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   تنفيذي ملخص

 اعلى مدار عقود، باألسئلة التي تفرزها المالحظة المباشرة، وهي: لماذا فشلنا، بوصفنا عربًا أو مسلمين أو عالمً  نا،انشغل لقد
مكمن الخلل؟ ويتضخم وقع هذه األسئلة وتكتسب صدى نفسيًا خاًصا، على  ؟ لماذا أصبح زمننا عقيًما أو نكوصيًا؟ مااأو رابعً  اثالثً 

خلفية االزدهار الذي شهده العرب والمسلمون في فجر اإلسالم وضحاه، وثمة شعور بالمذلة من بعد عزة، والتبعية من بعد ريادة، 
البحث الذي بين أيدينا مناقشته عبر قراءة  يحاول الذي األمرتجمع الشعور بالتخلف إلى الشعور بالخسارة.  وحالة نفسية ممّضة

  هامات حسين العودات ذات الصلة. إس

  

  مقدمة

، العلمانيون منهم واإلسالميون والقوميون والليبراليون »نهضة«العرب جميعًا في موقع الهزيمة، حتى في المرحلة التي يسمونها 
) هم أرباب االستبداد ومحيطهم السياسي والثقافي. هؤالء هاوفتح الباءالراضي الوحيد في البيئة العربية المحبطة (بكسر ووغيرهم، 

فتذهب ريحهم. ليس في هذا، بالتأكيد، حكم عقلي أو  ،ألنهم نتاجه وألنه سندهم الذي ال يريدون له أن يتضعضع ،راضون بالتخلف
اب االستبداد قادرون، لو شاؤوا، أن يضعضعوا منطقي يقول إن ديمومة التخلف في مجتمعاتنا تعود حصًرا إلى االستبداد، أو أن أرب

  التخلف، إنما هو قراءة واقع.

وحتى  ،نكبة فلسطين والهزائم التالية موضوعالعربية أكثر من النهضة العربية، بدًءا من  اتالكتاب فيموضوع  يستهلك مل
صراعات الدول العربية في ما بينها واالقتتال وتدني مستوى التعليم واالستبداد السياسي والديني و ،وقوعنا ضحايا الفقر واألمية

يكاد ال يوجد كاتب عربي لم يتطرق و ،حديثنا يتدحرج تلقائيًا إلى مستقر أليم اسمه إخفاق النهضة العربية إن. ذلك وغيراألهلي العقيم 
يكاد ال يخلو  مثلماي سياقه، حالنا أو يهجوه فلع هذا الموضوع وينشغل به ويضع فرضيته بشأنه، أو يكتفي بالوصف أو يتفجّ  إلى

بحث عربي ذو صلة بواقع مجتمعاتنا من مفردات النهضة والحداثة والتنوير والتخلف واألصالة والمعاصرة والتراث والجمود وغير 
  ذلك. 
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  ة النهضة العربيةمشكل: أوالً 

(النهضة والحداثة بين االرتباك ة النهضة العربية في كتابه مشكل) ب2016 -1937ينشغل الباحث السوري حسين العودات (
 ،يستعرض فيه عدًدا مهًما من النهضويين العرب ومن مختلف التياراتو ،)1(2011 سنةواإلخفاق) الصادر عن (دار الساقي) 

 »االرتباك واإلخفاق«من خالل استعراض هذه التيارات ونقدها، مكمن العلة وسبب  ،يحاول أن يتبين إنهباستثناء التيار الماركسي. 
في قتل المفهوم  »التيارات السياسية العربية«مقدمة إلى سعة التباين بين تيارات فكر النهضة وأثر اليشير في و ،في النهضة العربية

: قائًال  ،ومحوها واستبدالها هوماتلتكبيل المف ،الحداثة ومعاييرها التي جرى استغاللها هوماتالمفهوم، ويرد هذا األثر إلى نسبية مفب
استغالل نسبية هذه المفاهيم من قبل تيارات سياسية عربية مما أتاح لها إعطاءها معاني أخرى ألغتها في نهاية المطاف.  وقد تم«

ووضعت بدائل لها تكبلها أو تمحوها وتستبدل بها مفاهيم أخرى (إسالمية) تارة و(قومية) تارة أخرى و(ليبرالية) تتماهى مع المفاهيم 
وروبية تارة ثالثة. كما أتاحت لألنظمة السياسية العربية الحاكمة أن تساهم في إفشال نداءات النهضة، وتغير والقيم وأنماط الحياة األ

  . )2(»مفاهيمها، تحت شعار الخصوصية والنسبية

 صورةً  الحداثة، أي االحتفاظ بالمفهوم هوماتهي االلتفاف والتحايل على مف ،منذ البداية يضعنا الباحث أمام ظاهرة عربية الفتة
، »حيازته«إذًا، للمفهوم قوة تجعل اإلسالمي أو القومي أو الليبرالي يعمل على تبني المفهوم أو . »تكبيله أو محوه أو استبداله«مع 

سعي الكتساب قيمة عامة  فيه الذي األمر ،األخرى ةمن منظومة التيارات المنافس ال ،بوصفه جزًءا من منظومته الفكرية والقيمية
تعمل من جهتها الشيء نفسه حين تضع اليد  »الحديثة«السلطات السياسية العربية  إنوزعم تمثليها.  هوماتاط بهذه المفمن االرتب

العجز عن غرس فالنهضة وواقع مجتمعاتنا،  هوماتتشير هذه الظاهرة إلى التباين العنيد بين مفوعلى هذه المفاهيم وتتبناها لفظيًا. 
يشير ذلك إلى إقرار  ،عبر تكبيل أو محو أو استبدال المفهوم. من جهة أخرى ،في أرضنا هو ما يدفع إلى التحايل هوماتتلك المف

بالعمل على استثمار قيمتها الرمزية التي  ،داخل السلطة أو خارجها ،األمر الذي يغري التيارات الفكرية ،واسع بتفوق تلك المفاهيم
  مع العجز عن الوفاء للمنظومة الفكرية السياسية التي تنتمي إليها.  ،حازتها من تفوق الحضارة الغربية

هذا المؤشر ال يخلو من داللة جيدة على أي حال، فقوة المفهوم الحداثي التي تجعل السلطات تتبناه تعني أن له حضوره وتقديره 
بع عن وجود تيارات فكرية إسالمية ترفض دون أن نغفل بالط من ،مراعاته إلىإلى حد يغري أو يضطر السلطات  ،في الوعي العام

بوصفها خطًرا على الدين وعلى الهوية. غير أن هذه التيارات الالعقالنية باتت اليوم في وضعية  ،جملة المفاهيم التنويرية والحداثية
ن الحداثة شبيًها مهما أظهرت من حضور وفاعلية عسكرية وتعبوية. ويبقى الموقف المتوتر والعدائي لهذه الجماعات م ،دفاعية

تيارات متوترة تحت ضغط الشعور وأمام فعل فكري،  ال ،بموقف السلطات والتيارات الفكرية، ففي الحالتين نحن أمام انفعال فكري
  بضعف سيطرتها على تاريخها. 

بين  ،ن الكتّاب المهتمينبي هيالحظ المتابع، في هذا االنشغال الفكري الجامع، مقدار التباين أو التناقض في تحليل حالنا وتفسير
عني هذا شيئًا في الواقع)، ومن يرى في الدين يدون أن  من( »الصحيح«من يرى أن حالنا المتردي يعود إلى هجر الدين اإلسالمي 

ومن يراه في تجاوز األصل، بين من يراه في  »العودة إلى األصل«بين من يرى الحل في  ،اإلسالمي نفسه سببًا في ما نحن فيه
يديولوجيا العربية المعاصرة ثالثة تيارات يمكن أن نميز ضمن األ«عبد هللا العروي:  وبعبارة. »القطيعة«ومن يراه في  »وصلال«

أساسية. يفترض التيار األول أن أم المشكالت في المجتمع العربي الحديث تتعلق بالعقيدة الدينية والثاني بالتنظيم السياسي والثالث 
هذه التيارات تمثل لحظات  إن. التيار األول يمثله الشيخ والثاني رجل السياسة والثالث داعية التقنية. )3(»ناعيبالنشاط العلمي والص

  متتالية ومتداخلة أيًضا في وعي العربي لذاته ولآلخر.

