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إن معىن اإلصالح يف األدبيات التراثية العربية       
ذو دالالت خمتلفة عن معناه التداويل اليوم، فـاملعىن         
اليوم مشحونٌ باملخزون الداليل املقـصود بلفظـة        

)Reform (     ـايف اللغات األجنبية، والذي يعين لغوي
، بيـد أن    )RE(إعادة تشكيل؛ كما تشي البدايـة       

اللفظ ذاته تبلور يف املرجعية األوروبية مـع جتربـة          
اإلصالح الديين الربوتستانيت، وحتديدا مـع مـارتن        

  .لوثر
لكن اجلابري يعترب أن املرجع الفلسفي للفكر       
األورويب للفظ اإلصالح يعود إىل قبل ذلك بكـثري،         

 تقيمه الفلسفة اليونانية    إىل ذلك الفصل احلاسم الذي    
، "الـصورة "و" املادة"بني  ) وأرسطو بشكلٍ خاص  (

فاملادة ال شكل هلا حسب التصور اليوناين القـدمي،         
وبالتايل فالتغيري إىل األفضل أو إىل القبيح يتم علـى          

لشيٍء ما تنطوي   " اإلصالح"ففكرة  . مستوى الصورة 
. على إدخال تغيري كبري أو صـغري علـى صـورته          

عة من الشمع ميكن أن تتخذ صـورة مشعـة،          فالقط
ما على شـكلها،    " إصالحا"ولكن ميكن أن ندخل     

  .)1(فنجعل منها متثاالً صغريا حلصان أو ما شابه
أما خالل التاريخ اإلسـالمي، فـإن تعـبري      

مل يكن مطروحا؛ وذلك حلساب لفظـة       " اإلصالح"
اليت تؤدي الدور اإلشكايل ذاته املطلـوب   " التجديد"

التجديـد كـان    أن تؤديها، ف  " اإلصالح"لفظة  من  
ألسئلة اليت يطرحها العـصر   لدائما كاستجابة    يطرح

 إجابـة طموحـة     لقد كان ميثل   ؛بتعقيداته املتشابكة 
تسعى لإلجابة عن هذه األسئلة من منطق املواكبـة         
والقدرة على التجدد، الذي يعين فتح باب اإلبـداع         

  .واالجتهاد
لمون التجديد دومـا  لقد تطلّب العرب واملس   

 إذ كان عمليةً مالزمة لإلسالم منـذ        ؛خالل تارخيهم 

 كما تبلور لتجديد  الكن هل يتطابق مفهوم      ،)2(نشأته
 ؟"اإلصـالح " مع مصطلح    خالل التاريخ اإلسالمي  

إىل احنـراف داليل    " التجديـد  "مصطلح تعرضلقد  
فرضته طبيعة التحوالت الـسياسية واالجتماعيـة،       

ىل مرحلة من الوضوح والتبلـور       حىت وصل إ   وذلك
  .ميكن االتفاق عليها عند إطالقه أو استخدامه

لقد كان التجديد دائما وخـالل التـاريخ        
تطهـري الـدين   " أي  ؛اإلسالمي يطرح مبعىن التطهري   

اإلهلي من الغبار الذي يتراكم عليـه، وتقدميـه يف          
، فـاملطلوب مـن     )3("صورته األصلية النقية الناصعة   

ذًا أن يعيد اإلسالم أو يعيدنا إليه بـصفته         التجديد إ 
 وهذا يتطلـب    ؛النقية اخلالصة، حلظة صفائه األوىل    

تصفية عقائد املسلمني مما علق ـا مـن التـصور      "
 اجلـاين  ومظاهر الـشرك     ،اخلرايف واالجتاه البدعي  

 واددون دائما كـانوا هـم الـذين         .)4("واخلفي
قـه بتحريـر     ويقومون بتحقي  ،يتزعمون هذا االجتاه  

 وجتديده من التصورات اخلاطئة اليت تكونـت     ،الدين
عنه، مبا يعيدنا إىل اإلسالم الصحيح الذي كان عليه         

هنـا  " التجديد"ورمبا يكون مصطلح    . سلفنا الصاحل 
، كما ورد على لـسان      "اإلصالح"قريبا جدا ملعىن    

: أكثر من فقيه أو عاملٍ مسلم، كقول اإلمام مالـك         
، "هذه األمة إال مبـا أصـلح أوهلـا        ال يصلح آخر    "

فاإلصالح هنا بالنسبة لإلمام مالك هـو إصـالح         
؛ وذلـك  ρالسلوك الديين بالعودة إليه إىل زمن النيب   

تعليقًا على زيارة أناسٍ من أهل املدينة والوقوف على         
قربه والدعاء له، فاألصل يف اإلسالم عدم الدعاء لغري         

اإلصـالح يف    "وقد حضر املعىن ذاته ملفهـوم     . اهللا
لدى كلٍ من ابن تيمية وتبعه فيه حممد بـن          " الدين

عبد الوهاب يف اجلزيرة العربية، الذي كـان يركـز        
  .على حماربة اخلرافات وعبادة القبور وغري ذلك
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وقد كان هذا هو املقصود ذاته مـن لفـظ          
اجع للكتب اليت أحصت اـددين      املر، ف "التجديد"

د هذا املعىن بوصفه املعيار     وعدم جيدها غالبا ما تؤك    
الرئيسي الذي يحتكم إليه عند حتديد اددين خالل        

ـ ؛قرون اإلسالم  التنبئة مبن يبعثه اهللا علـى رأس       " ف
 جلالل الدين السيوطي املتوىف يف القرن       "كل مائة سنة  

بغية املقتدين ومنحة ادين على     " و ،العاشر اهلجري 
 ؛رجاوي وغريمها  للمراغي املالكي اجل   "حتفة املهتدين 

تؤكد على أن ادد هو الذي جيدد الدين يف نفـوس   
الناس بعد أن تراكم فيها تصورات خاطئة ومغلوطة         

  .من هذا الدين
 ؛ هو األقل استخداما   "تطهري"وإذا كان لفظ    

 ؛"اإلحياء"وذلك حلساب اللفظة األكثر شهرة وهي       
 أو إحيـاء  ،أي إحياء الدين وعلومه حبسب الغـزايل  

 فإن كال اللفظني ينتهيان إىل املعىن       ؛ن يف النفوس  الدي
 وحييالن إىل مفهـومٍ     ، ويؤديان الوظيفة نفسها   ،نفسه

ن الدين قد اكتمل    إللدين متطابقٍ تقريبا، من حيث      
 وبالضرورة حتقـق    ،وأجنز مع الزمن اإلسالمي األول    

فهمنا للدين وتصورنا له بشكل تام تقريبا، فإعـادة         
 حىت نتمكن من    ،ديده يف النفوس  إحياء الدين يعين جت   

  . هلذا الدين"السلف"العمل به وفق تصور فهم 
التجديد هنا إذًا عملية إحياء، وهـي أشـبه         

 وما يستتبع ذلك من حتولٍ      ،مبراهنة سيكولوجية أوالً  
 والعمل حىت يتحقق الدين يف صـورته        ،باجتاه التغيري 

