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 الهزيمة) بعد الذاتي (النقد كتابه أسس فقد النقدي، السياسي الفكر مضمار في بارزة منزلة العظم جالل صادق المرحوم شغل

 من الخامس لهزيمة التبريري الفكر مع البدايات في اشتبك الغيبي. وعيها وقصور العربي، التأخر بنية في نقدية لكتابات )1968(
 (دراسات في المتقلب الفكر مع واشتبك ،1969 الديني) الفكر (نقد في والخرافي الغيبي الفكر مع واشتبك ،1967 يونيو حزيران/

 حرب بعد السعودية العربية المملكة أدارتها التي الجديدة السياسة مروجي عن يغفل ولم ،1977 الفلسطينية) المقاومة لفكر نقدية
رو كارتر (سياسة كتابه في 1973 أكتوبر األول/ تشرين  كتابه في السادات أنور لسياسة وتصدى ،1977 السعودية) الحقبة ومنّظِ
  .1978 العادل) السالم وبؤس السادات (زيارة

  

  العربي السياسي للواقع النقدية العظم رؤية مرتكزات

 باكتشافاته وجرائمه، بفتوحاته وانهياراته، بإنجازاته عصري ابن ألنني األطالل على أبكي ال« 2009 سنة في العظم كتب
 لمعضالت الحلول اشتقاق لعبة أبًدا ألعب وال زمني. أحيا ألنني الوراء إلى (مندارة) برأس أمشي وال ومباذله. باختراعاته وشناعاته،

 التراث تفسر التي هي زمني ومشاريع زمني وأفكار زمني وثقافة زمني علوم ألنّ  (التراث)، بـ يسمى مما الراهن العربي عالمي
   .)1(»اإلطالق على العكس وليس لمشكالته، الحلول وتقدم معناه وتعطيه وتحتويه

 ويقيّمه الواقع إلى بها ينظر كان التي لآلليات تقريبية لوحة رسم يمكن اإلنسانية) العلمانية والنزعة (اإلسالم لـ دراسته وبحسب
 إقليميتها، من وخرجت الشاملة، العالمية سمتها واكتسبت األوروبية، الحداثة بها أتت التي القيم األساس في لدينا« إليها: استناًدا

   .)2(»وغيرها والديمقراطية المدنية والحريات اإلنسان حقوق ومنها واجتماعية، سياسية كضرورات نفسها إثبات في ونجحت

 العظيمة اإلصالح حركة من تلقينه يستمد من كل إنّ « قائًال: اإلصالحي، النهضوي اإلسالم عن الدفاع في مفكرنا ويمضي
 يتفق هل قبيل: من أسئلة عن اإلجابة في أبًدا صعوبة أي يجد لن والدينية واالجتماعية الفكرية إلنجازاتها ووريثًا سليًال  نفسه ويعتبر
 إذا إشكال أو تردد دون من باإليجاب سيكون فجوابه انسجام؟ في والحداثة اإلسالم هل أو العلمانية، اإلنسانية النزعة مع اإلسالم
  .»التاريخية الوجهة من إليه نظرنا

                       
  ).2009تموز/ يوليو  30، (صحيفة السفير اللبنانيةصادق جالل العظم، "تقديم ذاتي ما، عن نصري الصايغ، ماذا بقي من صادق جالل العظم؟ ماذا حلَّ بنا؟"  )1(
 ).2007صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، فالح عبد الجبار (مترجم)، (بغداد: مؤسسة المدى،  )2(
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 للوعي دائم تشكيل إلعادة سياسي، أو فكري شأن في بحث أي في عنها، غنى ال ضرورة النقد يعدّ  العظم المرحوم وكان 
 والتجاوز، والتخّطي االستيعاب منهج منهجي« يقول: والسياسية الفكرية القضايا تناول في منهجه عن الحديث معرض وفي ومتطلباته.

   .)3(»المعرفية بالقطيعة يسمى ما أو الفجائية والقفزات االنقطاع منهج وليس

 عشائريون نحن طالما بأنه تعجيزيًا موقفًا نأخذ أن الخطأ ومن تاريخية، تراكمية عملية« هي العظم، إلى بالنسبة الديمقراطية، إنّ 
 وتتوقف تراكمية العملية أمامها. الباب نغلق أن وينبغي تناسبنا ال إنها ونقول برمتها الديمقراطية فكرة إلغاء فعلينا طائفيون قبليون

 ديمقراطية ممارسة باتجاه وتأهيلهم التعليمية والمؤسسات المدارس في الناس إعداد وعلى بها ونسير نتخذها التي الخطوات على
   . )4(»تدريجية

فها العلمانية أما  »بها المعني المجتمع منها يتألف التي واإلثنيات، والمذاهب األديان تجاه للدولة اإليجابي الحياد بأنها« فيعّرِ
 هو فالبديل األساس هي المواطنة تكن لم إذا ومصر، والعراق ولبنان سورية مثل واألديان، الطوائف متعدد مجتمع في أنه« ويرى

   . )5(»الخراب

  الهزيمة بعد الذاتي النقد

 العرب، يعترف أن يندر حيث العربي، الذاتي النقد لتقليد الحقيقية البداية كونه إلى الهزيمة) بعد الذاتي (النقد كتاب أهمية ترجع
 الخامس قبل سائًدا كان ما إنتاج تعيد والسياسة، الفكر في الكبرى الموجة كانت فبينما بأخطائهم. الجماهير، أم النخبة من كانوا سواء