  

                                                   
 عالم في األكبر الحدثإن «: هتمقدم في يقول. العريس ابراهيم تأليف من) النهضة زمن منوجوه ( كتاب بيروت في العربي الفكر مؤسسة عن نفسه العام في ظهر )1(

 عصر أو اإلسالمي، اإلصالحي الفكر أو النهضة، لفكر العرب والقراء الباحثين من الجديدة األجيال اكتشاف كان ،األخيرة الثالثة العقود خالل ،واإلسالمي العربي الفكر
 ومحاولة منقولة أفكار تداول معظمها في كانت عنها الحديث يجري التي العربية النهضة وأن ،معظمه في منقول فكر هو العربية النهضة فكر أن الحظنا إذا. »العربي التنوير
 تعني العودة هذه إن الكاتب قول وما. مجتمعاتنا في النهضة روافع ضعف الواقع في يعكس فكري فراغ في أننا ندرك ؛األحوال أحسن في عليها، والسيطرة حيازتها أو أقلمتها

 حينف ،للنفس تعليل سوى، »بصله هيلإ متت الو عنه ةغريب معظمها وأفكار ونزعات تيارات بين ضائعًا العربي اإلنسان كان أن بعد ،الجوهري إلى الطريق ببدايةاإلمساك «
 ،الحر العقل هو الذي ،النهضة أساس بكالمه ينسف كاتب النهضة لوجوه يعرض :هي مفارقة أمام نكون العقل، وليس التراث إلى ااستنادً  ،باالختالف الحق مثًال، الكاتب، يبرر
 منإن . التراث إلى بنسبه باالختالف الحق برر حين العريس يفعل مامثل شرعيتها، تكسب لكي ،إليها العلمية أو العقالنية نتائجه نسب إلى فيها يحتاج مقدسة مرجعية من

 وأن العقل، على الواقع في يعلو التراث إن أي، »التراث« من سفر جواز إلى تحتاج عقالنية فكرة أي أو لإلنسان األساسية الحقوق أن العربية الفكرية النهضة صعوبة مالمح
 .الشك موضع هكلّ  سبقه ما يضع ديكارتي موقع من األوروبي التنوير انطالق نقطة من تماًما الضد على ،الفكرية طاقتنا من الكثير يستهلك »والنقلالعقل « بين التوفيق
ين العودات، )2( ة والحداثة بين االرتباك واإلخفاقال حس خة ورقية من الكتاب في مكان إقامة الباحث الحالية في  4ص ،نهض ول على نس عوبة الحص بب ص (بس

  أوروبا، اعتمد البحث نسخة إلكترونية بصيغة (وورد) حصل عليها من عائلة المؤلف الراحل).
  .39ص)، 1995 ،العربي الثقافي المركز(الدار البيضاء، بيروت:  المعاصرة العربية األيديولوجياهللا العروي،  عبد )3(
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  : الفشل العربي بين الفكر العلمي والفكر المثاليثانيًا

مغفًال التيار الماركسي  ،: إسالمي وليبرالي وقوميهي ،بين ثالثة تيارات يستعرض العودات التيارات النهضوية العربية ويميز
وفق ما يظهر على يد  ،لكي تكتمل الصورة، سأعرض لهذا التياروموضوع النهضة العربية المخفقة. لذلك  بشأنالعربي ورؤيته 
  شة ما يعرضه باحثنا.المفكر اللبناني الماركسي مهدي عامل، قبل متابعة مناق وهو، ممثليهواحد من أفضل 

مات مجموعة من أصحاب الفكر والثقافة في الندوة التي عقدت في اسهإ، ينتقد مهدي عامل وحماًسا تماسًكا ،بجهد فكري الفت
ذي  هفي راهنية حدث ابعيدً  ليسهذا التاريخ  إن. 1974الكويت بعنوان (أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي) في نيسان 

، أي في الذكرى األربعين لتلك الندوة، عقدت ندوة في الكويت أيًضا وبالعنوان 2014بعده زمنيًا، ففي سنة  منغم رال على ،الصلة
أي إننا ال زلنا فكريًا حيث نحن  ،»السؤال الذي طرح قبل أربعين عاًما ال يزال اليوم دون إجابة«أحد المشاركين فيها:  وقالنفسه، 

مازالت أسئلة «كان العودات أكثر قسوة حين استهل كتابه (النهضة والحداثة: االرتباك واإلخفاق) بالقول:  ولقدإزاء هذا الموضوع. 
أن مجتمعاتنا لم  فيال شك و، »مام هذه المجتمعاتأالنهضة التي ُطرحت على المجتمعات العربية في نهاية القرن الثامن عشر ماثلة 

ا يزال مكان مزيًدا من الركود ال النهضة، و إذنأمل،  ما وفقمجتمعاتنا لم يكن  »طورت«خالل هذا الزمن، غير أن  حالها علىتبق 
  فكرنا يتعثر ويتضارب ويتناقض في فهم أسباب تخلفنا أو تأخرنا وسبل الخروج منه.

للداللة  هاستخدمتيديولوجيا البرجوازية الكولونيالية التي نفسه، بوصفه تعبيًرا عن سيطرة األ »النهضة«ينتقد مهدي عامل مفهوم 
حركة فكرية ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي في الشروط التاريخية نفسها التي بدأت فيها عملية تكون «على 

حركة فكر البرجوازية األوروبية في بدء نهضتها في القرن السادس عشر. فالنهضة الفكرية في « وهي، »تلك الطبقة المسيطرة
هي الوالدة الثانية أو الجديدة للفكر  –بالمعنى اللفظي للعبارة الفرنسية  –وروبية الناهضة، أي فكر البرجوازية األ أوروبا هي والدة

فكلمة النهضة ال توحي بما توحي « ،اختالف لفظي له داللته »النهضة«و »الوالدة الجديدة«بين و ،»بوالدة فكر البرجوازية نفسه
النهضة يختفي معنى الوالدة الجديدة، ألن النهضة  مفهوم«وفي  ،»ألنها والدة شيء جديد ،ي جديدةبه كلمة الوالدة الجديدة التي ه

رستقراطية البرجوازية العربية لم تتكون بتناقض تناحري مع الطبقة األ إن. »ليست والدة شيء جديد، بل هي نهضة الشيء نفسه
بل بتكيف داخلي للطبقة القديمة المسيطرة نفسها، وكان على الفكر القديم المسيطر أن يتكيف هو  ،السابقةوقطاعية المسيطرة واإل

دون والدة جديدة، ففقد الفكر العربي السابق أصالته حين تحول من فكر  مندون أن يقطع مع األصل، أي  منأيًضا، أي أن ينهض 
فكر  ،مبريالية. وهذا الفكر المكيَّفسيطر إال بخضوعها لسيطرة اإلأن ت عنطبقة مسيطرة بذاتها إلى فكر لطبقة مسيطرة عاجزة 

ن نهضة البرجوازية هذه بالفكر العربي هي أهو العائق الرئيس لوالدة الفكر العربي الجديدة. معنى هذا « ،البرجوازية الكولونيالية
ضة البرجوازية هي الشكل التاريخي الذي تحقق فيه التي حالت دون نهضته الفعلية التي هي فيه والدة فكر جديد، أو قل إن هذه النه

 .)4(»عدم نهضة الفكر العربي

ن آلة النقد الماركسي فعّالة وقادرة على تدمير أي كيان فكري مقابل، ولكنها في المقابل آلة ضعيفة القدرة على أسوف نالحظ 
قدرته على النقد  مثل ،ركسي قادر على البناء النظريألن النظر الما ،دعم البناء الواقعي، ويجب أن نضيف هذه الصفة (الواقعي)

نه يشبه من هذه الزاوية الفكر الذي يناقضه ويسهب في نقده، أالنظري، ولكن يتأتى ضعفه من فشله في دعم البناء الواقعي. والمفارقة 
ما يصعب إثباتها في الحقيقة. نقاط مثلأقصد هنا الفكر الديني. نقطة القوة في الفكرين تكمن في نقاط ارتكاز نهائية يصعب دحضها، و

)، وفي الماركسية هي نقاط ارتكاز ةألنها تقع خارج دائرة الوعي البشري (ميتافيزيقي ،االرتكاز هذه في الدين هي نقاط غير ُمدَركة
ات وانعكاسات يقوم عليه كل شيء، بتوسط ما بوصفه ،»نتاجعالقات اإل«ترد البنية االجتماعية إلى أساس تجريدي هو  »علمية«

أصحاب الفكر المخالف،  »نقض«سنجد، في الكتاب المذكور، كيف تمكن مهدي عامل بسهولة من و. )5(ذلك وغيروصور ظهور 
ما  وفقالمقابل، كيف يبدو خالي الوفاض تقريبًا حيال البحث في السبيل الملموس للخروج من أزمة تخلفنا التي هي،  فينجد س امثلم

