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محمد اقبال 

وقــد مكنــت هــذه الآراء الفلســفية محمــد إقبــال مــن أن يقفــز 

ي دعوتــه إىل تجديد الفكــر أو التفك�ي 
قفزتــه المعرفيــة الأهــم المتمثلــة �ف

ي 
ــاً �ف ــاً مركزي ــاء« مفهوم ــادة البن ــوم »إع ــد مفه ــث يع ــامي؛ حي س الإ

ســام يتمتــع بقــوة حيويــة يجــب اســتعادتها  فكــره اعتمــاداً عــى أّن الإ

ي تجعــل المجــدد ينظــر إىل 
مــن خــال عمليــة الجتهــاد والتجديــد، الــىت

ســام مكانــه  الأمــام والخلــف وإىل الداخــل والخــارج، حــىت يبقــى لاإ

ي مســتقبل العالــم. وينظــر إقبــال إىل أّن إعــادة البنــاء 
المناســب �ف

ســام وهــي: هللا والــذات  ي الإ
ى الثاثــة �ف تتنــاول المفاهيــم الكــ�ب

ف أن يركــز عــى الأبعــاد الروحيــة،  والأمــة. فمــا نحتاجــه اليــوم يتعــ�ي

مــن حيــث تأويــل الكــون تأويــاً روحيــاً، وتحريــر روح الفــرد، ووضــع 

ي 
يتأسس الجهد المركزي للفيلسوف الهندي/ الباكستا�ن
محمد إقبال، عىل تعظيم الذات أو الواحدية؛ إذ 
ي إثبات ذاته ال 

ي واالأخال�ق
نسان الدي�ن إّن هدف االإ

نفيها، وعىل قدر تحقيق ذاته أو واحديته يقرب من 
نسان عىل قدر بعده  هذا الهدف، وتنقص فردية االإ
نسان الكامل هو االأقرب إىل هللا،  عن الخالق، واالإ

ي هللا كما ذهبت 
ي وجوده �ن

وليس مع�ن ذلك أن يُف�ن
ي  اق ووحدة الوجود عند ابن عر�ب �ش إليه فلسفة االإ

واسبينوزا.

 خلدون الرشقاوي
 صحفي مرصي



محمد اقبال 

ي 
نســا�ف مبــادئ أساســية ذات أهميــة عالميــة توجــه تطــور المجتمــع الإ

عــى أســاس روحــي.

ي 
ي كتابــه »تجديــد التفكــ�ي الديــىف

وبــرزت أفــكار إقبــال التنويريــة �ف

ينيــات القــرن  ي ع�ش
ات ألقاهــا �ف ســام« الــذي مثــل محــا�ف ي الإ

�ف

، ورأى فيهــا أّن المهمــة المطروحــة عــى المســلم المعــا�  ي
المــا�ف

ي مجمــل النظــام 
ذات حجــم ل متنــاٍه. عليــه أن يعيــد التفكــ�ي �ف

وط الأساســية  . وأحــد الــ�ش ي
ســامي دون أن يقطــع كليــاً مــع المــا�ف الإ

ــاً، لأن  ــاولً نقدي ــة تن ــوم الحديث ــاول العل ــي تن ــد ه ــة التجدي ي عملي
�ف

ي التعامــل 
ي مــا تــزال مفتوحــة أمامنــا تتمثــل �ف

»الطريــق الوحيــدة الــىت

ــك،  ــع ذل ــتقل م ــف مس ــن بموق ام لك ــ�ت ــة باح ــوم الحديث ــع العل م

ســامية عــى ضــوء مــا تمنحــه هــذه العلــوم مــن  وتقديــر التعاليــم الإ

ــارات.« إن

وهــو يؤكــد أنّــه ليــس هنــاك مــن شــعب يســتطيع أن يســمح 

لنفســه بالتنكــر كليــاً إىل ماضيــه، ذلــك أّن ماضيــه هــو الــذي شــكل معالــم 

ســامي »تغــدو مراجعــة المؤسســات  ي مجتمــع كالمجتمــع الإ
شــخصيته. و�ف

يرى محمد إقبال أّن الذات إذا قهرت كل الصعاب التي 
في طريقها، بلغت منزلة االختيار، فالذات في نفسها 

فيها اختيار وجبر



ــدى  ــؤولية ل ــي بالمس ــ�ي الوع ــداً، ويكت ــة وتعقي ــ�ش دق ــراً أك ــة أم القديم

ــة قصــوى.« ــا أهمي ــح هن المصل

بناء الفلسفة الدينية
ي 

إقبــال حصــل مــن جامعــة ميونــخ بألمانيــا عــى الدكتــوراه �ف

ــاد  ي ب
ــا �ف يق ف ــور الميتاف�ي ــوان: »تط ــت عن ــا تح ــالة قدمه ــفة برس الفلس

ــة  ــفة الديني ــاء الفلس ــى بن ــدد ع ــه يش ي دعوت
ــك �ف ــذا ل ينف ــارس«، ل ف

ف العتبــار المأثــور مــن فلســفة  ســامية بنــاًء جديــداً، آخــذاً بعــ�ي الإ

ي 
ــور �ف ــن تط ــانية م نس ــة الإ ــى المعرف ــرى ع ــا ج ــب م ــام، إىل جان س الإ

نواحيهــا المختلفــة.

محمد اقبال 

يتأسس الجهد املركزي للفيلسوف الهندي/ الباكستاين محمد إقبال عىل تعظيم الذات أو الواحدية



ي هــذا الســياق، يذّكــر بــأن الفلســفة اليونانيــة كانــت قــوة ثقافيــة 
و�ف

ي 
ي درس القــرآن الكريــم، و�ف

ســام، ولكــن التدقيــق �ف ي تاريــخ الإ
عظيمــة �ف

ي نشــأت ملهمــة 
ف عــى اختــاف مدارســهم الــىت تمحيــص مقــالت المتكلمــ�ي

، يكشــفان عــن حقيقــة بــارزة هــي أن »الفلســفة اليونانيــة  ي
بالفكــر اليونــا�ف

ســام غشــت عــى  مــع أنهــا وّســعت آفــاق النظــر العقــىي عنــد مفكــري الإ

ي فهــم القــرآن«.
أبصارهــم �ف

ي نظــر إقبــال هــو وحــده القــادر عــى إعــداد 
لهــذا، فــإن الديــن �ف

نســان العــري، إعــداداً أخاقيــاً يؤهلــه لتحمــل التبعــة العظمــى  الإ

ي لبــد مــن أن يتمخــض عنهــا تقــدم العلم الحديــث، وأن يــرد إليه 
الــىت

ي 
ي تجعلــه قــادراً عــى الفــوز بشــخصيته �ف

يمــان الــىت عــة مــن الإ ف تلــك ال�ف

ــتوى  ــمو إىل مس ــاء. فالس ي دار البق
ــا �ف ــاظ به ــا، والحتف ــاة الدني الحي

نســان لأصلــه ولمســتقبله مــن أيــن جــاء، وإىل أيــن  ي فهــم الإ
جديــد �ف

، هــو وحــده الــذي يكفــل، آخــر الأمــر، الفــوز عــى مجتمــع  المصــ�ي

، وعــى حضــارة فقــدت وحدتهــا الروحيــة، بمــا  ي
يحركــه تنافــس وحــ�ش

ف القيــم الدينيــة والقيــم السياســية. انطــوت عليــه مــن �اع بــ�ي

محمد اقبال 

بعض قادتنا الروحيين إنما وصلوا إلى مكانتهم فينا بفضل 
البياض في شعر رؤوسهم.. قلوبهم ال أثر فيها لإليمان 

باهلل



الدين يسمو على الفلسفة
ي نظــر إقبــال، يســمو فــوق مطلب الفلســفة، 

لكــن مطمــح الديــن، �ف

ي الأشــياء، وهــي بهــذا الوصــف ل يهمهــا أن 
فالفلســفة نظــر عقــىي �ف

تذهــب إىل أبعــد مــن تصــور يســتطيع أن يــرد كل مــا للتجربــة مــن صــور 

ــا  ــة عــن بعــد. أم ــرى الحقيق ــا ت ــة إىل نظــام أو منهــج، فهــي كأنه خصب

الديــن فيهــدف إىل اتصــال بالحقيقــة أقــرب وأوثــق، فالفلســفة نظريــات، 

أمــا الديــن فتجربــة حيــة، ومشــاركة واتصــال وثيــق، وينبغــي عــى الفكــر، 

لــ�ي يحقــق هــذا التصــال، أن يســمو فــوق ذاتــه.

ــار  ــض اعتب ــام يرف س ــال إىل أن الإ ــب إقب ــرى، يذه ــة أخ ــن وجه وم

ــا  ــده أصله ــدم عن ــة ال ــانية؛ لأّن قراب نس ــدة الإ ــاً لوح ــدم أساس ــة ال قراب

ي بحــت لوحــدة 
ــالأرض، ول يتيــ� التمــاس أســاس نفســا�ف مــادي مرتبــط ب

ي أصلهــا 
نســانية جميعــاً روحيــة �ف نســانية، إل إذا أدركنــا أّن الحيــاة الإ الإ

ــط  نســان أن يحــرر نفســه مــن أرس الرواب ــذي ييــ� لاإ ومنشــئها، وهــذا ال

ــة لتحقيــق  ســام، فليســت إل محاول ي الإ
ــة �ف ــة. أمــا مفهــوم الدول المادي

ه »الديموقراطيــة  ي ظــل مــا اعتــ�ب
، �ف ي

نســا�ف ي بنــاء المجتمــع الإ
الروحانيــة �ف

ــه. ــام وغايات س ــد الإ ــد مقاص ي تجس
ــىت ــة« ال الروحي

محمد اقبال 

ال ينظر إقبال إلى الدين على أّنه طقوس وصلوات 
وأذكار كما ينظر الجهال إليه، حيث إنه يرى أن »الدين 

في أعلى صوره، ليس أحكامًا جامدة



ال بد من تبّدل األعماق
ف  ــ�ي ق، أن تتب ــ�ش ــم ال ــال أم ــث إقب ــفية، يح ــه الفلس ــرة آرائ ي غم

و�ف

ي أعماقهــا، 
أّن الحيــاة ل تســتطيع أن تبــدل مــا حولهــا حــىت يكــون تبــّدٌل �ف

ي 
وأن عالمــاً جديــداً ل يســتطيع أن يتخــذ وجــوده الخارجــي حــىت يوجــد �ف

ي 
ــر النــاس قبــاً. هــذا قانــون الفطــرة الثابــت الــذي بينــه القــرآن �ف ضمائ

وا  ف قــال: »إن هللا ل يغــ�ي مــا بقــوم حــىت يغــ�ي ة بليغــة حــ�ي كلمــات يســ�ي

ْ الحيــاة كليهمــا؛  ي مــا بأنفســهم«، فهــذا، وفــق إقبــال، قانــون يجمــع جانــىب

ي العالم، ولســيما 
كبار كل مســعى �ف الفــردي والجتماعــي. وإنــه لجديــر بالإ

ق، يقصــد إىل أن يرفــع أنظــار الأفــراد والجماعــات فــوق الحــدود  ي الــ�ش
�ف

ة إنســانية صحيحــة. الجغرافيــة، فيولــد أو يجــدد فيهــا ســ�ي

ــراً  ــة، وأث ــة عظم ــن أهمي ــأن للدي ــان شــديد وراســخ ب ــال إيم قب ولإ

ــك  ــذي يمل طــاق، وهــو وحــده ال ــ�ش عــى الإ ي الب
ــىف ي نفــوس ب

فعــالً �ف

القــدرة عــى توجيــه الفــرد والجماعــة، نحــو الــراط المســتقيم، والخــ�ي 

العميــم، والمســتقبل الزاهــر. ول ينظــر إقبــال إىل الديــن عــى أنّه طقوس 

ي 
وصلــوات وأذكار كمــا ينظــر الجهــال إليــه، حيــث إنــه يــرى أن »الديــن �ف

أعــى صــوره، ليــس أحكامــاً جامــدة، ول كهنونيــة، ول أذكاراً. ول يتيــ�، 

نســان المعــا� لحمــل العــبء الثقيــل الــذي  إل بالديــن، تهيئــة الإ

يمــان  ي عرنــا. والديــن وحــده يــرد إليــه الإ
يحملــه إيــاه تقــدم العلــوم �ف

ي هــذه الدنيــا والحتفــاظ 
والثقــة اللذيــن ييــ�ان لــه اكتســاب شــخصية �ف

نســان مــن الرتقــاء إىل تصــور جديــد لماضيــه  ي الآخــرة. ول بــد لاإ
بهــا �ف

محمد اقبال 



ومســتقبله، ليســتطيع التغلــب عــى المجتمــع المتنافــر المتصــادم، 

ي 
ي فقــدت وحدتهــا الروحيــة بالتصــادم الباطــىف

ويقهــر هــذه المدنيــة الــىت

ف الديــن والمطامــع السياســية. والحــق أن ســ�ي الديــن والعلــم عــى  بــ�ي

اختــاف وســائلها، ينتهــي إىل غايــة واحــدة، بــل الديــن أكــ�ش مــن العلــم 

ى«. اهتمامــاً ببلــوغ الحقيقــة الكــ�ب

النفاق الديني
«؛ إذ رأى أّن  ي

قبــال موقــف متشــدد مما ســماه »النفــاق الديــىف وكان لإ

ف إنمــا وصلــوا إىل مكانتهــم فينــا بفضــل البيــاض  »بعــض قادتنــا الروحيــ�ي

ــات،  ــوارع والطرق ي الش
ــال �ف ــة لاأطف ــم أضحوك ــهم، وه ــعر رؤوس ي ش

�ف

ــام الشــهوات،  ــاهلل، ولكنهــا عامــرة بأصن يمــان ب ــر فيهــا لاإ قلوبهــم ل أث

ــا هللا مــن قــوم  رشــاد. حمان ــة يتصــدى للدعــوة والإ ــة طويل وكل ذي لحي

يتخــذون الديــن تجــارة بالليــل والنهــار يجوبــون البــاد مــع الأتبــاع 

ــرون ول  ــروم. ينظ ــة أو المح ــاء ذي الحاج ــتجيبون لدع ــار. ل يس والأنص

ي قلوبهــم فقــر، وصدورهــم مــن الحكمــة خــواء«.
يبــرون، �ف



سين مروة
ح

حسين مرّوة.. 
ُولد شيخًا ومات طفاًل 
برصاص الحقد الطائفي



ف مــرّوة لعائلــة شــيعية، حيــث  ي جنــوب لبنــان، ولــد حســ�ي
�ف

ي جوهــره عــى حمولــة اجتماعيــة 
كان النتمــاء للطائفــة أمــراً ينطــوي �ف

ي ســياقات محــددة ســلفاً. أراد لــه 
ودينيــة تؤطــر حيــاة الفــرد، وتوجهــه �ف

ي مهــده بالشــيخ، ومــا إن اشــتّد 
والــده أْن يصبــح رجــل ديــن، وُلّقــَب �ف

ــة بالّنجــف،  ي الحــوزة العلمي
ــدرس �ف ــوُده حــىت أرســله إىل العــراق لي ع

ــه يصبــح ذات يــوم مرجعيــة يلجــأ إليهــا النــاس، ويحيلــون عليهــا. عّل

عنــد العتبــات المقدســة اســتيقظت مداركــه، ومــىف عقلــه النقدي 

ــات  ــد المرجعي ــى ي ــه ع ــا درس ــه، وكل م ــا حول ي كل م
ــر  �ف ــل النظ يعم

ي أعماقــه جملــة دفعتــه نحــو العبــور إىل حيــث 
الدينيــة هنــاك، لتــدّوي �ف

أ الخــاص خــارج مــدارات المذهبيــة الضيقــة: »أل مرجعيــة ســوى  مــرا�ف

ن عاماً، فإنه يط�ي إىل قمة  يُحىك أّن النرس إذا بلغ أربع�ي
ب منقاره بصخرة صلبة  عالية، ثم ينتف ريشه، وي�ن

ي 
ح�ق يكرسه، وكذلك يفعل بمخالبه، ثم يمكث �ن

عزلته شهوراً، فإذا بمنقار جديد أك�ش حدة يخرج مكان 
ي 

القديم، ومخالب أشّد قوة تنبت بدالً من تلك ال�ق
أصابها الزمن بالوهن، بينما يكسو الجسَد ريٌش جديد، 
ن  أك�ش بريقاً، فيعود النرس شاباً ليعيش بعدها أربع�ي

سنة أخرى .

  سامح اسامعيل
  كاتب مرصي

سين مروة
ح



ي صفــوف اليســار مدافعــاً عــن العدالــة الجتماعية، 
نســان«، لينخــرط �ف الإ

ي قلــب الشــيخ الــذي لــم يهــدأ بعدهــا 
ورسعــان مــا اســتيقظ المناضــل �ف

أبــداً.

ي ســياق الحركــة الوطنيــة العراقيــة 
خلــع الشــيخ عمامتــه، ليعمــل �ف

كاتبــاً وخطيبــاً ومناضــاً، ونتيجــة لمواقفــه، قــام نــوري الّســعيد بإبعــاده 

ي كان قــد حصــل عليها، 
عــن العــراق، وســحب منــه الجنســية العراقيــة الــىت

ف مــن عمــره. وت عــام 1949 وقــد بلــغ الأربعــ�ي ليعــود إىل بــ�ي

كبرياء النسور
ــه وطــأة مــا  ــاء الّنســور، رفــض مــروة الهزيمــة، ونفــَض عــن كاهل ي بك�ب

تعــرض لــه مــن ظلــم، لينبــت لــه ريــش جديــد، اســتعاد بــه عنفــوان جناحيــه 

قبــل أْن يطــرق بقــوة أبــواب الســماء .

 ، ف مــروة كتاباتــه الصحفيــة، ونضالــه الســياسي واصــل حســ�ي

خــارج أطــر المذهبيــة، ليصبــح مفكــراً لــكل لبنــان، ينتمــي للوطــن ولكل 

ــل  ــا كان يمث ــو م ــي، وه ــو طائف ــا ه ــض كل م ، ويرف ي
ــا�ف ــو إنس ــا ه م

درس حسين مروة التراث، ومضى يمارس التفكيك 
المفاهيمي لمعطياته، واضعًا يده على مكامن الفكر 

الثوري فيه

سين مروة
ح



خطــراً للحــركات السياســية الــىت ارتكــزت أيديولوجيتهــا عــى منطلقــات 

ع غطــاء  ف ــ�ف ــدات، ي أ بالتهدي ــة، بينمــا ظــل هــو غــ�ي عــا�ب ــة طائفي ديني

ــرب  ــل ح ي مجاه
ــوا �ف ــن انخرط ــاء الذي ــن الفرق ــماوية ع ــة الس عي ال�ش

ــم  ــه«: »ل ــا مين ّ ممــزق. يقــول »حّن
ــة مزقــت الوطــن رسش ــة طاحن أهلّي

اً، يســوق الــكام، كأنمــا يطــرح  يكــْن ُمعّلمــاً فحســب، بــل كان أخــاً كبــ�ي

ف يتــوىل هــو نفســه الإجابــة، عــ�ب حــوار  ي حــ�ي
أســئلة، ينتظــر جوابهــا، �ف

هــادئ«.

تثوير التراث
ي بــات يُقــرأ بهــا 

اث، ووضــع يــده عــى الكيفيــة الــىت درس مــروة الــ�ت

عــى عواهنــه، ليقــرر كــ� حلقــة الــ�د والتكــرار الرتيبــة، ومــىف يمــارس 

نوعــاً مــن التفكيــك المفاهيمــي لمعطياتــه، واضعــاً يــده عــى مكامــن الفكر 

ي  ة كان يقــوم بتثويــر هــذا الفكــر العــر�ب ي أحيــان كثــ�ي
ي ثنايــاه، و�ف

الثــوري �ف

ي ظنــه- لــم يكــن مجــرد حالــة 
القديــم لغــة ومضمونــاً، فالتصــوف مثــاً -�ف

ــا  ــف عنه ــة يكش ــة ثوري ــز إىل حرك ــا يرم ــد، وإنم ــا الزه ــة يصاحبه إنعزالي

ــق  ــوي، وف ــذي ينط ــه، وال ي نفس
ــو�ف ــر الص ــي للفك ــوى الأيديولوج المحت

ي مراحلهــا 
مــرّوة، عــى نظريــة ثوريــة بوضعهــا التاريخــي، فحركــة الزهــد �ف

ــاً يرفــض  ــا ثوري ــا موقف ــة، تكشــف عــن كونه ــا الاحق ي تطوراته
الأوىل، و�ف

إذا دفع الحجر اندفع، وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد 
الحجر إلى مكانه بمقتضى الطبيعة

سين مروة
ح



اع الســياسي المتأجــج منــذ مقتــل  ف ي جوهــره مــا ذهــب إليــه أطــراف الــ�ف
�ف

الخليفــة عثمــان بــن عفــان، قبــل أْن تتحــول بنيــة هــذا الســلوك النعــزاىلي 

ــة  ــة فكري ــل مرجعي ــا أصبحــت تمث ــ�ش شــمولً، يراه ــة فلســفية أك إىل رؤي

، وهــو مــا يفــّ� قيــام الســلطة  لقــوى المعارضــة منــذ العــر العبــاسي

بماحقــة المتصوفــة ومحاكمتهــم، وإنــزال أشــّد العقــاب بهــم، وقــد بلــغ 

الأمــر ذروتــه بصلــب الحــاج، قبــل أْن يتــم إفــراغ الّتصــوف مــن مضمونــه 

، وتثبيــط كل جنــوح  (، ليصبــح وســيلة لتخديــر الجماهــ�ي ي
بتحولــه )الطــر�ت

نحــو التمــرد والثــورة.

ــىف  ــة، م ي الطبيع
ــة �ف ف الموضوعي ــ�ي ــألة القوان ــه لمس ي معالجت

و�ف

فوا وجــود تلــك  لــة اســت�ش ف عــات الماديــة، مؤكــداً أّن المع�ت ف مــروة يتتبــع ال�ف

ف الــىت تجــري وفقهــا الظاهــرات الطبيعيــة كلهــا، مدلــاً عــى ذلــك  القوانــ�ي

ي 
لــة �ف ف بالرجــوع إىل مبحــث »الجــزء الــذي ل يتجــزأ« وإىل مختلــف آراء المع�ت

ليــة لتصــور  ف مســألة الجوهــر والعــرض، متتبعــاً مــا أســماه بمحــاولت مع�ت

ــل  ــك، مث ــىت ترجــح ذل ــات ال ــاً المقارب ، مســتخرجاً ومحل ف ــ�ي هــذه القوان

ــة:  ف ثابت ــ�ي ي حــول خضــوع كل جســم طبيعــي لقوان
ــولت الشهرســتا�ف مق

»إذا دفــع الحجــر اندفــع، وإذا بلغــت قــوة الدفــع مبلغهــا عــاد الحجــر 

ــس  ــاولت لتلم ــه مح ــد في ــا يج ــو م ــة«، وه ــىف الطبيع ــه بمقت إىل مكان

أصبح مروة بال منازع مؤسس مدرسة النقد الواقعي 
االشتراكي في مواجهة النزعات الرجعية والمثالية

سين مروة
ح



ــه  ــت نفس ي الوق
ي �ف

ــا�ت ي تت
ــىت ــة، وال ف الطبيع ــ�ي ــي لقوان ــود الموضوع الوج

مــع طروحــات معمــر بــن عبــاد الســلمي: »الحيــاة فعــل الحــي، القــدرة 

ي قولــه الريــح 
فعــل القــادر، المــوت فعــل الميــت«، ويتجــى كل ذلــك �ف

إّن »حــركات الفلــك وكل مــا اشــتمل عليــه الفلــك مــن ذي حركــة أو ســكون، 

ــع كام  ــاً م ــ�ي هللا«، اتفاق ــل غ ــة، فع ــة ومباين اق ومماس ــ�ت ــف واف وتألي

ي قولــه: »إّن لاأجســام طبائــع وأفعــالً مخصوصــة 
الجاحــظ الــوارد �ف

بهــا«.

معول النقد الديالكتيكي
اث،  ، ل لهــدم الــ�ت ف مــروة معــول النقــد الديالكتيــ�ي أعمــَل حســ�ي

ــاد العــرب أْن  وإنمــا لتقويــض الخطــاب الّصنمــي القروســيطي الــذي اعت

ــا  ــت به ي عمل
ــىت ــة ال ــده عــى الطريق ــاً ي ــرأوه، واضع ــا ق ــه كلم ــوا ب يتحدث

ــة،  ــىف التحتي ــن الب ــا م ــا حوله ــا بم ي تفاعله
ــة، �ف ــوى الجتماعي ــة الق حرك

ورتهــا  ي ص�ي
ومــا فوقهــا مــن بــىف سياســية، وعاقتهــا بالأنمــاط التاريخيــة �ف

اث، واســتخراج  ف مرحلــة وأخــرى، محــاولً اســتنطاق الــ�ت وحركتهــا بــ�ي

ي اتفقــت إىل حــد كبــ�ي مــع رؤيتــه 
مقولتــه العليــا وقوانينــه الماديــة الــىت

ــية. الماركس

رفض كل ما هو طائفي، وهو ما كان يمثل خطرًا 
للحركات السياسية التى ارتكزت أيديولوجيتها على 

منطلقات دينية طائفية

سين مروة
ح



الماركسية بنزعة جمالية
ــاً  ــاً واقعي ــة، ونهج ــة جمالي ــروة، نزع ــع م ــية، م ــبت الماركس اكتس

 ، اكي ــازع مؤســس مدرســة النقــد الواقعــي الشــ�ت ــداً، ليصبــح بــا من جدي

عــات الرجعيــة والمثاليــة، حيــث اهتــم بالجانــب العمــىي  ف ي مواجهــة ال�ف
�ف

ف تطــور  ــ�ي نســانية وقوان ــن طبيعــة الحتياجــات الإ ــاً م ــي، منطلق التطبيق

الخصائــص  عمــل  بكيفيــة  تهتــم  نقديــة  منهجيــة  وفــق  المجتمــع، 

ــة،  ــه الرمزي ــص ومدلولت ف الن ــ�ي ــة ب ــك العاق ــوار تل ــة، وســ�ب أغ ي التعب�ي

وكيفيــة عمــل تلــك المدلــولت ومــدى مــا تقدمــه مــن حمــولت معرفيــة.

ي حيــاة النــ� 
بــت الأربعــون ســنة الأخــرى مــن الكتمــال �ف اق�ت

المحلــق دومــاً عكــس التيــار، وقــد أصبــح العقل المفكــر للحزب الشــيوعي 

ــة، رافعــاً  ي مواجهــة الصهيوني
ي مقدمــة الصفــوف �ف

ــات �ف ــذي ب ي ال
ــا�ف اللبن

ي ظــل ارتهانــات الواقــع، 
ي �ف وع العــرو�ب رايــة إعــادة تقييــم وصياغــة المــ�ش

ي الوقــت نفســه النصيــاع لمحــاولت الســتقطاب الــىت مارســها 
ورافضــاً �ف

ي ظــل تواطــؤ القــوات 
حــزب هللا، قبــل أْن تتحــول إىل تهديــدات �يحــة �ف

ف مــروة بالنســبة لهــا أكــ�ش إزعاجــاً. الســورية الــىت بــات حســ�ي

ــا كان  ــر( عــام 1987، حــدث م اي ي الســابع عــ�ش مــن شــباط )ف�ب
و�ف

ي 
ــت �ف ي انطلق

ــىت ــاً، وأســكتت رصاصــات الغــدر صيحــة الرفــض ال متوقع

مجاهــل الحــرب الأهليــة البغيضــة، وللمفارقــة أشــارت كل أصابــع التهام 

ــر  ي الصغ
ــده �ف ــله وال ــذي أرس ــل ال ــيخ المناض ــقط الش ــزب هللا، ليس لح

سين مروة
ح



ــد  ــه ســوف يســقط شــهيداً بي ــم أن ــن يعل ــم يك ي المذهــب، ول
ــه �ف للتفق

ي 
ف حــرب ملعونــة، وهــو مــا لخصــه مهــدي عامــل �ف أتباعــه انصياعــاً لقوانــ�ي

ــوك لأنــك شــيعي وشــيوعي. ــاً: قتل ف رفيقــه قائ ــ�ي تأب

سين مروة
ح



سى 
سالمة مو

سالمة موسى.. 
مفكر أعزل أبحر عكس التيار



ســافر ســامة مــوس إىل فرنســا، عــام 19٠٦؛ حيــث مكــث فيهــا ثاثة 

ا أربعــة أعــوام، بغيــة إكمــال دراســته  أعــوام، وانتقــل بعدهــا إىل إنجلــ�ت

ــية  ــزات الأساس ــّكلت المرتك ، تش ف ــ�ي ف المرحلت ــ�ي ــال هات ــون، وخ ي القان
�ف

ي  ي نهــل منهــا أفــكاره، عــ�ب اطاعــه عــى المنجــز العلمــي والأد�ب
لديــه الــىت

ــديد  ــازه ش ــاّد، وانحي ــه الح ــت وعي ي صنع
ــىت ــرب، وال ي الغ

، �ف ي
ــر�ف والمع

ــه:  ــر بهــم مــن مفكــري الغــرب وأدبائ ــرز مــن تأثّ ــة؛ فــكان أب الخصوصي

، وبرنــارد شــو، وتشــارلز دارويــن. ماركــس، وفولتــ�ي

يعد سالمة موىس أحد االأسماء البارزة من جيل 
ي النصف االأول 

، الذين عاشوا �ن ن ن الم�ي�ي التنويري�ي
ين، بكل أحداثه التاريخية، المهمة  من القرن العرسش
ي مسارات حياتهم وتشكالتهم الفكرية، 

والمؤثرة، �ن
؛ االأوىل والثانية،  ن ن العالميت�ي ومن بينها، اندالع الحرب�ي
إضافة إىل االنبعاثات الفكرية والعلمية، والكشوفات 
ي ميادين العلم والسياسة والمعرفة، 

اعات، �ن واالخ�ق
اكية والقومية،  مثل: النظرية النسبية، واالأفكار االش�ق

وتأثره البالغ بنظرية النشوء واالرتقاء.

   كريم شفيق
  كاتب مرصي

سى 
سالمة مو



المقّدس في فكر موسى
ي ذاتــه ل يمكــن أن يضطَّهــد، وإنّمــا ينشــأ 

يؤّكــد مــوس أّن »الديــن �ف

الضطهــاد، مــن الســلطة المســتعينة بالديــن، وربمــا مــن الجمهــور الذي 

يفّضــل المألــوف عــى الخلــق والتجريــب«.

ز أهميــة مقولتــه »أســوأ مــا تُصــاب بــه أّمــٌة، أن يّتحــد  وتــ�ب

ي 
«، �ف ي

ــه: »هــؤلء علمــو�ف ي كتاب
ي أوردهــا �ف

ــىت ــن مــع الســتبداد«، ال الّدي

ي الواقــع الراهــن، ومآلتــه 
راهنيتهــا الشــديدة، واســتمرارية صاحيتهــا، �ف

ــي،  ــداد التاريخ ــع النس ــًة لوقائ ــًة جذري ــّكل رؤي ــي تش ــددة؛ فه المتج

ي فــخِّ 
ــه كّل مجتمــٍع، يتعــرض لانحطــاط، والّســقوط �ف ي من

الــذي يعــا�ف

الســتبداد باســم المقــّدس، وأســباب ذلــك النســداد، ومــن ثــّم، 

ي دّوامــات العنــف والضطهــاد، لــكّل مــن يخالــف تلــك 
الدخــول �ف

ــة. ــلطة الق�ي الس

ــوة  ي الدع
ــا، �ف ي حــرص مــوس عــى إثارته

ــىت ــا ال وشــملت القضاي

إىل التقــّدم الحضــاري، والعدالــة الجتماعيــة، ودعــم الفكــر العلمــي، 

الخــط  وهــو  والغيبيــات،  الخرافــة  مــن  ي  العــر�ب العقــل  وتحريــر 

التنويــري الممتــد، الــذي تبّنــاه آخــرون مــن مجايليــه، مثــل: إســماعيل 

رفض موسى الجمل البالغية واستخدم لغًة علميًة 
سهلًة وواضحًة يقتصد فيها على ضرورات المعنى

سى 
سالمة مو



يؤكّد موىس أّن الدين يف ذاته ال ميكن أن يضطَّهد وإّنا ينشأ االضطهاد من السلطة املستعينة بالدين

مظهــر، ويعقــوب �وف، وشــبىي شــميل، وفــرح أنطــون، ممــن 

ــة  ــم التنويري ــال للقي ــة، والمتث ــارة الغربي ــاق بالحض ــوا إىل اللتح دع

والحداثيــة، بغيــة تجديــد البنيــة الفكريــة والثقافيــة، ورفــض كّل القيــم 

ــة. الماضوي

معاركه الفكرية
اســتبدال  ي 

�ف تتمثــل  هواجــس  يحمــل  المــري  المفكــر  كان 

، والســتعانة بتبعيــٍة طوعيــٍة، وكان  ي بآخــر محــىي الســتعمار الأجنــىب

دائــم الخــوف مــن العتمــاد عــى ثقافــة التقاليــد والتعاويــذ؛ فعــّد أّن ما 

ي لمــر، عــى 
يطــا�ف ي الحتــال ال�ب

، ممثــاً �ف ي يســاعد الســتعمار الأجنــىب

ي الأســاس، هــو أغــال الجهــل وقيــود التخلــف، والتبعيــة 
الســتمرار، �ف

ــة. ــداف مختلف ــماء وأه ــل أس ي تنتح
ــىت ــتمرة ال ــة والمس الدائم

سى 
سالمة مو



هد وإّنما ينشأ  الدين في ذاته ال يمكن أن يضطَّ
االضطهاد من السلطة المستعينة بالدين

ي التاريــخ«، إىل بنــاء 
وقــد عمــد صاحــب »حريــة الفكــر وأبطالهــا �ف

اث، الــذي لــم يعــرف فيــه المهادنــة أو  موقــٍف نقــدّي وجــذرّي مــن الــ�ت

وع إىل القطيعــة  ف التوفيــق، ورفــض الســلفية بــكّل أفكارهــا وتياراتهــا، والــ�ف

ــة  ــه الرئيس ــوس، ومهمت ــة م ــزت رؤي ــة. وترّك ــورة تاّم ، بص ي
ــا�ف ــع الم م

 ، ي لتطــور المجتمعــات، عــى تخليــص أفرادهــا مــن ســطوة الفكــر الغيــىب

ــأ�ت بعــد ذلــك تحريرهــم  ومــن عبوديتهــم واســتبداد الديــن بهــم، ويت

مــن الســتغال الطبقــي.