 به. المعمول النهج في االستمرار خطورة إلى منبًّها السرب، خارج يغّرد جيله، أبناء من قلة مع العظم، راح يونيو، حزيران/ من
 تتبنى الغالبية كانت إذ ومجابهتها، للهزيمة، المؤسسة البنى مع المتواطئة العقلية نقد على فعمل آنئذ، علوا أكثر كان صوته ولعل

 التآمري التحليلي الكسل انتقد وقد للفخر. ومصدر انتصار إلى الهزيمة يحّول كان وبعضها الواقع، عن متعامية أيديولوجية خطابات
  فيه. نرتع الذي التأخر وأسباب كلها، الهزائم الخارج مشجب على ويعلق ،-زال وما- واآلخرين، الغرب على بالالئمة يلقي كان الذي

 حتى - يحدث ولم الهزيمة نتائج نعاني زلنا ما« بأننا يونيو، حزيران/ هزيمة من عاًما أربعين بعد كتابه، طباعة إعادة علل وقد
 وليس والتربوية والتعليمية االجتماعية البنى في اإلصالح عنيته ما طبعًا للهزيمة. العميقة لألسباب وجدية حقيقية معالجة أي - اآلن

 قليلة معرفة لديهم الشباب من كبيًرا عدًدا أنّ  وجدت التدريس في الطويلة خبرتي خالل من« العظم ويوضح .»العسكري اإلصالح
 حول معلومات أي تملك ال 1967 عام بعد جاءت التي األجيال أنّ  والحقيقة اآلن، إلى االستقالل زمن من سورية تاريخ عن جًدا

 يتابعون الذين المثقفين أو المفكرين أو الباحثين من قلة باستثناء الهزيمة، هذه مثل إلى أدت التي األحداث وتسلسل والظروف الشروط
 الكتاب هذا أنّ  ذلك إلى أضف الثغرة، هذه سد في صغيرة خطوة مجرد هي ربما الكتاب هذا نشر إعادة« أنّ  ويؤكد .»الموضوع هذا

 وإن النكسة، مصطلح بدل الهزيمة مصطلح استخدم عمل أول أنه كما العربية. الثقافة في نادر تعبير وهو الذاتي النقد تعبير يستخدم
 كل فاق بانهيار أشبه هو حدث ما ألنّ  ،1967 عام خالل حدث عما للتعبير كافٍ  غير تعبير هو الهزيمة مصطلح أنّ  أرى كنت

 ما ترميم كيفية عن يبحثون وبدؤوا الكارثة هول من الجنون من بمس أصيبوا منهم، وأنا العرب، المثقفين بعض أنّ  حتى التوقعات،
   . )6(»حدث

 على - صغيرة دولة وهي - اليابان انتصرت عندما ،1904 سنة في حدث ما العظم صادق قارن الهزيمة)، بعد الذاتي (النقد في
 األسطول تدمير أنّ  فرأى عربية، جيوش ثالثة على إسرائيل انتصرت إذ 1967 سنة في حدث بما القيصرية، الروسية اإلمبراطورية

 الضربة منزلة في المصري الطيران تدمير كان مثلما تماًما كله، الروسي الجيش هزيمة في الحاسمة المقدمة كان آنذاك الروسي
 العلمي والتخلف باليابان، مقارنة روسيا تخلف هو كلتيهما الحالين في السبب وكان .1967 يونيو حزيران/ هزيمة في القاصمة
 الكتب بعض مبيعات أنّ  للغير، وتحميلها الذات عن المسؤولية إزاحة نزعة نقد سياق في الحظ، وقد إسرائيل. على قياًسا العربي
 ديني، طابع ذات عالمات ظهور بداية على عالوة الهزيمة، بعد بقوة ارتفعت صهيون) حكماء (بروتوكوالت بمثل والمزيفة المبتذلة
 غرار وعلى ،1968 سنة في القاهرة كنائس إحدى في العذراء ظهور لقصة الترويج غرار على نفسه، الوقت في للعقل ومهينة
 عشـرة مضـي فبعـد قطب. لسيد انتقاًما الناصر عبد جمال من اإللهي االقتصاص عن المشايخ بعض أشداق من انتشر الذي الكالم
 القـاهرة في الكنـائس إحدى فـي وظـهرت العـدوان، آثـار تـصفية عـملية فـي طرفــًا العذراء مريم دخلت« الـهزيمـة علـى أشهر
 سمـاوية وكعـالمة اآلن، بهـا يمـر التـي األزمـة أو الشـدة في المقــدس الكتـاب بنـص المبـارك المؤمـن المصـري الشعـب أزر لـشــد
 في زالت ما السماء وأنّ  فقط طارئـة األزمـة هـذه بـأنّ  الكـل وليــشعر نصـرتنا، فـي سيــكون وأنـه يتركـنا، ولـم معـنا الــله أنّ  على

  .»نصرتنا

                       
 .2009تشرين األول/ أكتوبر  4حوار مع صادق جالل العظم، حاوره خلدون النبواني ونشره في الموقع اإللكتروني (األوان)  )3(
ناير كانون الثاني/ ي 12اعتُمد النص الذي نشره (مركز دمشق للدراسات) في  –حوار مع الدكتور صادق جالل العظم، أجراه شادي جابر لصحيفة (الراية) األسبوعية  )4(