  .األوىل مع زمن الصحابة
 ؛من التاريخ أوالً  يستمد هذا الطرح وجاهته     

إذ على مدى مسار التـاريخ اإلسـالمي كانـت          
 أو هي ال    ،حركات التجديد ال تتعدى هذه الوظيفة     

تتطلب أكثر من ذلك فعليا، ويرتكـز أيـضا هـذا      
الطرح بصورة ثانية على أنه ليس هنـاك جتديـد يف        

 حسب عنـوان كتـابٍ      ،اإلسالم وإمنا يف املسلمني   
 يرى غري ذلك يـتهم    نم، وكلُّ   )5(شهري لعمر فروخ  

فهناك تيار قـد    " ؛بأنه خيرج عن ما أقره سلف األمة      
اجتهوا مبعىن التجديد وتفسريه غري الوجهة اليت عرفها        

مل يقل ا أحد من     وجهة   ؛املسلمون على مر العصور   
  .)6("أئمة املسلمني من سلف األمة وخلفها

ن غالبيـة  إنستطيع أن نقول وبكثريٍ من الثقة     
 " اإلصـالح "و" التجديـد "فسريات املقدمة ملعىن    الت

خـالل التـاريخ اإلسـالمي      الذين كانا متطابقني    
استمرت منذ ظهورها على وتـرية واحـدة لـدى          
األجيال الالحقة، حبكم عقلية التقليد السكونية اليت       

مع بداية القرن العشرين    ..  لكن .كانوا مأسورين هلا  
 حبيث نستطيع   ؛سيأخذ مفهوم التجديد أبعادا جديدة    

نه مت إنشاء خطابٍ خاصٍ حوله، وأصـبحت       إالقول  
تستخدم مترادفات أخرى يطلب منـها أن تـؤدي         

مفاهيم الدور اإلشكايل الذي يلعبه مفهوم التجديد، ف      
االجتهاد والتطوير كانت مستخدمة داخل احلقـل        
الفكري اإلسالمي، أما احلداثة والتحديث فكانـت       

عريب املؤسس على العالقة    أكثر حضورا يف اخلطاب ال    
االتصالية مع الغرب، والقائم على اعتبار النمـوذج        
 ،الغريب معيارا حملاكاة تنميـة وتقـدم احلـضارات        

  .والنماذج األخرى غري اخلاضعة للمنظومة الغربية
ولكن مفهوم التجديد كأي مفهوم ناشـئ       

 كان حباجة إىل فترة زمنية يمتحن خالهلـا    ؛التوظيف
 قدرته على تأدية الوظيفة والغرض املنـاط        معرفيا يف 

 ،به، وتارخييا إلخراجه من اللبوس التارخيي احملُاط به       
وإعادة االعتبار له كمفهومٍ مفتاحي مطلوبٍ بذاتـه        

 باعتبارهـا   ،إلعادة قراءة التراث وفق هذه الرؤيـة      
، ولترك  )7(الوسيلة الصحية يف التعامل مع هذا التراث      

تيح لنا فهم الدين اإلسالمي وفق      مساحة من احلرية ت   
 ومبا ينسجم مع معطيـات      ،متطلبات العصر وروحه  

  .الواقع القائم
ن مفهوم التجديد نفـسه     إنستطيع القول إذًا    

قد خضع خالل القرن العشرين إىل حتوالت سامهت        
 )هذا املفهـوم  (يف تبلوره ونضجه، وإن كان ما زال        

خيضع لـسياسة اجلـذب بـني كافـة التيـارات           
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 ويعيد تشغيله   ، مما يعيق تطوره معرفيا    ؛يديولوجيةاأل
  .يف حلقة مفرغة تتراوح بني االدعاء واالام

؛ فقد نشأت مدرسة    "اإلصالح"أما مصطلح   
 فكرية حتاول أن تعيد تأهيله يف الوعي اإلسـالمي،        

ألول مـرة   عملت كلمة اإلصالح الـديين      قد است ف
فغـاين  كإشارة إىل احلركة اليت قام ا كل مـن األ         

ول دعا إىل تأسـيس حركـة يف        ألاف ،وحممد عبده 
اإلسالم تضطلع مبا اضطلعت به احلركة الربوتستانتية       

ال  ": وكما عبر حممد عبـده     .)8(يف التاريخ املسيحي  
ننا لو تأملنا يف سبب انقـالب       إ. بد من حركة دينية   

 من اهلمجية إىل املدنية نراه ال يتعـدى         أوروباحال  
فـإن  . ليت قام ا لوثر ومتت على يده احلركة الدينية ا  

هذا الرجل الكبري ملا رأى شـعوب أوروبـا زلـت      
 ،وفقدت شهامتها من طول ما خضعت لرجال الدين       

 قام بتلـك    ؛ عقل أو نفس   إىلوتقاليد ال متت بصلة     
ليها أمم أوروبا بصرب وعنـاء      إ ودعا   ،احلركة الدينية 

مث يقـارن بـني الربوتـستانتية       . "وإحلاح زائـدين  
نصار أن الصراع واملنافسة بني     أالكاثوليكية معتربا   و

 مها اللذان ولّدا املدنية احلديثـة الـيت         ،كال الفريقني 
  .)9("نراها ونعجب ا

 هنا كان املقصود    إلصالحفاستخدام كلمة ا  
 وخـصوصا   ،منه استحضار التجربـة األوروبيـة     

 الـديين   اإلصـالح  يف القيام بعمليـة      ؛الربوتستانتية
ألفغـاين وحممـد    فبالنسبة ل  ،)10( اإلسالم املنشود يف 

رتكز علـى   عليه أن ي  اإلصالح اإلسالمي    فإن   عبده
يف ، وقد كان يعتمـدان      جتربة اإلصالح الربوتستانيت  

ته داخل اال التداويل اإلسالمي بقدرة    تربير مشروعي 
النهضة الـصناعية   اإلصالح الربوتستانيت على حتقيق     

األخرى املتعددة الـيت    لعوامل  ل ع إغفالٍ م ،يف أوروبا 

 كالعوامـل االقتـصادية     ؛ثـر أمهيـة   كرمبا تكون أ  
يراهنان  عبده   فاألفغاين وحممد  .والسياسية والصناعية 

القادر علـى   هو   أن اإلصالح اإلسالمي وحده      على
  .بعث النهضة يف الشرق وهو سر تقدمه

 إلصالح ا إىلاحلاجة  وهكذا ميكن القول إن     
 ،نهضة أو حتصل التمدن   ارتبطت بالرغبة يف ال    الديين

 إلصـالح  حينها كان ا؛مع أواخر القرن التاسع عشر 
 إصـالح  تشمل من ضـمنها      ،وسعأجزًءا من رؤية    

ـ  املؤسسات التعليمية والدينية كاألزهر مثالً      و كما ه
عادتـه  إ وإصالح اتمع ب   ،حال مشروع حممد عبده   

  .خالق وغري ذلكأل فضائل اإىل

متامـا لفـظ     ملاذا استبعد    :لكن السؤال هو  
 حلساب مـصطلح التجديـد      Reformاإلصالح  

Reconstructionمل      ؟ وذلك يف مراجعة سريعة 
الكتابات العربية  اإلسالمية اليت صدرت يف النصف        

  .الثاين من القرن العشرين

" التجديـد "ن مصطلح   إميكن القول تارخييا    
دبيات الدينية من مصطلح    أل االستخدام يف ا   إىلأسبق  