  .»البرجوازية الكولونياليةأزمة سيطرة «يقول، 

المقابل موقع  فيالمقدمة في ندوة الكويت بجملة تحدد الموقع الذي ينطلق منه، وتحدد  سهاماتإلايستهل مهدي عامل نقده 
إن أول ما يلفت النظر في تلك اللوحة الفكرية التي ارتسمت في ندوة الكويت هو أن تحرك الفكر فيها قد تم من «: قائًال  ،المسهمين

دون وعي يخفون  منالتحديد الذي يحيل المسهمين في الواقع إلى خصوم، ألنهم بوعي أو  إنه. )6(»زاوية نظر البرجوازية المسيطرة
، ويبّرئون البورجوازية العربية من مسؤوليتها األساسية عن هذه األزمة، ويضللون إذ »ألزمة الحضارة العربية«السبب الحقيقي 

نتاج الرأسمالية التابعة أو الكولونيالية، إنها ة. إن أزمة المجتمعات العربية هي أزمة في بنية عالقات اإليطمسون المشكالت الحقيقي
بين «يحدد مهدي عامل األزمة ويؤكد الفارق  ،أزمة سيطرة الطبقة البرجوازية العربية المسيطرة، أي أزمة سيطرتها الطبقية. هكذا

لتطور التاريخي للواقع االجتماعي في شكلها الحقيقي كأزمة خاصة بالطبقة المسيطرة، منهج من التحليل يقود إلى إظهار أزمة ا
إن بين المنهجين «، ويتابع قائًال »ومنهج من التحليل يقود إلى إخفاء هذه األزمة بإظهارها في شكل أزمة عامة هي أزمة حضارة

                                                   
  .164ص )،1987 ،دار الفارابي ، (بيروت:5ط ،العربية البرجوازيات أزمة أم العربية الحضارة أزمةعامل،  مهدي )4(
يقوم بدور مركزي في المنظومة الفكرية عند ماركس، ومفهوم  الذي »االنتاج عالقات بنية«الفيلسوف الماركسي الفرنسي لويس ألتوسير مقارنة بين مفهوم  يعقد )5(

  . األخير التحليليصل إليه الباحث في  الذي »الصلب المستقر« فهما فرويد، عند المركزي الدور ذي »الالوعي«
 . 10ص ،الحضارة أزمةعامل،  مهدي )6(
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ة نظر الطبقة المسيطرة وزاوية نظر الطبقة الثورية النقيض، وهو اختالفًا هو االختالف القائم بين زاويتين طبقيتين من النظر: زاوي
  .)7(»يديولوجية وزاوية نظر علميةأاالختالف القائم بين زاوية نظر 

ن هما من سمات التيار الماركسي الذي يسهل عليه نقد أي فكر آخر ال يقول إن األزمة هي أزمة سيطرة ياليقين والحزم الفكري
عامل أن قال إنه حين  مهديسبق ل لقدنتاج الكولونيالية. مسيطرة، وال يرى جوهر األزمة في بنية عالقات اإلالطبقة البرجوازية ال

يجري  الذييكفي أن تبرهن أن الفكر وعن السهولة في النقد.  ما لو أنه يلهو أو يلعب، كنايةً مثلفإنه يشعر  ،يديولوجيينينقد الخصوم األ
زاوية نظر الطبقة «حين تتكلم من و ،يديولوجيا أو التضليلنتاج، حتى تضعه في خانة األعليه النقد ال يرد التخلف إلى بنية عالقات اإل

الرغم من النبرة العلمية الطاغية عند مهدي عامل، تبقى الحلقة سائبة،  علىيديولوجيا. و، فأنت في دائرة العلم ال األ»الثورية النقيض
نها تتكلم أكيف نتيقن من أن قوًال ما يرى الواقع من زاوية نظر الطبقة الثورية؟ وكيف نفسر تناقض أقوال ماركسية تزعم جميعها ف

  يديولوجيا؟من زاوية نظر الطبقة الثورية؟ أين لنا أن نعثر على الخط الفاصل بين العلم واأل

الفكر اآلخر، ولكنه ال يبني على  »نقض«رته ظاهرة على نقد أو التماسك الداخلي لمنطق مهدي عامل شديد الجاذبية وقد إن
بسيط أو سهل يقول إن األزمة هي أزمة برجوازيات عربية  »تصور علمي«يديولوجية سوى ندوة الكويت األ إسهامات »أنقاض«

هنا يتركنا . »شتراكيةإلى االتنتقل بالعالم العربي من واقعه الكولونيالي الحاضر «مسيطرة، وإن الخروج يكون بحركة تحرر وطني 
الذي يمثل االلتماعة األخيرة وربما األنصع للفكر الماركسي العربي، مقطوعين بال دليل، بعد أن كان شديد الدقة في  ،مهدي عامل

رج من شديد الدقة في النقد وشديد العمومية في البناء البديل أو في تصور أفق الخروج. كيف نخ فهو ،يديولوجييننقد خصومه األ
شتراكي؟ كيف لمجتمع كولونيالي أن ينتج الطبقة الثورية القادرة على إنجاز هذا االنتقال امجتمع رأسمالي كولونيالي إلى مجتمع 

ها، وتحيل الفكرة عليسس وبأي قوى ووفق أي منهاج؟ هذه أسئلة ال إجابة محددة أالتاريخي إلى االشتراكية وحمايته؟ على أي 
ن أبسهولة ويسر، ثم ال تقول بعد ذلك أكثر من  همتنتقد (تكفر) خصومها جميع ى شبيه بالفكرة اإلسالمية التيإل الماركسية ثانيةً 

  دون أن يكون لهذا القول أي معنى محدد في الواقع. من، »اإلسالم هو الحل«

ألنه يقوم على نقاط ارتكاز باتت تشبه البدهيات التي يصعب نسفها بقدر ما  ،لئن كان من غير السهل نقد منطق مهدي عامل
من حدود  »علميته«تكفل بنقد هذا المنطق النظري الصارم والقطعي الذي تقترب  مايصعب البرهان عليها، فإن الواقع التاريخي هو 

الفكر الماركسي والفكر الديني، حين يغتّر الفكر  الميتافيزيقيا، فنرى بوضوح كيف يمكن أن يتقارب طرفا قوس التناقض الفكري،
  وعالمه المعقد. المتداخلة وتفاصيلهبعيًدا عن التباسات الواقع  ،الماركسي بامتيازه النقدي

  

  : النهضة العربية المخفقةثالثًا

واآلخر يعزوه إلى الواقع  يوجد تياران رئيسان، األول يعزو اإلخفاق إلى الوعي أساًسا، ،في بحث أسباب إخفاق النهضة العربية
أفكار من تناولوا موضوع النهضة والحداثة  اوعارضً  اوشارحً  اباحثً  بوصفه ،يعرض حسين العودات في مهمته وهنابالدرجة األولى. 

ديدة ألسباب ع«قائًال:  ،المنال إلى اآلن يفي تفسير إخفاق النهضة، طيفًا واسعًا من األسباب التي جعلت النهضة والحداثة بعيدت
ومتشابكة، بعضها تاريخي وبعضها الثاني يتعلق بمستوى التطور وانتشار األمية والجهل وندرة التعليم وضعف الوعي، والبعض 
الثالث بالمفاهيم والقيم والدين وغيرها، والرابع بعدم وجود حامل اقتصادي اجتماعي للنهضة، والخامس بسبب تقليد النهضة األوروبية 

وبقيت  ،داع أو أقلمة مع الواقع القائم، لهذه األسباب ولغيرها أيًضا فشل النهضويون في تحقيق النهضة وإنجاحهادون إب ،ومجرياتها
  . )8(»وغير فعالة فرديةً  ،محاوالتهم صيحات في واد

مثل:  ،لةالد تذاتثير الفقرة السابقة أسئلة وساسي فيه. األلكن هذا الطيف من األسباب يحتاج، لكي يكون مفيًدا، إلى تحديد ما 
من والفقر والجهل؟  يفشل النهضة، وهل يحتاج إلى النهوض غير األمة التي تعان فيكيف يكون الفقر واألمية وندرة التعليم سببًا 

دون إبداع أو  منأما إذا كان التقليد  ،نافل األمور القول إن األمة الغنية والمتقدمة تعليميًا هي أمة ناهضة سلفًا وال تحتاج إلى نهضة
نجح أقلمة هو السبب، فما الذي يدفعنا إلى التقليد؟ وإذا كان الجواب هو: إن تقدم غيرنا هو ما يغرينا بالتقليد، يبقى السؤال: لماذا لم ن

يع أم في الواقع العربي؟ هل مشكلتنا في ما نحمل من تراث ثقيل ال نستط »العقل العربي«لمشكلة في افي اإلبداع واألقلمة؟ هل 
النهوض به وال نستطيع الخالص منه؟ ولماذا ال نستطيع هذا وال ذاك؟ هل مشكلتنا في الدين اإلسالمي؟ ولماذا لم يكن الدين اإلسالمي 

  عائقًا حضاريًا في لحظة ازدهارنا الحضاري؟ وغير ذلك من األسئلة.    