2008.  
 ).2007أيلول/ سبتمبر  25، (ميدل إيست أونالينحسن سلمان،  )5(
 حسن سلمان )6(
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 خرافات إلى وتحّوله محتواه من الصهيوني - العربي الصراع تُفرغ كانت كثيرة أصوات وجه في العظم وقف نفسه، الكتاب وفي
 الواقعية محتوياته من وتفّرغه الصهيوني - العربي الصراع تكذّب الفلسطينية للقضية خرافية صورة رسم« أنّ  من حذّر وقد تتصارع،

 .)7(»لها التصدي أو مواجهتها على الواقع، في لنا، قدرة وال بها قبل ال دينية غيبية مشكلة إلى بذلك فيتحول الملموسة، والتاريخية

  

  الديني الفكر نقد

 األسواق، من النسخ ُسحبت ذلك، بعد .1969 نوفمبر الثاني/ تشرين في الديني) الفكر (نقد كتاب من األولى الطبعة العظم نشر
 يتراجع أن العظم رفض االستجواب، أثناء وفي منه). 15 حتى يناير الثاني/ كانون 8 (من 1970 سنة السجن ودخل (غيابيًا)، وُحكم
 على والردود والناشر المؤلف محاكمة وثائق احتوى ملحق مع كتابه نشر العظم أعاد المحكمة. تبّرئه أن قبل ذلك كان كتبه، عما

 جوانب جميع نقد إنّ « قيه: يقول )1978 إلى 1930( الحافظ ياسين السوري المفكر من باقتباس الثانية الطبعة استهلّ  وقد منتقديه.
 الطليعة حركة واجبات من أساسي واجب نفاذًا، عميقًا تحليًال  وتحليلها صارًما علمانيًا علميًا نقًدا وتقاليده الراهن العربي المجتمع

  .»العربي الوطن في الثورية االشتراكية

 مصر، في الناصري النظام سيما وال القومية، األنظمة بُعد على دليًال  يونيو حزيران/ هزيمة في اإلسالمية التيارات رأت لقد
 علم حين سجد الذي الشعراوي، متولي اإلسالمية، الدعائية األبواق أشهر من واحد تعبير بحسب (إلحادها)، على وبرهانًا الدين، عن

 وقد القومية، األنظمة ورأت .»ديننا في بفتنة ألصبنا نُصرنا لو ألننا الشيوعية، أحضان في ونحن ننتصر لم أننا فرح«و بـالهزيمة،
 في العذراء) (ظهور مثل من ألخبار والترويج الجماهير غضب الستيعاب الدين إلى اللجوء سوى أمامها خيار ال أنه بالهزيمة، منيت
 جرائدها من األولى الصفحات في كذا، مسجد الرئيس وافتتاح والذًعا)، مطوالً  فصًال  العظم لها يفرد التي المسألة (وهي كذا، حي

 الرسمية.

 بدينهم)، يتعلق ما كل في الناس معظم موقف يطبع الذي الساذج البسيط التسليم (ظاهرة الديني باإليمان العظم يعني ال الواقع وفي
 العظم عند الديني الفكر إنّ  الناس). من ضئيلة قلة حياة في نجدها ما نحو على وخالصة نقية روحية ظاهرة (وصفه بـ الدين يقصد وال
 الدعاة أو المؤسسات أو الكتاب من عدد لسان على صراحة عنه التعبير يتم كما الدين ميدان في المتعمد الواعي الفكري (اإلنتاج هو
 العظم معارك كبرى أنّ  أكبر بصورة لنا سيتضح .)8(القائم) االجتماعي الصراع حقيقة (تزييف على يعمل الفكر وهذا الخط). لهذا

 قناعاتي« أجاب: كتابه، صدور منذ قناعاته تغيّر مدى عن سئل عندما 2008 عام ففي الغيبية). (األيديولوجيا سّماها ما مع كانت
 ال بتفكيري، مرن وأنا 1967 يونيو حزيران/ هزيمة منذ االعتبار. بعين الحادثة والتطورات بالمستجدات أخذت أنني بمعني تغيّرت
 البؤس هذا أنّ  أرى أنا اآلن بالبؤس. األيام تلك في الفكر ذلك وصفت الديني الفكر نقد كتاب في محدد. موقف عند أتعصب وال أتجمل

 قضايا مع للتعامل اإلسالميين المفكرين قبل من محاولة هناك كانت 1970و 1969 عامي بين الفترة، تلك في وازداد. تعمق قد
 الفكر أنّ  أجد فأنا اآلن أما األحداث. مجرى وإلى والواقع العقل إلى والجدل، للنقاش االحتكام إلى يميلون كانوا الحديث، العلم ومسائل
 ليست أنها علًما الكبير، إرضاع فتوى مثل قضايا إلى وصلنا اآلن أننا بمعنى البؤس، من أعمق حالة في اإلسالم حول الناشئ الديني

 انحداًرا هناك بأنّ  القول يمكن هنا من األزهر. مرشد أو األزهر جامعة في الحديث قسم رئيس عن وإنما عادي شيخ عن صادرة
 اإلفتاء، ودور الشريعة وكليات األزهر رأسها وعلى الرسمية، الدينية المؤسسات عقالني، شيء أي إلى االحتكام عن وابتعاًدا كبيًرا