 وتنبع شـرعية     كما سبق أن قلنا ذلك،     "إلصالحا"
إن اهللا  (وىل من احلديث النبـوي الـشهري        ألاللفظة ا 

يبعث على رأس كل مائة سنة من جيدد هلذه األمـة           
فغاين ومن بعده عبده    ألن تأثر ا  أ بيد   ،)11()أمر دينها 

 الديين املسيحي خصوصا    إلصالحه من جتربة ا   ءامبا قر 
 احلـضارة يف  تـاريخ "كتاب الفرنسي فرانسو غيزو    

 حـنني   1877 العربية سنة    إىلالذي نقله   (" أوروبا
دبيـة يف   ألالتحفـة ا  "نعمة اهللا خوري حتت عنوان      

 جعلـهم حيـاكون     ؛))12("تاريخ املماليك األوروبية  
 ، قارئينها يف سياقٍ تارخيي خمتلف متاما      ،التجربة ذاا 
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ا تصب يف النهاية يف رؤيتهم الكلية للنهـضة         أبيد  
ر يف تعثر إدراك التقدم من دون استمالك        اليت تنحص 

 ولذلك جرى قراءة جتربة     ، يف اإلسالم  ةسبابه املتمثل أ
 الديين املسيحي يف الربوتـستانتية كـسند        إلصالحا
 أولئـك الـذين    جياون به بدايـةً ،ضايف مضاعف إ

مكانية حتصل النهضة باستبعاد الدين متاما      إيزعمون ب 
ر عبده مـع فـرح       وهو ما جتلى يف حوا     ؛عن احلياة 

اإلسالم والنـصرانية بـني   " :نطون يف كتابه الشهري أ
خرى يقارعون علماء   أ ومن جهة    ،)13("العلم واملدنية 

  :الدين التقليديني الذين عناهم عبده بقوله

  ولكن دينا قد أردت صالحه

  أحاذر أن تقضي عليه العمائم

ردنا أذا  إ: "وذلك عرب خماطبتهم باإلحالة قائالً    
ن نقـوم   أركب األمم املتقدمـة فعلينـا       ن نلحق ب  أ

نفسهم يف إصالح   أ كما فعل الغربيون     ،بإصالح ديننا 
 وهكذا تبدو احلجة مزدوجة وتصح لكـال        ."دينهم

  .الطرفني

لكن عبده الذي عرف مبوقفه احلاد جتاه أسرة        
 إلصالحا با  بدا معني  ؛حممد علي ومهادنته جتاه اإلجنليز    

ـ  كثر من عنايته بالتحرير أو طرد     أ  و االحتالل كما ه
 وهـو مـا     ؛حال تالمذته سعد باشا زغلول وغريه     

ولويات عبده التارخيية يف شكل خمتلف      أجيعلنا نرتب   
  .متاما عن أولويات من أتى بعده

 فخـضوع مـصر لالحـتالل       ؛مبعىن آخر 
 وتـأجج   ،الربيطاين وانبثاق النضال الوطين ضـدها     

يب املشاعر القومية املعادية للغرب يف املـشرق العـر        
 مـرورا بـاجلزائر   ، بدًءا من سورية والعراق    ؛ومغربه

 كل ذلك أوجد صـورة ملتبـسة      ؛قصىاألواملغرب  
 وجعـل صـورته     ،للغرب يف نظر املفكرين العرب    

ية تز متاما ملـصلحة صـورته       اإلصالحالنهضوية و 
عـادة  إ إىل وعندها تغدو احلاجة ماسة      ،االستعمارية

مام أفته احلصن املنيع    االعتبار ملفهوم اهلوية الذاتية بص    
  .خطار خارجيةأما يتهدد األمة من 

شبه برؤية األمة لـذاا     أن منظور اهلوية هو     إ
 ،ذ هو حيكم نظرا لتارخيهـا وملـستقبلها       إ ؛وللعامل

فيغدو التاريخ هنا متمسكًا بالواقع احلاضر جاذبا إياه        
 وتصبح عندها قدرة األمة علـى التواصـل أو          ،ليهإ

 ومسكونة باحلفاظ علـى الـذات       ،ةااللتقاء متوتر 
وهكذا وضمن منظار اهلوية ذاته سـتختفي       . صليةألا

" اخلارجيـة "حيـاءات   إل ذات ا  اإلصالحمتاما لفظة   
 النابعـة حبـسب   "التجديـد "الغربية حلساب كلمة   

  ".تراثنا وذاتنا"دبيات العربية من ألا

برز اللذين حتدثا   األن الكتابني   أوما يربر ذلك    
جتديد التفكري  "ا كتاب حممد إقبال     عن التجديد ومه  

 وكتـاب عبـد املتعـال       ،)14("الديين يف اإلسـالم   
 وقد كانا مـن   ،)15("اددون يف اإلسالم  "الصعيدي  

 ،أوائل الكتب احلديثة اليت حتدثت عـن التجديـد        
كالمها استخدم لفظة التجديـد ليؤكـد إذًا قـدرة     

 ذن ينتهيانإ فكال الكتابني    ،)16(اإلسالم على التجديد  
  .ن هدفيها خمتلفان متاماأ نتيجة واحدة على رغم إىل

" اإلصالح  "ن استبعاد لفظة    إذًا  إميكن القول   
كانت مستقاة مـن الـتغريات      " التجديد"حلساب  

التارخيية والسياسية والعسكرية اليت فُرضـت علـى        
 ، ودفعته باجتاه التقوقـع علـى ذاتـه        ،العامل العريب 
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قارنة مع جتارب   والبحث عن خيارات داخلية بدل امل     
  .دانة واامإليه حمل إصبحت بالنسبة أغربية 

بيد أن عبده مل يتوقف ولو للحظة لـيلحظ         
الفوارق بني جتربيت اإلصالح يف منـاخني خمـتلفني         
متاما، فالربوتستانتية فتحت طريق احلضارة احلديثة مبا       

ية الدينية اليت اتـسعت     نادأا أسهمت يف غرس الفر    
من هذا بالرغم    .ل ميادين احلياة  بعد ذلك لتشمل ك   

 بل لعله كان مذموما     ؛الدور مل يكن مقصودا   هذا  أن  
قد نشأ العـامل    فوهكذا  . بالنظر إىل املقاصد األصلية   

رغما  بل رمبا نشأ     ، عن الربوتستانتية  احلديث مستقالً 
 أن الربوتسانتية رمبـا   حممد احلداد  يضيفو .)17(عنها

صة الـدين،   خرب خص أعانت على والدة هذا العامل ع     
قـد   فاخلطاب الربوتستانيت كان     ؛وتلك هي املفارقة  

طمح إىل جتديد املثل الثقافية الـيت قامـت عليهـا           
 إال أنه وبالرغم عنه أسـهم يف        ،الكنيسة وإىل تثبيتها  

 لقد كان انعكاس هذه     .)18(تشييد مثل جديدة خمتلفة   
 كالقـانون   ؛املثل حقيقيا على خمتلف جماالت احلياة     

  . والعلوم والفنون،ام السياسي واالقتصاديوالنظ
أما اإلصالح اإلسالمي مع عبده فقد كـان        

