
أعالم 
في ذاكرة التنوير 

2022

كّتاب العدد : 
 

يل  * محمد ج�ب

* محمد عزت 

 



ي ... 
صالح الدي�ن رشيد رضا والإ

انقالب عىل النقالب

مــن الشــائع عــن الشــيخ رشــيد رضــا؛ 

مام  أنـّـه نّفــذ انقالبــاً فكرياً عــى تعاليــم الإ

ــالح  ص ــة الإ ــى مدرس ــده، أو ع ــد عب محم

 ، ي
التوفيقيــة )بقيــادة جمــال الديــن الأفغــا�ن

»التســّلف«؛  لصالــح  عبــده(  ومحمــد 

ن  ــ�ي ــكالية( ب ش ــل )الإ ــة الوص ــه كان حلق وأنّ

 ، الحــركي ســالم  مدرســة »الإصــالح« والإ

ن  ــلم�ي ــوان المس ــة الإخ ــت جماع ــذي كان ال

)بقيــادة تلميــذه حســن البنــا( نموذجــه 

الأول والأبــرز.

تلــك  صحــة  تأكيــد  أجــل  ومــن 

طبيعــة  مناقشــة  ن  يتعــ�ي اضــات؛  الف�ت

بفكــر  وعالقتــه  وحــدوده،  »الإصــالح«، 

ــاً  ــا منقلب ــا إذا كان رض ــث م ــا، وبح ــيد رض رش

حيثيــات  ومــا  الإصــالح؟  فكــر  عــى  فعــالً 

يل   محمد ج�ب
كاتب مرصي 



ــياقه  ــيخ بس ــة الش ــا عالق ــالب؟ وم ــذا النق ه

اً مــدى تكريســه  الجتماعــي والتاريخــي؟ وأخــ�ي

ــة للعالــم، وهــل كان رائدهــا  ــة الأصولي للرؤي

ــا؟ ــة إشــكالية مــن حلقاته ي الأســاس أم حلق
�ن

بدايات المصلح ومآزق اإلصالح
ي الوقــت الــذي انطلقــت فيــه دعــوات 

�ن

نشــاطات  ظهــرت  القاهــرة،  مــن  صــالح  الإ

ــا  ــرز أعالمه ــن أب ــام، كان م ي الش
ــة �ن إصالحي

الأزهــر،  ي 
�ن درس  الــذي  الجــر،  ن  حســ�ي

ــة  ــة »الوطني ــس المدرس ي طرابل
ــس �ن ــم أّس ث

ي درس فيهــا رشــيد رضــا.
ســالمية«، الــىت الإ

ــة  ي القلمــون، لعائل
ــد �ن كان رضــا قــد ُول

ي كّتــاب القريــة، ثــم 
اف«، وتعّلــم �ن مــن »الأ�ش

دخــل مدرســة حكوميــة، لــم يلبــث فيها ســوى 

عــام واحــد، لســخطه عــى مناهــج التدريــس 

ــل إىل  ؛ لينتق ن ــ�ي ــج موظف ــدف لتخري ي ته
ــىت ال

ســالمية(،  ن الجــر )الوطنيــة الإ مدرســة حســ�ي

يعــة واللغــة، وبعــد  ويــدرس فيهــا علــوم الرش

ي 
ي طلــب العلــم �ن

ع �ن إغــالق المدرســة، �ش

ي طرابلــس.
المــدارس الدينيــة �ن

ســيطبع هــذا التكويــن )أحــادي الثقافــة( 

ة رشــيد رضــا بأكملهــا؛ إذ ظــّل حــىت  مســ�ي

ــم  ــاً، ول ي ثقافي
ــذا�ت ــاء ال ــه يشــعر بالكتف رحيل

يســع لتعّلــم لغــة أجنبيــة )وإن كان اّطلــع 

قامــة أيـّـة  جمــة(، أو لإ عــى بعــض الكتــب الم�ت

، عــى عكــس أســتاذه،  ن عالقــات مــع الأوروبيــ�ي

محمــد عبــده، الــذي أتقــن الفرنســية، وأقــام 

عالقــات وثيقــة مــع مفّكريــن وساســة أجانــب.

بالــذات  العالقــات  هــذه  وبواســطة 

ن دعــم مــاىلي  اســتطاع محمــد عبــده تأمــ�ي

اإلمام محمد عبده



ن قــّرر تأســيس مجلة  وإداري لرشــيد رضــا، حــ�ي

تــه السياســية،  »المنــار« 1898، ومــن خــالل خ�ب

ــل خالصــة تجربتــه،  قــّدم لرضــا نصيحــة تمّث

السياســية  الرصاعــات  عــن  البتعــاد  وهــي 

بيــة  ال�ت قضايــا  ي 
�ن والنغمــاس  ة،  المبــا�ش

التخلــف  مــن  الأمــة  وانتشــال  والتعليــم، 

ــة المــدى  ــة طويل والضعــف، برســم المواجه

مــع الآخــر الســتعماري، ل المواجهــة العاجلة 

. ي
ــا�ن ــَل الأفغ ــا أِم ة، كم ــا�ش والمب

ي الأســاس لإحيــاء 
تأسســت »المنــار« �ن

أطلقهــا  ي 
الــىت الوثقــى«،  »العــروة  تعاليــم 

لــم  ي 
والــىت  ،1884 عــام  وعبــده  ي 

الأفغــا�ن

يصــدر منهــا إل 18 عــدداً، بعــد أن نــزع رضــا 

، حــىت  عــن تلــك التعاليــم طابعهــا الســياسي

ن  نجل�ي تتــالسش المتاعــب المتوقعــة مــن قبــل الإ

ي مــرص، وصــارت »المنار« اســتئنافاً 
والســلطة �ن

ــذي  ــري الجتماعــي والفكــري ال للخــط التحري

يخــّص  فيمــا  الشــيخان، خصوصــاً  صاغــه 

ــالمية. س ــدة الإ الوح

ورغــم تخــّىي الشــيخ رضــا عــن أّي طــرح 

ة  ، إل أّن السياســة كانــت حــا�ن ســياسي مبــا�ش

ي ردوده عــى 
ي اختيــاره لموضوعاتــه، و�ن

دائمــاً �ن

العلمانيــة؛  »المقتطــف«  جريــدة  مقــالت 

ومــن ثــم فقــد كانــت مجلــة سياســية بالمعــىن 

العميــق.

ــالمية  س ــة الإ ــرة الجامع ــت فك ــد كان فق

الأســاس  هــي  سياســية(،  فكــرة  )وهــي 

ي تحديــده لهــا، يقــول 
الفكــري للمجلــة، و�ن

أحدهمــا  طرفــان:  ]الجامعــة[  »لهــا  رضــا: 

ــن  ســالمي، الذي ــن الإ ــن بالدي يضــّم المعتقدي

يمانيــة حــىت يكونــوا  يربطهــم رابــط الأخــّوة الإ

ــت هــذه الرابطــة،  ــد انحل جســماً واحــداً، وق

لكّنهــا لــم تنتــِه، غــ�ي أّن مــن الممكــن توثيقهــا 

العامــة  الإجــراءات  مــن  بعــدد  وشــّدها 

ــذي  ــو ال ــرف الآخــر؛ فه ــا الط ــة. أّم والخاص

ه مــن أرباب الملــل برابطة  يربــط المســلم وغــ�ي

يعــة العادلــة، وهــذه الرابطــة طــرأ عليهــا  الرش

ــا  ــات، وم ــض الحكوم ي بع
ــا �ن ــّل عقدته ــا ح م

ي حكومــات أخــرى، فصــار الحــال 
أزالهــا كليــاً �ن

ي كّل ُقطــر أن يســعوا 
ن �ن ي عــى المســلم�ي

يقــصن

ــون  ــن يحكم ــم الذي ــع مواطنيه اك م ــ�ت بالش

معهــم بحكومــة واحــدة إىل كّل مــا يعــود عــى 

وطنهــم وبالدهــم بالعمــران، ويفّجــر فيهــم 

ــة  ــن المنع ــد م ــل مزي ــن أج ــورة م ــع الث ينابي

والقــوة والســتعداد«.

ي معارضة فصل 
»كان رشيد رضا الصوت الأك�ث بروزاً �ف

الخالفة عن السلطنة والأك�ث صخباً بعد سقوط الخالفة 
نفسها«



جامل الدين األفغاين

تحقيــق  مــكان  بالإ أّن  رضــا  واعتقــد 

ويــج للوســائل  ســالمية عــ�ب ال�ت الجامعــة الإ

 ، ي
ي تــؤدي إليهــا، مثــل الإصــالح الديــىن

الــىت

ورغــم تخليــه عــن العمــل الســياسي الرصيــح، 

إل أنـّـه كان مــدركاً أّن إصالحــاً مــن هــذا النــوع 

لــن يتحقــق بمعــزل عــن إرادة سياســية »تجمــع 

ن عــى عقيــدة واحــدة وقانــون  كلمــة المســلم�ي

عــي واحــد، ولغــة واحــدة )هــي العربيــة(«. �ش

وبالنســبة إليــه؛ فــإّن الإصــالح المأمــول 

»يتوقــف عــى تأليــف جمعيــة إســالمية، تحــت 

ي كّل 
حمايــة الخليفــة، يكــون لهــا ُشــعب �ن

ي مكــة 
ُقطــر إســالمي، وتكــون أعظــم ُشــعبها �ن

ــع  ي يؤّمهــا المســلمون مــن جمي
ــىت المكرمــة، ال

ي مواقعهــا ومعاهدهــا 
الأقطــار، ويتآخــون �ن

ــعبة  ــذه الش ــات ه ــم اجتماع ــة، وأه المقدس

ــف«. ي ي موســم الحــج الرش
ــون �ن تك

بهــذه  مهمــات  ثــالث  رضــا  وينيــط 

: لجمعيــة ا

ي البــدع والتعاليــم الفاســدة قبــل 
1- تــال�ن

انتشارها.

2-  إصالح الخطابة.

3-  الدعوة إىل الدين.

ــق آمــالً عريضــة عــى هــذه  وهــو يعل

ن  بــ�ي تقــارب  إحــداث  أهمهــا  الجمعيــة، 

ــّد  ــى ص ــاد ع ــالمية، والتح س ــات الإ الحكوم

هجمــات أوروبــا، وإيقــاف مطامعهــا عنــد 

حــدود معينــة! ويرســم لهــا أفقــاً صاغــه 

ي 
ــ�ي �ن ي الفرن

ــا�ن يط ــف ال�ب ــرار التحال ــى غ ع

ي 
ــ�ي �ن ــوذج الأمري ــة، والنم ــة الخارجي السياس

بيــة  بال�ت المتعلقــة  الداخليــة  الإصالحــات 

والتعليــم.



متثال ابن خلدون يف تونس العاصمة

ويــدرك المصلــح الســوري محدوديــة 

صــالح  الإ ي 
�ن والتعليمــي  بــوي  ال�ت الجانــب 

ن لهــذا الإصــالح:  طــ�ي المأمــول؛ لــذا يضــع �ش

قائمــاً  شــورياً  الحكــم  يكــون  أن  أولهمــا: 

ــوله  ــة، يت ن الرعي ــ�ي عــى العــدل والمســاواة ب

»أُجــراء  بمثابــة  يكونــون  أكفــاء  موظفــون 

لهــا، ول مســتبدين  ليســوا ســادة  لالأمــة«، 

عليهــا.

، وهــو مرتبــط بــالأول: تغيــ�ي  ي
والثــا�ن

أفــكار الأمــة وأخالقهــا بنــرش العلــوم والآداب 

لــدى  يولــد  حــىت  والأخالقيــة،  الجتماعيــة 

الســتعداد  آن،  ي 
�ن الحــكام  ولــدى  الأمــة، 

صــالح. لالإ

ي مالحظــة بالغــة الخطــورة، وهــي 
و�ن

مســتوحاة من فلســفة ابن خلــدون الجتماعية، 

يرفــض رضــا أن تكــون الشــورى مجــرد »ائتمــار 

ــل يجــب أن  ــه«؛ ب ــن وعمــل بهدايت ــر الدي بأم

تكــون انعكاســاً ميكانيكيــاً لالرتقــاء الجتماعــي، 

وإل لــن يطــول العهــد عليهــا، كمــا كان الحــال 

ن الأوائل؛  مــع حكومــة الشــورى عنــد المســلم�ي

ي 
ــات �ن ــا العصبي ــت به ــث أن عصف ــم تلب إذ ل

مهدهــا. وعليــه؛ يســتنتج أّن »التاريــخ الطويــل 

ة الأمــة التاريخيــة كان ثمرًة  ي مســ�ي
لالســتبداد �ن

ن للســيطرة عــى  لعــدم اســتعداد المحكومــ�ي

حكامهــم، بســبب قلــة معارفهــم الجتماعيــة« 

ــه »أســس  ي كتاب
)كمــا يقــول فهمــي جدعــان �ن

ي العالــم 
ســالم �ن التقــدم عنــد مفكــري الإ

ي الحديــث« 1988(. العــر�ب

ي طبيعــة الحــال، تطّلــب النوعــان مــن 
�ن

افــاً  المواجهــة، السياســية والحضاريــة، اع�ت

ســالم عــن  ــه الإ ي ن ، مــع ت�ن ن ــف المســلم�ي بتخّل



»لم يكن انقالب رضا عىل أستاذه محمد عبده كامالً فقد 
ي رؤيته السياسية وُعرف بموقفه المهادن من 

جاراه �ف
الستعمار«

ــذة  ــار التلم ــن آث ــٍر م ــك، وكأث ي ذل
ــّبب �ن التس

أعطــى   ، ي
والأفغــا�ن عبــده  عــى  الفكريــة 

تطويــر  ي 
�ن ســالم  لالإ حاســمة  أولويــة  رضــا 

وانتشــالهم  المعا�يــن  ن  المســلم�ي حيــاة 

ــكّل  ــرآن هــو الحــّل« ل ــف؛ فـــ »الق ــن التخل م

لالأمــة  تعــود  إليــه  وبالرجــوع  المشــكالت، 

وحدتهــا، وتُقــام فيهــا الشــورى والعــدل )كمــا 

ي كتابــه »جــذور 
يقــول أحمــد صــالح المــال، �ن

المعــا�ة،  مــرص  ي 
�ن ســالمية  الإ الأصوليــة 

رشــيد رضــا ومجلــة المنــار 1935- 1898«.

حــىت هنــا كانــت الأساســات الفكريــة 

ن أعالمهــا  ــ�ي ــاً عليهــا ب لمدرســة الإصــالح متفق

ي انحرافهــم 
ن تكمــن �ن الثالثــة؛ فأزمــة المســلم�ي

ن  ســالم؛ فهــم كانــوا أعــزاء وأقويــاء حــ�ي عــن الإ

ن  ــ�ي ــاىل، وح ــم هللا تع ن بتعالي ــك�ي ــوا متمس كان

تخلــوا عنهــا كان مــن الطبيعــي أن يصابــوا 

بالتخلــف والنحطــاط، وحــىت يمكــن رفــع هذه 

ســالم. لهيــة، تجــب العــودة إىل الإ العقوبــة الإ

حيثيات االنقالب المنقوص
تطهــ�ي  عــى  صــالح  الإ أعــالم  اتفــق 

ســالم مــن شــوائبه، وبــدؤوا بالتصــوف،  الإ

، وينتهــي منــه  ي
ــه مــا كان يدينــه الأفغــا�ن إّل أنّ

ه، ومــا كان يقاربــه  لينتقــل إىل غــ�ي �يعــاً 

محمــد عبــده بحــذر ورويــة، اشــتبك معــه 

إذ  بتصلــب وعنــف شــديَدين؛  رشــيد رضــا 

تجــاوز الشــيخان معــاً، ليســتلهم ابــن تيميــة، 

ي حملتــه الضاريــة 
ويســتدعيه، كي يشــارك �ن

ي شــنتها »المنــار«.
عــى الصوفيــة الــىت

ــن  ــا اب ــتدعي رض ــولً أن يس ــس معق ولي

البــدع ويتجّنــب رؤيتــه لالإصــالح؛  ي 
تيميــة �ن

ن تعلــق الأمــر بـ »الســلف الصالــح«، الذي  فحــ�ي

حــاول محمــد عبــده، بعنــاٍد حديــدي، التخفــف 

ــلطة  ــك الس ــن تل ــا ع ــع رض ــلطته، داف ــن س م

ي عــاٍل تظهــر عليــه  المعياريــة بحــّس تكفــ�ي

. ن ــ�ي ــه الع ــكل ل تخطئ ــة بش ــن تيمي ــة اب بصم

رضــا  ألغــى  الــروح؛  هــذه  وضمــن 

ي 
�ن دوره  بحــرص  تقريبــاً،  العقــل،  وظيفــة 

ــن  ــد، وم ــة العقائ ــى صح ــل ع ــة الدلئ إقام

ثّــم تحــّدد مســبقاً موقفــه مــن الجتهــاد؛ 

ــاب  غــالق ب فرغــم رفضــه »النظــري جــداً« لإ

الجتهــاد، إل أنّــه، بتعريفــه لالجتهــاد بأنّــه 

ة  »تقّيــد محــض بأحــكام القــرآن والســّنة وســ�ي

ــراً  ــع حج ــد وض ــون ق ــح«، يك ــلف الصال الس

إضافيــاً خلــف بــاب الجتهــاد الُموصــد.



استيالء إيطاليا عىل طرابلس عام 1911

ي مســار كهــذا أن يعيــد رضــا 
وطبيعــي �ن

ــدة  ــلطة مقي ــاع« كس ــوم »الإجم ــت مفه تثبي

لالجتهــاد، حــىت كاد أن يســاويه مــع ســلطة 

القــرآن والســّنة، وطبيعــي أيضــاً أن يكــون 

ي علــم الــكالم متناغمــاً مــع موقفــه 
موقفــه �ن

ي الفقــه؛ إذ كان منــذ بداياتــه الأوىل رافضــاً 
�ن

، وظــّل ُمحصنــاً  ي
لــة ومنحاهــم العقــال�ن ن للمع�ت

ــده،  ــد عب ــتاذه محم ات أس ــ�ي ــن تأث ــالً م طوي

ن )لحقــاً  اىلي رصــ�ي ن ن بحــّس اعــ�ت
ّ الــذي تمــ�ي

ســيحاول رضــا تطهــ�ي محمــد عبــده مــن 

ال؛ وسيحشــد كّل الأدلــة الممكنة  ن درائــن العــ�ت

اليــة  ن الآراء الع�ت أّن  يُثبــت  والمتخيلــة حــىت 

مــام مدسوســة عليــه(. المنســوبة إىل الإ

نّفــذ  قــد  عبــده  محمــد  الشــيخ  كان 

 ، ي
ــا�ن ــن الأفغ ــال الدي ــى جم ــاً ع ــاً فكري انقالب

حــّول بموجبــه »الإصــالح« مــن أيديولوجيــا 

إىل   ، ي الغــر�ب للمحتــل  ومواجهــة  تجميــع 

خطــة بعيــدة المــدى لإصــالح البنــاء الفكــري 

يكــون  المعــىن  وبهــذا  ســالمي،  الإ للعالــم 

ــة اســتئناٍف، بوجــٍه  وع رشــيد رضــا بمثاب مــرش

؛ أي نّفــذ انقالبــاً عــى النقــالب. ي
مــا، لالأفغــا�ن

تتمة االنقالب
انقــالب رشــيد رضــا عــى  لــم يكــن 

ي رؤيته السياســية، 
أســتاذه كامــالً؛ فقد جــاراه �ن

وُعــرف بموقفــه المهــادن مــن الســتعمار، منذ 

ــ�ي  ــىت تباش ــار«، ح ــه »المن ــت مجلت أن انطلق

ي تحــّول موقــف 
ــة الأوىل، الــىت الحــرب العالمي

ــن  ي م ن ــ�ي نجل ــالل الإ ــو الحت ــا نح ــا خالله رض

الرضــا إىل العــداء؛ لتيقنــه مــن خيانــة بريطانيــا 

. ن ــلم�ي للمس



المفقــود  العنــرص  هــو  هــذا  كان 

لالنقــالب، وكان عــى رضــا، مــن أجــل إتمــام 

ومواقفــه  ي 
الأفغــا�ن إىل  العــودة  انقالبــه، 

ــذه  ــتحمل ه ــتعمار، وس ــن الس ــة م المتصلب

ي 
ــوٍع مــا، لمــن رأوا �ن الخالصــة صدمــة، مــن ن

ــة  ــا الأم ــاً عــن قضاي رشــيد رضــا منافحــاً دائم

الســتعمار. ن ضــّد  يلــ�ي ل  ومناضــالً 

موقفــاً  رضــا  أظهــر  الوقــت  طــوال 

مقالتــه  خــالل  مــن  لالســتعمار،  مناهضــاً 

، رغــم لغتهــا العنيفــة،  ي
»نصــف الناريــة« الــىت

عليهــا  ســياسي  موقــف  أّي  بنــاء  يمكــن  ل 

ضــّد الســتعمار، ول يمكــن لقارئهــا قطعــاً 

ــة  ــة مقاوم ي حرك
ــار وينخــرط �ن أن يحتشــد ويُث

ي طبيعــة الحــال، ضــّد 
سياســية أو عســكرية، �ن

؛ إذ اختــار رضــا طريــق المقاومــة  ن نجلــ�ي الإ

الحضاريــة بعيــدة المــدى.