 والتبرك الذبابة وحديث الكبير، إرضاع قبيل من بضاعة سوى شيء منها يخرج ال كامل. فكري عقم حالة في اليوم هي وغيرها،
 تناقش بأن جديرة أفكاًرا يطرح الذي الوحيد وهو الجهادي، األصولي للفكر تقريبًا متروكة الساحة الصحفيين، وجلد النبي ببول

 إلى والعودة والتحجر واالجترار التكرار سوى فيها ليس قدوة، تعتبر التي األساسية الرسمية المؤسسات عقم بسبب وذلك وتُرفض،
   .)9( »الحاكمة للسلطات والخضوع القائم الوضع على واإلبقاء المصالح وحماية الماضي

  

  الثمانينيات في العربي الواقع نقد

نها كبيرة، داللة ذات قصيرة مقالة العظم نشر  (في بـ وعنونه الثاني، القسم في التحريم) (ذهنية كتابه من األول الفصل ضمَّ
 المقال هذا أهمية وترجع عشر). أطروحات في اليوم العربي (الوطن المهم المقال وعنوان الراهنة). السياسية - الثقافية قضايانا بعض

 بعض نسجل والتاريخ وللذكرى ).1981 (عام كتابته زمن في العربي العالم لوضع دقيقًا تشخيًصا يتضمن أنه إلى المركز القصير
 أكثر جغرافّي) (تعبير مجرد الحديث تاريخه في العربي الوطن يكن (لم األولى الطروحة في جاء وقد صاغها، مهمة طروحات عشر
 أما العربية). الوحدة لتحقيق الرسمية والمشاريع العربي التضامن حول الحكومية البيانات جميع من الرغم على اليوم، عليه هو مما

 والتالعب الخارجية والهيمنة اإلمبريالي للنهب سهلة فريسة الحديث تاريخه في العربي الوطن يقع (لم أنه إلى فتذهب الثانية الطروحة

                       
 ).2007والتوزيع، د. صادق جالل العظم، النقد الذاتي بعد الهزيمة، (دمشق: دار ممدوح عدوان للنشر  )7(
  ).2003، (بيروت: دار الطليعة، 9د. صادق جالل العظم، نقد الفكر الديني، مع ملحق بوثائق محاكمة المؤلف والناشر، ط )8(
  حوار مع الدكتور صادق جالل العظم، أجراه شادي جابر. )9(
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 عن والدفاع العربية المنطقة استقالل حماية شعارات تحت يجري كله ذلك بأنّ  العلم مع اليوم، حادث هو مما أكثر األيديولوجي
 واستقرارها). انفتاحها

 بما بالنفس والثقة والبأس القوة من كافية درجة على اليوم الحاكمة العربية البورجوازيات أصبحت (لقد الثالثة الطروحة وتقرر
 ذلك بأنّ  العلم مع وبلدانها، لشعوبها الحيوية المصالح على الجنسيات والمتعددة الكوزموبوليتية الطبقية مصالحها بتغليب لها يسمح

 حساباتها). في الدقيقة الدبلوماسية والرزانة نظرها في البعيدة السياسية الواقعية باسم يحدث كله

 األولى طروحته في ألنه الظواهر، جوهر إلى النفاذ على وقدرته المتبصر بفكره النظر ولفت ،1981 عام العظم تكلم هكذا
 .)10(الراهنة العربية األوضاع على اليوم تماًما تنطبق -للغرابة ويا- التي

   

  التركية والتجربة السياسي اإلسالم

 أسلمة إعادة مهمة لديها أنّ  تعتبر الديني الطابع ذات األحزاب فإنّ  تركيا باستثناء« قال: 2008 عام العظم مع جرى حوار في
 عن كالمهم أنّ  وأعتقد المهمة. هذه إلتمام بها تتشبث باالنقالب، أو االنتخابات طريق عن سواء السلطة، إلى وصلت إذا المجتمع

 منذ أعلن وقد علمانية، وعقيدة أيديولوجيا يعتمد الذي الوحيد اإلسالمي البلد تركيا أهمية. أي أعطيه ال تملقي تكتيكي السلطة تداول
 حزبًا أنتج الذي الوحيد البلد أيًضا هو البلد هذا دينيًا، محايدة أنها بمعنى علمانية، الجمهورية هذه أنّ  التركية الجمهورية تأسيس بداية

 بدون البالد. في كارثة تحل أن دون ويحكم نزيهة بانتخابات السلطة إلى الوصول على وقادر ديمقراطي ولكنه إسالمية أصول ذا
 العدالة حزب إلنتاج لتركيا سمح الذي المسبق الشرط مستحيلة. أيًضا كانت السلطة يتداولون اإلسالميين أنّ  فكرة تركيا علمانية
  .)11( »التركية التجربة أهمية تكمن وهنا آخر. بلد أي في موجود غير وهذا علمانية، باألساس الدولة كون هو والتنمية

 رأي عن التعبير قبل« قال: إذ السياسي، اإلسالم خطاب في اإليجابيات استمرار إمكان في رأيه أبدى قد 2007 عام في وكان
 وال الخطابات، هذه على تطرأ أخذت التي التحول ظاهرة رصد على عملت الراهنة اإلسالمية الخطابات بعض في سلبي أو إيجابي