أقوى الحوامل وأصلب  مثّلم وأساسي، مهقامت حركة النهضة األوروبية على حامل اجتماعي واقتصادي «: العوداتيقول 
 ،بالمقابل لم تتيسر مثل هذه الظروف والشروط في البلدان العربية. حقًا«و ،»القواعد وهو نشوء البورجوازية األوروبية ونموها

بسبب عدم نشوء بورجوازية وأمر نشوء البورجوازية كطبقة لم يتحقق. وجدت إرهاصات فكر بورجوازي وفعالية بورجوازية، ولكن 

                                                   
  .20ص الحضارة، أزمة عامل، مهدي )7(
  .7ص ،نهضة والحداثةال العودات، )8(

 



 

    2018 يناير /كانون الثاني – الرابعالعدد  71  

      

قادرة على حمل التطور وحركة النهضة بجوانبها المتعددة وأبعادها المتنوعة، وقع عبء النهضة ومحلية قوية في المجتمعات العربية 
  . )9(»ياسي، أو تيار شعبي أو طبقةعلى حراك أفراد ونشاطهم الفردي ورؤاهم الشخصية، وليس على عاتق تيار اجتماعي، س

فر لفكر التنوير، الذي هو فكر عالمي الم يتو إذ ،لخص السبب المرجعي في إخفاق محاولة النهضة العربيةي القول ايبدو لنا أن هذ
عها من أجل الطبقة البرجوازية الصناعية التي تجد فيه وسيلة مناسبة لصرا مثلوإن كان أوروبيًا في نشأته، طبقة صاعدة عندنا 

إذا صح القول،  ،ظل هذا الفكر التنويري عائًما ويتيًما من الناحية الطبقية ،السيطرة، أو قل يتطابق مضمونه وآفاقه مع حاجاتها. لذلك
ظلت نهضتنا في حدود التنوير وراح كثير من المتنورين، أمام عطالة فدون فاعلية اجتماعية،  من ،يدور في حلقات نخبوية ظلو

، فيقلدون الغرب في حياتهم ومسلكهم وأثاث بيتهم وغير ذلك، في مسعى نفسي لالنتماء »ينهضون بأنفسهم«النهضة العربية الشاملة، 
  إلى الناهضين في وسط راكد، على طريقة المتنبي في قوله: 

غامُ                                          يِش فيهموما أنا ِمْنُهُم بالعَ    ولكْن َمعِدُن الذّهَِب الرَّ

تفسخ هذا الزمن بفعل  ةتراكم الزمن اإلقطاعي العاطل في أوروبا، بل وليد ةالفكر التنويري) وليد وبكالم آخر، لم تكن الحداثة (أ
ما وصل فكر نيبأحد جوانب بزوغ هذه الطبقة، أو كان باألحرى فكرها،  نشوء الطبقة البرجوازية األوروبية. على هذا، كان التنوير

التنوير إلى مجتمعاتنا باستقالل تام عن تطورنا المجتمعي الخاص، وظل لذلك خارجيًا، ليس ألنه جاءنا من الخارج، بل بفعل غياب 
سئلة النهضة ماثلة أمام مجتمعاتنا منذ أواخر ألت ظ«لذلك و ،األرضية االجتماعية الطبقية التي يمكن أن تستقبله وتطوره وتتطور به

بالمعنى األوروبي، فهي تقتصر  ،ن النهضة العربية ال تنطوي على مدلول النهضةأ. الحق العودات يرى ما وفق ،»القرن الثامن عشر
االحتكاك وضوء تلك األفكار  في ،اعلى انتشار أفكار التنوير في النخبة العربية وما ولّد ذلك من نقد للواقع العربي الذي بدا متخلفً 

. وهذا التوسع هو ما ومستعمرةً  غازيةً  ،المباشر مع المجتمعات األوروبية التي دخلت مرحلة التوسع الخارجي ودخلت إلى مجتمعاتنا
ما جعل  تهذاهو  »النهضة العربية«أي إن ما تسبب في بروز الظاهرة التي نسميها  ،تسبب بذاك االحتكاك وجلب معه تلك األفكار

 زهور تلك النهضة عقيمة ال تثمر. 

 ونماذجه، تجاربه ضوء في ،في الوقت الذي كان الفكر العربي، بتالوينه، يتنور بفكر النهضة األوروبية ويتفاعل معه ويبحث
أنجزت مرحلة مهمة  قدالمجتمعات الناهضة (مجتمعات النهضة األوروبية)  إنعن مكمن العلة التي تشل تطور المجتمع العربي. 

من تطورها الخاص وامتلكت القوة االقتصادية والعسكرية الكافية لفرض شروط تطورها على المجتمعات الراكدة، ومنها المجتمع 
، اآلليات ماالدخول األوروبي إلى المجتمعات العربية حمل الفكر النهضوي معه، ولكنه ضرب، في الوقت والفعل نفسهف ،العربي

اصة بتطور هذه المجتمعات تطوًرا مستقًال كان من الممكن، افتراًضا، أن يفضي إلى نهضة عربية فعلية، ولو تأخر الداخلية الخ
آلية التطور والنهضة ب ،ن االقتحام األوروبي عّطل إمكان نشوء برجوازية عربية مستقلة تحمل مشروًعا نهضويًاأ. نقصد هنا زمنيًا

التأثير التاريخي الكبير للمصلح  ،في األساس ،هذا ما يفسر إنمنزوعة الفاعلية.  »نهضة«نا التي شهدتها أوروبا نفسها، وفرض علي
  ، مثل محمد عبده. »جذرّيٍ  دينّيٍ  إصالحّيٍ « ـلمقابل الفاعلية المحدودة  فيالديني األلماني مارتن لوثر، 

م األوروبي المباشر لتاريخه الخاص؟ ربما كان لوال االقتحا ،الممكن للمجتمع العربي أن يحقق نهضته المميزة منهل كان  لكن
واألنماط التي كان يمكن  الصوريشبه في افتراضيته تساؤل الكاتب المسرحي سعد هللا ونوس عن وهذا التساؤل قليل أو عديم المعنى، 

ألوروبي وإزاحته هذه مثل الحكواتي وخيال الظل، لوال دخول المسرح ا ،أن تتطور إليها نشاطات العرض األولية البسيطة عندنا
عبثية هذه التساؤالت يبقى لها جاذبية الحضور وقوته النابعة من تدهور  منرغم ال وعلىالنشاطات التي ُحرمت لذلك من أن تتطور. 

من النشاط يدغدغ الشعور بخصوصية خصبة  النوعنزعة إلى التعويض الخيالي أو االفتراضي، فضًال عن أن هذا الوما يغذي  ،حالنا
  بالعولمة. ُسحقت

بين الوعي بالنهضة والعجز عن تحقيقها عاش أصحاب الفكر النهضوي توتًرا دائًما تمثل في الفشل والبحث عن أسبابه واقتراح 
الليبرالي مثًال) وبروز النزعات التشاؤمية التي عبر عنها واإلسالمي  انتعدد التيارات النهضوية وتضاربها (التياروسبل تجاوزه 

يخرجون من (دولة الخشونة والبربرية إلى دولة التمدن إال بقوة  فهم برأيه قد ال«انسيس مراش بشأن مستقبل العرب، مثًال فر
وعلل موقفه هذا بأن العرب شعب منقسم على نفسه من كل قبيلة وملة، وليس لديهم محبة وطنية منزهة  ،المعجزات وبعد ألف عام)

في النهضة العربية إلى خطأ في موقف  »االرتباك واإلخفاق«نه ال يمكن رد أ. الحق )10(»عن أغراض الطائفية والتعصب الطائفي
والمتباين مما  ئمن أسباب فشل حركة النهضة العربية موقف النهضويين الخاط« إن: بالقولما يشير باحثنا مثل ،النهضويين العرب

كان ذلك انعكاًسا إلخفاق  فقد، )11(»كة التنوير والتطورجرى في أوروبا، ومن أساليب االستفادة من النهضة األوروبية، ومن حر
يتمثل في وقوع آليات تطور مجتمعنا تحت هيمنة تطور المجتمعات األوروبية التي حملت لنا أفكار ونهضوي خارج عن إرادتهم 

ة صناعية مستقلة النهضة وضربت إمكانات النهضة الخاصة بنا، حين ضربت إمكان تطور إنتاج رأسمالي مستقل وطبقة برجوازي
 منكان  نهإهي الطبقة الوحيدة التي كان يمكنها أن تنتج فكرها النهضوي الخاص أو أن تستثمر فعليًا فكر النهضة األوروبية، أي 

  الممكن لها أن تكرر التجربة النهضوية األوروبية.

