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  الفوات واستبطان العظم صادق
 

 العظمة عزيز

  
 إلى والنظر بالتفاؤل، حافلة العربية ديارنا كانت عاًما، خمسين قبل يونيو حزيران/ هزيمة مرحلة في العظم صادق صيت ذاع عندما

 يونيو حزيران/ بهزيمة المحيطة المدة وفي األفضل. وإمكان األفضل، إلى والتطلع التاريخي، الفعل على بالقدرة والشعور المستقبل،
 الحضارة وأن فات، الذي الماضي إلى الحنين من أولى المستقبل إلى التطلع بأن يجزم غالبًا، العربي العالم في الجمعي الوعي كان

 حضارية مواقع إلى عنها االلتفات الزمن ذلك أوالد نحن علينا وأن عصرها، بمعايير بارًزا حضاريًا تقدًما أنجزت الكالسيكية العربية
 العربي التقدمي الفكر فلكه في دار محوري شأن إدراك الوعي، وذلك الزمن ذلك لب من وكان استوعبتها. أن بعد تجاوزتها حديثة
 الحداثة هذه وإن الحداثة، عنوانها والتمدن، والتقدم الرقي حال إلى التخلف حال من االنتقال ضرورة وهو الزمن، من قرنًا فاقت لمدة

 الجديد، في الولوج إلى – سواء حد على والمتخيل الصحيح - للماضي التقليد من االجتماعية وبالعالقات بالمجتمع الترقي على تشتمل
  والقيم. والسلوك للفكر العقالني االنضباط إلى والوعورة والوهم والجهل السذاجة، من والطبائع باأللباب الترقي على تشتمل ما بمثل

 العربية الحياة من واسعة مساحات في والوهم الجهل وغلبة التخلف، إدراك أي الفوات؛ وعي إلى مستنًدا كله ذلك وكان
 كثرة وفي )1(نحن)، وتخلفنا غيرنا تقدم (لماذا موضوع في التفكر كثرة في متضمنًا به الحس وإرهاف الوعي ذلك وكان المعاصرة،

 الذي اإلسالمي الرد الضرب هذا ومن – الماضي إلى الرجوع ضرورة إلى الذاهب المحافظ الرد من بدًءا عليه المطروحة الحلول
 تحويل ضرورة إلى الذاهب الغالبة، صوره في الطابع الماركسي الراديكالي، الثوري الرد إلى – الوقت ذلك في هامشيًا زال ما

 وللبشرية لنا المحول الثوري للمستقبل األولى المحطة منها ويجعل بالماضي، صلتها يقطع نحو على االجتماعية والعالقات المجتمع
  جمعاء.

 والقوام وقيمها، العربية، للمجتمعات التاريخي الفوات وعي إلى الحداثة نحو والعقلي والقيمي المجتمعي التوجه استند باختصار،
 فكًرا عليه والثورة ونقده، رصده على والعمل منه، وبالنفور الفوات، بوعي الحداثة واقترنت منها، رئيسة مكامن في المتوطن العقلي

 الفوات وعي إلى مستندة عشر التاسع القرن في والدولية والمؤسساتية الفكرية بدايتها منذ الحداثة كانت أخرى، بعبارة وقيًما. وسلوًكا
 الديني -السياسي المد أمام باالندحار الوعي هذا بدأ حتى ونتاجاتهم العرب المثقفين طبع الذي الوعي هذا على واستمرت التاريخي،

 في الحداثي للمشروع السياسية الهزيمة منذ العربيين والفكر الحياة مجاالت من متعاظمة مساحات على يطوف صار الذي الكاسح
 تقدًما، فيه يرى للتاريخ تصور إلى مستند مفهوم والفوات الفوات: نقد روافع أبرز من العظم صادق كان وقد .1967 يونيو حزيران/

 ما عكس وذلك التاريخي، للحتم افتراًضا التقدم هذا يتضمن أن دون من -النص هذا في بعد ما في سنراه ما هذا- الحداثة نحو تقدم
 على معنى يضفي قد ما تدبر، وال تفكر دون من عدميًا ورفًضا انتفاًضا التقدمية الحركات في تاريخهم إلى التفتوا ممن كثير يدعي

 من الماركسية)، (مابعد يدعى ما وإلى النيوليبرالية، إلى السريع والتحول هؤالء عند والتوبة التبرؤ رغبة به تشي مما أكثر التاريخ
  الندم. تتجاوز التي بالمراجعة المرور دون