الســياسي  عبــده  محمــد  موقــف  كان 

ــة الحصــول عــى  ــاً عــى اســتبعاد إمكاني قائم

ي ظــّل تخّلــف الأمــة وضعفهــا 
الســتقالل �ن

البــادي، ولــم يكــن رضــا بمنــأى عــن هــذا 

ّ عنــه، فقــط، بلغــة جمــال  الموقــف، بــل عــ�ب

، وهنــا كُمَنــت الخدعــة. ي
الديــن الأفغــا�ن

موقفــه  رضــا  بــىن  أســاس  أّي  عــى 

ن أعالم مدرســة  ؟ لــم يكــن هنــاك بــ�ي الســياسي

، عبــده، رضــا، مــن  ي
الإصــالح الثالثــة: الأفغــا�ن

هــو منقــوُص الســتقالل أو التابــع أو المقلــد، 

ــول إّن رضــا  ــاك مجــال للق ــس هن ــاىلي لي وبالت

اً  قــد تبــىن موقفــاً مهادنــاً مــن الســتعمار ســ�ي

ي 
اً مــا خالفــه علنــاً �ن عــى خطــى عبــده؛ فكثــ�ي

ــن  ــث ع ــب البح ــاىلي يج ــدة؛ وبالت ــا عدي قضاي

. شــكاىلي ي عليــه هــذا الموقــف الإ
ســبب آخــر بـُـىن

ــاراً يحــّدد موقفــه مــن  وضــع رضــا معي

ــن  ــاً م ــوب رأس ــار مجل ــو معي ــتعمار، وه الس

ســالم؛ إذ حــّدد  قلــب الممارســة التاريخيــة لالإ

الخــروج  ي 
تقتــصن بعينهــا  الفقهــاء أوضاعــاً 

ــالمية،  س ــدة الإ ــه للعقي ــم: تحدي ــى الحاك ع

ن لشــعائرهم، إلغــاؤه  منعــه أداء المســلم�ي

عــي  ؛ فيضيــع العلــم الرش ي
للتعليــم الديــىن

طــالب  هنــاك  ليــس  إذ  العلمــاء؛  بمــوت 

أّن  رضــا  رأى  وعليــه؛  عنهــم،  يحملونــه 

ــّس  ــم يم ــا ل ــول م ي مقب ن ــ�ي نجل ــالل الإ الحت

ي الســابق 
ي وضعهــا الفقهــاء �ن

الثوابــت الــىت

ــر  ــ�ي للجزائ ــالل الفرن ــن الحت ــه م )كان موقف

عدائيــاً بالكامــل؛ نظــراً لفــرض فرنســا ثقافتهــا 

بالقــوة عــى المجتمــع الجزائــري المســلم، 

ــه  ــس ثقافت ــدأ، لطم ــم يه ــذي ل ــعيها، ال وس

ي تخــطٍّ لموقــف أســتاذه محمــد 
المحليــة(. و�ن

ــا  ف رضــا بحــّق بريطاني عبــده المهــادن، اعــ�ت

ســالمي بحكــم  ي الســيادة عــى العالــم الإ
�ن

ي والعلمــي.
تفوقهــا الأخــال�ت

�يعــاً مــا ســتتالسش أوهــام رضــا حــول 

النوايــا الطيبــة لالســتعمار؛ فبعــد اســتيالء 

ــدلع  ــام 1911، وان ــس، ع ــى طرابل ــا ع إيطالي



ن دول البلقــان والدولــة العثمانيــة،  الحــرب بــ�ي

ية  عــام 1912، بــدأ رضا يــدرك الطبيعــة التدم�ي

ــة«،  قي لالســتعمار وتعقيــدات »المســألة الرش

ى  ي ظــّل الأطمــاع المتناميــة للــدول الكــ�ب
�ن

صدارتهــا  ي 
و�ن الخالفــة«،  »إرث  اقتســام  ي 

�ن

ــميها. ــا كان يس ــة«، كم ــا »العاقل بريطاني

ي بريطانيــا، 
بــدأ رضــا يفقــد الأمــل �ن

عــى  والتحريــض  علنــاً،  معارضتهــا  وقــّرر 

ــززت  ســالمية، وّع ي المجتمعــات الإ
ــا �ن وجوده

العدائيــة  نزعتــه  الأوىل  العالميــة  الحــرب 

ي ُعرفــه هي 
تجاههــا، حــىت أصبحــت بريطانيــا �ن

ي 
ع بإصــدار ثا�ن ّ « حــرصاً؛ وت�ب »الشــيطان الأكــ�ب

ســالمي  ي العالــم الإ
« �ن فتــوى »تكفــ�ي ســياسي

الحديــث )كانــت الأوىل مــن نصيبــه أيضــاً، 

ن كّفــر الحاكــم المســتبد أثنــاء �اعــه مــع  حــ�ي

الســلطان عبــد الحميــد(؛ إذ رأى أّن الحيــاة 

ــح وِرّدة  ــر �ي ــا »كف ــلطان بريطاني ــت س تح

ســالم«، ورغــم هــذا الجنــوح )المتوقع  عــن الإ

ــة أو ســلفية( نحــو  ــة: إصالحي ــة أصولي مــن أيّ

، لــم يطــّور رضــا أيّــة نظريــة للجهــاد  التكفــ�ي

ــتعمار. ــّد الس ض

الخالفــة  دخلــت  الزمــن،  هــذا  ي 
�ن

العثمانيــة بخطــى واســعة و�يعــة مرحلــة 

عــى  العظمــى  القــوى  وتنافســت  أفولهــا، 

اطوريــة، واحتــّل الحلفــاء )بريطانيــا  م�ب تركــة الإ

ي تركيــا نفســها، فيمــا حــاول 
وفرنســا( أرا�ن

مصطفــى كمــال أتاتــورك رّد الثقــة إىل الجيــش 

ي 
، �ن ن ــ�ي ــّد المحتل ــال ض ــ�ب النض ــعب، ع والش

وقــٍت كانــت فيــه الحكومــة العثمانيــة متورطــة 

ــت  ــة، انته ــدول الأوروبي ــع ال ــاومات م ي مس
�ن

ي 
بقبولهــا بمعاهــدة »ســيفر« 1910 المهينــة؛ الىت

ــورك  ــة، إل أّن أتات اطوري م�ب ــق الإ ــت تمزي كرّس

ــة  داده منطق ــاً، باســ�ت حطــم المعاهــدة علمي

ــدة. ــود المعاه ــن بن ــة ضم «، الداخل ــ�ي »أزم

آنــذاك، كان كّل نــرص يحققــه الكماليــون 

العاجــزة،  الســلطنة  رصيــد  مــن  يُخصــم 

جــاء  إذا  حــىت  إطاحتهــا،  إمكانيــة  ويعــزز 

ــرة  ي أنق
ي �ن

ــس الوطــىن ــام 1922 ألغــى المجل ع

الســلطنة، وأعلــن تركيــا دولــة جمهوريــة، وهــو 

ي ماهــت 
ي مــرص، الــىت

قــرار ل�ت تأييــداً جارفــاً �ن

كيــة،  ال�ت ونظريتهــا  الوطنيــة  حركتهــا  ن  بــ�ي

ســالمي، لكــن  ي بقيــة العالــم الإ
وتأييــداً حــذراً �ن

بعــد دفــع القــرار إىل نتيجتــه المنطقيــة بإلغــاء 

الخالفــة، عــام 1924، ثــارت ثائــرة العالــم 

ســالمي. الإ

ــروزاً  ــ�ش ب ــوت الأك ــا الص ــيد رض كان رش

ــلطنة،  ــن الس ــة ع ــل الخالف ــة فص ي معارض
�ن

والأكــ�ش صخبــاً بعــد ســقوط الخالفــة نفســها، 

ــاً. ــه لحق ــا اشــُتهر ب وكان هــذا م



: هل كان  ي
جمال الدين الأفغا�ن

»عراب الصحوة« إسالمياً؟

ــكان  ي أي م
ــه �ن ــن الواضــح أنّ ــه لم »إنّ

ســالمية(  ــدة )الإ ــه هــذه العقي اســتقرت في
واســتخدمت  العلــوم  خنــق  حاولــت 
طريــق  عــن  مقاصدهــا  ي 

�ن رائــع  بشــكل 
الســتبداد«.. ل يتصــور إســالمي معا� أّن 
هــذه الجملــة مكتوبــة بقلــم جمــال الديــن 
ســالمية«  الإ الصحــوة  »عــراب  ي 

الأفغــا�ن

ة لعالــم اللغويــات  أثنــاء رده عــى محــا�ن
ي 

ــان، �ن ، إرنســت رين ــ�ي ق الفرن والمســترش
 »Débats« تهــا جريــدة الســوربون، ونرش
جــم  ي أيــار )مايــو( 1883 ولــم يُ�ت

الفرنســية �ن
المقــال إىل العربيــة إل العــام 2005، ودون 
كثــ�ي مــن الضجيــج، بعــد إهمــال امتــد إىل 

ــاً! 118 عام

يل   محمد ج�ب



ي كتابــه »دعــوة التقريــب 
مارقــاً«، كمــا يقــول �ن

ــان«. ن الأدي ــ�ي ب

ي إىل فكــرة 
بعــد ذلــك تحــول الأفغــا�ن

ّ عــن  ســالمي، كمــا عــ�ب توحيــد العالــم الإ
ي خاطراتــه، بــدلً مــن توحيــد  الأديــان 

ذلــك �ن
داء  بــأّن  الأكيــد  لقتناعــه  براهيميــة؛  الإ
»انقســام  إل  ليــس  ســالم  الإ مجتمعــات 
عــى  واختالفهــم  آرائهــم  وتشــتت  أهليــه 
ــد  ــالف«، وق ــى الخت ــم ع ــاد واتحاده التح
ن  بــىن قناعتــه هــذه عــى الفكــرة الشــائعة بــ�ي
ن عــى حــٍد  ن والمفكريــن المســلم�ي ق�ي المســترش
.» ن ــلم�ي ــاط المس ــة بـــ »انحط ــواء والمتعلق س

الأدويــة  صنــوف  ي 
الأفغــا�ن ويتنــاول 

الفّتــاك  النحطــاط  داء  لعــالج  المطروحــة 
ــول:  ــام، فيق ــرأي الع ــف ال ــل تثقي ــدأ بح فيب
ــا أّن أمــراض الأمــم  ي زمانن

»لقــد ظــن قــوم �ن
ــا  ــل إنهاضه ــا تكف ــد وأنّه ــرش الجرائ ــج بن تعال
وتنبيــه الأخــالق! لكــن أيــن مــن يقــرأ ومــن 
يكتــب فضــالً عمــن يفهــم؟ ومــن ذا الــذي 
ي درك الهبــوط، 

يســتطيع تفهيــم أمــة، هــي �ن
فائــدة الجرائــد؟«.

جــدوى  عــدم  يثبــت  أن  وبعــد 
ي وضــٍع كهــذا، يتطــرق إىل حــل 

الصحافــة �ن
التعليــم الــذي ارتضتــه النخبــة المفكــرة 
العربيــة لــداء التخلــف فيعلــق عليــه قائــالً: 

اتيجية تدور حول  »كانت أفكاره ُمصممة لأهداف إس�ت
كيفية النهوض بالأمة ومواجهة أوروبا الستعمارية«

ي أصابــت معــىن 
فمــع التحــولت الــىت

ســالم وتعــدد هــذا المعــىن عــاد مصطلــح  الإ
خصائــص  أخــص  عــى  ليــدل  العقيــدة 
ي محمــد  يمــان كمــا جــاء بــه النــىب ســالم: الإ الإ
ــم يكــن  ــّم ل ــه وســلم، ومــن ث صــى هللا علي
ن مــن مهــرب ســوى  ن المتدينــ�ي أمــام المثقفــ�ي
ي والتعميــة عليه 

تجاهــل ترجمــة مقــال الأفغــا�ن
وتخليــص مضمونــه لأتباعهــم كمحــض دفــاع 
ــان  ــوم رين ــد هج ــالم ض س ــن الإ ي ع

ــا�ن لالأفغ
عليــه، ورغــم نجــاح تكتيــك التجاهــل لمــا 
ي 

يزيــد عــى قــرن إل أّن النــص وجــد طريقــه �ن
ــة. ــة إىل العربي النهاي

فقه الداء والدواء
ي 

ــأ�ت ــة ي ــرة غريب ــذه أول فك ــن ه ــم تك ل
ــة«  ــه »النهضوي ــأوىل محاولت ، ف ي

ــا الأفغــا�ن به
ي توحيــد الأديــان الســماوية الثــالث: 

تمثلــت �ن
ي 

ســالم لتفاقهــا �ن اليهوديــة والمســيحية والإ
ي البدايــة، إل 

المبــدأ والغايــة كمــا اعتقــد �ن
ي 

ــصن ــتنتاج يق ــل إىل اس ــا توص ــان م ــه �ع أنّ
باســتحالة محاولتــه الطموحــة بســبب العقبات 
ي يضعهــا أولئــك »المزاربــة الذيــن جعلــوا 

الــىت
كل فرقــة بمثابــة حانــوت وكل طائفــة كمنجــم 
مــن مناجــم الذهــب والفضــة« تكمــن قيمتهــا 
الدينيــة  الختالفــات  مــن  أحدثــوه  »مــا  ي 

�ن
مــن  كل  إّن  بحيــث  والمذهبيــة،  والطائفيــة 
ــذه  ــة أو ه ــذه التفرق ــة ه ــى مقاوم ــرؤ ع يج
أو  التجــارة لــن يكــون إل كافــراً أو جاحــداً 



»ذهــب آخــرون إىل أّن شــفاء الأمــة مــن 
أمراضهــا القتالــة يكــون بإنشــاء المــدارس 
ــن  ــة م ي كل بقع

ــدة �ن ــة واح ــة دفع العمومي
الجديــد  الطــراز  وعــى  )الأمــة(  بقاعهــا 
المعــروف بأوروبــا؛ إذ مــىت عمــت المعــارف 
كلمــت الأخــالق واتحــدت الكلمــة واجتمعــت 
القــوة. لكــن مــا أبعــد مــا يظنــون! فــإن 
مثــل هــذا العمــل العظيــم إنمــا يقــوم بــه 
ــره  ــا تك ــة عــى م ســلطان قاهــر يحمــل الأم
أزمانــاً، وليــس عنــد الضعيــف هــذه الســلطة 
وة الــذي تلــزم«. ي تقهــر فضــالً عــن الــ�ش

الــىت

ي تاريــخ 
وبعــد أن يؤســس للمــرة الأوىل �ن

ــتبد  ــرة »المس ــث لفك ــالمي الحدي س ــر الإ الفك
محمــد  تلميــذه  التقطتهــا  ي 

الــىت العــادل« 
وعــه الإصالحــي،  هــا جوهــر مرش ــده واعت�ب عب
ي إىل خطــورة العلــوم الحديثــة 

ينتقــل الأفغــا�ن
المجتمعــي  النســيج  عــى  غريــب  كجســم 
الراســخ، يقــول: »كيــف يمكــن نقلهــا )المعارف 
الحديثــة( إىل الأمــة مــع مراعــاة النســبة بينهــا 
مــا  ومــع  وطباعهــا،  الأمــة  مشــارب  ن  وبــ�ي
ــة  َقل ن النَّ نعلــم مــن غــرور ورعونــة الناشــئ�ي
ــم  ــوا ه ــم يكون ــم ل ــن أنّه ــم م ــن بالرغ الذي
ينبــوع هــذه العلــوم لــم يتنكبــوا عــن صــدم 
مشــاعر الأمــة مولديــن لديهــا أوهامــاً أدت بهــا 

إىل الضمحــالل والفنــاء؟«

النخبــة  ي 
�ن المتشــككة  النظــرة  هــذه 

ــف  ــد نص ــيؤكدها بع ــا س ــة وانفصاله المتعلم
ي تشــبيهه للعالقــة 

قــرن زكي نجيــب محمــود �ن
ــة  ن بقع ــ�ي ــة ب ــع كالعالق ن المجتم ــ�ي ــا وب بينه
تتحــرك فــوق  الــذي  زيــت طافيــة والمــاء 

ســطحه.

ي لوجــود النخبــة 
إل أّن إدانــة الأفغــا�ن

ابهــا الروحــي عــن  الحديثــة ل يقتــرص عــى اغ�ت
ــر الســياسي لهــذا  ــد إىل الأث ــل تمت المجتمــع ب
؛  النفصــال والمتعلــق بـــ: القتصــاد الســياسي
ي نــزح 

حيــث تســاهم مثــل هــذه النخبــة �ن
ي  وبــول الغــر�ب الفائــض القتصــادي إىل الم�ت
اد  مــن خــالل تصديــر المنتجــات الخام واســت�ي
الســلع المصنعــة الحديثــة بعــد التخــىي عــن 

ــة. ــة المحلي ــات اليدوي المنتج

بقولــه:  ذلــك  عــن  ي 
الأفغــا�ن  ّ ويعــ�ب

بمــا  العمــل  إىل  عمــدوا  آخــرون  »منهــم 
وصــل إليهــم مــن العلــم؛ فقلبــوا أوضــاع 
ــث القاهــرة  ي والمســاكن )يقصــد تحدي

ــا�ن المب
المــآكل  هيئــات  وبّدلــوا  وإســنطبول(، 
ــة وســائر الماعــون،  والمالبــس والفــرش والآني
ــون  ــا يك ــود م ــى أج ــا ع ي تطبيقه

ــوا �ن وتنافس
الأجنبيــة، وعّدوهــا مــن  الممالــك  ي 

منهــا �ن
المباهــاة،  معــرض  وعرضوهــا  مفاخرهــم، 

سالم انقسام أهله  ي أّن داء مجتمعات الإ
»آمن الأفغا�ف

وتشتت آرائهم واختالفهم عىل التحاد واتحادهم عىل 
الختالف«



إىل غــ�ي بالدهــم  ثروتهــم  بذلــك  فنســفوا 
وأماتــوا أربــاب الصنائــع مــن قومهــم، وأهلكوا 
ي المهــن لعــدم اقتدارهــم )عــى( 

ن �ن العاملــ�ي
ــوم  ــك العل ــتدعيه تل ــا تس ــكل م ــوا ب أن يقوم
الجديــدة مــن الحاجيــات الجديــدة، وأيديهــم 
ــم  ــد، وثروته ــع الحدي ــى صن ــود ع ــم تتع ل
ل تســع جلــب الآلت الجديــدة مــن البــالد 

البعيــدة«.

ي الــذي 
ثــم ينتقــل إىل البعــد الثــا�ن

عــن  الناتجــة  السياســية  بالُكلفــة  يتعلــق 
صعــود طبقــة مســتفيدة مــن التبعيــة التامــة 
ديناميكيــة  عــن  كليــاً  ومنفصلــة  للغــرب 
التاريــخ القومــي، إىل درجــة أنهــا لــم تعــد لها 
ــا  ــة ول أخالقياته ــد المحلي ي التقالي

ــذور �ن ج
الجتماعيــة ول قضاياهــا السياســية، ويشــ�ي 
إىل ذلــك بقولــه: »إن المقلديــن مــن كل أمــة، 
هــا، يكونــون فيها منافذ  ن أطــوار غ�ي المنتحلــ�ي
لتطــرق الأعــداء إليهــا، وتكــون مداركهــم 
الدســائس،  ومخــازن  الوســاوس  مهابــط 
بــل يكونــون -بمــا أفعمــت أفئدتهــم مــن 
ــم  ــار مــن ل ــذي قلدوهــم واحتق ــم ال تعظي
يكــن عــى مثالهــم- شــؤماً عــى أبنــاء أمتهــم 
ويســتهينون  أمرهــم  يذلونهــم ويحقــرون 
ن أولئــك  بجميــع أعمالهــم وإن جلــت.. ويعــ�ي
ن وأرباب  المقلــدون طالئــع الجيــوش الغالبــ�ي
الغــارات، يمهــدون لهــم الســبل ويفتحــون 

ــواب«. ــم الأب له

هل فهم حسن البنا األفغاني؟
ي الواقــع ل يفرق 

ي المهــم �ن
نــص الأفغــا�ن

الحديثــة  العلــوم  اســتيعاب  إمكانيــة  ن  بــ�ي
ن  ــ�ي ــر والمعجــم الســياسي الحديث ي الفك

ــىن وتب
وهــو  الســتعمارية،  المنظومــة  مقاومــة  ي 

�ن
المســار الــذي مضــت فيــه الحــركات الوطنيــة 
ي البــالد ذات الأغلبيــة المســلمة ومنهــا مــرص 

�ن
ي ذهنــه وقــت 

ة بقــوة �ن ي كانــت حــا�ن
الــىت

مــع  التماهــي  ن  وبــ�ي »الخاطــرات«،  كتابــة 
ــادي  ــاط القتص ي والرتب ــر�ب ــاة الغ ــط الحي نم
وهــو  الســتعماري،  بحضــوره  والســياسي 
إىل  العــودة  لنتيجــة حتميــة:  مــا ســيدفعه 
»المنبــع« وهــي حجــر الأســاس لالأصوليــة 
ي أدانــت مثلــه تمامــاً كل مظاهــر 

المعــا�ة الــىت
ــالمية،  س ــات الإ ي المجتمع

ــة �ن ــاة الحديث الحي
: ي

ــا�ن ــول الأفغ يق

»اطلــب أســباب نهــوض الأول )نشــأة 
ن مضــارب الخلــل  ســالمية( حــىت تتبــ�ي الأمــة الإ
وجراثيــم العلــل، فقــد يكــون مــا جمــع كلمتهــا 
ن أفرادها  وأنهــض همــم آحادهــا ولحــَم مــا بــ�ي
ف منهــا رؤوس  وصعــد بهــا إىل مكانــة تــرش
ــق  ــا بدقي ي مقامه

ــي �ن ــهم وه ــم وتسوس الأم
حكمتهــا، إنمــا هــو ديــٌن قويــم الأصــول، 
محكــم القواعــد، شــامل لأنــواع الُحكــم.. 
نســان مــن  كافــل لــكل مــا يحتــاج إليــه الإ
يــة وحافــظ وجودهــا،  ي الجتماعــات البرش

مبــا�ن
ويتــأدى بمعتقديــه إىل جميــع فــروع المدنية«.

