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    العقل السياسي عند صادق جالل العظم

  والثوري والمحذّر الرائد

 العظم جالل صادق عند السياسي العقل
 

 فيالند كارستن

  

 يترك لم إذ صعبًا، المكتوبة وأعماله حياته تصنيف يجعل وهذا عمله، بمثل ومتشعبة، مشرقةً  العظم، صادق شخصيةُ  كانت
 أصدقائه بعض على بفخرٍ  أطلق لكنه والعقل، للنقد الفرديّ  لالستخدام فهمه ضدّ  كان هذا ألنَّ  ذلك؛ يريد يكن ولم فكرية، مدرسة وراءه

 بمناقشاتٍ  استمتعوا لكنهم الرسمي، بالمعنى عنده واحًدا درًسا يحضر لم بعضهم أنَّ  من الرغم على طالبه، لقب الشباب المثقفين
  طويلة. ليلية وتأمالت

 بعض وفي تحريضيا|، سياسيا ومفكًرا رائعًا، وأكاديميا للعقل، شجاًعا صوتًا صادق كان مثقفًا_ كونه إلى _إضافةً  حياته في
 األلفية هذه من األول العقد في المدني المجتمع حركة في المثال، سبيل على السياسي، النشاط في مشاكس لمعلمٍ  أنموذًجا كان الحاالت

  ثوريًا. مفكًرا أصبح حياته، من األخيرة المراحل وفي دمشق، في

 السياقات وفي المختلفة، بالمعاني مقتنعًا وليبراليا ،»دمشق زنديق«و إسالمي، بعد ما التنوير، دعاة من وإنسانيًا ماركسيًا، كان 
 .المضطربة لحياته التاريخية

 في المتغيرة؛ وعمله معيشته ألماكن تبعًا مراحل في صادق عمل يصنف أنْ  صالح الحاج ياسين السوريّ  المثقف حاول وقد
  بيئته. العروبيين_ والتفكير المثل إلى _إضافة المتعصبة بيروت ديناميّات شّكلت والسبعينيات، الستينيات

 العلماني، البعثي االستبداد مع مستقرة غير عالقة مناخ وفي دمشق، في منزليًا معظمه عمله كان والتسعينيات، الثمانينيات في 
 الجامعات في يدّرسُ  مختلفة، أوروبية ودولٍ  األمريكية المتحدة الواليات بين وتنقَّل دمشق، في عاش الحالية، األلفية مطلع ومنذ

   .2012 عام من بدًءا ألمانيا في سياسيًا الجئًا أصبح أن إلى األبحاث، ومراكز

 من سوريّته على يرّكز جعلته السورية الكارثة لكنّ  حياته، طوال عالميًا(كوسموبوليتانيًا) مواطنًا نفسه عدّ  أنَّه من الرغم على
 كانت كلها، عقالنيته من الرغم فعلى محض، عقالنيّ  بدافعٍ  التركيز هذا يكن لم _وبالتأكيد_ تفكيره من المتأخرة المراحل في جديد

 بقوة. حاضرة مشاعره

 مضطربة سنواتٍ  وفي الزمن، وبمرور كانت، إيمانويل بكتابات بشدة متأثًرا نظريّا فيلسوفًا صادق بدأ حياته، مجرى متفحًصا
 االنتفاضة على مستفيًضا وعلّق وسياسيًا، اجتماعيًا ناقًدا اشتهر إذ أكثر، محّددةً  صادق شخصية أصبحت الحديث، التاريخ من

 حامد نصر القرآني المفكر استفزازات وعن الدينية، رشدي سلمان استفزازات عن ودافع األوروبّي، اليساريّ  واإلرهاب الفلسطينية،
 و تركيا، دور وحول العربّي، العالم في السياسيّة والشماتة العالمّي، التجارة برج قائًال: 9/11 حادثة على بحماٍس  وعلّق زيد، أبو

  سورية. بلده في التغيرات حول الحال، وبطبيعة اإلسرائيلية، السياسية الثقافة شرقية

 .الفكري ومنجزه حياته من األخيرة المرحلة على التكريم هذا في أُرّكز أن أودُ 

 تحديًا يواجه السياسيّ  تفكيره في األساس االفتراضات من عدًدا بأنَّ  يعترف أن صادق على كان حياته، من األخيرة السنوات في
 اليائسة األخيرة لحظاتها إلى وصلت قد -سّماها ما بحسب- الجديدة التقليدية أو اإلسالمية األصولية بأنَّ  طروحته بينها ومن قاسيًا،

 لبناء مخططٍ  أيّ  دون من الهدم عمليات اإلسالمويون قدَّم .2001 في وواشنطن نيويورك في 11/9 هجمات مع الذات تأكيد من
  قريب. عنيف انفجارٍ  في الوقوع أوشكوا ثم ومن سياسّي، نظامٍ  أو مجتمعٍ 