ي كتابــه »ماهــي النهضــة؟«: »نحتــاج إىل ثقافــٍة علميــٍة تعّم 
يقــول �ف

ــة،  ي الزراع
ــادة �ف ف الم ــ�ي ــى قوان ل ع ف ــ�ف ــه، وي ك غيبيات ــ�ت الشــعب حــىت ي

والّصحــة، والصناعــة، حــىت تعّمــه العقانيــة العلميــة، فيحــّل مشــكات 

ــة والسياســة، بأســاليب  بي ــة، والجريمــة، وال�ت ــزواج والطــاق، والعائل ال

العلــم، ل خضوعــاً للتقاليــد والعقائــد«.

ــن  ٍ م ــ�ي ــدٍد كب ــن ع ــرّض ســامة مــوس لهجــوٍم شــنيٍع م ــك ع كل ذل

، ومصطفــى صــادق  ي
مفكــري عــره، مــن بينهــم: عبــاس العقــاد، والمــاز�ف

اث،  الرافعــي، نتيجــة مواقفــه الراديكاليــة، فيمــا يتصــل بالقطيعــة مــع الــ�ت

ورة النتمــاء الكامــل للغــرب؛ حيــث وصفتــه مجلــة »الرســالة« الأدبيــة،  و�ف

سى 
سالمة مو



مل يطرق موىس أبواب الفكر للحصول عىل 

العلم فقط بل كان يسعى إىل تحويل العلم إىل 

ثقافة وأن تكون هذه الثقافة جامهرية

بأنّــه »يجيــد الاتينيــة أكــ�ش مــن 

ذاتــه  الهجــوم  وهــو  العربيــة«، 

الــذي طالــه مــن العقــاد الــذي قــال 

ــوس  ــامة م ــت س ــد أثب ــه: »لق عن

 ،» ي ــه غــ�ي عــر�ب شــيئاً مهمــاً؛ هــو أنّ

بأنّــه  ضــّده  التشــنيع  جانــب  إىل 

ــام. س ــاٍد لاإ مع

اللغة العربية في ميزان 
سالمة موسى

اللغــة  قضيــة  بــرزت 

ي وصــف أســلوبها 
العربيــة، الــىت

سى 
سالمة مو

والأدبــاء  الكتــاب  مــن  العديــد  ف  بــ�ي المتداولــة  وصيغهــا  الســائد 

ــوراً  ــتع�ي ص ــا تس ــلفيٍة، ورأى أنّه ــٍة س ــى رؤي ــاق ع ــن، بالنغ والمفكري

قديمــًة وتقليديــًة، تعكــس حالــًة مــن الجمــود العقائــدي، وتبتعــد عــن 

ي والعلمــي 
نتــاج المعــر�ف روح العــر، وإمكانيــات الثقافــة الحديثــة، والإ

الجديــد لهــا.

ي الفضفاضــة الواســعة، 
رفــض الجمــل الباغيــة »المفخخــة«، والمعــا�ف

ي كتابتــه أن يشــتّق لغــًة علميــًة ســهلًة 
والمجــازات البعيــدة، وقصــد �ف

ــٍط،  ــراٍط أو تفري ، دون إف ــىف ورات المع ــى �ف ــا ع ــد فيه ــًة، يقتص وواضح



ي أبــاىلي أســلوب 
فيقــول: »أنــا ل أبــاىلي بمــا يقــال عــن أســلوب الكتابــة، لكّنــىف

ي بــأن تكــون الحيــاة بليغــة«.
ي أعتــىف

الحيــاة، ول أعبــأ بباغــة العبــارة، لكّنــىف

ــذ  ــة، ونب ــاد العامي ــب الحــّث عــى تبســيط اللغــة واعتم وإىل جان

ي أوروبــا 
ي الــذي انتــ�ش �ف ي الأدب العــر�ب

اللغــة القديمــة المتهالكــة، رأى �ف

ي الأدب 
ــية �ف ــورة الرومانس ــداث الث ــبياً إىل إح ــس، س ــال الأندل ــن خ م

ــاء  ــف بأدب ، هــو التعري ــه الأســاسي ــك، ظــّل شــغفه وهّم ، لذل ي الأورو�ب

ــر. ومثقفــي التنوي

أدبه وانشغاالته الفكرية
ف كان الأدب، بالّنســبة إليــه، أداًة محرضــًة عــى التفاعــل  ولــ�أ

ــاة، والجــدل مــع الواقــع، وطــرح تناقضاتــه، والكشــف عنهــا،  مــع الحي

الطبقــي   ، ي
والديــىف القومــي  الضطهــاد،  أشــكال  كّل  مــن  للتخلــص 

الأدب  فإنّــه قــد دعــا إىل اســتعادة مكانــة   ، والجتماعــي والســياسي

، وينقــل مشــاعرها، ويحــّول  ّ عــن حــّس الجماهــ�ي ، الــذي يعــ�ب ي الشــعىب

ــٍة أو  ــٍة، ل تقتــر عــى فئ ــٍة عالمي ــة، إىل إنســانيٍة وكوني الهمــوم الذاتي

ي الأدب، إذا 
ــد �ف ء الخال ي

ــ�ش نســانية هــي ال عــة الإ ف ــٍر؛ »فال�ف ــٍة وعن طبق

ــًة  ــف وظيف ــّد أّن للمثق ــم، ع ــن ث ــم«. وم ي هــذا العال
ــوٌد �ف ــّم خل كان ثَ

ــة. ــورة الوطني ــدم والث ــتهدف التق ــًة، تس اجتماعي

موسى: ال أعبأ بأسلوب الكتابة وال ببالغة العبارة، 
لكّنني أعتني بأن تكون الحياة بليغة

سى 
سالمة مو



ف كّل النشــغالت الفكريــة والأدبيــة  ٌك بــ�ي وثّمــة قاســٌم مشــ�ت

ف كتابــاً، ويمكــن  ي ســاهم فيهــا ســامة مــوس، عــ�ب أربعــ�ي
والعلميــة، الــىت

ــّد  ــذي يع ــخ«، ال ي التاري
ــه �ف ــر وأبطال ــة الفك ــه »حري ــه، كتاب أن يلخص

ــم  ــد، العل ــل والقي ــع الجه ــة، م ــان الأبدي نس ــة الإ ــًة لقص ــًة مكثف رسدي

ي طوقــت 
ــىت ــة؛ حيــث تتبــع عــ�ب فصولهــا تشــّكل أّول القيــود، ال والحري

ــة  ــية والديني ــع النفس ــو«، والدواف ــور »التاب ــذ ظه ــة، من ة الحري ــ�ي مس

ي إعــادة خلقــه وقبولــه والســتجابة الطوعيــة 
ي تســببت �ف

والســلطوية، الــىت

ي العصــور 
لــه، إضافــًة إىل تناوبــه عــى حريــة الفكــر ومشــكاته، �ف

ــث. ــر الجدي ــىت الع ــامية، وح س ــيحية، والإ ــة، والمس القديم

ــط؛  ــم فق ــى العل ــول ع ــر للحص ــواب الفك ــوس أب ــرق م ــم يط ل

ــة  ــون هــذه الثقاف ــة، وأن تك ــم إىل ثقاف ــل العل ــل كان يســعى إىل تحوي ب

جماهريــة.

سى 
سالمة مو



علي شريعتي: 
إنسانية الفكر واإلصالح

شريعتي 
علي 



ي قريــة )مزينــان( 
ي عــام 1933 �ف

يعــىت ولــد عــىي محمــد تقــي رسش

قــرب مدينــة مشــهد بمحافظــة خراســان. تأثــره الأكــ�ب كان بوالــده المفّكــر 

والمناضــل المعــروف الــذي شــكل بدايــة معالــم شــخصّيته وهويّتــه 

العلمّيــة والدينّيــة »الامنتميــة« لمذهــب، فقــد كان والــده ضمــن جماعــة 

ي كانــت تجــد 
ف المتأثريــن بالأفــكار اليســارية، والــىت يرانيــ�ي ف الإ مــن المثقفــ�ي

اكيون الذيــن يخشــون  ، وهــي حركــة »الشــ�ت ف ي ذلــك الحــ�ي
صــدى واســعاً �ف

هللا«.

ي لقبه قبل سقوط 
يرا�ن عىل الرغم من أن الشعب االإ

ي انت�ت عام 1979 بعد 
الشاه بـ »معلم الثورة« ال�ق

، إال  ن ، وهو لم يتجاوز الثالثة واالأربع�ي ن وفاته بعام�ي
ي أبناء جيله 

ي برسش بها، وحاول زرعها �ن
أن أفكاره ال�ق

كانت، وربما ما تزال، سابقة لع�ه، فلم يكن مستغرباً 
أن تكون هذه الشخصية الجدلية مستهدفة ح�ق االآن 
بش�ق التهم المتناقضة، فقد رُمي بالزندقة والوهابّية 
ي 

ي نفس الوقت الذي اتهمه فيه خصومه بأنه »راف�ن
�ن

..» وماركسي

 منى شكري

   كاتبة أردنية

شريعتي 
علي 



ُرمي بالزندقة والوهابّية في نفس الوقت الذي اتهمه 
فيه خصومه بأنه »رافضي وماركسي«

ــام  ي الع
ــس �ف ــد أس ــة وق ي الثانوي

ــاً �ف ــح مدرس ــام 1952، أصب ي ع
�ف

ي عــام 1955 التحــق بكليــة الآداب 
، و�ف ف نفســه، اتحــاد الطلبــة المســلم�ي

بجامعــة مشــهد وتخــرج منهــا بدرجــة امتيــاز عــام 1958. وتــزوج حينهــا 

ي رضــوي( عــام 195٦.
يعــىت مــن زميلتــه )بــوران رسش

ي السياســية 
يعــىت ي ظــل هــذه البيئــة الغنيــة، تفتحــت مــدارك رسش

�ف

ــة إىل  ي الثانوي
ــزل �ف ــم ي ــو ل ــده، وه ــب وال ــم إىل جان ــث انض ــراً حي مبك

ــه  ــقوط حكومت ــد س ــدق، وبع ــا مص ي كان يقوده
ــىت ــة ال ــة الوطني الحرك

ســجن ســتة أشــهر قبــل تخرجــه عــام 1958 عقــب انضوائــه تحــت حركــة 

ي 
ــا�ف ــة هللا الطالق ي وآي

ــا�ف ــة هللا الزنج ــها آي ي أسس
ــىت ــة ال ــة الوطني المقاوم

ي باريــس 
ومهــدي بــازركان، وكان ممثــاً لهــا خــارج إيــران خــال دراســته �ف

ي دكتــوراه؛ الأوىل 
ي ابتعــث إليهــا عــام 1959، حيث حصل عى شــهاد�ت

الــىت

ي علــم الجتمــاع مــن جامعــة الســوربون.
ســام والثانيــة �ف ي تاريــخ الإ

�ف

ي فرنســا، 
ي خــال مقامــه �ف

يعــىت نســانية لــدى رسش عــة الإ ف تعــززت ال�ف

ي العالــم الثالــث، 
حيــث دعــم الثــورة الجزائريّــة وحــركات التحــرر �ف

ار وفرانــز فانــون، وكان ضمــن  ف واتصــل بأبــرز مناضليهــا كإيمــا ســ�ي

ي فرنســا احتجاجــاً عــى 
ي اندلعــت �ف

ــىت ف خــال المظاهــرات ال ــ�ي المعتقل

شريعتي 
علي 



كان والده ضمن جماعة من المثقفين اإليرانيين 
المتأثرين باألفكار اليسارية

تصفيــة الســتخبارات البلجيكيــة باتريــس لومومبــا أول رئيــس وزراء 

منتخــب للكونغــو عــام 19٦1، وهــو ذات العــام الــذي أســس مــع 

ــة  ــة حري ــب زاده حرك ــادق قط ــران وص ــى جم ــزدي ومصطف ــم ي إبراهي

ــارج. ي الخ
ــران �ف إي

ف 
ّ ي إىل مســقط رأســه، حيــث ُع�ي

يعــىت ي عــام 19٦4، عــاد الدكتــور رسش
�ف

ة عقــب إلقــاء القبــض عليــه  مدرّســاً بجامعــة مشــهد بعــد أن اعتقــل لفــ�ت

ي تقديمــه 
ي الشــتا �ف

ــور دســو�ت ــه الدكت ــة. يقــول عن يرانّي ــد الحــدود الإ عن

ــذاك  ــتطيع آن ي يس
ــىت يع ــذات«: »كان رسش ــودة إىل ال ــه »الع ــة كتاب جم ل�ت

ــاً.. ودليــاً متطّوعــاً  ــراً مزيّف ــة الأســاتذة، مفّك أن يكــون أســتاذاً مثــل بقّي

جمــة »الوجود  ي وبدلً مــن أن يقوم ب�ت
يعــىت للتنويــر والتغريــب... عــاد رسش

« لماســينيون. وبــدلً مــن  والعــدم« لســارتر… ترجــم »ســلمان الفــارسي

ي ذر الغفــاري…«. أن يكتــب عــن أقطــاب الغــرب، كتــب عــن أ�ب

ــال  ــن »النض ــه ع ــأي بنفس ي الن
ي �ف

ــىت يع ــىي رسش ــرأة ع ــدت ج تجس

ــن  ــر داره م ي عق
ــاه �ف ــام الش ــة نظ ــاً محارب ــده مفض ــارج بل ــن« خ الآم

ي أسســها عــام 19٦9 إىل جانــب مجموعــة مــن 
رشــاد الــىت خــال حســينية الإ

ــن  ــن م ــري، وتمك ــىف مطّه ــل مرت ــن، مث ف المتنوري ــ�ي ــن والمثقف المفكري

شريعتي 
علي 



أسهمت أفكار علي شريعتي في التمهيد إلسقاط 
نظام الشاه

ســام  خالهــا مــن نــ�ش أفــكاره التصحيحيــة عــن الأفــكار الســائدة عــن الإ

ــن  ــعة م ــات واس ــت إىل قطاع ــىت وصل ــه، ح ــوف طاب ي صف
ــيع �ف والتش

ي وجــه التغريــب والفكــر 
ي الــذي أخــذت آراؤه الجريئــة �ف

يــرا�ف المجتمــع الإ

ي المزيــف تنمــو فيــه ب�عــة، واســتعدت عليــه الكهنوت الســلطوي 
الديــىف

جع  ي عــى الســواء »إن إســامنا بــدون رجــال الديــن هــؤلء، ســ�ي
والديــىف

أصيــاً ســليماً، كمــا هــو اقتصادنــا بــدون نفــط«.

اف عــى  رسش ــاإ ي هــذه الحســينّية خمــس لجــان ل
ي �ف

يعــىت أّســس رسش

ســام، لجنــة تفســ�ي القــرآن، لجنة  نشــاطاتها المتعــددة: لجنــة تاريــخ الإ

شريعتي 
علي 



لطة عليه ووضعته تحت المراقبة وُمنع  ضيقت السُّ
من ممارسة أي نشاط

اث الشــيعي،  لــاأدب والفــن، لجنــة للغــة العربيــة لتصحيــح منابــع الــ�ت

هــا. ســام العالميــة ون�ش يــة لحمــل رســالة الإ ف نكل�ي ولجنــة للغــة الإ

ــّداً  ــلطة ب ــد الس ــم تج ــه ل ــذي أحدث ــ�ي ال ــر الكب ــذا الأث ــد ه بع

ــن  ــهراً م ــده 18 ش ــع وال ــه م ــا كلف ــام 1973، م ــينّية ع ــال الحس ــن إقف م

ي ســجون النظــام قبــل أن ترضــخ الســلطات للضغــط 
التعذيــب �ف

ف لتفــرج  ــ�ي ف جزائريّ الداخــىي والخارجــي خصوصــاً بعــد تدّخــل مســؤول�ي

ــع  ــة وُمن ــه تحــت المراقب ــه ووضعت ــه عــام 1975. لكنهــا ضيقــت علي عن

ي آذار 1977 ُســمح لــه بالســفر إىل لنــدن، 
مــن ممارســة أي نشــاط. و�ف

ون  ي ظــروف غامضــة، واتهــم كثــ�ي
ي شــّقته �ف

وبعــد شــهر ُعــ�ش عليــه ميتــاً �ف

ــا  ي اتبعته
ــىت ــة ال ــه بهــذه الطريق ــرات الشــاه بالوقــوف وراء تصفيت مخاب

ــا. ــن معارضيه ــد م ــع العدي م

ــران،  ي إي
ي �ف

يعــىت ــور رسش ــان الدكت ــن جثم ــم تســمح الســلطة بدف ل

ــه  ــب، وصــّى علي ــام الســيدة زين ي مق
ــن �ف ــث دف ــل إىل دمشــق حي فُنِق

وت كلفه ســحب  ي بــ�ي
مــام مــوس الصــدر، وأقــام لــه احتفــالً تأبينيــاً �ف الإ

يرانيــة منــه. الجنســية الإ

شريعتي 
علي 



لم تسمح السلطة بدفن جثمان الدكتور شريعتي في 
إيران، فُنِقل إلى دمشق حيث دفن في مقام السيدة 

زينب

ي فكــر عــىي 
وجــه الفــرادة �ف

ي الــذي تجــاوز المئــة عمــل 
يعــىت رسش

جمعهــا  ات  ومحــا�ف كتــب  ف  بــ�ي

ــذات،  ــه، مثــل: العــودة إىل ال طاب

أوج  ي 
�ف أنــه  الديــن  ضــد  وديــن 

ــاه  ــم الش ــلط حك ــد تس ــه ض نضال

التجــرد  إىل  ســعى   » ي
»العلمــا�ف

وحــارب  المذهــب،  هــوى  عــن 

ــيع  ــال التش ــدى رج ــعوبية« ل »الش

الأمــوي«  ف  و«التســ�ف الصفــوي 

ف »التشــيع العلــوي«  متنبئــاً بمــا ســتؤول إليــه الأمــور، داعيــاً إىل التقــارب بــ�ي

ف الشــيعة والســنة  ف المحمــدي«. »إن المعركــة المثــارة بــ�ي الحقيقــي و«التســ�ف

ــل  ــن أج ــارة م ــي مث ــوي، وه ــيع الصف ــوي والتش ف الأم ّ ــ�ف ــة التس ــي معرك ه

ــة.. إذا  ــتعمار والصهيوني ــد الس ــام ض س ــة الإ ــن معرك ف ع ــلم�ي ــاء المس إله

ف والتشــيع غــ�ي ممكنــة، فــإن وحــدة الشــيعة والســنة  كانــت وحــدة التســ�ف

ي يجــده 
يعــىت ف عــن محــور فكــر رسش ورة حياتيــة«. وللباحثــ�ي ممكنــة وهــي �ف

 ّ ي
ّ المذهــب، صــو�ف ي

ة: »أنــا ســىف ي كتابــه »ديــن ضــد الديــن«، بعبارتــه الشــه�ي
�ف

شريعتي 
علي 



ب ذو  ــة، مغــ�ت ــة ديني ــة، شــيوعي ذو نزع ــة وجودي ــوذي ذو نزع ب، ب المــ�ش

نزعــة رجعيــة، واقعــي ذو نزعــة خياليــة«.

ســقاط  ي التمهيــد لإ
ي بــدون شــك �ف

يعــىت أســهمت أفــكار عــىي رسش

ــأ بهــا عندمــا حــذر مــن  ي تنب
ــىت ــدت بالطريقــة ال نظــام الشــاه، لكنهــا وئ

ي ظــل »الديمقراطيــة المرتعشــة« المشــوبة بالــروح 
تســليم الســلطة �ف

ي طالمــا حــذر منهــا. 
الجمعيــة الأرسيــة القبليــة والقوميــة والمذهبيــة الــىت

ي كتابــه ذي العنــوان الصــادم »النباهــة والســتحمار« الــذي 
كمــا يظهــر �ف

ي قيمتــه لاختيــار، وحريتــه 
نســان تكمــن �ف ي أن »قيمــة الإ

يعــىت يؤكــد فيــه رسش

ــل  ــك الأذهــان إىل الجه ــن »تحري ــرار«، محــذراً م ــاد واتخــاذ الق ي العتق
�ف

ــاء  ــارسش بإله ــ�ي مب ــكل غ ــال. أو بش ــان إىل الض ــوق الأذه ــة، أو س والغفل

الأذهــان بالحقــوق الجزئيــة البســيطة الافوريــة لتنشــغل عــن المطالبــة أو 

ــة«. ة والفوري ــ�ي ــة الكب التفكــ�ي بالحقــوق الأساســية والحياتي

ي كمــا يقــول فاضــل رســول إىل إخــراج الديــن مــن 
يعــىت ســعى عــى رسش

صومعــة النعــزال، وجعلــه مــن جديــد ديــن الحيــاة والكفــاح الجتماعــي، 

يمــان  ودعــا إىل الثــورة السياســية والجتماعيــة كأفضــل تعبــ�ي عــن الإ

ســام من الخرافــات والبدع  اً تصفيــة الإ ســام، وأخــ�ي ام بمبــادئ الإ ف واللــ�ت

رأى شريعتي أن قيمة اإلنسان تكمن في قيمته 
لالختيار، وحريته في االعتقاد واتخاذ القرار

شريعتي 
علي 



وصيانتــه بالوقــت نفســه مــن التغــرب والخضــوع للهيمنــة عــى مختلــف 

الأصعــدة السياســية والقتصاديــة والثقافيــة والأخاقيــة، ورغــم هاجســه 

، إل أن صاحــب مقولــة: »أن يكرهــك النــاس لراحتــك  ي
ي والديــىف

الوطــىف

خــ�ي لــك مــن أن يحبــوك لنفاقــك« تجــاوز بأفــكاره هــذه الحــدود إىل آفــاق 

ي حقــه الفيلســوف الوجــودي 
نســانية الرحبــة، ويكفــي أن نقــرأ مــا قالــه �ف الإ

ت، ســوف أختــار  ّ الفرنــ�ي جــان بــول ســارتر: »أنــا ل ديــن ىلي لكــن لــو ُخــ�ي

.» ي
يعــىت ديــن عــىي رسش

شريعتي 
علي 



أحمد لطفي  

أحمد لطفي 
السيد..

 ال نهضة 
دون اختالف



وعــه الفكــري  ي بنــاء م�ش
يــن، �ف ي رأي كث�ي

ــه لــم ينجــح �ف ورغــم أنّ

ته  عــى أرض الواقــع، غــ�ي أنــه ل بــّد مــن إلقــاء الضــوء عــى ســ�ي

ــّد مــن أن  ي ل ب
ــىت ــاة والمجتمــع والفكــر والسياســة، ال ي الحي

ته �ف ومســ�ي

تقــود كذلــك إىل صفحــات مختلفــة ومتنوعــة، مــن تاريــخ مــر، الــذي 

ــه. ــروا في ــوه، أو أثّ ــن صنع ــل مم ــن أن يتنص ل يمك

الفتى القومي
ي محافظــة الدقهليــة، 

ي العــام 1872، �ف
ولــد أحمــد لطفــي الســيد �ف

ي 
اف قريتــه ومثقفيهــا، ودرس هنــاك �ف لأرسة غنيــة، وكان والــده أحــد أرسش

)الكّتــاب(، لينتقــل بعــد ذلــك إىل القاهــرة فيكمــل تعليمــه الثانــوي، ثــم 

ي السياسة والثقافة والفكر، 
تشّكل تاريخ م� الحديث �ن

ي 
حول عدة شخصيات مؤثرة لعبت أدواراً مختلفة �ن

 ، تكوين هوية هذا البلد منذ نهاية القرن التاسع عرسش
ها جدالً أحمد لطفي السيد؛  ولعّل من أبرزها وأك�ش

اىلي حيناً  ي حيناً، وباللي�ب
اغما�ق ذلك الرجل الموصوف بال�ب

آخر، وباالإصالحي المضاد للثورة! وقد اجتمعت فيه 
صفات عديدة أخرى، وألقيت عليه آراء وتهم مختلفة، 
جعلت منه، واحداً من أك�ش شخصيات م� الحديثة 

أهمية بامتياز.

  عاصف الخالدي

    كاتب أردين

أحمد لطفي  



التقى بمحمد عبده وجمال الدين األفغاني وتأثر 
بكل منهما مما أّثر في نظرته لألفكار السياسية 

والوطنية

ي مدرســة الحقــوق بالقاهــرة، وهــو لــم 
يــدرس الحقــوق، العــام 1889، �ف

يكمــل ثمانيــة عــ�ش عامــاً بعــد.

ة المبكــرة مــن حياتــه، التقــى بــكٍل مــن محمــد عبده  وخــال تلــك الفــ�ت

ي نظرتــه لاأفــكار 
؛ حيــث تأثــر بــكٍل منهمــا، ممــا أثـّـر �ف ي

وجمــال الديــن الأفغــا�ف

ــك  ــذاك، خصوصــاً تل ي مــر آن
ــت ســائدة �ف ي كان

ــىت ــة ال السياســية والوطني

ي كليــة الحقــوق، مــع »زمــاء لعبــوا أدواراً مهمــة 
ي كانــت محــل نقــاٍش �ف

الــىت

ي تاريــخ مــر فيمــا بعــد، مثــل: مصطفــى كامــل، وعبــد الخالــق ثــروت، 
�ف

ي 
ــق، �ف ــا توفي «، بحســب مــا يذكــره الكاتــب محمــد زكري ي

وإســماعيل صــد�ت

ي 2٠٠8.
ت عــى موقــع »الحــوار المتمــدن« �ف مقالــة لــه عــن الســيد، نــ�ش

ــة«،  ــية العراقي ــة »القادس ــة جامع ــن مجل ــادرة ع ــة ص ي دراس
و�ف

اً بدراســة الحقــوق،  العــام 2٠15، يُذكــر أّن الســيد لــم يكــن مهتمــاً كثــ�ي

بقــدر مــا اهتــم بالفلســفة والمنطــق وعلــم الجتمــاع، وأنّــه »قــرأ 

؛ لأنـّـه  ف ي ذلــك الحــ�ي
، وأخــذ يفكــر بصــورة متقدمــة عــن زمائــه �ف الكثــ�ي

ي المجــال العمــىي 
كان مهتمــاً بتطبيــق مــا نتــج عــن قراءاتــه مــن أفــكار، �ف

ي مــر«.
ي �ف

ــا�ف الســياسي والثق

أحمد لطفي  



اهتم السيد بالفكر واإلصالح ومل يعاِد أحداً

ــف  ــافر، صي ف س ــ�ي ــوح، ح ــه بوض ــى حيات ــذا ع ــس ه ــد انعك وق

وذلــك   ، ي
صــد�ت إســماعيل  صديقــه  بصحبــة  إســطنبول،  إىل   ،1893

ي الحتفــالت بتنصيــب الخديــوي عبــاس حلمــي واليــاً عــى 
للمشــاركة �ف

ا احتلــت مــر العــام 1882(؛ إذ انتقــد هنــاك سياســات  مــر )إنجلــ�ت

، »وكاد أن يتــم  ، ووصلــت انتقاداتــه إىل ســدة البــاب العــاىلي ف العثمانيــ�ي

، مــن قبــل الســلطان عبــد الحميــد، لــول  ي
نفيــه، هــو وإســماعيل صــد�ت

ف باشــا، مستشــار الســلطان«. وســاطة أمــ�ي

ي 
وبــدت مامــح القوميــة المريــة، تتضــح منــذ تلــك اللحظــة �ف

أفــكاره، فعــاد إىل مــر، وأســس مــع مجموعــة مــن رفاقــه »الجمعيــة 

ي ذلــك 
ي كان صعبــاً �ف

الوطنيــة ال�يــة«، مؤمنــاً بــأّن العمــل العلــىف

. ورسعــان مــا أصبحــت تلــك الجمعيــة جــزءاً مــن نشــاط القائــد  ف الحــ�ي

ــي  ــاس حلم ــوي عب ــول الخدي ــة إىل قب ــل، إضاف ــى كام ي مصطف
ــىف الوط

نفســه بنشــاطاتها لحقــاً، بحســب المصــدر ذاتــه. وهــو مــا أّهلــه حــىت 

أحمد لطفي  



من خالل قوميته المصرية المتشددة واجه السيد 
االحتالل البريطاني كما رفض حكم العثمانيين 

بصفتهم محتلين أيضًا

يقــوم الخديــوي بإرســاله إىل ســوي�ا، حــىت يكتســب جنســيتها خــال 

ــاً بجنســية  ي محمي ف ــ�ي نجل عــام، ليعــود بعدهــا ويواجــه الســتعمار الإ

ــاًء للخطــر. ــة، اتق ثاني

ي تفكــ�ي أحمــد لطفــي الســيد، الــذي 
اً �ف العــام 19٠7؛ شــهد تغيــ�ي

ــن  ــة م ــازاً إىل مجموع ــة، منح ــة الوطني ــن الجمعي ــد ع ــا ابتع ــان م رسع

ف لتكويــن حــزب الأمــة. للوقــوف أمــام التيــار الــذي  ف الوطنيــ�ي المثقفــ�ي

عمــه الخديــوي ومصطفــى كامــل بعــد تقربهمــا إىل تركيــا، وكان ينتمــي  ف ي�ت

إىل الحــزب الجديــد؛ مجموعــة مــن كبــار المــاّك وأصحــاب القلــم 

ــرازق،  ــد ال ــن عب ــليمان، وحس ــود س ــم: محم ــة، منه ــر والسياس والفك

، وعبــد الخالــق ثــروت، وســعد زغلــول، وكان الســيد هــو  ف وقاســم أمــ�ي

ــدة«. ــه »الجري ــر جريدت ســكرت�ي عــام الحــزب، ورئيــس تحري

تخــّىي الســيد عــن الجمعيــة الوطنيــة، جــاء بســبب دوافعــه 

ــد  ــر، التأكي ــف الذك ــق آن ــا توفي ــال زكري ــق مق ــد أراد، وف ــة، فق القومي

عــى أّن »مــر أمــة مســتقلة لهــا تاريخهــا وحضارتهــا وشــعبها«. وكان 

ي رأيــه، نتيجــة 
ي الــذي جــاء، �ف ف نجلــ�ي يــرى الخــاص مــن الســتعمار الإ

أحمد لطفي  



رفض السيد رئاسة مرص التي ُعرضت عليه مؤمناً بأن كاًل يناضل من موقعه

»لســتعمار تــركي أطــول أمــداً« هــو بانســاخ مــر عــن الســتعمارين، 

ــة. ــة وقومي ــة ذاتي ــع وطني ــن خــال دواف والنهــوض م

ي حياتــه؛ درج عديــدون عــى اتهامــه 
ووفــق الأحــداث السياســية �ف

ي 
بأنــه صاحــب قوميــة )شــوفينية(، فهــو -وفــق تقريــٍر نــ�ش عنــه �ف

صحيفــة »الغــد«، بتاريــخ 5 تمــوز )يوليــو( 2٠11- رفــض حــىت »أيـّـة ردود 

ي 
ــاً �ف ــا، العــام 1911«. منطلق ــا لليبي ــة عــى مهاجمــة إيطالي فعــل مري

ــذي كان  ــل، ال ــى كام ــم المــري، مصطف ــع الزعي ــه م ــن خاف ــك م ذل

ي من 
أي الســيد، كانــت مر نفســها تعــا�ف ينــا� الخافــة العثمانيــة، فــ�ب

ف واحتالهــم، والعثمانيــون المنهــارون سياســياً واقتصاديــاً، كانوا  نجلــ�ي الإ

 ، ي ــالت تنخــر جســد الوطــن العــر�ب ف وراءهــم احت ينســحبون مخلفــ�ي

أحمد لطفي  



ي رأي الســيد، كان »إنشــاء وطــن مــري قــوي ومســتقل«، 
فالأجــدر، �ف

ي الشــؤون العربيــة.
قبــل الخــوض �ف

ــيد  ــي الس ــد لطف ــات لأحم ــدأت التهام ــق؛ ب ــذا المنطل ــن ه وم

ــه تهــم  بالشــوفينية القوميــة، لكــن وعــ�ب تاريــخ مــر الحديــث، طالت

التعدديــات  بإطــاق  لمطالبتــه  وذلــك  اليــة«،  »اللي�ب مثــل  أخــرى، 

ي مجــاىلي التعليم 
ي مــر، خصوصــاً �ف

والحريــات السياســية والجتماعيــة �ف

والثقافــة، كمــا أنـّـه كان ضــّد تخويــن أّي مفكــٍر أو ناشــٍط مــري، مهمــا 

ــرأي. ي ال
ــف معــه �ف اختل

أحمد لطفي  أسهم يف تأسيس جامعة القاهرة وكان أول من سمح للفتيات بالدراسة الجامعية



كان أول من أدخل الفتيات إلى التعليم الجامعي في 
مصر بعد ترأسه جامعة القاهرة، وعمل على دعم 

الحريات والتعددية والقضاء

مفكرٌ متهم
ــوم  ــدل والهج ــة بالج ــيد، حافل ــي الس ــد لطف ــاة أحم ــت حي كان

المتكــرر كالــذي لحقــه إثــر قيامــه بضــم الفتيــات لأول مــرة إىل الجامعــة 

ــد  ــح رئيســها، وكان ق ــاً( بعــد أن أصب ــة )جامعــة القاهــرة لحق المري

ي التعليــم، إضافــة 
يمانــه بحــق النســاء �ف ي تأسيســها، وذلــك لإ

أســهم �ف

إىل رؤيتــه مــن خــال كتاباتــه الصحفيــة ومؤلفاتــه، حــول طبيعــة 

ي مــر؛ إذ كان يؤكــد أّن »الســلطة 
السياســة والســلطة والجتمــاع �ف

ــن  ــاخ م ف من ــ�ي ــن، وتأم ــن الوط ــن أم ــاع ع ــى الدف ــر ع ــب أن تقت يج

التنــوع والحريــات، إضافــة إىل إنشــاء قضــاء عــادل، وأل تتدخــل لأبعــد 

ــم  ــد القائ ــذا العق ــال ه ــن خ ، إل م ف ــ�ي ــؤون المواطن ي ش
ــك �ف ــن ذل م

بينهــا وبينهــم، وإل فــإن اســتخدمت القــوة أو القمــع، فهــي ل تمتلــك 

ــاس«. ــم الن ي حك
الحــق �ف

ي 
اليــة اجتماعيــة سياســية، هــي الــىت ويمكــن القــول إذاً: إّن لي�ب

ي فكــر الســيد، إضافــة إىل قوميتــه، لكّنــه ظــّل متهمــاً 
ظهــرت مامحهــا �ف

ف مجــرد احتــال، لكنــه لــم  بالنســاخ عــن الأمــة، لأنـّـه اعتــ�ب العثمانيــ�ي

يؤمــن بقوميــة عربيــة جامعــة.