                                                   
 .62، صنهضة والحداثةالالعودات،  )9(
  .52، صنهضة والحداثةاللعودات، ا )10(
  .63، صنهضة والحداثةالالعودات،   )11(
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د اوال استير »التأورب«للغرب وال نزعة ال التقليد األعمى ف ،النقد الموجه إلى رجال النهضة جائر أنعلى هذا، يبدو لنا 
 يحّملباحثنا  إنوال االنبهار بالغرب هو المسؤول عن فشل النهضة.  ،التحديث (المنتوجات التقنية) ورفض الحداثة (الفلسفة واألفكار)

المندهشة بالحضارة األوروبية بالغت الفئة «: قائًال  ،هذه المرافعة النقدية إلىرجال النهضة مسؤولية ليست مسؤوليتهم ويندفع بحماس 
في رغبتها بالعمل للتماهي مع هذه الحضارة وتقليدها دون تبصر، وعدها المثل األعلى والطريق الوحيدة للخالص، واألسلوب 

عًال في بدًال من أن تلعب دوًرا فا ،األفضل للتطور، ولم تخش طمس الهوية العربية أو تجاهل القيم والتقاليد العربية اإلسالمية. هكذا
بناء النهضة تسببت بردود فعل وحذر وعدم قبول من فئات عديدة من المجتمع، وفي الخالصة أعاقت الحوار حول مسيرة النهضة، 

من تقليد غيره، وبحثت عن تبريرات واهية  من خارجه، ومن حاجاته ال ووضعت العراقيل أمامها لئال تنطلق من داخل المجتمع ال
قافية واالجتماعية والدينية من أفكار النهضة، وأعطت لبعضها المبررات لترفض أفكار النهضة أو ترفض حول حذر بعض الفئات الث

التغيير وتنادي بالتجديد والتطوير، وتزين طريق المصالحة مع النظام القائم والتقاليد والقيم المعمول بها، وتحاشي اإلصالح الجدي 
  . )12(»والنهضة الحقيقية

قادرة على أن تعرقل النهضة، حين تتوفر والة بأن التطور العام للمجتمع خاضع النفعاالت نخبته المفكرة توحي الفقرة السابق
الفئة «الباحث في مكان آخر إلى أنه كان إلى جانب هذه  ويشيرعواملها وحين تكون طوًرا ضروريًا في تطور البنية االجتماعية. 

لم يُفلح  اتدعو إلى النهضة تحت خيمة الشريعة اإلسالمية. لماذا إذً وأكثر عدًدا، فئة أخرى أوسع و »المندهشة بالحضارة األوروبية
أن النهضة ال تحتاج لكي تنجح إلى  فيما نجح المندهشون في عرقلتها؟ ال شك بين ،في تحقيق نهضة »غير المندهشين«هؤالء 

مبررات لرفض النهضة  هإعطاء فئات معينة منخشية  ،استرضاء الفئات الشعبية أو التسلل إلى وعي الشعب من مداخل جانبية
  والتغيير. 

البحث عن سبب إخفاق النهضة في وعي ف ،ليس عامًال حاسًما في تحقق النهضة »المراعاة« أو االسترضاء هذا إنعلى األقل، 
يبدو لنا أن النقد الماركسي لرجال  ،. هناةثابت يةال يمكن أن يصل إلى أرض ،وانفعاالتهم وسلوكهم وتصريحاتهم ،رجاالت النهضة

في العقل يمكن تلمس أسباب  الفي الواقع ف ،صائبًا »العقل العربي«في  »أزمة الحضارة العربية«الفكر الذين يبحثون عن تفسير 
  العكس. ال ،الركود، وفي الحاضر (الواقع) يمكن تلمس أسباب سيطرة التراث، فالحاضر هو مفتاح الماضي

  

  المواطنة والمساواة اإلسالمية: بين رابعًا

تطور الفكر النهضوي األوروبي كان لصيقًا ف ،الصلة التي قامت بين حركة الواقع وحركة الفكر في أوروبا كانت معدومة عندنا
باستقالل و ما جاءنا هذا الفكر في حالته المكتملة في الواقع بيئة تطور الفكر التنويري هناك، في جسَّدبتطور الصراع االجتماعي الذي 

وواقع المجتمع العربي عالقة خارجية أو عالقة  »فكر النهضة العربية«ي عن صراعاتنا االجتماعية. األمر الذي جعل بين كلّ 
بعًدا يقترب من القداسة في الثورة الفرنسية، ليس فقط ألنها ارتبطت بلحظة انتصار  »مواطن« مفردةفي حين كان لوقع  ،اغتراب
اكتشاف أو ابتكار أصيل يلبي حاجة ملموسة وممكنة في الوقت نفسه،  نزلةقيود االقطاع، بل ألنها كانت بم من »المواطن«وتحرر 

ولم ترتبط  ،وصلت إلى مجتمعنا باردة، ألنها لم تنبثق من سياق صراع اجتماعي محلي وقدفهذه المفردة تفقد سحرها في بالدنا 
  نة بالمعنى األوروبي الذي تنطوي عليه. بلحظة انتصار ضد ظلم مكرس، وهي لهذا لم تكن ممك

التي جاءتنا منها فكرة  ،هي أن ارتباط تطور مجتمعاتنا وارتهانها بمقتضيات تطور المجتمعات ،في هذا السياق ،المفارقة
بفعل ارتباطه بمنظومة فكرية وسياسية  ،»المواطنة«كان من شأن تفوق مفهوم  لقدحال دون تحقق المواطنة عندنا.  ،المواطنة أصًال 

مفكري النهضة العربية)، ثم تبنته لفظيًا السلطات «واقعنا االجتماعي، أن جرى تبنيه من جانب كثير من  إلىأكثر تطوًرا بالقياس 
لية من المعنى، وبات التي كانت تقتل هذا المفهوم وترفعه شعاًرا في الوقت نفسه، حتى تحول إلى مفردة جوفاء خا »الحديثة«العربية 

ال يحمل في أذهانهم أي بعد تحرري وال يثير فيهم انفعاًال أو توقًا من أي  إذ، »المواطنين العرب«ة سمعية عند يليس أكثر من بده
والوطن العلمانية  مثلما ينطبق على هذا المفهوم يمكن سحبه على باقي مفاهيم فكر النهضة التي يتناولها بالتفصيل العودات،  إننوع. 

  . ذلك إلى وماوالدولة والديموقراطية 

ما لم يكن يعاني مثلقطاعات وقيود السفر والتنقل التي تفرض على الناس، الحق أن العربي لم يكن يعاني في تاريخه مشكلة اإل
الذي اختفى فعليًا مع التراتبية االجتماعية. أقصد هنا تقسيم المجتمع رسميًا إلى مراتب موروثة بحقوق وامتيازات مختلفة، األمر 

فكرة المساواة المجردة أو العقلية موجودة بكثافة في الثقافة  إنالشعوب األوروبية.  هبعد أن كانت تعاني من »المواطنة«سيادة مفهوم 
هللا أتقاكم) ، من زاوية محددة، ألنها منسوبة إلى العالقة مع هللا (أفضلكم عند »المواطنة«العربية اإلسالمية، وبمعنى يتجاوز معنى 

منسوبة إلى هللا الذي تحكم السلطة السياسية اإلسالمية باسمه، أي إنها منسوبة إلى المرجعية  إنهاوليس إلى العالقة مع سلطة سياسية. 
  األعلى التي ليس بمقدور السلطة السياسية أن تتجاوزها. 

لمساواة والعدالة ال يوجد اختالف كبير بين مبادئ القانون في ما يتعلق بالحرية وا«نقرأ هذا التعليق للطهطاوي:  السياق، هذا في
الطبيعي وبين الشريعة اإلسالمية. وأن مبادئ النظام األوروبي الجديد معروفة لدى المسلمين منذ مئات السنين، وأنها بالتالي ال 
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لنهضة في الماذا كانت أساس ف، »ت السنينمعروفة لدينا منذ مئا«إذا كانت هذه المبادئ . »تتعارض مع اإلسالم بل تتواءم معه كليًا
ألن التدقيق ليس في  ،رغبة في ستر الفروق والتعمية لىالطهطاوي ينم ع قولالغرب، فيما نحن في سبات منذ مئات السنين؟ إن 

ينبغي أن ندرك ما يفعل الطهطاوي هنا، مثلحين نضع الدين اإلسالمي في منافسة مع العلم الطبيعي واالجتماعي، ف ،»صالح اإلسالم«
ن كثر تجاه تخلفنا العلمي والسياسي ويحاولون وألننا نقحمه في غير مجاله. هذا األلم المستمر الذي يشعر به مسلم ،أننا نظلم الدين
ألنه  ،يتسبب به بنفسهويجتهدون في التأويل لتبيان ذلك، ذاتي المصدر، فالمسلم  »كل شيء علىإن القرآن يحتوي «تهدئته بالقول: 

في حين أن  ،وعلى العلم االجتماعي في ميدان العلم االجتماعي ،يد من الدين أن يتغلب على العلم الطبيعي في ميدان العلم الطبيعيير
  يرتد ألًما ومرارة على المسلم نفسه. وهوهذا ظلم للدين اإلسالمي،  إنللدين مجاله الخاص. 