  العربي. العالم في المعتدلين واإلسالميين اليساريين من لكلّ  قدوةٍ  إلى تركيا بتحول خطرة، تحدياتٍ  تواجه أخرى طروحة وكانت 

 الحديثة، العربية السياسة في إيجابيًا وَمعلًما العربّي، المدنيّ  للمجتمع عظيمة) (لحظة يمثّل العربي الربيع أنَّ  زعمه وأخيًرا، 
 .والطائفية والفوضى العنف في العربية البلدان بانزالق هشاشةً  أكثر الربيع هذا بدا بينما

  ألنها: األمثلة؛ هذه وأذكر

  متأخر. وقت في صادق تفكير في األساس الركائز بعض إبراز على تعمل -أ 

  طروحاته. في الرئيسة المبادئ تدمير على قادرةً  تكن لم النهاية في اليومية الحوادث بأنَّ  تظهر -ب
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 وفي الغربية، والمجتمعات العقول نحو األوسط الشرق منطقة من ينتشر الذي اإلسالمي القناع ذي العنيف التطرف وقت في 
 ويصعب الغربية، العواصم في فأكثر أكثر تظهر التي المظلمة واألخبار السادس، لعامها تستمر التي سورية في البشرية البربريةٍ  وقت

 تنزلق وأوقات الزائفة، األخبار بواسطة وعي بغير أو بوعيّ  تضلل التي الساذجة والجماهير العقالنية إلى االفتقار وأوقات استيعابها،
 قراءة تمثل نفسه، األوروبي االتحاد داخل أحيانًا وحتى واالستبداد، الفوضى إلى فحسب، قصيرة مدة منذ مستقرةً  تُعدّ  كانت بلدانٌ  فيها

 والزيف. التشاؤم لهذا والحيوية باألمل مفعًما نظيًرا صادق حياة عن أعمال

 وهذا كلها، الصعاب من الرغم على للبشرية التاريخيّ  وبالتقّدم البشري، بالعقل عنيًدا مؤمنًا كونه عن يتوقف ولم صادق، كان
 آخرون شيوعيون فيه رفع وقتٍ  في حتى التاريخية المادية عن دافع الماركسّي، الجانب في الليبرالّي. والفكر بالماركسية يربطه ما هو

  التسعينيات. في (فوكوياما) لـ الخادعة التاريخ) (نهاية أمام البيضاء الراية

 مع جنب إلى جنبًا ُمجّربة، وحكمةٍ  متراكمة، عقالنيةٍ  من االستفادة على قادرون األفراد أنَّ  مقتنعًا كان الليبرالّي، الجانب على
 التواصل وسائل خالل من تنتشر التي اإلنسان وحقوق والكرامة، الحرية، إلى التوق بمثل كونيّ  وطموح لالتصاالت، جديدة طرائق

 الربيع أثناء في حدث ما بمثل علمانيةٌ  استبداديةٌ  أنظمةٌ  الواقع في ولكنها مزعومة، لعلمانيةٍ  الجوفاوات البنى وتعّري االجتماعيّة،
   العربي.

 تكشف التي الديناميات هذه بمراقبة وسعيًدا متفاجئًا مبادئه، وعن العربي، الربيع مصطلح عن رئيًسا مدافعًا صادق أصبح
  حياته. في المستور

 ،2006 عام في دمشق إعالن وإلى ،2000/2001 عامي في دمشق ربيع إلى تعود فكرية جذوًرا العربية لالحتجاجات أنَّ  أكدَّ 
 طبيعتها، في مدنيَّةً  -أيًضا المصطلح ذلك ابتكر كما- العربية) (االنتفاضة كانت البداية، في العربّي. للربيع تمهيدٌ  بأنهما وصفهما اللذين

 قطيعةً « عنها: صادق قال ما بحسب- وكانت الحديث، العربيّ  السياسيّ  التاريخ في بمثلها يُسمع ولم روحها، في تقريبًا وكرنفالية
  العربي: بالربيع متعلقة معبرة نقط أربع صادق قدَّم بيننا، المناقشات إحدى في. )1(»الماضي مع معرفية

 أخرى أزمنة وفي العالم، من أخرى أجزاء في الشعوبَ  ثارت مثلما ألنَّه بالفعل؛ كونيّةً  والشعوب الناس طموحات كانت األولى: 
 وغياب القانون، سيادة احترام وغياب األمني، والترهيب والرقابة، والفساد، االجتماعيّ  والظلم الفقر على العرب ثار التاريخ، من

 دينيّة، أو ثقافيّة صبغةً  -اندالعها وقت-العربي العالم في السياسية، والتعددية والحرية، المساءلة، لدعوات يكن لم إذ الفردية، الفرص
   أخرى. أماكن في المطاليب مع كبير حدٍ  إلى متوافقةً  كانت بل