 المثال، سبيل فعلى العريض. وتياره مجتمعاتنا في السياسي اإلسالم في الثقل وزن باعتبارها المسلمين اإلخوان جماعة خطاب سيما
 نوع من وإعالنات اإلسالمية للشريعة الفوري والتطبيق اإلسالمية الخالفة إعادة دعوات تراجع المستجد الخطاب هذا في رصدت
 لمصلحة المذكور الخطاب في وأهمل كله هذا عن السكوت تم ـــــ الرسمية السعودية الملكية الطريقة على ـــــ دستورنا هو القرآن
 والمساواة السلطات وفصل القضاء واستقالل العامة والحريات اإلنسان وحقوق المدني والحكم المواطنة مقوالت في الكالم من اإلكثار

 .»آخره إلى انتخابيًا أو سلميًا السلطة وتداول والديمقراطية وارق)الف وحفظ التحفظات من الكثير مع (لكن والمرأة الرجل بين

 الخطاب في إيجابي رأي أنه على حصوله بواقعة وإقراري التحول لهذا رصدي من البعض فهم لربما« قائًال: العظم ويستدرك
 أنّ  مالحظتي بسبب أيًضا ولربما اليوم، العامة حياتنا في المذكورة المقوالت بها وتتمتع تحملها التي اإليجابية بسبب إياه اإلسالمي

 التحول هذا بوجهة ترحب السياسي اإلسالم تيارات إطار خارج من وغيرها وقومية ويسارية وليبيرالية علمانية أخرى سياسية قوى
  األبعد. المدى وعلى العملية الممارسة في جديته مدى امتحان في ترغب كما بإمعان وتراقبه بدقة وتتابعه اإلسالمي الخطاب في

 اإلسالمية التيارات بنية إلى بالنسبة كليًا حاسم أو كثيًرا عميق أو حقًا جدي المذكور التحول أنّ  أعتقد ال شخصيًا، بي يتعلق ما في
 النكوصية طبيعتها إلى بالنسبة أو السياسية برامجها حقيقة إلى بالنسبة أو المسيطرة التقليدية عقليتها إلى بالنسبة أو مجتمعاتنا في

 -مرحليًا - سياسويًا مؤقتًا، - تكتيكيًا - سريعًا - سطحيًا يظل المذكور الخطاب في التحول هذا أنّ  أعتقد كما القروسطية. وأيديولوجيتها
  .»بآخر أو بشكل العكس يثبت أن إلى وتملقيًا تطمينيًا - خطابيًا

 تجديد ألي مرشحة ليست أنها« رأى: فقد اإلسالمي، الخطاب من النوع هذا وراء الكامنة المعرفية المنظومة إلى بالنسبة أما
 منذ المسلمين اإلخوان حركة أنّ  أرى زلت ما وأنا حقيقيًا، جذريًا إصالًحا يتطلب هنا التجديد ألنّ  اإلخواني، التيار يد على جدي

 النهضة عصر مرحلة في التنويري اإلسالمي الديني اإلصالح حققه الذي الواسع لالنتشار مضاد أي مضاد، إصالح هي بدايتها
 إنهم مصر. في الوطنية 1919 ثورة أظهرتها التي العلمانية للتوجهات ومضاد 1923 سنة اإلسالمية الخالفة إللغاء ومضاد

  . )12(»السحيق بالماضي متعلقة وعيون الوراء إلى كليًا مندارة برؤوس يمشون مصلحون

 إضافة إسالمي، كمثال التركي النموذج فاعلية إنّ  القول إلى أميل« قال: 2011 عام في العربية الثورات ربيع انطالقة وبعد
 اإلسالمية الحركات تدفع وضوابط توازنات إلى تؤديان سوف الراهنة، الثورات ستطلقها التي واأليديولوجية السياسية التعددية إلى

  .)13(»والتنوع والتعدد الديموقراطية تقبُّل اتجاه في السلمية

                       
)، (نشرها العظم في مجلة (الحياة الجديدة) المصرية 2016ألول/ ديسمبر كانون ا 29، (صحيفة (االتحاد) اإلماراتيةالسيد يسين، "صادق العظم.. ناقًدا للمجتمع العربي"،  )10(
  ).1981العدد الرابع عام  -
  حوار مع الدكتور صادق جالل العظم، حاوره شادي جابر. )11(
 ).2007تشرين األول/ أكتوبر 16اللبنانية، ( صحيفة (األخبار)حوار مع الدكتور صادق جالل العظم، ألُبّي حسن في  )12(
 ).2011أيار/ مايو  22، (في صحيفة (النهار) اللبنانيةحوار مع المفكر السوري صادق جالل العظم، لمحمد أبي سمرا  )13(
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 العملي التاريخي اإلسالم أنّ « العظم أكد الحديث والعلم والديمقراطية العلمانية مثل مصطلحات مع اإلسالم انسجام إمكان وحول
 الدولة مع بعد فيما انسجم كما واإلمبراطورية، البداوة مجتمعات مع سابق وقت في انسجم ألنه معها، االنسجام على قادر والحياتي
 ويستدرك .»نفسه مع إال ينسجم ال فهذا معينة، مبادئ فقط يعني مغلق، مثالي نظام بمعنى اإلسالم أخذت إذا لكن الحديثة، الصناعية