أحمد لطفي  
أحمد لطفي  



ورغــم ذلــك، كان الســيد أول مــن رّد عــى اللــورد كرومــر، الحاكــم 

ي مــر، حــىت العــام 
يطانيــة �ف داري للســلطات الســتعمارية ال�ب الإ

ف والعــرب،  19٠٦، فبعــد خروجــه مــن منصبــه، هاجــم كرومــر المريــ�ي

ــرب،  ــه ذكاء الع ــف في ــّول، وص ــال مط ــذاك، بمق ــيد آن ــه الس ــرّد علي ف

ــدة  ــت جري ــانية. وكان نس ــر والإ ــفة والفك ــم للفلس ــم، وفهمه وترجماته

اً لاإصــاح والوطنيــة المريــة، تحــت  ي وقتهــا، منــ�ب
»الجريــدة« �ف

اف الســيد، الــذي كان كذلــك، ووفــق المصــادر ذاتهــا، يتيح للشــباب  إرسش

، وخوض الشــأن  ي الجريــدة، وتعّلــم فنــون الصحافــة والتفكــ�ي
الكتابــة �ف

العــام. فُلّقــب بأســتاذ الجيــل، لهتمامــه بثقافــة الشــباب وفكرهــم.

ــه  ــرار علي ــاط الأح ــرض الضب ــة ع ــدر رواي ــك؛ تتص ــة إىل ذل وإضاف

رئاســة مــر، بعــد ثــورة 23 تمــوز )يوليــو( 1952 قصــص حياتــه؛ حيــث 

ي العمــل العــام مــن موقعــه 
رفــض هــذا العــرض. بحجــة »البقــاء �ف

ي مثــل 
ي ل يحتاجهــا مــن هــو �ف

ــىت ــوىلي الســلطة ال الخــاص، والبعــد عــن ت

وق« العــام 2٠17. ي صحيفــة »الــ�ش
عمــره وإنجازاتــه«، وفــق مقــال نــ�ش �ف

وتــرأس أحمــد لطفــي الســيد، منــذ 1945، مجمــع اللغــة العربيــة 

، العــام 194٦، شــارك بمنصــب  ي
ي مــر، ومــع حكومــة إســماعيل صــد�ت

�ف

ف مــر وبريطانيا، غــ�ي أّن  وزيــر الخارجيــة وعضــو لجنــة المفاوضــات بــ�ي

ي 
ك بعــد ذلــك �ف تلــك الحكومــة فشــلت، فخــرج مــن الــوزارة، ولــم يشــ�ت

أعمــال سياســية أخــرى. واكتفــى بمنصــب رئيــس مجمــع اللغــة العربيــة 

أحمد لطفي  



ــل:  ــة، مث ــع العلمي ــن المجام ــ�ي م ي كث
ــواً �ف ــا كان عض ــه، كم ــىت وفات ح

، والمجمــع العلمــي المــري، والجمعيــة  ي
المجمــع العلمــي العــرا�ت

الجغرافيــة المريــة.

ي الأدب 
«، و«تأمــات �ف ي

ولــه مؤلفــاٌت عديــدة، منهــا: »قصــة حيــا�ت

ي السياســة وعلــم الجتمــاع«، كمــا ترجــم كتــب 
والفلســفة«، و«مبــادئ �ف

أرســطو: »الأخــاق«، »الكــون والفســاد«، »الطبيعــة السياســية«.

َّي أحمــد لطفــي 
ف مــن العمــر بقليــل، تــو�ف وبعــد تجــاوزه التســع�ي

ي وطنــه مــر، العــام 19٦3، وذلك قبل أن يشــهد هزيمة 19٦7، 
الســيد �ف

ة، تلقــى تهمــة بأنــه »ديمقراطــي«؛ حيــث كان الشــعار  وقبــل وفاتــه بفــ�ت

ــة مــن  ــادي »بســقوط الديمقراطي ــذاك، ين ي مــر آن
المرحــىي الســائد �ف

ي عهــد الرئيــس الراحــل جمــال عبــد النــا�!
أجــل بقــاء الحريــة«، �ف

تجــاوز الســيد كونــه مثقفــاً، ليكــون مفكــراً ومصلحــاً اجتماعيــاً يعــىي 

بالدرجــة الأوىل مــن شــأن العقــل، حــىت أن الشــاعر والكاتــب كامل الشــناوى 

ي هذا الســياق 
اختــار أن ينعــاه بمقــال عنونــه بـ«عقــىي يجهــش بالبــكاء«، و�ف

تــه صحيفــة »المــري اليــوم« بتاريــخ  وصفــه طــارق الشــناوي بمقــال ن�ش

ــو  ــا نح ــول، يحركه ــتاذاً للعق ــاً كان أس ــه »حق ــل( 2٠19، بأنّ ــان )إبري 2٠ نيس

ــود  ــد لل ــرأي ل يفس ي ال
ــاف �ف ــة )الخت ــب مقول ــو صاح ــة، فه الديمقراطي

ــد أّن كل  ــا، تؤك ي حياتن
ــها �ف ي نعايش

ــىت ــات ال ــم أّن كل الممارس ــة( رغ قضي

ي الصــدور هــو الــرأي«!
اختــاف كان عمقــه الحقيقــي ووقــوده الكامــن �ف

أحمد لطفي  



طه 
محمود محمد 

محمود محمد طه.. 
ترنيمة أخيرة على صليب 

الحالج



 : ي كانــت آخــر كلمــات الحــاج وهــو مشــدود عــى الصليــب الخشــىب

»هــؤلء عبــادك قــد اجتمعــوا لقتــىي تعصبــاً لدينــك وتقربــاً إليــك، فاغفــر 

ــوط  ــف س ــب؛ أل ــل والتعص ــياط الجه ــه س ــت علي ــا انهال ــم« . بعده له

ســبقت قطــع أطرافــه وحــز رأســه، قبــل أن يحــرق الكهنــة جســده الهزيــل، 

ي مدارات 
اً أطلقــوا رساح روحــه لتســافر بــا عــودة �ف ف أنهــم أخــ�ي غــ�ي مدركــ�ي

الخلــود الأبــدي.

من رحم الخرافة واالستبداد
ي الســودان؛ حيــث يقتــات النــاس عــى بقايــا أحامهــم، ويتدثــرون 

�ف

بغطــاء الأمنيــات المســتحيلة، ولد محمــود محمد طه، العــام 19٠9، وتحت 

ي 
كانت لحظة الحالج لحظة مربكة إىل أق� حد، �ن

مجتمع سادت فيه روح القرون الوسطى، يرفض 
التجديد، وينأى بنفسه عن كل ما يمكن أن يكون بداية 
ورة تاريخية، مجتمع يحيا من خالل رؤى فقهية  لص�ي
ي 

تتسم بالثبات والسكونية، وترتبط ببعضها البعض �ن
، ويقتل كل  ي

نسق مغلق، يرفض مغادرة عتبات الما�ن
ي مهدها.

مغامرة فلسفية �ن

شريعتي 
علي 

  سامح اسامعيل
  كاتب مرصي



وطــأة الحتــال والتبعيــة، و�اع الهويــات كان التصــوف هــو المــاذ الأخ�ي 

وت الســتعمار ووطأهــا الفقــر والمــرض، عــى ضفاف  لنفــوس ســحقها جــ�ب

ي انتظمــت حــول مقــام 
ي حلقــات الذكــر الــىت

النيــل ســافر طــه بعقلــه، و�ف

ي الكبــ�ي حســن ود بليــل صفــت نفســه وتطلعــت للخــاص 
الشــيخ الصــو�ف

ي 
ــىت ــه السياســية ال ــة المتجــردة، وتطلعات ــه الصوفي ف تأمات ــ�ي الجماعــي، وب

وضعتــه زعيمــاً عــى رأس الحــزب الجمهــوري، كان عليــه أن يخــوض غمــار 

ي 
الــراع، وأن يشــق بنفســه طريقــاً جديــداً؛ لمواجهــة جمــود الفكــر الديــىف

وانتهازيــة واســتبداد النظــام الحاكــم.

ي الحــزب الجمهــوري كانــوا ذات 
يحــ� أّن طــه وجماعــة مــن رفاقــه �ف

يــوم يطوفــون بمــزارات الأوليــاء، وعنــد مقــام الشــيخ حســن ود بليــل ألقــى 

ي نفوســهم، ولــم يقــدر أحــد منهــم عــى التقــدم، فقط وحــده طه 
الــروع �ف

ي نفســه، ويتلقــى مــن فيــوض المعرفــة 
يــح لتحــل الســكينة �ف دخــل إىل الرف

ي مــا جعــل منــه حاجــاً آخــر عــى ضفــاف النيــل.
والعلــم الصــو�ف

نغــاق،  ي الســودان شــديدة التأخــر والإ
كانــت الحالــة الدينيــة �ف

ي كل الأنحــاء، نفــوس بائســة يشــوبها الخمــول 
مثلهــا مثــل الحالــة العامــة �ف

كأي صوفّي يجنح بأفكاره نحو الخالص كان لمحمود 
محمد طه فهم مغاير لإلسالم هو فهم الخاصة



ي رحابهــا كل أشــكال الخرافــة، فلــم يبــق مــن الديــن 
والجهــل، وبــاد ترتــع �ف

إل طقــوس وحــركات شــكلية، فالصــاة لــم تعــد غــ�ي أداء رتيــب يمارســه 

ي كل اتجــاه، 
ي آليــة، بينمــا العقــل هائــم ومشــتت �ف

الجســد الخامــل �ف

ي 
ــا�ف ي في

ــة �ف ــروح القلق ــن روع ال ئ م ــدِّ ــيئا، ول ته ــه ش ــه صات ــرك في ل تح

ــح  ــة، فتصب ــكانية الفج ــذه الش ــن به ــون الدي ــه أن يك ــض ط ــاة، رف الحي

ي رســالة الصــاة: »الصــاة 
الصــاة طقســاً ثقيــاً بــا صلــة مــع هللا، يقــول �ف

ي نســتطيع بهــا النظــر إىل داخلنــا حــىت نلتقي بأنفســنا... 
الحقيقيــة هــي الــىت

ة، ومــن البعــد إىل القــرب، ومــن الجهــل  هــي حركــة مــن الغفلــة إىل الحــرف

إىل المعرفــة، فهــي قــرب مــن هللا«.

كأي صوفّي يجنح نحو الخالص
اه يقــول إن  ــ�ف ــة يحــاكي طــه تأمــات الحــاج، ف ــه الصوفي ي تجليات

�ف

العبوديــة وحدهــا هــي المــاذ، وهــو يقصــد هنــا العبوديــة بمعناهــا 

ي الــذي يعــىف اتحــاداً كامــاً مــع هللا، وبالتــاىلي الخــروج مــن الجهــل 
العرفــا�ف

ــا  ــة بتمثاته ــق الحري ــا تتحق ــعادة، هن ــقاء إىل الس ــن الش ــم، وم إىل العل

المطلقــة، فهــي »كالربوبيــة ل تتناهــى... ولــم يحققهــا إل الأنبيــاء«، 

دعا طه لتشكيل وعي ديني كوني تبرز فيه قامات 
إنسانية جديدة سلمت دواخلها وتحررت من الخوف 

والكبت



ي 
ــد �ف ــاج: أع ــول للح ــك يق ي ذل

و�ف

ــد .  ــه عب ي في
ــوىل.... لأ�ف ــاس م الن

ّ يجنــح بأفــكاره  ي
وكأي صــو�ف

لمحمــود  كان  الخــاص،  نحــو 

مغايــر  فهــم  طــه  محمــد 

ــة،  ــم الخاص ــو فه ــام، ه س لاإ

رســالة  تقســيم  إىل  فيذهــب 

الأوىل  ؛  ف رســالت�ي إىل  ســام  الإ

ــص  ، وتخت ف ــ�ي هــي رســالة المؤمن

ي تصوره 
بمرحلــة المدينــة، وهــي �ف

ذلــك القــدر مــن الديــن الــذي يخاطــب العامة عى قــدر عقولهــم، فلم 

يعــات  ي لحظــة التأســيس بت�ش
ســام �ف ي الإ

ــأ�ت ــه أن ي ي ظّن
ــاً �ف يكــن ممكن

ل تطابــق الواقــع الجتماعــي، ول تتماهــى مــع الثقافــة الســائدة، إنمــا 

ف وفقــاً لفهمهــم ومعطيــات  ف قلــوب المؤمنــ�ي ســام ليؤلــف بــ�ي جــاء الإ

ســام، »فليــس كل مؤمــن  يمــان والإ ف الإ حياتهــم، وهــو هنــا يفــرق بــ�ي

ي رأيــه أر�ت مرتبــة مــن 
ســام �ت مســلماً، ولكــن كل مســلم مؤمنــاً«؛ لأن الإ

، وآياتهــا محكومــة  ف يمــان، وعليــه، فرســالة المدينــة جــاءت للمؤمنــ�ي الإ

ي 
ــاً �ف ــا ممكن ــن تجاوزه ــم يك ــة، ل ــة وثقافي ــة واجتماعي ــياقات تاريخي بس

ي 
نســا�ف وط الجتمــاع الإ ذلــك الوقــت؛ لأنــه كان ينبغــي لهــا أن تراعــي رسش

ــاد  ــات، الجه ــدد الزوج ــرق، تع ــل: ال ــا مث ــإن قضاي ــه ف ــذاك، وعلي آن



ــة  ــا ذات طبيع ــي قضاي ــا ه ــام، وإنم س ــول الإ ــن أص ــاً م ــت أص ليس

ــة. مرحلي

ي أرجــئ العمــل بهــا 
أمــا الرســالة الثانيــة وتمثلهــا الآيــات المكيــة الــىت

ي رأيــه رســالة العدالــة 
حــىت يتهيــأ العــر ويســتوعبها الُمخاطــب، وهــي �ف

ــا إســام  ــق فيه ــة يتحق ــات، رســالة عالمي ــوق والواجب ي الحق
والمســاواة �ف

ي عرنــا مــع 
ي متصالــح مــع العــر، وهــي رســالة آن لهــا أن تتحقــق �ف

حــدا�ش

ســام  اً بعهــد الإ تطــور العقــل، وأصبحــت الدعــوة لهــا أمــراً واجبــاً، تبشــ�ي

. ي
الكــو�ف

ــخاً  ــخت نس ــة نُس ي مك
ــت �ف ي نزل

ــىت ــول ال ــات الأص ــه أّن آي ــرى ط وي

ــاء  ــة بن ــه مرحل ــا فرضت ــة، وم ــياقات الجتماعي ــط الس ــت ضغ ــاً، تح مؤقت

ــات. ــن تحدي ــه م ــا واجهت ــة، وم ي المدين
ــدة �ف ــة الجدي الدول

ــن نفســه، بالكشــف  ــن داخــل الدي ــن م ــد الدي ــن تجدي ــه، يمك وعلي

ــص إىل  ــن ن ــال م ــول: »النتق ــا يق ــة، أو كم ــالة الثاني ــات الرس ــن منطلق ع

في العام 1985 كانت المحاكمة الثانية وقبلها كان 
طه أبرز المعارضين لقوانين أيلول )سبتمبر( 1983 

المعروفة بقوانين الشريعة اإلسالمية



ــل  ــة إىل نــص أصــىي قاب ي عهــد الصحاب
ــم تطبيقــه �ف نــص، نــص فرعــي ت

ي جديــد.. وعــي 
لانفتــاح عــى كل العصــور«، داعيــاً إىل »تشــكيل وعــي ديــىف

ز فيــه قامــات إنســانية جديــدة تحــررت مــن الخــوف ومــن الكبــت  ي تــ�ب
كــو�ف

وســلمت دواخلهــا«.

ي مــدارات الوجــد يتطلــع إىل تأســيس فهــم 
ي المســافر �ف

كان الصــو�ف

ــا  ــرج به ــة يخ ــي حري ــّراً، وه ــرد إل ح ــه الف ــون في ــام، ل يك س ــد لاإ جدي

ســام مــن ظلمــات القــرون الوســطى، وأطــر النغــاق والجمــود،  الإ

ليحقــق وفقــاً لرؤيتــه الخاصــة تصالحــاً مــع الحيــاة، وفهمــاً أكــ�ش ديناميــة 

ــود. للوج

قربان تواطؤ السياسة والمجتمع
ي مجتمــع ل يســتطيع فيــه 

طــرح محمــود محمــد طــه فلســفته �ف

ي الموغــل 
ي البعيــد؛ فالمــا�ف

ه ســوى بــرده إىل المــا�ف نســان فهــم حــا�ف الإ

 ، ي
ات اســتحقاقها الديــىف ي القــدم وحــده هــو الــذي يمنــح التفســ�ي

�ف

ــاً  ــح مواتي ــتبدة، ويصب ــلطة المس ــرك الس ــا تتح ــة، هن ــتها المفارق وقداس

ــا  ف لممارســاتها تحــت غطــاء حفــظ الديــن والدني لهــا التنكيــل بالمعارضــ�ي

ــة. يع ــة ال�ش وحماي

ــه بتهمــة  ــت المحاكمــة الأوىل ل ( 19٦8 كان ي )نوفمــ�ب
ــا�ف ــن الث ي ي ت�ش

�ف

ــاً  ــه غيابي ــم علي ــة، وُحك عي ــا ال�ش ــتئناف العلي ــة الس ــام محكم ــردة، أم ال



ســام مــع أمــره بالتوبــة مــن جميــع الأقــوال والأفعــال  »بأنــه مرتــد عــن الإ

ــا إىل  ــه دع ــردة أن ــم ال ــوغات حك ــرز مس ــت أب ــه«، وكان ي أدت إىل ردت
ــىت ال

ــول، ليشــارك الحــاَج التهمــة نفســها، وفيمــا بعــد المصــ�ي  مذهــب الحل

ذاتــه.

ــرز  ــه أب ــا كان ط ــة، وقبله ــة الثاني ــت المحاكم ــام 1985، كان ي الع
و�ف

يعــة  ف ال�ش ( 1983، والمعروفــة بقوانــ�ي ف أيلــول )ســبتم�ب ف لقوانــ�ي المعارضــ�ي

ي إســباغ  ي أراد مــن خالهــا النظــام الســياسي لجعفــر النمــ�ي
ســامية، الــىت الإ

ي الســلطة لأطــول وقــت 
القداســة الدينيــة عــى حكمــه، ليضمــن اســتمراره �ف

ممكــن، تصــدر الحــزب الجمهــوري المشــهد المعــارض، وزجــت الســلطة 

ي )يناير( 
ي الخامــس مــن كانــون الثــا�ف

ي الســجون، و�ف
ات مــن أنصــاره �ف بالعــ�ش

ــوى  ــوت، بدع ــىت الم ــنقاً ح ــدام ش ع ــه بالإ ــم علي ــه وحك ــل ط 1985 اعتق

ي حكــم محكمــة الســتئناف 
ســام! وفقــاً لمــا جــاء �ف تقديــم فهــم جديــد لاإ

ــأل  ــم ب ــع الحك ــة، م ــة والعقوب دان ــد الإ ــت إىل تأيي ي ذهب
ــىت ــة، ال الجنائي

، وأن تقــوم الجهــات المعنيــة  ف ي مقابــر المســلم�ي
يُصــى عليــه ول يدفــن �ف

ي 
ــا�ف ــون الث ــة 18 كان ــاح الجمع ي صب

! و�ف ف ــلم�ي ــاً للمس ــه فيئ ــادرة أموال بمص

ي صمتهــا طمــي 
ة ســمراء، تحــاكي �ف )ينايــر( 1985، وقــف حــاج آخــر ذو بــ�ش

النيــل عنــد ذات المقصلــة لينفــذ فيــه الحكــم بالمــوت.

 



طه 
محمود محمد 

الطاهر الحداد.. 
مجتهد توفي في عزلته بعد 
مواجهة مع فقهاء التقليد



اطالع وثقافة واسعة رغم النشأة التقليدية
ولــد الطاهــر الحــداد بتونــس عــام 1899، لوالــد مهاجــر مــن قابــس 

ف بتونس  ي ســوق الشواشــ�ي
ي حرفــة متواضعــة �ف

)جنــوب تونــس( كان يعمــل �ف

ــم  ــاب، ث ــاً، فالتحــق بالكّت ــاً تقليدي ــاً ديني ــى الحــداد تعليم ــة. وتلق العتيق

أكمــل دراســته بجامــع الزيتونــة.

ورغــم عــدم إتقانــه لغــات أخــرى، إل أن شــغفه قــاده إىل الطــاع عى 

المعــارف والآداب الحديثــة، فــكان زائــراً دائمــاً للجمعيــات والأنديــة الأدبيــة 

ي حالة من الركود 
عندما يطول مكوث المجتمعات �ن

ي منظومة 
، يتبع ذلك ركود مماثل �ن االجتماعي والسياىسي

االأفكار والمعتقدات للمجتمع، ويبقى الحال كذلك 
ح�ق يظهر من يحاول إيقاظ محيطه من السّبات، 

ورة، وعادًة  ولكن االستجابة قد ال تكون إيجابية بال�ن
ما تكون ردة الفعل رافضة ومحاربة، وهذا ما أدركه 
»الطاهر الحداد«، المجتهد الشاب، الذي جلب له 
اجتهاده حرباً، تحالف ضده السلطان مع الفقيه مع 

رجل الشارع، فكيف كان ذلك؟

هر الحداد 
الطا

   خالد بشري
   كاتب أردين



غالف كتاب: العامل التونسيون وظهور الحركة النقابية

ومكتباتهــا، وكان يقــرأ كل مــا يقــع 

ــة،  جم ــب الم�ت ــن الكت ــه م ف يدي ــ�ي ب

إىل أن تشــّكلت عنــده ثقافــة واطــاع 

ي 
ــم �ف ــكار والنظ ــّولت الأف ــى تح ع

مــدى  وأدرك  الحديــث،  العالــم 

ي 
�ف والتجديــد  التحديــث  ورة  �ف

عــي، وهكــذا  الفكــر والعلــم ال�ش

ــة  ــذ مرحل ــور من ــه تتبل ــدأت رؤيت ب

ــرة. مبك

الثقافة إلى جانب النضال
تخــّرج   192٠ عــام  ي 

و�ف

ف كتــاب الأعمــدة  الحــداد مــن جامــع الزيتونــة، ورسعــان مــا بــرز اســمه بــ�ي

ي الصحــف، رغــم صغــر ســّنه، فكانــت تفصــح كتاباتــه عــن بصمــة وقــراءة 
�ف

ي قوالــب فكريــة مبتكــرة بعيــدة عّمــا هــو ســائد 
خاصــة بصاحبهــا، و�ف

ومكــرر.

ي شــؤون الجتمــاع 
وكان الحــداد منــذ تلــك المرحلــة منخرطــاً �ف

ــع  ــزب »التجم ــية لـــ ح ــة التأسيس ــهد المرحل ــد ش ــة، فق ــة العاّم والسياس

ــة  ــد للحرك ــزب القائ ، والح ــ�ي ي تون
ــىف ــزب وط ــتوري«، أول ح ــّر الدس الح

. ي مواجهــة الســتعمار الفرنــ�ي
الوطنيــة التونســية �ف

هر الحداد 
الطا



ي 
مــن الســم الأهــم والمنّظــر الأول �ف كمــا كان الحــداد مقربــاً 

، الــذي عهــد إليــه  ي الحــزب، وهــو الشــيخ الإصاحــي عبدالعزيــز الثعالــىب

ــا يكتــب مــن مقــالت، بســبب  ه عــ�ب م بمهمــة إذاعــة فكــر الحــزب ونــ�ش

ــر. ي الفك
ــاده �ف ــان واتّق ي البي

ــداد �ف ــدرة الح ق

ــركات  ــهد الح ــن مش ــاً م ــة قريب ــك المرحل ي تل
ــداد �ف ــا كان الح كم

نشــأتها  مرحلــة  شــهد  حيــث  آنــذاك،  الناشــئة  والعماليــة  النقابيــة 

ي »محمــد عــىي  وظهورهــا وتبلورهــا، بقيــادة رفيقــه المناضــل النقــا�ب

ــاّم  ــي اله ــه التأريخ ــداره كتاب ي إص
ــراط �ف ــذا النخ ــوج ه ــي«، وتت الحام

»العمــال التونســيون وظهــور الحركــة النقابيــة« عــام 1927، الــذي أّرخ 

. ــاىلي ــراك العم ــه للح في

ــل  ــداد يواص ــة، كان الح ــا السياس ي قضاي
ــه �ف ــه ونضال ــع انخراط وم

ــا  ــرج منه ــية، وتخ ــوق التونس ــة الحق ــق بمدرس ــه، فالتح ــته وتعليم دراس

ــون. ــهادة القان ــى ش ــاً ع ــام 193٠ حاص ع

ال يرى الحداد اإلسالم كنصوص ثابتة عند لحظة 
تاريخية ما في الماضي وإنما كأحكام متجددة بتجدد 

األحوال 

هر الحداد 
الطا



تبلور رؤية إصالحية
الثقافــة الواســعة متنّوعــة المشــارب، ومــع النخــراط  وبفضــل 

ي المجتمــع والسياســة، وعملــه كموثّــق للعقــود، لمــس الحــداد 
والنشــاط �ف

ــن  ــق م ــة تنطل ــة إصاحي ــه رؤي ــورت لدي ــع، وتبل ــاكل المجتم ــم مش صمي

ــة مســتندة  ــه، وهــي رؤي ــاه وإرادة النهــوض ب الإخــاص للمجتمــع وقضاي

يعــة، وليســت منقطعــة عنهــا كمــا كان ســائداً عنــد حامــىي  لنصــوص ال�ش

ــذاك. ــث آن ــر التحدي فك

ــدي  ــور المقاص ــاه المنظ ي اتج
ــت �ف ــد ذهب ــداد ق ــة الح ــت رؤي وكان

 ّ ــ�ي ــن ول يتغ ي الدي
ــت �ف ــو ثاب ــا ه ف م ــ�ي ف ب

ّ ــ�ي ــو يم ــة؛ فه يع ــكام ال�ش لأح

 ّ بمــرور الزمــن، كأحــكام العقيــدة ومــكارم الأخــاق، ومــا هــو قابــل للتغــ�ي

والتطــّور، بمــا يحقــق مقتضيــات العــر، وهــو مــا رأى أنــه ينطبــق عــى 

ــخصية. ــكام الش الأح

ســام ورســالته ينبغي أن تتطور وتســتأنف،  يــرى الحــداد بــأّن ثورة الإ

ــرى الطاهــر  ــث ل ي ــاً؛ حي ــات والمقاصــد دائم ــق الغاي ــا يضمــن تحقي وبم

، وإنمــا هــي  ي
ي المــا�ف

ســام كنصــوص ثابتــة عنــد لحظــة تاريخيــة مــا �ف الإ

وجد الفقهاء في صدور كتاب الحداد الفرصة األمثل 
للتغطية على ورطتهم في المؤتمر األفخارستي

هر الحداد 
الطا



غالف كتاب: امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع

أحــكام متجــددة بتجــدد الأحــوال 

ــق  والأزمــان، وبهــذا المنطــق انطل

يعة،  ي أحــكام ال�ش
الحــداد باحثــاً �ف

وفــق هــذا المنظــور المقاصــدي، 

فت بــه بعــض اتجاهــات  الــذي تمــ�ي

المدرســة الفقهيــة المالكيــة، ممثلًة 

، وكتابــه »المقاصــد«،  ي ي الشــاطىب
�ف

ومــن بــىف عليــه وتابعــه.

»امرأتنا في الشريعة والمجتمع«
ة  كبــ�ي عنايــة  الحــداد  أوىل 

ــا  ــق بأحكامه ــا يتعل ــرأة وكل م بالم

دراكــه أن ل نهــوض متكامــاً للمجتمــع دون النهــوض  يعــة، وذلــك لإ ي ال�ش
�ف

ــع«،  ــة والمجتم يع ي ال�ش
ــا �ف ــهر: »امرأتن ــه الأش ــاء كتاب ــا ج ــه، وهن بنصف

ــة  يع ــكام ال�ش ــل لأح ــه بالتفصي ــرّض في ــذي تع ــام 193٠، وال ــادر ع الص

ف  الخاصــة بالمــرأة، وطّبــق فيهــا منظــوره المقاصــدي، ودعــا فيــه إىل تمكــ�ي

ي حــّق الّشــهادة، والمتثــال أمــام 
المــرأة مــن حقوقهــا المدنّيــة كالمســاواة �ف

ــا. ي ماله
ــّرف �ف ــة الت ــتقل، وحّري ــرد مس ــاء كف القض

 ّ اث »قابلــة للتغ�ي وجــاءت الآراء الأكــ�ش ُجــرأة مــع اعتباره مســألة الم�ي

ي اتجــاه المســاواة«، وتطــرق لموضــوع »تعــدد الزوجــات« حفاظــاً عــى 
�ف

هر الحداد 
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مع انخراطه في العمل السياسي واصل الحداد 
دراسته وتعليمه فالتحق بمدرسة الحقوق التونسية 

وحصل على شهادة القانون

ي كل 
وحــدة الأرسة واســتقرارها جهــر، كمــا نــادى الحــداد بتحكيــم القضــاء �ف

مــا يحــدث مــن حــوادث الطــاق، وشــدد عــى إنهــاء زواج القــا�ات.

ارتباك الفقهاء وهجوم مضاد
ي جــاء بهــا الحــداد عــى الآراء 

ــىت ــم يقتــر التحــدي والصدمــة ال ل

ــى  ــل ع ــكل كام ــتناده بش ــكل اس ــل ش ــذاك، ب ــود آن ــ�ي المعه ــة غ الجريئ

يــف، ارتبــاكاً لفقهــاء التقليــد إزاء  نصــوص القــرآن الكريــم والحديــث ال�ش

ــد. هــذا الطــرح الجدي

ــن  ــع ع ــذه الآراء، منقط ــل ه ــل مث ــن يحم ــرون أّن م ــوا ي ــث كان حي

ــن. ــور الدي ي أم
ــل �ف ــال والجه ــه بالض ــهل وصم ع، فيس ــ�ش ال

ي 
بــدأت الحملــة مــع نــ�ش الشــيخ »راجــح إبراهيــم« مقــالً مطــولً �ف

ي 
جريــدة النديــم، تهّجــم فيــه عــى الكتــاب والكاتــب، والعجيــب مــا قالــه �ف

ي مــن قــراءة الكتــاب«، فهــو هجــوم أعمــى، 
نهايتــه: »الحمــد هلل الــذي بــرأ�ف

دون اطــاع.

هر الحداد 
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ــذي  ــراد«، ال ــن م ــح ب ــد الصال ي »محم
ــو�ف ــيخ الزيت ــاء رد الش ــم ج ث

خصــص كتابــاً كامــاً باســم »الِحــداد عــى امــرأة الَحــّداد«، وجعــل عنوانــه 

يعة  ي ال�ش
ي حواهــا كتــاب: امرأتنــا �ف

الفرعــي: »رد الخطــأ والكفــر والِبــَدع الــىت

والمجتمــع«.

ــارة  ي النظ
ــب �ف «، الكات ي

ــد�ف ّي الم ــ�ب ــر ال ــيخ »عم ــاب الش ــه كت وتبع

العلميــة لجامــع الزيتونــة، وأســماه »ســيف الحــق عــى مــن ل يــرى 

الحــق«.