 سابقوهم حققها إنجازات محاكاة في الشديدة الرغبة سوى خارجّي، حافزٍ  أيّ  دون من المظالم هذه عن المتظاهرون عبَّر الثانية:
 .أنفسهم العرب الحكام ضدَّ  بل إسرائيل، بمثل أيديولوجي عدوٍ  ضد موجهةً  وليست المنبت، محليةَ  الثورات كانت العربي. الربيع في

 أثناء _في والعرقي والدينيّ  االجتماعّي، والتضامن المجتمعيّة، والروح والسلميّة، واإلبداع، المدنيّة، أظهرت الثالثة:
 بينما ذلك، غير حكامهم ادعى مهما الديمقراطية يخص بما كفاية ناضجون العرب المتظاهرين أنَّ  ملحوظة؛ بطريقةٍ  االحتجاجات_

  النظام. فعل رّدة األمر واقع في االنتفاضات، وتشظية والغريزية العسكرة جسّدت

 سياسيًا، المخنوقة تلك المتعلمة، الوسطى الطبقة فيها بما المجتمع، طبقات من عدد من الثورة حوامل انحدرت الرابعة: 
 والسياسية والتربوية الدينية الخلفيّات من أشخاصٌ  وانضم واقتصاديا، اجتماعيا التدهور ومخاوف االقتصادية، للصدمات والمعرضة

   بلداتهم. في أو محافظاتهم في الوضع على االحتجاج أجل من الشوارع؛ في المختلفة

هين، العربي العالم في التحرير ساحات في معظمهم المتظاهرون يكن لم  هو (اإلسالم بالشعار متأثرين غير يبدو ما وعلى موجَّ
  الحّل).

 المناهضة بالثورات ومقارنة معينة، أيديولوجيةً  تتبنَّ  ولم كاريزميّين، قادةً  الثورات تنتج لم العربية، التقاليد مع أخرى قطيعةٍ  في
 .فشلها سببَ  كان-جزئية بصورة- أيًضا، ولكنه ومأسويا، - عاديّ  غير هذا كان االستقالل، وحروب لالستعمار،

 -الممارسة في ليس الحظ ولسوء - المبدأ حيث من - مفاجئًا نضًجا العربيّ  الربيع حركات أظهرت صادق، نظر وجهة من
  سيئة: خيارات ثالثة من وتتألف السكان، األنظمة بها واجهت التي األوجه ثالثية األوسط الشرق معضلة على وتعالت

  االستبدادية األنظمة باستمرار السماح -1 

  الظالمية اإلسالمية األصولية حكم قبول -2 

  )2(.قبَلية أو / و وإقليمية عرقية أو طائفية أسٍس  على العربية للمجتمعات العموديّ  التفكك قبول -3 

                       
وفي مقابلة مع المؤلف في برلين في  227.، ص2011، خريف 33، في: مجلة أوراق، المجلد. »الربيع العربي: لماذا بالضبط في هذا الوقت؟«صادق جالل العظم:  )1(

 2011تموز/ يوليو  15
 .198)، ص 2014 :صادق جالل العظم: "هل اإلسالم قابل للعلمنة؟" (برلين )2(
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 إلى: الشخصّي_ باألمن تتعلق ألسباب- بيروت في شقته من بالفعل 2011 عام في تحدث _الذي صادق وأشار

 عقالنيًة، األكثر االتجاهاتٍ  سلطات أنها على أنفسها لتقديم بجدّ  عملت التي والقسرية االستبدادية األنظمة من المتواصلة الجهود«
 واإلقليمية، والقبلية، والعرقية الطائفية االنقسامات من تعاني التي العربية المجتمعات في وتحضًرا ووطنية، واستيعابًا، وتنويرية
 والبحرين، وسورية، ومصر، اليمن، إلى تونس من العربية االنتفاضات غيّرت التاريخية. ومفارقتها تخلفها تعزز دائًما كانت انقساماتٍ 

 لحظة في للغاية، (المستنيرة) العربية األنظمة تلك نرى اآلن والتّخلف. التنوير حول المعتادة االفتراضات فجأةً  وغيرها، وليبيا،
 الكافكاوية بالسخافات الصعاب كلّ  مواجهة في وتستمرّ  ،»المؤامرة« بأكذوبة وعصابيّ  متكرر، بشكلٍ  ميكانيكيًا، تتشبث الحقيقة،
   .)3(».][...…الهذياني لمنطقها

 ،2011و 2010 المصيرية السنوات في والمجتمعيّ  اإلنسانيّ  التقدم فكرة بسهولةٍ  رفضوا آخرين إنَّ  حين في أخرى، وبعبارةٍ 
 الحال_، وبطبيعة المطاف، نهاية في حلَّ  _الذي العربي) (الشتاء بـ بسرعةٍ  استبدلوه أو تماًما، العربي) (الربيع مصطلح من وتخلّصوا

 .الغبار انقشاع عند ما يوّما نتذكره قد ما شيء التقدمّي. للتحول نهايةً  ليس ولكن عائقًا، التحوالت هذه في صادق رأى ربما