 الدينية المؤسسات خارج من وأفراد جماعات من تخرج أفكاره وتطوير اإلسالم تحديث في االجتهاد عملية أنّ  في تكمن القضية لكنّ «
 يخلق لم إذا الخارج من فرضه يمكن ال اإلسالمي الفكر في الحقيقي التغيير أنّ « العظم ويرى .»الدين رجال عادة تنتج التي التقليدية

  .)14(»الحقيقية العصر مشكالت لمواجهة جدي بحراك تقوم أن يجب التي التقليدية الدينية المؤسسات في

 االستفادة يمكن لكن هو، كما اإلسالمي العالم في تطبيقه يمكن ال إنه« العظم يرى التركي اإلسالمي باألنموذج يتعلق ما وفي
 العلمانية من طويل تاريخ أمرين: بين يجمع أن استطاع الذي الوحيد البلد هي وتركيا خصوصيته، له التركي النموذج ألنّ  منه. والتعلُّم

 نزيهة حرة انتخابات عبر السلطة استالم على قادًرا حقيقيًا ديمقراطيًا إسالميًا حزبًا العلمانية هذه أنتجت نفسه الوقت وفي المتشددة،
  .)15(»عليها غبار ال

 مثل: من بها، يتالعب ولم ونوعية، عصرية ومنجزات هائلة بمكتسبات للحظة يفّرط لن اإلسالم من النوع هذا أنّ  ورأى
 الذي المتقدم المستوى الضابطة، وقوانينه تعامله وقواعد وتياراته بمنظماته كبيرة بسرعة والنامي المتطور التركي المدني المجتمع«

 المذاهب ديمقراطية من بدالً  أكثر ال المئة في70 إلى 60 بحدود إجراءاتها وتطبيق المواطن ديمقراطية ممارسة في البلد بلغه
 الفصل بأنّ  علًما والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات فصل إلينا، بالنسبة جيًدا معروف هو كما إليه وما والعشائر والطوائف

 نسب إلى االستقالل هذا يصل لم لو حتى القضاء استقالل هذه، السلطات فصل عملية ضمن يندرج الدولة عن للدين الشهير الكمالي
  .)16(»تركيا في ينبغي كما بعد جًدا عالية

 مع التركية للتجربة النضج لحظة شكلت« وسلميًا ديمقراطيًا السلطة إلى والتنمية العدالة حزب وصول مرحلة أنّ  ويستنتج
 ناحية، من العلمانية وأحزابه ولقواه نفسه التركي للشعب نضج لحظة أي الديمقراطية، اآلليات مع العلمانية والدولة الكمالية الجمهورية
 التركي المجتمع في بدور العشرين القرن معظم امتداد على قامت التركية العلمانية أنّ  أرى لهذا الثانية. الناحية من السياسي وإلسالمه

 الجمهورية تثبيت أي األولى، العالمية الحرب حتى الغربية األوربية المجتمعات أبرز في الليبرالية به قامت الذي الدور كثيًرا يشبه
 حقوق تثبيت قيمها، وتوطيد والمواطنية المواطنة فكرة تثبيت القضاء، استقالل تثبيت السلطات، فصل تثبيت وقيمها، ومؤسساتها

  .)17(»نطاق أوسع على للسلطة السلمي التداول فكرة تثبيت المعروفة، العامة والحريات المواطن

 فأجاب: ،2006 يوليو تموز/ حرب في هللا) (حزب أداء عن 2007 عام العظم ُسئل السياسي اإلسالم عن الحديث موضع وفي
 هذا يؤثر ال العموم، ظفر،وعلى وبال فوز بال لكن انتصاًرا، حقق هللا حزب بأنّ  الحرب هذه نتيجة في القائل برأيي أتمسك زلت ما«

 األبعد المدى وعلى للعبارة، األعمق االستراتيجي بالمعنى الطرفين بين العامة القوى موازين على العادة في االنتصارات من الصنف
 والعسكري األهلي وجوده مناطق في إسرائيل ضد كفاحه متابعة إلى بالنسبة هللا حزب وجه في األفق سد إلى الحرب أدت الزمن، من
  .»لبنان جنوب في

 زمن في وخاصة الصافية، الطائفية تركيبته بحكم كذلك أكون أن يمكنني وال أيديولوجيًا، هللا حزب أنصار من لست« وتابع:
 حزب حققه الذي المظفّر غير االنتصار رفع أنّ  أعتقد وال حرج، وال فحّدث الوطن أما للجميع، والطائفية ّ  الدين فيه أصبح عربي

 وقضية الجامع الوطن قضية األبعد، المدى على يخدم، معًا واألرض السماء آلهة إلى ونسبته السابعة السماء إلى 2006 صيف في هللا
 سيما وال العربية، االنتصاروية النزعات مع الحذر بمنتهى أتعامل عقالنيتي تجعلني كما الدولة. وقضية للكل الشاملة المواطنة
  .)18( »بسببها األخرى تلو المرة كلها احترقت ومعنوياتنا وأعصابنا أصابعنا ألنّ  منها، الرسمية وشبه الرسمية

  