ي لوجود النخبة الحديثة ل يقترص عىل 
»إدانة الأفغا�ف

» ابها الروحي عن المجتمع بل تمتد إىل الأثر السياسي اغ�ت



ســالم«  الإ »شــمولية  فكــرة  وليســت 
ي دعــا إليهــا حســن البنــا مؤســس جماعــة 

الــىت
ن إل ثمــرة هــذه البــذرة  الإخــوان المســلم�ي
ن كان يــروم وحــدًة،  ي حــ�ي

ي زرعهــا الأفغــا�ن
الــىت

صعبــة المنــال، تواجــه الهجــوم الســتعماري 
ــالمية. س ــالد الإ ــى الب ع

يمكــن  ل  هــوة  فهنــاك  ذلــك  ومــع 
ي 

اغمــا�ت ي ال�ب
ن وعــي الأفغــا�ن عبورهــا إل قفــزاً بــ�ي

لـ«العــودة« ووعــي البّنــا العقائدي لهــا؛ ويؤكد 
ي نفــوس 

ذلــك إشــارته إىل أّن الديــن متأصــل �ن
ســالمية »فــال يحتــاج  أفــراد المجتمعــات الإ
القائــم بإحيــاء الأمــة )كمــا يفعــل هــو( إل إىل 
ي جميــع الأرواح 

نفخــة واحــدة يــري نفســها �ن
ــت«. ــرب وق لأق

ي يعمــل 
ومــن ثــم فقــد كان الأفغــا�ن

وفــق المعطيــات الجتماعيــة المتاحــة لديــه؛ 
ــام  ــي الع ــى الوع ــن ع ــة الدي ــبب هيمن فس
نهــاض  ي عمليــة الإ

يمكــن اســتغالل ذلــك �ن
بــدلً مــن اســتلهام أيديولوجيــات حديثــة 
ــا  ــاس، أم ــي الن ي وع

ــتنباتها �ن ــن اس ــول زم يط
البنــا فلــم يهــدف إىل اســتغالل مــا هــو متــاح 
ــتعمار  ــرد الس ، كط ــياسي ــدف س ــق ه لتحقي
مثــالً، بــل رنــا إىل صياغــة مفهــوم جديــد كليــاً 

ــالم. س لالإ

ف إمكانية استيعاب العلوم  ي ب�ي
»لم يفصل الأفغا�ف

ي 
ف �ف ي الفكر والمعجم السياسي الحديث�ي

الحديثة وتب�ف
مقاومة المنظومة الستعمارية«

ي 
�ن للبنــا  ي 

الأفغــا�ن إلهــام  يقتــرص  ول 
ــل  ــالم« ب س ــمولية الإ ــة كـــ »ش ــألة فكري مس
مثــل قضيــة  الســياسي  الأفــق  إىل  تعداهــا 
ــدة  ــا جري ي طرحته

ــىت ــالمية« ال س ــة الإ »القومي
القائمــة  الفكــرة  وهــي  الوثقــى«،  »العــروة 
اض  وافــ�ت الوطنيــة  الحــدود  رفــض  عــى 
 ، ن ن كل المســلم�ي وحــدة روحيــة جامعــة بــ�ي
وبشــكل  التنظيمــي،  المســتوى  إىل  وكذلــك 
ي دعوتــه للريــاح 

ن أطلــق الأفغــا�ن ؛ فحــ�ي ي
حــر�ن

بإنشــاء »جماعــة« تحمــل أفــكاره وتعمــل بهــا 
ــه  ــا مــن التقــط دعوت ن النــاس، وحــده البن ــ�ي ب
نشــاء الجماعــة إىل درجــة أنـّـه ظــل إىل لحظــة  لإ
اغتيالــه يعــارض إطــالق صفــة حــزب ســياسي 

ــه! ــى جماعت ع

نشــاء  لإ دعوتــه  مــن  ي 
الأفغــا�ن رمــى 

جماعــة دينيــة أن يضــع بــذرة لحركــة إصالحيــة 
أراد لهــا أن تكــون لوثريــة تمامــاً )نســبة إىل 
 ) ي

وتســتانىت مارتــن لوثــر مؤســس المذهــب ال�ب
ي عقــول 

»ســتكون مهتمــة بقلــع مــا رســخ �ن
العــوام وبعــض الخــواّص مــن فهــم بعــض 
ــى  ــة ع عي ــوص الرش ــة والنص ــد الديني العقائ
غــ�ي وجههــا«، وأعطــى لجماعتــه المأمولــة 
ي »تهذيــب علــوم 

مهمــات محــددة تتلخــص �ن
ســالمية ووضــع  الديــن وتنقيــح المكتبــة الإ
مصنفــات فيهــا قريبــة المأخــذ ســهلة الفهــم 



لتحريــر الأمــة مــن أســاليب التعليــم الموروثــة 
ــا«. ــن ورائه ــل م ي ل طائ

ــىت ال

ي ُمصممــة خصيصــاً 
كانــت أفــكار الأفغــا�ن

اتيجية محــددة تــدور حــول  لأهــداف اســ�ت
أوروبــا  ومواجهــة  بالأمــة  النهــوض  كيفيــة 
الســتعمارية، وكل أفــكاره المهادنــة للوعــي 
ي 

�ن أدواتــه  كانــت  بــه،  والمحتفيــة  ي 
الديــىن

ســبيل تحقيــق ذلــك، أمــا البنــا فقــد كان 
ــي  ــاق يرم ــع النط ــلمة واس وع أس ــرش ــد لم يع
ي الأوســاط 

ــة المتفشــية �ن ــار العلماني لمحــو آث
ي  المتعلمــة وانتشــار مظاهــر التحديــث الغــر�ب

ي مــرص.
�ن

يمــان سياســياً،  ي اســتغالل الإ
أراد الأفغــا�ن

مجتمــع  لخلــق  حياتــه  البنــا  وهــب  بينمــا 
يمــان تخــرج مــن قلبــه »الدولــة  قويــم الإ
ي 

ســالمية«.. أي مــا كان وســيلة عنــد الأفغــا�ن الإ
ــا. ــد البن ــة عن ــح غاي أصب

ليس دفاعًا عن اإلسالم
ي عــى رينــان، الســابق 

ينتمــي رد الأفغــا�ن
ســالم  الإ تحويــل  ســياق  إىل  إليــه،  شــارة  الإ
المؤسســة  قبــل  مــن  وثقافــة  حضــارة  إىل 
العقيــدة  أّن  ت  اعتــ�ب ي 

الــىت اقية  الســترش
ســالمي  ســالمية تتســع لتشــمل التاريــخ الإ الإ
ي المتنــوع 

وشــكل الســلطة فيــه، والنتــاج الثقــا�ن
ي تبنوهــا، 

، وأنمــاط المعيشــة الــىت ن للمســلم�ي
ــذ  ــا من ــوا به م ن ي ال�ت

ــىت ــة ال ــغ الآداب العام وصي
القــرن الســابع الميــالدي وحــىت القــرن التاســع 
ي يرصدهــا جوزيــف 

ــىت ــة ال ، وهــي العملي عــرش
الية« )2017(. ي اللي�ب

ســالم �ن ي كتابــه »الإ
مســعد �ن

الــذي  ســالم،  الإ يختــص  رينــان  كان 
ي ســياق ســامّي قبــل مســيحي، رغــم 

وضعــه �ن
تأخــره عــن المســيحية بســبعة قــرون، بصفــة 
الصفــة  هــي  والفلســفة،  للعلــم  العــداء 
أيضــاً،  كشــعب  بالعــرب  ســيلحقها  ي 

الــىت
ي 

ي وإســالمي �ن وحاجــج بــأّن أّي إنجــاز عــر�ب
ســالم  ن قــد تــّم رغمــاً عــن الإ هذيــن المجالــ�ي
ي غزاهــا 

وبواســطة الشــعوب غــ�ي العربيــة الــىت
ســالم والعــرب )دون التمكــن مــن إخضاعهــا  الإ
ثقافيــاً بشــكل كامــل(، ومــا أن اســتعاد العــرب 
ســالم عافيتــه حــىت  ســيطرتهم واســتعاد الإ
وظهــرت  نجــازات،  الإ هــذه  تقويــض  تــم 
الــروح الحقيقيــة لكليهمــا وهــي بالتحديــد: 

ــم. ــا يزع ــم«، كم ــة العل »كراهي

التهمــة  هــذه  اســتدعت  المقابــل  ي 
�ن

ي الــذي كان يشــارك 
العنرصيــة رداً مــن الأفغــا�ن

ــة  ــتنتاجاته المتعلق ــن اس ــد م ي العدي
ــان �ن رين

ســالمية )أواخــر  بالوضعيــة الراهنــة للبــدان الإ
(، كمــا يشــ�ي جوزيــف  القــرن التاســع عــرش
»الديــن  ي 

الأفغــا�ن اعتــ�ب  حيــث  مســعد؛ 
ي جعلــت الحضارة 

ســالمي مــن الأســباب الــىت الإ
ــوراً  ي مطم ــر�ب ــم الع ــة، والعال ــة منطفئ العربي

ي الظلمــة الكالحــة«.
�ن

باســتنتاج  قبــل  الــذي  ي 
الأفغــا�ن لكــن 

ســالم للعلــم، �عــان ما  رينــان حــول قمــع الإ
عّمــم التهمــة لتشــمل المســيحية أيضــاً، مقارنــاً 
ســالم المتواضــع مــن قمــع العلمــاء  نصيــب الإ
ــّوض  ــك ق ــيحية، وبذل ــر للمس ــد الزاخ بالرصي
ســالم  ي ألحقهــا رينان لالإ

صفــة الســتثنائية الــىت
.» ي

نســا�ن ه »نقيضــاً تامــاً للعقــل الإ الــذي اعتــ�ب



ي مهتمــاً بالدفــاع عــن 
لــم يكــن الأفغــا�ن

ي تفنيــد أســس 
ســالم، لكنــه كان منخرطــاً �ن الإ

ــة  ــف النظري ــده، ونس ــة ض ــرة العنرصي النظ
ي هجومــه 

ي يرتكــز عليهــا رينــان �ن
العرقيــة الــىت

ي حجاجــه 
، واســتخدم �ن ي ــى العــرق العــر�ب ع

ح الأســاس  هــذا الدارونيــة الجتماعيــة لــرش
التطــوري لــكل المجتمعــات؛ حيــث يظهــر 
ــة  ــة انتقالي ــة كمرحل بري ــا ال�ب ي مرحلته

ــن �ن الدي
إىل الحضــارة.

ســالم  وعــى هــذا الأســاس، فــإذا كان الإ
قــد أصبــح عائقــاً لتطــور العلــوم فــإّن هــذه 
ي 

�ن اختفــت  كمــا  يومــاً،  ســتختفي  مرحلــة 
ي وأنــا أدرك أن 

المســيحية: »بيــد أنــه ل يمكنــىن
الديــن المســيحي جــاء إىل هــذا العالــم قبــل 
ــة  ــرون، إل مواصل ــدة ق ــالمي بع س ــن الإ الدي
ــاً  الأمــل أن المجتمــع المحمــدي ســينجح يوم
درب  إىل  بثقــة  ويخطــو  أصفــاده  كــر  ي 

�ن
.» ي ــع الأورو�ب ــة المجتم ــى طريق ــارة ع الحض

ي الــذي جــادل 
يفتقــد مقــال الأفغــا�ن

 ، ي ســياق ســجاىلي
فيــه رينــان، والمكتــوب إذن �ن

ي 
ــىت ــائله ال ــه رس ــذي علي ــفي ال ــع الفلس للطاب

ــبياً، إل  ــة نس ــية هادئ ــروف سياس ي ظ
ــا �ن كتبه

ي مجملهــا لــم تكــن، كمــا 
ي �ن

أّن أفــكار الأفغــا�ن
ي كتابــه »مفهــوم 

يذهــب فهمــي جدعــان �ن
ســالم« نتيجــة تأمــل  التقــدم عنــد مفكــري الإ
ي واقــع الأحــداث والأشــياء، 

منظــم منطقــي �ن
بــل بنــات ظروفهــا، تمامــاً كمواقــف صاحبهــا، 
ــة  ي مقول

ــه �ن ويمكــن اختصــار جوهــر اجتهادات
ــة  ــة دول ــه ترقي ــه: »كان غرض ــا عن ــيد رض رش
ــران أو  ــت، مــرص أو إي ــة كان إســالمية، أيَّ دول

ــا  ــاً وأثــر بأحداثه ــا، فنشــط فيهــا جميع تركي
ــاً«. جميع



 .. ن قاسم أم�ي
ي قراءة واقع المرأة

تحولت �ن

كان  ؛  عــرش التاســع  القــرن  أواخــر  ي 
�ن

ي 
ــة �ن ــب المثقف ــل النخ ــن قب ــاع م ــاك إجم هن

ســالمي عــى واقــع التخلــف الــذي  العالــم الإ

ورة تجــاوزه، وإجمــاع مــواٍز  تعيشــه الأمــة و�ن

ســالم ليــس نقيضــاً للتمــّدن، وأّن  عــى أّن الإ

ــا ســبل  ــل، أم ــع دخي ــر والنحطــاط واق التأّخ

ــاً  ــت اختالف ــد اختلف ــر فق ــذا التأخ ــي ه تخّط

ــاً. بّين

اً  ــ�ي ــك، فقــد كان أشــّدهم تأث ورغــم ذل

ــده؛  ــد عب ــام محم م ــو الإ ــه ه ــى معا�ي ع

الخصبــة  مدرســته  مــن  انطلقــت  الــذي 

انشــغل  مــا  منهــا  متباينــة،  اجتهــادات 

ي رفــض 
الــىت ســالمية،  بتكريــس الثوابــت الإ

ــرط  ــا انخ ــا م ــا، ومنه ــاومة عليه ــام المس م الإ

ي أراد لهــا 
ي دعــم إصالحاتــه الجتماعيــة، الــىت

�ن

ارة الثــورة عــى الجمــود  مــام أن تصبــح �ش الإ

ي التأصيــل 
والتقليــد، لتصبــح نقطــة انطــالق �ن

لعمليــة تحديــث اجتماعــي علمانيــة.

نزاع على إرث محمد عبده
ينطــوي فكــر محمــد عبــده، إضافــة إىل 

ي اســتغرقته 
ســالم، الىت ردوده الدفاعيــة عــن الإ

جزئيــاً، ومنعتــه مــن تطويــر آرائــه، عــى توتــر 

يل   محمد ج�ب



أراده  عمــا  كتعبــ�ي  ســالم  الإ حقيقــة  ن  بــ�ي

ن المدنيــة  نســان، وبــ�ي هللا تعــاىل لحيــاة الإ

ي المجتمعــات 
ي التغلغــل �ن

الحديثــة الآخــذة �ن

ي كتابه 
، �ن ي

ت حــورا�ن ســالمية، كمــا يشــ�ي ألــ�ب الإ

ي 
ي عــرص النهضــة«، وســواء �ن

ي �ن »الفكــر العــر�ب

ي ســجالته الدفاعيــة، 
تأمالتــه الهادئــة، أم �ن

ــالم  س ــى أّن الإ ــة ع هن ــده ال�ب ــد عب أراد محم

بالجتهــادات  ي ذهنــه 
)المحــدد �ن الحقيقــي 

يناقــض  ل  الأوائــل(  ن  للمتكلمــ�ي العقالنيــة 

ضــه، وهــو بتعاليمــه الجليلــة  التمــدن بــل يف�ت

ن تدفعهــم  ي خــا�ة المســلم�ي
يمّثــل مهمــازاً �ن

يدفعهــم  بالأحــرى  أو  العظيمــة،  لالأعمــال 

ــة«. ــاً للمدنّي دفع

ي تحليــل دقيــق لتعاليم 
مــام �ن انخــرط الإ

ــل(  ــراز )وتأوي ــة، بهــدف إب ســالم الجتماعي الإ

طابعهــا التقدمــي، لكنــه مــع ذلــك، وبســبب 

عيــة، ولنطالقــه بَهــدي  ي العلــوم الرش
تبحــره �ن

ســالم والمدنيــة  ن الإ منهــا، لــم يعتقــد أّن بــ�ي

ــم  ــك؛ ل ــن ذل ــض م ــى النقي ــل ع ــاً؛ ب توافق

عيــة لــكّل  ســالم مطالــب بإعطــاء �ش يــَر أّن الإ

ي لهــا مثالبهــا 
مظاهــر الحيــاة الحديثــة الــىت

اض التماهــي التــام  أيضــاً، فضــالً عــن أن افــ�ت

ســالم والمدنيــة لــن يســفر ســوى عــن  ن الإ بــ�ي

ســالم؛ عــ�ب التخــىي عــن  ضيــاع جوهــر الإ

يعيــة والأخالقيــة،  والترش العقيديــة  ثوابتــه 

دوره  ويفقــده  كديــن،  قوامــه  تشــكل  ي 
الــىت

ي أن يكــون رقيبــاً أخالقيــاً عــى 
الأكــ�ش أهميــة �ن

ــة. المدنّي

ســالم  ن الإ هــذا الوعــي الحــاد بالتمايــز بــ�ي

كمبــادئ عليــا وكتقليــد تاريخــي، لــم ينتقــل 

مســاراٍت  ي 
�ن انخرطــوا  الذيــن  تالميــذه،  إىل 

متباينــة، بهــا يختــّل التــوازن الدقيــق الــذي 

اإلمام محمد عبده



ــة،  ســالم والمدني ن الإ ــ�ي ــده ب وضعــه محمــد عب

ــاً مــع الدفــاع الحمــاسي عــن  ويظهــر ذلــك جلي

ســالم، باعتبــاره مرادفــاً لـــ »التقــدم العلمي«  الإ

عنــد محمــد فريــد وجــدي، ومــع التشــديد 

ي ل يمكــن المســاومة 
ــىت ســالم ال عــى ثوابــت الإ

وعيــة التغيــ�ي  بشــأنها مــع رشــيد رضــا، ومــع مرش

ــم  ــدى قاس ــا ل ــالح كم ــم الإص ــي برس الجتماع

ــة. ــاً للمدني ــاز تمام ــل أن ينح ، قب ن ــ�ي أم

قاسم أمين ردا على داركور
ي كتابــه الأول »المرصيــون: رّداً عــى 

�ن

يــر  ن بت�ب الــدوق داركــور« انشــغل قاســم أمــ�ي

ــة  ــارة العربي ي الحض
ــرأة �ن ــع الم ــد وض وتمجي

يعــة  الرش ي 
�ن كذلــك  ووضعهــا  ســالمية،  الإ

عــن  وط  المــرش غــ�ي  وبالدفــاع  ســالمية،  الإ

ــل  ــرصي، ومث ــع الم ي المجتم
ــرأة �ن ــع الم وض

الواقــع  لفهــم  يرمــي  ل   ّ ســجاىلي طــرٍح  كّل 

ه، انصــب اهتمــام  الجتماعــي ول إىل تغيــ�ي

ــور  ــدوق دارك ــاءات ال ــد ادع ــى تفني ن ع ــ�ي أم

ــارة  ي الحض
ــرأة �ن ــزري للم ــع الم ــأن »الوض بش

ــا  ي تحا�ه
ــىت ــود ال ــالمية، والقي س ــة الإ العربي

بمثابــة معــادل  ي هــي 
الــىت يعــة،  الرش بهــا 

ي الغــرب إزاء 
ي للعقوبــات الجنائيــة �ن

قانــو�ن

ار(«. )الأ�ش

مــن  تنهــل عمومــاً  وهــي ادعــاءات 

ي 
الــىت الســتعماري  اق  الســترش أدبيــات 

للنســاء  النمطيــة  الصــورة  »عّممــت 

ي 
�ن مســتعبدات  أنهــّن  عــى  المســلمات 

مــن  ومحرومــات  الحريــم،  مؤسســة 

ــة بالنســاء المســيحيات« كمــا  ــة مقارن الحري

ســالم  ــه »الإ ي كتاب
ــف مســعد �ن يشــ�ي جوزي

.)2017( اليــة«  واللي�ب

ي »المرصيــون«؛ بــأّن 
ن �ن يحاجــج أمــ�ي

ــالم،  س ي الإ
ق، و�ن ــرش ي ال

ــرص، و�ن ي م
ــرأة �ن الم

مســاوية »مســاواة تامــة ومطلقــة« للرجــل، 

ولأّن هــدف الكتــاب هــو »الــرد عــى« وليــس 

ــي  ــع اجتماع ــة لواق ــة موضوعي ــرد معالج مج

»مقارنــة  لعقــد  يلجــأ  ن  أمــ�ي فــإن  ؛  ن معــ�ي

يعــي  الترش  : ن الوضعــ�ي ن  بــ�ي حضاريــة« 

والجتماعــي للمــرأة المســلمة والمــرأة الغربية، 

فيلــّح عــى أن المــرأة المســلمة تحظــى بامتيــاز 

اء  ــرش ــع وال ــة والبي ي الملكي
« �ن ي

ــد�ن ــق الم »الح

دارة، عــى عكــس المرأة  ي والإ
والرهــن والتقــا�ن

المتيــاز؛  إىل هــذا  تفتقــر  ي 
الــىت الفرنســية، 

اء  ــرش ــع أو ال ــك أو البي ــا حــق التمل ــس له فلي

ــا. ــإذن زوجه إل ب

ي سجالته الدفاعية أراد 
ي تأمالته الهادئة أم �ف

»سواء �ف
سالم الحقيقي ل يناقض  هنة عىل أّن الإ محمد عبده ال�ب

ضه« التمدن بل يف�ت



خطوة نحو التحرير
انطلــق  عبــده؛  مــام محمــد  الإ مثــل 

ي »تحريــر المــرأة« مــن الإجمــاع 
ن �ن قاســم أمــ�ي

«، لكــّن الجديد  ن الســائد عــى »تأخــر المســلم�ي

ــده عــى أّن الأمــة  ي تأكي
ــه يكمــن �ن ــذي أ�ت ب ال

ــوط  ــه الضغ ــن أن تجاب ــف م ــالمية أضع س الإ

ي تشــد عليهــا مــن مختلــف الجهــات، وإذا 
الــىت

بقيــت عــى ضعفهــا فلــن تتمكــن مــن البقــاء 

ن »النتقــاء الطبيعــي«،  ي عالــم تســوده قوانــ�ي
�ن

وهكــذا تطــّل »الدارونيــة الجتماعيــة« برأســها 

، وهكــذا يؤســس، ولــو  ن ن ســطور أمــ�ي مــن بــ�ي

ي التفكــ�ي تســتبعد »العــودة 
جزئيــاً، لطريقــة �ن

علمنــة  ي 
�ن لالنخــراط  تمهيــداً  الأصــل«  إىل 

ــة. مأمول

ي 
ــة �ن ــور الأم ــباب تده ن أس ــ�ي ــرص أم يح

»زوال القيــم« الــذي تســّبب بــه الجهــل، 

ي يمكــن مــن خاللهــا 
الجهــل بالعلــوم الــىت

ــة، الجهــل  ي ن الســعادة البرش ــ�ي اســتنباط قوان

أســاس  هــي  ي 
الــىت العائلــة  ي 

�ن يبــدأ  الــذي 

إصــالح  بالمــرأة  ينــوط  وهكــذا  المجتمــع، 

»أخــالق  إصالحهــا  عــ�ب  الأمــة«  »أخــالق 

ســالمية،  ي البلــدان الإ
العائلــة«، لكــّن المــرأة �ن

نشــاء  بيــة الالزمــة لإ وفقــه، ل تحصــل عــى ال�ت

ــة  ــة والمكان ــع بالحري ــة، ول تتمت ــة حقيقي عائل

يصبــح  وعليــه  بدورهــا،  للقيــام  ن  الالزمــ�ي

ورة سياســية للنهــوض  »تحريــر المــرأة« �ن

الشــامل بالأمــة.