 كانت بل للتطرف رائد إلى الشعب يتحول لم .mukhabarat أنفسهم حكم عن عاجزين ليسوا العرب بأنَّ  مقتنعًا صادق كان
 الفعل ردة وبسبب سورية، في حصل ما بمثل االتجاه، هذا في السباقة هي ثمٍن_ بأيّ  السلطة في للبقاء المتشدد باستعدادها _ األنظمة
 _إشارةٍ  شمشون) (مرحلة صادق سماها التي المقاومة، من األخيرة المرحلة في حتى االستخبارات، أجهزة أظهرتها التي الوحشية

 وغيرها، والجامعات والمخابز، المستشفيات، وقصف المحاصيل، حقول حرق إلى للذهاب مستعدين الحاكمون كان القديم_، العهد إلى
 رؤوسهم. ذلك في بما الجميع، رؤوس فوق المعبد تدمير وأخيًرا

 يصبح أن إلى السورّي، النظام مع المتبادل المريب التسامح من تحول قد صادق وضع كان تماًما، سورية في المدني التمرد قبل
 -التحديد وجه على- دوليّ  مؤتمرٍ  بحضور له يُسمح لم المثال، سبيل على ،2010 يناير الثاني/ كانون ففي به، مرغوبٍ  غير شخًصا

ل الالحقة، السنوات وفي سورية، في العلمانية حول  لمعتقداته حتمية نتيجة وذلك للنظام، مناهض عنيد ثوريّ  مفكرٍ  إلى صادق تحوَّ
 أنه« المفارقات ومن .»دمشق ربيع خالل مصالحةٍ  على يُقِدم لم أنَّه األولى، األسد بشار خطيئة إنَّ « قال: التوّجه، وعقالنية اإلنسانية
 )4(.»شعبه مع ليس ولكن إسرائيل، مع للتصالح مستعًدا سيكون

 كثيًرا؛ انتُقدوا بل ال الدولي، المحفل في عاليًا احتراًما السوري الجيش من المنشقون يتلقَ  لم لماذا تأملية: بطريقةٍ  مرة سألني
   العّزل؟. المدنيين لقتل النار بإطالق النظام أوامر رفضوا أألنهم يُدعموا؛ أن من بدالً  متمردين السالح حملوا ألنهم

 اليساريين والسياسيين المثقفين، مع حادّ  صراعٍ  في دخلوا كيلو) ميشيل مثل من اليساريين السوريين المثقفين من (وغيره صادق
 المتعلّق خطابهم عن وتخلّوا السوري، النزاع حول خطاباتهم في اإلمبريالية مناهضة فكرة أسرى كانوا الذين وغيرهم، األلمانيين

  المدنّي. العصيان أهمية التاريخ من يتعلّموا أن خصوًصا األلمانيين على اإلنسان. بحقوق

 الحّر، السوريّ  للجيش صادق احترام جاء هنا ومن الرئيس. األلماني القانون في أخيًرا مالذًا بوصفها مقدسةٌ  المدنية المقاومة 
 المبدأ لكنّ  بعد، فيما اإلسالمية االنحرافات عن بعيًدا العسكرّي، للشرف قيمة هناك كان عندما الصراع، بداية في واضحة بصورة

  اإلنسانّي. تفكيره على مترتبة نتيجة كان صادق، إليه أشار الذي

 الحرب تؤّجج فكانت والدولية، اإلقليمية للقوى الخارجيّ  التدخل بمثل للصراع، أخرى عوامل الحقًا يُهمل جعلته المقاربة هذه إن
 كليهما. الجانبين في

 وليست رئيًسا، فاعًال  بقي النظام ألن مستعرة، أهلية حربًا ليس سورية في يجري ما إنَّ  قوله: على حياته نهاية حتى صادق أصرَّ 
 التحوالت؛ عن مبتعًدا أو يائًسا مثاليًا صادق يكن لم ذلك، من الرغم وعلى لبنان. في أو العراق في الحال هو ما بمثل الدينية الجماعات

 بكثيرٍ  دمويةً  أكثر تصبح سوف سورية، إلى الثورات وصلت إذا« السورية: االنتفاضة من فقط أسابيعٍ  قبل صحيح، نحوٍ  على تنبأ فقد
 فكرة إنَّ « :2010 عام نهاية في قال األنبياء، وبطريقة .)5(»السورية للسياسة الطائفية الطبيعة بسبب وذلك مصر؛ أو تونس في مّما

 األهلية. الحرب خطر ويلوح أزمة، تنشأ عندما أخرى مرة لالهتمام مثيرة تصبح أن يمكن المدنيّ  المجتمع حركة في المدنية المواطنة
  .)6(»ستنجح أنها يضمن ما هناك ليس لكن

