا ميكـن أن   . إطاره االجتماعي 
يصيب جمتمعا ما هو النشاط االستعماري      
غري املرئي؛ لعدم إمكانية إدراك وسـائله       

وباإلضافة إىل ذلك فإن    . وجماالت نشاطه 
يت تتعرض هلا شبكة العالقـات      األخطار ال 

فلذعة إبرة يف موضع    . االجتماعية تتفاوت 
حساس يف بنية اتمع قد تصيب شـبكة        

كما أن االسـتعمار   . العالقات فيه بالشلل  
نوعا من القـوارض اـازة،      يستخدم  

يربيهم يف بؤرته الثقافية ليتولوا هم مهامجة       
شبكة عالقات جمتمعهم يف صـمت؛ ممـا      

م الوعي مبا يقومون به مـن       يؤدي إىل عد  

والقوارض اليت تتعرض هلا شـبكة      . تدمري
: العالقات يف اتمع اإلسـالمي أنـواع      

النواتج اازون من قبل ثقافة أجنبيـة، مل        
جييدوا متثلها؛ بل وقفـوا عنـد قـشرا         
اخلارجية، ومن يهدمون روحهـم ـدم       
املبـادئ واألخـالق؛ مما يؤدي إىل خلق      

وهؤالء هـم مـن     اعي،  الـفراغ االجتم 
، ومن يوجهـون كـل      جيهلون أوامر اهللا  

امللكات املبدعة والفضائل األخالقيـة يف      
اتمع إىل خارج عامل الوقائع الظـاهرة،       

وهؤالء هم مـن  فيهدمون وسائل اتمع،  
، وكـل هـذه   جيهلون مقتضيات األرض  

سبل منهي عن اتباعها، تتفرق باألمة عن       
ال تؤثر على طريقها الصحيح؛ فكل حقيقة     

األشخاص واألفكار واألشياء، وال حتمـل    
جنني نشاط معني؛ هي كلمة فارغة ميتة،       
: مدفونة يف نوع مـن املقـابر يـسمى        

  . )62(القاموس
يـراد  :  اتمع البدائي، واتمع التارخيي    -ب

باتمع البدائي ذلك اتمع الذي مل يعدل       
، بطريقة حمسوسة املعامل اددة لشخصيته    

ويصري بذلك ساكنا ثابتا، يف مقابل اتمع       
التارخيي املتحرك الذي خيـضع لقـانون       
التغيري، الذي حيول معامله من جـذورها،       

مواد جديـدة مل تتعـرض     : وينشأ إما من  
لتغيري تـارخيي سـابق، أو مـن مـواد          
استخدمت يف جمتمـع تـارخيي سـابق؛        
كتشكل اتمع األمريكـي بـاهلجرة، أو      

. ب جمتمع اختفى من الوجـود     إعادة تركي 
 يف إنـسان  اتمـع األمـة  وقد يتلخص  

واحد؛ أي يف جمرد احتمال حدوث تغيري       
يف املستقبل يكـون موجـودا يف حيـز         
. اإلمكانية، حتمله فكرة ميثلها هذا اإلنسان     



        جداالت الديني والسياسي جداالت الديني والسياسي جداالت الديني والسياسي جداالت الديني والسياسي : : : : السيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمةالسيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمةالسيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمةالسيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمة. . . . دددد

          27           مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                  أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   

: اتمع إذن عبارة عن ثالثيـة متفاعلـة       
مجاعة تغري خصائصها االجتماعية علـى      

 هدف تسعى إليه مـن      الدوام، وصوالً إىل  
وراء التغيري وتعيه بإنتاج وسـائل ذلـك        

حركة : وجوهر اإلصالح إذن هو   . التغيري
يتسم ا اموع اإلنساين، وحتديد اجتاه      

 ومـع أن    .هذه احلركة، وإنتاج أسـباا    
احلركة قد تقود إىل الصعود أو اهلبـوط؛        
فإن اتمعات الساكنة تفقـد اجلماعـة       

مييز بن نيب بني الثروة     بلغة أخرى   . تارخيها
املـال  (، ورأس املـال     )املال الـساكن  (

، ويعترب الشروع يف احلركة مـن      )املتحرك
أجل تغيري النفس، للوصول إىل غاية؛ هو        
شرط اكتساب اجلماعة اإلنسانية صـفة      

وتعيش اجلماعات الساكنة مرحلة    . اتمع
ما قبل احلضارة، بغاية هي احملافظة علـى        

  تمع فيصنعه التاريخ، وغايته    البقاء، أما ا
  .احلضارة

ويفسر ابن نيب بقاء اتمع ساكنا      
بعدم كفاية التحدي الـذي يدفعـه إىل        
احلركة، أو فراره من طريق التحـدي، أو        
. زيادة التحدي عن طاقة ذلـك اتمـع       

فنقص التحدي أو زيادته يؤثران بـذات       
ويف . الشكل على قوى التاريخ اإلنـساين     

بأن نـواة اإلصـالح هـي       معرض بيانه   
 يقرر ابن نيب أن القـرآن يـضع         اإلسالم

 الوعيــد : الضمري املسلم بني حـدين    
) كحد أدىن ال يوجد دونه جهد مـؤثر       (

كحد أعلى يصبح اجلهـد مـن        (والوعد
، ويضع بـذلك ضـمري      )ورائه مستحيالً 

املؤمن على طريق احلركة التارخيية، بـني       
 حدي العمل املؤثر اهلادف إىل مـا هـو        

  .)63(أعلى، احمللق فوق ما هو أدىن

وتتم صناعة التاريخ بتأثري طوائف     
عامل األشخاص، عـامل    : اجتماعية ثالث 

األفكار، عامل األشياء، بالتوافق يف عمـل       
مناذج من عامل األفكـار، تنفـذ      (مشترك  

بوسائل من عامل األشياء، من أجل غايـة        
وهذه العـوامل   ). حيددها عامل األشخاص  

تعمل إال بوجود عامل رابع هـو       الثالثة ال   
، الـيت هـي     شبكة العالقات االجتماعية  

العمل التارخيي األول الذي يقوم به اتمع       
وقد ينهار اتمع رغم ثرائـه      . منذ ميالده 

يف عوامل األشخاص واألفكار واألشـياء،      
إذا فقد تلك الشبكة نتيجة إصابته مبركب       
 القابلية لالستعمار، املؤديـة إىل الـوهن؛      
فتمزق تلك الشبكة حيول اتمع إىل جمرد       

  .جتمعات بال هدف
ــشروع   ــس امل ــني تأس ويف ح
احلضاري الغريب على تعلية قيمة الفـرد؛       
فإن النموذج اإلسالمي يعترب اخلطوة األوىل     
على طريق التغيري االجتماعي هي العمل،      

 إىل  فـردا الذي يغري الفرد مـن كونـه        
لبدائيـة   بتغيري صـفاته ا    شخصاصريورته  

املرتبطة بالنوع إىل نزعات اجتماعية تربطه      
 التربيـة االجتماعيـة  ، عرب   )64(باتمع

وسـيلة فعالـة يف    اليت ينبغي أن تكـون      
، مبا حتمله من معىن لتغيري اإلنسان،       الواقع

وتعليمه كيف يعيش مع أقرانه، وكيـف       
يكون معهم جمموعة القوى الـيت تغيـر        

، وكيـف   شرائط الوجود حنو األحـسن    
يكون معهم شبكة العالقات الـيت تتـيح        
للمجتمع القيـام بنـشاطه املـشترك يف        

وكافة احللول اليت تقتبس من بالد      . التاريخ
أخرى صحيحة يف بالدها، حتتـاج عنـد        
النقل إىل عناصر مكملة ال تأيت معها، وال        
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ومع أنه من املفروض    . ميكن أن تأيت معها   
 شـرط   االستنارة بتجارب اآلخرين؛ فإن   

ذلك هو أن تكون احللول نابعة من احمليط        
  .)65(الذي تطبق فيه

  املبحث الثاين
  مداخل اإلصالح الوافدة والتابعة

تضم هذه املداخل اليت تعتـرب يف املنظـور         
املداخل : اإلسالمي مداخل لإلفساد يف حقيقة األمر     

مدخل املفاصـلة بـني الـديين       ،  األصولية الغربية 
دخل اختزال الـديين يف     وم،  اإلسالمي والسياسي 
ومـدخل ختليـق هويـات      ،  فضاء الضمري اخلاص  

  :وفيما يلي بيان ألهم أبعاد هذه املداخل، إقليمية
  مدخل األصوليات الغربية املعاصـرة    -أوالً

 يف العـامل    األصوليةولد مفهوم   : لإلصالح يف األمة  
الغريب مرتبطًا بالفهم احلريف اجلامد للكتاب املقدس،       

 ما لبث أن اتسع ليشمل كل فكـر ال          إال أن فضاءه  
يتوافق مع أساسيات النموذج املعريف الغريب السائد،       
ونتيجة لذلك أصبح هذا املدخل موضـع التبـاس،         

  .وعرضة للتلبيس إىل حد بعيد
واألصولية مبدلوهلا الذي تأسـس يف البيئـة        

معتقد ديين أو سياسي يرى املؤمن بـه        : الغربية هي 
دة املطلقة، وأن من املفروض     أنه ميثل احلقيقة الوحي   

  .عليه أن يعمل على فرضه بالقوة على غريه
ويرى جارودي أن الغرب هو منبـع كافـة         
األصوليات املعاصرة، وأصوليته هي األصـل، ومـا        

  .عداها جمرد رد فعل هلا
 يف  األصـولية وتعود بداية ظهور مـصطلح      

القواميس الغربية إىل منتصف العقد الـسادس مـن         
رفض التكيـف مـع   : مبضمون هون، القرن العشري 

مث تطور هـذا    . األوضاع اجلديدة العتبارات عقيدية   
تبين موقف  : املضمون خالل العقدين التاليني ليشمل    

ديين أو سياسي جامـد، يعـيش يف املاضـي، وال           

وأفرخت األصولية الغربية   . يتسامح، ويرفض اجلديد  
وميكن . العديد من األصوليات اليت تصب يف معينها      

شارة يف هذا الصدد إىل أهم تلك األصـوليات،         اإل
فيما يتعلق مبضامينها خبصوص العالقة بـني الـدين         
والسياسة بوجه عام، وبني الدين اإلسالمي والسياسة      

  .بوجه خاص
 متثَّل مفتاح تأسـيس هـذه       : األصولية العلمية  -1

األصولية الغربية األم يف حماولة الغـرب دمـج         
 ثقافات أخـرى يف     النخب العلمية املنتمية إىل   

نتيجة بالغة السلبية الثقافة الغربية؛ مما أسفر عن      
القضاء علـى الثقافـة األصـلية    : ذات بعدين 

للنخب اليت قبلت عملية الدمج هذه، والعجـز        
يف ذات الوقت عن توصيل الثقافة الغربية إليها؛        
مما ولد فراغًا ثقافيا رهيبا، بدالً مـن أن ينـتج        

  . هلاثقافة غربية ال شريك
واستخدمت األصـولية الغربيـة ذات      

 السـتيعاب   ثالث آليـات  الوضعية العلمانية   
: النخب العلمية املنتمية إىل الثقافات األخـرى      

حتقيق رغبة رحيل املهاجر من ثقافتـه    (التثاقف
إىل قيم الغرب، ومن سلوكيات ثقافته األصلية،       

التحول  (والتدامج،  )إىل قيم الغرب وسلوكياته   
ــي إىل ــرب وســلوكياتهالفعل ــة الغ ، ) ثقاف
  ).الفقدان الكامل للهوية األصلية (والتشتيت

إفقار احلضارة  وأدت تلك األصولية إىل     
: ؛ حيث دمرت جوهرها بسالحني    الغربية ذاا 
املغاالة يف التركيز على الفـرد، مبـا         (الفردية

، )يؤدي إىل ضمور البعد اتمعـي لإلنـسان       
بالعلم عند حـد  املغاالة يف الوقوف   (الوضعيةو

ما هو ظاهر وقابل للخضوع للتجربة؛ مما يؤدي        
إىل ضمور البعد املتعايل لإلنـسان، وحتطـيم        
األساس اإلمياين األخالقي للعلم، وإقحامـه يف       
جماالت منقطعة الـصلة بإنـسانية اإلنـسان        

فعدم التسليم بوجود ما ال     . واحتياجاته احلقيقية 
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 يقبل اخلضوع للتجربـة يعـىن ضـمنا عـدم      
االعتراف باحلب واإلبـداع واإلميـان، كمـا     

، وهو ما يعـادل     علم اإلنسان جبهله  : يستبعد
  .شطر املعرفة الصحيحة

: ومن رحم هذه األصولية األم؛ ولدت     
، والعلميـة ،  والفاتيكانية،  األصولية الستالينية 

وأصبحت البـشرية  . واإلسالمية،  واإلسرائيلية
 ثالـث  يف مواجهة داء األصولية أمام خيارين ال  

. اإلفناء املتبادل، أو احلوار املنـضبط   إما  : هلما
 أن يبدأ الغرب بنقـد      ومفتاح هذا احلوار هو   

الذات ليصل إىل الوعي حبقيقة أن أصـوليته        
الذاتية هي اليت أفرزت وتفرز كافة أشـكال        

  .)66(األصولية املعاصرة

أطلقت الرأمسالية  :  األصولية الرأمسالية الليربالية   -2
ى يف تعاملها مع العامل اإلسـالمي،       جدلية أخر 
التعامل الوظيفي الظريف مع اإلسالم،     : تتمثل يف 

حسبما تقتضيه املصاحل الرأمسالية، والتسلط على      
العقل الغريب، والعقل التابع لـه، بإيهامهمـا         
إمكانية خلق اجلنـة املوعـودة علـى األرض         

إال أن الثمرة اليت قدمتها الرأمسالية      . بواسطتهما
لعقل؛ مجعت يف وعاء واحد بني التقدم       لذلك ا 

املادي البـاهر، وبـني اإلحلـاد والعنـصرية         
والصهيونية والشيوعية والفاشية، وحتويل الدين     
إىل سلعة حمكومة خبدمة األصولية الرأمسالية؛ فإن      
خدم تلك املصلحة فهو خــالق، وإن هـو         

إرهايب، وأفرخت تلك األصـولية     : قاومها فهو 
ن التاسـع عـشر األصـولية       الرأمسالية يف القر  

املسيحية الصهيونية، املرتكزة علـى دعـوى       
العصمة احلرفية بالكتاب املقدس، واحتوائه على      
حلول لكافة شئون احلياة، واسـتخدام تلـك        
األصولية كحلقة وصل جامعة بـني اليهـود         
واملسيحيني ضد اإلسالم، على خلفية اعتبـار       

ويف . قيام إسرائيل مفتاحا لعودة السيد املـسيح     

ذات السياق يأيت املسعى األصويل الغريب لتعميق    
أخدود العداء ضد اإلسالم واملسلمني يف كـل        
مكان، والتحيز اإلعالمي الذي يغطـي علـى        
األصولية اليهودية واملسيحية، ويظهـر العـامل       
اإلسالمي على أنه موطن األصـولية املهـددة        

  .)67(للسلم واألمن العامليني
ة عرب األطلسية  االستراتيجيوترتكز

اليت أعدها فريق (لإلصالح يف الشرق األوسط 
على ) كبري من الباحثني األمريكيني واألوروبيني

املزاوجة بني التغيري من الداخل اإلسالمي، وقيام 
، اخلارج بتحفيز من يقبلون مشروعه لإلصالح

والضغط على من يتحدون هذا املشروع، 
 ومدى وضرورة الربط بني املعونات اخلارجية

التقدم يف تنفيذ وصفة اإلصالح السياسي 
الغربية، فضالً عن توسيع نطاق التفاعل مع 
الشعوب اإلسالمية عرب املؤسسات التعليمية 
والدينية والبعثات اخلارجية، وتقدمي العون الفين 
ملؤسسات التحول الدميوقراطي، وخلق بيئة 
إقليمية مواتية للتغري اإلقليمي، وترويج منوذج 

يا العلمانية، وإعادة هيكلة الدور الغريب يف ترك
الداخل اإلسالمي بتوجيه اجلامعات ومراكز 
البحوث الغربية؛ إلنتاج جيل جديد من العلماء 
والدبلوماسيني والعسكريني ذوي املعرفة 
الواسعة بأدبيات العامل اإلسالمي ولغات 
شعوبه وثقافاا، والعمل على خلق نوع من 

 سالمي بني ترويجالفصل يف الوعي اإل
  .)68(الدميوقراطية والسلوك اخلارجي األمريكي

ومن قرابة عقد مـن الزمـان؛ حـذر         
هوفمان من أن العامل الغريب سـيحاول فـرض    
صيغة لإلصالح على العامل اإلسالمي من مدخل      

، وبـين أن املخـرج مـن        توحيد ديانة العامل  
إقامـة دار إسـالم     الوصول إىل هذا املآل هو      

 اليت يشعر املسلم فيها     واحد والعشرين القرن ال 
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أنـه مؤمن، وعضو يف أمة إسالمية واحـدة،        
متجاوزا بذلك وضعية كونه جمرد مـواطن يف        

وحذر من أن الغرب لـن يتـرك        . دولة قومية 
حـق  املسلمني وشأم إذا مل يـدافعوا عـن         

فاخلربة .  وحق احلوار املتكافئ   االختالف الثقايف 
 الالإدارية العلمانية  أن   التارخيية األوروبية تبني  

مل تقبل حلوالً وسطًا مع املسيحية؛ بل مهشتها،        
ولن تكون أكرم يف مواجهة اإلسالم منها مع        

وعلى الرغم من أن اإلسالم هو احلل       . املسيحية
احلقيقي لألزمة اليت يواجهها اإلسالم يف كافـة        
أرجاء األرض؛ فإن الغرب لن  يقبل إصـالحا         

ما لن يتوقف عن توظيـف   يأتيه من اخلارج، ك   
  .)69(األمم املتحدة ضد اإلسالم

تتأسس :  مدخل األصولية األمريكية لإلصالح    -3
تفوق أمريكـي حتمـي      : هذه األصولية على  

تتصاعد به حركة التاريخ  بفعل إهلي حبـرب         
ضد كافة قوى الـشر، للـتمكني لليهـود يف          
إسرائيل، يف نطاق حتمية معركة هرجمـدون،       

  .)70(دولة املسيح العامليةقيام اليت تؤدى إىل 
وشهد عهد ما بعد سـقوط االحتـاد         

 2001 سبتمرب   11السوفييت عامة، وأحداث    
خاصة؛ حتول الواليات املتحدة مـن حـارس        
لألمر الواقع يف العامل العريب، إىل طرف يـدعي       

بوصفة تـزعم   املسئولية عن تغيري ذلك الواقع،      
لسبل، ، وتسعى إىل فرضها بكافة ا     أا إصالحية 