ـ  االستفادة من ما  إىليهدف بشكل رئيسي     ته دصح
 وذلك عرب   ؛الربوتستانتية يف حتطيم طبقة رجال الدين     

 مما  ؛طبقة يف اإلسالم  الالتأكيد أن ال وجود ملثل هذا       
 سـهولة   جيعل اإلصالح اإلسالمي وفقًا لذلك أكثر     

  .ويسرا
وملا كان اإلسالم حيض على االجتهاد بكـل        
أحواله خمطئًا كان أم مصيبا، فإن اإلسالم يـشيع إذًا          
 ،روحا فردية تلزم صـاحبها باإلبـداع واالبتكـار        

 مما سـينفي عنـه     ؛وحتضه بكل تصرفاته على العمل    
 وحيضه علـى    ،تكالية والتكاسل واالنتظار  االصفات  

غامرة، بيد أن هذه الـصفات      ركب موجات روح امل   
ـ على مركز  ها يف النهـضة األوروبيـة احلديثـة        يت

 يرسـخ   ،اصطدمت حباجز سياسي واجتماعي منيع    

 ويسعى ما أمكـن إىل      ،التقاليد واالجتاهات احملافظة  
  .تثبيت الوضع القائم على ما هو عليه

بيد أن البعض يـرى أن فـشل اإلصـالح          
 وإمنا  ؛ة ملشرعه اإلسالمي ال يعود إىل املناخات املضاد     

ينبع من طبيعة تكوين وبنية املعرفة الدينيـة بـذاا،          
إمخاد الرؤية  "ولذلك يدعو بسام طييب إىل ما يسميه        

ذلك أن العقالنية   . )19("الدينية واستبداهلا برؤية ذاتية   
العـامل  رؤيـة   الغربية قد أدت يف أوروبا إىل متزيق        

 الطريق  الدينية مولدة ثقافة علمانية، كما أا مهدت      
ملعاجلة تأملية للتقاليد اليت فقـدت مكانتـها شـبه          

حبسب الطريقة الديكارتيـة،    -الطبيعية، فرؤية العامل    
 توازي اكتشاف اإلنسان    -وبوصفه وحدة موضوعية  

لقدرته على تأسيس معرفـة بـشرية عـن العـامل           
 فاإلنسان يتصرف كمادة مفكرة قـادرة       ،املوضوعي

  .)20(على اكتشاف العامل املوضوعي
فمعرفة اإلنسان كما يراها ديكارت إمنا تنبع       
من الشك الذي تصدر عنه معرفة اإلنسان بالعـامل         

فالوعي اإلنساين بالذات يـدخل علـى        .املوضوعي
 ويسهم يف تأسيس اليقني على أساس الرتعة         ،الشك

وتساعد الديكارتية اإلنسان يف حتقيق     . الذاتية اردة 
 املـصطلح   وحبـسب . وعيه بنفسه كمادة مفكـرة    

بستمولوجي، فإن مبدأ الذاتية هـذا هـو الـذي      اال
يؤسس األساس لالنتقال من رؤية دينيـة إىل رؤيـة         

 -كما يرى طييب  - وهو ما يناقض متاما      ؛حديثة للعامل 
 وبشكل خاص اإلسالمية الـيت      ،أسس املعرفة الدينية  

  .تسيطر رؤيتها على العامل اإلسالمي
 ضع تـساؤالً  أما حممد احلداد فيعود جمددا لي     

آخر من شأن اإلجابة عليه أن تقودنا إىل تعليل فشل          
  يف اإلصالح اإلسالمي، فإذا كان طييب قـد وجـد        

ـ سيطرة الرؤية الدينية على العامل اإلسـالمي         ربط م
الفرس يف تعثر اإلصالح اإلسالمي منذ طلبه علـى         

 فإن احلداد يضيف إىل ذلك ما يـسميه         ؛مدى قرن 
 ،يف الثقافة اإلسـالمية  " قديةالفرقة الع "ترسخ مفهوم   
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الذي ميثل ما يشبه موقع السلطة الكنسية يف الثقافـة          
فاملدرسة اإلسالمية عامل حي من الـداخل       . املسيحية

 يستطيع علماء الدين التعبري عن آرائهم الشخصية        إذ
عرب عمليات التأويل املختلفة، لكنهم مضطرون دائما       

نسبوا هذه اآلراء   لتزام بشرط واحد هو أن ال ي      الإىل ا 
 إال  إذ ال يكون الرأي مقبـوالً     . إىل أشخاصهم رأسا  

  .إذا تظلل بسلطة معرفية معترف ا
حتماء بسلطة مرجعية قدمية هـو      اللذلك فا 

 .ضمان حلق التعبري أكثر منه تكرار لـرأي سـابق         
وهكذا فإن عبده مل يبتعد عن اإلسالم أو األشـعرية          

لطات املرجعيـة   عندما انتهك شعائر االحتماء بالس    
 لكنه حاول تأسيس العقائد علـى قناعـات     ،القدمية

 وعلى استدالالت ال تستمد سـلطتها إال        ،شخصية
 وإذا كـان    .)21(على اإلقناع  )املفترضة(من قدرا   

 ،عبده قد أضعف روح األرثوذكسية ومثلها وثقافتها      
 ع املنظومـة الالهوتيـة مقـادير    إال أنه كان قد جر

 فتح على مصراعيه بـاب      هعبريكبرية، أو على حد ت    
ريق غ فجعلها كال  ،التواصل بينها وبني الثقافة احلديثة    

 إذ مسح بدخول أفكار     ؛يتجرع ماء البحر غصبا عنه    
جديدة ليس باليسري على العقل الالهويت إدراجها يف        

 ألا ترتبط بأنساق فكريـة ال تقـل قـوة           ؛نسقه
 وشـعوب   ، إا أفكار حضارات غازيـة     ؛وصالبة
وهكـذا  .  فال ميكن استيعاا بدون عواقب     ،طةمتسل

شهدت احلضارة اإلسالمية أزمة دينية ووضعا جديدا       
 ألن القضية مل تعد تتعلـق مبـا         ؛ليمل يسبق هلما مث   

ينبغي رفضه وما ميكن قبوله، بل باآلليات اليت متكن         
 ،من حتقيق التوازن بني العامل الذهين والعامل اخلارجي       

لقد . نسق مع االقتباس من اآلخر    ومن احملافظة على ال   
ولكـن، إذا   . )22(باتت هذه اآلليات عدمية اجلدوى    

اختلفت مسارات اإلصـالح الربوتـستانيت عـن        
  . منهما؟اإلصالح اإلسالمي، فكيف كانت اية كلٍ

اإلصالح الربوتستانيت كان فاحتـة التحـول       
باجتاه رؤية علمانية مسيطرة يف الثقافـة األوروبيـة،     

 حمولة إياه   ،التارخيي املسيحي اليهودي  أقصت اإلرث   
 مبعىن آخر مهـد   ؛إىل تاريخ حضاري وثقايف ال أكثر     

هـا  مة احلداثـة بأقاني   داإلصالح الربوتستانيت لـوال   
 وهي  ،املعروفة املتمثلة يف الذاتية والعقالنية والتارخيية     