 المتحدة الواليات ضد باالنتقادات متمّسًكا يعد فلم متزايد، نحو على األمل خائب أصبح العظم؛ لحياة الفعلية النهاية وباقتراب
  نفسها. القيم عن دافعوا الذين هؤالء يدعموا أن من بدالً  تنزف) سورية (تركوا الذين األوروبية والدول

                       
  .»الربيع العربي: لماذا بالضبط في هذا الوقت؟«العظم،  )3(
 .2011تموز/ يوليو  15مقابلة مع المؤلف في برلين في  )4(
 .2011شباط/ فبراير  4مقابلة مع المؤلف في برلين في  )5(
  .2011تشرين األول/أكتوبر 21مقابلة مع المؤلف في برلين في  )6(
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 من وجيزة مدة قبل الدماغ، في جراحية عمليةٍ  بعد المستشفى في منه سمعتها التي المفهومة القليلة العبارات من واحدةٍ  في 
 ووثيقًا قدريا، تعلقًا متعلقةً  دائًما حياته ظلّت .»ستتالشى حياتي، وكذلك الثورة، تالشي باتجاه األمور تسير« يتمتم: كان وفاته،

 الميليشيات، عن فضًال  والسورية، واإليرانية الروسية الجيوش فيه سيطرت الذي نفسه اليوم في تقريبًا توفي السياسية. بالمتغيرات
 كانت انتفاضة من األخيرة البقية ضد حاسمة ضربةً  وّجه أمر المتمردون، عليه يسيطر كان الذي حلب مدينة من الشرقي الجزء على

  .إليها التعرف يصعب صار بحيث تقريبًا، تغيّرت قد

 العربية، إلى ترجمه ما بمثل ijtihad االجتهاد( البشري بالعقل العميق وإيمانه الشجاع صوته كان وقتٍ  في صادق رحل  
 قد الغربي الليبرالي (المشروع أنَّ  حقيقة من بعضهم فيه خشي الذي الوقت وهو مضى، وقتٍ  أيّ  من أكثر مطلوبين العقلي) المسعى
 هي هذه األميركية. االنتخابات بعد 2016 األول/ديسمبر كانون في دبي في التقي سمير السوريّ  المثقف لي قال ما بمثل فشل)،

 غربي)، أصلٍ  من (عالميًا بل غربيا، يره ولم الليبرالي، المشروع أجل من حياته طوال صادق لكفاح والمضادة المحزنة الطروحة
 حيث السيادة، عن غربية بفكرةٍ  تتشارك التأسيس، غربيّةُ  فهي غربيّة، كلَّها [العربية] الدول تلك« النقطة: هذه على بقوةٍ  أصرَّ  حيث

  .)7(»جّرا وهلم والديمقراطية، بالحقوق، األمر يتعلق عندما فقط سيئةً  غربٍ  كلمة تصبح

 آخر شخص أي أو والمسلمين العرب استشارة دونِ  من الحديث العالم أوروبا صنعت« صادق: كتب غالبًا، الصريح تحليله في
  الجميع. نفقة على يقلع وجعلته المسألة، بهذه

 الفائقة بالقوة عليهم فُرضت الحداثة وأنَّ  جهٍة، من ويُركلون يصرخون الحداثة، إلى مسحوبين كانوا العرب أنَّ  حقيقة من مفرَّ  ال
   .)8(»أخرى جهة من واألداء، والكفاءة

 بذهنيته ملتصقًا زال ما فهو األلم؛ مضاعفة بطريقةٍ  العربي اإلنسان تغيّر التجربة هذه إنَّ  مازح: شبه قال المناقشات إحدى في
 الجمع(التحمل  على قدرة أقل حتى ويصبح والمعرفي، التقني الغربي التفوق مواجهة عن لعجزه النقيض المكابرة، البدوية العربية

  .)9(»العربي االستشراقي العقل لـ الالذع نقده مع

 اضطهاد بين جديد إجماعٍ) (شبه صادق تبصر الثمانينات، منتصف بحلول للتاريخ، تدريجي/تقدمي بمسار تفكيره مع وتماشيا
   المعارضة من العشوائيّ  والعنف جهة، من العسكرية الدولة

 المناصرة قيمه إلى إضافة المدني) (المجتمع مفهوم تبنى -رؤيته بحسب- االجماع هذا أخرى. جهة من والجهادية اإلسالمية
 .)10(األوسط الشرق مجتمعات بنية في والرئيس المتأصل األهلي) (المجتمعٍ  مع المتصارعة

 بحثًا األقل؛ على العلماني. اإلنساني النموذج إلى الدافعة القوة من الهرب على قادرةً  واإلسالمية العربية الدول تكن لم رأيه، في
   .)11(النموذج هذا إلى اللجوء إلى مضطرون اإلسالميون العرب فالقادة ودوليًا، وطنيًا ذاتية شرعية وعن الذات، تبرير عن

 أكثر القاهرة في األزهر جامعة بمثل الرئيسة، الدينية المؤسسات وحتى والقضاء والجيش، الدولة، مؤسسات أصبحت لقد
 مصر إلى إيران من تمتد أمثلةٍ  مع النقطة، هذه على كتاباته في صادق، يؤكد البيرقراطية. بالدولة أكثر ومرتبطةً  الدين، عن استقالليةً 
  وسورية.