الدميوقراطيـة والرأمساليـة    لبها هو فـرض     
 على العامل اإلسالمي طوعا أو      الليربالية الغربية 

وتلقي الواليات املتحدة ومن يـدورون      . كرها
يف فلك رؤيتها لإلصالح باملسئولية عن الوضع       

اسـتبداد األنظمـة   املتردي احلايل على كاهل     
، وتضغط من أعلى علـى      اإلرهابواحلاكمة  
ة احلاكمة، ومن أدىن على بنية اتمـع        األنظم

من أجل مترير تلك الوصفة األمريكية للتغـيري،        

خبطاب مراوغ عن الدميوقراطيـة، تكمـن يف        
أعماقه الرغبة يف إعادة هيكلة املنطقة مبا خيـدم         
املصاحل الغربية النفطية، وميكِّـن إلسـرائيل يف        

  .)71(قلب األمة اإلسالمية
 جديدا هالميا   واختلق األمريكيون عدوا  

، يوظفونه  اإلرهاب اإلسالمي والعريب  يسمونه  
القوميـة  على غرار توظيفهـم من قبل ملفهوم       

 يف تفكيك الدولــة العثمانيــة،       العربيـة
الذي وصفوه بعد استنفاد دوره بأنـه وهـم،         

الذي مسوه إرهابـا    اجلهاد اإلسالمي   ومفهوم  
بعد أن أدى دوره يف طـرد الـسوفيت مـن           

ان، وتفكيك االحتاد السوفييت، وتنصلوا     أفغانست
  .منهما

ويف سياق تفعيـل هـذه األصـولية؛        
يتحالف كل من الـيمني الرأمسـايل والـديين         
احملافظ، وتتوىل ثنائية أمريكية التدخل األمريكي      
باسم الدين، للتالعب بـدين اآلخـر وكافـة     

ففـي حـني    . )72(معطيات خريطة وجـوده   
ن خطابه   ويضم الدين املسيحي يستحضر بوش   

اقتباسات من الكتاب املقدس؛ فإنـه ينـصب        
نفسه مفسرا وحمددا لصحيح اإلسالم، ويصف      
من يتهمهم بكراهية احلريات األمريكية بـأم       
خونة لدينهم، حياولون سلب الدين اإلسـالمي       

بل إن الكوجنرس األمريكي ينـصب      . )73(ذاته
نفسه حارسا حلرية األديان يف العامل، وينحـت        

 الـيت يؤطرهـا يف      حلمايـة الدينيـة   امفهوم  
مؤسسات أمريكية قد تقحم املخطط األمريكي      
السياسي يف األديان بشكل عـام، ويف الـدين        
اإلسالمي وشئون الكنائس الـشرقية بوجـه       

  .)74(خاص
تكشف حماور خطة الشراكة الـشرق      و

أوسطية اليت طرحتها الواليـات املتحـدة يف        
عن إغفـال النـسق القيمـي       2003نوفمرب  
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لمجتمع املراد فرضها عليه، والتركيـز علـى        ل
ترقيع الواقع  اخللل القائم حبلول جزئية، غايتها      

  .)75(كي يوافق القالب األمريكي
وتستهدف هذه األصولية ركائز املناعة     
يف األمة اإلسالمية، من خالل سـعي الـيمني         
األمريكي احملافظ جبناحيه الديين والسياسي إىل      

 )76(. التـاجر، املبـشر    املقاول،: تفعيل ثالثية 
ومن أهم األساليب اليت تسعى من خالهلـا إىل         
فرض رؤيتها على الفضاء السياسي واملـدين يف      

ومـيش دور اإلسـالم     العامل اإلسـالمي،    
  :السياسي، ما يلي

  حتميل اإلسـالم مـسئولية االسـتبداد         -أ
تسعى األدبيـات األمريكيـة     : واإلرهاب

الواليـات  املروجة هلذا املدخل إىل تربئـة   
املتحدة متاما من مسئولية كراهية العـامل       
اإلسالمي هلا، وتربئتها بالتايل من التسبب      

  اإلرهـاب يف توجيه سهام مـا تـسميه        
وترى اخلارجية األمريكية أن معظم     . حنوها

املنظمات اإلرهابية والقادة اإلرهـابيني يف      
العامل عرب مسلمون، وأن نصيب العرب      

ت هو نصيب األسد،    يف قيادة تلك املنظما   
كما أن العرب أشد من أي جنسية أخرى        
ميالً إىل العنـف؛ فنـصف الـصراعات        
املوجودة يف العامل تدور فيما بني املسلمني،       
ويشارك املسلمون يف معظم الـصراعات      
األخرى، رغم أم يشكلون مخس سكان      

، الفاشية اإلسالمية العامل، وتطرح مفهوم    
كـة  وتبحث عن أوجه شـبه بـني احلر       

اإلسالمية واحلركة النازيـة، وتـرى أن       
 الفقـر السبب اجلذري لإلرهاب لـيس      

فاملناطق األشد فقرا يف العامل مل تفـرخ         (
إرهابا وال إرهابيني، وكثري مـن القـادة        
اإلرهابيني العرب أثرياء، وأشـد العـرب      

فقرا يعيشون يف ظل أنظمة حكم مـسرفة        
 فلماذا ال يوجهون  . تستأثر مبعظم الثروات  

فمعظـم   (اليـأس  وال) عنفهم ضـدها؟  
عناصر اجلماعات اإلرهابيـة تنتمـي إىل       

ورغم وجـود   . الطبقتني الوسطى والعليا  
مئات األلوف من الالجئني يف خميمات يف       

، )؛ فإنه مل تظهر بينهم نزعة إرهابية      دتايالن
وال الغضب من سوء معاملـة الغـرب        

فاملسلمون يقتلون بـاأللوف،     (للمسلمني
كترث أحد، ويعـدون أمثـال      دون أن ي  

صدام الذي قتل منهم قرابة ثالثـة آالف        
على مدى اثنتني وثالثني عامـا      -شهريا  
وحصدت احلرب  .   بطالً قوميا   -حكمها

يف السودان أكثر مما سببته كافة احلـروب        
مع إسرائيل، بينما تدافع الواليات املتحدة      
عن املسلمني كمـا فعلـت يف البوسـنة         

 أنقذت الكويت، كمـا     واهلرسك، وكما 
أا تقدم دعما لدول إسالمية لـواله مـا         
استطاعت أن تبقى قطاعات من شـعبها       
على قيد احلياة؛ فلماذا يقبـل املـسلمون        
اإلساءة من مسلمني، ويوجهون كراهيتهم     

وخنلـص إىل أن    ) ضد الواليات املتحدة؟  
املسلمني يكرهون الواليات املتحدة لذات     

  .)77(وقراطيةالكراهية لقيمها الدمي
ويأيت يف هذا السياق توظيف العقل      
العريب اإلسـالمي التـابع يف التالعـب        
باملفاهيم، وتغييـب الـوعي اإلسـالمي       
باملفاتيح الصحيحة إلصالح األمة؛ حيث     
جيري نسبة الوهن احلايل إىل أسباب غـري        

االفتقار إىل املعرفة، مـع     : صحيحة؛ مثل 
قياسها مبؤشرات غربية صرفة، ومـيش      
وضعية الدين جبعله جمرد أحد مـدخالت       
الثقافة، واختـزال عمليـة اإلصـالح يف       
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املعرفة، احلريـات، تفعيـل دور      : مثلث
  .)78(املرأة

يتخـذ  :   تشويه صورة الشرق واإلسالم    -ب
 إطارا لتعريف نفـسه     الشرق من   الغرب

باملفهوم املخالف، ناظرا بذلك إىل الشرق      
 املغايرة  على أنه ميثل كافة مظاهر االحنطاط     

ملظاهر السمو اليت يدعيها لنفسه، وينظـر       
فبينما . إىل اإلسالم كنسق مغلق إلحداثي    

يقوم اإلسالم على مفهوم األمة والربط بني       
الدين والدولة؛ فإن احلداثة تقـوم علـى        
الرتعة املادية، ونزع القداسة عن العـامل،       
وبالتايل يرى الغرب أن استقرار احلداثـة       

لخلة البنية امليتافيزيقيـة    الغربية مرهون خب  
  .)79(لإلسالم

 السعي إىل اختالق إسالم حسب - ج
 املفكر العريب يرى: املواصفات األمريكية

شرع مع الراحل إدوارد سعيد أن الغرب 
مشروع شامل لرسم احتالل العراق يف 

خريطة سياسية جديدة وأيديولوجية 
جديدة، بعد إدخال اإلسالم إىل غرفة 

إلخراجه بثوب عوملي ال عمليات التجميل 
أصويل، جياري ويتجاوب ويغري ثوبه طبقًا 
ملستلزمات السوق احلر، ضمن صراع 
حضارات جيري فرضه من طرف واحد، 
يستخدم مقولة نشر الدميوقراطية ككلمة 
حق يراد ا باطل؛ للتغطية على اهلدف 

إخراج الوحيد للحرب الراهنة؛ وهو 
  .)80(النظام الرأمسايل من أزمته

 إسالم تفصيلوضمن املسعى الغريب ل
على املقاس الغريب؛ تسعى أدبيات غربية  

من خالل ترويج مقولة إمكانية التعايش -
السلمي بني اإلسالم التقليدي واحلداثة 

 إىل اإليهام بأن الغرب يرفض -الغربية

األصولية اإلسالمية فحسب لعدم 
وتروج تلك . استجابتها ملتطلبات احلداثة

اإلسالم : مناذج مما تسميهاألدبيات 
، مشرية إىل أن كثريا من اآلسيوي

االامات الغربية لإلسالم تنبع من جهل 
به، أو حتامل غري أمني، والطريق إىل 

نشر املعرفة الصحيحة : معاجلة ذلك هو
لإلسالم، الذي هو يف احلقيقة ظاهرة بالغة 
التنوع والتعقيد، وله بالتايل مواقف متعددة 

ة، وتقدم منوذجا للفكر من احلداث
: اإلسالمي الرشيد يف تقديرها متمثالً يف

عبد الرمحن وحيد، الذي تصفه بأنه زعيم 
أكرب منظمة إسالمية يف العامل، يتبعها أكثر 
من أربعني مليون عضو؛ أي ما يزيد عن 
سكان السعودية وكافة إمارات اخلليج 
معا، والذي يعارض تطبيق الشريعة يف 

 أن اإلسالم يتأسس على بالده، ويرى
األخالق والتسامح العاملي، واحترام 
. التعدديـة، وال يدعي احتقار الصالح

أمني ريس زعيم منظمة : وباملثل فإن
 مليون 28احملمدية اإلندونيسية اليت يتبعها 

مسلم، واحلاصل على الدكتوراه يف العلوم 
السياسية من شيكاغو؛ يدعو إىل التسامح 

ان الزعيمان اإلسالميان ويرى هذ. الديين
اللذان يناهز أتباعهما ثالثة أمثال الشعب 
األفغاين؛ أن البعث اإلسالمي ليس عودة 
إىل املنبع، وإمنا هو رد فعل للحداثة، وأن 

اإلسالم على املسلمني أن مييزوا بني 
وال تنسى . اإلسالم التارخيي واملعياري،

تلك الدراسات أن تشكك يف مصداقية 
ميني آخرين ليسوا من محلة مفكرين إسال

الدكتوراه من الغرب كمن أشارت 
إليهما؛ فتؤكد على أن أبا األعلى 
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املودودي مل يتلقى تعليما دينيا رمسيا، وبدأ 
حياته كصحفي، وخطابه موجه إىل العامة 
وليس إىل العلماء، ومل خيرج من أتباعه 
فقيه يف الدين، وختلص إىل أن احلداثة متثل 

خالت يف الفكر اإلسالمي بكل أحد املد
تياراته مع جمرد اختالف يف الدرجة، وأن 
قيم املسلم التقليدي قابلة للتكيف مع القيم 

 ميثلون البهرة الشيعةالغربية احلديثة، وأن 
؛ فهم طائفة تناهز املليون مستقبل اإلسالم

شيعي، جيمعون بني التمسك باألعراف 
اد ـبعة، وتبين معظم أـاإلسالمية التقليدي

بالرتعة السالمية ون ـة، ويتصفـاحلداث
الال سياسية على مدى قرابة ألف 

  .)81(عام
 ينبـه   :  دبلوماسية الدوالر وشراء الذمم       -د

جالل أمني إىل مسألة بالغة األمهية، تتعلق       
بدور شرحية من املثقفني العرب واملسلمني،      
تقع يف الفخ األمريكـي، وتنـشغل مبـا         

سالم يف العقل   تصحيح صورة اإل  : يسمى
الغريب، وكأن املسألة جمرد جهل أو سـوء        
فهم يزال بالبيان؛ وهو اعتقاد ال يـصمد        
أمام حقيقته تركيز الغرب بكل مؤسساته      
االستراتيجية ومراكز حبوثه على فهم كل      
ما يتعلق بالعامل اإلسالمي على مدى أكثر       

مث إن املثقفني أسـوأ     . من قرن من الزمان   
من حيث استعداد شرحية    حاالً من العامة      

منهم الام النفس وحتقريهـا، والعمـل       
كشاهد من أهل هذه األمـة يف تأكيـد         

وال اية ملا ميكن أن يقوله      . اامها وإذالهلا 
املثقف الذي يقـرر  أن يـتكلم بلـسان       
أجنيب، والذي يقدم له األجنيب مثنا مغريـا        
لضعاف النفوس؛ إلدراكه حليوية ما لديـه   

عصر أصبح فيه مفتـاح     يف  من بضاعة،   

اهليمنة هو القهر النفسي والعقلي، وليس      
القهر املادي، وحل فيه االستغالل القائم      
على غسيل املخ وتلويثه  حمل االستغالل       
املادي القائم على اإلرغام على العمـل       

  . )82(حلساب الغري
 انتحال موقع احلارس للحرية الدينيـة       -هـ

مريكـي  ينصب الكوجنرس األ  :  يف العامل 
نفسه حارسا حلرية األديـان يف العـامل،        

 الـيت   احلمايـة الدينيـة   وينحت مفهوم   
يؤطرها يف مؤسسات أمريكية، قد تقحـم      
املخطط األمريكي السياسي يف األديـان،      
مبا لذلك من خطورة يف ضوء اسـتهدافه        
باألساس لإلسـالم، والتالعـب الغـريب      
باملفاهيم اإلسالميـة، الذي من شـواهده   

 اآلخرهب إليه برنارد لويس  من أن        ما يذ 
، الكافريف املنظور اإلسالمي مرادف لـ      

، الصراط املـستقيم وأن املراد القرآين بـ   
الذي أوصى القرآن املسلمني بسلوكه هو      

، وأن مصطلحي   الطريق الروماين املستقيم  
الشرطة واحملتسب مفهومان مستعاران من     

 األمـة احلضارة الرومانية، وأن مـصطلح    
د إىل ما قبل اإلسالم، وهـو وارد يف         يعو

 هـي   أمة عرقيـة  : القرآن بثالث دالالت  
  هـي أهـل      وأمة دينيـة  األمة العربية،   
 هــي أمــة وأمــة أخالقيــةالكتـاب،  
  .)83(الصاحلني

تنبـه  :  اختالق مفهوم األصولية اإلسالمية    -و
بعض األدبيات الغربية على أن األصـولية       

ديان  مفهوم ال ينبغي أن يطبق على كافة األ    
دون شروط مناسبة؛ فهذا املصطلح ظهـر       
يف البداية معربا عن احلركـة املـسيحية        
الربوتستانتية املؤمنـة بالتفـسري احلـريف       
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ومل يكن للكلمة معـىن     . للكتاب املقدس 
مفهـوم  أمـا   . حتقريي يف بداية األمـر    

؛ فهو من حنت الدوائر     األصولية اإلسالمية 
 وسائل  الرمسية األمريكية، اليت روجته عرب    

إعالمها بداللة سلبية حتقريية، مع جنـاح       
الثورة اإلسالمية اإليرانيـة؛ فاألصـولية      
اإلسالمية مفهوم فضفاض للغاية، اختلقته     
اجلهات األكادميية واإلعالمية األمريكيـة     
خلدمة األجندة السياسية األمريكية، وهـو      
بالتايل مفهوم سياسي، أكثر مـن كونـه        

ه ال يـستوجبه    والنعت ب . مصطلحا دينيا 
التشدد الديين، وإمنـا العـداء الـسياسي      

  .)84(للواليات املتحدة
تتبــادل :  التنــسيق األمريكــي األورويب-ز

الواليات املتحدة وأوربا الغربيـة تـرويج       
عملية فرض اإلصالح من اخلارج علـى       

ويف حني تبدي الواليات    . العامل اإلسالمي 
املتحدة عدم اكتراثها بـتمكني األنظمـة       

اكمة يف العامل اإلسالمي من حفظ ماء       احل
الوجه؛ فإن أوروبا تلعـب دور التمريـر        
الدبلوماسي لذات األجنـدة األمريكيـة؛      

مبـادرة  فلقد طرحت الواليات املتحـدة      
 علـى جمموعـة     الشرق األوسط الكبري  

الثمانية، دون أن تستـشري املؤسـسات       
الرمسيــة، ومؤســسات اتمــع املــدين 

 استدعى رفضا شعبيا    اإلسالمية بشأا؛ مما  
واشتملت تلـك اخلطـة علـى       . ورمسيا

التعامل املباشـر   : ابتكارات جديدة تشمل  
مع اتمع املدين، واعتبار متكني اتمـع       
املدين هدفًا لدبلوماسية جمموعة الثمانيـة،      
واقتراح آلية ملراقبة مدى التقدم يف تنفيـذ        

ورغـم مـسارعة   . بنود تلـك املبـادرة    
عربيـة برفض تلك املبـادرة؛  األنظمـة ال 

فإا حرصت على عدم الظهـور مبظهـر        
عدم املستجيب ملطالبة اتمـع الـدويل       
باإلصالح السياسي، وطرحت العديد من     

ويف املقابل توصـلت    . مبادرات اإلصالح 
ـ      شـراكة  جمموعة الثمانية إىل صيغة لـ

للتقدم واملستقبل املشترك مـع منطقـة       
إفريقيـا  الشرق األوسط الكبري ومشال      

. خطة جمموعة الثمانية لدعم اإلصـالح     و
ومع أن تلك الوثيقتني تـشتمالن علـى        
مضمون املبادرة األمريكية؛ فإما حرصتا      

منها على ختفيف املخاوف    ) على العكس (
العربية، باإلشـارة إىل الـصراع العـريب       
اإلسرائيلي، واحلاجة إىل تـسوية عادلـة       
 شاملة له، كما شجعت اإلصالح النـابع      
من الداخل، غري املفروض من اخلـارج،       
واملعزز بضغط ودعم خارجي، وكـررت      
ذلك مرارا يف بنودها، كما نصت على أن        
حكومات بلدان الشرق األوسط قـد ال       
تستطيع التعاطي مـع املعـايري العامليـة        
املتعارف عليها لإلصالح، وينبغي بالتـايل      
مراعاة خصوصية وضعية كل دولة علـى       