ية التراتبية الدينية بين المسلمين وأهل الكتاب) في التاريخ اإلسالمي أعلى فكرة المساواة بين المسلمين (هنا نضع جانبًا إشكال إن
مع ذلك ال تجد هذه المساواة النظرية طريقًا ومتناول السلطة السياسية،  منمن سلطة الدولة اإلسالمية، أي إنها تقع بعيًدا  »نظريًا«

 إنفر لها بيئة مناسبة وشرًطا اجتماعيًا اقتصاديًا مستقبًِال. اال يتو عندما ،هذا مثال نموذجي إلظهار هشاشة الفكرةو ،لها إلى الواقع
رة المساواة (بين المسلمين) هي في الواقع فكرة مضادة للدولة اإلسالمية المشبعة فعليًا بالتمييز والتراتبية إلى حد العبودية. لكنها فك

تضاعيف السنة النبوية. إنها فكرة مسيطرة في الحقل الثقافي أنها موجودة في النص القرآني وفي  من رغمعلى العاطلة أو ملجومة 
العربي واإلسالمي، وإلى جوار هذه الفكرة، التي تعد من أساسيات الدين اإلسالمي، نما التفاوت الواسع في هذا المجتمع. أن تكون 

اعي والظلم المقيم واالنتهاكات الفظيعة التي وأن تتعايش لقرون مع كل التفاوت االجتم ،ا من الدين السائدسً فكرة المساواة جزًءا أسا
الواقع الذي ال يوفر إمكان تحقيق المساواة وما هو أقل من ذلك أيًضا،  فيالفكر، بل  فييعني أن مشكلتنا ليست  ؛تمأل كتب التاريخ

  .»األمة«مثل حماية حياة كريمة ألبناء 

 إنهالمواطنة جوهري.  فيلفارق بين المساواة اإلسالمية والمساواة بماذا تختلف فكرة المواطنة عن فكرة المساواة اإلسالمية؟ ا
المساواة اإلسالمية مساواة أمام ف ،الفارق بين أساس مادي متين يمكن أن تبني عليه، وأساس ضبابي وافتراضي ال يمكن البناء عليه

فكرة المواطنة  إنمثلها في ذلك الحساب األخروي.  ،باألحرى وعد مؤجل وفكرة غيبية وهيليست شأنًا دنيويًا صلبًا،  اهللا، وهي إذً 
هذا معطى وأنها تساوي بين الناس أمام القانون،  أوالً : هماتنطوي على تعديلين جوهريين في فكرة المساواة اإلسالمية آنفة الذكر، 

 الأنها تنسب الناس إلى الوطن  ثانيًامع وجود سلطة دنيوية تحمي حقوق األفراد وفق هذا القانون.  ،بشري محدد وواضح ملموس
 الباألحرى معنوية  وهي ،، أي غير عملية وغير ملموسة»متعالية«هي مساواة أمام هللا، ذهنية أو  بما ،المساواة اإلسالميةف ،الدين

  مادية. 

قل والغيب، وفي لى ما فوق الععفي الحالة األولى إحالة ف ،فهذا أمر يختلف عن أن ينصفك القانون البشري ،ينصفك هللا أنْ 
أن يعلم كيف يتم إنصافه  »المسلم«الثانية حصر فعل اإلنصاف في دائرة اإلدراك البشري والملموس. في الحالة األولى ال يملك 

اإلنصاف «لة بأن تحكم بما له وعليه. الحالة األولى تفتح طريقًا إلى األمل في أن جهة محددة مخوّ  »المواطن«ومتى، وفي الثانية يعلم 
المظلوم برجاء اإلنصاف  »المسلم«، وفي الثانية يكون اإلنصاف دنيويًا محًضا، أي ملموًسا ومحدًدا. في األولى ينتظر »اآلخرة في

  وفق ما في نص القانون. ،لكي يدرك حقه الدنيوي الملموس والقابل للفهم »المواطن«اإللهي، وفي الثانية ينشط 

من حيث أنها تضع الدولة فوق الدين وتساوي  ،تعارًضا مع الوعي العربي السائد على هذا، حملت فكرة المواطنة في ثناياها
كنتم خير «ما ينسف أفضلية المسلمين المستقرة في الوعي مبجعل االنتماء إلى الوطن يعلو االنتماء إلى الدين،  ،بين أبناء الديانات

االستعمار فعل عدواني ف ،) هو مصدر نكرانهابة (الغرارتبطت فكرة المواطنة باالستعمار، فظهر أن مصدر الفكر وقد. »أمة
 لها،تقب في أثًرالو سلّمنا أن فكرة المواطنة طيبة، فإن طبيعة حاملها العدوانية تترك وأي مضاد للفكر النهضوي.  ،تمييزيوقسري و
وجع الفئات الشعبية الواسعة، ولذلك لم تترك صدى مميًزا وظلت مفهوًما  بشأنلكن األهم أن فكرة المواطنة لم تمثّل إجابة دقيقة و

ا تزال فكرة مرفوضة من جماعات اإلسالم السياسي التي ترى أنها تمتلك فكرة أسمى من الرابطة مخامًال في الوعي الشعبي العام، و
  هي الرابطة الدينية.  ،الوطنية

  

  »عقدة الشريعة«: النهضة العربية والهم المزدوج أو خامًسا

يصفهم بالليبراليين الذين يرون ضرورة فصل الدين عن السياسة واحترام حرية ومن مفكري النهضة  ايعرض العودات تيارً 
بحد ذاته، بل ألن رؤساء  ن دين العلم هو إعالن الحرب على الديانات، فالدين عنصر تفرقة، الأواستقاللية قراره وخياراته، و ،الفرد

الشقاق بين الناس، مما يبقي المجتمعات ضعيفة، وتقوى األمم بقدر ما يضعف الدين، وما أضعف األمة ليس اإلسالم  الدين يبذرون
مدنية حقيقية وال تساهل وال عدل وال مساواة وال أمن  ال«وكذلك فإنه  ،ما يرى شبلي شميل وفق ،بل سلطة رجال الدين ،أو القرآن

فرح أنطون.  يرى ما وفق، »إال بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية ،ة وال تقدم في الداخلوال إلفة وال حرية وال علم وال فلسف
العالج يكون في مزيد من اللجوء إلى الدين، ألن الروحانية الدينية تقود وحدها إلى « أناإلسالميون عموًما واألفغاني  يرى بينما

 »إن العالح يكون في المزيد من اللجوء إلى الدين«والقول  »الدين عنصر تفرقة إن«بين القول  إن. »التقدم الحقيقي المرادف للكمال
  قيادة لنهضة مجتمع. لتعارض صريح يفضح مفهوم النهضة العربية، حين تتبدى بوصفها تيارات متعارضة ال يمكنها أن تمثّ 
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شبلي ومنبت مسيحي (فرانسيس مراش  في باب النهضويين الليبراليين هم من العوداتالكتاب الثالثة الذين يستعرضهم  إن
لقول إنه يسهل على هؤالء، بحكم منبتهم، أن يحرروا قلقهم ا إلىقد يميل المرء و ،له داللته الفكرية الذيمر األشميل وفرح أنطون)، 

ن اإلسالميين الذين على حال األمة من القلق على الدين الذي هو هنا الدين اإلسالمي بما هو الدين السائد. هذا على خالف النهضويي
على الشريعة)، ومن ثم إلى ابتكار حلول تلفيقية أو إصالحية  ةافظحميدفعهم إسالمهم إلى حمل الهم المزدوج (هّم تخلف األمة وهّم ال

 ما يشير إلى ما يمكنمتطويع مفاهيم النهضة مع متطلبات الشريعة،  ىلإومرة  ،تطويع الشريعة مع متطلبات النهضة إلىتسعى مرة 
من  رضا، رشيد ومنهم ،عند النهضويين اإلسالميين. لنالحظ مثًال هذا التحفظ المتكرر الذي يبديه هؤالء »عقدة الشريعة«تسميته 

لكنها يجب أن تخضع للشريعة إذا اصطدم حكم القانون مع مقتضيات الشريعة التي  ،األمة تستطيع وضع قوانين«خالل القول إن 
  .»متستمد قوتها من مبادئ اإلسال

 ثمةالنهضة أحد تجلياته، ذلك أن  هوماتالذي تمثل مف »الفيض األوروبي المسيحي«إزاء  »القلق اإلسالمي«يمكن بسهولة فهم 
 »األفكار األوروبية«تاريخ طويل من الصراع والعداء الذي تغلف بالدين وصار لذلك أكثر عمقًا في الوجدان الشعبي، ومن المفهوم أن 

حين كانت  ،صار عليها أن تمر إلى الوعي اإلسالمي عبر بوابة محروسة بالشك ومحاطة بالقلق على الهوية التي كانت سيدة حضارة
معيار الهوية  عدهااالستقبال اإلسالمي للفكر النهضوي األوروبي محكوم بعقدة الشريعة التي يتم  إنأوروبا غارقة في الظلمات. 