  العربية الثورات ربيع

 إلى السياسة عودة أي المنطقة)، إلى التاريخ (عودة فيه ورأى وسياسيًا، ووجدانيًا فكريًا العربية، الثورات بربيع العظم احتفى
 االستبداد به يتفاخر الذي الظاهري االستقرار ورفض واالستبداد. الجمود من طويلة عقود بعد السياسة إلى الناس وعودة الناس،
   القبور). (استقرار وأسماه

 آماله العربي، العالم مشكالت وأنّ  ومتسارع)، مفاجئ (تسونامي بأنها 2011 عام في العربية الثورات العظم وّصف لقد
 الحرية ومطلب فيها، الحكم أنظمة باستبداد يتعلق ما في العربية البلدان بين التشابه يؤكد« مما متقاربة. ومعضالته، وانسداداته

 صعيد على كبير أثر الثورات لهذه يكون أال يمكن ال« العربي السياسي الفكر في مهمة نقلة الثورات تحدث أن وتوقع .»والعدالة
 فصل مبدأ االتجاه. هذا إلى تدفع جديدة ونظريات مذاهب تظهر سوف الديمقراطية. الليبرالية إلى أقرب سيكون الذي السياسي الفكر

                       
 حسن سلمان )14(
 حسن سلمان )15(
   ).2010آذار/ مارس 17، (428العدد  -صحيفة (النور) السورية نبوه في  حوار مع الدكتور صادق جالل العظم، لزينب )16(
 نبوه. حوار مع الدكتور صادق جالل العظم، لزينب )17(
  حوار مع الدكتور صادق جالل العظم، ألُبّي حسن. )18(
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 حقوق واحترام القضاء، وشفافية السلطة، تداول مبدأ وكذلك السياسي، الفكر في واسعًا حيًزا ويتخذ يتقدم سوف مثًال، السلطات
 وحديثة، قوية دولة إلى السعي أنّ « رأى العربية، المجتمعات في وحضورها الدولة فكرة صعيد وعلى .»المواطن وحريات اإلنسان
 االقتصادي االزدهار من وشيء التعليم، مستوى تحسين هنالك العملي، الصعيد على السعي هذا شروط من لكن حاضًرا. سيكون
  .)19(»الثقافي والنمو

  تحوله: إلى الثاني ويشير السياسي، اإلسالم تهميش إلى األول يشير الثورات، هذه في مظهرين هنالك أن ورأى

 السياسي اإلسالم شعارات من البعد كل بعيدة تقريبًا، البلدان سائر في المتظاهرون رفعها التي والنداءات الشعارات .1
 .المعروفة

 يشبه مثاًال، أو نموذًجا العربية، البلدان في اإلسالمية للحركات يقدم السياسي، اإلسالم يهّمش لم الذي التركي النموذج .2
 وغير السلسة، الديمقراطية االنتخابات طريق من السلطة إلى إسالمي حزب وصول إمكان في يتجلى خالص خشبة

 والسودان الجزائر في حدث كما األهلية، للحرب أو لالنهيار البالد تتعرض أن دون ومن نزاهتها، في المشكوك
 سوف ولكنها المنظور، المدى في حاضرة ستبقى أنها فأعتقد العنيفة، اإلسالمية الجهادية الحركات أما والعراق.
   .)20(»التركي النموذج يستلهم وسلمي معتدل إسالم لصالح وتتقهقر تضعف

  

   

                       
  حوار مع المفكر السوري صادق جالل العظم، لمحمد أبي سمرا. )19(
  حوار مع المفكر السوري صادق جالل العظم، لمحمد أبي سمرا. )20(
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  والثورة السوري العام الشأن

 والثمانين، الثالثة ناهز الذي عمره من رمق آخر وحتى الثانية، األلفية أوائل في السوري الربيع بداية منذ العظم جهد يتابع من
 حريته، بانتزاع السوري الشعب حق حول العام، الرأي مع للسجال كرسها التي األخيرة، سنواته في الذهني لنشاطه يدهش سوف
 العادي. والمواطن المثقف يفهمها واضحة وبلغة إليها، المنتمي بروح ومتغيراتها، ظواهرها وفسر الثورة، واقع وقرأ

 المعتقلين عن واإلفراج الطوارئ حالة بإنهاء طالب الذي )99الـ( بيان على الموقعين من العظم كان العام، السوري الشأن في
 إلى وبالنظر المدني). المجتمع إحياء (لجان عمل في فاعًال  كان كما .2000 عام البالد في العامة الحريات وإطالق السياسيين
 نعى دمشق، إلعالن الوطني المجلس أعضاء من عدد واعتقال المنتديات، بإغالق المتمثلة دمشق)، (ربيع بعد السياسية التطورات

   والسلطة. المثقفين بين سادت التي (العسل) أشهر العظم

 إلى وقوفه تام بوضوح أعلن عندما ،2011 مارس آذار/ في السورية الثورة بانطالق كانت العام بالشأن ارتباطه ذروة لكنّ 
  كافة. بأشكالها األصوليات مقارعة في عمره سني قضى مثقف سيرة في مفاجئًا يكن لم األخالقي االنحياز هذا جانبها.

 االنتصار هذا يشهد ال قد أنه يشعر كان لكنه كله، حدث مما الرغم على األخيرة، أيامه حتىى السورية الثورة بانتصار مؤمنًا كان 
  بنفسه.