رة إنشاء منظمة غـري     حدة، وأغفلت فك  
حكومية ملراقبة التقدم يف عملية اإلصالح،      

منتـدى  مستعيضة عنـها بالـدعوة إىل       
، تــضم اجتماعاتــه ممثلــي للمــستقبل

احلكومـات واتمـع املـدين ورجـال     
. األعمال، وميثل ساحة للحوار والتـشاور    

وكانت تلك التعديالت كافية؛ ألن يقابل      
لـصمت،  القادة العرب مبادرة الثمانية با    
 .)85(على العكس من املبادرة األمريكية

 بـني عمليـة اإلصـالح       ط فك االرتبا  -ح
تركـز  : الدميوقراطي وعمليـة الـسالم    

أدبيات هذا املدخل على عدم الربط بـني        
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عملية السالم العربية اإلسرائيلية، وتطبيـق   
استراتيجية إدارة بـوش للدميوقراطيـة يف       

 : يةالشرق األوسط، وتسوق املقوالت التال

الصراع اإلسرائيلي الفلـسطيين ال     ) 1(
مل يـؤثر   : ميثل عائقًا للدميوقراطيـة   

التهديد األمـين اخلـارجي علـى       
ــد  ــدميوقراطي يف اهلن اإلصــالح ال

وحىت لو  . وتايوان؛ بل كان حافزا له    
انتهى الصراع العريب اإلسرائيلي؛ فإن     
أنظمة متسلطة لن تعدم الذرائع لقهر      

 .شعوا

)2 ( ا أن عدم تسوية هـذا      ليس صحيح
 بني الـشعوب    الصراع يولد تضامنا  

واحلكام العرب يف مواجهة ضـغوط      
اإلصالح األمريكية؛ فالـشعوب يف     
الشرق األوسط  ال تثق يف االلتـزام        
األمريكي بنشر الدميوقراطية، نتيجـة    
حتالف الواليات املتحدة مع أنظمـة      

، وبالتايل فإن الضغط    ةحكم استبدادي 
مة سيدفع الـشعوب    على تلك األنظ  

واتمع املدين إىل تلمـس املـساندة    
األمريكية، والضغط األمريكي مـن     

 .أجل اإلصالح

احلكومات العربية األكثـر متثـيالً      ) 3(
لشعوا قد تكـون أكثـر عـداًء        

قـد يـصدق ذلـك يف       : إلسرائيل
البداية، إال أن ترسيخ الدميوقراطيات     
الوليدة سيؤدي إىل تطبيـق قاعـدة       

ومع أن  ". اطيات ال تتحارب  الدميوقر"
احلكومات الدميوقراطية الوليدة قـد     
تكون أكثر تشددا جتاه إسرائيل؛ فإن      
إسرائيل قد تكون أكثـر اسـتعدادا       

لتقدمي تنازالت إليهـا، اسـتنادا إىل       
  .دميوقراطيتها

ال صحة لتخويف بعض الزعمـاء      ) 4(
 مـن أن    العرب للواليات املتحـدة   
إسـالميني  عملية الدمقرطة قد تأيت ب    

ثوريني إىل السلطة؛ فذاك االحتمـال      
ميكن احتواؤه عـن طريـق ربـط        
ــسياسي باإلصــالح  اإلصــالح ال
االقتصادي، وتطبيق أنظمة انتخابيـة     
تكفل احلد مـن الـوزن الربملـاين        
لإلسالميني؛ وهو ما أثبتـت اخلـربة     

وبالتايل فإن املشروع   . األردنية فعاليته 
األمريكي لإلصالح سيكسر حلقـة     

 .)86(ستبداد يف الشرق األوسطاال

يرتبط هذا املدخل   :  مدخل األصولية اليهودية   -4
يف رؤيته ملا جيب أن تكون عليه العالقـة بـني          
السياسة والدين بسمات عديدة؛ ففي حـني ال        
تفصل إسرائيل بني السياسة والدين اليهـودي؛       
فإن مفهوم الدين ذاته يتعرض يف ظـل هـذا          

وميكن يف هـذا    . لغةاملدخل إىل عملية تشويه با    
الصدد اإلشارة إىل حتديد الفاروقي ملفهوم الدين      
اليهودي، مث التطرق إىل الفعل اليهودي بـه يف         

 :الواقع اإلسرائيلي الراهن

يف معرض  :  بيان خصوصية الدين اليهودي    -أ
بيانه الرائد حلقيقة الـصهيونية كحركـة       
سياسـية توظــف الـدين اليهــودي يف   

ت عنوان واضح   مشروعها السياسي، وحت  
أصـول الـصهيونية يف الـدين      : الداللة

ـ   اليهودي؛   الدين "يقدم الفاروقي تعريفًا ل
حيصره يف الطقوس الدينية الـيت   " اليهودي

ويف . مارسها اليهود يف عهد السيب البابلي     
االصطفاء اإلهلي  : سياقها يأيت احلديث عن   

إلبراهيم، مث لداوود، ولـبىن إسـرائيل،       
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فذلك االصطفاء  ل؛  علة كل معلو  بوصفه  
ال يتأسس على سبب؛ بل هو املفسر لكل        
ما عداه، واألسـاس للرؤيـة الـسياسية        
. اليهودية املعاصرة ذات الطابع العنـصري     

وتربط تلك الرؤيـة مـسألة االصـطفاء        
إلبراهيم ببداية جمـرى تـارخيي، ينتـهي     

 املـسيح   ءباألحوال املؤدية حتما إىل جمي    
العنصري ويف ذات هذا السياق     . املخلص
، تأيت الوصايا العـشر كـدليل       الالسبىب؟

جديد على رؤية عنصرية، قوامها قـصر       
 علـى الـشعب     األخالقيةاملخاطبة بـ   
 .املختار وحده

 إىل انقسام بـين     ىوينبهنا الفار وق  
دعاة احلنيفية العاملية الداعيـة  : إسرائيل إىل 

إىل عاملية متساوية، ودعاة العنصرية الـيت       
ـ    ن حلـف القبائـل    استمدت أفكارها م
 يرتكز على   دينا يهوديا العربية، وابتكرت   

  االصطفاء اإلهلي إلبـراهيم   : سبع قواعد 
إعطـاء اهللا   ليكون هللا منه شعبا خمتارا، و     

 كعهد أبدي ال ينقد،     امليثاق لبين إسرائيل  
 تنفيذًا  إخراج اهللا بين إسرائيل من مصر     و

هلذا العهد، وإحالل فلسطني وأهلها هلـم،   
 يار اهللا داوود وذريته لتحقيق امليثاق     اختو

بإقامة دولة ال تزول للـشعب املختـار،        
احنراف العنصر العربي عـن الطريـق       

مما أدى إىل إفالت املُلـك منـه        العربي؛
ضرورة تطلع العنـصر    بشكل مؤقت، و  

 السترجاع ذلك   العربي بقلبه وعقله كله   
بالنظر إىل  حتمية استرداد املُلك    امللك، و 

.  الصاحلة من بـين إسـرائيل      وجود البقية 
وتبنت الصهيونية تلك القواعد الـسبع،      
وأضافت إليها القاعدة الثامنـة املمثلـة       

حتويل األمل يف استرجاع املُلك     : جلوهرها
وقـدمت  . إىل إرادة خمططة فعالة وإجيابية    

حركة إله بـين  الصهيونية نفسها على أا     
  .)87(إسرائيل يف التاريخ

يأيت يف هذا الصدد    :  تفتيت مفهوم الدين   -ب
ويقال مـن   . الطائفة و الديناملرادفة بني   

هذا املنطلق إن بإسرائيل أربع عشرة ديانة       
اليهودية، عشر طوائف دينيـة     (معترفًا ا   

، وال  )مسيحية، الدرزية، اإلسالم، البهائية   
خيفى تأثري اعتبار كل طائفة دينـا قائمـا         
بذاته على إطـالق جـداالت مذهبيـة،        

  . ذلك سياسياوتوظيف
ظهر يف إسرائيل مـن     :  متييع مفهوم الدين   -ج

ـ      الـدين  مطلع التسعينيات ما يعرف بـ
الذي يشري إىل إضفاء الطابع     املدين اجلديد   

العلماين على املتدينني بوصفهم جزًءا مـن      
اهلوية القومية، من خـالل املـزج بـني         
ـــة،   ـــة والديني ـــاد العلماني األعي

املتـدينني،   (يواستبـدال التصنيف الثالث  
 بالتصنيف الثنـائي ) التقليديني، العلمانيني 

ومل يؤد طـرح     ). متدينني، غري متدينني  (
هذا املفهوم اجلديد إىل ضبط العالقة بـني        
العلمانيني واملتدينني؛ حيث اجتـه تـأثري       
املتشددين الدينيني صوب الصعود، مـن      
خالل حتالفهم مع القوميني املتـشددين،      

صولية اليهودية املهـددة    على حنو دعم األ   
  .ملبادئ الدميوقراطية

ومثة جدلية صراعية بـني اليهـود       
املتدينني والعلمانيني، تكشف عن ذاا يف      
مضامني سياسية تتعلق بعقيدة شـعب اهللا       
املختار، وأرض إسرائيل املوعودة، وعقيدة     
املسيح املنتظر املخلص، وإمكانية املساومة     

  .خبصوص تلك املعتقدات
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 ذلك  أن تلـك األصـولية        ومعىن
تترجم إىل مواقف سياسية تصب يف صاحل       
التوجه القومي العلمـاين املتـشدد، وإن       
اختلف األساس الذي ينبين عليه موقـف       

)88(كل منهما
.  

عرف هذا املـدخل   :  مدخل التنبؤات التوراتية   -5
زمخًا قويا بعد سقــوط االحتـاد الـسوفييت         

ـ : مثلث جديـد  السابق؛ كآلية لفرض     راءة الق
احلرفية للصراعات الدولية، تربيـر اإلصـالح       
الغريب األحادي اجلانب، واستشراف مـستقبل      

  .اخلالص اإلنساين
يصف هذا املدخل واقع اإلنسانية الراهن   
على حنو ال مناص معه من الصراع، يف ضـوء          
قراءة النبوءات التوراتية، ووصول هذا الصراع      

ودة إىل ذروته بظهور املسيخ الدجال كشرط لع      
املسيح املخلص، أو باألحرى سـيادة منـوذج        
األمة املدنية أو الدميوقراطية، وفرض مشروعها       

  .السياسي احلضاري على غريها
ووفق هذه القراءة فإن الكتاب املقـدس     

حروب، وشائعات حروب، وأمم    يتحدث عن   
تثور على أمم يف آخر الزمان؛ كأحد عالمات        

  .بداية االبتالء وظهور املسيخ الدجال
ومن األمهية مبكـان جتليـة اخلطـوط        
العريضة لعملية إسـقاط األصـولية اليهوديـة       

، واليت  املسيحية هلذا النص على واقعنا احلاضر     
  :تتمثل فيما يلي

 العودة يف حتديد مفهوم احلرب واألمة إىل        -أ
معركـة  : ؛ فللحرب معنيان  اللغة اليونانية 

قصرية األمد، أو معركة داميـة واسـعة        
واملعىن األخري هـو    . لة األمد النطاق طوي 

 يف الكتاب املقدس؛    األمةأما مفهوم   . املراد
ولقد طرأ حتـول    . القبيلة أو   العرقفيعىن  

 يف األدبيات   القوميةجوهري على مفهوم    

األمريكية، حبيث بات من املمكن التمييـز    
األمـة املدنيـة أو     : بني نوعني من األمم   

هلا واملبدأ األساسي احلاكم     (الدميوقراطية
املواطنة، على قدم املساواة يف ظـل       : هو

القانون؛ فهي مرادفـة للدولـة القوميـة        
الدميوقراطية الدستورية، وحكم القـانون     

وهـي   (واألمة العرقية وحقوق اإلنسان،   
طائفة، الرابط بينها هو الدين، أو الساللة،       

؛ فهي كيان ناظمه    )أو اللغة، أو األعراف   
ل عرقي، يطرح حقوق اجلماعـة كبـدي      

وحمدد العـضوية   . حلقوق املواطنة الفردية  
يف تلك الكيانات هو االنتماء العرقـي، أو   

 األمة العرقية واختاذ  . رابطة الدم، أو الدين   
كوحدة انتماء أولية يؤدي بالـضرورة إىل       

وليس هناك أي قاسم مشترك بني      . احلرب
الفرضيات التأسيـسية لألمـة العرقيـة،       

ومتثل األمم  . يةونظريا اخلاصة باألمة املدن   
العرقية مفتاحا للـصراع حيـث يـؤدي        
منطقها إىل اإلبادة اجلماعيـة، والطـرد       
ــال،   ــسكرات االعتق ــاعي، ومع اجلم
واضطهاد األقليات؛ فسعى أمة عرقيـة إىل    
تقرير مصريها يؤدي إىل رد فعـل مـن         
قوميات أخرى مهيمنة؛ مما يطلق سلـسلة       
من األفعال وردود األفعال اليت تؤدى إىل       

حلرب بالشكل الذي أشار إليه الكتـاب       ا
 .املقدس

املعـربة يف   -وحتمل هذه القـراءة     
جوهرها عن أزمة الدولة القوميـة، مـا       

؛ مـسئولية   منطق األمة العرقيـة   تسميه  
ظهور الرتعة الفاشية، وترى أن تلك النواة       
الفاشية هي اليت سيظهر منـها املـسيح        

سـتلد  معىن ذلك أن الـسياسة      . الدجال
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 املـسيح   ء الدجال، وستحتم جمي   املسيخ
  .املخلص

 داء العرقية ليس قاصرا على املناطق اليت        -ب
؛ بل  تشهد صراعات عرقية ساخنة حاليا    

هو داء موجود يف كافة أرجاء املعمـورة،        
مبا فيها الواليات املتحدة األمريكية، وقـد       
يتفاعل هذا الداء فيها، عرب الصراع مـع        

 .املهاجرين املكسيك والبيض

 سيتجاوز الصراع بني اجلماعات العرقية      -ج
 املتزايدة للعامل حدود الدول     يف ظل العوملة  

اهلويـة  القومية، ليـشمل مـا يـسمى        
، اليت هي التجـسيد األوسـع       احلضارية

للرتعة العرقية، بوصفها سقفًا ملـستويات      
ومع أن  . اهلوية اللغوية والدينية األدىن منها    
تاريخ واللغة  احلضارات تتمايز فيما بينها بال    

والثقافة والتقاليد؛ إال أن الفـارق املميـز        
وبالنظر إىل تشكل   . الديناألهم بينها هو    

رؤى أتباع احلضارات املختلفة للعالقة بني      
اهللا والبشر والدولة، ومنظومـة احلقـوق       
والواجبات واحلريات عرب قرون طويلـة؛      
فإن تغيريها لن يـتم يف مـدى قـصري،          

ـ      يمن علـى   وسيؤسس ذلك لصراعات
السياسة العاملية داخل كل حضارة، وفيما      
بني احلضارات، سعيا من كل حضارة إىل       
. ختليص نفسها من العناصر األجنبية عنها     

:  يف أوضح صورة هلـا     لفاشيةوهذه هي ا  
سعى كل مجاعـة عرقيـة أو حـضارة         "

لتكريس مسوها، عرب اسـتلهام احلتميـة       
يف البيولوجية والتارخيية والدينية، وحقها     

أن تسود على ما عداها مـن مجاعـات         
 ."وحضارات

تـذهب  : العرقية، واحلضارة :  املرادفة بني  -د
هذه القراءة إىل التسوية بـني مـا أمسـاه     

احلضارة، واألمـة العرقيـة،     : هانتنجتون
وترى أنه كان يستلهم يف ذلـك نـص         
الكتاب املقدس؛ حيث ربط بـني اهلويـة       
احلضارية والـدين، ونـشوب حـرب       

بني العـامل الغـريب، والعـامل       حضارات  
األرثوذكسي، والعامل اإلسالمي، مرشحة    
لالمتــداد إىل منطقــة القوقــاز وآســيا 
. الوسطى، لتنتهي بالشرق األوسط ذاتـه     

ومع انتشارها ستتكثف العداوات، وتتسع     
دائرة العنف والثأر املتبادل، وتزداد درجة      
ثورية كافة احلضارات، لينتـهي األمـر       

 .بكارثة

تـذهب هـذه    : باعث الديين امللفق   ال -هـ
القراءة إىل أن حروب األمم العرقية تولـد        

فلب حـضارة  . بعث ديين ملفق من رحم   
، البعث الديين األصـويل   اليوم يكمن فيه    

وتراجع املنطلق العلماين لتفسري الوجـود،      
وأحرزت احلركات الدينية األصولية تقدما     
واضحا يف كل أرجاء العـامل، وجـذبت        

ملنتمي إىل الطبقة الوسطى مـن      الشباب ا 
محلة املؤهالت اجلامعية واملهنيني ورجـال      
األعمال، وباتت النخب العلمانيـة الـيت       
ظنت من قبل أن الدين قد أخـرج مـن          
املعادلة السياسية؛ تواجه لغـز اسـتحواذ       

 على شرحية كبرية مـن الـشباب        الدين
املثقف، وإخفاق مظاهر التقدم املـادي يف     

ل يـذوب فيه الدين،    العمل كحمض أكا  
وتصدر االهتمام باحلفاظ على اهلوية كافة      

ويف ظل هذا الوضع    . االعتبارات األخرى 
: جاء النظام العاملي اجلديد احلامل ملفتـاح      
. تفكيك العـامل حبـرب عرقيـة أهليـة        
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ومهندسو هذا النظام هم لوردات احلـرب   
وقاطرة تلك احلرب هي النخبوية،     . العرقية

 افتراض كل خنبـة أـا       اليت تتأسس على  
تتحدث باسـم الـسواد األعظـم مـن         
اجلماهري، وتعرف مصلحتهم أكثـر مـن       

وتقود تلك الرؤية النخبويـة     . معرفتهم ا 
ذاا إىل االنفصام بني النخب واجلماهري،      

ومن الـدروس   . وإىل تفكك النخب ذاا   
املهمة ملسعى النخب الغربية العلمانية على      

إىل تعزيز التعددية   مدى الربع قرن األخري     
الثقافية على أساس علماين، يقوم على فك       
ارتباط اجلمـاهري ويتـهم احلـضارية       
وثقافتهم التارخيية؛ أن مثل ذلك املـسعى       
مآله الفشل، فالنخب تقود اجلمـاهري إىل       
. احلد اليت تسمح به األخرية هلـا بـذلك        