ما وراء الحملة
وبالنظــر إىل ســياق الحملــة ومــا ســبقها مــن أحــداث، نجــد أن كتــاب 

 » ي
ــىت ــر »الأفخارس ــاد المؤتم ــن انعق ة م ــ�ي ة قص ــ�ت ــد ف ــدر بع ــداد ص الح

ــده  ــ�ي عق ــر َكَن ــو مؤتم ــام 193٠، وه ــن ع ــل( م ــان )أبري ي نيس
ــاج �ف بقرط

امــن مــع  ف الفرنســيون عــى أرض تونــس لأهــداف اســتعمارية �يحــة، وبال�ت

احتفالتهــم بمئويــة احتــال الجزائــر، وقــد رفعــت فيــه الصلبــان، كنــوع 

ــة  ــتهداف لهوي ــد والس ــاعي التهدي ــة ومس ــار هجم ي إط
ــدي، و�ف ــن التح م

الشــعب التونــ�ي المســلم.

ــدرج  ــوا أن ت ــه، وقبل ي تزكيت
ــوا �ف ــد تورط ــاء ق ــن الفقه ــدد م وكان ع

مــوا بالّصمــت عنــد صدورهــا،  ف فّيــة وال�ت ّ أســماؤهم بقائمــة لجنتــه ال�ش

وبعــد أن بــان لهــم حقيقــة المؤتمــر وخطورتــه، وبــدأت تطالهــم هجمــة 
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شــعبية واســعة، لــم يملكــوا أمامهــا ســبياً للمواجهــة، حــىت ظهــر كتــاب 

الحــداد، فوجــدوا فيهــا الفرصــة الأمثــل للتغطيــة عــى ورطتهــم، فأثــاروا 

ــه، وليســتعيدوا  ــرأي العــاّم ب حــف وال ى، ليشــغلوا الصُّ ــ�ب ــة ك ــه ّضّج علي

ي صــورة حمــاة 
صورتهــم والثقــة المهــزوزة عنــد الجمهــور عــ�ب الظهــور �ف

ســام. يعــة وحفظــة الإ ال�ش

ي 
وكان ملــك البــاد التونســية آنــذاك أحمــد بــاي، قــد تــورّط أيضــاً �ف

المؤتمــر، فاندفــع لتقديــم الغطــاء والتســهيات للحملــة ضــد الحــداد.

اضطهاد وعزلة
ــة بالزيتونــة هيئــة مــن  تــّوج هــذا الهجــوم بتكليــف الّنظــارة العلمّي

الّشــيوخ لتقييــم الكتــاب وتقديــم تقريــر عنــه، ترأّســها »الّطاهــر بــن 

ــراً أمــرت فيــه بحجــز الكتــاب لمــا جــاء فيــه مــن  عاشــور«، وقّدمــت تقري

 ّ ي ــىب ــام الّن ــى مق ــاً ع ــن عدوان ــة وتتضّم ــم القرآنّي ــض الّتعالي ــوال »تناق أق

ــر. ــب التقري ــم«، حس الأعظ

ضافــة إىل ذلــك، أعفــي الحــداد مــن عملــه كموثـّـق للعقــود، وقــد  بالإ

اً  ــ�ي ــل تكف ــن العم ــاء م عف ــادرة والإ ــرار المص ــة وق ــوى اللجن ــت فت تضمن

ــا كان أكــ�ش �احــًة  ســام عــن الحــداد، وهــو م ــاً وســلباً لصفــة الإ ضمني

ف العامــة، حيــث  ي الشــارع، حيــث ذاعــت تهمــة كفــر وزندقــة الحــداد بــ�ي
�ف

اً، فــكان  ي ضــد الحــداد، مــا ســبب لــه أذًى كبــ�ي تحــّرك الــرأي العــام الشــعىب

هر الحداد 
الطا



النــاس  قــام  للشــارع  خــرج  إذا 

الصبيــة  ورمــاه  بــه  و�ف بشــتمه 

للبقــاء  دفعــه  مــا  بالحجــارة، 

لــه. ف ي م�ف
منعــزلً �ف

الوفاة.. 
من القهر والعجز؟

ي عزلتــه حــىت 
بقــي الحــداد �ف

ي 
ــو شــاّب �ف ــام 1935، وه ي ع

ــو�ف ت

ف مــن عمــره،  السادســة والثاثــ�ي

هر الحداد 
الطا

ــأس. ــه أقــرب إىل أن يكــون شــعوره بالقهــر والعجــز والي فــكان ســبب موت

ي جنازته إل 
واســتمرت مقاطعــة الحــداد حــىت بعــد وفاته، فلــم يمــش �ف

ة أفــراد، مــن أقــرب أصدقائــه إليــه. وقــد رثــاه صديقــه الأديــب »الطاهر  عــ�ش

ي قصيــدة محكمــة قــال فيها:
ه، �ف العبيــدي«، بعــد مــا وقــف عــى قــ�ب

قفوا حّيوا المجاهد والعميدا … وصّلوا لنبوٍغ قىف شهيدا

قفوا وابكوا الرجولة والمبادي … فذا معناهما أم� لحيدا

ي ختامها:
ثم يقول �ف

أخي إن سامك السفهاء سوءاً … وكان زمانكم نذلً كنودا

فا تحزن فذا التاريخ عدل … سيمنح اسمكم منه الخلودا



ولكــن ِفكــر الحــداد لــم يمــت بوفاتــه، فقــد حملــه وتأثــر بــه عــدد 

ي مقدمتهــم 
كبــ�ي مــن قــادة ومناضــىي الحركــة الوطنيــة التونســية، و�ف

الحبيــب بورقيبــة، والــذي بــادر بعــد اســتقال البــاد إىل ترجمــة واعتمــاد 

ي مدونــة الأحــوال الشــخصية الصــادرة عــام 195٦، ومــا زالــت 
آرائــه �ف

ســامي مــن جهــة الحقــوق  ي العالــم الإ
المــرأة التونســية تحتــّل الصــدارة �ف

ــه. ــل الأّول في ــداد الَفض ــود الح ــا كان لجه ــو م ــبة، وه المكتس

هر الحداد 
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صاري 
محمد جابر األن

محمد جابر األنصاري.. 
إعادة اكتشاف الذات 

العربية



ف  ــر الأنصــاري مــن أهــّم الدارســ�ي ي محمــد جاب
ــر البحريــىف ــّد المفّك يُع

ي هذا الســياق 
عــادة قــراءة الــذات العربيــة، و�ف ف لإ لفكــر ابــن خلــدون والّداعــ�ي

ي  ي دراســة الواقــع العــر�ب
عمــل عــى توظيــف آراء صاحــب »المقدمــة« �ف

ــا تجــاوز  ــة »عندم ــه الفكري ــاء عــى ثورت ــاً إىل البن ــه، داعي ســامي وتحليل والإ

ي الــذي مــازال  ي مقاربتــه للتاريــخ الفهــم الرومانــ�ي العجائــىب
ابــن خلــدون �ف

ي 
ــة �ف ــة والفاعل ف الثابت ــ�ي ف والقوان ــ�ف ــه قــارب السُّ ــة، فإنّ ــة العربي ــع العقلي يطب

«، متجــاوزاً بذلــك مجــرد النظــرة التمجيدية  ف مــاٍض وحــا�ف حركــة العالــم بــ�ي

ي كتابــه »لقــاء التاريــخ بالعــر: 
ه، كمــا يظهــر �ف ي دأب عليهــا غــ�ي

اث الــىت للــ�ت

ي حالة من الركود 
عندما يطول مكوث المجتمعات �ن

ي منظومة 
، يتبع ذلك ركود مماثل �ن االجتماعي والسياىسي

االأفكار والمعتقدات للمجتمع، ويبقى الحال كذلك 
ح�ق يظهر من يحاول إيقاظ محيطه من السّبات، 

ورة، وعادًة  ولكن االستجابة قد ال تكون إيجابية بال�ن
ما تكون ردة الفعل رافضة ومحاربة، وهذا ما أدركه 
»الطاهر الحداد«، المجتهد الشاب، الذي جلب له 
اجتهاده حرباً، تحالف ضده السلطان مع الفقيه مع 

رجل الشارع، فكيف كان ذلك؟

 منى شكري

   كاتبة أردنية

صاري 
محمد جابر األن



ي وعــي الشــعب تأسيســاً لثقافــة 
دعــوة لبــذر الخلدونيــة بأبعادهــا المعــا�ة �ف

العــر«.

ــى  ــازات ع ــن إنج ــامية م س ــارة الإ ــه الحض ــا قدمت ــم مّم ــى الرغ وع

ــاء نظــام ســياسي  ي بن
ــرى أّن ســعيها �ف ــه ي ي والعلمــي إل أنّ

نســا�ف ــد الإ الصعي

تها التاريخيــة، فبقيــت الهويــة العربيــة  ي مســ�ي
ناجــز هــو  الحلقــة الأضعــف �ف

ي زادت تفاقمــاً مــع الزمــن، عازيــاً التخلــف الحــاىلي إىل 
حبيســة لهــذه الأزمــة الــىت

ي العقــل الجمعــي والنخبــوي عــى الســواء، 
ي الذهنيــة الجامــدة �ف

ترســبات �ف

ي الخــروج منهــا منــذ قــرون.
ي فشــلنا �ف

والــىت

ســامي وأبرزهــا العقــل  ي والإ وهــو يعتــ�ب أّن إشــكاليات الواقــع العــر�ب

يمــان، الديــن والدولــة، النظــرة إىل الغــرب، القوميــة والاقوميــة لــن  والإ

ــن  ــادرة إىل »تمدي ــم المب ــم تت ــا ل ــا م ي تاريخن
ــف مسلســلها المتجــذر �ف يتوق

ــا  ــا، كم ــا جــر علين ــة« وهــو م ــة المدين ــف وبدون ــدل تريي ــة ب ــف والبادي الري

ي أيامنــا هــذه، »المدينــة 
ة العنــف الفكــري والفعــىي المتصاعــد �ف يــرى، وتــ�ي

المحكومــة تنتــج الحضــارة ول تنتــج الســلطة، فيمــا الباديــة الحاكمــة – 

ــارة«. ــج الحض ــلطة ول تنت ــج الس ــة – تنت ــت أو عربي ــة كان أعجمي

بدأ األنصاري حياته التدريسية عام 1964 في مدرسة 
المنامة الثانوية التي تخّرج منها
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المحــرق  مدينــة  ي 
�ف  1939 عــام  الأنصــاري  جابــر  محمــد  ولــد 

ي المدرســة 
ي الكتاتيــب كأبنــاء جيلــه، ثــم درس �ف

البحرينيــة. بــدأ دراســته �ف

النظاميــة قبــل أن ينتقــل إىل مدرســة الهدايــة الخليفيــة حــىت عــام 1954، 

ــاد  ي الب
ــدة �ف ــة الوحي ــة، الثانوي ــة المنام ــة بمدرس ــته الثانوي ــل دراس أكم

ــة  ــة والأيديولوجي ــارب الفكري ــرف المش ــة تع ــه فرص ــر ل ــا وّف ــذاك، م آن

كانــت  ي 
الــىت آنــذاك  المريــة  ف  المعلمــ�ي بعثــة  لأعضــاء  المتنوعــة 

ــة شــارك  ي هــذه المرحل
، و�ف ف ــ�ي ف ووفدي ــ�ي الي ف ولي�ب ــا مســلم�ي تضــم إخوانً

ــدة  ــام 195٦ والمؤي ــر ع ــى م ي ع
ــا�ش ــدوان الث ــّد الع ــرات ض بالمظاه

للوحــدة المريــة الســورية عــام 1958، وكان يتنــاوب الخطابــة الصباحية 

. ي ــىب ــازي القصي ــعودي غ ــه الس ــع زميل م

ي دراســته الثانويــة عــام 1958، ومن حســن حظه، 
تخــّرج وترتيبــه الأول �ف

كمــا يقــول، أنّــه لــم يُبتعــث للدراســة إىل بريطانيــا كمــا هــو مقــرر لاأوائــل، 

ي كانــت عامــرة بالحيــاة الفكريــة 
وت الــىت حيــث قصــد الجامعــة الأمريكيــة ببــ�ي

ــوراة  ــة الدكت ــى درج ــه ع ــىت حصول ــا ح ــتمّر فيه ــة. واس ــية والعلمي والسياس

عــام 1979.

إشكاليات الواقع العربي واإلسالمي وأبرزها العقل 
واإليمان لن تتوقف ما لم يتم تمدين الريف والبادية 

بدل ترييف وبدونة المدينة
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ــرف  ــية، تع ــه الدراس ــات حيات ــم محط ــا أه ه ي يعت�ب
ــىت وت ال ــ�ي ي ب

�ف

ف زريــق ويوســف إيــش وحمــد يوســف  عــى إحســان عبــاس وقســطنط�ي

نجــم ونديــم نعيمــة أعضــاء لجنــة مناقشــته للدكتــوراة، إضافــة إىل أســتاذه 

وصديقــه الشــاعر خليــل حــاوي وكمــال اليازجــي، واســتكمل دراســته بــدورات 

دج والســوربون حــىت بلــغ درجــة الأســتاذية، وخــال هــذه  ي كامــ�ب
أكاديميــة �ف

ــس 1981-  ي بباري ــر�ب ــم الع ــد العال ــس معه ــيس مجل ي تأس
ــارك �ف ــدة ش الم

.1982

ي مدرســة المنامــة الثانوية 
بــدأ الأنصــاري حياتــه التدريســية عــام 19٦4 �ف

ي  ي عــام 19٦٦ عمــل أســتاذاً للغــة العربيــة والأدب العــر�ب
ي تخــّرج منهــا، و�ف

الــىت

ي العــام 
ي ذلــك العــام، و�ف

ف الــذي تأســس �ف ي المعهــد العــاىلي للمعلمــ�ي
�ف

ــه  ــذي أّسس ــن« ال ي البحري
ــاب �ف ــاء والكت ــس لـــ »أرسة الأدب 19٦9 كان أول رئي

ي بمعنــاه الواســع بعيــداً عــن أّي أبعــاد سياســية 
بهــدف تشــجيع العمــل الثقــا�ف
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ــة  ــذي كان بمثاب ــة ال ي مجلــس الدول
ف �ف

ّ ــ�ي ــه ُع ي العــام ذات
ــة. و�ف أو أيديولوجي

عــام لعــام واحــد. مجلــس الــوزراء رئيســاً لاإ

تــوىل مســؤولية رفــد مجلــة »الدوحــة«  أعــوام 1975و198٠  ف  وبــ�ي

ي عــام 1975بــدأ 
ي الأدب والثقافــة، و�ف

بدراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة �ف

ي  العــر�ب الفكــر  ي 
�ف التوفيقيــة  »التجاهــات  للدكتــوراة  أطروحتــه  بكتابــة 

ي و�اع  ــاً حمــل اســم »الفكــر العــر�ب ي ظهــرت كتاب
ق« الــىت الحديــث بالمــ�ش

ي جامعــة 
ــه �ف ــارسش عمل ــا ب ــه مــن أوروب ي عــام 1983 بعــد عودت

الأضــداد«، و�ف

ســامية  ي أســتاذاً مســاعداً ثــم أســتاذاً  لدراســات الحضــارة الإ الخليــج العــر�ب

ــداً  ــم عمي ــة، ث بي ــة ال�ت ــادة كلي ــوىّل عم ــام 1988 ت ي ع
ــا�، و�ف ــر المع والفك

ــام 1994. ي ع
ــا �ف ــات العلي ــة الدراس لكلي

عــى الرغــم من انشــغالت الأنصــاري الأكاديميــة، لم تنقطع مســاهماته 

ي بدأهــا منــذ كان عــى مقاعــد 
صــدارات العربيــة، الــىت ي مختلــف الإ

الصحفيــة �ف

ــو  ــتعار ه ــم مس ــت اس ان تح ف ــ�ي ــة والم ي القافل
ــد�ت ي جري

ــة �ف ــة الثانوي الدراس

ي عــام 19٦٦ كتــب 
، و�ف ف »نصــار« الــذي كان يدعــوه بــه أحــد أســاتذته المريــ�ي

ي ذلــك الوقــت.
ي البحريــن �ف

ي »الأضــواء« الجريــدة الوحيــدة �ف
�ف

المدينة المحكومة ُتنتج الحضارة وال تنتج السلطة 
فيما البادية الحاكمة ُتنتج السلطة وال تنتج الحضارة
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ي 
حــاز عــى العديــد مــن الجوائــز منهــا جائــزة الدولــة التقديريــة �ف

ي الدراســات القوميــة والمســتقبلية وجائزة 
البحريــن، وجائــزة ســلطان العويــس �ف

منيــف الــرزاز للدراســات والفكــر، وجائــزة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 

نتــاج  عــن كتابــه تحــولت الفكــر عــام 1981، وجائــزة الدولــة التقديريــة لاإ

ي قمة مســقط 
ي البحريــن عــام 1989، ووســام قــادة مجلــس التعــاون �ف

الفكــري �ف

ي العــام ذاتــه اختــاره ملــك البحريــن حمــد بــن عيــ� عندمــا كان 
عــام 1989. و�ف

ي ديــوان وىلي العهــد ومايــزال حــىت اليــوم 
وليــاً للعهــد مستشــاراً ثقافيــاً وعلميــاً �ف

ي عــام 1999 نــال عضويــة أكاديميــة المملكــة المغربيــة.
مستشــاراً للملــك، و�ف

ــن  ــ�ش م ــة أك ــالت الصحفي ــات المق ــة إىل مئ ــاري إضاف ــدر الأنص أص

ــن  ــية م ــيولوجيا السياس ــة والسوس ــر والأدب والثقاف ي الفك
ــاً �ف ــن مؤلف ي ع�ش

ق  ــ�ش ي ال
ــة �ف ــر والسياس ــولت الفك ــنة 2٠٠٠، تح ــرب س ــم والع ــا: العال أبرزه

ي و�اع  العــر�ب الفكــر  المعرفــة،  عالــم  ي وصــدر ضمــن سلســلة  العــر�ب
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ف  ــ�ي ي ب
ــا�ف ــة، التفاعــل الثق قي ــة الم�ش ــة والثقاف الأضــداد، الحساســية المغربي

ق، تجديــد النهضــة باكتشــاف الــذات ونقدهــا، تكويــن  المغــرب والمــ�ش

ــد العــرب  ــأزم الســياسي عن ــة، الت ــة الُقطري العــرب الســياسي ومغــزى الدول

ات  ســام، العــرب والسياســة: أيــن الخلــل؟، رؤيــة قرآنيــة للمتغــ�ي وموقــف الإ

ف العــرب  ســام والعــر، انتحــار المثقفــ�ي ف الإ ــ�ي ــة وشــواغل الفكــر ب الدولي

ــة. ــة العربي ي الثقاف
ــة �ف ــا راهن وقضاي

هــا، المامــح الأساســية  وتتبــدى مــن خــال هــذه المؤلفــات وغ�ي

وع الأنصــاري الفكــري ومقولتــه النقديــة، وســعى فيــه إىل »نقــد  لمــ�ش

«؛ ولعــل أهــم مــا ســعى الأنصــاري  ي « و«نقــد الواقــع العــر�ب ي الفكــر العــر�ب

ي 
ــارات السياســة؟ و�ف ي اختب

ــرر رســوب العــرب �ف ــاذا يتك ــه: لم ــة علي إىل الإجاب

ســعيه إىل الإجابــة يؤكــد أنّــه حــان الوقــت لتحويــل مأســاتنا السياســية 

ات علــم السياســة والجتمــاع  ي مختــ�ب
الذاتيــة عــ�ب التاريــخ إىل »موضــوع« �ف

مســاك بهــا  والتاريــخ والقتصــاد لنتمكــن مــن »موضعــة« المأســاة وبالتــاىلي الإ

ــا. ــع له ــاج الناج ــى الع ــاق ع ــا.. والتف يحه وت�ش

ف كل كارثــة سياســية وأخــرى عــى وضــع الأقنعــة  واســتهجن إ�ارنــا بــ�ي

ي بمدننــا الفاضلــة والجمهوريــات الأفاطونيــة 
وتمثيــل أدوار المائكــة والتغــىف

دعا األنصاري لدراسة اإلشكال السياسي العربي 
ليس في توجهاته المؤدلجة وإّنما في واقعه الخام
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ــط إىل  ــا إىل أخــرى ومــن وعــد إىل آخــر دون أن نهب ــال مــن أيديولوجي والنتق

ي ســنقيم عليهــا هــذه الوعــود ونــرى تضاريســها وحقيقــة 
ســطح الأرض الــىت

والمثاليــة  الأيديولوجيــة  الســحاب  ناطحــات  لحمــل  وقابليتهــا  تكوينهــا 

ي ليــس  شــكال الســياسي العــر�ب ي نحلــم بهــا. ودعــا إىل دراســة الإ
واليوتوبيــة الــىت

ي 
ــا �ف ــة وإنّم ــة أو الأصولي ــة أو الديمقراطي ــه المؤدلجــة نحــو القومي ي توجهات

�ف

ــل أن  ــة.. قب ــة والمجتمعي ــه الموضوعي ــه ووقائع ي حقائق
ــام، �ف ــه الخ واقع

ــا أو تلــك. تتلبســه هــذه الأيديولوجي

 : ف ي ناحيتــ�ي
ي المعــا� �ف وهــو يشــّخص القصــور الســياسي العــر�ب

الأوىل عــدم توفــر القــدرة القياديــة العامــة عــى توليــد النظــم والمؤسســات 

الازمــة ورســم التوجهــات السياســية عــى المــدى الطويــل وتثبيــت الســتقرار 

ف الحاكم  ي العاقة بــ�ي
والســتمرار لكيــان الدولــة ضمــن صيغــة مرنــة وفاعلــة �ف

، ومــن ناحيــة ثانيــة  ف مختلــف أطــراف المجتمــع الســياسي ، وبــ�ي ف والمحكومــ�ي

ي 
فــإّن الكــوادر والفئــات الوطنيــة عندمــا تســلمت زمــام الأمــور لــم تثبــت �ف

دارات الأجنبيــة بــل عــى النقيــض  إدارتهــا العمليــة أنّهــا كانــت أفضــل مــن الإ

ي معظــم البــاد العربيــة.
مــن ذلــك �ف

ي كتابــه »مســاءلة 
اتســم الأنصــاري بجــرأة الطــرح مــا جعلــه يختلــف �ف

 ،» ي وعــه »نقــد العقــل العــر�ب ي م�ش
الهزيمــة« مــع مــا ذهــب إليــه الجابــري �ف

اً  كمــا وقــف موقًفــا حازمــاً ضــد طروحــات أدونيــس الــذي يعــده شــاعراً كبــ�ي

ــه  ــا قول ــا فيه ــر م ــة، وأّن أخط ــه الذاتي ــه انطباعات ــدم لقرائ ــراه يق ــه ي إل أنّ

صاري 
محمد جابر األن



ــي  ــك »رجع ــوى ذل ــا س ــي، وكل م « تقدم ي
ــىف ــوري« و«رف ــو »ث ــا ه إّن كل م

ــة التاريــخ… ــراً« لحرك ــك »تزييفــاً وتزوي اً ذل ــ�ب ومتخلــف« معت

ونــادى بوحــدة عربيــة تقــوم عــى الختيــار الحــر وليــس بالضــم 

لحــاق، وعــى أســاس ديموقراطــي؛ لأنّــه ل قيــام للعروبــة إل بقبــول  والإ

والمذهبيــة  والمناطقيــة  القبليــة  تنوعاتهــا  داخــل  والتســامح  التعايــش 

وعــة يتعــذر تجاوزها،  ثنيــة الأخــرى، فهــي بنظــره مظاهــر م�ش والتعدديــات الإ

ــد. ــدى البعي ــى الم ــا ع ــا ودمجه ــن تطويره ــن يمك لك

عــى هــذا الأســاس رأى الأنصــاري أّن الدولــة الُقطريــة العربيــة، كمــا 

ي كتابــه » تكويــن العــرب الســياسي ومغــزى الدولــة الُقطريــة«، خافــاً 
يتبــدى �ف

ي وّحــدت مجتمعيــاً واقتصاديــاً وتربويــاً 
لأي منظــور قومــي عاطفــي، هــي الــىت

ونفســياً، بلدانــاً متعــددة المناطــق كاليمــن والســعودية وليبيــا وســورية 

مــارات العربيــة. والإ

ف  ي الوعــي بــ�ي
ولطالمــا نبــه إىل مــا يعانيــه العــرب مــن التبــاس خطــ�ي �ف

ــأّن  ــك ب ــى ذل ــاً ع ــة، مدل ــا والحقيق ف الأيديولوجي ــ�ي ــع، وب ــور والواق التص

ــن اتصفــت بالرومانســية  ي ي القــرن الع�ش
ي ظهــرت �ف

ــىت الحــركات السياســية ال

ي العاطفــة دون اعتبــار للممكــن وللواقــع..
ي الحلــم وتتمــادى �ف

ي تنســاق �ف
الــىت

وعــه الرؤيــوي  ي و�اع الأضــداد« يطــرح م�ش ي كتابــه »الفكــر العــر�ب
و�ف

ــامية  س ــارة الإ فت الحض ــ�ي ي م
ــىت ــة« ال ــوم »التوفيقي ــى مفه ــوم ع ــذي يق ال

صاري 
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اث العقــىي للحضارات الأخــرى، ويحمــل الأنصاري  ف الديــن والــ�ت بتوفيقهــا بــ�ي

ــا  ــه مــن إيهــام تاريخــي عندم ــة في ــا وقعــت الســلفية العربي بشــدة عــى م

ــره  ــدة للغــرب وفك ــة الجدي نســانية الحضاري ف النهضــة الإ ــ�ي ف ب ــ�ي ــا التمي فاته

ي جوهــره حضــاري 
ف �ف الســتعماري، وأّن التحــدي الجديــد للعــرب والمســلم�ي

. ي أو ســياسي
ــىف ل عســكري أو دي

 : ف ي ناحيتــ�ي
ي المعــا� �ف ويشــّخص الأنصــاري القصــور الســياسي العــر�ب

الأوىل عــدم توفــر القــدرة القياديــة العامــة عــى توليــد النظــم والمؤسســات 

الازمــة ورســم التوجهــات السياســية عــى المــدى الطويــل وتثبيــت الســتقرار 

ف الحاكم  ي العاقة بــ�ي
والســتمرار لكيــان الدولــة ضمــن صيغــة مرنــة وفاعلــة �ف

، ومــن ناحيــة ثانيــة  ف مختلــف أطــراف المجتمــع الســياسي ، وبــ�ي ف والمحكومــ�ي

ي 
فــإّن الكــوادر والفئــات الوطنيــة عندمــا تســلمت زمــام الأمــور لــم تثبــت �ف

دارات الأجنبيــة الســتعمارية، بــل  إدارتهــا العمليــة أنّهــا كانــت أفضــل مــن الإ

ي معظــم البــاد العربيــة.
عــى النقيــض مــن ذلــك �ف

ّســخ فيــه بوضــوح  ي العــام لــم ي�ت
وينتقــد أّن وعينــا المجتمعــي والمــد�ف

ي المعــارك والمظاهــرات وحركات 
ي معظمــه ل يتلخــص �ف

أّن العمــل الســياسي �ف

النهضات الحقيقية في حياة األمم ال تبدأ إال بثورة 
علمية إلى فهم الذات الجماعية لألمة وإعادة 

اكتشافها ونقدها

صاري 
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ــا المجتمعــات إل  ــة »فهــذه حــالت اســتثنائية ل تحتاجه الحتجــاج الصاخب

ي أوقــات التــأزم وتضخــم المشــكات، أمــا محــّك العمــل الســياسي المثمــر 
�ف

ه  دارة اليوميــة للحيــاة العامــة ممــا يعتــ�ب ي القتــدار عــى تســي�ي الإ
فيتمثــل �ف

ــون  ــدوى أن تك ــا ج ــة.. فم ة وتافه ــ�ي ــوراً صغ ــا أم « عندن ف ــ�ي ــ�ش »المناضل أك

ي ميــدان المعــارك بــالآلف، ثــم ل تكــون مســتعدة للعمل 
مســتعدة للمــوت �ف

ي حيــاة 
ي ميــدان الحيــاة؟..«، ليخُلــص إىل أّن النهضــات الحقيقيــة �ف

المنتــج �ف

ــذات  ــم ال ء - إىل فه ي
ــل كل سش ــة - قب ــة موجه ــورة علمي ــدأ إل بث ــم ل تب الأم

الجماعيــة لاأمــة وإعــادة اكتشــافها ونقدهــا.

ي حيــاة الأمــم ل تبدأ إل بثــورة علمية موجهة 
»إّن النهضــات الحقيقيــة �ف

ء - إىل فهــم الــذات )الــذات الجماعيــة لاأمــة( وإعادة اكتشــافها  ي
- قبــل كل سش

ــاوي  ــة يس ــة النقدي ــورة العلمي ــذه الث ــق ه ــن تحقي ــز ع ــا؛ وإّن العج ونقده

ــاً  ــرب التباس ي الع
ــا�ف ــث يع ــن، حي ي الراه ــر�ب ــأزق الع ي الم

ــن �ف ــط المزم التخّب

ف الأيديولوجيــا والحقيقــة«. ف التصــور والواقــع، وبــ�ي ي الوعــي بــ�ي
اً �ف خطــ�ي

صاري 
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ص 
هاني فح

هاني فحص...
 عابر الطوائف ونابذ المذهبية



ي بلــورة وصياغــة مواقف ورؤى 
ة تحكمــت �ف ثمــة مشــاهد ومحطــات كثــ�ي

ف اليــوم الثاثــاء الذكــرى الرابعــة لرحيلــه، خــال  الســيد فحــص الــذي تحــ�ي

ته الشــخصية والعلميــة، ســواء الفكريــة والأدبيــة والدينيــة والسياســية،  مســ�ي

ي ســلوكه وأفــكاره وانحيازاتــه؛ 
ي العــام 194٦، وجعلتــه متفــرداً �ف

منــذ مولــده �ف

ى نضال غيفارا، ومن يحب  مام عىلي س�ي »من يحب االإ
ي 

ودا. هذه الروح الكلية ال�ق ن سيحب بابلو ن�ي الحس�ي
تحكم التاريخ، والفضاء الرحب للتعدد واالختالف. 

ي هكذا، إنسانياً مشتاقاً للتغي�ي والعدالة، 
كنت أرى دي�ن

ط العدل«. بهذه الكلمات  يتسامح مع الكفر برسش
المقتضبة الرسيعة، وما تحمله من معان ودالالت 

ي آن معاً، 
كثيفة، تتسع لتأويالت غنية وحياة بسيطة، �ن

، السيد  ي واالأديب والمناضل السياىسي
ّ المفكر اللبنا�ن ع�ب

ي تقوم عىل الحرية والعدل 
ي فحص، عن مبادئه ال�ق

ها�ن
نسان، بينما اشتق مفرداته بعناية ودقة  نصاف لالإ واالإ
ي ال 

، ليكشف عن رؤيته للعالم والحياة، ال�ق ن شديدت�ي
تصادرها أية مرجعية أيديولوجية مهما كانت قداستها 

وشموليتها.

  كريم شفيق

    كاتب مرصي

ص 
هاني فح



ــه  ــم ورغبت ــن العال ــه ع ــة رأســه أو تقطــع عقل ــة الديني ــم تطــوق العمام فل

ي تجســ�ي صاتــه بالآخــر.
الدؤوبــة �ف

ولطالمــا رفــض أن يتــم تلقيبــه برجــل ديــن، أو ينّصــب نفســه مرجعيــة 

شــيعية، حيــث اعتــ�ب نفســه، فقــط، مفكــراً دينيــاً، مشــغولً بالســؤال 

ــه  ي تعزل
ــىت ــه كل الطبقــات الســميكة ال ــد، بينمــا ظــل يرفــع عــن ذات والتجدي

عــن الآخريــن، وتعصمــه مــن معرفتهــم والشــتباك مــع واقعهــم، وبنفــس 

تلــك القــوة والإ�ار، خلــع أرديــة التعصــب والكراهيــة، وعمــد إىل النفتــاح 

ــة. ــن بالتعــدد والديمقراطي ــع وآم عــى الجمي

هاني فحص.. سفر التكوين
وأعشــاش  التبــغ  وشــتلة  ف  التــ�ي وأشــجار  العنــب  عناقيــد  ف  بــ�ي

ــوب  ــيت، جن ــه جبش ي قريت
ــه، �ف ــص طفولت ــيد فح ــاش الس ، ع ــ�ي العصاف

لبنــان، حيــث درس المرحلــة البتدائيــة فيهــا، والتحــق بالمرحلــة المتوســطة 

ــرر  ــر، وق ــب ح ــورية كطال ــا الس ــهادة البكالوري ــال ش ــا ن ــة، بينم ي النبطي
�ف

ــامية  س ــوم الإ ي العل
ــازة �ف ــاز الإج ــام 19٦3، وح ي الع

ــف �ف ــفر إىل النج الس

ي النجــف، وهنــاك تــرأس تحريــر مجلــة 
واللغــة العربيــة مــن كليــة الفقــه �ف

ــف«. »النج

« بمحبــة الجميــع، بــدون اســتثناء.  ي
ي ل يمــىف

حظــي صاحــب »مــا�ف

ــون ويســاريون  الي ــان؛ لي�ب ي لبن
ــة والسياســية �ف ــارات الديني ــع التي ــه جمي وّقرت

ص 
هاني فح



املفكر اللبناين السيد هاين فحص

ومســلمون ومســيحيون؛ فقــد كان الرجــل عابــراً للطوائــف، ينبــذ المذهبيــة، 

ــا الأمــة الوطنيــة. يؤمــن بعروبتــه وقضاي

الحرية والعدل.. كيف دافع عنهما السيد؟
ي 

ــذ رأى �ف ــع عــن حقــوق شــعبها، من ف وداف ناضــل مــن أجــل فلســط�ي

هــم مــن مدنهــم  ي المخيمــات اللبنانيــة، بعــد تهج�ي
ف منهــم �ف صبــاه النازحــ�ي

 ، ي
ي العــام 1948، تحــت وطــأة الآلــة العســكرية لاحتــال الصهيــو�ف

وقراهــم �ف

ي الراحــل يــارس 
ب مــن الزعيــم الفلســطيىف فانضــم لمنظمــة فتــح، واقــ�ت

عرفــات.