ســالمية  يعــة الإ ن أّن »الرش ويــرى أمــ�ي

ن المــرأة بالرجل..«.  هــي أول قانــون ســاوى بــ�ي

للقضيــة  كجوهــر  المــرأة  قضيــة  ويمركــز 

ح بصــدد  ــة برمتهــا، وعالجــه المقــ�ت الجتماعي

بيــة والتثقيــف، إل أنّــه،  ي ال�ت
هــذا يكمــن �ن

خضوعــاً لمحاذيــر ذلــك الزمــان، ل يدعــو 

إىل أن تُثقــف المــرأة تثقيفــاً عاليــاً كالرجــل، 

وإنّمــا نــادى بــأّل يقــّل تحصيلهــا عــن التعليــم 

وأن  أ�تهــا،  إدارة  مــن  لتتمكــن   ، ي
البتــدا�أ

ي المجتمــع.
�ن تلعــب دوراً 

ن أّن مجــرد  ؛ أدرك أمــ�ي ــه العمــىي وبحّس

تعليــم المــرأة وتثقيفهــا ل يكفــل لهــا التحــرر، 

ــب  ــد كس ــل بقص ــرأة للعم ــداد الم ع ــا لإ فدع

ي العمــل تكمــن الضمانــة الوحيــدة 
رزقهــا؛ إذ �ن

كتاب »تحرير املرأة« لقاسم أمني



يري عن  ف من الدفاع الت�ب ي خطوة واحدة انتقل أم�ي
»�ف

اقية لنقد  ي مواجهة العنرصية الست�ث
وضع المرأة �ف

الوضع ومحاولة إصالحه«

ــم تكــن المــرأة قــادرة  لحقــوق المــرأة؛ فمــا ل

رحمــة  تحــت  تبقــى  نفســها،  إعالــة  عــى 

ســمية(  الرجــل بــرصف النظــر عــن حقوقهــا )الإ

يعــة. ــل الرش ــن قب المعطــاة م

ل«؛  ن ي المــ�ن
ومــع عــادة »مكــوث المــرأة �ن

ــذي  ــده ال ــد عب ــام محم م ن إىل الإ ــ�ي ــا أم يلج

ــْرَن  ــة: ﴿َوَق ــة القائل ــة القرآني ــار إىل أن الآي أش

ي  ــىب ﴾ موّجهــة �احــة إىل نســاء الن ــنَّ ي بُُيوِتُك ِ
�ن

محمــد، صــّى هللا عليــه وســّلم، وبمــا أنّــه ل 

ي المســألة يجــب تقريــر 
يوجــد نــّص �يــح �ن

ــيعطيه  ــذي س ــام ال ــ�ي الع ــاً للخ ــر، وفق الأم

ل،  ن ي المــ�ن
ــداً خاصــاً؛ فللمكــوث �ن ن تحدي أمــ�ي

 ، ن أمــ�ي وفــق  »الخــدر«،  بـــ  يعــرف  مــا  أو 

ور؛ فهــو يمنــع المــرأة  »مضــار اجتماعيــة و�ش

المــرأة  إّن  إذ  كامــالً؛  كائنــاً  تصبــح  أن  مــن 

ل تكــون كاملــة مــا لــم تتــرصف بنفســها، 

يعــة  ي منحتهــا إياهــا الرش
وتتمتــع بالحريــة الــىت

والطبيعــة، كمــا أّن طبيعــة الخــدر نفســها 

ي المــرأة، 
تقــوم عــى عــدم ثقــة الرجــل �ن

ن يقفــل عليهــا الأبــواب،  مهــا حــ�ي فهــو ل يح�ت

لظّنــه أنهــا ناقصــة إنســانياً؛ لقــد جرّدهــا مــن 

ــر  ي أم
ــا �ن ــرص وظيفته ــانية، وح نس ــا الإ مزاياه

ــدها«. ــه بجس ــد: تمّتع واح

خاتمة للتحوالت المفاجئة
ن انقالبــاً  ي »تحريــر المــرأة«؛ أنجــز أمــ�ي

�ن

ي »المرصيــون«، لكــن 
حقيقيــاً عــى أطروحتــه �ن

ليــس فيمــا يتعلــق بالموقــف مــن المــرأة، 

بمعــىن النتقــال مــن موقــف العــداء لهــا 

إىل موقــف النتصــار لهــا، بــل كان انقالبــاً 

ــورج  ــول ج ــا يق ــرأة، كم ــع الم ــم وض ي تقيي
�ن

. ي
طرابيــ�ش

ن تابعاً، بالنقيض، لالســتنتاجات  كان أمــ�ي

ي 
يــراً لوضــع المــرأة �ن اقية، فقــدم ت�ب الســترش

ــه بمجــرد تخلصــه  ســالمي، إل أن ــع الإ المجتم

ي ومعالجتــه للوضــع، 
ا�ت مــن الضغــط الســترش

مــام  لالإ الإصالحــي  المنجــز  عــى  اعتمــد 

ــتعمل  ــوى، واس ــال الفت ي مج
ــده �ن ــد عب محم

عــ�ب  الجمهــور،  مخاطبــة  ي 
�ن اتيجيته  إســ�ت

الســتعانة بالقــرآن الكريــم والأحاديــث النبوية 

ــه. ــم آرائ لتدعي

مــام إىل محاذيــر  كمــا خضــع مثــل الإ

عــرصه وضغــوط الثقافــة المحافظــة مــع فتــح 

ثغــرات بهــا، لكنــه، ومــع عاصفــة الرفــض 

ي أثارهــا كتابــه، أصبــح غــ�ي 
والغضــب الــىت

اتيجية المهادنــة؛  ســ�ت ث بالمــرة بهــذه الإ مكــ�ت



ف أسباب تدهور الأمة بزوال القيم الذي  »يحرص أم�ي
ي يمكن من خاللها استنباط 

تسّبب به الجهل بالعلوم ال�ت
ية« ف السعادة الب�ث قوان�ي

ــدة« 1900  ي »المــرأة الجدي
ــا�ن ــه الث فوّظــف كتاب

للــرّد عــى مهاجميــه، متخليــاً تمامــاً عــن لغتــه 

عــي المتــدرج، ليصبــح  الفقهيــة وإصالحــه الرش

ي 
�ن الجتماعــي  الفكــر  منجــزات  إىل  مســتنداً 

 ، ي الأورو�ب التنويــر  عــرص  اث  ومــ�ي الغــرب، 

ــة والعــدل والعقالنيــة،  ومفاهيمــه مــن الحري

الفيلســوف  عــى  أخــص  بشــكل  معتمــداً 

ــبنر. ــرت س هرب

ن  أمــ�ي أطلــق  الجديــدة«؛  »المــرأة  ي 
�ن

الصلــب  الجوهــر  تمثــل  ي 
الــىت �ختــه، 

عــن  كليــاً  والمختلفــة  الجديــدة  لأطروحتــه 

ــدم  ــاس التق ــة أس ــرأة«: »الحري ــر الم »تحري

ي، وحريــة المــرأة أســاس كل الحريــات  البــرش

ــون  ــرة يك ــرأة ح ــون الم ــا تك ــرى؛ فعندم الأخ

حــراً«. المواطــن 

ن  ي خطــوة واحــدة؛ انتقــل قاســم أمــ�ي
�ن

ي 
ــع المــرأة �ن ــن وض يــري ع ــاع الت�ب مــن الدف

اقية، إىل نقــد  مواجهــة العنرصيــة الســترش

ي خطــوة أخــرى 
الوضــع ومحاولــة إصالحــه، و�ن

، انتقــل مــن  ــ�ي انتقــل مــن الإصــالح إىل التغي

ــد  ــر محم ــق لفك ــور« إىل ُمطّب ــض دار ك »نقي

هربــرت  للفيلســوف  مســتلهم  إىل  عبــده، 

ــح  ــى أن يصب اق ع ــترش ه الس ــ�ب ــبنر، وأج س

ه الأمــل عــى أن يصبــح فقيهــاً،  رجعيــاً، وأجــ�ب

وأخرجــه الغضــب مــن عبــاءة الفقــه، ليفتتــح 

عــرصاً جديــداً؛ عــرصاً ل يقــال فيــه نصــف 

ــكالم. ال



سيد عويس: حارس الموت 

ي ي الفكر العر�ب
والصمت �ن

ة،  لــم يتمتــع ســيد عويــس بشــهرة كبــ�ي

ــدرت  ي ق
ــىت ــة ال ــاط الأكاديمي ي الأوس

ــوى �ن س

مجهوده ودراســاته السوســيولوجية الســباقة، 

ومــن الصعوبــة بمــكان أن تذكــر اســم ســيد 

ي عشــقها، وتســمع صدى 
ي مــرص الىت

عويــس �ن

ــاع  ــم الجتم ــدة بعال ــة جي ــى معرف ــدل ع ي

ذي المكانــة العلميــة المرموقــة، ومــا نســعى 

إىل توضيحــه هنــا هــو إىل أي حــد ينبغــي 

ي التفك�ي 
اســتعادة »ســيد عويــس« ومنهجــه �ن

ــر  ي الفك
ــه حارســاً للمــوت والصمــت �ن بوصف

 ، ن ، والــذي أراد أن يســتنطق الصامتــ�ي ي العــر�ب

ــم  ــم وإجباره ــاور معه ــق التح ــن طري ل ع

عــى الحديــث بغيــة تأويــل مــا ينطقــون 

ــوز  ــتنطاق الرم ــ�ب اس ــا ع ــة، وإنم ــه �اح ب

ــرّد  ــث تف كونهــا خلــف صمتهــم؛ حي ي ي�ت
ــىت ال

ي 
ســيد عويــس بالبحــث والتحليــل العلمــي �ن

العبــارات المكتوبــة عــى مؤخــرات المركبــات 

ــر  ي القط
ــيارات �ن ــاكل الس ــى هي ــة، وع العام

ــكان  ــة م ــى مركزي ــار ع ــرصي دون اقتص الم

ي دراســته 
بعينــه داخــل القطــر، وكان ذلــك �ن

محمد عزت 
كاتب مرصي



«، هكــذا وبمنتهى  ن الرائــدة »هتــاف الصامتــ�ي

البســاطة، تتبــع ســيد عويس برشــاقة شــديدة 

ــتنطقه،  ــش ليس ــة للهام ــلوكيات العفوي الس

فعــل ذلــك وهــو يفهــم جيــًدا، أن هــذا 

الســتنطاق لــو تــم بــال حــذق فســيكون 

ي تجــ�ب المراَقــب تلقائيــاً 
أشــبه بالمراقبــة الــىت

بهــذا  عفويــة،  غــ�ي  أوضــاع  اتخــاذ  عــى 

ــه  ــه وقرائ ن محبي ــ�ي ــس ب ــيد عوي ــتحق س اس

ــراء«. ــول الفق ــب »رس لق

لــم يكــن ســيد عويــس حارســاً للمــوت 

ــق  ــه المغل ي إنائ
ــرق �ن ــل والتع ــاً بالتأم مكتفي

عــ�ب اســتعارة القتباســات مــن الفالســفة، 

وإنمــا باحــث سوســيولوجي، أراد أن يجــر 

المــوت إىل حقــل الدراســة الجتماعيــة. كانــت 

ذكريــات المــوت تحلــق فــوق عالــم الجتمــاع 

ــه إخــوة  ــه، فقــد كان ل ــذ طفولت المــرصي من

ي رحــم 
ون بعضهــم لــم يتــم نضجــه �ن كثــ�ي

ي 
الأم، والبعــض الآخــر كان يموت بعــد أن يأ�ت

ــة  ــن المواجه ــة، لك ــنوات قليل ــا بس إىل الدني

الأوىل الحقيقيــة الأكــ�ش قســوة وغرابــة كانــت 

ي غــرة شــهر رمضــان؛ حيــث كان 
ي طفولتــه �ن

�ن

ــارة  ــدة وأولد الح ــال الأ�ة الممت ــو وأطف ه

ي 
قــد اتفقــوا عــى بنــاء مدفــع مــن الطــوب �ن

فطار  وســط الحــارة، حــىت إذا مــا جاء وقــت الإ

اً  الطــوب حــا�ن بــه، وكان  انطلقــوا إىل �ن

ــم  ــورق موجــوداً، ولكــن أداة الشــتعال ل وال

ي ذلــك اليــوم، وكان عــى 
تكــن موجــودة �ن

يــت،  ســيد عويــس واجــب إحضــار علبــة الك�ب

ــدرج  ــا ب ــه وضعه ــا أحــد بحوزت ــ�ي ل يراه ول

ن  وحــ�ي بالمنــدرة،  مفروشــة  كنبــة  ي 
�ن �ي 

فطــار ذهــب ليحــرصن علبــة  ب موعــد الإ اقــ�ت

يــت، وحينهــا ســمعته عمتــه »أم بطــة«  الك�ب

ــه،  ــوي فعل ــا كان ين ــر م ــه، فأنك ــادت علي فن

ــة  ــه بالقل ــت ل ب، فأت ــرش ــاء لي ــه ج ــال إن وق

ب ثــم خــرج للحــارة قليــاًل، وعــاد مرعــاً  و�ش

ــه  ــت، لكن ي ــار الك�ب ي إحض
ــه �ن ــوم بمهمت ليق

ن دخــل وجــد عمتــه تنظــر إىل البــالط  حــ�ي

ــم  ــا ول ــادى عليه ــاً، ون ــر فاقع ــا أصف ووجهه

تــرد، فقــد ماتــت!، ربمــا لعفويــة هــذا الموت 

ــع،  ــة بالواق ــ�ي العابئ ــاطته غ ــه وبس وصدمت

ــه  ــار حيات ــ�ي مس ــه وتغ ــوت أبي ــم م ــن ث وم

ي 
ــه �ن ــاع أحالم ــوت وضي ــذا الم ــد ه ــن بع م

اســتكمال دراســته بالشــكل الــذي أراده وأراده 

ي تنــاول ســيد 
أبــوه مــن قبلــه؛ عميــق الأثــر �ن

عويــس للمــوت بعلميــة شــديدة مبتعــدة 

ي حرمــة المــوت 
تمــام البعــد عــن أي تكلــف �ن

ــة. المهيب

عيته fميدان  »حاول سيد عويس أن يحقق للموت �ث
ي عرص ساد فيه التفاؤل بإمكانية 

كاديمية �ف الدراسة الأ
تطويع المستحيل«



ــع  ــم تمن ــوت ل ــة للم ــك الهيب ــن تل لك

ســيد عويــس مــن دراســته بــأدوات التحليــل 

نت  ــ�ي ــالً تم ــج أعم ــة، فأنت ــي العلمي الجتماع

بالعلميــة الرصينــة والبعــد عــن التعقيــد؛ بــل 

ي يُقــدر  صــاغ معطياتــه العلميــة بأســلوب أد�ب

الألغــاز ويتعامــل معهــا عــ�ب المجــاز، رافًضــا 

ــا ســحريتها، ورافضــاً أيضــاً أن  ع عنه ن ــ�ن أن ي

يمنــع قلمــه مــن دراســتها، وربمــا كان لمــوت 

ي تتبــع 
»أم بطــة« المفاجــئ ذلــك الأثــر �ن

ــرد  ــد أف ــس لهمــس البســطاء، فق ســيد عوي

ي يرســلها النــاس إىل 
بحثــاً خاصــاً للرســائل الــىت

مــام الشــافعى، وفيهــا يقــول النــاس مــا ل  الإ

يقــدرون عــى التحــدث بــه لأحــد مــن أ�ار 

ــا  ــد ل يتفهمه ــات ق ــم وخيب ــاص وهزائ ومع

ــن  ــون م ــد يخجل ب، وق ــ�ت ــا اق ــب مهم قري

البــوح بهــا حــىت لأنفســهم برصاحــة لكنهــم 

ــت  ــ�ي منص ــافعي خ ــام الش م ي الإ
ــدوا �ن وج

ي رحــاب المــوت، 
لهــا، وكيــف ل وهــو نفســه �ن

ــون  ــن يعيش ــؤلء الذي ــن ه ــداً م ــس واح ولي

بــوا فمــا يربطهــم بهــم  معهــم، ومهمــا اق�ت

ــا  ــاوف، كم ــح والمخ ــو المصال ــة ه ي النهاي
�ن

مــام الشــافعي خــ�ي وســيط إىل  ي الإ
وجــدوا �ن

هللا ســبحانه وتعــاىل، ليغفــر لهــم أو يحقــق 

لهــم مــا يصبــون إليــه، ربمــا كان تفكــ�ي ســيد 

عويــس ينصــب عــى »أم بطــة« وأمــه أيضــاً، 

الممكــن  كان مــن  مــا  يعــرف  أن  يــود  كان 

ــا  ــت لهم ــو أتيح ــه، ل ــكيا من ــوله وتش أن تق

فرصــة البــوح، حــىت لــو كان هــذا البــوح مــع 

شــخص ميــت يعتقــد فيــه وليــة مــا.

بــأن  عويــس  ســيد  الدكتــور  اهتــم 

ــج  ــى منه ــز ع ــاً يرتك ــالً  موضوعي ــدم عم يق

البحــث العلمــي، وكانــت هــذه المحاولــة 

شــديدة الجــرأة

ــة  ي دراس
ــ�ي �ن ــس التفك ــيد عوي ــدأ س ب

اكية  المــوت بعــد صــدور القــرارات الشــ�ت

ة،  ي 23  تمــوز )يوليــو( 1961 مبــا�ش
ي مــرص �ن

�ن

ــتحدث   ــرارات س ــك الق ــأّن تل ــه ب ــاداً من اعتق

ات جذريــة )اجتماعيــة كانــت أو ثقافيــة(  تغــ�ي

ي 
ــر�ن ــه المع ــرصي، وكان هم ــع الم ي المجتم

�ن

مــا ســتحدثه هــذه  دراســة  عــى  منصبــاً 

ي نفــوس أعضــاء هــذا 
ات بدورهــا �ن التغــ�ي

ي نظرتهــم العامــة نحــو الحيــاة 
المجتمــع، و�ن

ي نظرتهــم الخاصــة نحــو ظاهــرة المــوت 
و�ن

. ــو�ت ــو الم ونح

ي عــرص ســاد فيــه التفــاؤل بميــالد 
�ن

»لم يكن سيد عويس حارساً للموت مكتفياً بالتأمل 
ي إنائه المغلق ع�ب استعارة القتباسات من 

والتعرق �ف
الفالسفة«



ي 
�ن الحديثــة  الصناعيــة  القوميــة  الدولــة 

اً أمــام  ــ�ي مــرص، لــم يقــف ســيد عويــس كث

صفتهــا المجــردة، فلــم يكتــف بالتحمــس 

ي 
أو التعليــق عــى الخطــة الخمســية الــىت

ي طــورت 
ــىت ــا�، وال ــد الن دشــنها نظــام عب

واقعيــاً القتصــاد المــرصي بشــكل ملحــوظ، 

المحاولــة  عــى  بالتعليــق  يكتــف  ولــم 

ــدلت  وة أو مع ــ�ش ــع ال ــادة توزي ع ــة لإ الجدي

اهتــم  لكنــه  المرتفعــة،  والتنميــة  النمــو 

ات مــن مرصــد المــوت،  بالنظــر إىل المتغــ�ي

ي نفســه 
فحمــل العنــوان والســؤال البحــىش

، ولعــل  منحــى وجوديــاً بقــدر مــا هــو عمــىي

ــوة  ــوق رب ــن ف ــد م ي الرص
ــة �ن ــذه المنهجي ه

الهامــش قــد تجلــت بوضــوح مــرة أخــرى 

ن ذهــب إىل  ــة؛ حــ�ي ــاة الباحــث العلمي ي حي
�ن

ــة  ــاً وباحث ــرش باحث ــة ع ــع خمس ــة« م »النوب

ــاء  ة بن ــ�ت ي ف
ــا عــن مطالبهــم �ن ليســألوا أهله

ــة  ــات مجتمعي ــدم دراس ، وق ــاىلي ــد الع الس

ي 
كان قوامهــا النــاس عقــب هزيمــة 1967 الــىت

كان يؤمــن أّن الشــعب المــرصي لــم يكــن 

يســتحقها.