ويشهد الواقع املعاصر انفصاالً متزايدا بني      
جلماهري؛ حيث أصـبحت    فكر النخب وا  

، يف حـني    الدينكلمة سر اجلماهري هي     
: كانت كلمة سر النخب العلمانية هـي      

وتتعـاظم  . العقالنية، الوضعية، املاديـة   
القناعة اجلماهرييـة اآلن بـأن النخـب        
العلمانية ال تعدو يف واقعها أن تكون جمرد        
قشرة خارجية رقيقة على سطح احلضارة      

كما يعترب العلـم    اليت يفترض أا متثلها،     
الوضعي جمرد مشعة خافتة، أو جزًءا ظاهرا       
من جبل اجلليد فوق سطح املاء، باملقارنة       

ومن شأن عجز النخب العلمانيـة     . بالدين
. عن التواصل مع اجلماهري  أن تتفكـك       

وقد تقود احلضارة الغربيـة الراهنـة يف         
مسعى العوملـة إىل نقـيض مقـصودها،        

 واملسيحية،  مؤسسة ملركب من العنصرية،   
والتوسع احلضاري، يعيد إنتـاج اخلـربة       

 .الغربيـة االستعمارية التقليدية ذاا

فلقد عرفـت اخلـربة األوروبيـة       
 يف عبء الرجـل األبـيض   التخفي وراء   

املسعى اإلمرباطوري األورويب يف القـرن      
ومل يقدم ذلـك املـشروع      . التاسع عشر 

نفسه على حقيقته كآلية للتوسع التجاري،      
تعظيم القـدرة القومية الشاملة للدولة     أو ل 

القومية األوروبية؛ وإمنا طرح نفسه علـى       
 وناقل بالتايل لربكات    حامل للمسيحية أنه  

وميكـن  . احلضارة الغربية إىل بقية العـامل     
ــات  ــار اإلمرباطوري ــأن اي ــول ب الق
االستعمارية التقليدية  يعود يف املقام األول        

الـدين، يف   إىل مفارقة سعيها إىل ميش      
حني انـصب خطاـا املـربر لكياـا         

 كمحرك للمخيلـة    الدينووجودها على   
اجلماهريية، اليت صورت التوسع احلضاري     

  .على أنه متكني ململكة اهللا على األرض
ومل يتأسس املشروع اإلمرباطوري    
الغريب يف القرن التاسع عشر على املسيحية       
 يف صورا النقية؛ وإمنا أضفى عليها مسحة      
عنصرية؛ حيث ربط بني اجلنس األبـيض       
واملسيحية، وشعب اهللا املختار بنظريـات      

وتـأيت يف هـذا الـصدد       . عرقية ودينية 
وجوهر . القبائل العشر املفقودة  أسطورة  

تلك األسطورة أن الكتاب املقدس حتدث      
عن عودة أسرى مملكة يهودا من بابل، يف        
حني سكت عن مصري أسـرى اململكـة        

 اختفـاء القبائـل العـشر       ومع. الشمالية
املكونة لتلك اململكة من التاريخ؛ شـرع       
العقل األورويب يف نسج أسطورة قوامهـا       
أم هاجروا إىل جبال القوقاز، ليظهـروا       
. كغزاة جرمان لإلمرباطوريـة الرومانيـة     
وبرر ذلك بإرادة إهلية إلبعاد هذه القبائل       
عن ساحة معـاداة املـسيح بنقلـها إىل        
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ل حبفظها مما يفعله اليهـود      ، لتتأه أوروبا
وال . باملسيح؛ لتكون هي حاملة املسيحية    

خيفي أن هذه األسطورة حتقق مـستهدفني      
: السياسية البالغة األمهية  هلما مضامينهما   

جعل اجلنس األبيض سليالً للقبائل العشر      
املفقودة ووارثًا بالتايل للوعد اإلهلي لـبين       

 من  إسرائيل باد األرضي، وحتديد شرحية    
اليهود ال تدخل يف عداد أعداء املـسيح،        
والتسوية بني أعداء املـسيحية وأعـداء        
اجلنس البشري، دون الوقوع يف معـاداة       

وأدى هذا النوع من التفكري إىل      . السامية
 ترواج التصديق اجلماهريي لربوتوكوال    

حكماء صهيون، وعقيدة تفوق اجلـنس       
األبيض، يف مقابل ختلـف احلـضارات        

ومل .  املسيحية وغري البيـضاء    األخرى غري 
احلد من  يؤد العلم واحلداثة يف أوروبا إىل       

بـل مت توظيـف     املسيحية العنـصرية؛    
االكتشافات العلمية لتدعيمها، حـىت يف      

  .اجلماعة العلمية: أوساط ما يسمى
ال تقف هـذه    : ذاته  التشكيك يف مفهوم الدين    -و

القراءة عند حد التأكيد على التوظيـف الـسياسي         
للمسيحية يف التاريخ الغريب؛ بل تؤكـد علـى أن          

. مفهوم الدين ذاتـه   األسطورة صارت مهيمنة على     
فالدين الذي يرى هانتنجتون أنه حجـر األسـاس         
لكافة احلضارات الكربى يف عامل اليوم، لـيس هـو       

. الدين الـشعيب  : ؛ وإمنا هو  الدين يف صورته النقية   
 تقـرر  فاحلضارة تظهر إىل الوجود مصحوبة بأساطري   

واإلشكالية األساسية ألساطري احلضارة أا     . مصريها
توحد من جهة، وتفرق    : اجتاهني متضادين تعمل يف   

موضـع   آخر، و ذاتا موضع تبجيل  من أخرى، تلد    
ومن هذه األساطري تولد الفاشـية، ويظهـر        . حتقري

فمملكة األخري لن تولد من مفاهيم      . املسيح الدجال 
بل ستظهر ببصمة مسيحية    العاملية والعصر اجلديد؛    

واضحة كرد فعل شعيب ضد مفاهيم العاملية والعصر        
واملسيحية اليت سيظهر منها املسيح الدجال       . احلديث

مسيحية مبتدعة، جذرها هو الفلكلور الغريب والدين       
فمن رحم هذا املزيج ذاته بات ينظـر إىل         . ممتزجني

بت املسيحية على أا ديانة غربية وليست عاملية، وغل       
معتقدات ما قبل املسيحية علـى املبـدأ املـسيحي          

وأصبح العامل مفتونـا؛ حيـث صـارت        . الصحيح
املسيحية اليت يراها هي تلك اليت أبدعتـها التقاليـد          

ويف هذا السياق حيتدم حبث احلضارات عن        . الغربية
: اهلوية، ويصب ذلك يف جعبة مستفيد واحـد هـو         

  .الدينمى األصولية الدينية، يف سياق صار ما يس
ـ      و البدعة : يف ظله يف رأى البعض مرادف ل

اليت حتـدد العالقة بني األنا واآلخر، وتؤطر مـسرية     
 .)89(كل حضارة على طريق تقرير مصريها

 مدخل  املفاصلة بني الديين اإلسالمي        -ثانيا
ركيزة هذا املدخل  هي التأسيس ملقولة       : والسياسي

 األوسط هـي  إن غلبة الطابع اإلسالمي على الشرق     
سبب ختلفه  وتفسخه يف عـصر مـضطرب بـني           

ويتأسس هذا الطـرح علـى أن       . األمنية و الذكرى
احلياة السياسية والثقافية للشرق األوسـط عرفـت        

 منذ القرون الوسـطى     العلماين و املقدستضافرا بني   
جدالً متواصالً بـني العمـل      حىت اآلن؛ مما أطلق     

  .السياسي العلماين، ونظريه الديين
يستدعي هذا املـدخل معـايري غربيـة يف         و

متوسط العمر  : توصيف حالة العامل اإلسالمي؛ مثل    
ويرد اخنفاض األول   . املتوقع، وحجم األسواق احمللية   

إىل الزيادة السكانية، وإىل تقـدمي أنظمـة احلكـم           
مسألة بقائها على االعتبارات األخرى يف ختـصيص        

مة الراهنـة   ويف سياق تصوير األنظمة احلاك    . املوارد
كأنظمة مستبدة  يطرح هذا املدخل مفهوما جديدا        

حق احلكومة يف أن ختطئ، وتظل      : ؛ هو الشرعيةلـ  
: كما يـشري إىل مـا يـسميه     . مع ذلك يف السلطة   

قدرة الدولـة    (ظاهرة االنفصام بني الدولة واتمع    
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الشرق أوسطية على أن تفعل ما تشاء  وقتما تشاء،          
  ).ها أن حيركوا ساكنادون أن يستطيع مواطنو

ويذهب هذا املدخل إىل القول بـأن هـذا         
الوضع مل يتغري يف اجتاه حتول جوهري يف العالقة بني          
الدولة واتمع إال يف العقد األخـري مـن القـرن           

اجلـدل بـشأن   : وكانت مخرية ذلك هي . العشرين
وعلى . اتمع املدين العلماين والتحول الدميوقراطي    

تقدمي الدميوقراطية على أا هي احلل؛     الطريق لتسويغ   
عدم قبول اإلسـالم    : يشكك هذا املدخل يف مقولة    
  .)90(للتفريق بني الدين والسياسة

وفق هذه القراءة   -وأسفرت اخلربة اإلسالمية    
 على صعيد الفكـر     مناذج ثالثة حمددة   عن   -الغربية

واحلركة السياسية، جوهرها مجيعا اعتبار اخلـالص       
وجـذر هـذه    . ية عليا للفعل السياسي   اإلنساين غا 
وجود منظورين إسـالميني لطبيعـة      : النماذج هو 

 يرى أن   املنظور األول . بني الدين والسياسة  العالقة  
اإلسالم هو ما يؤمن به املسلمون، وما يفعلونـه يف          

ويف ضوء ذلك؛ فإن النظم القائمـة       . واقعهم العملي 
ا املنظور  أم. يف اتمعات اإلسالمية إسالمية بالطبع    

 فيعترب اإلسالم قوة تغيري تمع فاسد، إلقامـة         الثاين
نظام سياسي اجتماعي بـديل موافـق للـشريعة         

  :وهذه النماذج هي. اإلسالمية مكانه
 عدم اكتراث متبادل بـني عـاملي الـسياسة          -1

 تتأسس العالقة   ظل النموذج األول  يف  : والدين
بني الديين والسياسي على اعتراف كل منـهما        

وجود اآلخر، واعتبار ذلك أمرا بديهيا، طاملـا      ب
ويصري جوهر الـسياسة    . أنه مل يتعدى حدوده   

. االحتفاظ بالسلطة أو السعي إليهـا     : هنا هو 
وال يهم املسلم العادي الكيفية اليت تتأسس ا        
السلطة؛ وإمنا يهمه فقط عدم تدخل السلطة يف        
شأنه الديين، ودعم املتويل للسلطة للمؤسسات      

. يت تكفل صالة اجلماعة والقضاء الـشرعي      ال
ويقوم هذا النموذج على التعايش والتعــاون       

بني الدين والسياسة، على أرضـية املمكـن،        
ويولد هذا النموذج التـسامح     . وليس األفضل 

وهـذا  . والوفاق بني عاملي السياسة والـدين     
 هـو   -فيما يروجه هـذا املـدخل     -النموذج  

سالمي اآلن، إال أن    األوسع انتشارا يف العامل اإل    
صموده بات على احملك يف ضوء حركة اإلحياء        
اإلسالمي املتحدية لثوابته، واملخاطر امللموسـة     

  .اليت تتعرض هلا أنظمة احلكم الراهنة
نواة النموذج  :  الضبط احلكومي للشأن الديين    -2

ثورية اإلسالم يف جوهره، وسـعيه      الثاين هي   
 .بـشرع اهللا  الدائب لبناء جمتمع جديد ملتزم      

ويتأسس على هذه النواة اضطرار احلكومـات       
إىل التدخل يف الشأن الديين، والسعي إىل ضبطه         
حتاشيا للسماح لغريها حبيازة اخلطاب اإلسالمي      

وتسعى احلكومات يف هذه    . واستخدامه ضدها 
احلالة إىل اإلشراف على الشأن اإلسـالمي، ال        
 من أجل إقامة جمتمع إسالمي؛ وإمنـا ـدف        
استعادة النموذج األول القائم علـى التعـايش    
والتسامح والالمباالة بـني اـالني الـديين        
والسياسي، يف ظل التزام كل منـهما بعـدم         

  .التعدي على جمال اآلخر
يتأسس النموذج الثالـث    :  اإلسالم كقوة تغيري   -3

كما كرسـتها اخلـربة     -للممارسة السياسية   
لى النظام  تعبئة الساخطني ع  :  على -اإلسالمية

السياسي الراهن  بفعل ثـوري، وخطـاب        
إسالمي إصالحي جيرده من الشرعية، ويطرح      
بديالً إسالميا له يستعيد روح دولـة املدينـة       

  .املنورة
ورغم تعدد صور النظـام الـسياسي       

القرآن :  هي نواة كافة أشكاله  اإلسالمي؛ فإن   
ومثـة  . والسنة النبوية، وإن تعددت تأويالما    

ى اعتبار نظام اخلالفة  أفـضل نظـام      توافق عل 
عدم الفصل بني الدين    ويقتصر جمال   . سياسي
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. نطاق القيم فقـط    يف اإلسالم على     والسياسة
أما جماالت الفكر والنظم واحلركة؛ فتتعـرض       

  .االجتهادلعملية إعادة هيكلة عرب 
وخيتتم الكتاب اهلام الذي بـني أيـدينا    

بالغـة  الذي يرسم خريطة هذا املدخل، بإشارة       
تيار التحديث اإلسالمي،   الداللة إىل ما يسميه     
املفكر الباكـستاين فـضل     وخيتار من رموزه    

، مبا أنه أراد إعـادة      الرمحن، خريج أكسفورد  
هيكلة مفهوم االجتهاد ذاته كأساس إلعـادة        
هيكلة الفقه اإلسالمي كله؛ إلحداث التكيف       
بني الشريعة اإلسالمية والواقع املعاش، مؤسسا      

نفي قوامة الرجل على املرأة     : كـار من قبيل  ألف
  .)91(يف العصر احلديث

وال يقف هذا املدخل عند قراءة خربة       
املمارسة السياسية اإلسالمية لترويج دعوتـه      
إىل الفصل بني اإلسالم والسياسة؛ بل يـشفع     
ذلك ببيـان أن اخلـربة الغربيـة اليهوديـة          
واملسيحية تعزز حجتـه، ودون أي مراعـاة        

 النوعي بني اإلسالم والعامل اإلسـالمي    للفارق
من جهة، واليهوديـة واملـسيحية والبيئـة        
األوروبية من جهة أخري؛ جيادل ذلك املدخل       

  :عن نفسه عرب الروافد التالية
 :قياس الديين اإلسالمي على الديين اليهودي      -4

يستدعي هذا الرافد اخلربة التارخيية، والواقـع       
 الدين اليهودي،   الراهن جلدلية الدميوقراطية مع   

ويثري العديد من اإلشكاليات املستبطنة لضرورة      
من بـني هـذه     . الفصل بني الدين والسياسة   

هل ميكن لدولة أن جتمـع بـني        : التساؤالت
اليهودية والدميوقراطيـة؟ عرفت اخلربة    : صفيت

رؤيـة  : اليهوديـة توجهني يف هذا الـصـدد     
ـ   حتاكي الرتعة القوميـة     دولة لليهود هريتزل ل

ـ     الـصهيونية  للشعوب األخرى، ورؤيـة لـ

وحيلـو  . إقامة دولة يهودية  ، تدعو إىل    الروحية
للبعض الزعم بأن األوىل تفصل بني الـسياسة        
والدين، بعكس الثانية، ويسوقون العديد مـن       

، الدولة اليهوديـة  العقبات اليت يفرضها خيار     
 اليهوديـة غموض مفهوم   : خنص منها بالذكر  

، لديانة أم   نتماء عرقي الذاته؛ فهل هو مرادف     
وبروز إشكالية تعلية الفكرة الدينية على القـيم      
الليربالية، واالنفتاح على القومية واالشـتراكية      
والليربالية، من مدخل توظيفها مجيعـا خلدمـة        
الفكرة الدينية، وحتويل دعوى االصطفاء وحلم      
اخلالص  إىل واقع سياسي، واعتبار أي شـيء         

عة لتحقيق ذلك، وهـو     آخر جمرد وسيلة مشرو   
تصور يستدعي خربة الشتات اليهودي، ويعمق      
االنشقاقات الطائفية والدينية، والشك يف نسيج      
اتمع؛ حبيث يكون بقاؤه وعدم تفككه مـن        

  .)92(الداخل مرهونا بصراعه مع اآلخر
وحيذر يورام حازوىن من أن قطيعة 
إسرائيل مع هويتها كدولة يهودية سيفضي إىل 

 تفككها من الداخل؛ فحركة ما بعد إمكانية
 املتمحورة حول روح إسرائيلالصهيونية دد 

العودة من الشتات، واستعادة الدور الرساىل يف 
  .حتقيق اخلالص اإلنساين

ويف املقابل تشكك حركة ما بعد 
الصهيونية يف شرعية إسرائيل، ومشروعية 
املشروع الصهيوين الذي جيدل بني الديين 

الشعب اليهودي نتاج عوى أن والسياسي، بد
، وأن تلك الروح ستتحطم من اليهودية الروح

جراء استخدام الدولة هلا يف اجتاه متييزي، جيلب 
كراهية اآلخر، وحياكى يف إميانه بفاعلية القوة 
درس هتلر، ويهدد بالتايل وجود الشعب 

وهكذا يتبادل العقل . )93(اليهودي ذاته
ن ربط الدين اليهودي األدوار يف الدفاع ع

اليهودي بالسياسة يف خطابه لذاته، ويف إيهام 
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اآلخر أنه خلص إىل سلبية هذا الربط، ويف 
 .سبيله للتخلي عنه

مفتاح هذا الرافـد يف     :  استبطان اخلربة الغربية   -5
األدبيات اليت أنتجها العقل املسلم هو االنطالق       

ويـستوي يف ذلـك     . من منهجية غربية تابعة   
باملهجر، ومبعوثون باخلارج،   مفكرون يعيشون   

. ومتبنون لتلك املرجعية يف الداخل اإلسـالمي      
الربط بني اإلسالم   : ويتردد هذا االستبطان بني   

والسياسة من منطق اعتباره خطرا عليها، أو من        
 :على النحو التايلمنطلق عجزه السياسي؛ 

يف :  النظر إىل اإلسالمي كتهديـد للـسياسي       -أ 
نه منقطع الصلة متاما بدينـه،      دراسة يعلن صاحبها أ   

وال يعرف من أمر دينه شيئًا، أكثر من كونه سـليل        
أسرة شيعية لبنانية؛ نطالع حتذيرا من مغبـة أزمـة          