من  واليت   ،)23(اليت يعتربها آالن تورين أسس احلداثة     
لـسياسية متجـسدة يف     ا ولدت احلداثـة ا    هحاضنت

أما اإلصالح  . األنسنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان   
اإلسالمي فقد شهد تعثرا فكريا مع جيل مـا بعـد           

 الذي حنى منحى أصـوليا      ،حممد عبده كرشيد رضا   
ـ        اأقرب إىل الوهابية منه إىل التوفيقية اليت اشـتهر 

 ،ا عقد مسار اإلصالح اإلسـالمي      ومم .أستاذه عبده 
 تـأجج منـاخ     ؛من تطوير آلياته ومفاهيمـه    ومنعه  

سياسي خارجي وداخلي ال يشجع ترف االختيـار        
 سيما  ،الفكري بقدر ما حيرض على االحتماء الذايت      

وهو األمـر   ؛  خالل الشعور باجتياح أو ديد اهلوية     
الذي جعل اإلصالح اإلسالمي ينجرف باجتاه والدة       

 ،سساألصولية اإلسالمية ذات املفاهيم والرؤى واأل     
ع متاما مـع مفـاهيم ورؤى وتـصورات         تقطاليت  

فمحاوالت عبده للموائمة بني    . اإلصالح اإلسالمي 
اإلسالم واحلداثة انتهت مع سيد قطب إىل تغليـب         
مفهوم احلاكمية على ما سواها من مفاهيم احلداثـة         
السياسية اليت جهد عبده يف تأليفها عرب مفاهيم ذات         

  .واة والقسط وغريهادالالت تراثية كالعدل واملسا
أما جهوده يف إعالء قيمة العلـم والعمـل         
 ؛بوصفهما حمرك أساسي يف توليد التـاريخ األورويب       

انتهيا مع غلبة التيار التقليدي املتحالف مع الـسلطة         
 وهكـذا   . تعظيم قيم الطاعة والـوالء     إىلالسياسية  

إذ تقـاطع مـع     -فاملسار الذي مل يكن فكريا حبتا       
 - واقتصادية وعسكرية واجتماعية   تدخالت سياسية 

ننا عدنا نتـساءل  إ حبيث ؛ استعصاء حقيقي  إىلحتول  
 ملاذا فشل اإلصـالح     : كامل من زمن عبده    بعد قرن 

  .اإلسالمي؟
  :خطاب اإلصالح يف السياق اإلسالمي
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لقد أصبح احلديث عن اإلصالح اإلسـالمي       
 من استراتيجية السياسات الدولية ملنطقة الشرق       اجزًء
ط، فعوملة حتديث اإلسالم إذا صـح التعـبري         األوس

/ ارتبطت بشكلٍ كبري حبدث احلادي عشر من أيلول       
ذات أصـبحت   ، ذلك أن األصولية     2001سبتمرب  

تأثريات دولية بالغة األثر على االقتصاد وحركة املال        
  .والسياحة الدوليتني

وفورة االهتمام باإلسالم تنبع أيضا من حجم       
افة شعوب املنطقة، الـيت تبـدو       تأثريه الطاغي يف ثق   

للكثري من املراجعني واملتابعني عصية على التغـيري،        
وكل حماوالت التحديث والدمقرطة ليست جزئيـة       

 وإمنا جتميلية أيضا، ومل تدخل إىل       ؛وحمدودة فحسب 
 األمر الذي دفـع الكـثري مـن      ؛عمق ثقافة سكاا  

ربط عمليـة اإلصـالح الـسياسي       إىل  السياسيني  
  . إجراؤها باإلصالح الديين املتعثر حصولهاملطلوب

ولذلك شهدنا الكثري من املؤمترات والندوات      
 على اعتبار أنه    ،اإلصالحينياليت طالبت بالربط بني     

ال ميكن حتقيق جتديد اخلطاب الديين بدون الشروع        "
 يـشيد دعـائم دولـة       ،يف إصالح سياسي شامل   
عامـة   وحتمي احلريـات ال  ،دميقراطية تؤمن بالتعددية  

 وهو احلق   ؛ وحقه يف التفكري واالختيار    ،وحرية الفرد 
وربطًـا  . "الذي بدونه ال تتوفر حرية البحث العلمي      

فتجديد اخلطاب الديين لن يؤيت مثاره املرجوة       " بذلك
 ينطلق من اإلميان بنسبية     ،بدون إصالح ثقايف جمتمعي   

 وهو ما   ؛املعارف، وحبقوق البشر يف احلوار واملساءلة     
ق حالة فكرية اجتماعية سياسية شاملة، وفك    يعين خل 

االرتباط بني السلطات السياسية املستبدة وبني الفكر       
، أمـا   )24("الديين املتجمد أو املتخلف أو املتطـرف      

إعالن القاهرة الذي يـدعو إىل جتديـد املـشروع          
 فإنه يدعو يف بيانـه اخلتـامي إىل         ؛احلضاري العريب 

صر احلريات العامـة،    إلغاء األوضاع العرقية اليت حتا    "
وهـذه  . ومنها حرية الرأي والفكر واإلبداع الفـين      

الدعوة إىل حترير اتمع وقواعده املبدعة ال تنفـصل         

 مبا يعطي الشعوب    ؛عن ضرورة التحديث واإلصالح   
العربية حقوق الرفض والقبول واملبادرة واملراقبة، هلذا       
 يدعون املؤمترون إىل أفق جمتمعي جديد، يضمن حرية       

ول، باعتباره اجتهادا وطنيـا     ئاالجتهاد الفكري املس  
  .)25(وقوميا، يؤمن باالتفاق واالختالف

ني يلكن هذا الربط بني املشروعني اإلصالح
الديين والسياسي مل يقتصر على املثقفني العرب 
فحسب، بل إن الكثري من املثقفني واملتابعني الغربيني 

 بدون عملية أصبح ال يرى إمكانيةً لإلصالح الديين
 وعلى حد تعبري فيليب .إصالح سياسي شامل

بورينغ فإن احملافظة السياسية هي السبب األبرز يف 
فاإلسالم حباجة "، )26(تعويق التطوير أكثر من الدين

على حد " اليوم إىل ثورة فكرية عمادها السياسة
يف مواجهة "يف كتابه عبد الوهاب املؤدب تعبري 
تاج إىل حي املؤدب أن اإلسالم يعترب إذ ؛)27("اإلسالم

  .ينوزابمفكر مثل س
اإلصالح الـسياسي  أن لكن ما جيري تناسيه    

 إذ هو يتناول ضـرورات  ؛أسهل من اإلصالح الديين   
راهنة وميتلك قنوات معروفة، أما اإلصالح الـديين        

 ويتطلب إعـادة قـراءة   ،فإنه يعين رؤية خمتلفة للعامل 
 ؛)28(للمـسلمني النص الديين، والتجربة التارخييـة      

ولذلك فقد يسبق اإلصالح السياسي ويساعد علـى       
 وقد تكون العملية العكـسية      ،والدة اإلصالح الديين  

صحيحة أيضا، مبعـىن أن إصـالح دور الـدين يف           
اتمعات العربية رمبا يساعد على تنظـيم العمليـة         
السياسية وفق أسس سلمية وقانونية أفضل، لكن لن        