 كتب حيث عقائديًا، وليس فقط، تاريخيًا ولكن للعلمنة، قابل اإلسالم استنتاجاته: أقوى من واحد إلى الطريق هذه متابعًا وصل
 سوى آخر شيءٍ  أيّ  مع متوافقٍ  غيرُ  الحال، بطبيعة دائم، بشكلٍ  وصالحة خالدة لمبادئ وثابتًا متماسًكا، مثاالً  بعّده اإلسالم« صادق:

 آخر رئيس دين أي مثل النهاية، حتى واإلنسانوية العلمانية ويكافح ويقاوم، يرفض، أن اإلسالم فشأن النحو، هذا على نفسه، مع
 بسرعةٍ  ويغيّر جًدا، متباينةٍ  لبيئاتٍ  يستجيب وحيويًا ديناميكيًا، متطوًرا إيمانًا بعّده اإلسالم ولكن األبدية، ملمح وفق إليه منظوًرا

 واألشكال الحكومية، السياسات من الرئيسة األنموذجات جميع مع للغاية متوافقٌ  أنَّه أثبت للتحويل، القابلة غير التاريخية الظروف
 .)12([..…..]« البشري التاريخ أنتجها التي واالقتصادي االجتماعي التنظيم من المختلفة

 والنقد للتنمية قابلٍ  غيرُ  متخلف) (فولكلور بوصفه اإلسالم مع المبكرة مواجهته بجدارةٍ  صادق وسَّعَ  الجدلي، التحول هذا في
 البلدان في المحلية التغيرات يفسر أن له سمحت وبراغماتية تاريخية بمقاربة ،1969 عام الديني الفكر نقد الشهير كتابه في الذاتي،

 ينتقدها. أو ويشجعها اإلسالمية،

 جهة: من قال القرن. هذا من األول العقد في تركيا في الجذرية التغييرات على الضوء فيها سلَّط التي الزاوية أيًضا هي وهذه
 بتفكيكها، يبدؤون السلطة، توليهم لحظة وفي المعارضة، في داموا ما الديمقراطية يناصرون اإلسالميين أنَّ  قناعةٍ  على يزال ما إنه

                       
 ؤلف في برلين.مقابلة مع الم )7(
  .181صادق جالل العظم: هل اإلسالم قابل للعلمنة؟ ص  )8(
  .49صادق جالل العظم: هل اإلسالم قابل للعلمنة؟، ص  )9(
  .203صادق جالل العظم: هل اإلسالم قابل للعلمنة؟ ص  )10(
  .8-7صادق جالل العظم: هل اإلسالم قابل للعلمنة؟ ص  )11(
  .13اإلسالم قابل للعلمنة؟ ص صادق جالل العظم: هل  )12(
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  والثوريالرائد والمحذّر   
    العقل السياسي عند صادق جالل العظم

 أردوغان التركي الرئيس فيه يخسر الذي اليوم يرى أن يتمنى كان إنَّه صادق: وقال فحسب. واحد مثالٌ  مصر في مرسي محمد ففشل
  مضاّد. كإثباتٍ  طواعيةً  السلطة ويترك االنتخابات،

 في جديًدا استبداًدا وأنَّ  يحدث، لن هذا أنَّ  واضًحا كان ،2016 صيف في الالحق السياسيّ  والتطهير الفاشل، االنقالب بعد 
  .أوروبا حدود على التكوين طور

  لتفكيره. األوسع السياق في لالهتمام مثيرةً  تزال ما التركية) (المفارقة حول صادق طروحة لكنّ 

 أصبحت )_AKP( والتنمية العدالة حزب عهد في بدأ _الذي االقتصادي واالزدهار الحداثية تركيا أن حقيقة إلى أشار فقد
 أنظمتهم من بدائل عن البحث في سواء حد على العرب واإلسالميين العلمانيين، القوميين بشقيهم: العرب لليساريين جذابًا أنموذًجا

 خطوط من الرغم على جذابةً  فجأةً  تركيا أصبحت العلمانيين)، (القوميين األول إلى بالنسبة كبير. حدٍ  إلى الُمختلة العلمانية االستبدادية
 ضمان من حديثة دولةٌ  تمكنت فقد اإلسالمي، الثقافي تراثها من الرغم على سبب، هكذا/بال التاريخية العثمانية) – (العربية الصدع
 فالنموذج العرب)، (اإلسالميين األخير إلى وبالنسبة إلخ، والدين... الدولة وفصل السلطات، وتوازن القانون، وسيادة المدنية، الحقوق
 للكمالية. العلمانية األسس وبسبب من، الرغم على واقتصاديًا اجتماعيًا يزدهرا أن يمكن اإلسالميين والمجتمع الثقافة أنَّ  يعني التركيّ 