ــر  ــرة التنوي ــس« بذاك ــط »عوي ــا يرب إّن م

ي 
ليــس بالتأكيــد مجــرد دراســته لمــا هــو هامــ�ش

بالحيــاة،  ى  الكــ�ب ي الخطابــات والمشــاريع 
�ن

ــك الذاكــرة – ســواء اتفــق  ــا يربطــه بتل لكــن م

ــأة  ــرة معب ــرد ذاك ــا مج ــا أو رآه ــض معه البع

ــج  ــط نتائ ــه رب ــو محاولت ــة- ه ــام الحداث بأوه

ة أحــالم  ي فــ�ت
دارســاته بالندفــاع القائــم �ن

ي 
الســتينيات نحــو التغــ�ي الجتماعــي الثقــا�ن

عــن طريــق دراســة الظواهــر، ماديــة كانــت 

ــا  ــا فهمه ــر لن ــة تي ــة علمي ــانية، دراس أو إنس

ــا التحكــم فيهــا وتوجيههــا نحــو  كمــا تيــر لن

ــل. الأفض

سيد عويس يف مقابلة نادرة مع التلفزيون املرصي عام 1987



ــرة  : نظ ن ــ�ي ــاء المعدم ــته »عط ي دراس
�ن

المعا�يــن  ن  المرصيــ�ي ن  الثقافيــ�ي القــادة 

 » المــو�ت ونحــو  المــوت  ظاهــرة  نحــو 

ــدم  ــأن يق ــس ب ــيد عوي ــور س ــم الدكت اهت

ــاً يرتكــز عــى منهــج البحــث  عمــالً  موضوعي

العلمــي، وكانــت هــذه المحاولــة شــديدة 

الجــرأة، فالبحــث العلمــي بمعنــاه الحديــث 

نســانية كان مقتــرصاً  ي مياديــن العلــوم الإ
�ن

عــى  بمــرص  يــن  العرش القــرن  أوائــل  ي 
�ن

عويــس«  »ســيد  وكان  الأجانــب،  العلمــاء 

مــن رواد دارسي الجتمــاع المــرصي بــدوره 

العلمــي  الطابــع  كهــذا  طابــع  إضفــاء  ي 
�ن

ــن  ــته ع ــمت دراس ــد انقس ــي، فق والموضوع

ــت:  المــوت بشــكل علمــي إىل فصــول تضمن

»خطــة الدراســة ومنهجهــا، وأضــواء عــى 

، وبعــض  ن ي حيــاة المرصيــ�ي
ظاهــرة المــوت �ن

عينــة  أعضــاء  عــن  الشــخصية  البيانــات 

الدراســة المختــارة، ونظــرة أعضــاء الدراســة 

المختــارة نحــو ظاهــرة المــوت، وكذلــك نحو 

ًا تنــاول بالبحــث والتحليــل  ، وأخــ�ي المــو�ت

العلمــي بعــض التجاهــات العامــة نحــو 

كان  بذلــك   ،  » والمــو�ت المــوت  ظاهــرة 

»عويــس« بالنســبة للمــوت كعالــم الجتمــاع 

الماركــ�ي الأشــهر »إريــك رايــت« بالنســبة إىل 

الماركســية، فكمــا حــاول »رايــت« أن يحقــق 

ــدان  ي »المي
ــا �ن ــا بإدراجه عيته ــية �ش للماركس

المركــزي للسوســيولوجيا الأكاديميــة، القائمــة 

ــأداة  ــة وب ــاث الكمي ــى الأبح ن ع ــ�ي ــكل مب بش

أساســية هــي الســتمارة، حــاول ســيد عويــس 

ي ميدان الدراســة 
عيتــه �ن أن يحقــق للمــوت �ش

ي 
ــه؛ �ن ــة لظاهرت ــ�ب دراســة علمي ــة ع الأكاديمي

ــع  ــة تطوي ــاؤل بإمكاني ــه التف ــاد في ــرص س ع

المســتحيل.

تظــل اســتعادة منهجيــة ســيد عويــس 

ي الخطابــات 
ي �ن

ي الهتمــام بمــا هــو هامــ�ش
�ن

ي غاية 
، أمــراً �ن ي حيــاة البــرش

ى وأســاسي �ن الكــ�ب

الأهميــة بعــد أحــداث النتفاضــات العربيــة، 

ي خلفــت أحزانــاً تحتــاج مــن المثقــف أن 
الــىت

هــا، وقــد  ي تغي�ي
يواســيها قبــل أن يفكــر �ن

ــن  ي عناوي
ــتعادة �ن ــذه الس ــ�ي ه ــرت بواك ظه

 : ن اليائســ�ي »شــهقة  مثــل  جديــدة،  كتــب 

« للدكتــور يــا�  ي ي العالــم العــر�ب
النتحــار �ن

ثابــت، وهــو عنــوان يســتدعي إىل الذاكــرة 

عناويــن »ســيد عويــس« بامتيــاز، لكــن مــازال 

هــذا الهتمــام بالنظــر مــن فــوق ربــوة 

ي مــن نــدرة حقيقيــة، ويجــد 
الهامــش، يعــا�ن

ي 
ي الأدب أكــ�ش ممــا يجــد نفســه �ن

نفســه �ن

ــة. ــاث العلمي ــدان الأبح مي

»كان »عويس« بالنسبة للموت كعالم الجتماع 
الماركسي الأشهر »إريك رايت« بالنسبة إىل الماركسية«



سالم  ن عن الإ كيف دافع طه حس�ي
ي رده عىل أندريه جيد؟

�ن

ي 
ــروا�أ ــن ال ن م ــ�ي ــه حس ــب ط ن طل ــ�ي ح

ــاً  ــام 1945 تقديم ــد الع ــه جي ــ�ي أندري الفرن

جمــة روايتــه »البــاب الضيــق« إىل العربيــة،  ل�ت

ــا  اً فيه ــ�ب ن معت ــ�ي ــالة إىل حس ــد برس ــث جي بع

ــق« ل  ــاب الضي ــل »الب ــة مث ــة صوفي أّن رواي

ــلم  ي مس ــر�ب ــارئ ع ــع ق ــب م ــن أن تتناس يمك

ل يشــغل نفســه بــأي قلــق وجــودي، بوصفــه 

ن الــذي منــح القــرآن )مدرســة  معبــأ باليقــ�ي

مــن  واحــدة  أّن  مؤكــداً  إيــاه،  الطمأنينــة( 

ي العالــم المســلم، 
الخصــاص الجوهريــة �ن

ي الــروح، يحمــل مــن الأجوبة 
نســا�ن أنــه وهــو الإ

ــن أســئلة. ــ�ي م ــا يث ــ�ش مم أك

اقية  الســترش الرواســب  واســتدعت 

جيــد  رســالة  ي 
�ن تبــدت  ي 

الــىت العميقــة 

رداً  ســالم،  الإ إىل  نظرتــه  ي 
�ن خصوصــاً 

ن يدافــع فيــه عــن  حماســّياً مــن طــه حســ�ي

عمــال العقــل  ســالم ورحابتــه ودعوتــه لإ الإ

ــؤون  ي ش
ــر �ن ــؤال والتدب ــى الس ــث ع والح

الكــون.

يل   محمد ج�ب



تنميط المسلمين
ي رســالته: »طالمــا أبنــت 

قــال جيــد �ن

ي بــه العالــم 
ي الســحر الــذي شــغفىن

ــا�ت ي كتاب
�ن

ة  ــرش ــت ع ــد أطل ــالم، ولق س ــور الإ ي ون ــر�ب الع

العربيــة  بالشــؤون  ن  المعنيــ�ي مــن  كثــ�ي 

ســالمية. وكنــت بــال ريــب خليقــاً أن أكــون  والإ

ي ظــالل النخيــل 
شــخصاً آخــر لــو لــم أتلبــث �ن

بعــد أن تذوقــت ســع�ي الصحــراء المحــرق«.

مؤسســة  مــن  الغايــة  أّن  ورغــم 

ن إدوارد ســعيد، هــي  اق، كمــا بــ�ي الســترش

ــة  ق والحيلول ــرش ــة بال طاح ــة الإ ــح كيفي توضي

ــ�ي  ــار النف ــخصي والندح ــزام الش دون النه

الشاســع  ونطاقــه  الروحــي  ســموه  أمــام 

لجيــد  مــا حــدث  فــإّن  الرهيبــة،  وأبعــاده 

ق/  ــرش ــام ال ــر الروحــي أم ــط هــو التوت بالضب

ــبثه  ــول تش ــه ل ي كادت أن تبتلع
ــىت ــراء ال الصح

مــن  العاصمــة  الغربيــة  الثقافــة  بظــالل 

ق. الــرش ســحر  ي 
�ن الذوبــان 

ي يتبناهــا جيــد 
والتفرقــة الجوهريــة الــىت

ق »الصحــراء«  ــرش ــة« ال ن الغــرب »الحديق ــ�ي ب

ووضعــه حــدوداً ل يمكــن تجاوزهــا بينهمــا 

ــا  ــم تبنيه ي ت
ــىت ق ال ــرش ــورة ال ــع ص ــ�ش م تتم

، والُمصّممــة  أوروبّيــاً منــذ القــرن الثامــن عــرش

)عــى  والروحانيــة  الغرابــة  جغرافيــا  مــن 

ــة الغــرب( وهــي صــورة ضمــن  عكــس عقالني

ي تــدور 
مصفوفــة مــن الصــور المتنوعــة والــىت

 ، ي
ق وروعتــه ونزوعــه الروحــا�ن حــول بهــاء الــرش

ــة  ــام الثقاف ي مس
ــة �ن ــة وكامن ــت حي ــد ظل وق

رواية الباب الضيق



ي أعمــال المفكريــن والأدبــاء 
الغربيــة لتتجــى �ن

ن بشــؤون  هــم مــن المعنيــ�ي ، وغ�ي ن والصحفيــ�ي

ق. ــرش ــا ال ي قضاي
ــن �ن والمتفكري

مذهبــاً  أصبــح  وقــد  اق  فالســترش

تســمح  إىل شــبكة مقبولــة  تحــّول  معرفيــاً 

ــي  ق إىل وع ــرش ــورة ال ــب ص ــا بتري منافذه

إىل  تحولــه  أدى  مثلمــا  جميعــاً،  ن  الغربيــ�ي

إىل  والكســب  نتــاج  لالإ حقيقــي  مصــدر 

ي تتــرب مــن 
تكاثــر الأقــوال والأفــكار الــىت

ــول  ــا يق ــة، كم ــة العام اق إىل الثقاف ــترش الس

ســعيد. إدوارد 

ويتعجــب جيــد مــن ترجمــة كتبــه 

»واحــدة  بــأّن  ذلــك  راً  مــ�ب العربيــة  إىل 

العالــم  ي 
�ن الجوهريــة  الخصائــص  مــن 

ي 
نســا�ن ، أنــه وهــو الإ المســلم، فيمــا بــدا ىلي

الــروح يحمــل مــن الأجوبــة أكــ�ش ممــا يثــ�ي 

مــن أســئلة. أمخطــئ أنــا؟ هــذا ممكــن، 

ي نفــوس 
ــق �ن ــ�ي قل ي ل أحــس قــط كب

ولكــىن

هــؤلء الذيــن كّونهــم القــرآن وأّدبهــم. إنــه 

ــث،  ــري بالبح ــا تغ ــة قلم ــة للطمأنين مدرس

وهــذا فيمــا أظــن هــو الــذي يجعــل تعليمه 

محــدوداً!«

ي 
والمعــر�ن الوجــودي  التنميــط  هــذا 

ة  ن وركــ�ي ســمة  وهــو   ، ي
الروحــا�ن ق  للــرش

ي تصــف 
اق، هــو أســاس النظــرة الــىت لالســترش

ــة  ي نظريــات جوهرانّي
ق وتؤطــر ســّكانه �ن الــرش

ــها  مســتغلقة عــى التاريــخ وتعميمــات ل يُمسُّ

نســانيان، تحــت إطــار مــا  الفعــل والنشــاط الإ

ق؛ فعــى عكــس  للهيمنــة الغربيــة عــى الــرش

للعالــم  اىلي  ن الخــ�ت جيــد  أندريــه  توصيــف 

ســالم الواســعة  المســلم، تضــم عبــاءة الإ

متباينــة  وثقافــات  مختلفــة  شــعوباً  تحتهــا 

، منهــا الروحــي ومنهــا المــادي،  ونزعــات شــىت

ألــوان  مــن  لــون  أي  يصلــح  ل  ثّــم  ومــن 

ســالم  ي الحكــم عــى الإ
التجريــد المثــاىلي �ن

ي 
وإدخــال معتنقيــه، عــ�ب قــرون مديــدة، �ن

خانــة واحــدة.

ومــع ذلــك، فــإّن مــا ذهــب إليــه 

ي ثقافتــه؛ 
جيــد ليــس غريبــاً عــى الســائد �ن

ــعيد،  ــول إدوارد س ــا يق ــيون، كم فالفرنس

اق،  ــع الســترش ــدة م ــد مدي ــم تقالي لديه

ق  ة الأوروبيــة الغربيــة، والــرش أو الخــ�ب

هــو مصــدر حضــارة أوروبــا ومنافســها 

، وهــو الصــورة الأعمــق لمفهــوم  ي
الثقــا�ن

ــر. الآخ

اقية وهو يقارع  ف الرؤية الست�ث »اعتمد طه حس�ي
سالم عبارة عن إعادة صياغة  أندريه جيد والقائلة بأّن الإ

لليهودية والمسيحية«



أسرى اليقين االستشراقي
عــى الرغــم مــن أّن الحــركات الصوفية 

ــرن  ــذ الق ــالمي من س ــم الإ ي العال
ت �ن ــرش انت

بالغــة  نطاقــات  عــى  الهجــري  الثالــث 

ــاً  ــة أعالم التســاع، وصــارت رمــوز المتصوف

وظــل   ، ن ســالمي�ي الإ والواقــع  الثقافــة  ي 
�ن

شــيوعاً  الأكــ�ش  المذهــب  هــو  التصــوف 

ســالمي حــىت أوائــل القــرن  ي العالــم الإ
�ن

يــن، إل أّن أندريــه جيــد، وبســبب مــن  العرش

، كأمــة  ن اليــة حــرش المســلم�ي ن رؤيتــه الخ�ت

بالغــة التنــوع، ضمــن إطــار الأرثوذكســية 

ي بــدأت مــع الحنابلــة وتُوجــت 
ســالمية الــىت الإ

ن  اليقــ�ي تعتمــد  ي 
والــىت الوهابيــة  بالحركــة 

ــا. ــاً له أساس

ن  يقــول جيــد »أحســب أن ليــس بــ�ي

ــن  ــا يشــغل نفوســكم م ــا أبعــد عم ي كله ــىب كت

ــذا  ــتطيع ه ــم يس ــق( فب ــاب الضي ي )الب ــا�ب كت

ــا أن يمــّس  ــه هن ــذي صورت ي ال
ــأ الصــو�ن الظم

؟ أي صــدّى يمكــن  ن نفوســاً هــي قعيــدة اليقــ�ي

وهــذه  الصلــوات  هــذه  بينكــم  تلقــاه  أن 

هــذه  ي 
�ن إن  بــل  المســيحية؟  البتهــالت 

وتســتانتية«  الصلــوات والبتهــالت مــن »ال�ب

مــا يجعــل مــن الخطــأ العظيــم أن يتخــذ هذا 

الكتــاب مــرآة للنفــس المســيحية العاديــة؟ 

ــىت  ي ح
ــتثنا�أ ــوف اس ــن التص ــكل م ــذا الش فه

ن  بيننــا، أهــل الغــرب أو الشــمال، بــل بــ�ي

 . ي
وتســتانىت ي كّونهــا المذهــب ال�ب

النفــوس الــىت

ي أودعــت كتــاب »البــاب الضيــق« حظــاً 
ــرا�ن أت

نســانية الصادقــة العامــة، ومــن الحب،  مــن الإ

ال ميكن النظر لرأي جيد يف اإلسالم مبعزل عن السياق السيايس



ــاً ليهــز أولئــك الذيــن اســتطاع تعليمهــم  كافي

الخــاص أن يؤمنهــم مــن مثــل هــذا الَبلبال؟«.

خطيئة الجهل باإلسالم
 ، ي ، عميــد الأدب العــر�ب ن طــه حســ�ي

ــا  ــذي طالم ــة ال ــة العربي ــد رواد النهض وأح

ُعــرف بســجاله الملحمــي مــع أنصــار العقــل 

الفقهــي وســدنة التحريــم والتقليــد، ليخــرج 

بالذيليــة  والرمــي  بالتكفــ�ي  ُمثخنــاً  منهــا 

هــذا  تمامــاً  رفــض  المســتعِمر،  للغــرب 

ســالم واتهامــه بتجميــد  اء عــى الإ الجــ�ت

. ن عقــول المســلم�ي

ن  ــ�ي ــه حس ــرق ط ــة، يف ــابقة تنويري وكس

ن فيقــول لجيــد: »لقد  ســالم والمســلم�ي ن الإ بــ�ي

ن ولكنــك لــم  اً مــن المســلم�ي خالطــت كثــ�ي

ســالم بــأس  ســالم. فليــس عــى الإ تخالــط الإ

ي روعــك خلطــاؤك المســلمون. 
ممــا ألقــى �ن

ي عــرص مؤلــم مــن تاريخهــم، 
ولقــد عرفتهــم �ن

ي الشــعور 
عــرص انحطــاط العلــم بالديــن، و�ن

ي جميعــاً. ولــم يكــن مــن اليســ�ي أن 
الديــىن

ســالم«  يظهــرك الذيــن لقيتهم عــى حقائق الإ

ــ�ي  ــذي يث ــرآن ال ي الق
ــدىلي �ن ــد الج ــداً البع مؤك

ــا الجــواب. المســائل ويعــرض له

ــغ الحــدة بطبيعــة الظاهــرة  وبوعــي بال

اقية وبمأزقهــا البنيــوي، أكــد طــه  الســترش

ن  الدارســ�ي ن  ق�ي المســترش أّن  لجيــد  ن  حســ�ي

أكــ�ش  الغربيــة  الثقافــة  ســالم يحســنون  لالإ

قيــة. فلــم يتــح  ممــا يتقنــون الثقافــة الرش

ــن تضطرهــم صناعتهــم إىل  لهــم وهــم الذي

العنايــة بالنــص أكــ�ش مــن العنايــة بالــروح، أن 

ي 
ه �ن ســالم ويبينــوا تأثــ�ي يســتخلصوا جوهــر الإ

ســالم ل يغــري بالدعة  العقــول والقلــوب. فالإ

ويــة  ال�ت عــى  يحــث  وإنمــا  بالخمــول،  ول 

، ويدعــو إىل التدبــر والســتبصار.  والتفكــ�ي

ء أدل عــى ذلــك مــن القــرون الخمســة  ي
وأي سش

الأوىل مــن تاريخــه؟«.

ة فكريــة تنتهــي بمحمــد  وكدليــل لمســ�ي

اســتقالة  أّن  يــرى  الــذي  الجابــري،  عابــد 

اق عنــا�  ســالم ناتجــة عــن اخــ�ت ي الإ
العقــل �ن

ــ�ي  ــق التفك ــن نس ــالم ضم س ــى الإ ــابقة ع س

، يقــول  ي ي الجتمــاع العــر�ب
ســالمي و�ن ي الإ

الديــىن

ــى  ــل ع ــي أن تحم ــا ينبغ ــد: »م ن لجي ــ�ي حس

ســالم بــل عــى مؤثــرات أجنبيــة تبعــت  الإ

ــك،  ــليم يدهش ــل إىل التس ــن مي ــت م ــا رأي م

ي التفكــ�ي يســوؤك واســتالم إىل الدعــة 
وحــّد �ن

ن إىل أبعــد مــن ذلــك  يؤذيــك«، ويذهــب حســ�ي

سالم  ف الإ ف ب�ي »كسابقة تنويرية يفرق طه حس�ي
اً من  ف فيقول لجيد: لقد خالطت كث�ي والمسلم�ي

سالم« ف ولكنك لم تخالط الإ المسلم�ي



الــذي خلقــه  الديــن الخصــب  باعتبــاره أن 

ســالم منــح الآداب العالميــة مــن الحــب  الإ

العــذري والطمــوح إىل المثــل العليــا مــا ليــس 

اً. ــ�ي ــرى نظ ي الآداب الأخ
ــه �ن ل

صدى االستشراق عربيًا
إنتــاج  ي 

�ن الأثــر  بالــغ  اق  لالســترش كان 

الحداثــة الفكريــة العربيــة حــىت وهــي تناطحــه 

وتتناقــض معــه، فــال يمكــن النظــر لــرأي جيــد 

عــن  بمعــزل  ســالم  الإ ي 
�ن ن  حســ�ي طــه  ول 

الســياق الســياسي الطاغــي والمنظــم للعالقــة 

ــذي  ــياق ال ــو الس ق، وه ــرش ــرب وال ن الغ ــ�ي ب

ــك الآراء. ــه تل ي ظل
ــت �ن أنتج

الرؤيــة  ن  حســ�ي طــه  اعتمــد  فقــد 

اقية جزئيــاً، حــىت وهــو يقــارع أندريــه  الســترش

ســالم عبــارة إعــادة  جيــد، والقائلــة بــأّن الإ

ــة والمســيحية فيقــول: »لقــد  صياغــة لليهودي

اً. تلقــى  اً لأنــه تلقــى كثــ�ي ســالم كثــ�ي أعطــى الإ

ــك  ن تل ــ�ي ــزج حس ــيحية« ويم ــة والمس اليهودي

يــر التنويــري للتثاقــف مــع الغرب  الرؤيــة بالت�ب

ي الحضــارة الغربيــة 
والقائــم عــى أّن الفضــل �ن

المعــا�ة يعــود حــرصاً إىل حضــارة العــرب. 