ص 
هاني فح



ف حيــث ســاند ثــورة عمــال  دافــع عــن حقــوق المضطهديــن والمظلومــ�ي

ي 
ــه، �ف ي اعتقال

ي حركــة مزارعــي التبــغ، مــا تســبب �ف
ــان، وشــارك �ف ي لبن

التبــغ �ف

ي النبطيــة، وكان أحــد 
العــام 1973، بعــد تظاهــرة احتجاجيــة لمزارعــي التبــغ �ف

منظميهــا.

ي كل مراحلــه، وبنفــس 
رسائيــىي عــى لبنــان �ف كمــا تصــدى للعــدوان الإ

ــدلع  ــد ان ــف عن ــوك الطوائ ــدم ومل ــراء ال ــدى أم ــارة، تح ــة والجس الصاب

ة  الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، بــدون أن يعفــي نفســه مــن المســؤولية المبــارسش

ــه كل مــن حمــل  ة، مــن جــراء نزيــف الــدم الــذي تعــرض ل ــارسش أو غــ�ي المب

ــق رصاصــة. ســاحاً وأطل

ــى  ــدم ع ــام 1993: »إّن ال ــر ع ي مؤتم
ــن �ف ــة أعل ــرب الأهلي ــن الح وع

ــوا  . لقــد كان ف ي نتيجــة موقــف خطــأ أو الســكوت عــن أمــر معــ�ي
ــىت طــرف جب

ــة..  ــة الوطني ــب والحرك ــزب الكتائ ــح وح ــة فت ــرب، حرك ي الح
كاء �ف ــاً رسش جميع

 ، ي
�ف كنــت ضــد الحــرب، ولــم يذهــب شــاب مــن هــذه الحــرب الأهليــة وأخــ�ب

ولــم يعــد شــاب مــن الحــرب وباركتــه«.

ناضل هاني فحص من أجل فلسطين ودافع عن حقوق 
شعبها منذ رأى في صباه النازحين في المخيمات 

اللبنانية

ص 
هاني فح



ي العــام 1958، كان عمــره ل يتجــاوز الـــ12 ربيعــاً عندمــا دفعتــه 
�ف

ي ذكــرى الوحــدة 
ي قريتــه للســفر إىل دمشــق، �ف

الحماســة وعــدداً مــن أقرانــه �ف

ــد  ــال عب ــري جم ــس الم ــة الرئي ــة رؤي ــوريا، بغي ــر وس ف م ــ�ي ــة ب العربي

ــذي كان  ــدة، وال ــوع المحتش ــع الجم ــه م ــة، وتحيت ــر الضياف ي ق
ــا� �ف الن

ــخ  ي تاري
ى �ف ــ�ب ــة الك ــداث الملحمي ــع الأح ــه م ــر ل ــتباك مبك ــة أول اش بمثاب

ي عاشــت حالــة ثوريــة قويــة، تهــدف عــى 
المنطقــة العربيــة، وقتــذاك، والــىت

إثرهــا لبنــاء مشــاريع نهضويــة عقــب الســتقال، وتطمــح للخــروج مــن تبعيــة 

ــة. يالي م�ب ــدول الإ ــتعمار وال الس

هاين فحص يف لقاء مع يارس عرفات

ص 
هاني فح



مع المقاومة ورسائل ضد »حزب اهلل«
 ، ي

ي ســتينيات القــرن المــا�ف
ة، �ف وكانــت إذاعــة القاهــرة خــال تلــك الفــ�ت

ي ينهــل منهــا معارفه 
ى الىت بحســب مــا يــروي الســيد فحص، هــي نافذتــه الكــ�ب

ي عــى 
ي السياســة والأدب والفــن، ومــن خالهــا تابــع تفاصيــل العــدوان الثــا�ش

�ف

مــر ومعركــة الســويس، كمــا قــرأ أعمــال نجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس، 

ــمع  ــا س ــاب، كم ــد الوه ــد عب ــوم ومحم ــوت أم كلث ــماع ص ــة إىل س ضاف بالإ

مناقشــات عديــدة لرســائل الدكتــوراة، وأنصــت للجــدل الــذي كان يــدور حــول 

ذاعــة المختلفــة،  ي فقــرات الإ
بداعيــة والفنيــة المختلفــة، �ف بعــض الأعمــال الإ

فظــل شــغفه بـ»الراديــو« وحبــه الجــم لــه مرافقــاً لــه بقيــة عمــره.

ي لبنــان، 
ي أثتــاء ارتبــاط الســيد فحــص بالمقاومــة الفلســطينية �ف

و�ف

مــام  وخصوصــاً مــع حركــة فتــح، قــام بمهمــات لفتــة؛ مــن بينهــا زيارتــه لاإ

ي باريــس، بعــد أن تــم إبعــاده مــن إيــران 
، عندمــا كان يقيــم �ف ي

الخميــىف

ــاه. ــن الش ــض م ــوى وتحري ــف، بدع والنج

ي 
قامــة �ف ف بتكليــف مــن يــارس عرفــات، وعــرض عليــه الإ وقــد زاره مرتــ�ي

قامــة هنــاك. ي حــال إذا اضطــر لمغــادرة فرنســا وُمنــع مــن حــق الإ
لبنــان �ف

لم يتوان هاني فحص لحظة للدفاع عن الثورة السورية 
ورغبة الجماهير الشعبية في التغيير وتنحية األسد 

عن الحكم

ص 
هاني فح



ظــل الســيد فحــص مؤمنــاً بالدولــة المدنيــة والمواطنــة، بغــض النظــر 

ــن  ــاء الوط ف أبن ــ�ي ــة ب ــه بالسياس ــن وخلط ــا الدي ي يصنعه
ــىت ــدود ال ــن الح ع

ــد  ــورة الســورية وتأيي ــاع عــن الث ــوان لحظــة عــن الدف ــم يت ــذا، ل الواحــد. ل

، وتنحيــة الأســد عــن الحكــم؛ وهــو مــا  ي التغيــ�ي
رغبــة الجماهــ�ي الشــعبية �ف

ه. ــه بالرغــم مــن تكاليفــه الباهظــة ومشــقته، بحســب تعبــ�ي آمــن بحدوث

ــا  ــة، كان له ــالة قوي ــزب هللا رس ــص إىل ح ــيد فح ــب الس ــك، كت ولذل

ي دعــم الأســد، 
ّ فيهــا عــن رفضــه لموقفهــم �ف ف صفوفهــم، عــ�ب تأثــ�ي مــدٍو بــ�ي

حيــث قــال: »أدهشــنا اندفاعكــم المبكــر، وقبــل داعــش والنــرة، وأي 

تشييع جثامن هاين فحص يف2014/9/18

ص 
هاني فح



رصاصــة نظيفــة أو مشــبوهة مــن المعارضــة الســورية، عندمــا كان 

ــراث الـــ  ــة اســتعادة ت ــر بكيفي ف يفك ــ�ي الحــراك شــعبياً محضــاً، وكان بوت

همــا، وكان أوبامــا يفكــر بكيفيــة  ي هنغاريــا وتشيكوســلوفاكيا وغ�ي
K.G.B. �ف

ي مخدع 
ف المنامــة �ف الغــزل الطيــار مــع المعارضــة والبحــث اليومــي لتأمــ�ي

ي زيــادة جرعــة المخــدرات الشــقاقية 
النظــام، وكان العــرب يتســابقون �ف

ــن إىل  ف إىل اليم ــط�ي ــن فلس ــز م ــرار العج ــداً لق ــداً أو توكي ــم، تمهي بينه

ــا إىل مــر«. ليبي

ي 
ي بيانــه: »كان لفتــاً، ومــن يعــرف ول ينــ� أســلوبكم �ف

وأضــاف �ف

إدارة أموركــم عــى ســنة البلــد المنشــأ، ل يتعجــب، أو يتعجــب قليــاً، وإن 

عــاد إىل الســؤال، أو الحكــم بأنكــم أرسعتــم إىل ســوريا، عندمــا كان الحــراك 

ــال ثقافــة  الســوري المعــارض مــا زال شــعبياً وســلمياً محضــاً، ســاحه الأمث

فولكلوريــة راقصــة وغنائيــة مفصلــة عــى نوطــة مواجــع حريــة وعدالــة عتيقــة 

حــة، وحولــه قــوى وطنيــة مدنيــة تعدديــة تحــاول أن توجهــه مــن خــال  وم�ب

ي 
اكــة، وتتدبــر لــه أطروحــة أو لئحــة مطالــب ثوريــة واقعيــة موضوعــة �ف ال�ش

ســياقات مائمــة«.

ظل فحص مؤمنًا بالدولة المدنية والمواطنة بعيدًا عن 
الحدود التي يصنعها الدين وخلطه بالسياسة بين أبناء 

الوطن

ص 
هاني فح



تعرية الخطاب التكفيري لحزب اهلل في سوريا
، وأكــد أّن »قتــاً  ي خطابــه لحــزب هللا الحتمــاء بغطــاء التكفــ�ي

ودان �ف

ــن  ــاً م ــاء علن ــرؤوس والأعض ــع ال ــزرة وتقط ــرة أو مج ــال متفج ــن خ ــم م يت

ي مقابــل قتــل آخــر، 
، �ف ي

، تنــاول جرعــة زائــدة مــن المهيــج الديــىف ي قبــل إرهــا�ب

وبأســلوب مختلــف جزئيــاً، كأن تكــون الرصاصــة نظيفــة ولماعــة ومســددة إىل 

ــل )الكافــر قطعــاً وإل فلمــاذا يقتــل؟( .. حــىت  ــم القتي القلــب، حــىت ل يتأل

اً ويمــوت وكأن موتــه مــوت الفجــأة، هــو يفاجــأ ونحــن نفاجــأ،  ل يتألــم كثــ�ي

هــم، هــم مــن أفــراد الشــعب  اً مــن القتــى، أو أك�ش خاصــة إذا عرفنــا أّن كثــ�ي

الســوري الــذي كان طــوال عمــره مفتونــاً بالمقاومــة!«

ة  ــ�ي ــب كث ــر مواه ــكان أن تظه م ــد كان بالإ ــه: »لق ــة بيان ي خاتم
ــح �ف وأوض

ــن  ــة بالمفكري ــا غني ــون أنه ي ســوريا، لأنكــم تعرف
ــن قبلكــم أو بمســاعدتكم �ف م

ــة  ــة والعربي ــ�ي المحلي ــواع والأوزان والمعاي ــن كل الأن ف م ــ�ي ف المجرب ــ�ي والمناضل

ي الســجون 
ي العمل عى تبديدهم �ف

والدوليــة.. وتعرفــون أّن النظــام لــم يقــر �ف

ي والمقابــر والخيانــات المدروســة والموصوفــة.. والبدايــة )النهائيــة( كانت 
والمنــا�ف

ف المقاومــة  ي تغذيــة الفتنــة بــ�ي
منحــة أمريكيــة لســوريا وعــراق البعــث، لدورهــا �ف

، مــن خــال تشــجيع المقاومــة ثــم خذلنهــا تمهيداً  ي
الفلســطينية والجيــش الأرد�ف

اقهــا، بالصاعقــة )ســوريا( وجبهــة التحريــر العربيــة )العــراق(«. لخ�ت

ــن  ــب، م ــوار والتقري ــات والح ي للدراس
ــا�ف ــز اللبن ــه المرك ــد تأسيس ويع

ف مؤسســة تكــون غايتهــا دعــم  ي لبنــان، بهــدف تدشــ�ي
أبــرز إســهاماته القويــة �ف

ص 
هاني فح



ف الهويــات الثقافيــة والدينيــة المتفاوتــة، عــ�ب الحــوار والجــدل،  التواصــل بــ�ي

وقــد عمــل فيــه لمــدة ســنة أصــدر خالهــا عــدداً مــن الدراســات والتقاريــر 

ي لبنــان.
ي رصــدت واقــع الحالــة الشــيعية �ف

الــىت

ــلم  ي مس ــر�ب ــا ع ــول: » أن ــرب« يق ــب والح ــف الح ي وص
ــه: »�ف ي كتاب

و�ف

ــن  ــن يحــىي الشــهيد اب ف ذي الدمعــة ب ــن ســالة الحســ�ي شــيعي هاشــمي م

ــة..  ــىي وفاطم ــهيدين ع ف الش ــ�ي ــن الحس ــن اب ــن العابدي ــهيدين زي ــد الش زي

، الــذي نبهنــا مبكــراً إىل العروبــة  ي ي الأمــي العــر�ب ي النــىب
إىل الــذروة الباذخــة �ف

ي ليســت هــي بــأم ول أب، 
الثقافيــة العابــرة للعــرق نحــو بقيــة الأعــراق، والــىت

ــة«. ــة اللســان، أي المعرف ــة أو عربي ــا هــي عروب ص وإنم
هاني فح



شي
طرابي

جورج 

جورج طرابيشي.. 
عقالنية البحث عن 

الحقيقة



ي هــذه الكلمــات قبــل عــ�ش ســنوات مــن رحيلــه، الــذي 
كتــب طرابيــ�ش

يصــادف اليــوم ذكــراه السادســة، مــدركاً أّن حيــاة المفّكــر ســتظل مجموعــة 

ات  محطــات مــن الســعي الدائــم للبحــث عــن الحقيقــة، تحكمهــا دومــاً تغــ�ي

يــة مهمــا علــْت ل يمكــن أن  اف بالنقــص، وأّن المعرفــة الب�ش الوعــي والعــ�ت

تصــل إىل غايتهــا، وأن ل ثابــت إل ممارســة النقــد الدائــم تجــاه الــذات قبــل 

ــع المقــولت مهمــا حــاول البعــض إعطاءهــا  ي جمي
الآخــر، وإعــادة النظــر �ف

ــن  ــه ع ي تعيق
ــىت ــل ال ــام العق ــم أصن ــه لتحطي ــاذراً حيات ــس، ن ــة التقدي صف

ّ إىل الأمــام. ي
المــىف

ة من أمارات الحق وال القلة من  »ليست الك�ش
ي عبدالجبار 

أمارات الباطل«، بهذه المقولة للقا�ن
ر الجزء  ي أن يصدِّ

، اختار جورج طرابيسش ىلي ن المع�ق
االأول من كتابه »هرطقات«، الأّن الكاتب كما يقول: 
ي لحظة بعينها من الحياة، وتوّقعاً للرحيل، يجد 

»�ن
نفسه منساقاً إىل الرجوع إىل »دفاتره العتيقة«... 

ليعدم منها ما يعتقد أنّه ال خسارة بإعدامه، 
ويستبقي منها ما هو جدير بأن يبقى من بعده، ولو 

الأجل معلوم بدوره«.

   نادر رزق

     كاتب أردين

شي
طرابي

جورج 



ثالث محطات من الصدمة
ي حلــب عــام 1939 مــن 

جــم المولــود �ف يعــّد هــذا المفّكــر والناقــد والم�ت

ي آخــر مــا ســّطره 
القلــة الذيــن وثّقــوا »تحقيــب« حياتهــم الفكريــة، وذلــك �ف

ي 
ه �ف «، ونــ�ش ي

ي حيــا�ت
ي مقالــه الأشــهر الــذي حمــل عنــوان: »ســت محطــات �ف

�ف

ــر( 2٠15، وهــي محطــات  اي ــخ 23 شــباط )ف�ب ــة بتاري وني لك�ت ــ�ي الإ ــة أث صحيف

ــذي  ــد التجــاه ال ي تحدي
ــه و�ف ــا كتبت ي أن أكتــب كل م

»كان لهــا دور حاســم �ف

كتبــت فيــه مــا كتبتــه، وحــىت مــا ترجمتــه«.

ي أرسة مســيحّية 
كانــت المحطــة الأوىل خــال طفولتــه المبكــرة، إذ ُولــد �ف

ــه  ــؤدي كّل واجبات ــه »ي ــن مراهقت ــور الأّول م ــي الط ــه فــ ــة جعلت ــن بيئ ضم

ّ ســخرية أخيــه الأصغــر منــه«،  الدينيــة بحساســية مفرطــة كانــت تثــ�ي حــىت

لــه الــذي  وخــرج مــن هــذه المرحلــة بعــد قصــة �اع عاصــف مــع صــورة الإ

ي النهايــة، مقتنعــاً أّن هللا اّلــذي 
ي خطايــا النــاس بهــدف تعذيبهــم �ف

ينبــش �ف

حّدثـــه عنــه الكاهــن ل يمكــن أن يوجــد ول يمكــن أن يكــون ظالمــاً إىل هــذا 

الحــّد، ومــن ذلــك اليــوم كــّف عــن أن يكــون مســيحياً.

ــا  ــاة، كم ي الحي
ي �ف

ــا�أ ــه النه ــدّدت اتجاه ي ح
ــىت ــة اّل ــة الثاني ــا المحط أم

كان طرابيشي يدرك أّن حياة المفّكر ستظل مجموعة 
محطات من السعي الدائم للبحث عن الحقيقة
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ي 
�ف انتقالــه  عنــد  كانــت  يقــول، 

المرحلــة الثانويّة إىل مدرســة رســمّية 

ف أراد  تابعــة للدولــة، وصدمتــه حــ�ي

ســام،  أن يعلــم المزيــد عــن الإ

ــك  ــل ذل ــّق قب ــم يتل ــذي ل ــو ال وه

ي المســيحي، 
ــىف ســوى التعليــم الدي

لــم  الشــيخ  عقليــة  أّن  ليفاجــأ 

ــة الكاهــن،  اً عــن عقلي ــ�ي ــف كث تختل

»ابتــداء مــن تلــك الّلحظــة، وعيــُت 

ة جــّداً ل تــزال تنتظرنا  أّن مهّمــة كبــ�ي

ي مجتمعاتنــا، وأّن القضيــة ليســت 
�ف

غالف كتاب »هرطقات« للطرابييشقضيــة تغيــ�ي سياســة ول وزارة، بــل 

ــات«. ــد العقلي ــى صعي ــ�ي ع ــة تغي اً قضي ــ�ي ــا أخ ــي أولً وربم ه

ي طــوره الأول ككاتــب، اختــار »موســم هجــرة إىل الأيديولوجيــا« قبــل 
�ف

أن يهجرهــا إىل غــ�ي رجعــة، إذ أخــذت تتهافــت عنده كلمــا زاد اطاعــه وثقافته 

بعــد أن أدرك أنّهــا مجــرد نفــي للواقــع وإحــال بديــل طوبــاوي محلــه، 

ــم  ــام 19٦3، ث ــية« ع ــارتر والماركس ــه »س ــدر أول كتب ــة أص ــك المرحل ي تل
و�ف

«، »الماركســية والمســألة  ي
ي الســوفيا�ت

اع الصيــىف ف أتبعــه بخمســة أخــرى: »الــ�ف

ي 
هــا إيغــالً �ف القوميــة« )19٦9(، »الماركســية والأيديولوجيــا« )1971(، وكان أك�ش

اتيجية الطبقيــة للثــورة« )197٠(، وأقربهــا إىل الواقــع »الدولــة  المثاليــة »الســ�ت
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ي تقديمــه لأعمالــه النقديــة 
القطريــة والنظريــة القوميــة« )1982( كمــا يذكــر �ف

ي صــدرت عــام 2٠13.
الكاملــة الــىت

ــن  ــن م ي ــة والع�ش ــاوز الرابع ــم يتج ــو ل ــل، وه ــة عم ــذه المرحل ي ه
�ف

ــل  ــد أن حص ــق )19٦3-19٦4( بع ــة دمش ي إذاع
ــج �ف ام ــاً لل�ب ــراً عام ــره، مدي عم

ــن  ــة م بي ي ال�ت
ــت�ي �ف ــم الماجس ــام 19٦1، ث ــة ع ــة العربي ــازة باللغ ــى الإج ع

ي 
جمــة مــن الفرنســية، إىل جانــب عملــه �ف جامعــة دمشــق، وبــدأ بممارســة ال�ت

ــق. ــب ودمش ي حل
ــىت ي ثانوي

ــة �ف ــة العربي ــم اللغ تعلي

ي بلــده، لينتقــل إىل لبنــان عــام 19٦٦ ويتفــّرغ 
لــم يطــْل بــه المقــام �ف

جمــة اللذيــن نــذر لهمــا عمــره دون توقــف، ثــم تــوىّل منصــب  للتأليــف وال�ت

ف عامــي 1972 و1984، ثــم محــّرراً  رئيــس تحريــر مجلــة »دراســات عربيــة« بــ�ي

رئيســاً لمجلــة الوحــدة )1984-1989(، وبعــد أن أوشــكت الحــرب الأهليــة 

ي ظــّل يقيــم فيهــا متفرغــاً 
اللبنانيــة أن تضــع أوزارهــا، هاجــر إىل فرنســا الــىت

ــة، حــىت وافــاه الأجــل عــام 2٠1٦. للكتاب

أمــا المحّطــة الثــــالثة، فكانت خال مرحلته القوميـــة واليســـارية هذه، 

ف شــعر أّن الكتابــة »فعل هجرة  ي تحّولــه إىل كاتــب، حــ�ي
وكانــت ســبباً أساســياً �ف

ــ�ي  ي بمســتطاعه أن يســلكها ل
ــىت ــدة ال ــة الوحي ــا الطريق عــن الواقــع«، ولكنه

ي المجتمــع، وذلــك إبّــان دخولــه الّســجن كمعــارض ســياسي 
ّ العقلّيــة �ف يغــ�ي

ي البدايــة، وذلــك عقــب 
ضــد نظــام حــزب البعــث بعــد أن اعتنــق أفــكاره �ف
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ييــت عــــبودي«، وإنجابــه طفلته الأوىل »مــي«، حيث  زواجــه مــن الكاتبــة »ه�ف

ــرأة؛  « تجــاه الم ف ــ�ي ــه »التقّدمي ــة لرفاق قي ــة ال�ش ــرة بالعقلي ــدم هــذه الم ُص

ــط  ــت فق ــة ليس ــو أّن القضّي ــداً، وه ــاً جدي ــت درس ــاً تعّلم ــا أيض ــن يومه »م

ــث  ــن حي ، م ف ــيحّي�ي ــ�ي مس ف وغ ــيحي�ي ، ومس ف ــلم�ي ــ�ي مس ف وغ ــلم�ي ــة مس قضي

الوعــي الجتماعــي حــىت ولــو كانــوا ينتمــون إىل أيديولوجيــا واحــدة، فالقضيــة 

ي المقــام الأول«، فتوّطــد لديــه 
... قضيــة بــىف عقلّيــة �ف أعمــق مــن ذلــك بكثــ�ي

ي مجتمعاتنــا يحــّدد الموقــف مــن العالــم 
القتنــاع بــأّن الموقــف مــن المــرأة �ف

بــأرسه.

فرويد وبوابة الترجمة
ــارئ  ــد إىل الق ــل فروي ــر نق ــم« يحتك ج ي »الم�ت

ــ�ش ــورج طرابي ــكاد ج ي

ي 
ــه �ف ــم النفــس ومذهب ــد عل ي تعريفــه برائ

ــه الفضــل �ف ــث كان ل ، حي ي العــر�ب

ة مــن الهــدوء  ، الــذي يقــول إنـّـه جعلــه يســتعيد نســبة كبــ�ي التحليــل النفــ�ي

ــب  ــم لصاح ج ــا، ف�ت ــّد م ــدة إىل ح ــرة جدي ــاة نظ ــر إىل الحي ، وينظ ــ�ي النف

ف كتابــاً مــن خــال لغــة وســيطة هي الفرنســية،  »تفســ�ي الأحــام« قرابــة ثاثــ�ي

ّ لــو كان متقنــاً لاألمانيــة حــىت »ل يرتكــب خيـــــانة مزدوجــة  وكــم كان يتمــىف

ي عامــه الأخــ�ي 
ي �ف

جمــة مــن لغــة إىل لغــة«، وقــد انــرف طرابيــ�ش بال�ت

ي ترجماتــه الفرويــــدية، مســتفيداً 
مســكوناً بهــذا الهاجــس إىل إعــادة النظــر �ف

عمل وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره مديرًا 
عامًا للبرامج في إذاعة دمشق
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عــادة  مــن صــدور ترجمــات جديــدة لفرويــد باللغــة الفرنســية، اســتعداداً لإ

ي 
، ولكــن المــوت لــم يمهلــه �ف طبعهــا منّقحــة وأكــ�ش مطابَقــة للنــص الأصــىي

وع. اســتكمال هــذا المــ�ش

ي هــذا المجــال أشــهر كتب فرويــد، مثل: 
ي �ف

تضمّنــت ترجمــات طرابيــ�ش

ــق  ــرام، قل ــم والح ــام، الطوط ــة الأح ، نظري ــ�ي ــل النف ــل إىل التحلي مدخ

ــال،  ــاب الأطف ــ�ي لره ــل النف ، التحلي ــ�ي ــس الجماه ــم نف ــارة، عل ي الحض
�ف

ي 
يا، مــوس والتوحيــد، مســتقبل وهــم، إبليــس �ف التحليــل النفــ�ي للهســت�ي

ي نظريــة الجنــس.
، ثاثــة مباحــث �ف التحليــل النفــ�ي

يكاد طرابييش »املرتجم« يحتكر نقل فرويد إىل القارئ العريب حيث كان له الفضل يف تعريفه مبذهبه
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ي بمدرســة التحليــل النفــ�ي عــى مجــال 
لــم تقتــر عاقــة طرابيــ�ش

ي 
ي كثــ�ي مــن أعمالــه، خاصــة �ف

جمــة؛ ولكــن قــام بتطبيــق هــذا المنهــج �ف ال�ت

وعــه الضخــم لنقــد الروايــة العربيــة الــذي زاد عــى ألفــي صفحــة، مثــل:  م�ش

ــة  ي الرواي
ي أزمــة الجنــس والحضــارة �ف

ــة: دراســة �ف ــة وأنوث ق وغــرب، رجول رسش

ي الروايــة 
العربيــة )1977(، الأدب مــن الداخــل )1978(، عقــدة أوديــب �ف

ــوال الســعداوي عــى  ي أدب ن
ــة: دراســة �ف ــىش ضــد الأنوث ــة )1982(، أن العربي

ــل النفــ�ي )1984(. ضــوء التحلي

ه، بــل  ي بهــذا المنهــج، إل أنّــه لــم يقــع أســ�ي
ولكــن رغــم إعجــاب طرابيــ�ش

وجــد نفســه مدفوعــاً إىل تجــاوز مســّلمات المدرســة الفرويديــة، كمــا فعــل عنــد 

ي صــدرت عــام 1984.
ي مبــارك ربيــع »بــدر زمانــه« الــىت نقــده مثــاً لروايــة المغــر�ب

جمــة عنــد حــدود فرويــد، إذ نقــل  ي بال�ت
لــم يتوقــف اهتمــام طرابيــ�ش

ي 
ي أغنــت المكتبــة العربيــة �ف

ة مــن المؤلفــات الــىت إىل العربيــة مجموعــة كبــ�ي

ي ثمانيــة مجلــدات، 
ميــل برهييــه �ف مجالتهــا، لعــل أهمهــا: تاريــخ الفلســفة لإ

ي الســتينيات كالفــو�ف والعبقريــة 
ومعظــم الأدب الوجــودي الــذي راج �ف

ي باربــوس، و«المثقفون« لســيمون  لجــان بــول ســارتر، وروايــة الجحيــم لهــ�ف

ي ألفــي صفحــة.
ي تقــع �ف

دي بوفــوار الــىت

في طوره األول ككاتب اختار »موسم هجرة إلى 
األيديولوجيا« قبل أن يهجرها إلى غير رجعة
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ْ عــ�ش  ي
ي تتضمــن اثــىف

كمــا ترجــم موســوعة علــم الجمــال لهيغــل الــىت

ي تاريــخ 
ات �ف نســان ذو البعــد الواحــد لهربــرت ماركــوزه، ومحــا�ف جــزءاً، والإ

ــة  ــة رواي ــن ترجــم إىل العربي ــه أول م ــة إىل كون ــوف، إضاف الماركســية لريازان

ــا دار الآداب  ته ــية، ون�ش ــن الفرنس ــس ع اكي ف ــوس كازان�ت ي نيك
ــا�ف ــا« لليون »زورب

ف بهــا، كونــه عــرّف  ي يعــ�ت
اللبنانيــة عــام 19٦5، وهــي مــن أكــ�ش الروايــات الــىت

ــن  ي كوي
ــو�ف ــم أنت ــور فيل ــل ظه ــا« قب ــا بـــ »زورب ــن خاله ي م ــر�ب ــارئ الع الق

ــه هــذه الشــخصية. ــد في ــذي جّس الشــه�ي ال

ــاب،  ي كت
ــىت ــن مائ ــ�ش م ــم أك ــذي ترج ي ال

ــ�ش ــف، أّن طرابي ــن الطري وم

ي عاقتــه باللغــات الأجنبيــة، فرغــم أنّــه أتقــن 
ي �ف

ف بفشــله الثقــا�ف يعــ�ت

ي أن يتقنهــا نطقــاً، 
ــه لــم ينجــح قــط �ف الفرنســية قــراءًة وكتابــًة وترجمــًة، فإنّ

بــه بفرنســا ســنوات طويلــة، ظــل  ي مغ�ت
وحــىت بعــد أن انقضــت عــى إقامتــه �ف

ــا! ــم بالنطــق بالفرنســية والرطــن به يتلعث

هواجس الردة والنهضة
ي 

ــه �ف ــّكلت طروحات ــاً، ش ف كتاب ــ�ي ــى ثاث ي زادت ع
ــىت ــه ال ــن مؤلفات ضم

اث والمشــاريع الفكريــة العربيــة المعــا�ة  العقانيــة، ونقــد ومراجعــة الــ�ت

ي الثقافــة العربيــة النهضويــة، 
عــى الســواء، واحــدة مــن العامــات الأبــرز �ف

ي مفتتــح كتابــه »لــو كان فولتــ�ي عربيــاً؟« 
ممــا دفــع الدكتــور وليــد خالــص �ف

ي عــى هيئــة الســؤال، لــو كان 
إىل القــول: »رســالة مفتوحــة إىل جــورج طرابيــ�ش

فولتــ�ي عربيــاً أفمــا كنــت ســتكونه؟«.
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ي 
ة، قــّدم طرابيــ�ش ي هــذا الــدرب الــذي نــذر لــه ســنواته الأخــ�ي

�ف

ــباب  ــة وأس ــئلة النهض ــن أس ــة ع ــة الإجاب ي محاول
ــات �ف ــن المؤلف ــة م مجموع

ي بشــكل خــاص، مــن أبرزهــا: المثقفــون  النتــكاس الفكــري والســياسي العــر�ب

اث  اث: التحليــل النفــ�ي لعصــاب جماعــي )1991(، مذبحــة الــ�ت العــرب والــ�ت

ف المســيحية  ي الثقافــة العربيــة المعــا�ة )1993(، مصائــر الفلســفة بــ�ي
�ف

ســام )1998(، مــن النهضــة إىل الــرّدة )2٠٠٠(، هرطقات 1: عــن الديمقراطية  والإ

والعلمانيــة والحداثــة والممانعــة العربيــة )2٠٠٦(، هرطقــات 2: العلمانيــة 

ســام )2٠٠8(. ي الإ
كإشــكالية إســامية- إســامية، المعجــزة أو ســبات العقــل �ف

ي هــذه الأعمــال، إىل كشــف تمزقــات الثقافــة العربيــة 
ي �ف

ســعى طرابيــ�ش

ي عــر العولمــة بوصفــه ينتمــي إىل جيــل »الرهانــات الخــارسة« الــذي راهــن 
�ف

ي 
ــىت ــة ال ــة المتعجل ــم الديمقراطي اكية، ث ــورة والشــ�ت ــة وعــى الث عــى القومي

ــة  ــول إىل النهض ــاري والوص ــوات الحض ــاوز الف ــدف تج ــل به ــرق المراح تح

المرجــوة بعــد ســبات طــال أمــده، دون امتــاك »إرادة النهضــة« ذاتهــا. وهنــا 

ــي«  ــاره الأيديولوج ــب اختي ــف »بحس ــورة دور المثق ز خط ــ�ب ــول، ت ــا يق كم

ــا:  ــل نقيضه رادة أو عام ــذه الإ ــاً له ــا إذا كان ســيغدو عام ــذي يحــّدد فيم ال

الــردة.