 على متأمًال  وبقيَّ  نوعها، من الفريدة التركيبة هذه وتأمين تطوير في تركيا األوروبي االتحاد يساعد أن في أمله عن صادق عبَّر لقد
   .2016)13( عام صيف حتى األقل

 يتوّخى صادق كان ما مثل والعلمانية اإلسالم بين التوفيق فرصة إضاعة طريق في تسير تركيا في الالحقة التحوالت أنَّ  يبدو
 .فكريًا

 وما العلمانية، مع العربي العالم في تحقيقه يمكن ما حول أوهام أيّ  صادق عند يكن لم براغماتية، واقعية/ وأكثر الحق وقت في
 باختصار، واسعة. علمانية من بدالً  للعلمانية ضيقة بفكرةٍ  يتمسك أن السياق هذا في اقترح أنَّه في السبب هو هذا تحقيقه. يمكن ال

 والطوائف، والمذاهب باألديان يتعلق ما في ووكاالتها ومؤسساتها، للدولة، اإللزاميّ  الحياد« بـ: للعلمانية) األدنى الحد (تعريف اقترح
 األقصى بالمعنى العلمانية ألن« يقول: كتب ،»التعريف هذا أقترح والنزاع. البحث قيد المجتمع منها يتكون التي العرقية، والفئات

  العربي. العالم في الحاليّ  الخطاب من جزًءا لجعلها غاية هناك وليس الوقت، هذا في للتطبيق قابًال  خياًرا ليست

 الحركة الثورات. أوقات في تحدث أن المرجح من كان المجتمع، هوامش إلى الدين دفع يتمّ  حيث للعلمانية، القصوى الفكرة إن
 من أقوى الكمالية العلمانية كانت حال، أيّ  على الفكرتين. بين منتصف في ما مكان في كمنت صادق، والد فيها شارك التي الكمالية

  .)14(»مصر في الناصرية

 لتعريفاته متنوعة فوارق صادق أضاف اإلسالم، نقيضه مع األبدي خالفه في أيًضا ولكن فحسب، بالعَلمانية يتعلق ما في ليس
 بالنسبة أصبح صادق، أن لالهتمام، المثير ومن براغماتّي/تاريخّي. وإسالم دوغمائّي، متنافر/ إسالم بين فقط يميز ال فهو المبكرات،

 وكان بيروت، في حياته أيام الشاب الفيلسوف من السياسة في الدين لهذا محتمل لدورٍ  استيعابًا أكثر البراغماتّي) (اإلسالم األخير إلى
  العربي. العالم في حقيقيّ  ليبراليّ  بديلٍ  وجود بغياب صلةٌ  أيًضا لهذا

 االستبداديّ  الواقع استمرار من أقل خطًرا اإلسالمية الحركات في رأى إنه حتى النهاية، في براغماتيًا رجًال  كونه صادق أظهر 
 العلماني.

 المدنية الدولة لقبول استعداًدا أكثر وكانت أيًضا، ذاتها مع تكيّفًا أكثر اإلسالمية الحركات هذه بعض أصبحت الواقع، في
   السورية. المسلمين اإلخوان جماعة بمثل النظرية، الناحية من األقل على ذلك، إلى وما والديمقراطية،

 شأنها من العربية، المجتمعات في جديدة دينامية لخلق فرصةً  كان -االضطرابات بواسطة وإن- الحكومات تغيير أنَّ  صادق رأى
   القادمة. االنتخابات في أو الحقة مرحلةٍ  في نفسها تصحيح على قادرةً  تكون أن

 باتجاه واليساريين اإلسالميين بين قِطع قد طويًال  فكريًا شوًطا أن أيًضا يُظهر هذا ولكن تاريخيًا، تفاؤالً  يسميه أن للمرء يمكن
  .الفاشل العربي الربيع عقب في جديد من -والعسكرية السياسية- االستقطابات تمزقهم أن- قبل العربي العالم في لقاء نقطة

 وكانت التالية، الثالث المجموعات هي األوسط الشرق في اإلسالم تمحيصه أثناء في صادق قدمها التي البسيطة الفروقات كانت
فها التي األولى، المجموعة وخارجه. الراهن العربي العالم في اإلسالم تعريف على عنيف صراعٍ  في تتنافس  الدولة إسالم بأنها عرَّ

لَهُ  األحيان، من كثير في الملوك. أو الدين رجال من ونخبها االستبدادية الحكومات تغذيه الذي الرسميّ     موَّ