ــة  ــع ثقاف ــالم( وّس س : »)إن الإ ن ــ�ي ــول حس يق

ــه  ــذا كل ــى ه ــد. وتلق ــرس والهن ــان والف اليون

ثــم أســاغه، ثــم صــاغ منــه ثقافــة عربيــة، ثــم 

اســتخرج منــه خالصتــه، ثــم أهــداه إىل الغرب 

ــل.  ــت طوي ــرش بوق ــس ع ــرن الخام ــل الق قب

ســالم قــد اســتطاع أن ينهــض بهذا  وإذا كان الإ

العــبء الخطــ�ي فهــو قــادر فيمــا أعتقــد عــى 

أن يتقبــل الثقافــة الأوروبيــة الحديثــة وأنــه 

ــن«. ــوٍل حس ــا بقب ليتقبله

ن رســالته إىل جيــد بمقولــة  ويختــم حســ�ي

ــج إذ  ــا لنبته ــالم: »إن س ــه لالإ ــى رؤيت ــة ع دال

ي الوقــت الــذي يُقــدم فيــه كتــاب 
نــراك بيننــا �ن

مــن كتبــك إىل قرائنــا ويســعدنا أن ينبئــك 

ــا  ــاء كم ــن اللق ــالم يحس س ــأن الإ ــا ب نجاحهم

ــاء«. ــن العط يحس



ي..  فيلسوف الكسل ألب�ي قص�ي
يمّجد الخمول ويهجو الحداثة

ــا  ، أعطاه ي ــج العــر�ب ــا بالخلي ــارٍة م ي إم
�ن

-وهــي  »الدوفــة«  اســم  ي  قصــ�ي ألبــ�ي 

ــة  ــة القطري ــم العاصم ــن اس ــة م ــة قريب كلم

هادئــة  لكــن  وقاحلــة  ة  »الدوحــة«- صغــ�ي

ول  ــ�ت ــا ب ــر به ــم يظه ــه ل ــاً لأن ــاكنة تمام وس

ي مــا حولهــا مــن إمــارات، تــدور أحــداث 
كبــا�ت

ــة  ــي مرافع ــراء« وه ي الصح
ــوح �ن ــة »طم رواي

أدبيــة تتحــدى التحديــث وضــد وقــوع البلدان 

ي الجمــال والهدوء 
�ت ن ي حبتهــا الطبيعــة بمــ�ي

الــىت

ــادي. ــدم الم ــًة للتق فريس

، مــن  شــخوص الروايــة الأساســية تتبــىن

ي وجدانها، تحــدي هذا الأ� إىل 
أعمــق نقطة �ن

ي مواجهــة التحديــث، 
أقــص مــدى، وتنخــرط �ن

ي 
بــال هــوادة، بــكل الأســلحة الممكنــة الــىت

ــوع  ــض الخض ــول ورف ــل والخم ــمل الكس تش

ى أو الســلطة السياســية،  لنفــوذ القــوى الكــ�ب

ي  ي نظــر قصــ�ي
كمــا تشــمل الســخرية، وهــي �ن

ــكام  ــد الح ، ض ن ــ�ي ــاء، المهّمش ــالح الضعف س

الطواغيــت وضــد المجتمــع الموبــوء بالفســاد 

وبــالدة الحــس.

يل   محمد ج�ب



ي 
وأعمالــه بــال اســتثناء، ســواء تلــك الــىت

كتبهــا عــن القاهــرة وهــي أغلبهــا، أو روايتــه 

ي 
ي )طمــوح �ن الوحيــدة عــن الخليــج العــر�ب

الصحــراء(، يســكنها هــذا الولــع بالكســل 

ــال  ــا ق ــه كم ــورة من ــه ص ــول، وأبطال والخم

 .» ــىي ــر مث ــا، تفك ــي أن ي ه
ــخصيا�ت ــاً: »ش يوم

ــون  ــد، يقاوم ــراز فري ــن ط ــاىل م ــم كس إنه

ويدبجــون  جميعهــا  الطمــوح  جرائــم 

مقــولت ســاخرة منهــا. هــم ســاخرون لكــن 

ي محيطهــم 
أحــرار. يفتقــدون إىل التأثــ�ي �ن

يدافعــون  لكنهــم  والجتماعــي  الســياسي 

ي يســحقها 
نســانية الــىت اســة عــن كرامــة الإ برش

ــال  ــث، ب ــام التحدي ــور وأوه ــل المأج العم

ــة. رأف

صعاليك أبدًا
المــرصي  ي 

الــروا�أ ي،  قصــ�ي ألبــ�ي 

ــدق ل  ــة بفن ي غرف
ــاش �ن ــذي ع ي ال

ــو�ن الفرانكف

ي الحــي الســادس 
ن �ن لويزيــان بشــارع الســ�ي

الباريــ�ي لمــدة 63 عامــاً بال انقطــاع، كُمتبطل 

ــياء  ــات والأش ــاس والكائن ــب الن ــة، يراق بالوراث

مــن حولــه، حــىت صــار مــن فالســفة الكســل، 

ــذي  ــده ال ــو وح ــه ه ــول برأي ــان الكس نس والإ

ي الحيــاة والــكالم 
يمتلــك الوقــت للتأمــل �ن

عنهــا دون أن يعبــأ بالوقــت، عــى عكس أ�ى 

ان مطيعــة«  ــ�ي ــون كـــ »ث ــن يلهث ــة الذي الحداث

ي ســاقية العمــل ويــدورون مــدة حياتهــم 
�ن

اء  ــرش ــال وال ــازة الم ــام حي ة وراء أوه ــ�ي القص

ــك. والتمل

تعترب رواية »طموح يف الصحراء« مرافعة أدبية تتحدى التحديث



عن ثورٍة حمقاء
ــاًء يطــل عــى  تضــم إمــارة الدوفــة مين

ة وناقــالت  الخليــج ويخلــو مــن الســفن الكبــ�ي

اميــة  العمالقــة، خلفــه صحــراء م�ت النفــط 

ــي  ة وح ــ�ي ــكنية فق ــق س ــدة مناط ــا ع قه تخ�ت

ــون  ــاه الباحث ــث بن واحــد عــى الطــراز الحدي

بــادة الجنــس  ول )المــادة الحيويـّـة لإ عــن البــ�ت

ن خّيبــت الطبيعــة  ي برمتــه( وتركــوه حــ�ي البــرش

أملهــم، كأطــالل حداثيــة تثــ�ي الرثــاء والتشــفي 

بوقوفهــا كدليــل مــادي عــى الخســارة الُمِهينــة 

ــه. ي تكبدهــا عــدو كري
الــىت

والزمــان هــو الســبعينيات، أو مــا بعــد 

ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــمي لش ــتقالل الرس الس

ــة  يالي م�ب ــل الإ ، وتغلغ ي ــىب ــالل الأجن ــن الحت م

والسياســة  القتصــاد  مســام  ي 
�ن الأمريكيــة 

بالمنطقــة، ومحاولــة تحطيــم نفوذهــا هــو 

ي يضلــع بهــا بــن كادم، 
المهمــة العظيمــة الــىت

ة وصاحــب الطموح  مــارة الفقــ�ي رئيــس وزراء الإ

ــرة  ي أن يُخضــع شــبه الجزي
الســياسي الكبــ�ي �ن

ــورة  ــط لث ، ويخط ن ــ�ي يالي م�ب ــرد الإ ــه ويط مرت لإ

ي الخفــاء عــ�ب تنفيــذ سلســلة 
تنجــز ذلــك �ن

ــل أن تحــرِّك  ــة، أَِم ي المدين
ــن النفجــارات �ن م

ــة  ــم يُدحــِرج كــرة الثلــج الثوري شــعبه ومــن ثّ

إىل الشــعوب المجــاورة فيلتفــون حــول ثورتــه، 

ــن  ن باب ــتع�ي ــه أن يس ــك كان علي ــبيل ذل ي س
و�ن

ي السياســة الخارجيــة 
عمــه ســامانتار الضليــع �ن

ــه. لأخــذ النصيحــة من

ي 
وســامانتار هــو الشــخصية المحوريــة �ن

ي بيــت يظللــه النخــل ويطــل 
الروايــة، يعيــش �ن

ي صحــراء مســكوٌن بهدوئهــا 
عــى الخليــج �ن

ومتيــم بســكينتها، ولديــه اســتعداد لقتــال 

ــكينة،  ــك الس ــدد تل ــا ه ــع إذا م ــم أجم العال

مــارة تحــت ظاللهــا ولــو  ويتمــىن أن تعيــش الإ

ي فقــر مدقــع وقــاٍس، وقــد جعــل 
كانــت �ن

بلــده  لحريــة  وعشــقه  للطمــوح  احتقــاره 

ي الحيــاة، منــه، 
وذكائــه الحــاد وتأملــه الوافــر �ن

ــوزراء. ــس ال ــه رئي ــن عم ــد لب ــم الوحي المله

ي نفذهــا ابــن عمــه 
النفجــارات، الــىت

 ، ن فــ�ي ن مح�ت رئيــس الــوزراء بواســطة ثوريــ�ي

هــددت اســتقرار عالمــه، فظــل يبحــث طــوال 

أحــداث الروايــة عمــن يكــون وراءهــا مــع 

ي هشــام. 
الســتعانة بصديــق عمــره المغــىن

القنابــل  اســتعمال  مــن  الهــدف  كان  ولمــا 

ــاً مرتبطــاً بالأســاس بإحــداث  المصنوعــة يدوي

وصناعــة  ضحايــا  إســقاط  وليــس  ثــارة  الإ

ي الصحراء« عن الجمود الجتماعي 
»تكشف »طموح �ف

ي تبدو وقد انغمست 
والقتصادي والنفسي للجماه�ي ال�ت

» ي حالة تبلد كىلي
�ف



الــذي  ة ســامانتار  مأســاة، فقــد زادت حــ�ي

ــن  ــة م ــذه النوعي ــد ه ــن تحدي ــن م ــم يتمك ل

ــرة  ي أرض مقف
ــورة �ن ــل ث ن لعم ــاع�ي ــوار الس الث

ــجع  ــة تش ــلطة مركزي ــال س ــاً وب ــاء تمام وجدب

عــى إثــارة الشــعور بغيــاب الحريــة، وبــال 

ــد مطالــب  مــوارد يمكــن تقاســمها عــ�ب تصعي

وليــة  ب�ت مصــادر  ول  بصددهــا،  اجتماعيــة 

ــذا  ــة، وه كات الأجنبي ــرش ــوش ال ــذب وح تجت

مــارة. ي الإ
ء للحيــاة �ن ي

هــو الجانــب المــصن

الفقر ونعيمه
ات وتقليــب  التفجــ�ي لغــز  ي 

�ن التفكــ�ي 

يقعــوا  أن  يمكــن  عمــن  الذاكــرة  حقائــب 

ي عمــل 
فريســًة لمثاليــة بائســة أو يشــاركوا �ن

ــن  ــوري بغــرض التســلية، حــرم ســامانتار م ث

ــيقته  ــع عش ــة م ــج المعيش ي مباه
ــراط �ن النخ

عائلــة  وســليلة  طالبــة  وهــي  »جوهــرة« 

مــة ترتبــط بعالقــة بــه دون علــم أهلهــا؛  مح�ت

ــرة،  ن غ ــ�ي ــى ح ــه ع ة فاجأت ــ�ي ــداث الأخ فالأح

وهــو المراقــب الحصيــف لــكل مــا يــدور حولــه 

ة  ــرش شــاعات المنت ــكل الإ والُمنصــت الماهــر ل

مــن قبــل مــن ل يتورعــون عــن النمائــم ونــرش 

ي المقاهــي. وقــد كان يظــن 
أ�ار الآخريــن �ن

مــارة  ي الإ
أنــه ل يمكــن لحركــة مخربــة أن تنمــو �ن

دون علمــه حــىت لــو اتخــذت كل الحتياطــات 

ــدث. ــد ح ــك ق ــن ذل ــة، لك الالزم

كثافــًة؛  تــزداد  أن  إل  تــه  لح�ي كان  مــا 

فالناقمــون عــى النظــام نــأوا بأنفســهم منــذ 

ي أيــة حركــة عنيفــة ل 
زمــن عــن النخــراط �ن

ء  ي
يمكــن أن تفيــد إمــارة مزريــة وســتحطم ال�ش

الوحيــد الــذي تمتلكــه بفضــل البــؤس نفســه: 

تدور أحداث رواية ألبري قصريي »طموح يف الصحراء« يف إمارة أسامها الدوفة



الســالم الــذي يريــده ســامانتار ويريدونــه، 

ــىت  ــري أع ــد يغ ــذا الح ــ�ي إىل ه ــاد فق واقتص

والقــوة  للعــوز،  لالستســالم  ن  المجرمــ�ي

نفوذهــا  تبســط  ي 
الــىت ى  الكــ�ب ياليــة  م�ب الإ

الســياسي عــى الخليــج بأكملــه اســتثنت هــذا 

اتيجياتها منــذ تيقنها  الجــزء المعــدم مــن اســ�ت

ول، ومــن ثــّم  أّن أرضهــا ليــس بهــا قطــرة بــ�ت

ات عــى أنهــا مؤامــرة  ل يمكــن تفســ�ي التفجــ�ي

ــة. يالي إم�ب

إمارتــه  فقــر  أّن  آمــن ســامانتار  فقــد 

يمثــل حمايــة لهــا مــن أطمــاع ل تُقهــر لأرواح 

ــ�ي  ــا منفعــة ل ــٍد م ي بل
ل تنتظــر إل أن تجــد �ن

تهــم بغــزوه وتقســيمه وإفســاده، لــذا يشــكر 

ــة  ــى أرض صحراوي ــد ع ــه ول ــى أن ــماء ع الس

ــة، أرض منفــرة  متجــردة مــن كل المــواد الأولي

الأرواح  كل  تُثبــط  لــ�ي  الكفايــة  فيــه  بمــا 

هــة. التجاريــة الرش

ــر ســالماً  ــراً يوف ــإّن فق ــه ف وبالنســبة إلي

وســكنية أفضــل مــن أي تقــدم يوفــر متــع 

الحيــاة الحديثــة المســتوردة مــن الغــرب؛ فكل 

ــي«  ــداع العالم ــيد لـــ »الخ ــو تجس ــدم ه تق

ــو  ــذا فه ــه، ل ــون ب ــن يؤمن ــتعبد م ــذي يس ال

ــكل  ــامل ل ــاره الش ــار احتق ــن إظه ــورع ع ل يت

ــتعد  ــم، ومس ــا العال ي عرفه
ــىت ــات ال المؤسس

ــد أي  ــة ض ــن صالب ي م
ــا أو�ت ــكل م ــف ب لأن يق

تفجــ�ي ســياسي للوضــع، كي يقــي إمارته ســالمة 

ــا  عه ــات اخ�ت ــة ترتيب ــة لأي ــ�ي خاضع ــرة غ وح

ــرش ويصــادرون  ــا الب فوا به ن ــاء كي يســت�ن الأقوي

ــة. ــم بالتبعي ــم وحياته ــى حريته ع

أخالقيات النبالة الُمهدرة
ــه؛  ي حيات

ــالً �ن ــامانتار عم ــن س ــم يمته ل

ي لغــة العــرب الأقحــاح مأخــوذة 
والمهنــة �ن

مــن امتهــان النفــس لكســب العيــش؛ يحتــاج 

نســان لــروح ذليلــة كي يعتنــق عقيــدة العمل  الإ

ّي  ة كي يـُـر�ب ي أخالقّيــات الرأســمالّية، وروح حقــ�ي
�ن

ي  ي عالــم غــىب
ي داخلــه طموحــاً مــن أي نــوع �ن

�ن

نف نفســه بــإ�ار كي يحقــق غايــاٍت فيهــا  يســت�ن

ــه. نهايت

ي 
ــم �ن ــدح ويتأل ــور أن يك ــن يتص ــم يك ل

ــام  ــ�ي الشــفقة، وين ــم بشــكل يُث ــع ُمعت مصن

ــن  ــرصي، أو أن يُدجَّ ــْن ع ــذر كِق ــكن ق ي مس
�ن

ي موعــد 
ي وظيفــة روتينيــة بائســة ويســتيقظ �ن

�ن

اعــات  ــه »المنبــه«، أكــ�ش الخ�ت ثابــت يّذكــره ب

ي، مــن أجــل  خبثــاً عــى مــدار التاريــخ البــرش

ي تستند عىل حقيقة  »فلسفة الهامش لدى ألب�ي قص�ي
ي نظام 

بسيطة: يجب مكافحة محاولت النخراط �ف
» السوق ومقاومة تسليع الب�ث



ــاء  ي ــأ بالك�ب ــدوي المعب ــب تافــه، وهــو الب مرت

والُمّتــوج بالنبالــة، الــذي نشــأ عــى النطــالق 

ــح  ــتيقاظ المري ــا، والس ــدود له ــاق ل ح ي آف
�ن

تحــت الخيمــة: الصحــراء مملكتــه الخاصــة 

هنــاك  وليــس  الوحيــد،  ســقفه  والســماء 

تعويــض عــادل للتضحيــة بذلــك مهمــا بلغــت 

ــوة. ــة الرش قيم

كمــا  يّــة،  القص�ي الهامــش  فلســفة 

حقيقــة  عــى  تســتند  ســامانتار،  يجســدها 

بســيطة: يجــب مكافحــة محــاولت النخــراط 

ي نظــام الســوق ومقاومــة تســليع البــرش 
�ن

نســانية:  والقتــال للحفــاظ عــى الكرامــة الإ

الأكــ�ش جــدارة بتنافــس البــرش عــى حمايتهــا، 

بــدلً مــن التناحــر عــى الفــوز برضــا الأســياد 

)أحقــر عصابــة أوغــاد دنســت حــىت الآن كوكب 

ي، وعــى هــذا الأســاس  الأرض( بتعبــ�ي قصــ�ي

ســيكون رفــض أخــذ العالــم بجديــة أكــ�ش 

ــون  ــم ل يحلم ــًة؛ فه ــة نجاع ــكال المقاوم أش

ــة. ــم بجدي ــاس عالَمه ــذ الن ــن أخ ــ�ش م بأك

ومحاولــة خلــق عالــم بديــل جديــرة 

بــالزدراء الــكىي أيضــاً، فهــي تعتمــد عــى 

ــادة  ــا مض ــادة، وأيديولوجي ــلطة مض ــق س خل

ــي«  ــداع العالم ــج »الخ ــم حج ــم تدي ــن ثّ وم

ي 
يــة، الىت ولــن يكــون هنــاك حــل للمأســاة البرش

يــدور حولهــا التاريــخ كلــه، إل برفــض الخطاب 

الهامــش  إىل  واللجــوء  واحتقــاره  الســياسي 

ة لتحقيــق المتع  والتفاهــة والمنــاورات الصغــ�ي

ــوع  ــيظل الخض ــخرية، وإل س ــيطة والس البس

المهيــب  وللزيــف  الراســخة  للمؤسســات 

ــاً. ــائد، قائم الس

ــح  ي أوض
ــة �ن ــو الكارث ــث ه ــان التحدي ره

ــن  ــة م ــة نقّي ــى بقع ــظ ع ــا، وأن تحاف تجلياته

ــن  ــداً ع ــامانتار( بعي ــعى س ــا يس ــراء )كم الصح

ــا  ــارات بأكمله ــا ق ــت منه ــة عان ي موجــات تدم�ي

ــه الأرض؛  ــى وج ــة ع ــياء قداس ــ�ش الأش ــو أك ه

ــالد المعمــورة أضحــت  ي معظــم ب
فالطبيعــة �ن

ي أيــام الراحة المعدودة.
ذكــرى ل تُســتدعى إل �ن

كان ســامانتار يدافــع عــن مفهــوم للحياة 

؛ وكان ُمحصنــاً  لــم يســتوعبه أغلــب البــرش

تمامــاً مــن الخــداع القّتــال الــذي أرس مبادئــه 

المســتعمرون الأوائــل أثنــاء ســعيهم لتخليــد 

نهبهــم وإدامتــه عــ�ب إفســاد شــعوٍب ســليمة 

الطويــة بعقيــدة الســتهالك، وتمثيــل دور 

ــا  ــاء نعــم الأمــم غــ�ي المتطــورة لرقته أولي

بشــكل ماكــر ومهــّذب.

تمرد وبالدة
ــها  ــى نفس ــت ع ــة أطلق ــة غامض منظم

ات  التفجــ�ي تبنــت  الخليــج«  تحريــر  »قــوة 

وذات  الطباعــة  ســيئة  منشــورات  ووزعــت 

ــي  ــا يعط ــن مم ــا الزم ــا عليه ــة عف ــة ثوري لغ

انطباعــاً بــأّن أعضاءهــا عــى حداثــة عهــد 

بالأفــكار الثوريــة، إىل درجــة أنــه لــول أن تلــك 

المجموعــة تهــدد عالــم ســامانتار الهــادئ 



هــا الســياسي ذي  ــكان انفجــر ضحــكاً مــن ن�ش ل

الطابــع الملحمــي والركيــك.

ي 
ات انتباهــاً �ن لــم يعــر ســامانتار التفجــ�ي

البدايــة عــى اعتبــار أن هنــاك دائمــاً ثُّلــة مــن 

ــاء،  ــورة حمق ــىن ث ــالم وتتم ــره الس ــرش تك الب

عمــل  جــراء  عيــاء  الإ يصيبهــم  بــأن  آمــالً 

فتتوقــف  ثــورة،  كتصميــم  المشــقة  بالــغ 

ــدة والتافــه، لكــن  ــم الفائ ــة العنــف عدي عجل

ن  ثوريــ�ي مــارة  الإ ات  بــأّن وراء تفجــ�ي ظنــه، 

ــد خــاب واســتمرت  ــاً، ق هــواة وســتنتهي حتم

وأثــارت  نطاقاتهــا،  واتســعت  ات  التفجــ�ي

ن لالبتهــاج حــىت  ســخرية الدهمــاء المتعطشــ�ي

ــا  ــوا معه ــم يتفاعل ــاً، لكنهــم ل ــو كان دموي ول

ــن كادم. ــَل ب ــا أَِم ــاً كم إطالق

ي الصحراء« تكشــف إىل أبعد 
»طمــوح �ن

حــد عــن الجمــود الجتماعــي والقتصــادي 

وقــد  تبــدو  ي 
الــىت للجماهــ�ي  والنفــ�ي 

ــد ســحقها  ــد كىي وق ــة تبل ي حال
انغمســت �ن

بــؤس مضــٍن إىل حــد أّن إعــالن أي فكــرة 

ثــورة  ن أي  كانــت أهميتهــا وتدشــ�ي مهمــا 

مهمــا كانــت جاذبيتهــا يتجــاوزان قدرتهــا 

والمشــاركة  والتفهــم  الســتيعاب  عــى 

الأبــدي  جنوحهــا  تبديــد  عــن  ويعجــزان 

للصمــت والســالم، كمــا يذهــب اســتبصار 

ي  ــ�ي ــ�ي قص ــدد أدب ألب ن بص ــاه�ي ــم ش باس

ــة  ي: التهميــش إجاب ــ�ي قصــ�ي ــه »ألب ي كتاب
�ن

عــى الحداثــة«.