جــ�ي  ي هــذا الســياق، قــّدم فرضيتــه عّمــا أســماه »الجــرح ال�ف
و�ف

ــ�ي  ــاري غ ــبق الحض ــن الس ــاس ع ي الأس
ــم �ف ي الناج ــر�ب ــي« الع وبولوج الأن�ش

ــا  ق، ومم ــ�ش ــة بال ــرب مقارن ــه الغ ــذي حّقق ي ال
ــا�ف نس ــخ الإ ي التاري

ــرد �ف المتف
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، خاصــة  ي
وع الصهيــو�ف ضاعــف هــذا الجــرح الهزائــم المتتاليــة أمــام المــ�ش

ف  ي يصفهــا بأنّهــا كانــت الأكــ�ش عريـّـاً مــن بــ�ي
هزيمــة حزيــران )يونيــو( 19٦7 الــىت

ــزم  ــذي ُه ــة؛ لأن ال ــ�ش إذللً وجارحي ــاىلي الأك ــة، وبالت ــم العربي ــائر الهزائ س

فيهــا لــم يكــن جيشــاً أو طبقــة، بــل مجتمعــاً كامــاً وطريقــة تفكــ�ي جمعيــة، 

»وهــي بذلــك هزيمــة متجــددة وغــ�ي قابلــة للتريــف... حــّررت عــى صعيــد 

ــد  ــّل شــأناً عــى صعي ــة مــن الحــر النفــ�ي ل تق الاشــعور الجمعــي كمي

الشــعور«.

ي أّن هــذه العقــدة النفســية طــال 
ومــن هــذا المنطلــق، يــرى طرابيــ�ش

ي قامــت عليهــا عمــارة 
مفعولهــا الناخــر لاأســس الأيديولوجيــة والتاريخيــة الــىت

عــر النهضــة، وانعكــس ذلــك بتأثيــم هــذه المرحلــة وتمجيــد مــا ســبقها، 

ولــم تقــف هــذه النظــرة عنــد حــدود الســعي إىل إعــادة العتبــار إىل الدولــة 

العثمانيــة، وإعــادة تقييــم دورهــا التاريخــي، بــل وصــل الأمــر حــّد تمجيــد 

ســام مــا انحــّط إل  الماضويــة ومحاولــة التماهــي معهــا بدعــوى أّن الإ

ه مــن كل  ورة تطهــ�ي ي �ف
بقــدر مــا كــّف عــن أن يكــون إســامياً... ممــا يعــىف

ي محاولــة هــروب إىل 
ي لحقتــه مــن جــراء تماّســه مــع الآخــر �ف

»الجراثيــم« الــىت

ســامية الراهنــة هــي، جزئيــاً عــى الأقــل،  الــوراء، ويذهــب إىل أّن الأصوليــة الإ

ــد مــن  ي الطــور الجدي
ــه »النكســة« �ف ــذي نكأت جــ�ي ال مــن إفــراز الجــرح ال�ف

اث، وكذلــك  نزفــه، ممــا أّدى إىل »نقــل الــراع الأيديولوجــي إىل ســاحة الــ�ت

ي 
ــا« �ف ــة الأيديولوجي ل ف اث م�ف ــ�ت ل ال ف ــ�ف ــة ت ــة خالص ــا تراثي ــور أيديولوجي إىل تبل

ي والشــيعي. ّ
ســام: الســىف جناحــي الإ
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هــذا  أّن  ي 
طرابيــ�ش ويــرى 

ي 
والنغــا�ت النفصــاىلي  التصــور 

ســامية الــذي »يتعارض  للواقعــة الإ

ســام  لاإ التاريخــي  الواقــع  مــع 

اً«،  ســامية بنيــة وتفك�ي وللحضــارة الإ

ســاميون المعــا�ون،  ابتدعــه الإ

ولــم يعهــده المســلمون القدامــى، 

ف  ــ�ي ف ب ــ�ي ورة التمي ــب إىل �ف ــل ذه ب

« الــذي  ف « و«المســلم�ي ف ســامي�ي »الإ

بمــدى  لينطــق  وفقــه،  يكفــي، 

ي ظاهــرة 
ــة« �ف ــداع و«الاأصولي البت

غالف كتاب »نقد نقد العقل العريب« للطرابييش

المعــا�ة. ســامية  الإ »الأصوليــة« 

ف  اث« أّن »الديمقراطيــ�ي وعــى الجانــب الآخــر، يــرى صاحــب »مذبحــة الــ�ت

ي نظرتهــم إىل الديمقراطيــة 
، �ف ف العــرب الجــدد« ل يقّلــون حالميــة عــن الأصوليــ�ي

ــل  ط الحام ــم رسش ــة بإهماله ــاكل العربي ــع المش ــحري لجمي ــل الس ــا الح بوصفه

ي 
ــة �ف ــاء ديمقراطي ــاولت لبن ــع المح ــوا أّن جمي ــا تجاهل ــا، »عندم ــي له الجتماع

جوازيــة قــد بــاءت بالفشــل«، وذهــب إىل أّن المجتمعــات  ظــل تغييــب ال�ب

العربيــة تدفــع اليــوم غاليــاً ثمــن تغييــب البورجوازيــة وإفقادهــا اعتبارهــا 

ــي. الأيديولوج
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ــع  ــأ بمــآلت »الربي ــا يتنب ــة، عندم ــه التحليلي ي عبقريت
ويظهــر طرابيــ�ش

ي كتابــه »هرطقــات1« الــذي أصــدره العــام 2٠٠٦؛ أي قبــل خمــس 
« �ف ي العــر�ب

ــاب  ــل غي ي ظ
ــاً: »�ف ــول حرفي ــة«، إذ يق ــورات العربي ــر »الث ــن تفج ــنوات م س

جــوازي، فــإّن المعارضــة الشــعبية للدكتاتوريــات القائمــة، ل بــد  البديــل ال�ب

وط العينية  ي الــ�ش
أن تأخــذ شــكل صعــود محتــوم لمــّد الأصوليــة، ول ســيما �ف

ي مقاديــره، منــذ مــا ل يقــل عــن ثاثــة عقــود، 
ي الــذي يتحكــم �ف للعالــم العــر�ب

ســامية«. .. لصالــح الأصوليــة الإ ي
التوظيــف الأيديولوجــي والثقــا�ف

ي جوهرهــا ثقافــة 
ي هــذا الجانــب، إىل أّن الديمقراطيــة �ف

ويخلــص �ف

ــق  ي صنادي
ــس �ف ــا لي ــع الأول لتمظهره ــة، والموض ــم متضامن ــة قي ومنظوم

ي الــرؤوس »فالديمقراطيــة ل يمكــن أن تكــون 
اع وحدهــا، بــل أساســاً �ف القــ�ت

ــون  ــدون أن تك ــم ب ــاً للحك ــون نظام ــن أن تك ــي ل يمك ــاً، فه ــاً فصامي نظام

ــدون أن  ــّكام ب ف الح ــ�ي ــات ب ِّ العاق ــ�ي ــا أن تس ــس له ــع، ولي ــاً للمجتم نظام

ــهم«. ف أنفس ــ�ي ف المحكوم ــ�ي ــات ب ّ العاق ــ�ي تس

وعــه الفكــري لقضيــة  ي شــطراً مهّمــاً مــن م�ش
ويخّصــص طرابيــ�ش

ي يــرى أنّهــا - اســتعارًة مــن المفهــوم الفقهــي - »مســألة خافيــة« 
العولمــة الــىت

ــدون أن  ــول أو رفــض »ب ــون موضــوع أخــذ ورد، قب ــة، لأن تك ــا قابل بوصفه

في طوره األول ككاتب اختار »موسم هجرة إلى 
األيديولوجيا« قبل أن يهجرها إلى غير رجعة
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ــة ودمغــاً بالهرطقــة« وذهــب  ــاً أو ســلباً، إدان ــا، إيجاب يســتتبع الموقــف منه

ــة  ــدد الهوي ــة ل يح ــن العولم ــف م ــال إن الموق ــا ق ــك، عندم ــن ذل ــد م أبع

ف عليهــا »فليــس نصــ�ي العولمــة  الأيديولوجيــة للمنتريــن لهــا أو للمشــّنع�ي

ورة«. ــرف ــاً بال ــا محافظ ــس خصيمه ورة ولي ــرف ــاً بال الي لي�ب

ــف  ــول، يص ــا يق ــة، كم ــر النهض ــذ ع ــه من ــوا علي ــا دأب ــتمراراً لم اس

ــه أقــرب لتقّمــص دور  ف العــرب مــن العولمــة بأنّ ي موقــف المثقفــ�ي
طرابيــ�ش

ريــن  ف عــى الوقائــع الجديــدة، وأول المتصدِّ الفقهــاء الذيــن كانــوا أول القّيمــ�ي

ــاً،  ــاً أو تكريه ــاً، ندب ــاً أو تحريم ــد تحلي ــا هــو طــارئ أو واف لســتقبال كل م

ــل  ــا قي ــراراً لم ــون تك ــكاد يك ــة ي ــن العولم ــوم ع ــال الي ــا يق ــ�ش م ــاً »فأك منع

ياليــة« أو »التبعيــة« أو حــىت عــن  م�ب « أو »الإ ي
مــن قبــل عــن »الغــزو الثقــا�ف

ــة««. ــة« و»غازي ــا »غربي ــة بوصفه الحداث

مع الجابري... حوار بال حوار
 » ي ي »نقــد نقــد العقــل العــر�ب

وع الأهــم لجــورج طرابيــ�ش يبقــى المــ�ش

« لمحمــد عابــد  ي الــذي بــدأه عــام 1984، ورّد فيــه عــى »نقــد العقــل العــر�ب

ي الــذي اســتغرق منــه أكــ�ش مــن ربــع 
الجابــري، وصــدر هــذا العمــل المضــىف

ي  ــر�ب ــل الع ــكاليات العق ــل )199٦(، إش ــة العق ــزاء: نظري ــة أج ي خمس
ــرن �ف ق

لم يطْل به المقام في بلده لينتقل إلى لبنان العام 1966 
ويتفّرغ للتأليف والترجمة اللذين نذر لهما عمره
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ي 
ســامي )2٠٠2(، العقــل المســتقيل �ف ي والإ )1998(، وحــدة العقــل العــر�ب

ــث )2٠1٠(. ــام الحدي ــرآن إىل إس ــام الق ــن إس ــام )2٠٠4(، م س الإ

وكان يــرّد عــى مــن لمــوه، بــأن هــل كان الأمر يســتحق كل هــذا العناء؟ 

ي 
شــكاليات الــىت ي يتبــّدى عليهــا خطابــه وبإحــكام الإ

بــأّن الجابــري بالقــوة الــىت

ــة إبســتمولوجية،  ــات يشــكل عقب ، ب ف ــ�ي اث العربي ــ�ت ــا العقــل وال اعتقــل فيه

ــواب  ــد مــن أب ي إغــاق العدي
ــك - �ف ــه بذل ف ل ــري قــد نجــح - لنعــ�ت »فالجاب

التأويــل والجتهــاد«.

ي 
ف �ف ف تزامــا طالبــ�ي ي بالجابــري إىل عــام 1959 حــ�ي

تعــود عاقــة طرابيــ�ش

، لتنقطــع بعــد  ي
ك كان يعطيــه ســعيد الأفغــا�ف ي درس مشــ�ت

جامعــة دمشــق �ف

يــن عامــاً قبــل أن تعــود مــع بدايــة الثمانينيــات، عندمــا نــ�ش لــه  ذلــك لع�ش

ف يديــه  ي مجلــة »دراســات عربيــة«، ومــا لبــث أن وقــع بــ�ي
بعــض المقــالت �ف

وع »نقــد العقل  مخطوطــة »تكويــن العقــل العربــــي«؛ الجــزء الأّول مــن مــ�ش

ه فــوراً، بــل  «، وبعــد أن قــرأه شــّجع صاحــب دار الطليعــة عــى نــ�ش ي العــر�ب

ــة »الوحــــدة« كان عــن هــذا الكتــاب،  ي مجّل
ي �ف

إّن أول مقــال كتبــه طرابيــ�ش

وقــال فيــه: »هــذا الكتــاب مــن يقــرؤه ل يعــود بعــد أن يقــرأه كمــا كان قبــل 

أن يقــرأه«.

ي يراجــع مصــادر الجابــري بعــد أن أصابه 
لكــن بمجــرد أن أخــذ طرابيــ�ش

ــق،  ــم للمنط ــن معاداته ــا م ــوان الصف ــري إىل إخ ــبه الجاب ــا نس ــك فيم الش
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يائــه كمثقــف، كمــا يقــول، لأنـّـه تعّجل  ي ك�ب
ة وبطعنــة �ف أصيــب بصدمــة كبــــ�ي

ي الحكــم عليــه.
�ف

ــة  ي البداي
وعــه اتجــه �ف ي أّن م�ش

ف طرابيــ�ش
ّ ي تقديمــه للجــزء الأول يبــ�ي

�ف

ــواهده  ــاً لش ــه وتمحيص ــداً لأحكام ــري وتفني ــد للجاب ــض نق ــون مح إىل أن يك

ي بــىف عليهــا تأكيــد فرضياتــه؛ لكنــه وجــد نفســه منســاقاً لعــدم الكتفــاء 
الــىت

وعيــة  وع نقــدي طالــب للم�ش بالتفكيــك »بــل كان عليــه أيضــاً، كأّي مــ�ش

يديولوجيــة، أن يعيــد البنــاء«،  بســتمولوجية، فضــاً عــن الجــدوى الإ الإ

ي خطــاب الجابــري، أنّــه يعــرض 
ويضيــف أّن مكمــن القــوة والخطــورة معــاً �ف

شــكاليات، »والحــال أّن كل نقــد  نفســه عــى متلقيــه مــن خــال شــبكة مــن الإ

اً لهــا، فالمطلــوب قبــل دحــض  شــكاليات يبقــى أســ�ي يكتفــي بمناقشــة نتائــج الإ

شــكاليات نفســها؛ فأســئلة الجابــري، ل أجوبتــه، هــي  النتائــج تفكيــك الإ

ــة«. الملغوم

وع  ي هــذا المــ�ش
ي طرحهــا �ف

شــكاليات والأســئلة الــىت ومــن أهــم الإ

بالعقــل  التفكــ�ي  ن،  المكــوَّ ن والعقــل  المكــوِّ العقــل  النقــدي: إشــكالية 

ي لأنظمــة المعرفــة إىل برهــان وبيــان 
ي العقــل، توزيــع الثــا�ش

والتفكــ�ي �ف

ــه  ي بوصف ــر�ب اث المغ ــ�ت ــة ال ــن، وعقاني ــن والتدوي ــكالية التكوي ــان، إش وعرف

ي بوصفــه بيانيــاً وعرفانيــاً، إضافــة إىل 
�ت اث المــ�ش برهانيــاً، وعــدم عقانيــة الــ�ت

ي 
ي والعقــل »اليونــا�ف ف العقــل العــر�ب بســتمولوجية مــا بــ�ي إشــكالية الضديــة الإ

.» ي الأورو�ب ـ 
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يعــد الجــزء المعنــون بـــ »مــن إســام القــرآن إىل إســام الحديــث«، 

ــاره  ــه، باعتب ــ�ش إلي ــم ي ي ل
ــاً عــن الأجــزاء الســابقة، حــىت أّن طرابيــ�ش مختلف

متّممــاً لهــا عــى غافــه؛ إذ إّن حضــور الجابــري فيــه أ�ت عــى نحــو عــارض؛ 

ســامي و«اســتقالته« مــن الداخــل،  ي الإ إذ يتنــاول آليــات أفــول العقــل العــر�ب

ي إىل التأكيــد أّن تغييــب القــرآن الكريــم والعقــل 
ويخلــص فيــه طرابيــ�ش

ــن  ــؤول الأول ع ــو المس ــرة ه ــة المنت ــا الحديثي ي الأيديولوجي
ــة �ف والتعددي

ــا  ــح م ــم تفتي ــم يت ــا ل ــه م ســامية، ويجــزم أنّ ــة الإ ــة العربي ــول العقاني أف

ــل  ــه العق ــة من ي المقدم
ــل، و�ف ــن مســاّم العق ــا م ــه هــذه الأيديولوجي أغلقت

ي كســب »رهــان تجديــد النهضــة معدومــاً«، 
، فســيبقى الأمــل �ف ي

الديــىف

وســتبقى الحتمــالت جميعهــا قائمــة لارتــداد نحــو مــا أســماه »قروناً وســطى 

ــدة«. جدي

ي  وعــى الرغــم مــن النقــد الشــديد الــذي وجهــه للمفكــر المغــر�ب

ه عــى  ــري أجــ�ب ــه الأخــ�ي أّن الجاب ي مقال
ف �ف ي يعــ�ت

ــ�ش الراحــل، إل أّن طرابي

ــه  ســامي، ومــن قبل اث الإ ــ�ت ي ال
ــات المراجــع �ف ــرأ مراجعــه ومئ ــرأه ويق أن يق

ــع  ــوار م ــتوجبه الح ــا يس ، وكل م ي
ــا�ف اث اليون ــ�ت ــا ال ــن قبلهم ــيحي وم المس

ــه. وع م�ش

مشروعه األهم هو »نقد نقد العقل العربي« الذي بدأه 
العام 1984 ورّد فيه على »نقد العقل العربي« للجابري
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ي 
ــىت ــة ال ــوار« الكلم ــا ح ــوار ب ــن ح ــرن م ــع ق ي »رب

ي �ف
ــ�ش ــول طرابي يق

ّي ل 
ي إىل الرحيــل، فــإ�ف

ي رثــاء الجابــري عــام 2٠1٠: »واليــوم، إذ يســبقىف
كتبهــا �ف

ي فقــط عــى النعتــاق 
ي لــه؛ فهــو لــم يســاعد�ف

ف بمديونيــىت أملــك إل أن أعــ�ت

مــن الأيديولوجــي الــذي كنتــه، بــل كانــت لــه اليــد الطــوىل، ولــو مــن خــال 

ــو  اث ه ــ�ت ــة. وال اثي ي ال�ت
ــىت ــاء ثقاف ــادة بن ــى إع ــد، ع ــد النق ــة ونق المناقض

ــد  ــن نق اث وم ــ�ت ــن ال ــف م ــوم. فالموق ــا الي ــكّل معركتن ــدسي ل ــّل الهن المح

ــاز - هــو مــا ســيحّدد  ــة بامتي ــة تراثي اث - ونحــن أّم ــاء الــ�ت اث وإعــادة بن الــ�ت

: أاندفاعــة نحــو الحداثــة أم  ف يــ�ي ي التاريــخ والجغرافيــة الب�ش
موقعنــا �ف

ــدة؟«. ــرون وســطى جدي ــاء نحــو ق النكف

ــد  ــع، وج ــم ينقط ــذي ل ــري ال ــاء الفك ــذا العط ــن ه ــم م ــى الرغ وع

ــت  ــنواته الس ي س
ــا( �ف ــارس 2٠1٦ بفرنس ي 1٦ آذار /م

ي �ف
ــو�ف ــه )ت ي نفس

ــ�ش طرابي

ــة،  ــالت يتيم ــاث مق ــتثناء ث ــة، باس ــن الكتاب ــام ع ــلل ت ــة ش ي حال
ة �ف ــ�ي الأخ

ف عامــاً، بعــد  مســاك بالقلــم لأكــ�ش مــن خمســ�ي وهــو الــذي لــم يتقــن غــ�ي الإ

ــع  ــة »الربي ــح تحــت راي ــه وهــو يذب أن شــعر بالعجــز، وهــو ينظــر إىل وطن

اً  ــ�ي ــاً صغ ــال موت ــى كّل ح ــى ع ــه يبق ــوت... ولكن ــة م ــو بمثاب «: »ه ي ــر�ب الع

عــى هامــش مــا قــد يكونــه المــوت الكبــ�ي الــذي هــو مــوت الوطــن«، وكأنـّـه 

ي عالــم 
يــط رحلتــه �ف جع رسش ي كانــت آخــر مــا خّطــه يســ�ت

بهــذه الكلمــات الــىت

ي بدأهــا مــع جــان بــول ســارتر، فيتمّثلــه عــام 19٦9، وهــو يشــكو 
الكتــاب الــىت

ــوت  ــل إزاء م ــا أن يفع ــاب م ــع كت ــاذا بوس : »م ف ــ�ي ــن المثقف ــد م ــام حش أم

ــل؟«. طف
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علي الوردي 

علي الوردي...
 التمرد على اليقينيات 

الثقافية والدينية



األول في مستقبل علم االجتماع
ي عــام 1913 وســط جــو 

ف عبــد الجليــل الــوردي �ف ولــد عــىي حســ�ي

ي امتهنــت لأجيــال تقطــ�ي الورد بســعة 
أرســتقراطي لــم تظفــر منــه عائلتــه الــىت

الحــال، فجلــب تــوق هــذا الفــىت للعلــم والمعرفــة معانــاة صبغــت بدايــة 

ــه،  ي عمل
ــار �ف ــده العط ــاعد وال ــاب ليس ــرك الكّت ــر إىل ت ــث اضط ــه؛ حي حيات

ــا لبــث أن هجــر مقاعدهــا عــام 1924؛ لأنهــا  ي م
ــىت ــم التحــق بالمدرســة ال ث

اً«، ليعمــل عنــد عطــار لــم يجــد بــّداً مــن طــرده  ف بــرأي والــده »ل تطعــم خــ�ب

ي الكاظمية حيث يتجاور مرقدا موىس الكاظم 
�ن

ي من بغداد، تشاء  ي الجانب الغر�ب
وأحمد بن حنبل �ن

الصدف أن ينشأ واحد من أهم علماء االجتماع 
هم واقعية وانفتاحاً،  ي الع� الحديث وأك�ش

العرب �ن
ي بيئة اجتماعية راضية بما تحتكم إليه من يقينيات 

�ن
ثقافية ودينية، لكنه تمّكن من النأي بنفسه عن 

ي 
ن �ن ن إسالمي�ي االنجراف مع تعصبات أك�ب اتجاه�ي

بلده، ويكّون بفكره حلقة وصل بينهما أشبه ما تكون 
بجرس االأئمة الذي يربط مسقط رأسه مع االأعظمية 

ي حنيفة عىل الضفة االأخرى لنهر دجلة. مدفن أ�ب

 منى شكري
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اً  لنشــغاله عــن الزبائــن بقــراءة الكتــب والمجــات، ليفتــح إثرهــا دكانــاً صغــ�ي

ي بعــد 
ي عــام 1931 عــاد ليلتحــق بالصــف الســادس البتــدا�أ

أداره بنفســه، و�ف

ــة عــى  ــة الثالث ــة بالمرتب أن لجــأ إىل الدراســة المســائية، ليتخــرج مــن الثانوي

مســتوى العــراق.

ــة دراســية للجامعــة  ــى بعث ف حصــل ع ــ�ي ــاً عام ــل معلم وبعــد أن عم

ــد أن  ــث بع ــم ابتع ف، ث ــ�ش ــة ال ــا بدرج ــرج منه وت، وتخ ــ�ي ي ب
ــة �ف الأمريكي

ي 
درّس ثاثــة أعــوام إىل جامعــة تكســاس لينــال درجــة الماجســت�ي عــام 1948 �ف

ســام«، وبعــد  ي سوســيولوجيا الإ
العلــوم الجتماعيــة عــن رســالته »دراســة �ف

ــوراه  ــهادة الدكت ــلمه ش ــو يس ــاس، وه ــة تكس ــس جامع ــه رئي ــأ ل ف تنّب ــ�ي عام

ي 
عــن أطروحتــه »نظريــة المعرفــة عنــد ابــن خلــدون« بأنــه ســيكون »الأول �ف

ــده عــام 195٠ كمــا يقــول صديقــه  ــم الجتمــاع«، ليعــود إىل بل مســتقبل عل

ــة  ــد الجتماعي ــوم والتقالي ــى الرس ــية ع ــ�ي سياس ــورة غ ــماع »بث ــام الش س

ي الغــرب أيضــاً«.
ــل �ف ق وحــده، ب ــ�ش ي ال

ــخ ل �ف والتاري

آراء مثيرة للجدل
ي وصلــت 

عرفتــه الأوســاط الشــعبية والعلميــة عــ�ب مؤلفاتــه الــىت

تنبأ أنه بدون الديمقراطية التي نهضت باألمم األخرى 
ال مناص من إعادة انفجار األوضاع العربية بين فترة 

وأخرى
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ــد  ي الجرائ
ــالت �ف ــوث والمق ــات البح ــن مئ ــاً ع ــاً، فض ــ�ش كتاب ــة ع إىل ثماني

ي الوحيــد 
والمجــات العراقيــة منــذ الأربعينيــات، ويــكاد يكــون المفكــر العــرا�ت

ــزال  ــا ت ــارت وم ــة، وأث ف العام ــ�ي ــه شــهرة واســعة ب ي حيات
ــت آراؤه �ف ــذي نال ال

ف إىل أقــى اليســار.  أفــكاره النقديــة الجريئــة الســخط عليــه مــن أقــى اليمــ�ي

ف قليــل معجــب وكثــ�ي حانق، كمــا يظهر  حــىت صــار اســمه عــى كل لســان، بــ�ي

ي خلفــاء مــا 
« وآراؤه �ف ف ي أحدثهــا كتابــه »وعــاظ الســاط�ي

جليــاً مــن الضجــة الــىت

بعــد العهــد الراشــدي وترفهــم ومطبليهــم، ســاخراً مــن المســاجات العبثيــة 

ي بكــر وعمــر وعــىي مــع أنهــم برأيــه يمثلــون اتجاهــاً  ف أ�ب حــول الأفضليــة بــ�ي

واحــداً.

ي قســم الجتمــاع 
ف الــوردي بعــد عودتــه مــن أمريــكا مدرســاً �ف

ّ عــ�ي

بجامعــة بغــداد، واســتمر فيهــا حــىت تقاعــده العــام 19٦9 قبــل أن يتجــاوز 
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وعــه  ف ليتفــرغ للبحــث العلمــي والتأليــف، وبالــذات م�ش السادســة والخمســ�ي

الضخــم »لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث« الــذي صــدر منــه 

ي مــن العهــد 
ي حياتــه ســتة أجــزاء وملحقــان، تغطــي تاريــخ المجتمــع العــرا�ت

�ف

ي الراهــن« 
ات التاريخيــة عاقــة بواقــع المجتمــع العــرا�ت ي »أشــّد الفــ�ت

العثمــا�ف

ــة بعــد زوال  ــة الحديث ــة العراقي ــا الدول ي اســتقرت فيه
ــىت ــام 1924 ال حــىت ع

. ولاأســف، اختفــت تتمــة هــذا الســفر المهــم عقــب وفاتــه  ي
الحكــم العثمــا�ف

وع  عــام 1995، فضــاً عــن العديــد مــن مؤلفاتــه كمذكراتــه الشــخصية ومــ�ش

.» عمــره »طبائــع البــ�ش

ي العالــم 
ي تأســيس علــم الجتمــاع �ف

يعــد الــوردي الرائــد الأول �ف

ــه  ــدد ل ــانية، والمج نس ــوم الإ ي العل
ــا�ت ــن ب ــل ع ــم منفص ــه، كعل ي كل ــر�ب الع

منــذ أســتاذه ابــن خلــدون؛ وتكمــن عبقريتــه أنــه أعــاد اكتشــاف منطــق ابــن 

ف  خلــدون، الــذي برأيــه، نجــا مــن المنطــق الأرســطي الــذي صبــغ المتقدمــ�ي

والمتأخريــن مــن مفكــري العــرب وحــىت فقهائهــم، فعمــد إىل توظيــف منطــق 

صاحــب »المقدمــة« للتحــرر مــن قيــود التفكــ�ي الكاســي�ي مســتعيناً بأحــدث 

ــي  ــث الجتماع ي البح
ــة �ف ــس مدرس ــة ليؤس ــفية والجتماعي ــدارس الفلس الم

ــ�ي  ــتقراء والتفك ــى الس ــة ع ــة مؤسس ــم نظري ــتنتاج مفاهي ــى اس ــوم ع تق

التحليــىي غــ�ي المؤطــر والنفتــاح عــى الآخــر، معلنــاً الثــورة عــى »أصحــاب 

بعد انقطاعه عن المدرسة عمل عند عطار لم يجد بّدًا 
من طرده النشغاله عن الزبائن بالقراءة

علي الوردي 



ي المنظــورات الجتماعيــة الموروثــة المصطبغــة بصبغــة 
المنطــق التقليــدي �ف

ــد«. فــون بوجــود فكــر جدي ــن ل يع�ت ــة الزاهــدة الخاضعــة الذي المثالي

« يــدرس  ي ي هــذا الســياق، دعــا إىل إنشــاء »علــم اجتمــاع عــر�ب
و�ف

ــة، وهــو  ــة والثقافي ــة والتاريخي ــا الجغرافي ي ضــوء خصوصيته
ــا �ف مجتمعاتن

ي نقــدي ل يؤمــن بالمســلمات، 
مــا نهــض بــه عمليــاً من خــال منهــج اســتقرا�أ

ي حــىت يمكــن الحكــم  ء عنــده ل بــد أن يخضــع للمنهــج التجريــىب ي
فــكل سش

ي دراســاته الجتماعيــة والتاريخيــة 
عليــه، وهــو مــا قــام بتطبيقــه بامتيــاز �ف

يــة عنــده »ل يمكــن  للعواطــف، فالطبيعــة الب�ش ي ل تقيــم وزنــاً 
الــىت

هــا مــن ظواهــر الكــون تجــري حســب  إصاحهــا بالوعــظ المجــرد فهــي كغ�ي

ء قبــل دراســة مــا جبــل عليــه مــن  ي
ي سش

نواميــس معينــة، ول يمكــن التأثــ�ي �ف

ــات«. صف

انفتاح على المنجز اإلنساني
وهــو مــا دفــع البعــض إىل اتهامــه -رغــم عــدم اعتناقــه لوجهــة فكريــة 

ي 
اقية �ف اغماتيــة أو الرؤية الســت�ش أو فلســفية بعينهــا- بأنــه متأثر بالفلســفة ال�ب

 ، ف ق�ي ، مــع أنــه رد عــى الكثــ�ي مــن شــبهات المســت�ش ي دراســة المجتمــع العــر�ب

عاد ليلتحق بالصف السادس االبتدائي بعد أن لجأ إلى 
الدراسة المسائية ليتخرج من الثانوية بالمرتبة الثالثة 

على مستوى العراق
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كيبــة فريــدة تبــدو للوهلــة الأوىل متناقضــة، وهــي  وتبــىف منهجــاً مســتحدثاً ب�ت

ف الغربيــة والعربيــة الموروثــة بانتقــاء علمــي دقيــق. تضــم الثقافتــ�ي

المفكــر الحقيقــي، بحســبه، »ل يتبــع نظريــة جديــدة بغــ�ي الســتعانة 

ي 
ه، �ف ــ�ي ــن غ ــه م ــا� نظريت ــتمد عن ــو يس ــن، فه ــن المفكري ــبقوه م ــن س بم

ف تلــك العنــا�، أو يركبهــا عــى صــورة جديــدة لــم  الغالــب، ولكنــه يربــط بــ�ي

لــة  ف تكــن معروفــة مــن قبــل«، فأخــذ ببعــض آراء الغــزاىلي والمتصوفــة والمع�ت

، إل أن تأثــره الأعمــق كان  ف ، ومــن معا�يــه العقــاد وطــه حســ�ي ف والمتكلمــ�ي

ي أعــاد 
بابــن خلــدون خاصــة نظريتــه حــول »�اع البــداوة والحضــارة« الــىت

ــرر  ــ�ي المتح ــاع الأمري ــم الجتم ــزات عل ــره بمنج ــن تأث ــاً ع ــا، فض صياغته

اته التاريخيــة  ي تفســ�ي
نســبياً مــن المدرســة التقليديــة، فارتكــز عليهمــا �ف

ــب  ــل أغل ، عــى وجــه الخصــوص، فحل ي
ي والعــرا�ت ودراســة المجتمــع العــر�ب

ــة منهــا بســبب عــدم إلمامــه بلغــة أهلهــا،  مناطــق العــراق باســتثناء الكردي

علي الوردي 



حســب قولــه، وتوصــل إىل أن �اع البــداوة والتمــدن هــو الــذي يفــرز ازدواج 

ف الجتماعــي«. الشــخصية العربيــة الــذي بــدوره ينتــج مــا أســماه »التنــارسش

ون  ســاءة فهــم هــذا الزدواج الــذي ظــن كثــ�ي ولطالمــا شــعر بالأســف لإ

ه للشــخصية العراقيــة، مــع  ي تفســ�ي
أنــه يذهــب فيــه مذهبــاً نفســياً محضــاً �ف

ــة  ــة اجتماعي ــده أنتجــت ثنائي ــة لبل ــة التاريخي ــة الجغرافي ــه قــال إّن الثنائي أنّ

ف مــن القيــم تتعايشــان بفعــل هــذا  ف متناقضــ�ي تاريخيــة، وإن تصــادم نظامــ�ي

ــلوك  ي الس
ــخصية �ف ــه ازدواج ش ــأ عن ــد أن ينش ــق ل ب ــي العمي رث التاريخ الإ

ــص  ــرى، ل يخت ــا ي ، كم ــىي ــب التحلي ــذا المذه ــردي، وه ــس الف ــام ولي الع

ي فقــط، فـــ »تاريــخ التصــ�ي الجتماعــي الــذي أدى 
تطبيقــه بالمجتمــع العــرا�ت

ي 
ي لــه تاريــخ طويــل... والبــذرة الــىت ي المجتمــع العــر�ب

إىل اســتفحال الزدواج �ف

ســام وقيــم  ف قيــم الإ اع الجتماعــي بــ�ي ف نشــأ حولهــا انبعثــت مــن جــراء الــ�ف

؛ عالــم الفكــر المثــاىلي  ف ف متناقضــ�ي ي عالمــ�ي
البداوة...وبهــذا أصبحنــا نعيــش �ف

مــن ناحيــة وعالــم الفعــل الواقعــي مــن ناحيــة أخــرى«.