خـروج  عميقة جتتاح نسيج العامل العريب من جراء        
جيل الشباب العريب عن خـط اآلبـاء العلمـاين          
احلداثي، مع انتقال القوة من ثورة العرب إىل ثروة         

عرب، وبروز األصولية اإلسالمية، وارتفاع شأن      ال
الشيعة، وتعزيز الدور السياسي لألزهر على حنـو        
يسيء إىل الوحـدة الوطنيـة وحريـة البحـث          

وتتهم تلك الدراسـة نظـام احلكـم        . )94(العلمي
الـرد  : املصري يف التسعينيات باجلمع بني نقيـضني      

 احلازم على اإلرهاب اإلسالمي، والتراجع البالغ عن      
التوجه العلماين، دف احلصول على غطـاء ديـين       

  .)95(ومصوغات اعتماد ديين
تأتى ضمن هذا   :  عجز اإلسالم السياسي   -ب

الرافد دراسة أعدها أكـادميي مـصري       
باملعهد الدويل للدراسات االسـتراتيجية      
جبامعة يوتا، حتمل عنوانا بـالغ الداللـة        

، وتقدم  حتليالً    طريق اإلسالميني املسدود  
اهرة احلركة اإلسـالمية ومـستقبلها،      لظ

يصورها على أا نتاج أزمة أنظمة احلكم       
العربية يف أواخر القرن العشرين، وبأـا       

سياسية، لن تنجح يف حتقيق     / دينية: ظاهرة
غايتها املتمثلة يف إقامة دولة إسالمية على       
غرار دولة صـدر اإلسـالم، ألسـباب        

االختالف بني فـصائلها حـول      : مجاعها
تراتيجية وتكتيكات حتقيق هذا اهلدف،     اس

وعجز أي فصيل منها عن االنفراد بتحقيق       
اهلدف، وعجزها عن استقطاب فـصائل      
املعارضة األخرى، واستراتيجيات التدجني    
واحملاصرة والتشويه، الذي تتعرض له مـن       
جانب أنظمة احلكم، ومنازعتها يف صـفة       

 بإضفاء النظام مسحة إسـالمية      اإلسالمية
سه، وضحالة عمق ما حتظـى بـه   على نف 

تلك احلركـات من تأييد على الصعيدين      
وختلص الدراسة مـن    . اإلقليمي والعاملي 

اإلسالميني ليسوا هم قـوة     : ذلك إىل أن  
  .)96(املستقبل

لب هـذا الرافـد أن   :  ما بعد اإلسالموية  -ج
اإلسالم السياسي قـد    : حركة ما يسمى  

ن وصلت ذروة تألقها يف بداية العقد الثام      
من القرن العشرين، مـع قيـام الثـورة         

إال أن خربة تلك الثورة فتحـت       . اإليرانية
اال أمام تآكل زخم ذلك التيار؛ فمـع        
الدخول يف عصر العوملة تآكلت الدولـة       
القومية، وظهر مضمون جديـد لدولـة       
تتشكل من مجاعات لكل منـها هويـة        
خاصة، ترتبط كل منها مبصلحتها  أكثـر        

ونتيجـة لـذلك،    . يديمن توجهها العق  
أصبح البعد املهم يف املعادلة السياسية هـو    
التكيف مع معطيـات املـشهد العـاملي        
الراهن، وأصبح البعد اإلسالمي جمرد بعد      
ما ثقايف، وتكرس بذلك مفهوم جديد هو       

 يعرب Post- Islamismبعد اإلسالموية 
جهد فكري مكثف   : عن نفسه يف أمرين   
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 قيـوده   لتحرير اخلطاب اإلسالمي مـن    
 تنغـرس   إسالم ثقايف اإلسالمية، وصياغة   

الـسوق احلـر،    : قيم العوملـة  فيه بقوة   
شبكات اإلعالم اجلمـاهريي، اتمـع      

، مع  املدين، حكم القانون، احلقوق املدنية    
 .))97ميش السنة النبوية

 تضخيم إشكالية رسم اخلط الفاصل بـني       -د
يركز هذا الرافد علـى  : الديين والسياسي 

فـشل الثـورة    :  على ما يسميه   التدليل
  بعدم حسم اجلـدل خبـصوص        اإليرانية

رسم اخلط الفاصل بني الـدين والدولـة        
: بوجه عام، واملخرج من هذه األزمة  هو       

حتديد اخلط الفـارق بـني الدميوقراطيـة        
ويف هذا السياق يذهب أنطوين     . واإلسالم

شديد إىل أن بعض املفكرين اإلسـالميني       
الفاصـل بـني    جنحوا  يف رسم اخلـط       

الدميوقراطية كآلية للحكم، والدميوقراطية     
كمنتج للتراث الغريب، ونظروا إليها علـى    
أا وسيلة ملأسسة مفهوم الشورى، وإقامة      
حكومة مـسئولة، واحلـد مـن إسـاءة      
استخدام السلطة الختصاصاا، مث يتسلل     
من ذلك إىل القول بأن السبيل إىل رسـم         

حـق  دمقرطـة  ذلك اخلط الفاصل هـو   
كأساس إلعادة حتديد العالقة    تفسري الدين   

  .بينه وبني السياسة
ويف سياق مسعى تغـيري النـسيج       
اإلسالمي من داخله، وتبديل جيناتــه      
ومعادالت تفاعله؛ يستخدم هذا املـدخل      

  :اآلليات التالية
:  مـوزون  إىل ميزانحتويل الدين من   ) 1(

تتحدث تلك الدراسة عن جيل جديد      
سـالميني يف مـصر     من املفكرين اإل  

وتركيا وإيران، يؤسسون لإلصـالح     

استنادا على خط يرفض النظـر إىل       
 أو علـى أنـه      املثالالغرب على أنه    

، ويقبل مبدأ االستعارة منه     الشيطان
إلقامة جمتمع ديين دميوقراطي، حيمـل     
السلطة الدينية التقليديـة مـسئولية      
الركود، وينفتح على التعليم العلماين     

ـ   ة مـشاربه، وينتقـد     الغريب بكاف
كمبـدأ  األيديولوجية الدينية ذاـا؛   

، انطالقًا مـن اعتبـار      والية الفقيه 
الدميوقراطية أفضل نظـام للحكـم،      

العدالة ال تستقى من    ويؤسس  ملبدأ    
الدين؛ بل يتوقف قبول الدين ذاته      

  .)98(على كونه عادالً
إسقاط إشكاليات املرأة الغربية على     ) 2(

رتكز هذا الرافـد    ي: نظريا املسلمة 
/ يف تصدير أهم إفـرازات الـديين       

السياسي الوافد، املمزقـة لنـسيج       
العالقة بني الدين والسياسة، وملفهوم     

؛ على  اإلحلاح على الـربط       اإلنسان
بني النوع والسياسة، وحتميل الـدين      
مسئولية دونية الوضـعية الـسياسية       

وتتحدث إحدى األدبيـات    . للمرأة
ملرجعية الغربيـة   اليت تنطلق من تلك ا    

الرتعة األبوية الشرق أوسـطية     عن  
اليت تعوق حتقيق املـرأة للمواطنـة       

، وترى أن املـرأة يف مـصر        الكاملة
فيما بـني   (عرفت يف العهد الليربايل     

تقدما على  ) 1952،  1923عامي  
أسرة مـا بعـد عهـد       الطريق إىل     

، إال أن طغيان األصالة الثقافية،      احلرمي
ية على اخلطـاب    واالعتبارات القوم 

السياسي العام؛ أسفر عن اسـتمرار      
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قبول املرأة لقوامة الرجل عليهـا يف       
نطاق األسرة، مقابل حصوهلا علـى      

ومل . حقوق جديدة يف احلياة العامـة     
يطرأ تغيري على ذلك يف ظل التوجـه        
. القومي العلماين يف العهد الناصـري     

 شـهدت   1970واعتبارا من عام    
ألصـولية  مصر حتـوالً يف اجتـاه ا      

اإلسالمية، يـصب يف غـري صـاحل       
املساواة بني املرأة والرجل، واملخرج     
منه هو الـتمكني للدميوقـراطيــة     
داخـل األسرة ويف الدولة املـصرية      

 للـتفكري األمـومي  ذاا، والتمكني   
  .)99(للثقافة الذكوريةكمصحح 

 مدخل اختـزال الـدين يف البعـد         -ثالثًا
خالل التأكيد على   يتسلل هذا املدخل من     : الروحي

البعد الروحي لإلسالم كنـاظم للـضمري الفـردي        
ويطرح . اإلنساين، إىل تنحيته كناظم للسلوك الظاهر     
الـدين  بذلك جدلية التسويغ الفكري للفصل بـني     

؛ ففي قراءة للسرية التارخيية ملعىن العدالة؛       والسياسة
يذهب أحد رموز هذا املدخل إىل أن االنفتاح علـى   

ساس العدالة، ويؤكد أن احلضارة الغربية      اآلخر هو أ  
املعاصرة حضارة إنسانية واحدة متعددة الروافد، وأن       
األساس الطبيعي لفكرة العدالة هو التوافق بني كـل         
ما يف الكون، وإعادة ما خيرج عن التوافق إىل األصل          

ويرى أن اإلنسان مل يلجـأ علـى        . بتهذيبه وتقوميه 
 يف حالة غياب الضمري،  مدى التاريخ إىل القانون  إال     

وأن اإلحساس الكوين والفكري بالتوافق؛ هو الرحم       
الذي تولد منه روح العدالة يف كل نفس، اليت توجِد          

فالضمري ينشئ القانون املعرب عـن     .)100(هذا الضمري 
روح اجلماعة وإرادـا، والقـانون أداة للتنظـيم         
االجتماعي، وهو طارئ وعـارض، وال ميكـن أن         

التفتح الذايت والنضوج الداخلي، كما أنه      يؤدي إىل   
والدين لـيس  . فشل تارخييا يف حتقيق استواء الضمري     

جمموعة أوامر ونواه؛ وإمنا هو نظام أخالقي ينبع من         
وملا كـان البـديل عـن     . الداخل ويستقر بالضمري  

الضمري هو القانون؛ فإن بالد ما بني النهرين عرفت         
ار ظهور قــانون    يف حالة تعرضها لعدم االستـقر    

محورايب، الذي تصدرته عبارة هامة، تستبطن ربطـه   
اآلهلة نادتين ألمنع األقوياء من أن يظلمـوا        بالدين  

الضعفاء، وألنشر النور يف األرض، وأرعى مصاحل       
وكان القانون الطبيعي الذي أودعـه اهللا يف        . اخللق

كل الكائنات احلية كقانون صاحل لكل زمان ومكان         
لقانون املدين، وقانون الشعوب الذي عرفه      يف مقابل ا  

الرومان، الذي يتبدل وفق املكان والزمان، ويقتصر        
على احلقوق الظاهرة، وال ينظم البواعث، وال يعمل        
على إمناء الذات من الداخل، وغاية ما يؤدي إليـه          

عدالة سلبية، متنع من اخلطأ، ولكنـها ال       : بالتايل هو 
 حالـة روحيـة     تدفع إىل الصواب، كما ال تـريب      

وجاء املسيح كي    .)101(وجدانية تتالحم ا النفوس   
حيول البشرية من شريعة القانون إىل شريعة الضمري،        
ولكن البشرية مل تكن مهيأة بعـد هلـذه النقلـة؛          
فاملسيح مل يتجـه إىل إنـشاء دولـة، وال إلقامـة            
مؤسسات؛ بل اجته مباشرة إىل الضمري اإلنـساين،        

. باطن مفتاحا لصالح الظـاهر    ليجعل من إصالح ال   
مث جاء اإلسالم مركزا على روح العدالة؛ حيـث مل          
يتجه الرسول إىل إنشاء دولة أو إقامة مؤسسات إال         
بعد اهلجرة، لكي حيكم جمتمعا ناشئًا يف حالة حرب         

وكل اآليات التشريعية يف القرآن تركن إىل       . مستمرة
يقتها الضمري، وتؤسس لعدالة ظاهرها التشريع، وحق     

وظل ذلك قائما إىل أن استعادت الدولـة        . الضمري
األموية قواعد القانون الروماين، وركزت على احلكم       

  .)102(على الظاهر
 مدخل ختليق هويـات إقليميـة مـضادة         -رابعا

يـأيت هـذا املـدخل ضـمن        : للعروبة واإلسالم 
التـالعب الغريب باملفـاهيم، وختليــق هويـات        

 يف عاملنـا    فوضى اهلويات جديدة، من شأا تعزيز     
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وتؤسس إحدى األدبيات الغربية ملفهـوم   . اإلسالمي
 وحتصره يف بلدان املغـرب العـريب،        مشال إفريقيا، 
 تشهد عملية إعادة هيكلة     منطقة طرفية وتصفه بأنه   

الـدول القائمـة،    : إقليمية عرب جدلية صراع بـني     
ونطالع يف هذا   . والصحراء الغربية واهلوية األمازيغية   

، منوذج الدولة الفرنسي املستورد   ياق حديثًا عن    الس
مراجعـة   وأمناط االندماج اإلقليمي مـن أعلـى   و

اخلطاب األيديولوجي حول اهلوية اإلقليمية لشمال      
وتوجه التهمة حلكومات بلـدان املغـرب       . إفريقيا

ـ   مشال إفريقيا عن القارة اإلفريقيـة،       فصلالعريب ب
 األوسـط العـريب      ثقافيا وسياسيا بالشرق   إحلاقهاو

  .اإلسالمي، واقتصاديا مع االحتاد األورويب
إال أن ثورة االتصال العاملية الراهنة قـضت        
على احتكار دول مشال إفريقيا ألمنـاط االنـدماج         
اإلقليمي، وأطلقت عملية إعادة هيكلة إقليمية مـن        
أدىن إىل أعلى، بواسطة خمتلف منظمـات اتمـع         

ت جديدة خلريطة مشـال     املدين، اليت تطرح تفسريا   
ويف هذا السياق تصور الصحراء الغربية على       . إفريقيا

أا آخر عملية تصفية لالستعمار، وتصور املـسألة        
األمازيغية على أا عملية إعادة بناء للهوية اإلقليمية        
لشمال إفريقيا من أدىن، بواسطة فاعلني غري الدولة،        

ـ          رح مبا يؤشر على ظهور جمتمع مدين إقليمـي يط
  .حلوالً إقليمية جديدة للمنطقة

ومييز هذا الطرح بني مخس درجـات مـن         
تعتـرب   (إفريقيا كوحدة جغرافيـة    مشال: اإلقليمية

الصحراء مبثابة مفترق طـرق يف ظلـها للثقافـات          
، )املتوسطية واإلفريقية، وعمقًا ألنظمتها الـسياسية     

يتضمن عالقـات    (مشال إفريقيا كنظام اجتماعي   و
 مجاعات إنسانية منوعة، فرضت عليها      عرب حملية بني  

 -عرب االستعمار الفرنسي ومنوذج الدولة املركزيـة   -
مشال إفريقيا  ، و )فواصل تعوق املبادالت فيما بينهـا    

وجتـسده   (كنطاق للحرب اإلقليميـة بالوكالـة   
خيارات األنظمة احلاكمة جتاه مـسألة الـصحراء        

ظمـة  أن (مشال إفريقيا كمنطقة رمسيـة   ، و )الغربية
حكم تنتمي إىل جامعة الدول العربية، وحتدد هويـة         
املنطقة اإلقليمية بأا عربية ومسلمة، وهـي هويـة         
مستوردة من الشرق األوسط، تتالحم مع منـوذج        

 من  ةالدولة الفرنسي، الذي يقوم على فرض اإلقليمي      
أعلى يف ضوء خـربة تأسيـسها لالحتـاد العـريب           

 مـدين إقليمـي   مشال أفريقيا كمجتمع    ،  )املغاريب
ويتشكل من أدىن إىل أعلى، من حركات ثقافيـة         (

تنمو على هامش نظام الدولة الراهنة، وتتبىن خطابا        
أيديولوجيا جديدا يناطح اهلوية اإلقليميـة الرمسيـة        
املفروضة، وخيلق فضاءات عامة جديـدة للتواصـل        

ومن الطبيعي أن يتعـرض      ). االجتماعي عرب املنطقة  
وليد العابر للقوميـات، الـساعي إىل       هذا اتمع ال  

تقويض شرعية األنظمة الراهنة؛ إىل استهداف تلك       
األنظمة هلا، إال أا ستعجز يف مواجهته، مبا أنه عدو          

ومن شأن  . غري ظاهر ال يصلح معه احلسم العسكري      
حلول هذا اتمع حمل األنظمة الراهنة انتهاء ظاهرة        

    تمع، والـتمكني   الدولة املفروضة املنفصلة عن ا
ويؤسـس هـذا    . للمشاركة اجلماهريية السياسية  

التحول الستيالد أسطورة أصل بديلة هلويـة مشـال      
إفريقيا، حتل حمل منوذج الدولة املركزية الفرنسي ذي        
الواجهة اإلسالمية العربيـة، وتطـرح األمازيغيـة        
مقومات تأسيس هذه األسطورة؛ فلقد رفع األمازيغ       

، "ال لعروبة املغـرب   "ار   شع 2001يف أول مايو    
وأكدوا على امتداد طائفتهم من واحة سيوة يف مصر         
إىل جزر كناري، ومن البحر املتوسط إىل بوركينـا         
فاسو، وعلى أن وجودهم يف املنطقة سـابق علـى          
اهليمنة الرومانية، وعلى العروبة واإلسـالم، وعلـى        
ضرورة مراعاة التواصل بينهم عرب حدود مصطنعـة       

 وركز األمازيغ على التخلص مـن      . ممزقت وحد
 احململ مبـضامني تارخييـة سـلبية،        الرببرمسمى  

واالستعاضة عنه مبفهوم األمازيغ إلبـراز هويتـهم        
الثقافية وإحياء لغتهم، والسعي إىل حتويل ذلـك إىل         
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وضعيـة سياسية معترف ا، وبناء هوية أمازيغيـة        
 .)103(فاعلة

  املبحث الثالث
  صالحاملداخل املختلطة لإل

بدرجات ختتلف مـن    -املداخل   جتمع هذه 
 بـني بعـض معطيـات املـداخل         -أحدها لآلخر 

التوحيدية، واملداخل الوافدة لإلصـالح يف العـامل        
وبقدر مدى اقتراب كل منها من املداخل       . اإلسالمي

. التوحيدية؛ يتحدد موقف املنظور اإلسالمي منـها      
ية مدخل الدستورية اإلسالم  : ومن أهم هذه املداخل   

ومدخل تغـيري طبيعـة     ،  املضمون  الغربية الوعاء   
املؤسسة السياسية، ومدخل جدلية اإلسالم اجلامع      
بني املتناقضات، واملدخل احلركـي لإلصـالح يف        