بشكل أكيـد اإلصـالح     حيسم اإلصالح السياسي    
 وحيتـاج إىل    ، ذلك أن مساره صعب ومعقد     ؛الديين

أجيال متتابعة، وإذا استخدمنا مصطلحات املـؤرخ       
ن اإلصـالح   إد بروديل لقلنا    نالفرنسي الشهري فرنار  

 أمـا   ،السياسي يدخل ضمن زمن التاريخ القـصري      
اإلصالح الديين فهو أقرب إىل تـاريخ احلقبـات أو       

 ،و عملية تربوية وثقافية متكاملـة  فه؛التاريخ الطويل 
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تنشأ األجيال خالهلا على مفاهيم جديـدة وتـبىن         
. العالقات بني األفراد أيضا وفقًا ألسـس جديـدة        

 وإمنـا   ؛فالدين ال يتدخل فقط يف عالقة الفرد بربـه        
ينسج املنظور الذي يرى الفرد من خالله ذاته وغريه         

  .وعامله
اإلصالح ومن هنا يأيت الرهان على أن إجناز        

الديين من شأنه أن يعيد تنضيد العالقات االقتصادية        
تسهم بال شـك يف     ،  واالجتماعية وفق عالقة تبادلية   

 وهو األمل الذي تطمح     ؛إعالء قيمة اإلنسان وشأنه   
 وعلى رأسـها    ،لتحقيقه مجيع احلضارات والثقافات   

َوَ�َ��ْ�  {{{{:  مصداقًا لقوله تعـاىل    ،احلضارة اإلسالمية 

	َ 
�َ�ْ  .}}}}ِ�� �َدَمَآ�
خطاب اإلصالح يف السياق الـسياسي      

  :العريب

نشأ حول مفهوم اإلصالح يف العامل العـريب        
خطاب عريب حول اإلصالح، وقـد انقـسم هـذا          

 هو اخلطاب الرمسـي     -اخلطاب إىل مستويني؛ األول   

(الذي مثله النظام السياسي العريب الرمسي     
29
، والثاين  )

ت ومجعيـات   هو اخلطاب املدين الذي مثلته منظما     

(اتمع املدين
30
(.  

وبدا أن هناك فجوة كـبرية بـني هـذين          
اخلطابني على مستوى األفكار واملفاهيم واملضامني،      
وحىت املفردات واملصطلحات، لدرجة أن اخلطـاب       
السياسي الرمسي السوري علـى سـبيل املثـال ال          

التطـوير  "يستخدم مفردة اإلصالح؛ وإمنا مصطلح      
  ".والتحديث

اخلطاب السياسي ثـالث     على   تسيطركما  
أقنومات ثابتة ورئيسية، تكاد تكون املفتـاح لفهـم     
طبيعته، وحتليل آلية اشتغاله؛ فهناك أوالً ثنائية الداخل    

 هل اإلصـالح    : التساؤل أساستقوم على   واخلارج و 

وتتحول هـذه الثنائيـة مـع       .  خارجي؟ أمداخلي  
تكاد ثنائية  إىل  الكتابات والتحليالت العربية الرائجة     

 إنتكون يف منتهى التبسيط واإلفقار، وتزيد بالقول        
الضغوطات اخلارجية متنع حتقيق أو إجناز اإلصـالح        

.  من زعيم عريب   أكثر كما ورد على لسان      ؛الداخلي
 النظام العريب الرمسي كثريا من هذه       أفادقد  وعموما ف 

الثنائية جلهة تأجيل قيامه بإصالح داخلـي جـدي         
 الضغط اخلـارجي الـذي      أنر  وحقيقي، على اعتبا  

 وهذا ما   ؛ميارس عليه مينعه من بلورة رؤيته لإلصالح      
 هناك مسرية ما لإلصالح الداخلي      أنجيعلنا نفترض   

 قسرا بـسبب الـضغوطات اخلارجيـة        أوقفتمث  
كما يصر النظام السياسي العـريب علـى        . املتزايدة
 كل ما يتخذه من خطوات إمنـا يـأيت يف           أناعتبار  

 ولـيس نتيجـة     ،ه الداخلية لإلصالح  سياق مسريت 
يضع النظـام الـسياسي     وهكذا  . ضغوط خارجية 

الرمسي الضغوطات اآلتية مـن اخلـارج يف وجـه          
 أناإلصالح املطلوب داخليـا، ويفتـرض حكمـا         

  .مساريهما متعاكسان وليسا متوازيني

أما الثنائية األخرى؛ فهي ثنائية االسـتقرار        
" اإلصـالح "ا يسميه    م والتغيري، فهو يربط دوما بني    

وفـق مـا    " االستقرار"وبني ضمان   ،  مبفهومه طبعا 
يفهمه أيضا، وعلى ذلك فقد أصبح للعرب جمـاهلم         
التداويل اخلاص فيما يتعلق ذه املفاهيم؛ إذ ترافـق         
وفاة أي زعيم عريب حضور مفاجئ وكثيف ملصطلح        

، وتكاد تكون الكلمة السحر أو املفتاح       "االستقرار"
تحوالت السياسية اجلارية يف هـذا البلـد؛   يف فهم ال 

وجدنا ذلك مع وفاة الرئيس السوري حافظ األسـد   
  الفلـسطيين  ، ومع وفاة الرئيس2000منتصف عام  

خترج فجأة أصوات تتحدث عـن      إذ  ياسر عرفات؛   
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أولوية االستقرار وضمانته، وهي اجلوقة ذاـا الـيت     
قرار ل وفاة الزعيم ذاته بنعمة االسـت      بجندها تتغىن ق  

ال تتوقف هذه اجلوقة اإلعالمية والسياسية،      . وفضلها
، وال تتساءل   "االستقرار"ولو للحظة عند ما تسميه      

عن مغزى احلديث عن غياب االستقرار إذا كانـت         
هي ذاا تتربع يف سدة احلكم لعقود طويلة، وملاذا مل          
تستطع أن حتقق هذا االستقرار طوال عقود حكمها        

  .املتطاول
يقة إن مثل هذا التفكري حيمل مفهوما       يف احلق 

سكونيا لالستقرار؛ إذ يتخيل االستقرار علـى أنـه         
سكونٌ تـام يف احليـاة الـسياسية واالجتماعيـة          
واالقتصادية واإلعالمية حيقق هلا مصاحلها، واخلروج      
من هذا السكون ذاته يشكل ديـدا لالسـتقرار،         

ن مل يكن   وعندها يصبح االستقرار مبعناه هذا قريبا إ      
شبيها باملعىن املقصود من االستبداد؛ حيث اهليمنـة        
الكلية والشمولية على مفاصـل احليـاة الـسياسية         
واالقتصادية، وعلى وسـائل اإلعـالم بتفرعاـا        

  .املختلفة
املؤسف يف عاملنا العريب أن نكون ال نـزال         
نتحدث عن خيار االستقرار بوصفه املطلب الـشعيب       

ارات األخـرى الـيت تعطـي       الوحيد، ونغيب اخلي  
لالستقرار معناه احلقيقي والشرعي، فاالستقرار يعين      
يف حقيقته قدرة املؤسسات السياسية والقانونية على       
القيام بعملها بالرغم من تبدل األشخاص القـائمني        
عليها، سواًء أكان نتيجة الوفاة الطبيعيـة، أو كـان       
نتيجة اغتيال سياسي، أو حدث خارج عـن إطـار        