كشف غطاء القداسة
ي المجتمــع ليــس 

مــع ذلــك كان الــوردي يؤمــن أّن التناقــض الداخــىي �ف

ــام،  ــدم إىل الأم ــور والتق ــم للتط ــع الدائ ــو الداف ــل ه ــق؛ ب ــلبياً بالمطل س

مشروعه األهم هو »نقد نقد العقل العربي« الذي بدأه 
العام 1984 ورّد فيه على »نقد العقل العربي« للجابري
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ــة  ــة المنهجي ــب الرام ــة تتجن ــه الجتماعي ي نظريت
ــطاً �ف ــاً وس ــذ طريق فاتخ

، بــدءاً مــن  ي
المثاليــة للجــدل الهيجــىي والمنهجيــة البدئيــة للمنطــق الخلــدو�ف

 » ف « )195٠( مــروراً بـ«وعــاظ الســاط�ي ي
مؤلفــه الأول »شــخصية الفــرد العــرا�ت

ي )1955( وأســطورة الأدب الرفيــع )1957(  )1954( و«مهزلــة العقــل البــ�ش

 )19٦2( ابــن خلــدون  ومنطــق   )1959( والعقيــدة  العلــم  ف  بــ�ي والأحــام 

ي )19٦5(.
ــرا�ت ــع الع ــة المجتم ي طبيع

ــة �ف و«دراس

ي مجــال 
امتــاز الــوردي أنــه كان متابعــاً لأحــدث الدراســات الغربيــة �ف

تخصصــه وهوامشــه كعلــم النفــس والفلســفة والقتصــاد والسياســة 

يــاء النظريــة والعلــوم التطبيقيــة، وكانــت لديــه مقــدرة فريــدة  ف وحــىت الف�ي

عــى تبســيط أكــ�ش الأفــكار تعقيــداً، ليقدمهــا وجبــة ســهلة للقــارئ العــادي 

ل بالعلــوم النخبويــة مــن برجهــا العاجــي إىل  ف غــ�ي المتخصــص؛ فــ�ف

ــة  ــة وجدلي ــس التاريخي ــة مارك ــية ومادي ــد الجنس ــة فروي ــة؛ كنظري العام

ي 
ــن ســاهموا �ف ــوردي »مــن أعظــم الفاســفة الذي ــذي يعــده ال هيجــل ال

ي العــر 
ورة التاريخيــة وأحــد رواد علــم الجتمــاع �ف إنشــاء منطــق الصــ�ي

ــث«. الحدي

تنّبأ له رئيس جامعة تكساس وهو يسلمه شهادة 
الدكتوراه بأنه سيكون »األول في مستقبل علم 

االجتماع«
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اه ينتقــد  كان الــوردي يؤمــن أن ل أحــد يملــك الحقيقــة المطلقــة؛ فــ�ت

، الــذي ل يخلــو مــن طرافــة، كاشــفاً غطــاء القداســة  ف بأســلوبه العلمــي الرصــ�ي

عــن كثــ�ي مــن الشــخصيات والأفــكار، بــدءاً مــن فيتاغــورس وأفاطــون 

ــه،  ي بعــض آرائ
ــدون نفســه �ف ــن خل ي واب ــارا�ب ــن رشــد والف وأرســطو مــروراً باب

« عــى مــر العصــور  ف ف والمقلديــن مــن »وعــاظ الســاط�ي وانتهــاًء بأحمــد أمــ�ي

ــه أن يســميهم. ــو ل كمــا كان يحل

ي حركــة دائبــة وكل فكــرة ل بــد أن يتأثــر صاحبهــا 
ء بنظــره �ف ي

كل سش

بمحيطــه الجتماعــي والفكــري بشــكل أو بآخــر؛ لأنــه يســتخدم أدوات عــره، 

ــة  ــن أزم ــا�ف م ــياق ع ــذا الس ي ه
ــة، و�ف ــكاره البالي ــى أف ــور ع ــا يث ــىت عندم ح

ي بلــده تذّكــر بمــا مــر بــه نجيــب محفــوظ 
فكريــة بعــد انتهــاء الحكــم الملــ�ي �ف

ي كانــت تلهمــه.
عقــب ثــورة 1952 بــزوال البيئــة الــىت

ــرة  ــع نظ ــاة والمجتم ــر إىل الحي ــت أنظ ــة »كن ــك المرحل ــن تل ــول ع يق

ــا  ــوز 1958 وم ي تم
ــت �ف ي حدث

ــىت ــة ال ــم شــهدت الأحــداث الصاخب ــة، ث معين

ي طبيعــة البــ�ش 
ي القديمــة �ف

ي نظريــىت
ي مخطــئ �ف

بعــده وأدركــت عنــد ذلــك أ�ف

ــه  ي بوجــه خــاص«، فاتســمت مؤلفات
بوجــه عــام وطبيعــة المجتمــع العــرا�ت

ــة  ــا التنويري ــدي ومضامينه ي النق ــلوبها الأد�ب ــام 1958 بأس ــل ع ــة قب الخمس

تأثره األعمق كان بابن خلدون خاصة نظريته حول 
صراع البداوة والحضارة التي أعاد صياغتها
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الجديــدة الســاخرة، لذلــك واجهــت انتقــادات لذعــة، أمــا مــا صــدر لــه بعــد 

وعــه  امــاً، وهــو مــا تمثــل بم�ش ف ذلــك فقــد غلــب عليــه طابــع علمــي أكــ�ش ال�ت

. ي
ــة حــول طبيعــة المجتمــع العــرا�ت ــة اجتماعي ي وضــع نظري

�ف

منهج واقعي بعيد عن المثالية
ــم  ي عل

ــه �ف ــن إنجازات ــة ع ــل أهمي ــة ل تق ــوردي التاريخي ــاهمات ال مس

ســامي  الجتمــاع، فأعــاد قــراءة العديــد مــن أحــداث وشــخصيات التاريــخ الإ

ي 
يــة الــىت وفــق منهــج واقعــي بعيــد عــن المثاليــة يأخــذ بالعتبــار الميــول الب�ش

ــا الشــائكة  ل يمكــن تجاهلهــا، وذلــك بإلقائــه الضــوء عــى كثــ�ي مــن القضاي

ف الخــوض فيهــا لحساســيتها. ي تجنــب معظــم الدارســ�ي
الــىت

ي ألــزم نفســه 
وقــد اتســمت معالجتــه بالموضوعيــة الشــديدة الــىت

ي مــر بهــا 
ف لأهــم الأحــداث الــىت بهــا؛ مــن خــال تحليلــه العلمــي غــ�ي المتحــ�ي

ى وعاقــة عــىي ومعاويــة، وجــذور  ســامي، وبالــذات الفتنــة الكــ�ب التاريــخ الإ

ــا  ي منه
ــا�ف ــزال تع ــا ت ــات م ــن تداعي ــه م ــا تبع ، وم ي

ــىف ــيعي الس ــراع الش ال

الأمــة حــىت الوقــت الراهــن، وفيهــا أعــاد معظــم مــا جــرى إىل أنــه محصلــة 

ي 
ف دافعــي الواقعيــة والمثاليــة، تطــور إىل خافــات مذهبيــة دينيــة �ف �اع بــ�ي

ي المقــام الأول.
ظاهرهــا، لكــن منشــأها ســياسي �ف

ــب  ف الشــيعة والســنة، وطال ــ�ي ــذ الخــاف الطائفــي ب ــذا دعــا إىل نب وب

ف  بالنظــر إليــه عــى أنــه خــاف تاريخــي تجــاوزه الزمــن، ويجــب عــى المســلم�ي
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ي مــرت بمــا مررنــا 
عوضــاً عــن ذلــك اســتلهام العــ�ب مــن الأمــم المتقدمــة الــىت

ــل  ــن صلي ــلطة م ــى الس ــراع ع ــل أدوات ال ــن تحوي ــت م ــا تمكن ــه، لكنه ب

اع. الســيوف إىل صناديــق القــ�ت

اً ممــا ســيقوله »لــم  ي آخــر أيــام حياتــه آثــر الــوردي الصمــت؛ لأن كثــ�ي
�ف

ي ثنايــا 
ي أعلــن عنهــا �ف

يحــن وقتــه«، وهــذا ربمــا يفــ� أن كتبــه الســبعة الــىت

ي 
ي حياتــه، لكــن إرثــه مــا يــزال يتكلــم حامــاً �ف

كتبــه المطبوعــة لــم تــر النــور �ف

فها وفــكك مســبباتها،  ي اســت�ش
طياتــه رؤيتــه لحــل لكثــ�ي مــن المعضــات الــىت

ي نهضــت بالأمــم الأخــرى ل منــاص مــن 
ــه بــدون الديمقراطيــة الــىت ــأ أن فتنب

ة وأخــرى بســبب جــذور العصبيــات  ف فــ�ت إعــادة انفجــار الأوضــاع العربيــة بــ�ي

ي تحديــداً، وهــو يعيــش واقعــاً 
ي والعــرا�ت ي تتحكــم بشــخصية الفــرد العــر�ب

الــىت

اً للتاريــخ وثاراتــه وقيــم وأعــراف اجتماعيــة وعصبيــات طائفيــة  مجتمعيــاً أســ�ي

ي النفــوس، فضــاً عــن الســتبداد 
وعشــائرية معقــدة ماتــزال بقاياهــا كامنــة �ف

الســلطوي وأبواقــه الــذي طالمــا حــذر منــه، وهــو يعيــد إحيــاء رفــات 

الرواســب الجتماعيــة والثقافيــة التقليديــة القديمــة ويرســخها لمصلحتــه مــن 

نــا  ي أســلوب تفك�ي
جديــد، كمــا نشــهده اليــوم، داعيــاً إىل أن »نحــدث انقابــاً �ف

ي القــرون المظلمــة«.
الــذي يســ�ي عــى نمــط مــا كان يفكــر بــه أســافنا �ف

آمن أن ال أحد يملك الحقيقة المطلقة وانتقد بأسلوبه 
العلمي الرصين كثيرًا من الشخصيات واألفكار
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فهمي جدعان 

فهمي جدعان .. إذ يدعو إلى 
تحرير اإلسالم من التطرف 

والغلّو الديني



ة ودفاعــاً عــن  ف أعمالــه، أكــ�ش غــ�ي ي مضامــ�ي
بــل يبــدو جدعــان، �ف

ســام، أو الذيــن  ، مــن الذيــن يزعمــون النطــق باســم الإ ف ســام والمســلم�ي الإ

ســام« مــن أهلــه، ناهيــك عــن اشــتغاله عــى  يراهنــون عــى »اختطــاف الإ

ــرأة،  ي موضــوع الشــتغال عــى الم
ــل �ف ــرأة؛ ب ــة والم أســئلة النهضــة والحري

ــن  ــن المفكري ــد م ــد العدي ــة عن ــة الذكوري ــ�ي للعقلي ــور الكب ــم الحض وبحك

ي المنطقــة، يبــدو فهمــي جدعــان حالــة فريــدة، واتضــح ذلــك، 
ف �ف والباحثــ�ي

ف كتابــه الــذي جــاء تحــت عنــوان »خــارج ال�ب:  ي مضامــ�ي
عــى الخصــوص، �ف

ــة«. ســامية الرافضــة وإغــراءات الحري ي النســوية الإ
بحــث �ف

يتقدم المفكر فهمي جدعان، المفكرين العرب 
ك  ن الذين ينت�ون لهاجس المش�ق والمسلم�ي
ويج للخطاب  ي معرض الدعوة وال�ق

، �ن ي
نسا�ن االإ

سالمية.  االإصالحي، انطالقاً من الذات العربية االإ
بمع�ن أّن دعواته االإصالحية ال تنت� للمرجعيات 

الطائفية واالأيديولوجية، وإال لكانت هذه الطوائف 
ويج الأعماله، كما  ي ال�ق

واالأيديولوجيات، منخرطة �ن
ي العديد من االأسماء عىل الساحة 

هو السائد �ن
سالمية. العربية واالإ

  منترص حامده

    كاتب مغريب
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ــر  ــا: »تحري ي أبرزه
ــىت ــه ال ــن أعمال ــزءاً م ــ�ب..« ج ــارج ال ي »خ

ــأ�ت وي

ــود  ي وع
ــال �ف : مق ي

ــا�أ ــاص النه ي الخ
ــولت«؛ »�ف ــن التح ــائل زم ــام ورس س الإ

ســام  النظــم الفكريــة العربيــة المعــا�ة«، »أُســس التقــدم عنــد مفكــري الإ

ي والســياسي 
ي جدليــة الديــىف

ي الحديــث«، »المحنــة – بحــث �ف ي العالــم العــر�ب
�ف

ســام«، »الطريــق إىل المســتقبل: أفــكار – قــوى لاأزمنــة العربيــة  ي الإ
�ف

ــة  ي تشــكات ومســالك التجرب
: دراســات �ف ي الحــا�ف

ي �ف
المنظــورة«، »المــا�ف

الفكريــة العربيــة«، »ريــاح العــر: قضايــا مركزيــة وحــوارات كاشــفة«، 

ــواها. ــة«، وس ــّدس والحري »المق

»خارج الرسب: بحث يف النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات الحرية«
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»إصالح اإلنسان«
ي حاجــة، بعــد أن اســتقر دينهــم 

ف ليســوا �ف يــرى جدعــان أّن المســلم�ي

ي هــذا العالــم وفــق 
ي أفئــدة وقلــوب العالــم، إىل أن يخططــوا لوجودهــم �ف

�ف

ــن  ــا نح ــدر م ــة، بق ــرب الدائم ــال والح ــراع والقتت ي ال
ــة �ف ــادئ السياس مب

ــة  ــادئ الأخاقي ــة، والمب ، والقيم ــىف ــان« بالمع نس ــاح الإ ــة إىل »إص ي حاج
�ف

ف عــن حضــارات الســتبداد 
ّ نســانية الرحيمــة، وبذلــك وحــده ســنتم�ي والإ

والهيمنــة والســتعباد، وبذلــك وحــده يمكــن أن نكــون قــدوة ونموذجــاً لــدى 

ــا ولشــعوبنا الخــ�ي والســعادة  ــا ولأبنائن ــن، وبذلــك وحــده يتحقــق لن الآخري

والرفاهيــة والطمأنينــة والأمــن، ل العــذاب والمتحــان الدائــم والوضــع 

الشــقي.

ــاص،  ــق الخ ــو طري ــادل، ه ــىي الع ــم، التواص ــي الرحي ــان التق يم الإ

ــتبداد  ــلطة والس ــرد والس ــراءات التف ــكون بإغ « المس ــتعىي ــان المس يم ل »الإ

ــال. والنفص

لنتوقــف عنــد بعــض إشــارات جدعــان، ذات الصلــة بوقائــع وقضايــا 

«، أو »الفــو�ف  ي وأحــداث، ومنهــا: مواقفــه مــن أحــداث »الربيــع العــر�ب

الخاقــة«؛ حيــث جــاءت إشــارات جدعــان حــول الأحــداث بشــكل مختلــف 

فهمي جدعان: مهمتنا ال تنحصر فقط في تلقي التراث 
وإنما أيضًا، وربما بقدر أكبر، في إبداع التراث

فهمي جدعان 



ي أحقيــة الشــباب 
ي القــراءات، دون أن يُشــكك �ف

ي بــا�ت
اً، مقارنــة بالســائد �ف كثــ�ي

ي الــذي خــرج للشــارع احتجاجــاً عــى الأنظمــة العربيــة المعنيــة،  العــر�ب

ي مســارات تتوعــد بأزمنــة 
ي نجمــت تجــري �ف

اً مثــاً؛ أّن النتفاضــات الــىت معتــ�ب

ي نهضــت مــن أجلهــا، 
صعبــة، وتتوخــى تحقيــق أهــداف ليســت هــي تلــك الــىت

عــة يجــري فيهــا  وأّن الخريطــة العربيــة تتشــكل اليــوم وفــق تخطيطــات ُمخ�ت

ــم  ــا وتحك ــدت صاحيته ي فق
ــىت ــم ال ــن النظ ــدلً م ــدة ب ــم جدي ــال نظ إح

ي والختــالت 
ــذا�ت ــك والتدمــ�ي ال ــة والتفكي ــات التجزئ ــا آلي أعطافهــا وجنباته

ــة. البنيوي

ــراءة  ــّخ »الق ي ف
ــان �ف ــي جدع ــة فهم ــن طين ف م ــ�ي ــر رص ــقط مفّك ل يس

ي حيــاة الأمــس أولً، ومــن 
ة �ف المؤامراتيــة«، ولكنــه يتحــدث انطاقــاً مــن خــ�ب

ــاً. ــاة اليــوم ثاني ــة لتطــورات حي قــراءة متأني

إنقاذ الديمقراطية
ي هــذا الصــدد، مــن بــاب إنقــاذ 

حــه �ف أمــا المخــَرج الَعَمــىي الــذي يق�ت

وري  الديمقراطيــة عــى وجههــا الســديد، فيتــّم عــ�ب تزويــد العامــة بقــدر �ف

؛ لأّن الديمقراطيــة غــ�ي العالمــة لــن تقــود إل  ف مــن المعرفــة والعلــم والتميــ�ي

ي مســاحات واســعة 
ي �ف إىل مدينــة جاهلــة؛ لأّن الحقيقــة هــي أّن الواقــع العــر�ب

محكــوم حــىت اليــوم بمنطــق البــداوة، وهــو منطــق يســتعىي تمامــاً عــى 

الديمقراطيــة.
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ــي  ــع فهم ــة م ــة وتاريخي ــرى طريف ي ذك ــر�ب ــرب الع ي المغ
ف �ف ــ�ي وللباحث

هــا الراحــل محمــد عابــد الجابري،  جدعــان، وذات صلــة بسلســلة مقــالت ن�ش

مــام أحمــد بــن  ق الأوســط« اللندنيــة، تتطــرق لمحنــة الإ ي صحيفــة »الــ�ش
�ف

ــة إىل  ــام؛ أي دون الإحال ــادة الخ ــل الم ــوع إىل أص ــن دون الرج ــل، ولك حنب

ــو أّن هــذا  ــان، ول ــن هــذا المصــدر، ســوى فهمــي جدع ــم يك المصــدر، ول

ي قــدرة الجابــري العلميــة، بمــا تطلــب لحقــاً مــن 
، لــم يشــّكك قــط �ف الأخــ�ي

ــذراً  ــادره، معت ي مص
ــان �ف ــم جدع ــراً اس ــه، ذاك ــح خطيئت ــري، أن يُصح الجاب

ــه  ــت، ورّد علي ــق الوق ــث ولضي ــه كباح ــه ب ــان لثقت ــث جدع ــأ لبح ــه لج بأنّ

ــة والنافعــة. ــة، هــذه أخــاق الأقــام الوازن ــة متبادل جدعــان بتحي

»تحرير اإلسالم ورسائل زمن التحوالت«
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ــه أّلــف  ســام«، حــىت أنّ وّجــه جدعــان الدعــوة مــراراً إىل »تحريــر الإ

ــا  ــن، م ــولت«، ولك ــن التح ــائل زم ــام ورس س ــر الإ ــوان »تحري ــاً بعن كتاب

ســام«؟ يُجيــب جدعــان بأنّــه ل يقصــد »تحريــر  المقصــود بـــ »تحريــر الإ

ى ول تقديــم إســام جديــد، ول بالأحــرى  ســام مــن مقدماتــه الكــ�ب ديــن الإ

ســام،  ســامية، وإنمــا الدفــاع عــن صــورة لاإ شــجب التجربــة التاريخيــة الإ

ــة،  ــورة نقي ــم: ص ــم العظي ــه المنظ ــوق كتاب ــن منط ــادرة ع ــا ص ماهيته

ي الحســبان ثاثــة ُمحــّددات عــى 
أصليــة، ُمتحــّررة مــن الختــالت، وبأخــذ �ف

ــاده  ــي، واجته ــوص الوح ي لنص
ــا�ف يم ــىي والإ ــخىي العق ــه الش ــل؛ تمثل الأق

اً، اعتقــاده  ي مســائل الوجــود والمجتمــع، وأخــ�ي
ي �ف

نســا�ف النقــدي العقــىي الإ

ــاراً  ــون خي ــاش، وأن يك ــتحق أن يُع ــن يس ــه، دي ي ذات
ــام �ف س ــن الإ ــأّن دي ب

نســان يريــد أن يحيــا حيــاة أخاقيــة، عادلــة كريمــة، فمــن  إنســانياً عاقــاً لإ

وري بــذل الوســع مــن أجــل حمايــة هــذا الديــن مــن أهلــه أولً، ومــن  الــرف

ــاً«. ــه ثاني أعدائ

ــاً،  ــام« أيض س ــر الإ ــعار »تحري ــان ش ــي جدع ــع فهم ــة؛ يرف ي النتيج
�ف

، وإنمــا  ــة أو واعظــاً أو إســامياً سياســياً أو غــ�ي ســياسي ــاره داعي ليــس باعتب

ــاً. ــاً، ونقدي ــاً، واقعي ــاً تكاملي فم منهجــاً عقاني ــ�ت ــراً يل ــاره مفك باعتب

اإلسالم السياسي بدعة أيديولوجية
ــس  ــف ل لب ــامية، موق س ــركات الإ ــرة الح ــن ظاه ــان م ــف جدع موق

ســام الســياسي »بدعــة أيديولوجيــة حديثــة، ونَســٌج  فيــه؛ حيــث يــرى أّن الإ
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عــى منــوال الأحــزاب السياســية الحديثــة، وأنــه انحــراف �يــح عــن غائيــة 

ــية  ــة سياس ــة، ل حرك ــة حضاري ــة أخاقي ــي غائي ي ه
ــىت ــة ال ــام الحقيقي س الإ

ــف«. ــاء للمختل قص ــة والإ ــلطة والغلب ــب الس ــة تطل مكيافيلي

ف الفينــة والأخــرى  وقــد تطلــب منــه نقــد الظاهــرة التوقــف بــ�ي

ســام وأصــول الحكــم«،  ــرازق، صاحــب »الإ ــد ال ــد اجتهــادات عــىي عب عن

ــه يصعــب  ــص إىل أن ــل أن يخُل ــادات، قب ــك الجته ــت تل ي طال
ــىت ــردود ال وال

ــك،  ــو ُمل ــا ه ــام بم س ــن الإ ــل دي ي تمث
ــوة �ف ــالية للنب ــة الرس ال الغائي ف ــ�ت اخ

ــوى أو  ــزاب أو ق ــا أح ــا وتغذيه ــا وتدعمه ــة تقيمه ــية دنيائي ــة سياس أي دول

ف الدولــة، وتّدعــي أّن رســالة  ف نفســها وبــ�ي جماعــات سياســية توّحــد بــ�ي

ســام وحقيقتــه ومســتقبله منوطــة بالفعــل الســياسي لهــذه الأحــزاب أو  الإ

الجماعــات.

ســام ينبغــي أل يكــون موضوعاً  والســبب عنــده بََدهــي؛ هــو أّن دين الإ

ــة  ــات الديني ــبيتها، وأّن الغائي ــا ونس ــا ومراوغاته ــة وخدعه ــل السياس لأحابي

ــة  اتيجيات المغامــرة والمؤامــرة والمكيافيللي ســ�ت ينبغــي أل تكــون خاضعــة لإ

والذرائعيــة السياســية الاأخاقيــة.

يأخذ جدعان على التيار اإلسالمي بشكل عام، ذلك 
التعلق الشديد بمنظور ظاهري حرفي في مقاربة وفهم 

النصوص الدينية
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ســامي بشــكل عــام، ذلــك التعلــق  كمــا يأخــذ جدعــان عــى التيــار الإ

ي مقاربــة، وفهــم النصــوص الدينيــة 
ي �ف

الشــديد بمنظــور ظاهــري حــر�ف

ة ل يمكــن  ي تمّثــل القضايــا الجتماعيــة والكونيــة الخطــ�ي
المتشــابهة، و�ف

ــاءة  س ــز والإ ــف والعج ــباب الضع ــه إل أس ــام وأهل س ــن الإ ــل لدي أن يحم

ي الســياق الحضــاري الراهــن، 
ــه بشــكل صــادم �ف والتخلــف، وهــذا مــا نعاين

ويكفــي تأمــل تفاعــل الــرأي العــام العالمــي مــع الظاهــرة »الداعشــية«، عــى 

ــر. ــال ل الح ــبيل المث س

القراءة الحرفية للنصوص الدينية
ومــن بــاب ســحب البســاط عــن مــآزق هــذه القــراءة الحرفيــة أو القــراءة 

النصيــة لفهــم النصــوص الدينيــة، يذهــب جدعــان أيضــاً إىل أنـّـه لــن يتقــدم 

ي الأزمنــة الحديثــة إل بالتحــرر مــن الرؤيــة التباعيــة الحرفيــة 
ســام �ف الإ

للنصــوص المتشــابهة، وباختيــار قــراءة لهــا، معــززة بالتأويــل والفهــم 

ــة. ــه المصلحي ــه ومتطلبات ــن وطبائع ــق لأحــكام الزم ، المواف ــىي العق

اث، وهــو مؤّلــف  فت أعمــال جدعــان بالشــتغال عــى ســؤال الــ�ت تمــ�ي

مــام أحمــد بــن حنبــل، وعنوانــه  ي تطرقــت لمحنــة الإ
أحــد أهــم الكتــب الــىت

ســام«، ويمكــن تصنيــف  ي الإ
ي والســياسي �ف

ي جدليــة الديــىف
»المحنــة – بحــث �ف

ي اشــتغلت 
ي مقــام تقييــم وتقويــم المشــاريع العلميــة الــىت

أعمــال جدعــان �ف

ــاء  ــة: »إحي ــات ثاث ي اتجاه
ــان �ف ــا جدع ــث يُخّصه اث؛ حي ــ�ت ــئلة ال ــى أس ع

اث«، آخــذاً عليها الســقوط  اث«، و«إعــادة قــراءة الــ�ت اث«، »اســتلهام الــ�ت الــ�ت
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اث، مثــاً، ويقصــد بهــا تجســيد  ي بعــض المزالــق؛ فمــع جماعــة إحيــاء الــ�ت
�ف

ــاح  ــه مفت اث ســيقدم ل اث، يــرى أّن مــن يظــّن أّن الــ�ت الفهــم الســلفي للــ�ت

جميــع الأبــواب المغلقــة هــو بــكل تأكيــد إنســان حالــم، لكــن مــن المؤكــد 

ي 
ــن دمجــه �ف ــف، ويمك ــة التثق ــور بعملي ــراث حــي يتبل ــاك ت ــه ســيكون هن أنّ

منظومــة الحــا�ف وعيشــه عــى نحــو غــ�ي قــ�ي؛ أّمــا مــع جماعــة اســتلهام 

، بإســقاط غطاء  اث، فُيلخصهــا جدعــان بمــا يُشــبه تســويغ لقيــم الحــا�ف الــ�ت

ــا  ــأ إليه ــويغية يلج ــة أو تس ــة صوري ــي عملي ــا ه ــة هن ــا، والعملي ي عليه
ــرا�ش ت

ف بأننــا نوقــر  اثيــ�ي ف مــن ال�ت ي العيــون، وإيهامــاً للمتعصبــ�ي
هــؤلء ذّراً للرمــاد �ف

اث؛  اً، مــع جماعــة إعــادة قــراءة الــ�ت اث ونأخــذ منــه، أي نســتلهمه؛ وأخــ�ي الــ�ت

فــإّن جدعــان يطلــب مــن هــؤلء التفطــن لجزئيــة دقيقــة، مفادهــا أّن »مهمتنــا 

ي إبــداع 
، �ف اث وإنمــا أيضــاً، وربمــا بقــدر أكــ�ب ي تلقــي الــ�ت

ل تنحــر فقــط �ف

اث«. الــ�ت

الخطاب الديني بشأن المرأة
ي لجتهــادات فهمــي جدعــان بخصــوص القضيــة النســائية؛ وهــي 

ــأ�ت ن

: الأوىل  ف ــيت�ي ف أساس ــ�ي ف طائفت ــ�ي ال ب ف ــ�ت ــا لاخ ــرض بدوره ي تتع
ــىت ــة ال القضي

ــة  ــة غربي ــىف مقارب ــة تتب ــة، والثاني ــة ُمتصلب ــامية محافظ ــة إس ــىف مقارب تتب

ســام، مــورداً أســئلة مؤرقــة مــن قبيــل: »هــل حقــاً  إثنيــة عرقيــة معاديــة لاإ

ــن  ــ�ش م ــذ أك ــم من ــرآن الكري ي الق
ــَغ �ف ــا صي ــرأة، كم ــأن الم ــاب بش كان الخط

ح  ي بعــض الأحيــان لمــا يقــدم ويقــ�ت
14٠٠ عــام، أكــ�ش تحرريــة بــل ومخالفــاً �ف

حاليــاً؟ وكيــف يمكــن أن نوافــق عــى اســتبدال النصــوص القرآنيــة بالتقاليــد 
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ي حــّد ذاتــه 
الأبويــة، ونوِهــم النــاس بعــد ذلــك بــأّن القــرآن الكريــم يقــوم �ف

ــرأة المســلمة  ــح أّن الم ــوي؟ وهــل صحي عــى نظــام أقــرب إىل النظــام الأب

ــوم  ــزال إىل الي ــا ت ــود وم ــن الجم ــرون م ــة ق ــت طيل ــارات تم ــة لختي ضحي

ي ظــّل نظــام اجتماعــي يُطيــل باســم الديــن وبدرجــات متفاوتــة أمــد 
تعيــش �ف

ــخ  ــُل أّل نجــد، عــ�ب كّل عصــور تاري ــف يُعَق ــه؟ وكي ــرزح تحت ــذي ت الجــور ال

هــا مــن الأســئلة  اً واحــداً وضعتــه امــرأة مســلمة؟ وغ�ي ســام، ولــو تفســ�ي الإ

ــه  ــام ب ــا ق ــتحضار م ــا اس ــّول لن ي تخ
ــىت ــة ال ــارات النقدي ش ــادات والإ والجته

ــا المــرأة. ي معــرض التعامــل مــع قضاي
، �ف ف الإصاحــي، قاســم أمــ�ي

فهمي جدعان 
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رضوان السيد.. 
»موالنا« المدافع عن الدولة 

الوطنية



اف، اجتمعــت ثّلــة مــن الأســماء  ي ســياق تكريــس ثقافــة العــ�ت
�ف

ي المنطقــة، ومــن الخــارج أيضــاً، يتقدمهــا صديقــه 
الفكريــة والبحثيــة �ف

الســيد ولــد أبــاه وبرانــون ويلــر، لتنــ�ش كتابــاً ضخمــاً، احتفــاًء بالرجــل، جــاء 

ــداة إىل  ــات مه ــر: دراس ــخ والمصائ ــة والتاري ــة والدول ــوان: »الأم ــت عن تح

«، حيــث جــاء المجلــد الــذي  ف الأســتاذ رضــوان الســيد بمناســبة بلوغــه الســت�ي

ي حــواىلي 9٠٠ 
، �ف ف صــدر عــن الشــبكة العربيــة لاأبحــاث ونــ�ش منــذ بضــع ســن�ي

صفحــة.

، رجل موسوعي،  ي
جم ومحقق لبنا�ن مفكر وم�ق

ي 
ي ذلك سوى قلة قليلة من االأسماء �ن

ال ينافسه �ن
ي النهل 

المنطقة، إنّه رضوان السيد الذي جمع �ن
ي مؤسسة االأزهر 

ن العلوم الدينية )درس �ن العلمي ب�ي
ي ألمانيا(، 

نسانية )درس �ن يف( والعلوم االإ الرسش
ي مجاله، 

ة قّلما يتمتع بها من يتخصصون �ن ن وهذه م�ي
باطالعه ومتابعته للفلسفات والمناهج الحديثة 

والمعارصة من جهة، وتواصله المتجدد مع أساتذة 
وزمالء من مختلف المشارب والمرجعيات، من جهة 

أخرى.

  منترص حامده

    كاتب مغريب
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بجامعــة صنعــاء،  بالتدريــس  اشــتغل  أن  الســيد  لرضــوان  ســبق 

ي الجامــع الكبــ�ي بالمدينــة العريقــة عــى قــراءة 
ف �ف وعكــف عــى مــدى عامــ�ي

المخطوطــات الكاميــة والفقهيــة والتاريخيــة الزيديــة، والكتابــة عنهــا، ونــ�ش 

ي فكــره وكتابتــه، 
ات علميــة، وقــد بقيــت »الهجــرة اليمنيــة« �ف ي نــ�ش

بعضهــا �ف

اث  ي مجــال العمــل عــى ال�ت
ي الكتــاب ســالف الذكــر، عامــة بــارزة �ف

كمــا نقــرأ �ف

ــة بالأزهــر، وعــرف  ي لاأمــة؛ حيــث عــرف الأشــعرية والصوفي
ي والثقــا�ف

ــىف الدي

ف  لــة لــدى أســتاذه جــوزف فــان إس بألمانيــا؛ إذ هــو أكــ�ب المتخصصــ�ي ف المع�ت

ســماعيلية والزيديــة  ماميــة والإ المعا�يــن فيهــم. وتابــع الهتمــام بالإ

ي ُعمــان 
لــدى أســتاذيه؛ مادلونــغ وهالــم، قبــل الرحلــة اليمنيــة وبعدهــا. و�ف

ي 
ي تجربتهــم الأوىل �ف

باضيــة بعــد أن كان قــد كتــب �ف ازدادت معرفتــه بالإ

مفاهيــم الجماعــات، ومــا يــزال يتابــع التأمــل والعمــل عــى تجاربهــم 

ســامية  ي التيــارات والمذاهــب الإ
اتهــم �ف الكاميــة والسياســية والفقهيــة، وتأث�ي

الأخــرى.