  :األمة على التفصيل التايل
ــالمية  -أوالً ــتورية اإلس ــدخل الدس  م

جوهر هذا املدخل هـو     : املضمون، الغربية الوعاء  
إسالمي املضمون، غـريب    الترويج ملشروع إصالح    

الوعاء، بدعوى قصور اخلربة اإلسـالمية املتعلقـة        
ويطـرح هـذا    . باألبعاد اإلجرائية للعملية السياسية   

بدائل ثالثة لتحقيق الدسـتورية يف العـامل        املدخل  
 كقـاطرة لتكـريس     تأن تعمل الربملانا  : اإلسالمي

الدستورية، أو أن تقوم السلطة القضائية ذه املهمة،        
 الدستورية اإلسالمية أن يتـم استعادة ما يسميه      أو  

  .املنفتحة على التجربة الدستورية الغربية
ويف معرض حتليل واستشراف مستقبل هـذه     
البدائل الثالثة؛ تبين الدراسة اليت بني أيدينا أن البديل      
األخري هو األوفر حظا، فالربملانات العربية، والسلطة       

 على السواء عاجزتان عـن      القضائية يف العامل العريب   
تفعيل الوظائف األساسية للدساتري، وباألخص تفعيل      

والوظيفـة   للـسلطة التنفيذيـة،      الوظيفة التقييدية 
 الرقابية للمجتمع، اليت ميكن من خالهلا أن        التمكينية

تكون له سلطة نقض جتاه حمصلة العملية الدميوقراطية        

مـن  وهذا العجز نابع    . من جانب السلطات الرمسية   
طبيعة الدساتري ذاا املستلهمة من جتارب مشوليـة،        
والنابعة أساسا من نواة التمكني للسلطة التنفيذيـة،        

وثائق حتدد سـلطة    على حنو تعد معه تلك الدساتري       
؛ الدولة وتنظمها، دون  أن تقيدها أو حتـد منـها          

األمر الذي ترتب عليه ضعف الـسلطة التنفيذيـة         
إىل االستقاللية يف مواجهـة     والربملانات، وافتقارمها   

  .السلطة التنفيذية
ولقد عرف العامل اإلسالمي منذ بداية القرن       
التاسع عشر عملية ميش لإلمكانيات الدسـتورية       

الفـضاء  (الكامنة يف الشريعة اإلسالمية، بعزهلا عن       
دائـرة األحـوال   يف (وحـصرها   ) السياسي العام 
ـ        ). الشخصية رام وساد يف البداية نوع مـن االحت

إال . املتبادل بني املؤسسة الدينية واملؤسسة السياسية     
أن ذلك االحترام ما لبث أن تبدل لـصاحل طغيـان           
املؤسسة السياسية، على املؤسسة الدينية مع مـرور        
الوقت، نتيجة إنشاء مؤسسات موازية للمؤسـسات    
التقليدية، وانتزاع اختصاصات املؤسسة الدينيـة يف       

جتماعية، وصولًا يف النهاية إىل     ااالت التعليمية واال  
إلغاء احملاكم الشرعية واألوقاف األهلية، وإخـضاع       

وأدى . مؤسسات التعليم اإلسالمي للسلطة التنفيذية    
ذلك إىل رد فعل متثل يف ظهور حركة إحياء إسالمي          
معاصرة تطالب باستعادة دور الشريعة اإلسالمية يف       

  .احلياة السياسية العامة
دو على السطح مـن تعـدد       ورغم ما قد يب   

رؤى احلركات اإلسالمية املعاصرة، فإن التدقيق فيما       
حتت القشرة اخلارجية يوضح أن االخـتالف فيمـا       

،  )اختالف مقاصد (وليس  ) اختالف وسائل (بينها  
ويكاد ينعقد اإلمجاع يف صفوفها علـى اسـتهداف    
إقامة دولة إسالمية على غرار دولة املدينة املنـورة،         

يها لألمة مقيـدة بالـشريعة اإلسـالمية        السيادة ف 
باعتبارها أكثر دستورية يف نظر تلك احلركات مـن         

كما يـزداد   . أي نظام دستوري آخر عرفه اإلنسان     
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التوجه يف صفوف تلك احلركات بتياراا اليـسارية        
والتقليدية، واليمينية، والدستورية، على القبول مببدأ      

هدفهم يف إقامة   العمل باآلليات الدميوقراطية لتحقيق     
دولتهم يف إطار صريح القـرآن وصـحيح الـسنة          

  .النبوية
الدسـتورية  (إال أن جناح حماوالت تأسيس      

، سيظل مرهونا بانفتاح دعاـا علـى        )اإلسالمية
دروس اخلربة الدستورية الغربية، واالسـتفادة مـن        
آلياا، ومن خربا اإلجرائية يف تأسيس الـسلطة،        

  .)104( وتداوهلاوتشغيلها، ومراقبتها،
 :مدخل تغيري طبيعة املؤسسة السياسية    : ثانيا

تبنت معظم احلركات اإلصالحية السلفية والليربالية      
يف العامل اإلسالمي، يف القرنني املاضيني، مقولـة أن         

هو سبب وهن األمة، وجرى اختـزال       ) االستبداد(
). تغيري طبيعة املؤسـسة الـسياسية     (اإلصالح يف   

 خمتلف التيـارات اإلصـالحية   وانصب اجلدل بني 
هل هو التغـيري    : حول أسلوب الوصول إىل ذلك    

االنقاليب بـالقوة الـذي حيــل دول القـانون          
املـشروع  : واحلريات مكان االسـتبداد؟ أم هـو   

وميثل هذا املدخل بداية اجلدل     . السياسي اإلسالمي؟ 
حول مدى إمكانية اكتفاء الداخل اإلسالمي الذايت       

:  وهو اجلدل الذي ولـد ثنائيـة       يف جمال اإلصالح،  
  .اإلصالح الليربايل واإلسالمي يف عاملنا اإلسالمي

واختلفت نقطة البداية املفترضة ملـشروعي      
ففي حـني اعتـربت   . اإلصالح الليربايل واإلسالمي 

التيارات اإلسالمية الدين أصلًا للسياسة، واإلنـسان       
، وحنتـوا   هو إنسان الفطرة، وهو متدين بالضرورة     

االرتقـاء  : ك مضمونا لإلصالح يتمثـل يف     من ذل 
اإلسـالم  باإلسالم يف الواقع املعاش، إىل مـستوى        

 ونعتوا الفجوة بني هذين املـستويني مبـا         املعياري
؛ واعتربوا االجتهاد يف جتسري     غربة اإلسالم يسمونه  

هذه الفجوة والعودة إىل الوعي اإلسالمي األصـيل        

ح؛ فإن التيار   املرادف للفطرة ذاا هو مفتاح اإلصال     
الليربايل تأثر بعملية اإلصالح الـيت أفرزـا البيئـة      

  .األوروبية
وجتدر اإلشارة إىل أن العـامل اإلسـالمي مل        
يعرف حركات إصـالح مـن خـارج املنظومـة          
اإلسالمية ذاا، إال بعد اهلجمة االستعمارية الغربيـة     

فلقد سعى اإلمام الغزايل     . عليه يف القرن التاسع عشر    
 إىل إصالح اخللل مـن خـالل   -ى سبيل املثال  عل-

خلـالً  ؛ مما يؤشر على أنه اعتربه       إحياء علوم الدين  
أما بعد اهلجمة االستعمارية؛ فـإن دعـاة        . داخليا

 وجود خلـل    :اإلصالح شعروا بأمرين يف آن واحد     
وسـعى  . داخلي، وإحساس بتفوق اآلخر علـيهم     

: مشروعهم اإلصالحي بالتايل إىل حتقيـق هـدفني       
جتسري الفجوة بني واقـع جمتمعـام وإسـالمهم،         

وباستثناء . وتضييق فجوة التفوق الغريب يف مواجهتها     
احلركات اإلصالحية اليت ظهرت يف مناطق إسالمية       

فـسر  ) كالوهابية والسنوسية واملهدية  (غري حضرية   
اإلصالحيون اإلسالميون اخللل الداخلي واخلـارجي    

تح بذلك الباب أمام    على السـواء باالستبداد، وانف   
اقتباس أفكار ليربالية واشتراكية إلحيـاء مفـاهيم        
إسالمية كالشورى والعدالة االجتماعية بتطعيمهـا      

وقرأ اإلصالحيون اإلسـالميون املـصطلحات      . ا
السياسية الغربية قراءة تقف عنـد حـد الـشكل،          
وقاربوا بينها وبني مفاهيم من املأثور، ووقعوا بذلك        

فاهيم وافدة منفصلة عـن تراثهـا       يف فخ إسقاط م   
الديين، على مفاهيم وثيقة الصلة بدالالا الدينية؛ مما        

  .فاقم من أزمة الغموض املفاهيمي وسوء الفهم
ويف حني مل يؤد االنفتاح الفكري اإلسالمي       
على الفكر السياسي اليوناين إىل اإلحساس بالدونية       

عي نظرا لعدم وجود نظام اجتما    -يف مواجهة اآلخر    
حامل له، والتعامل معه بالتايل على مستوى التفكري        

  فإن االنفتاح على الفكر السياسي الغـريب         -ارد
احلديث  مت يف ظـل مفـاهيم مفعلـة يف الواقـع             
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اإلسالمي، ويسندها نظام اجتماعي حامـل هلـا يف      
الغرب، يغذى الوعي اإلسالمي بالوعي بعجـزه يف        

     ) 105(. مواجهته
 مـشروعات اإلصـالح     وظهرت يف فضاء  

: داخل العامل اإلسالمي  ازدواجيـة املقابلـة بـني         
ففي حني رأت كافـة     . الفطرة، واحلقوق الطبيعية  

أطياف الفكر اإلسالمي أن التقليد هـو املـضاف         
 احملرف للفطرة   للفساد يف األرض  االجتماعي املناظر   

وبات اإلصـالح، بالتـايل     . اليت هي أصل الصالح   
فطـرة   أو إىل    دين الفطرة مع إىل   عندهم هو رد ات   

؛ فإن دعاة اإلصالح من خالل التطعيم مـن         الدين
احلقـوق  : اخلربة األوروبية  رأوا أن األصـل هـو        

. إنسان ما قبل الـدين    ، املستبطنة لوجود    الطبيعية
وربط هذا التيار املشروعية السياسية بالطبيعة، نافيـا     
 بذلك مشروعية العرف السائد أو األساس الـديين       

 مـن رحـم     اتمع املدين للسلطة، ومولدا ملفهوم    
؛ كمولود مل ينشأ من فكرة متعالية،       اتمع الطبيعي 

وإمنا من تفعيل وتقويـم اإلرث الطبيعـي مبفهـوم         
ومعىن ذلك، أن   . مفترض آخر هو العقد االجتماعي    

االجتـاه الليربايل انتقد اتمع القائـم مـستخدما       
 ختليق أسطورة لتغيري مـا    ، يف حالة الطبيعة مفهـوم  

ال يتوافـق معه من أعراف، باسم العودة إىل األصل         
ومبجرد استقرار املؤسسات الليربالية تنكر      . الطبيعي

الليرباليون لذلك املفهوم، واسـتبدلوه بالـدعوة إىل        
  .االندماج يف الدولة اجلديدة، وبناء جمتمع املستقبل

 ويف املقابل طرح االجتاه اإلسالمي مفهـوم      
، كنواة لالسـتقامة    فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها     

يتجاوز نسبية املضاف االجتماعي، وجيعل انتظـام       
اتمع رهنا بالناظم الديين، ويشترط لالقتباس مـن        

إال أن  . اآلخر مراعاة األصول واملقاصـد الـشرعية      
الواقع فرض نفسه؛ حيث جتسد ذلك االقتبـاس يف         

 علـى الـسواء،     قوى ضاغطة من الداخل واخلارج    
وأتى يف شكل عناصر مبتورة، تفتقر إىل رؤية أعماق         

ما يتم اقتباسه، وتنبع من موقع رد الفعـل ولـيس           
فلقد تصور بعض احلكام يف العامل اإلسالمي       . املبادرة

إمكانية إصالح جهاز الدولة التقليدي مبجرد إصالح       
اجليش، أو مبحاكاة بعض املؤسـسات واآلليـات        

ى إىل تولد عالقة تناقض بني الدولـة        الغربية؛ مما أد  
  .)106(واألمة

ومن جهة أخرى؛ فإن اإلقدام على ترمجـة        
املفاهيم الغربية املغايرة يف نشأا وفاعليتها للمفاهيم       
اإلسالمية أفضى هو اآلخر إىل مزيد مـن التلبـيس          

وعلى سبيل املثال؛ فإن مفهوم تولريانس      . وااللتباس
Tolerance    رجم مبفهوموالتدقيق يبني  . سامحالت ت

اخلطورة البالغة لذلك؛ فاملفهوم األول وليد حركـة        
اإلصالح الديين األورويب، الذي نشأ ليعرب عن تغـري    
يف الذهنية األوروبية، باالعتراف املتبادل بني قـوى        
تصادمت طيلة القرن السادس عشر يف حروب دينية،        
 أدت إىل انشقاقات يف الدين الواحد؛ ليعرب عن جتاوز        
ذلك بإقرار حق االختالف يف االعتقـاد، مث حريـة      
الفكر، وجتاوز املذاهب والفرق باللجوء املباشـر إىل      

وعلى العكس من ذلك فإن العـامل       . النص األصلي 
اإلسالمي مل يشهد صراعات بني قـوى اجتماعيـة         
داخلية؛ وإمنا شهد غزوا أجنبيا، وديـدا بـالغزو،         

ضمان : الة األخرية هو  ودور الدين يف احل   . وقابلية له 
، فاإلصالح يف أوروبـا مـر عـرب         اهلوية اجلماعية 

أما يف  . مسلسل االنشقاق، مث االعتراف باالختالف    
احلفـاظ  : العامل اإلسالمي؛ فكان ينبغي أن يعـرف     

، والعمل كمعيار يقاس    على اهلوية كدور دفاعي له    
به ما ينبغي أن يفعله اتمع املهـدد مـن إصـالح      

  يف احلالـة     التـسامح ستعمال مفهـوم    وا. وتغيري
اإلسالمية هو بالتايل أداة تستخدمها قوى خارجيـة        
إلجياد مداخل هلا يف نسيج اتمـع الواقـع حتـت           
هيمنتها، مبا يـسهل تفكيـك تلـك اتمعـات،          
والسيطرة عليها؛ فاتمع املهدد من اخلارج يعلي قيم        
 التالحم، وال موضع لتعلية مفهوم التـسامح مبعـىن        
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فاختالف الظرف التارخيي    .)107(قبول االختالف فيه  
لكل من أوروبا والعامل اإلسالمي، حيتم اخـتالف         
. الوظيفة اليت تنشأ حركة اإلصـالح للقيـام ـا         

 هو دعوة ختفـى  -كما تنبه األفغاين حبق-والتسامح  
النيل من وحدة األمة، والتـضامن      : قصدا معينا هو  

تباع حني تكون األمـة     الديين هو املفهوم األوىل باال    
واإلمجـاع الـذي يعرفـه اإلصـالحيون        . مهددة

إمجاع توقيف، ال إمجاع توفيـق؛      : اإلسالميون هو 
حيث يتعني أن يكون معـربا عـن رأى األغلبيـة،           

  .)108(وموافقًا للقرآن وصحيح السنة
يـرى  :  مدخل جدلية اإلسالم اجلامع    -ثالثًا

 تنصب على   املنظرون هلذا املدخل أن جدلية اإلسالم       
ويستدعي هذا  . صيغة للتوازن بني املتناقضات   وضع  

املدخل مفهوم اجلدل، بني الديين والسياسي، عـرب        
حتديده من أرضية إسالمية، تربطه مبفاهيم أخـرى         

اجلدل كطبيعة لإلنسان، واادلـة     : عديدة من بينها  
باليت هي أحسن، وزوجية األشياء، واحلرية الدينية،       

بط، واختالف التنوع الـذي هـو       وامليزان، والضوا 
بتعبري آخر؛ فإن اجلدلية يف ظل هذا املنظـور         . رمحة

تنصب حول فن التعامل مـع املـتغريات يف ضـوء     
الثوابت، وتوليد حتديات حترك احليـاة، وتؤسـس        
لالختيار؛ فاإلسالم يقدم منهجا معرفيا يكشف عن       
واقع املتغريات، ويبني احلكمة منها، وحيدد أسـلوب       

امل معها، على قاعدة التدافع املؤدي إىل التزكية        التع
إال أنـه ال    . والتوازن، بغاية ائية هي القرىب من اهللا      

التناقض بني املوجـودات،    خيفى أنه استبطن فكرة     
التوافق والتسبيح املشترك بسم اهللا     : بدالً من فكرة  

تعاىل كجامع بني كافة املخلوقات، مبا أن كل شيء         
  . يسبح حبمد اهللا

ويرى هذا املدخل أنـه يف حـني عجـزت         
جداالت معرفية أخرى على مـدى التـاريخ عـن         

اجلدليـة  الوصول إىل تلك الغاية؛ حيث أسـفرت        
حيث أدت اجلدليـة    ( عن شقاء اإلنسانية     الوضعية

اليونانية إىل جتميد الفكر، وأدت اجلدلية الرومانية إىل       
ىل حتكيم منطق القوة، وأدت اجلدلية الغربية احلديثة إ       

حصر الفكر يف احملسوسات، ووضع القيم واألخالق       
على خط املتغري، برؤية أحادية انفـصالية التوجـه،         
وتغافلت اجلدلية اليونانية عـن أمهيـة التجريـب،          

؛ )وتغافلت اجلدلية الغربية احلديثة عن أمهية الثوابت      
 جدلية التكامل فإن املشروع املعريف اإلسالمي يطرح      

اعية إىل اإلميان بالغيبيات فيمـا      النابذة للصراع، الد  
يعجز العقل عن اإلحاطة بـه، وإىل التجريـب يف          
احملسوسات، وإىل التوفيق بـني املتناقـضات، وإىل        
السمو باإلنسان بتكرميه بربطه خبالقه، وتعاجل بذلك       
إشكاليات استعصى حلها على اجلداالت األخـرى       

زوجية األشياء، وثنائية التركيب، وربـط     : من أمهها 
املتغريات لثوابت إهلية ضابطة هلا، ومعاجلة إشـكالية        
التحكم باهلوى، واإلجابة على األسئلة الكلية احملددة       
لسر وجودنا يف هذه احلياة ومصرينا من بعدها، مبـا          

  .)109(حيقق لإلنسان السكينة واالطمئنان
: املدخل احلركي لإلصالح يف األمـة     : رابعا