ــر  الُمنفِّ الجمــود  ذاك  مــن  القلــب  ي 
�ن

التمــرد، كمــا يجســدها  ي 
الرغبــة �ن تشــتعل 

ــكاىلي حقيقــي، روٌح  ي وهــو رادي
هشــام المغــىن

ُحــرّة، متمــرد عــى طريقتــه، فنــان متعلــق 

ي بيٍت 
بالعمــال وُملهــم بعمق، يســكن وابنتــه �ن

ــة  ــن المدين ــم م ــزء القدي ــق بالج ــاق ضي بزق

والبؤســاء  الكســاىل  وعمالــه  المينــاء  ناحيــة 

والصعاليــك حــىت النخــاع والذيــن يحبــون 

هشــام ويســكرون مــن أغانيــه ويلتفــون حولــه 

كمــالك حــارس، وهــو إذ يتحمــس لمعرفــة 

ي 
ن عــن انفجــارات المدينــة يعــا�ن المســؤول�ي

ــل. ــال ح ــاً وب ــاً مؤلم ــاماً داخلي انقس

ي التمــرد 
لكــن رغبــة هشــام الحارقــة �ن

ــه  ل تقــف، فقــط، عــى النقيــض مــن رغبت

ــل  ــن التدخ ــا م ــارة وحمايته م ــالم الإ ي س
�ن

ــل أن  ــورة محتم ــى ث ــاء ع ــاىلي للقض ي م�ب الإ

تهــدد مصالحهــا، بــل هــي مجهضــة تمامــاً؛ 

ــم  ــن الحاك ــورة لك ــع ث ــم يصن ــعب ل فالش

أي  تجتــذب  لــم  واحــدة  اختــالق  أراد 

. ــ�ي جماه

تفجــ�ي  بمحاولــة  الأحــداث  تنتهــي 

ــم  ــذي ل ــوزراء ال ــس ال ــن رئي ، وهــو اب ي محــىي

ــرَص  ــه، ق ي ب
ــىن ــه كي تعت ــه لأم ــه وترك ف ب يعــ�ت

ي ثائــراً حقيقيــاً  رئيــس الــوزراء نفســه، كان محــىي

ي 
ي المدينــة الىت

ينتظــر إشــارة كي يهــدم كل مبــا�ن

ــات  ــ�ي البناي نم بتفج ــ�ت ــم يل اء، ل ــ�ش ــي بال توح

ــاً  ــون هدف ــة لتك ــة الثوري ــا اللجن ي حددته
ــىت ال



ي 
لالعتــداءات، ونفــذ انشــقاقاً عــن رئيســه �ن

ــحات. ــة ش ــة الثوري الخلي

ــوك  ــامانتار( صعل ــق س ــحات )صدي وش

ي 
�ن شــيئاً  يأخــذ  ول  دائمــاً،  متهكــم  بحــق، 

الحيــاة بجديــة ســوى الهــزل، ويؤمــن بــأّن 

ي  أكــ�ب إهانــة يمكــن أن تُوجــه إىل الــذكاء البــرش

هــو أخــذ هــذا العالــم المثــ�ي للســخرية عــى 

ــة  ــل كتجرب ــع القناب ــد، كان يصن ــل الج محم

ة تســتدعي المغامــرة، وهــو اللغــز الــذي  مثــ�ي

ــفه  ــا كش ــه، بينم ــامانتار لحل ــعى س ــا س طالم

ي عــى أنقــاض 
طــارق المجنــون المزيــف ليبــىن

الثــورة المحــدودة ثــورة مضــادة حقيقيــة جــداً 

وليســت تحــت الســيطرة كمــا كان بــن كادم 

ي أشــعلها 
ــىت ارة الثــورة المزيفــة ال يأمــل، فــرش

خرجــت عــن ســيطرته وكرتــه، مثلمــا كــرت 

. ــ�ي ــياسي الكب ــه الس طموح



حبيب جرجس: نظ�ي محمد عبده 
ي المسيحية المرصية

�ن

بوابة القرن العشرين.. مطرقة 
اإلصالح تدّق الفكر اإلسالمي

ــؤال  ــن، كان س ي ــرن العرش ــول الق بحل

ــف  ــتعمار، يعص ــه الس ــذي جلب ــة ال الحداث

ســالمي، ومــن  ي العالــم الإ
بالمشــهد الفكــري �ن

ــا  ــّموا، فيم ــن س ــد مّم ــاك العدي ــّم كان هن ث

ي العالــم 
ي �ن

بعــد، »آبــاء تيــار الإصــالح الديــىن

ســالمي«، وقــد تقدمتهــم أســماء مثــل:  الإ

 ، ي
الأفغــا�ن الديــن  وجمــال  عبــده،  محمــد 

ي الفكــر 
ورشــيد رضــا. وكان التيــار الإصالحــي �ن

اث،  ــ�ت ــّص وال ــن الن ــل م ــد جع ــالمي ق س الإ

وإعــادة تأويلهمــا، وتنقيتهمــا، مجــال حقلــه، 

فقــد عكــف هــذا التيــار عــى تقديــم نســخة 

تتعــارض مــع  ســالم، ل  الإ متجــددة مــن 

محمد عزت 



 ، ي ــر�ب ــه الغ ي ثوب
ــة �ن ــة العربي وع الحداث ــرش م

ــن  ن الدي ــ�ي ــة ب ــط عميق ــاد رواب ــة إيج بمحاول

والحداثــة، ومحاولــة محاربــة أشــكال التديــن 

وع  مــرش تعرقــل  ي 
الــىت حينهــا،  التقليديــة 

التحديــث، ومــن هنــا لمعــت الأســماء ســابقة 

ن مجدديــن  الذكــر، باعتبارهــا أســماء لمصلحــ�ي

ســالمي عى  ي العالــم الإ
حملــوا رايــة التنويــر �ن

ــتمل  ــدة تش ــة معق ــّدوا لمهم ــم، وتص عاتقه

عــى الشــتباك مــع النــص، ومحاولــة فهمــه 

ــد. ــرن الجدي ــار الق ي إط
ــه، �ن وتأويل

وتدّق الفكر المسيحي 
األرثوذكسي أيضًا.. بشكل 

مختلف

يرصــد  يــن،  العرش القــرن  بدايــة  ي 
�ن

الديــن  رجــل  أّن  المســيحيون  المؤرخــون 

بحلــول هــذا  تحــّول،  قــد  كان  المســيحي 

ي ظــّل 
الوقــت، إىل رجــل ديــن بالوراثــة، �ن

 ّ حــىت الجــاد،  المســيحي  التعليــم  انهيــار 

ــل  ــن لرج ــم يك ــهم، ول ــن أنفس ــال الدي لرج

الديــن المســيحي حينهــا راتب أو دخــل ثابت، 

ــعب  ــه »ش ــه ل ــا يقّدم ــى م ــه ع ــدر عيش بق

ــالد  ــر والمــؤرخ مي الكنيســة«، ويصــف المفّك

ــأّن الكنيســة  ــك الوقــت؛ ب ي ذل
ــة �ن ــا الحال حن

 ،» ن »طيبــ�ي قساوســة  مــن  تتكــون  كانــت 

. ن ومطارنــة أغنيــاء غــ�ي متدينــ�ي

لحركــة  الأســاسي  الهــّم  وكان 

ي مــرص؛ 
ي المســيحية �ن

صــالح الديــىن الإ

ــن،  ــال الدي ــالح رج ــيس وإص ــادة تأس إع

وبالتبعيــة بــدأت حركــة »مــدارس الأحــد« 

ي النبثــاق، مــن أجــل صناعــة جيــل 
�ن

القساوســة. مــن  جديــد 

حركــة  انفجــار  ورغــم  الواقــع،  ي 
�ن

الوقــت  ي 
�ن مــرص،  ي 

�ن المســيحي  صــالح  الإ

ــالح  ــة الإص ــه حرك ــت في ــذي توهج ــه ال نفس

ســالمي، إّل أّن كليهمــا لــم يلتقيــا،  ي الإ
الديــىن

ي خّطهــا عــى اســتقامته، 
وســارت كّل حركــة �ن

دون النظــر لحركــة أبنــاء الوطــن مــن العقيدة 

ــاً  ــان مع ــرح الحركت ــم تط ــك ل ــرى، لذل الأخ

ي 
�ن تصــّب  إصالحيــة،  ونقاشــات  أســئلة 

المصلحــة الوطنيــة الجامعــة، إنّمــا ســارتا 

ن منــذ البدايــة، واحــد  قــ�ي ن مف�ت ي طريقــ�ي
�ن

ســالمية  يحــاول إصــالح المؤسســة الدينيــة الإ

ــد للنصــوص،  ــل جدي بجــوار مقارباتهــا لتأوي

أعينهــا إصــالح  والأخــرى وضعــت نصــب 

رجــال الكنيســة، وإعــداد أجيــال مختلفــة مــن 

ي مرص، 
»رغم انفجار حركة الإصالح المسيحي �ف

ي الوقت نفسه الذي توهجت فيه حركة الإصالح 
�ف

سالمي إّل أنّهما لم يلتقيا« الإ



القساوســة، أكــ�ش تدينــاً وعلمــاً وحرصــاً عــى 

شــعب الكنيســة.

ــار  ــا كان التي ــر، وبينم ــب آخ ــى جان ع

ســالمي، يحــاول الشــتباك مــع  الإصالحــي الإ

ــده  ــه وتجدي ــاول فهم ــص، ويح اث والن ــ�ت ال

ي إطــار مــا يطرحــه القــرن الجديــد مــن 
�ن

المرصيــة  المســيحية  تشــهد  لــم  أســئلة، 

عــى  نفســها  المحــاولت  الأرثوذكســية 

مســتوى تأويــل النــص بالشــكل الواضــح، 

الإصــالح  بمســألة  صــالح  الإ تيــار  واكتفــى 

ــى  ــة عظم ، كغاي ي
ــىن ــم الدي ، والتعلي ــ�ي الكن

ــالح  ــاول الإص ــا كان يح ــالح؛ فبينم ــن الإص م

ــل  ــن المؤسســة أو تقلي ســالمي الخــروج م الإ

المســيحيون  المصلحــون  حــاول  وطأتهــا، 

ــوة. ــ�ش ق ــة أك ــق مؤسس خل

ــرز  ي ظــّل هــذا الســياق الإصالحــي؛ ب
�ن

ي التاريــخ المــرصي، ربّمــا ل 
اســم مهــّم �ن

ــس،  ــك جرج ــب ب ــه حبي ون؛ إنّ ــ�ي ــه كث يعرف

، الأب  ن ــ�ي ــن المؤرخ ــد م ــّده العدي ــذي يع ال

ي المســيحية 
المؤســس للتيــار الإصالحــي �ن

ــة، فهــو صاحــب فكــرة  الأرثوذكســية المرصي

ن  وجــود تعليــم لالأطفال والشــباب المســيحي�ي

ي الكنيســة الأرثوذكســية المرصيــة، مؤســس 
�ن

ي ســتخرج أجيــالً مختلفة 
مــدارس الأحــد، الــىت

 ، ن والمتعلمــ�ي ن  المتدينــ�ي القساوســة  مــن 

لــن تشــبه، بأيــة حــال، أجيــال القساوســة 

ــن. ي ــرن العرش ــات الق ي بداي
ــة �ن والمطارن

حبيب بك جرجس... مؤسس 
التيار اإلصالحي في المسيحية 

األرثوذكسية المصرية 

ــعوب  ــة للش ي حاج
ــا�ف ــم ث »إّن التعلي

ــس ــب جرج « *حبي ف ــ�ب ــد الخ بع

حبيــب جرجــس، الــذي يحمــل رتبــة 

كنســية بمســتوى أرشــيدياكون )شــماس(، ولــد 

ي أغســطس 
ي �ن

ي القاهــرة عــام 1876، وتــو�ن
�ن

)آب( 1951، كان هدفــه الإصالحــي يتمثــل، قبل 

ي إخراج الكنيســة الأرثوذكســية، مّما 
ء، �ن ي

كّل سش

اث العصور  لــم يــزل عالقــاً بهــا حينها مــن مــ�ي

الجديــد،  العــرص  وإدخالهــا  الوســطى، 

ومحاولــة إعــادة ترميمهــا بعــد مــا أصابهــا مــن 

ــة  وتســتانتية والكاثوليكي ــاح ال�ب وهــن جــراء ري

رجــال  وإصــالح  الســتعمار،  مــع  القادمــة 

الديــن فيهــا، وكان يــرى أّن الوســيلة الأوىل 

ف حبيب بك جرجس الأب  »يعّد العديد من المؤرخ�ي
ي المسيحية الأرثوذكسية 

المؤسس للتيار الإصالحي �ف
المرصية«



لصناعــة كّل ذلــك تبــدأ مــن التعليــم، لذلــك 

كان صاحــب فكــرة إنشــاء مــدارس الأحــد، 

لتعليــم أطفــال وشــباب شــعب الكنيســة، 

وإعــادة تقديــم التاريــخ الكنــ�ي لهــم بصــورة 

تتــالءم مــع روح العــرص الحديــث، فبــدلً 

ي التعليــم، 
مــن الطــرق الُممّلــة القديمــة �ن

ــع،  ــاعر الواق ــة بمش ــص المرتبط ــت القص حّل

، لتختفــي  ي تعتمــد عــى الحــ�ي
والطريقــة الــىت

ــن  ــاىلي م ــّم، الخ ن الأص ــ�ي ــة التلق ــاً لغ تدريجي

ن قصــص تاريــخ  المشــاعر، ومــن أّي ارتبــاط بــ�ي

ــع. ــة الواق ــة ولغ الكنيس

ومــن ثــّم تــوىّل حبيــب جرجــس رئاســة 

يكيــة، منــذ عــام 1918، وظــّل  كل�ي المدرســة الإ

ي هــذا المنصــب طــوال 33 عامــاً، وقــد 
�ن

ي هــذه المدرســة نموذجــاً جديــداً 
قــّدم �ن

للتعليــم المســيحي، فبــدل مناهــج وطريقــة 

ــاً  ــب نظام ــس القروســطية، أحــّل حبي التدري

حديثــة  مناهــج  فوضــع  حديثــاً،  تعليميــاً 

ــن 18  ــ�ش م ــا أك وشــّيقة تناســب العــرص، فيه

مــادة، ل تقتــرص عــى الديــن فقــط، إنّمــا 

ــوم  تشــمل أيضــاً الفلســفة واللغــات، والعل

الذيــن  الأســاتذة  اختيــار  وحــاول  والأدب، 

ة. ــ�ي ــة كب ــج بدق ــك المناه ــون تل يدرّس

ــنودة  ــا ش ــا؛ أّن الباب ــر هن ــر بالذك جدي

ي الكنيســة 
الثالــث، صاحــب الكــرسي البابوي �ن

الأرثوذكســية المرصيــة لأكــ�ش مــن ربــع قــرن 

ي التاريــخ المــرصي، كان مــن أوائــل 
حاســمة �ن

يكيــة،  كل�ي لالإ الجامعــي  القســم  خريجــي 

اً عــى الــدور  ولعــّل ذلــك يمثــل شــاهداً كبــ�ي

ــه  ــه حبيــب جرجــس بحركت ــذي لعب ــ�ي ال الكب

الكنيســة  تاريــخ  ي 
�ن التعليميــة  الإصالحيــة 

ــة. المرصي

»هو صاحب فكرة وجود تعليم لالأطفال والشباب 
ي الكنيسة الأرثوذكسية المرصية، مؤسس 

ف �ف المسيحي�ي
مدارس الأحد«



عبد الحميد بن باديس: إصالحي 
ضّد الخالفة ومولع بأتاتورك

ن كان الأزهريــون يحــا�ون الشــيخ  حــ�ي

عــىي عبــد الــرازق، ويحاكمونــه عــى كتابــه 

ســالم وأصــول الحكــم«، عــام 1925، إىل  »الإ

ــي،  ــت المطيع ــد بخي ــيخ محم ــة أّن الش درج

اتهــم  حينهــا،  المرصيــة  الديــار  ي 
مفــىت

الكتــاب بأنّــه يهــدد، ضمنيــاً، نظــام العقيــدة 

ســالمية بكاملــه، وذلــك بمحاولتــه هــدم  الإ

أحــد أســس هــذا النظــام؛ »عقيــدة الخالفة«، 

ى المجاهــد الجزائــري، عبــد الحميــد بــن  انــ�ب

باديــس، للدفــاع، مــن وجــوٍه عــدة، عــن طــرح 

؛ عــ�ب نقد  عبــد الــرازق، وإن بشــكل غــ�ي مبا�ش

ــة  ــخ، ومعارض ي التاري
ــت �ن ــا ُطبق ــة كم الخالف

ــد  ــري حش ، يج ــياسي وع س ــرش ــا إىل م تحويله

ــه. ــت ظالل ن تح ــلم�ي المس

يل   محمد ج�ب



سيرة فكرية

مــن أجــل فهــم كيــف وقــف هــذا 

جعلــت  ي 
الــىت العاصفــة  وجــه  ي 

�ن الشــيخ 

مــن الدفــاع عــن عبــد الــرازق مــن موقــع 

ــاك  »إســالمي« شــبه مســتحيل، )وإن كان هن

ي مــرص، 
ي �ن

دفــاع مــن ِقبــل التيــار العلمــا�ن

ي الواقــع موقــف عبــد الــرازق 
وقــد أضعــف �ن

ة الفكريــة  (؛ يجــب تتبــع الســ�ي ي
كعالــم ديــىن

ي تتموضــع 
ــىت ة ال ــس، وهــي الســ�ي ــن بادي لب

ــدها  ــا جس ــة، كم ــة الإصالحي ــل المدرس داخ

ــة  ــا مجل ت عنه ّ ــ�ب ــده، وع ــد عب ــام محم م الإ

ب عبــد  ي يــرصن
»المنــار«؛ وهــي المدرســة الــىت

ي 
الــرازق بســهٍم فيهــا؛ وتكمــن المفارقــة �ن

ــار،  ــة الكب ــ�ي الإصالحي ــد مؤس ــوم أح هج

ــالم  س ــاب »الإ ــى كت ــا، ع ــيد رض ــيخ رش الش

»آخــر  بأنّــه  واتهامــه  الحكــم«،  وأصــول 

ســالم لإضعــاف  محاولــة يقــوم بهــا أعــداء الإ

ــل«. ــن الداخ ــه م ــن وتجزئت ــذا الدي ه

، ولــد ابــن باديــس، كمــا يقــول  عــى كلٍّ

ي 
، �ن ته الفكريــة، محمــد الميــىي كاتــب ســ�ي

ي أ�ة عريقة، 
( 1889، �ن كانــون الأول )ديســم�ب

إىل  نســبها  يمتــد  بالجزائــر،  قســنطينة  ي 
�ن

عائلــة مالكــة؛ هــي عائلــة المعــز الصهناجــي 

ي 
ــم �ن ــرآن الكري ــظ الق ــّم حف ــة، وأت الأمازيغي

ة مــن عمــره، وتعّلــم مبــادئ  الثالثــة عــرش

ي صغــره، ثــم انتقــل إىل جامــع 
العربيــة �ن

ن 1908  ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
الزيتونــة؛ حيــث درس �ن

و1912.

ــر  ــد الفك ــل برواف ــته اتص ــالل دراس خ

ــر  ــو الفك ق، وه ــرش ــن الم ي م
ــي الآ�ت الإصالح

ســهامه  الــذي ظــّل بمثابــة البطانــة الثقافية؛ لإ

ي تاريــخ الجزائــر، وكانــت جمعيــة 
الســياسي �ن

ي الهجوم عىل دعاة الخالفة 
»هبالغ ابن باديس �ف

ي 
ي تحرك شعار الخالفة �ف

بقرنهم بالأيدي الأجنبية ال�ت
الخفاء«

كتاب »اإلسالم وأصول الحكم« لعيل عبد الرازق



ي أسســها، قائمــة 
ــىت «، ال ن »العلمــاء المســلم�ي

اضطلعــت  لذلــك  »المنــار«؛  فكــر  عــى 

ــة بالهجــوم عــى الطــرق الصوفيــة،  الجمعي

ي كافــة أرجــاء الجزائــر، 
وإحيــاء »الكتاتيــب« �ن

ولــم يكــن تأسيســه لصحيفــة »المنتقــد« 

ي 
ســوى صــدى لأيديولوجيتــه الإصالحيــة �ن

مواجهــة شــعار الصوفيــة »اعتقــد ول تنتقد«.

معالم إصالحية
)وابــن  صــالح  الإ مفكــري  كّل  مثــل 

مدرســة  مــن  نســخة  آخــر  هــو  باديــس 

الإصــالح( لــم يهتــم ابــن باديــس بالســتعمار 

ــط  ــل رب ــة؛ ب ــة وطارئ ــية بحت ــرة سياس كظاه

ســالمية  ن تخّلــف المجتمعــات الإ بينــه وبــ�ي

ي شــىت النواحــي: الجتماعيــة، القتصاديــة، 
�ن

َي 
ظاهــر�ت ن  بــ�ي ورأى  السياســية،  الثقافيــة، 

ــي  ــر�ب ينبغ ــيجة ق ــتعمار وش ــف والس التخل

فصــم عراهــا.

ــاك مفــّر  ــم يكــن هن ــك؛ ل ي ســبيل ذل
�ن

ــع الغــرب، والأخــذ بأســباب  ــن التثاقــف م م

النهــوض، وكذلــك العــودة إىل التاريــخ، ل 

ــاش  ــن أن تُع ــٍة يمك ــة ذهبي ــتلهام مرحل لس

مجــدداً، كمــا فعــل الإصالحيــون مــن قبلــه، 

بــل مــن خــالل القــراءة النقديــة لتجــارب 

الأمــة التاريخيــة شــاملة ودون انتقائيــة )عــى 

(؛ وكانــت  ســالم الحــركي عكــس مفكــري الإ

الرافعــة  بمثابــة  الشــمولية  النظــرة  هــذه 

ي هجومــه عــى الخالفــة، ونقــده 
المنهجيــة �ن

، أو مــا  ن الحــاد للتجربــة التاريخيــة للمســلم�ي

«؛ أي المــوروث  ي
الــورا�ش ســالم  يســميه »الإ

تاريخيــاً دون تمحيــص أو نظــر.