                       
  وما بعدها. 16صادق جالل العظم: هل اإلسالم قابل للعلمنة؟، ص )13(
 .219، ص 2014صادق جالل العظم: هل اإلسالم قابل للعلمنة؟، برلين  )14(
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 المعارضين/ جانبًا نّحى تركيا، في أيًضا موجوًدا كان الذي الرسمي، الدولة إسالم الخليج. دول في الحال هو كما البترودوالر
 الدين رجال من عدد فيها شارك التي إيران في القوية االحتجاج حركة أيًضا يوضح وهذا المستقلة، اإلسالمية والتيارات المنشقين

 .بالتهميش شعروا الذين

 في نفسه على التطرف طابع أضفى الذي المهّمش المعارض اإلسالم المتمرد، اإلسالم هي لصادق، وفقًا الثانية المجموعة
 الحرام المسجد في وقعت التي تلك بمثل اإلرهابية، الهجمات المتطرف شكلها في الجماعات تلك أنتجت السلطة. قمع من سنوات

 دعمٌ  المنشقة اإلسالمية الجماعات لهذه وكان ،2001 عام وواشنطن نيويورك في أهدافٍ  ضد أو ،1979 عام في المكرمة بمكة
،  .العشرين القرن تحرر حركات تشبه وكانت شعبيٌّ

 الشهيرة. مقولته صادق صاغ كما البزنس)، التجاري/ (اإلسالم أو التجارية، لألعمال الجيد اإلسالم الثالثة، المجموعة وكانت 
 في المدنية المجتمعات لقنوات الفقري العمود من الصغيرة المشاريع وأصحاب االستثمار، وبيوت التجارة، غرف هم السندات حاملو
 متابعة أجل من المتطرف. اإلسالم مشاريع يمقت ما قدر الراديكالي اليسار مشاريع اإلسالم من النوع هذا يمقت األوسط. الشرق

 العدالة حزب الديمقراطّي. والحكم الرشيد، والحكم القانون، سيادة ضمان من األدنى الحد إلى بحاجة فالناس جيد، تجاريّ  عمل
 .أوقاته أفضل في التيار هذا يمثل تركيا في والتنمية

 اإلسالم عن تقليديًا دافعت مهمة سنية تاجرين طبقة تملك األحيان، من كثيرٍ  في إليها صادق أشار كما خصوًصا، سورية 
 الدينيّ  المشهد عن غريبًا الديني التطرف كان البعث. حزب مظلة البعثية/ المظلة تحت اتفاق في مأوى وجدوا الطريقة، بهذه التجارّي.

 التاريخي بتفاؤله ولكن بحذره، العظم وخلص التراث. لهذا خطًرا تحديًا 2011 عام في بدأ الذي العنف مثل فقد السورّي، والمجتمعيّ 
 سوف التجاري اإلسالم من الشكل هذا العربية، المجتمعات تستقر وعندما إذاً،« إلى: 2011 أكتوبر األول/ تشرين في النموذجي،

 الطبقة إسالم سيسود للنظام، تغييرٌ  هناك كان إذا« وأضاف أيًضا. سورية على ينطبق هذا .)15(»كامل بشكل الوقت لبعض يسود
 (ماٍصّ  بمثابة يكون أن يمكن الذي الوحيد هو قويا مدنيا مجتمعًا ولكنّ  بهذا. مقتنعًا العظم كان ،»المعتدل اإلسالم التجارية، الوسطى

 .اإلسالمية األغلبية قمع ضد الدينية لألقليات المحتملة المخاوف من ويحدُّ  المحافظ، اإلسالم ضد للصدمات)

 النفسية، الصدمات أمام تصمد سوف سورية في المتسامح (البزنس) إسالم من السنين مئات أُسسُ  كانت إذا ما في ذلك، ومع
 .التحدي هذا على للتعليق اآلن بعد فرصة أية لصادق تكن لم مفتوح. سؤال فهذا األخيرة، المدة في والتطرف

 دون ومن والمحذّر، الشجاع صادق صوت دون من كلها الصلة وذات المتحدية األحداث هذه مراقبة علينا فصاعًدا، اآلن من
 ومن لليبرالية، المعادية والتوجهات الغضب من دوامة في الراحة من األساس هذا دون ومن والتقدم، البشري بالعقل الصلب إيمانه
 األكثر اللحظة« في صوته سنفتقد الُمفِكك. والغرب الُمتفِكك للشرق البسيطة الفروقات بين فكريّ  جسرٍ  بناء في الفريدة قدرته دون

 صادق غادر حيث عصرنا، -آخر تاريخي متفائل - هوكينغ ستيفن الفلكية الفيزياء عالم سّماها كما )16(»البشرية تاريخ في خطورة
  .جًدا مبكرٍ  وقتٍ  في

  

  

  

  

  

  

  

                       
  .2011ن األول/أكتوبر تشري 21صادق جالل العظم في محاضرة في منتدى برلين للمسلمين التقدميين، مؤسسة فريدريك إيبرت، برلين،  )15(
  2017كانون الثاني/يناير 6 (IPG)أخطر لحظة في تاريخ البشرية، في: السياسة الدولية والمجتمع  )16(
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