  .يطرة كالكوارث الطبيعيةالس
ال شك أن املؤسسات القانونية حباجة إىل بيئة      
مستقرة حىت تنمو وتنضج؛ كي متارس عملها وفقًـا         
لديناميكيتها الداخلية واخلاصة، لكن هذه الديناميكية      
ال توجد يف ظل سيطرة شخصية ودكتاتورية مطلقة،        
وبوجود كادر بريوقراطي منتفع وغري كفء، وإمنـا        

 ظل حراك إداري وسياسي دائـم، يـسعى         تتم يف 

إلنضاج التجربة التجربة املؤسساتية عرب احلفاظ على       
  .حيويتها، وضخ الدماء اجلديدة باستمرار داخلها

لذلك تبدو السلطات العربية وكأا حباجـة       
، حىت تنجز تغـيريا     "االستقرار الكوين "إىل ما يشبه    

كم قيام الكون   ومبا أنه لن حيصل حب    . دميقراطيا حقيقيا 
؛ لذلك فإننا لن نشهد     "الفوضى املنظمة "على نظرية   

  .تغيريا حقيقيا تقوم به السلطات العربية من ذاا
 إمنـا يـتم     -لألسـف -إن التغيري احلقيقي    

استجابة لضغوط دولية وخارجيـة يف اإلصـالح،        
وأقصى ما تستطيعه هذه السلطات العربية أن تنـاور       

السـتجابة احلقيقيـة    وتراوغ كي تستبعد حلظـة ا     
لالستحقاقات السياسية واالجتماعية اخلانقة، وملـا      
كانت تؤجلها باستمرار فإا ويف حلظة مفاجئة وغري        
متوقعة ستنفجر أمامها، وعندها لن جيدي احلـديث        
املكرر عن االستقرار أو اإلصالح؛ فتأجيل امللفـات        
حبجة ضمان االستقرار هو متاما كتأجيل البحـث يف       

 احلقيقي للوفـاة، والتلـهي يف اكتـشاف         السبب
إن االستقرار حقيقةً ال    . األعراض واملسببات الثانوية  

وجود له سياسيا وقانونيا واجتماعيا؛ ألنه ببـساطة        
خيالف املنطق احليـوي لألشـياء يف حركيتـها وال        
سكونيتها، وادعائنا احلفاظ على االستقرار قد خيفي       

من نزاعات اجتماعية   حتته ما خيفي من أشياء؛  تبدأ        
وسياسية وطائفية كامنة، ورمبا تنتهي حبربٍ أهلية ال        
تطيح االستقرار املزعوم فحسب؛ وإمنا تطيح اتمع       

  .والدولة كليهما
أما الثنائية الثالثة واألخرية؛ فهـي جدليـة        

اإلسرائيلي، فما دام هناك احتالل يف      /الصراع العريب 
. لإلصـالح إذًا  األراضي العربية فال مكان وال وقت       

وعلى العامل كله أن يدرك هذه احلقيقـة فيـساعدنا          
على زوال االحـتالل، حـىت نـستطيع أن ننجـز         

  .اإلصالح
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 أن كيف ميكن ختيـل      :على ضوء ذلك كله   
 ،تقوم هذه السلطات ذاـا باإلصـالح املطلـوب        

فالدميوقراطية على رغم كوا النظام السياسي األكثر       
 وعلى  ،فات والرتاعات قدرة على التكيف مع االختال    

 املطلب األكثر شعبية للكثري من الـشرائح        أارغم  
 الوصول إليها يف العـامل العـريب      أن إال   ؛االجتماعية

ا  ومسارها يكاد يكـون عـصي      ،ليس ذه السهولة  
 ال سـيما بعـد حـدوث        ،وممتنعا على التحقيـق   

اصطفافات جديدة نتيجة االستبداد السياسي الطويل      
البالد العربية، وهـذه االصـطفافات      الذي عاشته   

 ومكاسب مالية   ،ارتبطت معها مصاحل اقتصادية فئوية    
  .ليس من السهولة التنازل عنها

فاالجتماع السياسي العريب الـراهن اليـوم       
 البنيوية املبين عليهـا،     أسسه النظر يف    إعادةيستدعي  

 املتكـررة يف مـا يتعلـق بتكـرار          أزماته أنذلك  
 ،ألهلية يف غـري بلـد عـريب     الصراعات واحلروب ا  
 إىل وحتول النظام الـسياسي  ،وتأجج املسألة الطائفية 

 بالسلطة احملتكرة لكـل اـاالت احليويـة يف     أشبه
 وتزايد الفجوة بني الدولة واتمـع حـىت         ،اتمع

 النظـام   وكـأن  عدوة للمجتمع،    إىلانتهت السلطة   
ين السياسي العريب غري عابئ مبفهوم الشرعية الذي ينب       

 شرعيته غالبا ما يتحصلها مـن       إن إذ ؛عليه وجوده 
 يف سـؤال    أصـبحنا  وهكذا   .خالل العنف واألمن  

متكرر عن املخرج العـريب مـن األزمـة سياسـيا      
 السؤال املتكـرر    أرهقنا بعدما   ،واجتماعيا واقتصاديا 

  . ما حنن عليهإىل أوصلناالذي 

أما بالنسبة خلطاب منظمات اتمع املـدين       
االسـتقالل  "ة حول اإلصالح من مثل مبادرة       العربي
على سبيل املثال، فإا تنطلـق مـن أدىن إىل        " الثاين

أعلى، ومجيعها أشبه باملبادرات املطلبية اليت حتمـل        
مطالب حمددة، تناشد فيه السلطات الرمسية العربيـة        
حتقيقها؛ وهي لذلك تقع يف فخ اإلمهال والتجـاوز         

 وممانعة السلطات الرمسية حبكم تغري املصاحل السياسية،  
  .على التغيري

إن التغيري يف العامل العريب يرتبط بشكلٍ وثيق        
، والنخب هنـا  "اإلصالحية"بوالدة جيل من النخب   

ليس مبعناها الثقايف أو املعريف، وإمنا مبعناها الواسـع         
اليت تشمل النخب السياسية والثقافية واالجتماعيـة       

ور املناط ا يف التغيري   إن الد . والعسكرية واالقتصادية 
دور حموري، إن مل يكن املفتاح الرئيـسي لعملـة          
التحول الدميقراطي الذي يفترض أن متر ا الـبالد          

بيد أن التطور التارخيي لدور النخب يف العامل      . العربية
العريب غالبا ما ارتبط بنمط سليب يف التحول؛ حبكـم   

مـن هـذه    استفادة معظم األنظمة التسلطية العربية      
فضالً عـن اخلالفـات     . النخب، وتوظيفها حلساا  

العقائدية الكبرية، اليت تنازعت هذه التيـارات مـن         
أجلها؛ مما أفسح اال واسعا للعسكر مـن أجـل          
االنقضاض على السلطة، والسيطرة على مقاليد احلياة    
السياسية، وهذا الفشل غالبا ما حتملـه الدراسـات         