ي المنطقــة، مــن الذيــن يرغبون 
ف الشــباب �ف اشــتهر الســيد لــدى الباحثــ�ي

ــة  ــه العلمي ــة، بإدارت ــة العربي ــات الفكري ــم المج ي أه
ــ�ش �ف ــون بالن ويحلم

ة، رفقــة الفضــل شــلق، ابتــداًء مــن العــام 1988،  لمجلــة »الجتهــاد« الشــه�ي

يتميز رضوان السيد بمتابعته للفلسفات والمناهج 
الحديثة وتواصله المتجدد مع أساتذة وزمالء من 

مختلف المشارب والمرجعيات
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ي غضــون 2٠٠4، )ولعــل ذلــك بعــض 
اً بعــد توقفهــا �ف ي تركــت فراغــاً كبــ�ي

والــىت

(؛ حيــث ســينرف رضــوان الســيد، محمــاً  مــن تبعــات اعتــداءات 11 ســبتم�ب

بتجربتــه الغنيــة مــع مجلــة »الجتهــاد«، للعمــل مستشــاراً للتحريــر بمجلــة 

ــة  ــؤون الديني ــاف والش ــن وزارة الأوق ــدر ع ــزال تص ــا ت ي م
ــىت ــامح« ال »التس

ــات  ــة المج ي طليع
ــ�ب �ف ــم«، وتعت ــوم »التفاه ــمها الي ــح اس ــان، وأصب بُعم

ســامية. ــة والإ ــة؛ العربي الفكري

«؛ حيــث  ي فــاً عــى مجلــة »الفكــر العــر�ب وقبــل هــذه التجربــة، كان م�ش

ــة  ــر المجل ــاً لتحري ــة رئيس ــار بالمصادف ــه ص ــياق، أنّ ــذا الس ي ه
ــه �ف ــرأ ل نق

اشتهر بنقد اإليديولوجيات الدينية واملادية وبدعوته لصيانة الدولة الوطنية ومؤسساتها الدينية
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العــام 1979، لكــن الأمــر مــا كان كذلــك عندمــا قــام عامــداً بإصــدار مجلــة 

»الجتهــاد«، ففــي العــام نفســه حصــل عــى درجــة الأســتاذية مــن الجامعــة 

ســامي قــد  ي مجــال الفكــر الســياسي الإ
ــة �ف ــه العلمي ــة، وكانــت أعمال اللبناني

. ف ي أوســاط الدارســ�ي
صنعــت لــه اســماً �ف

نذكــر مــن أهــم ملفــات مجلــة »الجتهــاد«، الســّباقة إىل الخــوض فيهــا 

اطوريــات الأخرى،  م�ب اطوريــة العثمانيــة والإ م�ب : الإ ف ي رصــ�ي
مــن منظــور معــر�ف

ــة،  ــارة عالمي ي حض
ــخ �ف ــي والتاري ــم، الوع ــارة العال ــام وحض س ــارة الإ حض

ســامية وعــودة الدين إىل  والتاريــخ العالمــي والنظــام العالمــي، والأصوليــة الإ

ســام باعتبــاره  المجــال العــام، حــوار الحضــارات و�اع الــدول والأمــم، الإ

ي فكر الســيد، 
ّ لــرؤى شــاملة �ف مشــكلة عالميــة. بمــا يُفيــد أننــا إزاء حضــور جــىي

ســامية الحركيــة؛ حيــث تبلــورت  ــه للظاهــرة الإ ــا جــاءت أوىل أعمال ومــن هن

ي 1997، 
ــن الظاهــرة والصــادر �ف ي ع

ــا�ف ــه الث ي كتاب
ــا �ف ــة واهتماماته هــذه الرؤي

ســام المعــا�«. وســماه: »سياســيات الإ

ي الســيد ولــد أبــاه، والــذي عــى الأرجــح، هــو 
يقــول الباحــث الموريتــا�ف

 : ف محــرر مقدمــة العمــل ســالف الذكــر، والموقــع باســم لئحــة مــن الباحثــ�ي

ف العــرب بمــر والمغــرب والخليــج الباحــث  »عرفنــا نحــن الطــاب الجامعيــ�ي

اشتهر السيد بإدارته العلمية لمجلة »االجتهاد« التي 
تركت فراغًا كبيرًا بعد توقفها

سيد 
ضوان ال

ر



ــرن  ــن الق ــات م ــع الثمانيني ــاه، مطل ــا عرفن ــيد أول م ــوان الس ــب رض والكات

نمــاء  ي صــدرت عــن معهــد الإ
، الــىت ي ي مــن خــال مجلــة الفكــر العــر�ب

المــا�ف

ــوىل الشــاب رضــوان الســيد القــادم مــن  وت، العــام 1977، وت ي ببــ�ي العــر�ب

ــر  ــة الفك ــت مجل ــام 1979. كان ــذ الع ــا من ــة تحريره ــا، رئاس ــة بألماني الدراس

ي طليعــة المجــات الفكريــة العربيــة آنــذاك، ومــع أّن الدكتــور رضوان،  العــر�ب

مــا رأس تحريرهــا إل لخمــس ســنوات ونّيــف؛ فــإّن الفــرق بــدا واضحــاً فيمــا 

ــة  ــه المجل ــه تحويل ــرون ل ــون يذك ــاء المعني ــزال الزم ــد. ول ي ــا بع ــل وم قب

ي مجــالت العلــوم 
ي بالــغ العريــة والعمــق �ف

إىل منتــدى فكــري ونقــاسش

نســانية. فمنــذ العــدد رقــم 18 وإىل العــدد رقــم 45، صــار كل عــدد مــن  الإ

»سياسيات اإلسالم املعارص«
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ف  ــار الدارســ�ي ــه كب ي موضــوع، يســهم في
ــة متخصصــة �ف ــة كتاب أعــداد المجل

ــة  ــة العربي ــدور، وإىل المدين ــرة وال ــة الفك ــن: الجامع ف م ــ�ي ــرب والأوروبي الع

وبولوجيــا، والدولــة والأســطورة،  اق والأن�ش والمدينــة العالميــة، والســت�ش

والفكــر الســياسي العالمــي والتحــولت، والعــرب والعالــم، والديــن والدولــة، 

ــة«. ــة الحديث ــة السياســية العربي ــر التجرب ومصائ

ي ظفــر بهــا رضــوان الســيد: ســكرت�ي 
ومــن أهــم المناصــب العلميــة الــىت

ســامي، الصـــادرة عــن دار الفتــوى بالجمهوريــة  تحريــر مجلــة الفكــر الإ

ي  نمــاء العــر�ب ، مديــر معهــد الإ ي اللبنانيــة؛ رئيــس تحريــر مجلــة الفكــر العــر�ب

ــص  ــار مخت ــامية، مستش س ــات الإ ــاىلي للدراس ــد الع ــر المعه ــة، مدي بالوكال

، عضــو المجلــس  ســامي، لــدى الصيــب الأحمــر الــدوىلي بقضايــا العالــم الإ

ــارات  م ــة الإ ي دول
، �ف ي ــىب ــو ظ ــاب، بأب ــد للكت ــيخ زاي ــزة الش ــاري لجائ الستش

ــة. العربي

جمــات، مــن أبرزهــا: الأمــة  وللســيد العديــد مــن المؤلفــات وال�ت

ســام  ســام، 1985؛ الإ ي الإ
والجماعــة والســلطة، 1984؛ مفاهيــم الجماعــات �ف

ــام  س ــات الإ ــة، 1997؛ سياس ــع والدول ــة والمجتم ــا�، 1987؛ الجماع المع

للسيد العديد من المؤلفات والترجمات من أبرزها: 
األمة والجماعة والسلطة، ومفاهيم الجماعات في 

اإلسالم
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« للكاتــب الأمريــ�ي روي متحــدة؛  ي المعــا�، 1997؛ ترجمــة كتــاب »بــردة النــىب

قون الألمــان: النشــوء والتأثــ�ي والمصــادر، ومؤلفــات أخــرى عديدة،  المســت�ش

ي عــدة صحــف.
ضافــة إىل ذلــك فلــه مقــالت سياســية وفكريــة �ف بالإ

ــى  ــرأ ع ــيد، نق ــوان الس ــر رض ــت بفك ي احتف
ــىت ــال ال ف الأعم ــ�ي ــن ب وم

الخصــوص كتــاب »الجماعــة وتحولتهــا: التجربــة السياســية العربيــة ــــ 

ــن  ، وصــدر ع ي
ــا�ف ــن الكي ــر رضــوان الســيد«، لشــمس الدي ي فك

ســامية �ف الإ

. ــ�ش ــات والن ــة للدراس ــبكة العربي الش

ة تؤكدهــا شــهادات العديــد  ف ممــا يُحســُب لرضــوان الســيد، وهــذه مــ�ي

ــذا  ي ه
ــ�ش �ف ــواب الن ــون أب ــن يفتح ــن الذي ــه م ــة، أنّ ف المغارب ــ�ي ــن الباحث م

ــة  ــه الوازن ــم عاقات ــع، رغ ــع الجمي ــع م ، متواض ــ�ب ــ�ب أو ذاك، ول يتك المن

ي مقــام العلــم، 
ــان والســعودية، ولكــن �ف ي لبن

ــاع القــرار، وخاصــة �ف مــع صّن

م مقتــىف أن تكــون عاِلمــاً: التواضــع للجميــع، وفتــح أبــواب الستشــارة  يحــ�ت

ة  للجميــع، وهــذه خاصيــة يمكــن التأكــد منهــا عمليــاً، أثنــاء الزيــارات الكثــ�ي

، للمغــرب،  ف ي يقــوم بهــا »مولنــا«، كمــا يُلقــب عنــد المفكريــن والباحثــ�ي
الــىت

ات. ــدوات ومؤتمــرات ومحــا�ف ي ن
عــى هامــش مشــاركته �ف

في ما يتعلق بشعار »الوسطية« الذي ترفعه 
بعض الحركات اإلسالمية ينتقد السيد بشدة هذا 

التوظيف
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يديولوجيــات الدينيــة والماديــة، حــىت  اشــتهر رضــوان الســيد بنقــد الإ

ي تحــرر 
ف عــن الأســماء البحثيــة الــىت إّن أحــد مقالتــه الصــادرة منــذ بضــع ســن�ي

ــة  ي صحيف
ــا �ف ــدر حينه ــم، وص ــرآن الكري ــة للق ــراءات الحداثي ــال الق ي مج

�ف

نّــه انتقــد بعــض 
ي واســع؛ لأ ي إثــارة نقــاش عــر�ب

ق الأوســط«، تســبب �ف »الــ�ش

ي الــذي 
ي طالــت هــذه القــراءات، وخــّص بالذكــر التيــار البحــىش

النزلقــات الــىت

يقــوده عــى الخصــوص المفكــر الجزائــري محمــد أركــون.

ســامية الحركيــة، فتحصيــل حاصــل،  يديولوجيــات الإ أمــا نقــده لاإ

ــة  ــه مــن دعــاة صيان نّ
ــة الخافــة«؛ لأ قامــة »دول ي تســعى لإ

ــىت خاصــة تلــك ال

ي هــذا الســياق: ل مفــر 
الدولــة والديــن وصيانــة الدولــة الوطنيــة، ونقــرأ لــه �ف

وع الحكــم  ف وكّل المفكريــن عــى دعــم مــ�ش مــن »العمــل مــن جانــب المثقفــ�ي

الصالــح والرشــيد بغــض النظــر عــن اســمه، لــ�ي يشــعر النــاس بــأّن مصالحهم 

الأساســية مرعيــة، فينرفــون عــن العنــف وأوهــام الدولــة الدينيــة البديلــة. 

ي أن يتخّطــاه بقطــع النظــر  هــذا عمــل حيــوي جــداً، ل يمكــن لأي مثقــف عــر�ب

ــل  ــن هــذا القبي ــم م ــام حك ه. فقي ــ�ي ــه تجــاه هــذا الحــزب أو غ ــن عواطف ع

يمكــن أن يحــل نصــف المشــكلة«، موجهــاً الدعــوة بالمناســبة لاشــتغال عــى 

نقــد المفاهيــم، وهــذه »مهمــة ل يقــوم بهــا إل المفّكــرون الكبــار الذيــن لــم 

ف ســنة الماضيــة. الآن لدينــا مفاهيــم جديــدة  ء خــال الخمســ�ي ي
يقومــوا بــ�ش

ي الدولــة، وكلهــا مفاهيــم قاتلة، 
ي الجتمــاع والسياســة و�ف

ســام أو �ف ي الإ
ســواء �ف

ــل  ــن، ومث ــة ركــن مــن أركان الدي ــأّن الدول يعــة أو القــول ب ــق ال�ش ــل تطبي مث

ــم إل  ي ل يت
ــىف ــاح الدي ص ــأّن الإ ــاد ب ــارج. أو العتق ــل والخ ي الداخ

ــاد �ف الجه
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ســام التقليــدي هــو المشــكلة.  بالطريقــة الأوروبيــة، وكذلــك القــول بــأّن الإ

ف معالجــة عــى يــد إســامي متطــرّف، ومــرة أخــرى  اوح بــ�ي وهــذه المســائل تــ�ت

ي أّدت إىل 
ــىت ــي ال ــم، ه ــولت المفاهي ــاً. فتح ــرّف أيض ي متط

ــا�ف ــد علم ــى ي ع

ي إمكانيــة قيــام مجتمعــات مطمئنــة. لقــد 
النحــراف بالديــن وضّيعــت الأمــل �ف

صــار الديــن عنــر انقســام وليــس عنــر توحيــد«.

ى الســيد  ســامية الحاملــة للســاح اليــوم، ف�ي بخصــوص الجماعــات الإ

ــا أن  ــس بإمكانه ــاملة، ولي ــة الش ــدة الأزم ــا ولي ــة لأنّه ــات مأزوم ــا »جماع أنّه

تنتظــم سياســياً وفــق مقتضيــات الحكــم الديمقراطــي، وتقيــم نظامــاً مدنيــاً 

ــه مــن دعــاة صيانــة الدولــة  نّ
ي عالــم العــر وعــر العالــم«، ولأ

يعيــش �ف

ي لتأهيــل 
والديــن، كمــا ســلف الذكــر، فغالبــاً مــا يدعــو صنــاع القــرار الديــىف

اً أنّــه »شــئنا أم أبينــا، ليــس لدينــا اليــوم ســوى  المؤسســات الدينيــة، معتــ�ب

، بمــا يعنيــه رعايــة العبــادات  ي
المؤسســات الدينيــة للقيــام عــى الشــأن الديــىف

رشــاد. وهــي مؤسســات ليســت ناهضــة، لكنها  ي والإ
والفتــوى والتعليــم الديــىف

ــه ل يســتطيع  ي المجتمــع. كمــا أنّ
ي الديــن و�ف

هــي الحافظــة بقيــة الســكينة �ف

هــا. يجــب أن يقــع عليهــا تصالــح اجتماعــي جديــد،  القيــام بهــذه المهــام غ�ي

ف الســلطات مســافة. ليســت ضــّد الســلطات، ولكنهــا ل  فتصبــح بينهــا وبــ�ي

ــة  ــه ومصالحــه الديني ــة دين ــة المجتمــع وخدم ي خدم
تعمــل عندهــا. هــي �ف

ــة  ف أدوات طمأن ــ�ي ــن ب ــا م ــة باعتباره وري ــة �ف ــات الديني ــة. المؤسس الحميم

ــة يجــب  عي ــاك مهمــات رسش ــد عــن العنــف، وأّن هن ــه بعي ــأّن دين المجتمــع ب

ســام مهمــل«. القيــام بهــا حــىت ل يقــال بــأّن الإ
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ي مــا يتعلــق بشــعار »الوســطية«، الــذي ترفعــه بعــض الحــركات 
�ف

اً أنّنــا إزاء »صفة يطلقها  ســامية، ينتقد الســيد بشــدة هذا التوظيــف، معت�ب الإ

ي عــى تنظيمــه، وإنّمــا يجــب أن يُقــال أبنــاء الحركــة الإحيائيــة«؛ حيــث  حــز�ب

يــة، وهــو الــذي  ف الحــركات الإحيائيــة والحــركات الإصاحيــة والخ�ي يُفــّرق بــ�ي

ينيــات  ي ظهــرت خــال الع�ش
نــ�ش عــدة دراســات عــن الحــركات الإحيائيــة الــىت

ي حّلت 
ســامي، والــىت ي والإ ؛ العر�ب ف ي أنحــاء متفرقــة مــن العالمــ�ي

والثاثينيــات �ف

ف رموزهــا محّمــد عبــده والطاهر  ي كان مــن بــ�ي
محــل الحــركات الإصاحيــة، الــىت

بــن عاشــور وعبــد الحميــد بــن باديــس. هــذه الحــركات كانــت نهضويــة تتخــذ 

ــة لهــا ودعمــت ذلــك بالســتناد إىل الكتــاب  مــن الغــرب والتحديــث، مرجعي

ي اليــوم. والســّنة، بخــاف الســائد مــع إســامىي

سيد 
ضوان ال

ر



عبد الجواد ياسين..  
مايسترو االرتحال

سين  
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ضــاءة  ي الحركــة، الإ
ــه �ف ــاد، وترّوي ــه المعت يجلــس عــى مكتبــه، بهدوئ

اب منــه،  ي غــاره الخــاص. للظــام جالــه، وكذلــك القــ�ت
الخافتــة تُدخلــه �ف

، وربمــا العقل.  ف ي اتجاهــه، عكــس اتجــاه الضــوء الــذي يغــ�ش العــ�ي
الســ�ي �ف

ي مكتبــه، وهــو ُمغَلــٌق، يشــعر بحاجــة ماســة إىل فتحــه 
ينظــر للــدرج الأول �ف

الآن واســتخراج الصــورة. يشــعر بصمــت أبيــه يناديــه. ينظــر أمــام المكتــب، 

ــوم  ــه –ي ــَبه أحــد أصدقائ . الصــورة لرجــٍل َحِس ف ــًا، جهــة اليمــ�ي لأعــى قلي

ــس  ــل يجل ــورة لرج ــاً. الص ــوفاً أوروبي ــا– فيلس ــارٍة م ي زي
ــه �ف ــس مع كان يجل

، رجل موسوعي،  ي
جم ومحقق لبنا�ن مفكر وم�ق

ي 
ي ذلك سوى قلة قليلة من االأسماء �ن

ال ينافسه �ن
ي النهل 

المنطقة، إنّه رضوان السيد الذي جمع �ن
ي مؤسسة االأزهر 

ن العلوم الدينية )درس �ن العلمي ب�ي
ي ألمانيا(، 

نسانية )درس �ن يف( والعلوم االإ الرسش
ي مجاله، 

ة قّلما يتمتع بها من يتخصصون �ن ن وهذه م�ي
باطالعه ومتابعته للفلسفات والمناهج الحديثة 

والمعارصة من جهة، وتواصله المتجدد مع أساتذة 
وزمالء من مختلف المشارب والمرجعيات، من جهة 

أخرى.

  اسالم سعد
  كاتب مرصي
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ي النصــف 
. شــعره ينتــ�ش بأريحيــة �ف ف عــى كــرسي مــن الطــراز العتيــق، الثمــ�ي

ــف بعنايــة. ذقــٌن أوروبيــة متوســطة الطــول،  الخلفــي مــن رأســه فقــط، ُمَصفَّ

ف  تـَـمَّ تشــذيبها عــى مهــٍل، واضعــاً قدمــاً فــوق الأخــرى، وممســكاً بكتــاٍب بــ�ي

يديــه ينظــر لصفحاتــه مــن خــال نظــارة ذات إطــار ســميك، باللــون الغامق. 

ي المكتــوب للتأمــل فيــه.
بــدا وكأنــه قــد تجــاوز حــدود التفكــ�ي �ف

ي 
ي الســلك القضــا�أ

ي حســم قــرار صاحبنــا بالعمــل �ف
كان هــو الســبب �ف

 ، ــة الحقــوق. بحســب تشــارلز بوكوفســ�ي بعــد تخرجــه عــام 197٦ مــن كلي

ــظ  ــد لح ــه ق ــه أن ه صديق ــ�ب ــوت. يخ ــا يم ــىت حينم ــك ح ــل الأب معلم يظ

ه  أن جلســته تشــبه جلســة أبيــه تمامــاً حينمــا أمســك بكتــاٍب لينقــده، يخــ�ب

ي 
ــة �ف ــل الضئيل ــة المي ــس زاوي ــاً بنف ــتقيماً، تقريب ــره كان مس ــك أن ظه كذل

ــق. ــم يَُعلِّ ــاب ول ــده. انشــغل بالكت صــورة وال

ي محــدودة. أســتطيع البقــاء ســاكًتا، أو أســتطيع الحديــث عــن 
»خيــارا�ت

أشــياء ل يمكــن الوثــوق بهــا. أو عــى أعــى تقديــر، أريــُد أن أضــَع الوقائــع، 

ــىت  ــن ح ــا. ولك ــا لديه ــول م ــا تق ــة، وأجعله ــة ممكن ــ�ب �اح ــا بأك أعرضه

ــا«. الوقائــع قــد ل تقــول الحقيقــة دائًم

اهلل واألخالق وجهان لعملة واحدة فاهلل ُيْفَهم وال 
ُيْفَهم إال من جهة كونه مفارقًا لعالمنا
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ــا  ــورة. فيه ــِرج ص ــم يُْخ ف ث ــ�ي ــده لثانيت ــث بي ــدرج، يبح ــُح ال الآن يفت

ثاثــة أشــخاص، صاحبنــا وفــرج فــودة )يجلســان عــى نفــس المتــداد الطوىلي 

ي تُمســك 
ــىت ــد ال ــا، نفــس الي ــده اليــ�ى عليه ــودة ي ي يضــع ف

ــىت ــدة ال للمائ

بســيجارة. البتســامة ظاهــرة كالعــادة عــى وجــه فــودة برغــم أنــه ل يقصــد 

ف عــى أقــى  ا( وشــخص آخــر. يتذكــر لحظتهــا، قبــل يومــ�ي النظــر إىل الكامــ�ي

كــه ليلتهــا.  تقديــر مــن اغتيــال فــرج فــودة، أّن فــودة لــم يكــن يريــد أن ي�ت

ف عــِرَف الخــ�ب وَغّلفــه حــزٌن عميــٌق، لعــّل صوتــه ل يــزال يكتــ�ي  بعــد يومــ�ي

ــة  و لمقطوعــة موســيقية ُمْفَعَم ــة كمايســ�ت ــه الصوتي ــاً أحبال ه ــاآن موجِّ ــه ل ب

: »يدعــى د. فــرج  ــىي ــه المنســوخ )فكــًرا( مــا ي ي كتاب
ــه �ف ــجِن. كتــب عن بالشَّ

ه  « . بعدهــا أخــ�ب ف فــودة، تشــهد بطاقتــه الرســمية بأنــه ُوِلــَد لأبويــن مســلم�ي

اً لأنــه  «. ضحــك صاحبنــا كثــ�ي ي
ي )يُدعــى( وكأنــك ل تعرفــىف

فــودة: »تقــول عــىف

ــة  ي بهــذه الحكاي
�ف ــه. يخــ�ب ــد لفــودة علي ــدا وكأن هــذا هــو المأخــذ الوحي ب

ي جنبــات ذاتــه.
ضاحــكاً برغــم الحــزن العميــق الــذي يــدوي �ف
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ي الــدرج. يُْغِلقــه بهــدوٍء شــديٍد كأنــه ل يريــد 
يُعيــُد الصــورة لمكانهــا �ف

ــُب مجموعــة الأقــام الرصــاص عــى  عــج أكــ�ش مــن ذلــك. يُرَتِّ ف لفــودة أن ي�ف

مكتبــه كمــا يفعــل دوًمــا.

ف  أقــول لــه: أقــف بــكل قــوة ضــد التصــور القديــم للعاقــة بــ�ي

الهــا إىل اســتذكار،  ف ف يتــم اخ�ت ــرى أن الذاكــرة حــ�ي ــال الــذي ي الذاكــرة والخي

ي أراهــا 
ي ســياق الخيــال. ولكــن الفكــرة الرئيســية، الــىت

فإنهــا تعمــل بالتــاىلي �ف

منــاط النقــد ومــدار اشــتغاله تتعلــق بوجــود »اختــاف نســتطيع أْن نقــول 

: إحداهمــا، وهــي قصديــة الخيــال  ف ، قصديتــ�ي ف ف اســتهداف�ي إنــه جوهــري بــ�ي

، غــ�ي الحقيقــي وغــ�ي الواقعــي، والممكــن  تتجــه نحــو الوهمــي، القصــىي

، والأخــرى، وهــي قصديــة الذاكــرة، تتجــه نحــو الحقيقــة الســابقة،  ي واليوتــو�ب

ــر«،  ء المتذكَّ ي
الواقــع الســابق، وتُشــكِّل الســبقية الزمنيــة بامتيــاز »للــ�ش

ــك«. ــه كذل ــر« بوصف »للمتذك

. يعلن موافقته بإيماءة من رأسه. ينظر ىلي

عــى المســتوى الفكــري، يقــول صاحبنــا إنــه يريــد لحياتــه أن تتجســد 

ي ســنته الأوىل بالجامعــة 
ي يؤمــن بهــا. أثبــت ذلــك �ف

فيهــا المبــادئ الــىت

ي حركــة المعارضــة الطابيــة عــام 1972. كان شــاغله الأكــ�ب 
حينمــا شــارك �ف

الهدف هو تحرير اهلل من الالهوت وتحرير البشر من 
الخطابات التي تعالت لتلمس سماوات القداسة
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ي الواقــع مــا هــو إل الحريــة السياســية. 
»الحريــة«. وأوضــح صــور تمثلهــا �ف

ي 
ي أصلــه، و�ف

ي عــام 198٦ صــدر كتابــه »المقدمــة« الســالف الذكــر، وهــو �ف
�ف

قلبــه، يحمــل هــمَّ فكــرة الحريــة؛ حريــة هيمنــة هللا عــى الدولــة، وإيمــان 

ــادة هللا الحــق هــو  ــه إىل عب ــك. مجتمــع يتحــول مــن جاهليت المجتمــع بذل

ي آٍن.
ــاهلل ويحــرره �ف مجتمــع يتحــرر ب

ي المركــز منــه، كجبــٍل ل يمكــن التنــازل عــن 
ســام لــه، وهللا �ف بــدا الإ

أصغــر حجــارة تســتقر عليــه. ويلــزم عــى هــذا المجتمــع أن يقبــل بالجبــل 

مســاك بأصغــر وحــدة بنيويــة فيــه،  كلــه بــدون التخــّىي أو التكاســل عــن الإ

ــن كل  ــه م ــق ب ي تحي
ــىت ــة ال ــد الجاهلي ي مصائ

ــوع �ف ك، والوق ــ�ش ــو ال وإل فه

ســام هــو أعظــم  ــا أن الإ ــاب، رأى صاحبن ــة الكت ــب. حــىت وقــت كتاب جان
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ف أنفســهم. ويلــزم تحريــره لتتحقــَق ربَّانيــة  »إمــكان ُمخَتِنــق« بيــد المســلم�ي

ــن  ــم يخــُل م ــك ل ــاً بالأســاس، ولذل ــاب َدَعوي ــا. كان الكت ــة واجتماعه الدول

ي اكتســبها 
ة القانونيــة الــىت فنــون الأدب والممارســة بالخطابــة بجانــب الذخــ�ي

ــا بفضــل دراســته. صاحبن

ــه  ــام« بجزأي س ي الإ
ــلطة �ف وع »الس ــ�ش ــا م ــور فيه ي تبل

ــىت ة ال ــ�ت ي الف
�ف

ــه الأوىل،  ــن رؤيت اً ع ــ�ي ــا كث ــد صاحبن ــي 1998 و2٠٠9، ابتع ــورين عام المنش

ــا  ه ــن أك�ش ــة، م يديولوجي ــات الإ ي كل التجاه
ــل �ف ــد يعم ط النق ــ�ش ــار م وص

ي تحاجــج بأنهــا ذات انتمــاء 
راديكاليــة )الســلفية الجهاديــة( ليصــل لتلــك الــىت

ــام(. ــة بشــكل ع ــة العلماني ، تســامحي تعــددي )الرؤي ي
ــو�ف ك

، أقصــد »الديــن والتديــن« الصــادر عــام 2٠12، بــدا  ي كتابــه الأخــ�ي
�ف

ــة،  يع ــة ال�ش ــاً بهيمن ــن يوم ــا آم ، أحدهم ف ــخص�ي ــن ش ــدث ع ــا نتح وكأنن

ــدره.  ــن مص ــر ع ــرف النظ ــع ب ي ــاوز أي ت�ش ــة تج ــر إمكاني ــرى الآخ وي

ــوار  ــ� كل الأس ــكار، وك ــق الأف ــعي لتعمي ــن الس ــ�ي م ــر لكث ــاج الأم احت

ــن ل  ــه أن الدي ــا. اتضــح ل ــع ويكمــن خلفه ــا يقب ــة للنظــر لم يديولوجي الإ

ــوران وينوجــدان  ــع إل مــن جهــة كونهمــا يتبل ي تجمعــه عاقــة مــع الت�ش

ال بد أْن يكون هدف اإلنسان التجاوَز على الدوام حين 
يتوقف عن فعل ذلك يكون قد حكم على نفسه 

بالموت
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يــع ل ينتمــي  ي حســٍم تــام، فــإن الت�ش
ي »الجتمــاع«، ل أكــ�ش ول أقــل. و�ف

�ف

ــه. ي ذات
ــن �ف للدي

ــألة  ــم مس ــد حس ــه ق ــا إن ــول صاحبن ــودي، يق ــتوى الوج ــى المس ع

. اســتغرق الأمــر منــه أحــد عــ�ش عامــاً عــى الأقــل،  ي وجــود هللا بشــكل إيجــا�ب

بــة حــىت  ي صــوره الأّوليــة، مــروراً بأنظمــة الاهــوت الُمركَّ
ف الديــن �ف متنقــاً بــ�ي

ي هللا بأطلقــة كاملــة. هللا والأخــاق 
تجلياتهــا التوحيديــة، ووصــولً للتفكــ�ي �ف

ي آٍن - إل مــن جهــة كونــه 
وجهــان لعملــة واحــدة. هللا يُْفَهــم ول يُْفَهــم – �ف

مفارقــاً لعالمنــا. والأخــاق ل تُمــارس إل لكونهــا أخاقــاً، بــدون انتظــار 

مقابــل مــا، بــدون انتفاعيــة أو مصلحــة شــخصية أو جماعيــة عــى المســتوى 

. الســياسي

ــه  ــن إنتاج اً م ــ�ي ــزءاً كب ــان ج ــاع يحت ــم الجتم ــفة وعل ــارت الفلس ص

ــول  ــن. الدخ ــن والتدي ــم الدي ــدء لفه ــة الب ــو نقط ــاع ه ــري؛ فالجتم الفك

لمســألة الديــن الآن، عنــده، صــار يتطلــب اســتيعاب أكــ�ب قــدر ممكــن مــن 

ــاِوز. ــد، وُمَتج ــ�ي جدي ــق تفس ــا لخل ــانية وتوظيفه نس ــوم الإ العل

ي يتواصــل 
النشــغال الآن صــار متعلقــاً بفهــم وتحليــل الكيفيــات الــىت

ــن  ــد م ــح. ل ب ــك صحي ــس كذل ــدس والعك ــع المق ي م
ــا�ف نس ــا الإ ــن خاله م

عــي أنهــا أحاطــت بــاهلل  ي تَدَّ
فهــم الهيــاكل الاهوتيــة الُمَشــيَّدة إنســانياً والــىت

تــه وتعاليــه. ي ُكليَّ
�ف
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الهــدف هــو تحريــر هللا مــن الاهــوت، وتحريــر البــ�ش مــن الخطابات 

ــا،  ــ�ي به ــاك، وتكت ــتقر هن ــة، وتس ــماوات القداس ــس س ــت لتلم ي تعال
ــىت ال

بفعــل التاريــخ، والســلطة.

ــا  ــه، بينم ــي الإحاطــة ب ع ف ندَّ ــة حــ�ي ــا بالكلي ــا معلوًم يصــ�ي هللا ماضًي

ــات  ــن الخطاب ــن براث ــرره م ــا نح ــّاق حينم ــور الخ ــه دوام الحض ــق ل يتحق

ــن  ــع م ــ�ش ينب ــر الب ــات الاهــوت. تحري ــه، خطاب ــة حول ــة المصاغ التاريخي

ــات  ــدوام – إمكان ــاك – عــى ال ــاىلي فهن ــخ، وبالت حقيقــة أن هللا خــارج التاري

اب. ــ�ت ي ســبيله، ســعًيا لاق
ــر �ف ــاىلي الُح للتع

ــول  ــه. يق ــورة أبي ــفل ص ــس أس ف ليجل ــ�ي ــ�ي خطوت ــه. يس ــادر مكتب يغ

ــاً عــى قــدم: ــا يضــع قدم بينم

ف يتوقــف  نســان التجــاوَز عــى الــدوام. حــ�ي »ل بــد أن يكــون هــدف الإ

ــل أن  ــوت قب ــه بالم ــى نفس ــم ع ــد حك ــون ق ــه يك ــك، فإن ــل ذل ــن فع ع

يمــوت«.
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