كم، واألحزاب  يشمل هذا املدخل كل من أنظمة احل      
السياسية، والقوى السياسية، بكافـة توجهاـا يف        
العامل العريب من مبادرات اإلصالح اخلارجية، ومـا        
قدمته من مبادرات إصالح داخلية على الـصعيدين        
الرمسي والشعيب؛ فلقد انطلقت كافة تلك األطراف،       
من رفض مبادرات اخلارج، اليت وصـفها عمـرو         

املنطقـة وكأـا حقـل      موسى  بأا تعاملت مع      
جتارب، وانطلقت من مدخل ختلف املنطقة، وعجز       
أنظمتها وحتملها مسئولية كافة مشكالا، واعتبـار       
الدميوقراطية حال سحريا لكافة املعضالت اليت تعاين       

  .)110(منها منطقة الشرق األوسط
ومع نعت تلك املبادرات اخلارجية بالتدخل      

تـدقيق يف املبـادرات     االستعماري املشبوه؛ فإن ال   
الداخلية، والرؤى الرمسية لإلصالح، يكشف عـن       
عدم وجود فارق نوعي يعتد به، كما يكشف عـن          
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ضوء مسعى لاللتفاف على عملية اإلصالح ذاا، يف        
  :املؤشرات التالية

 جيري احلـديث    :غياب مفهوم األمة الواحدة    -1
املـستوى  : عن اإلصالح على ثالثة مستويات    

اإلصالح من داخـل البلـد       (القطري الوطين 
املعين ذاته، مع مالحظة وجود دعاة لإلصالح       
يف صفوف احلاكمني واحملكومني على السواء؛      
مما يؤشر على إمكانية حدوث اإلصالح مـن        

واملـستوى  ،  )داخل املؤسـسات احلاكمـة    
قيام الدولة بدور النموذج يف حتفيـز     (اإلقليمي
ويرشح الغرب النمـوذج التركـي      . اإلصالح

واملستوى ،  )ك يف منطقة الشرق األوسط      لذل
تسوية التناقض املصطنع بني     (الثقايف احلضاري 

 .)111()اإلسالم والدميوقراطية

 غياب مفهوم الطريق إىل األمـة اإلسـالمية         -2
يتمثل أهم وجه للقصور يف مبادرات      : الواحدة

الطريـق إىل   : اإلصالح العربية يف غياب مفهوم    
 ويؤدي ذلك إىل تبين     .األمة اإلسالمية الواحدة  

ضمين  للوصفة اخلارجية لإلصالح، اليت تفرض       
نفسهـا على أرض الواقع؛ ففي حتديدهم ملـا        

 يقـع عمـرو     الرؤية العربية لإلصالح  يسمى  
بشكل -موسى أمني عام جامعة الدول العربية       

 يف قبول مفردات األجندة اخلارجيـة       -ضمين
حنن بالطبع لن نعيـد     : "لإلصالح؛ حيث يقول  

تراع العجلة؛ فعناصر اإلصالح والتحديث     اخ
: معروفة وممارسة يف كل أرجاء العـامل؛ مثـل    
ــسوق،  ــصاد ال ــسياسية، اقت ــة ال التعددي
اخلصخصة، متكني املـرأة، جتـسري الفجـوة        

 ".املعرفية والرقمية

للعجلـة  وال يقف احلد عنـد قبولـه        
؛ بل يتعداه إىل الدفاع عن التجزئـة يف         الغربية

دعوى عدم منطقية اشـتراك     عملية اإلصالح، ب  

يف ) كالسعودية وسـوريا  (دول متنوعة التوجه    
رؤية واحدة لإلصالح، واختالف مـستويات      
النمو، واختالف الثقافة االجتماعية بني البلدان      
العربية؛ مما يستدعى أن تكون هنـاك نـسخا         
خمتلفة لإلصالح، جيمع بينها موضوع التحديث      

 القـول   ويصل عمرو موسى إىل حد    . والتنمية
بانعدام املنطق يف أن جتمع مبادرة واحدة بـني         
املغــرب وبــنجالديش يف رؤيــة إصــالحية 

 .)112(واحدة

جاءت املبادرات الـيت    :  الرد املتعجل املتشرذم   -3
طرحت من الداخل بشكل متعجل، ويفتقر إىل       

، ويكتفي بالرفض الصريح أو الـضمين      قالتنسي
طع ملبادرات اخلارج، دون حتديد رد عملي قـا       

ومل تشر أغلب مبادرات اإلصـالح إىل       . عليها
دور املواطن العريب فيه، وكأن الشعوب حقول       

وخلت مـن ذكـر أي آليـات         .)113(جتارب
للتفعيل، وأي أطر ملراقبـة مـدى التقـدم يف          

 .حتويلها إىل واقع على األرض

ومل تركز مبـادرات الـداخل، علـى        
تفكيك مبادرات اخلارج، وبيـان املنطلقـات       

ية لرفضها، وما تتضمنه مـن فخـاخ،        الفكر
. وتسميم مفاهيمى، يراد به التالعـب ويتنـا     

كما تراوحت تلك املبادرات بني التزام الصمت       
جتاه موقع الدين يف معادلة اإلصـالح، وبـني         
اإلشارة إليه بألفاظ عامة فـضفاضة، كـاليت        
وردت يف مبادرة اإلخوان املسلمني املـصريني       

 األزهر، كما غـاب     عن بناء اإلنسان وإصالح   
ولـو  -عنها مجيعا االنطالق من تصور يفضي       

 إىل استعادة الـوعي مبفهـوم       -يف األمد البعيد  
وتكفي اإلشارة هنـا    . األمة اإلسالمية الواحدة  

جاء يف  احلق يف حرية العقيدة والعبادة      إىل أن   
املرتبة العاشرة من بني تسعة عشر حقا تضمنتها        

ية، الـصادرة عـن     وثيقة حقوق املواطنة املصر   
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وجاء هذا  . احلزب الوطين الدميوقراطي احلاكم   
احلق حمكوما بالدستور والقانون، وليس كحق      

  .)114(ناظم لنفسه ولغريه من مرجعيته
ومل تسم مبادرات الداخل إىل مـستوى   
املسعى األمريكي لفرض األمر الواقع، يف إعادة       
هيكلة بنيتنا الثقافية، حتـت الفتـة التحـول         

ففي حـني أعلـن األمريكيـون       . قراطيالدميو
باالخنراط يف حرب   سعيهم إىل إقناع املسلمني     

 ضمن استراتيجية ترمى إىل التـرويج       األفكار
لرؤية بديلة للمجتمع اإلسالمي، من خالل مـا    

، والتالعـب باملفـاهيم؛     القوة الناعمة يسمى  
واإلسالم ،  اإلسالم الليربايل بطرح مفاهيم مثل    
، والـسعي إىل تـصنيف      املدين الـدميوقراطي  

اإلسالميني إىل أصوليني وتقليديني وحـداثيني      
وعلمانيني، والتخطيط إلثارة الـصراع فيمـا       

القوة الناعمة مـن أجـل      بينهم بتطبيق نظرية    
، وتـشجيع احلـرب     ترويج النموذج التركي  

األهلية الفكرية داخـل اتمعـات العربيـة        
 ، وشفعوا ذلك بآليات لتحويل  )115(واإلسالمية  

أفكارهم إىل واقع، من خالل مبادرات للتعليم       
األساسي، وقمم إلصالح التعلـيم، ومتويـل       
النمـو وإعادة تشكيـل العامل العـريب مـن        

؛ فإن مبادرات الداخل مل تـدخل       )116(الداخل
يف جدل فكري مع تلك املفاهيم الوافدة، كما        
مل تستحضر مبدأ وحدة األمـة، وال آليـات         

توياا، بـل مل تـصل إىل       التفعيل اإلجرائي حمل  
التضافر مع توجهات فكرية غربيـة تستـشعر        
خطورة اإلصالح على الطريقة األمريكية على       
مــستقبل الوجــود اإلنــساين علــى وجــه 

 .)117(األرض

 تقـف مبـادرات     : املخالفة بني القول والفعل    -4
اإلصالح الداخلية عند حد اخلطاب الكالمي،      

يف أرض دون أن تتخطاه إىل سـاحة التفعيـل        

الواقع مبشروع إصالح شامل، يرسـي عقـد        
اجتماعي جديد، ويعاجل االستقطابات الداخلية     

 عمليـة اإلصـالح،     ىواخلارجية الضاغطة عل  
وال يـزال   . ويرسي شراكة قومية إصـالحية    

الداخل العريب منقسما خبـصوص اإلصـالح       
الفوري الشامل، واإلصالح اجلزئي املتـدرج،      

ق االستقرار اإلقليمي   وتعليق اإلصالح على حتقي   
أوالً، وهندسة اإلصالح الستبعاد مـا يـسمى       
. إمكانية استيالء اإلسالم السياسي على السلطة     

ويف حني يرى االجتاه الليربايل اجلديد أن دعاوى      
الغزو الثقايف واهليمنة اخلارجية جمرد وهم نـابع        
من عقد نفسية، وأن االجتاه اإلسالمي مـصاب   

وعدم صـدق النيـة يف      باالستبداد واجلمود،   
اإلقدام على قبول شروط العمليـة الـسياسية        
الدميوقراطية؛ فإن االجتاه اإلسالمي الذي هـو       
أكثر شعبية من نظريه الليربايل، يرى أن اخلطـر    
اخلارجي حقيقي، ويؤكـد التزامـه بالعمليـة     
الدميوقراطية، ويرفض دعوة النخب احلاكمـة      

ـ         دين الراهنة إىل تسويق مبدأ الفـصل بـني ال
جتديـد اخلطـاب    : والدولة، ضمن ما يسمى   

 .)118(الديين

 إغفال الدين كمدخل لإلصالح يف مبـادرات      -5
خلـت مجيـع    : تطوير جامعة الدول العربية   

مبادرات تطوير اجلامعة املقدمة مـن البلـدان        
. العربية من ذكر الدين كمـدخل لإلصـالح       

وانفردت املبادرة السودانية مبجرد اإلشـارة إىل      
روبة واإلسالم يتعرضان ملسعى لتـشويه      أن الع 

صورتيهما، دون أن تم يف وصفة اإلصـالح        
 .)119(املقدمة منها بكيفية الرد على ذلك

 جماراة التفسري املادي الزدهار دور اإلسالميني       -6
تذهب معظم مبـادرات اإلصـالح      : السياسي

الغربية والعربية على الـسواء إىل رد ظـاهرة         
 إىل إخفـاق    لإلسالمينيصعود الدور السياسي    
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دولة الرفاهية يف العـامل العـريب، والـضعف         
املؤسسي ألنظمة احلكم العلمانية املعتمدة على      

وتذهب إىل أن ذلـك فـتح       . الدعم اخلارجي 
الباب أمام اإلسالميني للعمل االجتماعي املدين،      

بتكريس هويـة إسـالمية     واملطالبة يف مقابله    
جلزائـري  ويف حني أدى ضعف اجليش ا     . بديلة

إىل عجزه عـن احتـواء احلركـة الـسياسية        
على عكس مـا حـدث يف   -اإلسالمية بالقوة   

 فإن النموذج املاليزي أثبت أن االزدهار       -مصر
االقتصادي املصحوب بنظام حزيب مرن يكفـل    
التعددية السياسية، والتراكم الرأمسايل، وعدالـة   
التوزيع؛ كفيل بتحقيق إمكانية التعـايش مـع        

ركيبة الثقافية والعرقيـة، والتوجـه      تعددية الت 
اإلسالمي للنظام احلـاكم، وكفالـة اعتـدال        

  .)120(احلركة اإلسالمية
 التعاون من جانب احلكومات مع الواليـات        -7

رغم ما أبدته أنظمة احلكم يف الـدول   : املتحدة
القومية اإلسالمية مـن معارضـة ملبـادرات        
اإلصالح اآلتية من اخلارج؛ فإا على صـعيد        

ألفعال تتحرك يف اجتاه التعاون مـع األجنـدة      ا
احلرب على اإلرهاب    : األمريكية جتاه ما يسمى   

على الصعيدين الديبلوماسي والعسكري؛ أكثر     
من حتركها يف اجتاه تدعيم العالقات فيما بينها،        
أو تبين رؤية مشتركة ومنسقة جتـاه املخطـط         
األمريكي، يف الوقت الذي تفـرد فيـه اإلدارة      

كية نصيب األسد للحركات اإلسالمية،     األمري
 احلركـات   قائمةوللدول العربية، فيما تسميه     

، وقائمة الدول الراعية لإلرهـاب    اإلرهابية،  
كما تنعت احلركة اإلسالمية بأـا األعنـف        
واألخطر، وتعلل ذلك بأـا تريـد إسـقاط         
األنظمة العلمانية، وإخراج عملية السالم العربية      

ارها، واعتبـار الوجـود     اإلسرائيليـة عن مس  
العسكري األمريكي يف الشرق األوسط احتالالً      

وتكـشف  . غامشًا ألراضٍ إسالمية جيب إزالته    
الدراسات االستراتيجية األمريكية أن معـاداة      
إسرائيل هي أهم حمدد أمريكي الستحقاق مة       

 .)121(اإلرهاب

  اخلامتـة
  فلننصـت للشـاهد 

من رسـم   لعل أهم نتيجة ميكن اخلروج ا       
هذه اخلريطة األولية ملداخل اإلصالح يف األمـة، أن         
األنظمة احلاكمة، والقوى السياسية بكافة توجهاا      
مبا فيها القوى اإلسالمية؛ قد حنـت يف مبادراـا          
لإلصالح باجتاه املبادرات الوافدة، أكثر من توجهها       
حنو مداخل اإلصالح التوحيدية، على الرغم من كل        

ويعـرب  . نتقادات للمبادرات الوافـدة   ما رددته من ا   
 عن حقيقـة أن     -فيما لو صح هذا التحليل    -ذلك  

املدارس الفكرية اإلسالمية حققت باملقارنة باحلركة      
السياسية سبقًا ملحوظًا يف رسـم معـامل طريـق          
اإلصالح، واستحضار دروس اخلربة التارخييــة يف       
الغرب، ويف العامل اإلسالمي على السواء، وإعـادة        

ليط األضواء على كثري من أفكار السلف املبدعة         تس
اليت مل تتجسد بعد يف نظم ومؤسـسات وآليـات          

ويؤشر ذلك على حاجة احلركة اإلسالمية      . سياسية
إىل  االنفتاح على املـدارس الفكريـة اإلسـالمية          

و احلركة اإلسالمية املعاصـرة مـدعوة       . األكادميية
غياب الـوعي  : بالتايل إىل تدارك أوجه أزمتها التالية     

املنهجي، اختزال اإلسـالم يف برنـامج التنظـيم          
ومشروعه السياسي، وتوهم البعض إمكانية االستغناء     
عن االجتهاد البشري بنصوص القـرآن والـسنة،        
وإسقاط قداسة النص الديين على االجتهاد البشرى،       
اخللط بني النص الديين املوحى به، وبـني الفهـم           

ة مما سـهل حماصـرا      البشـري له، خنبوية احلرك   
  .)122(وعزهلا عن جسم األم

ويف ذات الوقت؛ فإن تلك املدارس الفكرية       
ال تزال حباجة إىل فك أسر املفـاهيم اإلسـالمية،          
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وإعادة بنائها من أرضيتنا اإلسـالمية، مـن موقـع      
  .املبادرة، وإعادة بناء اإلدراك اإلسالمي لعامل املفاهيم

دعونا إليـه   فيما ي -فمفتاح مفاتيح اإلصالح    
بناء تـصور حـضاري     :  هو -الشاهد البوشيخي 

: للمسألة املصطلحية، يرتكز على دعـائم ثـالث       
الفهم الصحيح الـشامل، التقـومي الـصحيح،        

  .التوظيف الصحيح
وجوهر املسألة املصطلحية احلضارية هو أمور      

دف الفهم  مصطلح املاضي؛   البحث عن   : ثالثـة
 احلـديث،   الصحيح، التقومي الصحيح، التوظيـف    

االسـتيعاب  : "ـدف  ودراسة مصطلح احلاضـر   
، "العميق، فالتواصل الدقيق، فالتوجه إىل أقوم طريق      

اإلبداع  "دف مصطلح املستقبل واستشراف آفاق   
العلمي الرصني، واالسـتقالل ملفهـومي املكـني،        

، من خالل تعريف الذات     "والتفوق احلضاري املبني  
ا كانت؟ وما هي    ماذ: احلضارية املستعملة للمصطلح  

  .)122(اآلن؟ وما ينبغي أن تكون عليه يف املستقبل؟
فتراثنا هو ذاتنا، ومفتاحه هو مـصطلحات،       
ومفتاح ذلك املفتـاح هـو الدراسـة املنهجيـة          
للمصطلحات اليت ال تضيع شخـصية املـصطلح،        

 قادرة على الدفاع عن حياض      بطاقة هوية وحتوله إىل   
.  الوافـد  األمة احلضاري يف مواجهـة املـصطلح      

، واألخري هو أساس الرؤية،     املفهومواملصطلح عنوان   
وبدونه يستحيل استشراف آفاق مفهوم املـستقبل،       

  .ناهيك عن التعرف على ركائزه الكمية والكيفية
ولقد كان مدار غواية الشيطان لإلنسان هو       

وعلى ذات النهج   . تغيري املفهوم وتبديل املصطلح   
 األرض عـرب   حتركت كافة جهود املـستكربين يف     

  .التاريخ
بلغة أخرى؛ فإن اإلصالح احلقيقي يستدعي      

ــصطلحي، : يف آن واحــد ضــرورة اإلبــداع امل
واالستقالل، والتفوق املصطلحي على الـصعيدين      

: مـصطلح :وأهم مصطلح هـو   . الكيفي والكمي 
ومـن  . ، مبا أنه هو وعاء كافة مكنات األمة       الذات

املـصطلح  أن  : هنا فإن جوهر وهن األمة احلايل هو      
مصطلح غـري   الذي هو يف بؤرة اهتمام أبنائها هو        

، مع أن استيعاب ما لدى الغـري واسـتقبال          الذات
مصطلحاته ينبغي أن ينطلق مـن الرؤيـة اخلاصـة          

  .، وينضبط مبفاهيمهامصطلحات الذاتلـ
 املـصطلح   مصطلحات الـذات  ومن أهم   

فبهـذا  ). مصطلح القرآن والسنة البيـان    (األصل  
، وعليـه قامت األمة؛ فاألمـة ال       املصطلـح، وله 

تقـوم ما مل تفهمه حق الفهم، وال تعترب قائمة بـه           
. وال عليه ما مل تقيمه كما أمرت صدقًا وعــدالً         
: ومقتضى إقامة األمة هلـذا املصطلـح األصل هو       

 النابع منه، واملتمثل يف مفهوم      املصطلح الفرع إقامة  
خ، ويف  األمة ذاا، ويف أصول تفاعلها مـع التـاري        