حلديثـة إىل دور النخـب يف       السياسية ا /االجتماعية
عملية تشكيل الدولة العربية احلديثة، وعدم قـدرا        
على بناء منط الدولة املؤسساتية، وإمنـا جنحـت يف          
تقوية السلطة التسلطية ذات القدرة الكبرية يف قمـع         

  .املواطنني واحتجاز حريام
لكن مع تعزيز قدرات اتمع املدين عامليـا        

اال لوالدة خنب من نـوع      وعربيا فإن ذلك أفسح     
جديد قادرة على قيادة عملية التغيري باجتاه بناء دولة         
املؤسسات مستندة يف خرباا على التفاعل النشط مع       
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منظمات اتمع املدين العاملية اليت متتلك ميزات مهمة        
  .يف بناء القدرات وتوجيه األهداف حنو التغيري

حنو بنـاء نظريـة     : التجديد واإلصالح 

  :ليةك

 ،دون الطمـوح    إىل التجديد  اتالدعوبقيت  
؛ ذلك  وال تتعدى جمرد أفكارٍ متناثرة ال يربطها ناظم       

مل تترافق مع نتائج عملية تعترب مبثابة خمتربٍ فعلـي         أا  
ل دون إمكانية التأسيس    حا ما   ، وهو لألفكار النظرية 

واألمر ذاته فيما يتعلق باإلصـالح؛ إذ بقـي        . عليها
ياسي يف اإلعالم، سـواًء بالنـسبة       جمرد استثمار س  

للواليات املتحدة، أو بالنسبة لألنظمـة الـسياسية        
 يراوح مكانه   العربية؛ لذلك أرى أن التجديد سيظل     

إىل احلديث عن التجديـد كقـضايا أو        إذا مل ننتقل    
ذلك ينقلنـا   وكنظرية ذات متطلبات عملية وعلمية،      

وبشكل مباشر إىل الطرح الذي يـربط التجديـد          
 حبيث ميكن   ،حلراك االجتماعي والسياسي للمجتمع   با

تركيب عالقة جدلية قائمة بني هذين الطرفني، فلـن      
نستطيع الوصول إىل التجديد إال مع دخول العـامل         

نتقـل  ي ،العريب واإلسالمي يف دورة حضارية جديدة     
 إىل حالـة   ،فيها من حالة الشلل والعطالة والالفاعلية     

بدون ذلك لن يتحقق    الفعل واإلشعاع احلضاري، و   
 وسـيبقى رهـني مـشكالته       ،التجديد الفكـري  

 وبذلك يكون التجديد رهني     االجتماعية والسياسية، 
اإلصالح مبعناه الـشامل الـسياسي واالقتـصادي        

  .والتشريعي
 كرؤية كليـة،  طرح  إذًا عليه أن ي   التجديد  ف

مبعىن أن التجديد ليس جمرد إنتاجٍ فكري يف حقـل          
وإمنا هو نظرية اجتماعية وسياسية      ؛العلوم اإلسالمية 

 جيب البحث عن معاملها والعمـل علـى    ،واقتصادية
 التجديـد أن يقـوم علـى     فعلى .صياغتها وبلورا 
 التأكيـد علـى أن      - أوالمهـا  ؛دعامتني أساسيتني 

التجديد ليس حرفة النخبة، وإمنا هو مبثابـة شـعور          

األمة عليها أن تتحسسه وتتطلبه كي تطلبه وتـسعى       
  . ومن مثَّ تعمل على حتقيقه؛إليه

 مرحلة أساسـية    النقد املتجاوز  أن   -ثانيهما
 والتأسـيس   ،من مراحل هذا التجديد، فنقد ما سبق      

 ضـرورة   ؛عليه بغية رسم وحنت مالمح املـستقبل      
 الـذي هـو     ،يفرضها السياق العملي والنظري معا    

          إىل مراجعة شاملة مع كل انتقالٍ إىل مرحلـة حباجة
زيد من أمهية ذلك هو طبيعة التحوالت       جديدة، وما ي  

 والـيت   ، والتغريات املعرفية اليت حتدث يوميا     ،العاملية
 ؛تطلب منا قبل التعامل معها النظر إىل ما كنا عليـه  ت

كي نطمح يف املستقبل أن نـصل إىل أفـضل مـا            
  .سنكون عليه

سؤال التجديد لدى اخلطاب اإلسـالمي املعاصـر        ف
 وجودية، إا مسألة حياة     اليوم أصبح بال شك مسألةً    

أو موت، فإذا مل يتمكن من جلو الـصدى علـى           
 فإنه لن يـستطيع أن  ؛مفاصله اليت تكلّست واهترأت  

يسهم يف صنع العامل فكريا وثقافيا، وإذا مل خيرج من          
         عزلته إىل رحاب املعرفة اإلنسانية فإنه سيبقى جيتـر

قـود،  مقوالته اليت ما فتئ يكررها ويعيدها منـذ ع        
وهذا السؤال عليه أن ينبع من حاجتنا لتجديد ذاتنا،         
وليس من حاجة اآلخرين احملض سياسية لتغيري ذاتنا،        
فالتجديد عملية جوانية وليست جتميلية برانية، إـا        
تتعلق بإعادة صياغة األسس والبناء املعريف الذي انبىن        

 وشكّل تارخييا ال   ، وأصبح يشكّل وعينا   ،عليه خطابنا 
 ،عينا الذايت، إنه إذًا ما نقدم به ذاتنـا إىل العـامل           و

والصورة اليت نعكس به تصورنا ورؤيتنا للعامل، ومن        
هنا يصبح سؤال التجديد سؤال اللحظـة التارخييـة       
املصريية الذي ال فرار منه أو رب، وال جتدي معـه           

ن اإلسالم يقدم أفـضل     إاملراوغة أو التحايل بالقول     
لعامل، أو القبول بأن اإلسالم هو احلل       منوذج إنساين ل  

ملشاكلنا السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية،     
ذلك أن العامل اليوم مل يعد يتوقف كثريا عنـد مـا            
نقوله حنن ألنفسنا مث نقف عند حدود القول، فحالنا         
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السياسي وختلفنا االقتصادي وإرثنـا االجتمـاعي        
نه بامتياز، وهو ما    يكشف عن حال خطابنا ويعبر ع     

يعين أن التجديد يف أحد جوانبه هو عملية تنمويـة          
تستهدف اإلصـالح الـسياسي     كما ذكرنا،   شاملة  

وتأخـذ بعينـها   ، الذي ال مفر منه كخطوة مركزية     
 وما يرافق ذلـك     ،أيضا إعادة بناء النظام االجتماعي    

 عنـدها   ،من إصالحات اقتصادية وثقافية وإعالمية    
نفس الوقت سؤال التجديد ليـصبح      يتضح ويتسع ب  

معىن الوجود اإلسالمي يف املستقبل، وليكثّف حقيقة       
أن الواقع اإلسالمي ال إصالح لـه بـدون صـالح     
خطابه وجتديده، فالتحديات اليت تنتظره هي حبجـم        

 ما  هالعوائق واملوانع اليت تعترضه خالل مسريته، لكن      
  فعندها تبقى عمليـات    ،دام قد أصبح سؤال الوجود    

املمانعة مجيعها جزًءا من صريورته ومساعدةً لـه يف         
 .بلورة خطابه وصقله
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