عليها من االبتعاد  جمدها اإلسالميون خشيةً  فقدمثلما جمدها الليبراليون،  ،الواقع جّمد اإلسالميون هذه الهويةفي و ،العربية اإلسالمية
إال بتجاوزها إلى  ،ال أمل في تطويرهانه ح النهضة األوروبية الالدينية الجارفة، وجمدها الليبراليون حين رأوا أابفعل ري ،عن ذاتها

  اثلة للعيان.هوية أوروبية جاهزة للنسخ وم

بالحساسية العربية  اسمسالدون  من ،في محاولة لتجاوز شعور النقص إزاء الغرب وفتح باب الستقبال مفاهيم النهضة األوروبية
الذي يميز اإلنسان العربي وخصوصية  »الحس النهضوي«اإلسالمية، ابتكر بعض أصحاب الفكر المنشغل بالهوية اإلسالمية مفهوم 

أرضيتنا في هذا العمل تقوم على أن النهضة العربية التي «ألن  ،ال االحتكاك بالغرب ،ة، ويفسر النهضة العربيةالثقافة اإلسالمي
ظهرت منذ قرنين والتي تركزت مع التقاء الذات العربية المتشظية بأوربة صاحبة الريادة والسيادة، هذه النهضة كانت استعادة للحّس 

من  .لرسالة المحمدية والذي ظل بارًزا في مفاصل معروفة باهتًا أو مستتًرا في مراحل أخرىالنهضوي الذي تأّسس منذ قرون مع ا
فرضيتنا في هذا المستوى  ،بتعبير آخر«و، »تلك البذرة القديمة انطلقت النهضة الحديثة، وليس نتيجة الصدام مع جيوش أوربة الغازية

الخصوصية الثقافية اإلسالمية. إنها هي التي تفسره أكثر مما يفسره الصدام  ما لاللتزام النهضوي الحديث من عالقة مع عدّ تنطلق من 
  .)13( »بالضرورةكل حراك سياسي واجتماعي عربي هو ذو معنى ديني «ن وإ، »مع الغرب الغازي

إال في ضوء هاجس الهوية والهاجس الديني المرتبط به، ألن من شأن هذا التأكيد تخفيف  ،هذا التأكيد الغريب ال يمكن فهمه
إن مرجعية الحراك «القلق النفسي المقيم والذي منشأه الخوف من االبتعاد عن الهوية وفقدها بمقتضى التطورات ومتطلبات العصر. 

بتصوره لأللوهية دون أن يعني ذلك من جانبنا تنّكًرا ألي تأثير العربي منذ القرن السابع موصولة بطبيعة الخطاب الديني، وخاصة 
ينبغي أن يغيّب عنّا الفاعلية الخاصة للتصّور الديني، وهو ما  لعناصر موضوعية أخرى في صيرورة ذلك الحراك العام. لكن هذا ال

تأكيد هنا  ثمة إذًا. »تعاليم الشريعة أو شعائرهاجعل اإلنسان العربي يظل كائنًا متدينًا باألساس، حتى وإن عبّر عن تنّكره الصارخ ل
  قيمة جوهرية دائمة حتى في حقب االنحطاط والتخلف، بوصفها استعداد كامن للنهوض.  وذاتعلى فرادة عربية إسالمية عابرة للزمن 

لدين إلى مجاله الخاص، نهضة العرب القديمة كانت برافعة دينية، فيما نهضة الغرب الحديثة جاءت علمانية وتقوم على رد ا إن
ثره على االحتكاك بين التجربتين أو المجتمعين، ويخلق لدى العرب، عموًما، أإن لم نقل جاءت على الضد من الدين، هذا التباين يترك 

 ننهض سابقًا بالدين، وال كانتفيما لو هم أخذوا بأسباب نهضة علمانية. نهضنا  ،ذات األساس الديني »خصوصيتهم«قلق االبتعاد عن 
ويجد من يتعامل  سياقهفي  مسيطًرا »لن يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها«هذا ما ظل حديث اإلمام مالك  ولعلتاليًا إال به. 

  بوصفه نبوءة يُبنى عليها. ،معه

  

 »جاهلية القرن العشرين«و: الحداثة سادًسا

بالتركيز على مستوى الوعي واإلرادة، بصرف النظر عن  ،في معالجة مشكلة التخلف ،يشترك التياران اإلسالمي والليبرالي
أن أفكار النهضة األوربية ومفاهيمها  بماما يصلح أو ال يصلح لهذا الوعي. الليبراليون يحاكمون بطريقة تماثلية تقول:  حولاالختالف 

عصر االنحطاط والتخلف إلى عصر المدنية، فال بد أن  نجحت في نقل أوروبا من عصر إلى عصر، من«وقيمها ومعاييرها قد 
  . )14(»تنجح في البلدان العربية لو تم تبنيها

اإلعجاب بالغرب والتوق ف ،إرادوية تدير الظهر إلى تغاير الواقع من بنية اجتماعية اقتصادية إلى أخرى ومن عصر إلى آخر إن
دفعًا لتهمة التغرب ودرًءا لالغتراب. أما اإلسالميون فقد  »ءنا هو للشرقإن وال«على تكرار القول  أنصارهإلى تقليده حّرض عند 
رفض أنصار التيار اإلسالمي الدخول «: بالقول العودات عنه عبر الذي األمر ،ألنها تضع العقل فوق الدين ،رفضوا الحداثة الغربية

                                                   
  ). 2002 الفكر، دار(دمشق:  العربية النهضة أخفقت لماذاوقيدي وأحميدة النيفر،  محمد )13(
  .51ص ،والحداثةنهضة ال العودات،  )14(
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لمدوي ومقتضاه أن العقل هو محك الحكم على األشياء في عالم الحداثة، ألن مرجعيتها كانت غربية. ال شك في أن شعار الحداثة ا
المثقفون اإلسالميون  دّ لم يع« و، »وليس النص الديني، هو أحد األسباب التي جعلت أنصار التيار اإلسالمي يهاجمون الحداثة الغربية

 عدها مالمثد تؤدي إلى قطع مع التراث، المتنورون أن الحداثة تغيير بنيوي للمفاهيم الفلسفية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ق
بعضهم عملية إحياء تستطيع الشريعة تحقيقها باالجتهاد إذا عادت إلى أصول الدين، ولذلك قالوا عن الحداثة أنها (جاهلية القرن 

ات أخرى مع الحداثة الشر وغلب على الدولة وفئ ،العشرين)، ورأوا أن المسلمين الذين قالوا بها ابتعدوا كثيًرا عن األخالقية القرآنية
  .)15(»السياسي

الخطاب الثقافي العربي، والخطاب الديني، والموقف من التراث عوائق حقيقية أمام دخول الحداثة « عدّ يميل العودات إلى 
الواقع (عدم ظهور  عد إلىما كان من قبل قد مال  هنا يعزو العوائق إلى الوعي (الخطاب والموقف)، فيو. )16(»المجتمعات العربية

رغم من تداخل العالقة بين األسباب والنتائج وتعقدها، ال وعلىحامل اجتماعي اقتصادي) السبب المهم في إخفاق النهضة العربية. 
بل  ،ليس التراث في وجوده الحاضر هذا سببًا للتخلف«يبدو لنا إن عبارة مهدي عامل في هذا المجال تمتلك قيمة داللية ومعرفية: 

  . )17(»وليد هذا التخلف، أي أثًرا لههو 

المشكلة ف ،إال بسبب تعثر خروج مجتمعنا من دائرة التخلف ،أصحاب الخطاب الديني ال يمتلكون قوة مؤثرة في الواقع إن
فشل  إناألساس ليست في التراث وال في الدين، بل في الشروط التي تجعل من التراث والدين قوة إعاقة كبيرة يصعب تخطيها. 