مـصطلح  ويتطلب ذلك إعادة بناء مفهوم      . التاريخ
مع فهمـه وتقوميـه،     العلوم والفنون والصناعات    

ويرتبط بذلك أيضا جتديـد     . وتوظيفه صدقًا وعدالً  
الفهـم لعلوم الشرع، وعلوم اإلنـسان، وعلـوم        
املادة، وتنقيتها مما دس فيها أو شوهها عـرب الفعـل      

  .اإلنساين
 ن وعلوم اإلنـسان   اإلنساوحيتاج مصطلح   

 لغلبة املـصطلح الوافـد      مجارك حضارية بشدة  إىل    
عليه؛ فالبحث يف هذا املفهوم قائم اآلن برؤية اآلخر         

واألمة املرشحة إلنصاف اإلنسان وحتقيق     . ومنهاجه
عزته وكرامته، وإعادة اآلدميـة املـسلوبة للعلـوم         
اإلنسانية كلها بالتحول من املفهوم املادي لإلنـسان    

وصيته يف اخللق والتكـرمي؛ هـي األمـة         إىل خص 
اإلسالمية، املكلفة حبفظ وظيفة العلوم، مبـا ينفـع         

  .الناس وميكث يف األرض
 ـذه املهمـة     أمـة اإلجابـة   ويرتبط قيام   
وال شـهادة   . الشهود احلضاري باستعادا لوضعية   



        جداالت الديني والسياسي جداالت الديني والسياسي جداالت الديني والسياسي جداالت الديني والسياسي : : : : السيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمةالسيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمةالسيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمةالسيد عمر                                                 مداخل اإلصالح في األمة. . . . دددد

          55           مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                  أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   

 استعادة األمة   :إال بأهلية، وشروط هذه األهلية هي     
نة الـيت ال تـسند إال       الوسط اخلرية، حاملة األما   

لألقوياء، ذات احلـضور ألداء الـشهادة، وذات        
املنحى احلضاري يف كل ااالت وعلـى كافـة         

  .املستويات
: ومن هنا يطرح موضوع اإلصالح إشكالية     

مشهودية : كيف تنتقل األمة اليت أصبحت أشالء من      
 شـاهدية املوقـع   ، إىل   واقع اجلمـود واجلحـود    
د احلضاري؟ ومفتـاح    باالجتهاد واحلضور والشهو  

ال إصالح  : اإلجابة هو استحضار هذه السنة الكونية     
حال قبل إصالح العمل، وال إصالح عمل قبـل         
  .جتديد الفهم، وال جتديد للفهم قبل جتديد املنهج

وحنن تعاين من ترسبات منهجية فاسدة، ومن        
 صبها الغرب على رءوس نـشء       مقذوفات منهجية 

كواسـح الركـام    األمة، مع افتقارهـا يف صـنع        
فاألمة حباجة إىل منـهج لفهـم الـذات         . واأللغام

واكتشافها، وحباجة إىل ج خلطاا الذايت يصب يف        
اجتاه توحيد ذاا، وحباجة إىل ج لتجديد الـذات         
لتصري قادرة على الشهود احلضاري على ذاا وعلى        

  .)123(غريها
العوملة هـو   وينبه الشاهد هنا إىل أن مفهوم       

ول أمكن لعبدة العجـل إنتاجـه، وأن        أضخم غ 
أسلحة هذا الغول اجلديد هي املصطلحات  الـيت         
أعدها ويعدها لسحق الـديانات واحلـضارات،        

ـ   ، دين وثقافة وحضارة العجـل    : العبيد اجلميع ل
حقوق اإلنسان، والـشريعة الدوليـة،      :مبفاهيم مثل 

واحلـرب  . والنظام العـاملي اجلديـد، واإلرهـاب    
ستهدف اإلسالم وحـده، وهـي      املصطلحية اآلن ت  

وحنن حنتاج بالتـايل إىل     . أخطر من احلرب النووية   
نقـاط   يف كافة العلـوم، وإىل   التمشيط املصطلحي 

فكرية مجركية يف كاف نقاط التمـاس احلـضاري       
، وسالح ذلك هو العـودة إىل       تأمينا لسالمة الذات  

 خبصائصه القرآنيـة التحديـد    املصطلح اإلسالمي   
ومية غري القابلة للـتغري والتبـديل،   اخلصوصية املفه (

؛ فمثـل   )والالزمانية والالمكانية، والشمول، والنقاء   
ستمكننا فيما لو أخذناها    هذه املصطلحات هي اليت     

  .بقوة من افتراس مصطلحات السحرة
 العوملة املتخللـة الراهنـة    وتستدعى هجمة   

للبنيات والسياسات وااالت يف عاملنا اإلسـالمي،       
 على اهلوى   الوصفلسعي إىل التحول من     والدائمة ا 

 اليت حتمل مسمى ال ميـت هلـا         الوصفةالغريب، إىل   
 واليت تزحف من خالل توظيـف       اإلصالح،بصلة  
العسكري أو  ، وليس ضد    الديين ضد   املدينمفهوم  
 باألساس، وتنصب بذلك فخاخا عديـدة       السياسي

تفرض علينا أولويات ومرجعية ووصاية غربيـة، يف        
 يف ساحة املفاهيم، ـدف اغتـصاب أو         حتيز بالغ 

احتالل اجلهاز املفاهيمي املشكل للوعي اإلسالمي،      
ويـستدعي ذلـك،   . وزرع قابليات االستعمار فيها   

لياقة املعلومة  :  اليت تستوجب  اللياقة البحثية الرد بـ   
واملصدر واملنهج، والتركيز على التربية باهلوية وعليها      

  .)124(وهلا
العلمية اإلسالمية املعاصرة   فهل تتخذ اجلماعة    

من هذا اإلنذار أساسا الستعادة اإلرادة على أخـذ         
عـسى اهللا أن يـصلح      . املفاهيم اإلسالمية بقـوة   

  أعماهلم؟
 . واحلمد هللا الذي حبمده تتم الصاحلات
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 :هوامش الدراسة
  

املعجم الوجيز، ) وآخرون(إبراهيم مدكور . د -1
، 2002ية، اهليئة العامة للمطابع األمري: القاهرة

  .539، ص 1ج
إبراهيم مدكور : حسن سعفان، إصالح، ضمن. د -2

، معجم العلوم االجتماعية، )تصدير ومراجعة(
، ص 1975اهليئة املصرية العامة للكتاب، : القاهرة
190. 

ثروت إسحاق، اإلصالح أم التنمية؟ شئون الشرق  -3
 .152، ص 2004األوسط، العدد احلادي عشر، 

ي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن حممد فؤاد عبد الباق -4
  –410، ص 1987دار احلديث، : الكرمي، القاهرة

، 11:البقرة: وارجع على وجه اخلصوص إىل. 412
220.  

دار : أبو البقاء احلسيين الكفوي، الكليات، القاهرة -5
  .145 هـ، 1281الطباعة العامرة ببوالق، 

 أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، -6
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة
 .434 -  433، ص 1، ج 1979

أبو الفضل مجال الدين بن منظور، لسان العرب،  -7
 – 103، ص 11ت، الد . بريوت، دار صادر، د

105. 

 حتية عبد العزيز إمساعيل، قضية السورة ومفتاحها،  -8
 – 692ت، ص . مطابع األهرام، د: القاهرة
693.  

وي، األساس يف التفسري، دار السالم للطباعة سعيد ح -9
، حممد الطاهر بن 5781، ص 1985والنشر، 

الدار : عاشور، تفسري التحرير والتنوير، تونس
 .9 -5، ص 28، ج 1984التونسية للنشر، 

  .165حممد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  -10
خليل أمحد خليل، مفاتيح . انظر يف التفاصيل د -11

، ص 1989دار الطليعة، : ة، بريوتالعلوم اإلنساني
جدل (وانظر يف ذات املرجع مفهوم . 150 -148
: يف معناه العريب احملتمل للنقيضني، على صعيد) املوىل

بناء الوعي الذايت، واستغالل ماركس لتلك الفكرة 
صراع الواعني إىل صراع الطبقات، : يف قلب مفهوم

رجع امل. وإحالل مفهوم احلاجة حمل مفهوم الرغبة

قارن مع مضامني مفهوم اجلدل . 238السابق ص 
شدة اخلصومة، وقوة : يف لغتنا العربية، واليت تشمل

احلجة، وحضور الدليل، وصحة االستدالل، والوعي 
مبواضع احلق، واالستظهار على اخلصم بدليل العقل 

وتشمل باملقابل يف . والنقل بالنسبة للجدل عن بينة
ندة واملكابرة واملغالطة املعا: حالة اجلدل بالباطل

إبراهيم اليازجي، جنعة الرائد وشرعة : انظر. والشغب
 -47الوارد يف املترادف واملتوارد، بريوت، ص 

52.  
: عبد السالم املسدى، املصطلح النقدي، تونس. د -12

، 1994مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا للنشر، 
 .45ص 

أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم . د -13
، ص 1956مكتبة لبنان، : ماعية، بريوتاالجت
107- 108.  

رشدي فكار، علم االجتماع، وعلم النفس . د -14
واألنثروبولوجيا االجتماعية، معجم موسوعي عاملي، 

، الد 1980دار النشر العاملية، جيتنري، : باريس
  .69األول، ص 

أبو البقاء الكفوي، مرجع سابق، ص : انظر -15
، مرجع سابق، ص خليل أمحد خليل: ، وانظر182
199.  

قد يكون من املفيد هنا اإلشارة إىل التمازج بني  -16
الديين والسياسي فيما يعرف باأليدلوجيا، واليت هي 
مبثابة عقيدة ومذهب ومنظومة، تشكل إطارا نظريا 
يدعى قدرة تفسريية لسياق سياسي ما، كنسق متثلي 
اعتقادي يتيح ملن يتبنونه فرصة الترابط والتكافل 

. جتماعي، وضبط حيام وفقًا لقيم خاصة ماال
خليل أمحد خليل، مرجع سابق، ص . د: انظر
318  . 

سيف الدين عبد الفتاح، حنو تفعيل النموذج .  د -17
: املقاصدي يف اال السياسي واالجتماعي، ضمن

من أجل بناء الذات : دورة التثقيف احلضاري
حوار برنامج : احلوارية والوعي احلضاري، القاهرة

  .172 -168، ص 2005احلضارات، 
سيف الدين عبد الفتاح، التحديات السياسية  -18

واحلضارية يف العامل اإلسالمي، مع إشارة إىل 
: التحديات السياسية الداخلية، األمة يف قرن، القاهرة
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، 1، ج 2002مركز احلضارة للدراسات السياسية، 
 .21 -20ص 

نة، مخسة حيلمو نيمارليا، مسلمو البوس. د: انظر -19
صبحي وسيم : قرون من التجربة احلضارية، ترمجة

  .5 -1، ص 2003تاديف، سراييفو، ديسمرب 
سيف الدين عبد الفتاح، الثقافة الدينية . د: انظر -20

والبنيان القيمي بني مدخل املقاصد الكلية واملدخل 
دورة التثقيف احلضاري، مرجع : السنين، ضمن

  .203 -190سابق، ص 
خليل، التفسري اإلسالمي للتاريخ، عماد الدين . د -21

، ص 107 -105دار العلم للماليني، ص : بريوت
131- 138. 

هبة رءوف عزت، من العلوم السياسية للمصادر  -22
نقاط موجزة حول خربة حبثية : اإلسالمية والعكس

دورة التثقيف : يف جمال النظرية السياسية، ضمن
ومييز . 265 -263احلضاري، مرجع سابق، ص 

ار البشري يف تصنيفه لألدبيات السياسية املستش
أدبيات مثرية للتفاعل داخل : املعاصرة بني نوعني

الفكر اإلسالمي، وأدبيات حارسة حلدود الفكر 
هبة رءوف، املرأة والعمل : انظر مقدمة. اإلسالمي

املعهد العاملي : السياسي، رؤية إسالمية، القاهرة
  .16 للفكر اإلسالمي، سلسلة رسائل جامعية، ص

، مرجع سابق، ص ..هبة رءوف، املرأة والعمل -23
40- 53.  
مىن أبو الفضل، حنو منظور حضاري . د: انظر -24

لقراءة سرية وتاريخ املرأة املسلمة، املرأة واحلضارة، 
نشرة متخصصة يف دراسات املرأة املسلمة، العدد 

مىن أبو . د: وانظر أيضا. 162 -159الثاين، 
راءة يف نص، العربة وق.. نص: الفضل، شهادة عصر

يف العبارة، دعوة إىل حوار مفتوح، كرسي زهرية 
 -10، ص 2000عابدين للدراسات النسوية، 

11.  
حممد خامتي، اإلسالم واحلوار : انظر يف التفاصيل -25

اهليئة : السيد عمر، القاهرة. واتمع املدين، عرض، د
وجيلي خامتي أبعاد مفهوم . 2000لالستعالمات، 

 120دين يف هذا الكتاب الواقع يف اتمع امل
 .صفحة

 :انظر -26

Emad El din Shahin, Islam, Democracy 
and the West: Ending the Cycle of Denial, 

in: Dr. Mona Abul Fadl (editor) 
Associations of Muslim Social Scientists 
Proceedings, 21 st, Annual Conference, 
Herndon: International Institute of Islamic 

Thought, 1993, PP. 495- 500. 

 :انظر -27
Dr. Azzam S. Tammi, Democracy in 

Islamic Political Thought, http://www.ioe-

le/-afifi/articles/democracy.html.. 
  : قارن مع

Tamara Sonn, Political Authority in 
Classical Thought, http://www. islam-

online/English/contemporary /Islamic-
3/Islamic/shtml.   
وتقدم هذه الدراسة تصورا ملرتكزات اإلصالح السياسي 
نواته ضبط السياسة بالشريعة، كأساس لعقد رضائى بني 

 .احلاكم واحملكوم

 :انظر -28

 Irshad Ahmed Haqqany, Emergence of 
Modern Islamic Community & 
Responsibilities of a World of  Islamic 
Khilafat, 
http://www.pak.gov.pk/public/emergence

ofmodernIslam2.htm, pp 1- 2.  
الزهراء : مجال البنا، احلساسية الدينية، القاهرة -29

، حممد 84 -70، ص 1987لإلعالم العريب، 
، التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم، الغزايل
، ص 1993دار التوزيع والنشر اإلسالمية، : القاهرة
 .271، ص 15 –11

  :  انظر -30
Ismail Raje al Faruqi, Tawhid: Its 

Implications for Thought and life, Herden, 
the International Institute of Islamic 
Thought, 1982, pp. 171– 187.  
ويرى الفاروقى أن السياسة هي أي طريق 

وبالتايل فإن السياسة . يستخرج به العدل والقسط
وكل إنسان يهتم عن علم . مرتبطة متاما بالدين

بالشأن العام، يعترب سياسيا، ما مل يتسلط أو يسعى 
التفكري : وللفكر السياسي ثالثة أنواع. إىل التسلط

 رفع كفاءة إدارة يف األنظمة السياسية، ويف أساليب
الدولة واجلماعة، والتدبر يف أخبار الوقائع 

أمحد بن يوسف، السياسي، املفاهيم . (واألحداث
املؤسسة : واملواقف، الواليات املتحدة األمريكية
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، ص 1990املتحدة يف الدراسات والبحوث، 
:  ويصف الفاروقي حال األمة بأا44 –43

لة بتخليق منقسمة على نفسها، جمزأة حبدود كفي
خالفات دائمة بينها، تعاين دوهلا من انقسام داخلي 
ومن عدم توفر الفرصة لتحقيق التكامل، ذات 
مؤسسات عامة دمرا اإلدارة االستعمارية، وذات 
. خنب حاكمة سبق تعبيدها وصبغها بالصبغة الغربية

  .114 –113ص املرجع السابق، ص 
 حول مدى خطورة ج املقاربة بني األديان -31

والنظريات السياسية، انظر دراسة مهمة تبني سعى 
ماركس وإجنلز إىل توظيف الدين يف خدمة 
مشروعهما النايف للدين، مبنهج املقاربة، بتلمس 
خصال جامعـة بني املسيحيـة األوليـة 

حركة : كون كل منهما: واالشتراكية تشمل
مضطهدين، تبشر باخلالص من العبودية، وحركة 

ملنتمي إليها إىل االستبعاد إما مضطهدة، يتعرض ا
بذريعة كونه عدوا للدين، أو عدوا لإلنسانية، 
وتعرف إحراز تقدم رغم هذا االضطهاد، وتعرف 
األنبياء املزيفني والدجالني، وتنتشر باألساس على 

ميشال برتران، وضعية الدين : انظر. هامش اتمع
: صالح كامل، بريوت: عند ماركس وإجنلز، ترمجة

وحول . 147 -143، ص 1990دار الفارايب، 
استالب الفكر اهليليين للمسيحية، وحماكاة الكنيسة 

، املرجع السابق، ص :انظر. لألطر اإلدارية الرومانية
، شارل جينيرب، املسيحية نشأا 242 -234

: عبد احلليم حممود، القاهرة. د: وتطورها، مراجعة
ع آلية وقارن م. 17 –9، ص 1985دار املعارف، 

جدلية جديدة بني األديان والسياسة، تطرح فكرة 
ما بعد العصر : توحيد الديانات السماوية يف مرحلة"

البحث عما جيمع األديان : جوهرها" احلديث
وإبرازه، والسكوت عما يفرقه، والتوقف من جانب 
املسلمني عن الدعوة إىل اإلسالم، يف مقابل توقف 

هانس كونج، : انظر. الغرب عن التبشري باملسيحية
جوزيف فان إسنب، التوحيد والنبوة والقرآن يف حوار 

السيد حممد . د: املسيحية واإلسالم، ترمجة وحتليل
املؤسسة اجلامعية للدراسات : الشاهد، بريوت

  .1980، 1994والنشر، 

طه جابر العلواين، أبعاد غائبة . انظر يف التفاصيل د -32
 املعاصرة، عن فكر وممارسات احلركات اإلسالمية

، ص 2004دار السالم للطباعة والنشر، : القاهرة
 –69، ص 49 –43، ص 24 -17، ص 9 -7
 .101 –96، ص 78

حممد مورو، طارق البشري شاهدا على . د: انظر -33
، .م. ت، د. سقوط العلمانية، دار الفىت املسلم، د

 .30 –26، ص 19 –5ص 
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وتصل يف رؤيتها للواقع التارخيي واملعاش إىل القول 
بعجز العروبة واإلسالم عن حل مشكلة اهلوية، وأن 

لمانية وحدها هي احلل، والترويج ملقولة إن خربة الع
املاضي تؤكد أن نصيب مشاريع اإلصالح ذات 
الطابع الليربايل، أوفر من نصيب نظريا ذات الطابع 
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