 هذا العظم واجه وقد السورية. والفكرية السياسية النخب بين واسعًا جدالً  السياسية) (العلوية في وطروحاته مقولته أثارت لقد
 .»عموًما ولسورية السورية، للثورة ومفيد ضروري - مصراعيه على - المسائل هذه حول والسجال النقاش باب فتح إنّ « بقوله الجدل

 تأجيج من مزيد إلى بالضرورة تقود (علويات)، من عنها تفرع وما السياسية، العلوية عن الحديث أنّ  أعتقد ال« قائًال: رأيه وأوضح
 حديث من وما درجاتها، أعلى إلى وصلت - اليوم سورية في - واإلثنية والمذهبية الطائفية فالتعبئة سورية، في الطائفية الكراهية نار

 ثأري جناح السورية الثورة في الشحن. وهذا التعبئة، هذه مستوى من ينقص أو يزيد أن يمكن غيرها، أو السياسية، العلوية حول
 التأكيد يجب المستقبل، سورية أجل ومن فقط. المعروفة ومؤسساتها السياسية العلوية من وليس ذاتها، العلوية الطائفة من االنتقام يريد
 .»العلوية بالطائفة وليس السياسية بالعلوية اإلطاحة هو المطلوب أنّ  دوًما

 األفضل من« قائًال: والمعارضة، النظام بين سورية في للصراع الطائفي) (البعد عن ُسئِل عندما المشكلة، إلى العظم أشار
 فظهرت الدارجة) باللغة نقول (كما الطنجرة غطاء رفعت فالثورة علنًا؛ نفسها تصارح وأن تورية، بال جيًدا نفسها تعي أن للثورة

 خاتمته إلى يصل أن للصراع يمكن ال« أنه وأكد ،»قرن نصف حكم بعد النظام خلّفه الذي الطائفي العفن وظهر المجتمعية، التشققات
 السياسة المارونية سقوط دون من خاتمتها إلى تصل أن يمكن كان ما لبنان في الحرب أنّ  كما تماًما، السياسية العلوية سقوط دون من

 .)21(»لبنان في الموارنة) (وليس

 التجاري -العسكري مجّمعها ومن األبد، إلى الحاكمة الساللة من الجمهورية استرجاع« بأنها السورية الثورة العظم عّرف لقد
 الربيع ثورات سياق في خصوصيتها حدد وإذ ومطالبها. منطلقاتها عدل وأبرز العريضة، الشعبية قاعدتها ميّز وبذلك ،»االحتكاري

 الثوري الحراك بؤر توزيع بتجربة والساحة، الميدان تجربة عن استعاضت واجهته، الذي الوحشي القمع نتيجة أنها أوضح العربي،
 في ورأى واستنزافها. وإنهاكها األسدية القتل قوات تشتت إلى أدى ما سورية، أنحاء شتى على بعد، فيما والمسلح البداية، في السلمي
  الواحد. والحزب األوحد الملهم الزعيم لتقاليد كسًرا الشبابية، التنسيقيات على الثورة اعتماد

 ووضع تعريفه حاول بل الثورة، صفوف في السياسي اإلسالم وجود تجاهل العظم يحاول لم علمانيًا، يساريًا مفكًرا وبوصفه
 بعض من وجزئية، انتقائية بصورة وُمشكلّة، مستمدة التأثير، شديدة تعبوية أيديولوجية« نظره وجهة من فكان له. واضحة ترسيمات
 العجز حاضر ومن جد، عن أبًا المتداولة وحكاياته التاريخية سوابقه من عدد ومن التراثية، ومرجعياته المقدسة اإلسالم نصوص
 المسلمين، لعموم والعفوي التلقائي الشعبي التدين وبين بينه الخلط عدم على وشدد .»الحديث التاريخ مجريات في وهامشيته اإلسالمي

  والمعامالت. العبادات حول جوهره في يتمحور الذي

 وبأنها تارة، أهلية حرب بأنها متذرعة - بعدالتها والتشكيك السورية الثورة صورة تشويه تحاول التي اآلراء على رده وفي
 البلد، في الرئيسة الطوائف ألنّ  أهلي، أو طائفي سورية في الصراع بأن تقول فكرة العظم يدحض - أخرى تارة األقليات إلبادة حرب

 الدولة أجهزة سّخر الذي النظام هو الرئيس الفاعل واألمن. الهدوء كثيرة األقليات مناطق وألنّ  بعًضا، بعضها ليحارب تتسلح لم
 بحاجة وأقلياته بأكثريته وهو الحرية، طلب الذي السوري الشعب على لالنقضاض الحربية، وترسانتها ومواردها وموظفيها جميعها

  .)22(واإلنسانية المدنية حقوقه حماية إلى

 عمر من األخيرة المحطة سوى السورية، الثورة إلى )2016 إلى 1934( العظم جالل صادق الراحل المفكر انتماء وليس
 التفكير. تلجم التي األضاليلو الغيبيات على االنتصار في والحق التعبير، حرية عن الدفاع في قضاه

                       
  ).2014، (آذار/ مارس عام (المدن) اإللكترونيةلصحيفة حوار مع الدكتور صادق جالل العظم  )21(
 السيد يسين، "جالل العظم.. رائداً للنقد الذاتي العربي". )22(
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