وترفع  ،الحداثة من قبل سلطات تقوم على القوة والتمييز هوماتوتبني مف ،لنهضة ونمط الحداثة الرديئة التي دخلت مجتمعاتناا
في تعزيز الموقف العام السلبي من الحداثة، وهو ما أتاح للخطاب  تسهمأ عوامل ؛شعارات المواطنة والديمقراطية والحرية وغيرها

ما يجري تصويرها لدينا، إلى انتشار الرذيلة وتفكك  وفقًعا من حماية المجتمع من شرور حداثة أدت، بوصفه نو ،الديني أن ينتشر
  األسرة وزواج المثليين وانعدام البعد الروحي في الحياة وما إلى ذلك.

ن االسالمي تصوير لحداثة، لمن يعدون أنفسهم ناطقين باسم الديلبوصفه نموذًجا  ،تتيح الوضعية المنهزمة أمام الغرب المسيطر
إن التغريب هو بذاته أبرز «األمر الذي عبر عنه راشد الغنوشي بالقول:  ،ها سياق من التغريب والقسر على مجتمعاتناعدّ ب ،الحداثة

وأفدح أنواع العنف الذي تمارسه الدولة، إنه عملية سلخ مجتمع عن أصوله وضميره، من أجل فرض ما سمي بالحداثة، وهي في 
كتاتورية الغرب على شعوبنا من خالل وسيط جماعة التحديث، األمر الذي يجعل التغريب أو التحديث على النمط الغربي الحقيقة د

  . )18(»نقيًضا كامًال للديموقراطية من كل وجه

بالفعل ارتبطت معرفتنا فأحد أكثر تيارات اإلسالم السياسي اعتداًال، يقوم على أساس واقعي،  مثًال م بوصفهقول الغنوشي،  إن
بالحداثة مع دكتاتورية الغرب وسيطرته، وهي لذلك تبدو من هذه الزاوية نقيًضا للديمقراطية. وصحيح أن الحداثة إذا أخذت بصورتها 

ي األوروبية الحرفية تبدو تغريبًا وسلًخا للمجتمع العربي المسلم عن أصوله وضميره، ولكن الصحيح أيًضا أن الماضي ال يحمل ف
بما فيها وعلى رأسها سلطة  ،بوصفها تحرير العقل من السلطات المعيقةوثناياه أجوبة الحاضر، وأن الحداثة، مفهومة بمعناها العام 

اشتقاق الصالح من التراث واستعراض  إلىالذي يذهب  ،لتطور المجتمع، وأن الجهد الفكري منهأمر ال بديل  ،النصوص المقدسة
لغنوشي)، هو جهد في غير محله. واألهم من ذلك، إن قدرة العرب على ل(عنوان كتاب  »ولة اإلسالميةالحريات العامة في الد«

بانفصالنا عنها نحو تفعيل  البوصفه واقعًا دكتاتوريًا على شعوبنا، ترتبط باتصالنا بالحداثة،  ،الغربي »الحداثي«الخروج من الواقع 
التي ينبغي دحرها  »جاهلية القرن العشرين«، ليست الحداثة ىخرأ ةا إلى الخلف. بكلمإال لكي تعيدن ،ما عاد لها أن تتفعل »قدامة«

ما تحققت النهضة اإلسالمية األولى بدحر الجاهلية العربية، بل هي سبيل ممكن للنهضة التي ال تكون إال ابتكارية مثللتحقيق النهضة، 
  ومبدعة.

  

  خاتمة

وباتت من معطيات الحاضر، وقد يكون هذا  ،لقد اقتحمت أفكار الحداثة مجتمعاتنا هل يمكن استثمار عالمية مفاهيم الحداثة؟ 
تغدو الثقافة التقليدية وقياًسا على ما كان عليه الحال قبل قرون.  ،االقتحام الغزير والمتواصل من أسباب زيادة تمسك الكثيرين بالدين

ليس فقط ألنه مفروض ويصعب رده، بل ألنه ال قدرة للمجتمع  »غزو«، وهو »غزًوا ثقافيًا«للمجتمع مالذًا آمنًا حيال ما سمي 
المغزو على استيعاب األفكار القادمة المدعومة بالتفوق الحضاري لبيئتها األم (ال بمعنى االستيعاب العقلي)، ولذلك تبدو هذه األفكار 

توظيف اآللة  أنمع فارق  ،نتجات التقنية الحديثةالتي تصلنا مقطوعة عن بيئتها المنتجة، الم ،تشبه أفكار الحداثةو. »تدميرية«
والسيطرة عليها أمر متاح، فيما مجال تأثير الفكرة وحركتها أكثر تعقيًدا وأشد حساسية. لماذا فشلنا في امتالك طريقنا الخاص إلى 

ن العرب لم يستطيعوا الوصول أعتقد أن المثقفي«في جوابه على هذا السؤال المضمر:  لعوداتالحداثة؟ يقول اوالفاعلية والحاضر 

                                                   
  .84ص ،نهضة والحداثةال العودات،  )15(
  .86ص ،نهضة والحداثةال العودات،  )16(
  .60ص ،أزمة حضارة ،مهدي عامل )17(
  .90ص ،نهضة والحداثةال العودات، )18(
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إلى مفاهيم وأطر خاصة تطور الفكر الحداثي والوعي بالحداثة، وتقارب بين الجمهور والحداثة والتجربة الحداثية، وإنجاح الجهود 
  .)19(»لتوعية الناس وإقناعهم أن الحداثة ليست بالضرورة سلعة أوروبية، وال تستورد كما هي

ن النخبة العربية أغير  ،»توعية الناس«، و»التقارب بين الجمهور والحداثة«ثقفين عن خلق في عجز الم ايتركز الفشل إذً 
موحدة. إن  »قيادة فكرية«المثقفة تضم تيارات عديدة ومتعارضة منها ما يرفض الحداثة أصًال، ولم تمثل هذه النخبة في أي لحظة 

إذا افترضنا أن فشل النهضة العربية يعود، في األساس، و ،ناالفشل على مستوى الوعي جزء من مركب الفشل النهضوي في مجتمع
، فإن الطريق إلى )20(»حداثة رثة«إلى غياب الحامل االجتماعي االقتصادي (طبقة ناشئة)، األمر الذي جعل مجتمعنا يدخل في 

لحداثي الموضوع في سياق الفعل. نها، هو الوعي العام امفكاك انتحديث المجتمع العربي في ظل الشروط العالمية القائمة التي ال 
من شأن هذا أن يترجم الوعي الحداثي  إذ ها،ويكون ذلك بتغذية الوعي العام بقضايا محددة وملموسة وابتكار آلية للفعل المباشر حيال

    . »الحامل االجتماعي االقتصادي«إلى فعل وأن يمثل رافعة حداثية في غياب 

                                                   
  .88ص ،نهضة والحداثةال العودات،  )19(
إن حداثتنا تسد علينا «): الحريات من أطلقت مما أكثر القهر من أنتجت الرثة الحداثةبعنوان ( ن)المتمد الحوارموقع (في  منشورةلبرهان غليون في مقابلة  التعبير )20(

وهي  ،ا أكثر بكثير مما تنتج من الحريات الفكرية والعمليةا واستبدادً ا وعنفً ا. فهي تنتج قهرً األبواب في السياسة واالقتصاد والثقافة والعلم والمعرفة واالجتماع واألخالق معً 
  .»لذلك أطلقت عليها اسم حداثة رثة ،تراكم الفقر والبطالة والبؤس أكثر مما تزيد من قدرة االفراد على االختيار في تحسين شروط حياتهم المادية والمعنوية
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ل في العصر، قد يمر عبر طريق ثقافي، بمعنى نشر وعي حداثي وتفعيل هذا الوعي إن حركة مجتمعاتنا إلى الدخول الفاع
تنظيمية  صورمن خالل  ،وما إلى ذلك) ،بإظهار جدواه في الدفاع عن حقوق ملموسة ومباشرة للناس (ضد الفقر والتمييز والفساد

 هانظميأهدافه و يعيأي إن الفراغ الحداثي الناجم عن ركاكة التكوين الطبقي للمجتمع العربي يمكن ملؤه بنشاط ثقافي ومدني  ،مناسبة
  ويسعى إلى االتساق مع العصر واالستفادة من عالمية مفاهيم الحداثة وقيمها.
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