عــى  باديــس  ابــن  تفــوق  هــذا  ي 
و�ن

ي 
ي معــاً، اللذيــن رأيــا �ن

محمــد عبــده والأفغــا�ن

ي مثــالً أعــى، مــن وجــٍه مــا؛ إذ إّن هذا 
المــا�ن

ــس  ــالً للتقدي ــس مح ــره، لي ي نظ
، �ن ي

ــا�ن الم

ــة  ة تاريخي ــ�ب ــو خ ــا ه ــدر م ــتلهام، بق والس

ي 
�ن يجابيــة  الإ بجوانبهــا  الســتعانة  يمكــن 

خــوض المعركــة ضــّد التخلــف الــذي يمثلــه 

.» ي
ســالم الــورا�ش »الإ

ســالم  »الإ أّن  باديــس؛  ابــن  رأى 

« ل يمكــن أن ينهــض بالأمــة؛ لأّن  ي
الــورا�ش

الأمــم ل تنهــض إل بعــد تنّبــه أفكارهــا، 

ي 
ي مبــىن

ســالم الــورا�ش وتفّتــح أنظارهــا؛ والإ

ــك  ــع ذل ــر، وم ــه، ل النظ ــود في ــى الجم ع

يجابيــة،  الإ للجوانــب  حــاداً  إدراكاً  امتلــك 

التاريخــي؛ إذ  ســالم  ي الإ
عــى ضمورهــا �ن

إنـّـه حفــظ لالأمــة شــخصيتها )وهــو مشــغول 

الجزائريــة  الشــخصية  عــى  بالحفــاظ 

الشــامل  الفرنــ�ي  المســخ  مواجهــة  ي 
�ن

وشــيئاً  ولغتهــا،  الجزائــري(،  للمجتمــع 

ــذا  ي ه
ــه �ن ــق مع ــالق، ويتف ــن الأخ اً م ــ�ي كث

ي إنصافــه 
، فهمــي جدعــان، �ن ي المفكــر العــر�ب

ي كتــاب »أســس التقّدم 
ســالم التاريخــي �ن لالإ

ي  ي العالــم العــر�ب
ســالم �ن عنــد مفكــري الإ

.1988 عــام  الحديــث«، 



ضّد األوهام المقدسة
ت  أ�ت عبــد الــرازق، عــى حــّد قــول ألــ�ب

ي عــرص النهضــة«، 
ي �ن ي »الفكــر العــر�ب

ي �ن
حــورا�ن

عــام 1961، »بنظريــة تاريخيــة جديــدة حــول 

المقبولــة  التاريخيــة  النظــرة  كانــت  أمــور 

ــك  ــع ذل ــة«، وم ــدة ديني ــة عقي ــأنها بمثاب بش

ر العاصفــة ضّده عــى كّل  لــم يكــن هــذا ليــ�ب

ي العنــف اللفظــي لــدى رشــيد 
حــال، ولعــّل �ن

ــة  ــى الإصالحي ــه ع ــم انقالب ــذي أت ــا؛ ال رض

ــى  ــد ع ــاب بعق ــدور الكت ــل ص ــة قب العربي

)ســليل  باديــس  ابــن  دفــاع  ي 
و�ن الأقــل، 

ــألة ل  ــد أّن المس ــا يؤّك ــه، م ــة( عن الإصالحي

ــا  ســالمي، بقــدر م ــن الإ ــق بأصــول الدي تتعل

ــة حطمــت  ات سياســية وفكري ــ�ي ــق بتغي تتعل

ــول  ــتئناف الق ي اس
ــرازق �ن ــد ال ــاولت عب مح

الإصالحــي، بعــد أن هــدم رشــيد رضــا معبــد 

ــه. ــن في ــة عــى م الإصالحي

ابــن  كان  الــرازق؛  عبــد  عكــس  عــى 

ــة  ــن الخالف ــاً م ــاً إيجابي ــذ موقف ــس يتخ بادي

ــة  )عــى المســتوى النظــري(؛ إذ عّدهــا بمثاب

ســالمي الأعــى الــذي يقــوم  »المنصــب الإ

بواســطة  وحياطتــه  ع  الــرش تنفيــذ  عــى 

الشــورى مــن أهــل الحــّل والعقــد مــن ذوي 

ــود  ــوة بالجن ــر، وبالق ة والنظ ــ�ب ــم والخ العل

والقــواد وســائر وســائل الدفــاع«، إّل أّن هــذا 

ــه؛ إذ  ي رأي
المنصــب لــم يظــل عــى ذلــك، �ن

ــالم،  س ــدر الإ ي ص
ــية �ن ــه السياس أو�ن بمهمت

ثــم انهــارت رمزيتــه ومركزيتــه السياســية، 

ق والغــرب،  ي الــرش
وتعــددت مراكــز الحكــم �ن

ــىن  ــى مع ــدم ع ــدد باله ــذا التع ــد أ�ت ه وق

ــة. ــورة الخالف وص

باديــس مــع عبــد  ابــن  اختلــف  إذاً، 

ي الشــامل للخالفــة؛  ي تقييمــه الســلىب
الــرازق �ن

ي ذاتــه، كمــا 
إذ لــم ينكــر مبــدأ الخالفــة �ن

ي الجوهــر الســياسي 
، لكنــه اتفــق معــه �ن ن تبــ�ي

ــوب  ــا، ووج ــتحالة قيامه ــو اس ــألة؛ وه للمس

ــدداً. ــا مج ــعي إىل إحيائه ــدم الس ع

ــس  ــن بادي ــتنكر اب ــق اس ــذا المنط وبه

بعــودة  المطالبــة  الأزهــر  شــيوخ  دعــوات 

المتنــاع،  طــور  دخلــت  ي 
الــىت الخالفــة 

ي ألغاهــا أتاتــورك لــم تكــن إل 
والخالفــة الــىت

كتاب »الفكر العريب يف عرص النهضة« أللربت حوراين



ــة،  اطوري م�ب ــا الإ كي ــاً ب�ت ــاً خاص ــاً حكومي نظام

عنــد  مــا  رمزيــًة  اكتســب  قــد  كان  وإن 

أســاس. دونمــا   ، ن المســلم�ي

ســاً عــى  ــاً �ش ــس هجوم ــن بادي شــّن اب

دعــاة الخالفــة، عــى اعتبــار أنّهــم »يفتنــون 

ي 
النــاس ويمتهنــون إلهاءهــم بمــا ليــس �ن

مــكان تحقيقــه«؛ ولأّن »قيــام الخالفــة لــن  الإ

يتحقــق، والمســلمون ســينتهون يومــاً مــا، إن 

ــرأي«. ــذا ال ــاء هللا، إىل ه ش

: دراســات  ي الحا�ن
ي �ن

ي كتابــه »المــا�ن
�ن

العربيــة«،  الفكريــة  التجربــة  تشــكالت  ي 
�ن

عــام 1997، حــاول فهمــي جدعــان تفســ�ي 

موقــف ابــن باديــس المعــادي لدعــوات إعادة 

السياســية  البيئــة  إىل  بالإحالــة  الخالفــة، 

ــاً  ي عملي
ــة يعــىن ــة؛ إذ إّن نقــد الخالف الجزائري

فصــل الديــن عــن السياســة؛ وقــد كان ذلــك 

دارة  الإ لمنــع  الوحيــدة  الضمانــة  بمثابــة 

ي 
الفرنســية مــن التــذّرع بتدّخــل علمــاء الدين �ن

السياســة وبالتــاىلي الســيطرة عــى المؤسســات 

ــة. ــة والثقافي الديني

الكبــ�ي  القــدر  ينفــي  ل  هــذا  أّن  إل 

ي وجــه التيــار 
ي الوقــوف �ن

مــن المجازفــة �ن

ــا  الُمتفجــع مــن ســقوط الخالفــة، الــذي أحي

ي ظــّل 
القــول الفقهــي والســياسي فيهــا، �ن

ســالمي  الهيمنــة الســتعمارية عــى العالــم الإ

الُمهّشــم، ول ينفــي كذلك الصعوبــة الناجمة 

عــن محاولــة العــودة بالمســألة السياســية إىل 

ي انقلــب 
ســالمية الــىت رحــاب الإصالحيــة الإ

ــا(،  ــيد رض ــيها )رش ــار مؤسس ــد كب ــا أح عليه

ي مســارها، المحفــوف 
ّ بــات الســائر �ن حــىت

ــب  ــك المنقل ــن المل ــ�ش م ــاً أك ــكاِره، ملكي بالم

ــه. ــى نفس ع

ف عبد الحميد بن باديس وعىلي بلحاج  »كان الفارق ب�ي
ف محمد عبده وعبد السالم فرج« كالفارق ب�ي

كتــاب »املــايض يف الحــارض: دراســات يف تشــكالت التجربــة 
الفكريــة العربيــة« لفهمــي جدعــان



ومــع ذلــك، يبقــى الســؤال: إذا كان ابــن 

 ، ــياسي وع س ــرش ــة كم ــض الخالف ــس يرف بادي

الآن وهنــا، فــأّي شــكل للنظــام يمكــن أن 

ــه؟ يرتضي

في سبيل الدولة الوطنية
لالإجابــة عــن ســؤال بديــل الخالفــة؛ 

ــد ابــن باديــس أّن الشــعب المســتقل )ل  يؤّك

الأمــة برمتهــا(، هــو صاحــب القــول الفصــل 

ول  يريــده،  الــذي  الســياسي  النظــام  ي 
�ن

ي هــذا؛ فمثــل كّل 
يجــوز أن يُســتغل الديــن �ن

؛ لــم يتنــاول ابــن باديــس الدولــة  ن الإصالحيــ�ي

ي الوعــي 
ء متأخــر �ن ي

كإشــكالية نظريــة )هــذا سش

 ، ي ــر�ب ــر المغ ــع المفّك ــدأ م ــاً، ب ي عموم ــر�ب الع

َ بتبيــان عالقتها  ي
ــه عــىن عبــد هللا العــروي(، لكنَّ

ــن والأمــة. بالدي

ــّوره  ــس تص ــن بادي ــّدد اب ــد ح ــذا فق ل

ي الراهــن 
عيــة �ن للنظــام الســياسي الحائــز للرش

ي ثالثــة عــرش أصــالً، ترتبــط بجملتهــا بنموذج 
�ن

ــكل  ــي، ولش ــة التاريخ ــام الخالف ــر لنظ مغاي

أدبيــات  ي 
�ن تجــّى  كمــا  ســالمية  الإ الدولــة 

ــي: ــاً، وه ــة لحق ــات الديني الجماع

ي وليــة أمــر مــن 
1- »ل حــّق لأحــد �ن

ــة  ــة الأمــة؛ فهــي صاحب أمــور الأمــة إل بتولي

؛  ي الوليــة والعــزل«، بالتــاىلي
الحــّق والســلطة �ن

يكــرّس ابــن باديــس لمرجعيــة الأمــة عــى 

ــلطات. ــدر الس ــا مص ــاس أنّه أس

2- »الــذي يتــوىل أمــراً مــن أمــور الأمــة 

ــك  ي ســلوكه«، وبذل
هــا �ن هــو أكفؤهــا، ل خ�ي

ــة مــن حكــم »رجــال  عي يســحب بســاط الرش

ــدي. ي الأب
ــن« أصحــاب التفــوق الأخــال�ت الدي

ــراً  ــه أم 3- »ل يكــون أحــٌد بمجــرد وليت

ي اســتهداف 
اً مــن الأمة« �ن مــن أمــور الأمة خــ�ي

رات الســتبداد فاعليــة. واضــح لأكــ�ش مــ�ب

ي مراجعــة أوىلي الأمر؛ 
4- »لالأمــة الحــّق �ن

ي 
ــر �ن ــة النظ ــلطتهم وصاحب ــدر س ــا مص لأنّه

ــة  ــدأ المراقب ي إقــرار لمب
وليتهــم وعزلهــم« �ن

والمحاســبة.

ــة إذا  ــواىلي عــى الأم ــاك حــّق لل 5- »هن

ي المســؤولية« 
يكــة �ن رأت اســتقامته؛ فهــي �ش

بســالمة  الســلطة  طاعــة  ترتبــط  وبالتــاىلي 

سياســاتها.

ي نصحــه 
ــة �ن ــواىلي عــى الأم 6- »حــّق ال

وإرشــاده« وهــو مبــدأ اســتوحاه ابــن باديــس 

ي الجليــل  مــن خطبــة الخليفــة الأول؛ الصحــا�ب

ي بكــر الصديــق«. »أ�ب

ــر  ي مناقشــة أوىلي الأم
ــة حــّق �ن 7- »لالأم

ومحاســبتهم عــى أعمالهــم، وحملهــم عــى 

مــا تــراه هــي ل مــا يرونــه«؛ وهــو مبــدأ يجــرّد 

وعيــة محتملــة. الســتبداد مــن أيّــة مرش

8- »عــى مــن يتــوىل أمــراً مــن أمــور 

ي يســ�ي عليهــا؛ 
ن لهــا الخطــة الــىت الأمــة أن يبــ�ي

ة، ويكــون ]الحاكم[ ســائراً  ليكونــوا عــى بصــ�ي

ــا  ــك الخطــة عــن ر�ن الأمــة«، وهــو م ي تل
�ن

نامــج  ي الفكــر الســياسي الحديــث بال�ب
يعــرف �ن

. الســياسي

9- »ل تحكــم الأمــة إل بالقانــون الــذي 



رضيــت بــه لنفســها، ومــا الــولة إل منّفــذون 

رادتهــا؛ فهــي تطيــع القانــون لأنـّـه قانونهــا،  لإ

ل لأّن ســلطة أخــرى لفــرد أو جماعــة فرضتــه 

ي تحــدٍّ ســابق لأوانــه لــكّل نظريــات 
عليهــا« �ن

لهيــة. الحاكميــة الإ

المســلمون  )وليــس  »النــاس   -10

وحدهــم( أمــام القانــون ســواء« وهــو إقــرار 

المواطنــة. بمبــدأ  �يــح 

11- »مــن الواجــب صــون الحقــوق؛ فــال 

يضيــع حــّق الضعيــف«.

ن  ــ�ي ــوازن ب 12- »مــن الواجــب حفــظ الت

جديــدة  لحساســية  كأثــر  الأمــة«  طبقــات 

. ي ــر�ب ــم الع ي العال
اكي �ن ــ�ت ــّد الش ــنها الم دّش

ــي  ن الراع ــ�ي كة ب ــ�ت ــؤولية مش 13- »المس

ــة«. والرعي

ي 
)�ن عــرش  الثالثــة  الأصــول  وتؤّســس 

المجمــل( لتصــور عــرصي للسياســة ونظــام 

الإصالحيــة  تصــور  مــن  تََناَســل  الحكــم، 

ي قلــب 
ي أرس جذورهــا محمــد عبــده؛ و�ن

الــىت

ــة الســلطة،  ــدأ مدني هــذا التصــور يكمــن مب

ي منطقــه؛ إّن الأمــة هــي الأســاس، وليــس 
و�ن

ــة(،  عي ــة الرش ــه السياس ي فق
ــا �ن ــم )كم الحاك

ي الالهــوت المصطنــع 
يعــة )كمــا �ن أو الرش

.) ســالم الســياسي لمنظــري الإ

في مديح أتاتورك
ي الهجــوم عــى 

بالــغ ابــن باديــس �ن

دعــاة الخالفــة؛ بقرنهــم بـــ »الأيــدي الأجنبيــة 

ي 
ي الخفــاء ]�ن

ي تحــرك شــعار الخالفــة �ن
الــىت

ــا[«، وهــو ل يتعجــب مــن  إشــارة إىل بريطاني

ســعي بريطانيــا إىل إحيــاء الخالفــة مــن أجــل 

ســالمية، تســُهل  خلــق قيــادة للشــعوب الإ

الســيطرة عليهــا، وإنمــا العجيــب بالنســبة 

ــك الدعــوات[  ي تيارهــا ]تل
ــه؛ »أن يُدفــع �ن إلي

ــاء«. ــراء وعلم ــهم أم ــى رأس ــلمون، وع المس

الأزهــر،  علمــاء  مســاعي  إىل  ويشــ�ي 

ي إقامــة خالفــة 
ومــن خلفهــم الملــك فــؤاد، �ن

ــاع  ــذا الندف ي ه
ــول: »�ن ــث يق ــرص، حي ي م

�ن

ّدد صــداه  ي مــرص، فيــ�ت
مــا يُتحــدث بــه �ن

وتهتــم  والغــرب،  ق  الــرش ي 
�ن الصحــف  ي 

�ن

الخصــوص،  عــى  ن  نجلــ�ي الإ صحافــة  بــه 

كأنّهــم  الخالفــة  عــن  مــرص  ي 
�ن يتحدثــون 

ي 
يــة الضاربــة �ن ن نجل�ي ل يــرون المعاقــل الإ

ديارهــم«.

كان مولعاً مبصطفى كامل أتاتورك



ي 
ي تنتــاب الباحــث �ن

لكــّن المفاجــأة الــىت

ته الفكريــة؛ كانــت موقفــه مــن مصطفــى  ســ�ي

عنــد   » الأكــ�ب »الشــيطان  أتاتــورك  كمــال 

؛  ن ســالمي�ي ن الإ ن والحركيــ�ي الشــيوخ الرســمي�ي

ــام 1938،  ــورك، ع ــاة أتات ــب وف ــب عق إذ كت

مــا صــدم بــه الذيــن احتفــوا بمــوت أتاتــورك 

عــى ســبيل الشــماتة والتشــفي: »الآن ُختمــت 

ي 
�ن يــة  البرش عرفتــه  رجــل  أعظــم  أنفــاس 

أعظــم  مــن  وعبقــري  الحديــث،  التاريــخ 

ق الــذي يطلعــون عــى العالــم  عباقــرة الــرش

مجــرى  فيحولــون  الأحقــاب؛  مختلــف  ي 
�ن

ذلــك  جديــداً؛  التاريــخ، ويخلقونــه خلقــاً 

ــا  ــورك، باعــث تركي ــال أتات ــى كم هــو مصطف

مــن شــبه المــوت إىل حيــث هــي اليــوم مــن 

ــمو«. ــّز والس ــىن والع الغ

ــا  ّده ــاء؛ ف�ي ــذا الحتف ــات ه ــا حيثي أم

ابــن باديــس إىل أنّــه: »لــو لــم يخلــق هللا 

تركيــا  لذهبــت  كمــال  يــد  المعجــزة عــى 

لكــّن  معهــا؛  ســالمي  الإ ق  الــرش وذهــب 

ــّف  ة فالت ــ�ش ــول المبع ــك الفل ــع تل ــالً جم كم

رة،  ــ�ب ــا ال ــاء تركي ــن أبن ــه م ــه( إخوان ــه )حول ب

ــث  ي أرض الأناضــول؛ حي
ــن روحــه �ن ــخ م ونف

ــعب  ــث الش ــة، وحي ــة الكريم كي ــة ال�ت الأروم

النبيــل الــذي قــاوم الخليفــة الأســ�ي )يقصــد 

تبعيتــه لقــوات الحلفــاء المحتلــة( وحكومتــه 

ن مــن الداخــل،  المتداعيــة، وشــيوخه الدجالــ�ي

ا من  ي مقدمتهــا إنجلــ�ت
وقهــر دول الغــرب، و�ن

الخــارج؛ فأوقــف الغــرب عنــد حــّده، وكبــح 

ق  ــرش ي ال
ــواءه، وبعــث �ن جماحــه، وكــر غل

ــي  ــل العالم ــه المث ب ل ــه، و�ن ســالمي أمل الإ

يكافــح  فنهــض  والتضحيــة؛  المقاومــة  ي 
�ن

ويجاهــد«.

الشــيوخ  بهــا  �ن ي 
الــىت الأمثلــة  أمــا 

ــد  ــالم فق س ــورك لالإ ــداء أتات ــى ع ــل ع كدلي

ــالً عــى ُحســن  ــس دلي ــن بادي ــا اب جعــل منه

كيــة؛  إيمانــه، وعــى رأســها ترجمــة القــرآن بال�ت

ــة،  كي ــرآن إىل ال�ت ــم الق ــد تُرج ــول: »لق إذ يق

معدنــه،  مــن  ســالم  الإ الأتــراك  ليأخــذ 

ويستســقونه مــن نبعــه؛ ويتمكنــون مــن إقامة 

ســالم  ســالم[؛ فكانــت مظاهــر الإ شــعائره ]الإ

ي الظهــور عامــاً بعــد 
ايــد �ن ن ي مســاجد تركيــا ت�ت

�ن

ســالمي العظيــم  عــام، حــىت كان المظهــر الإ

ــه«. ــالة علي ــه والص ــوم دفن ي

ن  بــل يقيــم ابــن بايــس مفاضلــة بــ�ي

الســتقالل  وتحقيــق  يعــة  الرش تطبيــق 

إّن  يقــول:   ، الأخــ�ي لصالــح  الســياسي 

الأتــراك  عــن  نــزع  أتاتــورك  »مصطفــى 

ــك  ي ذل
ــس مســؤولً �ن ــة، ولي عي الأحــكام الرش

ــن  ــاء الذي ــؤولية العلم ــ�ي إىل مس ــده )يش وح

ــة(،  ــة الموروث ــة الفقيه تجمــدوا عــى المدون

جعوها  يســ�ت أن  )الأتــراك(  إمكانهــم  ي 
و�ن

مــىت شــاؤوا، ولكّنــه أعــاد لهــم حريتهــم 

ن  بــ�ي وعظمتهــم  وســيادتهم  واســتقاللهم 

جاعه  أمــم الأرض، وذلــك مــا ل يســهل اســ�ت

لــو ضــاع«.



ابــن  وع  مــرش أُجهــض  المجمــل؛  ي 
�ن

الدولــة  ســارت  إذ  الإصالحــي؛  باديــس 

القوميــة  درب  ي 
�ن الوليــدة  الجزائريــة 

ســالميون مــن بعــده  العلمانيــة، وســار الإ

ســالمية، نحــو  ي مســار تحقيــق الدولــة الإ
�ن

التمايــز عــن العالــم والنفصــال عنــه؛ فــكان 

ن عــىي بلحــاج، كالفــارق  الفــارق بينــه وبــ�ي

ن محمــد عبــده وعبــد الســالم فــرج، لكــّن  بــ�ي

ورة العــودة إىل مقدمــات  هــذا ل يمنــع �ن

ــدو  ي ل يب
ــىت ــة، ال ــة الإصالحي ــج المدرس ونتائ

اً، رغــم تبــّدد  أننــا تجاوزنــا إشــكاليتها كثــ�ي

التاريخيــة. عيتهــا  �ش