 فقد بالدين. ارتبط الذي شكله في والقيمي العقلي الفوات مقدمتها وفي مختلفة، مواقع في الفوات نقد روافع أبرز من صادق كان
 في العلمي بالتحري األمر هذا اقترن عندما إال منهجيًا مفكًرا كان وما ومساجًال، ناقًدا النهاية إلى وبقي ومساجًال، ناقًدا صادق كان

   السجال. ضرورات من نابعة أمور

 المثقفين عامة عند له صورة استقرار على يدل وفاته، بعد صادق عن صدر عما بحثًا اإلنترنت مطالعة أن األمر في الالفت إن 
 الذي المثال، سبيل على المليجي محمود صورة غرار على نمطية صورة ،)2( التحليل يداخلها ال نمطية صورة هي بالثقافة والمعنيين

 ما تكرار على تقتصر صادق صورة فإن األمر، وكذلك السينما. في تبدو ما بمثل األشقياء من شريرة شخصية إال المرء يتصوره ال
 المديح إال وجدت ما ثقافية. ظاهرة بوصفه بصادق فعلية صلة وأكثر أبعد شؤون إلى المطالع يرشد ما وجود دون من عنه وقيل سبق،

 هذا ونتائج مواقفه ينير قد كان ما دون من السياسية بالعلوية القول حكمة في التساؤل وبعض المناقب، نصاب من وكأنه المرسل،
 على عصيًا كان ما ولو الفهم، على العصي الشأن وهو باإللحاد. االتهام من وكثير القول، لهذا السياسي االستثمار وبعض الموقف،
 عقلية فضيلة اإللحاد عدّ  عن اإلحجام إلى كثيرين يدعو الذي السبب عن التساؤل -هذه أيامنا في وخصوًصا- المجدي فمن التوقع.

  الدين. في والغلو التعصب بمثل المثالب من وليس وخلقية،

 بفهم تفيدنا أن دون من معلومة وأحداثًا حكايات تردد التي النمطية الصور من ضئيلة زمرة على ثبتت قد صادق سمعة أن ونجد
 – السجال سبيل في يساجل أنه إلى الذاهبين نقاده مع جدالً  اتفقنا وإن مجادل، مساجل صادقًا إن قلنا يمثله. زال وما صادق، مثله ما

                       
، )؛ عبد هللا العروي، األيديولوجيا العربية المعاصرة0 198وضاح شرارة، أوروبا في حول بعض مشكالت الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين، (بيروت: دار الحداثة،  )1(

  ). 1995(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 
، في دراسات عربية، »قضية نقد الفكر الديني أو المقاومة اللبنانية«الفكر الديني األول، زاهي شرفان (وضاح شرارة)، نقد هناك استثناء بارز، ولكنه قديم يعود إلى زمن  )2(

  .13-3) ص 0 197( 4\6
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 يندرج سياقًا سجال ولكل سياقًا، للسجال أن إال – وقصده اآلخر نفس خبايا في ما يعلم ال منا أحًدا ألن منه التيقن يمكن ال شأن وهذا
 وثباته اختياره وأن قرن، نصف امتداد على لها الجامع اإلطار في وثبت للسجال، عاتوالموض من جملة اختار العظم أن وأرى فيه.
 يفكر مفكًرا بوصفه لصادق االنتصار اآلتية الفقرات في هدفي الفوات. ومعالجة الرقي لخطاب مناسبًا موقفًا كان االختيار هذا على
 1967 هزيمة بعد داخلنا الذي النكوص يستبطنون وهم االنطباع، إلى يلجؤوا وأن يفكروا، أال يؤثرون الذين المفكرين من هجمة أمام

  مفترض. لجمهور تملقًا أو استسهاالً  أو تقية وفكريًا، وسياسيًا اجتماعيًا متوسعة متعاظمة بنسب

 الديماغوجي والتوظيف الديني، الفكر نقد – يونيو حزيران/ حرب مرحلة في النقدية صادق فاعلية بدايات إن سبق ما في قلت
 وكتاب الهزيمة، بعد الذاتي النقد كتاب في ما بمثل معها، والمتواطئة الهزيمة، على الباعثة االجتماعية واألوضاع للدين والسياسي

 االجتماعي التخلف مع التصالح وبنبذ التاريخيين، والتفاؤل بالطموح موسومة مدة كانت –العادل السالم وبؤس السادات، أنور
 الحرب. هذه رضة من وبأثر يونيو، حزيران/ حرب بعد انتعشت واإلرادة األمل من وبوارق وبلوامع والدين، الفكر في ومكمالته

 الشخصية الحريات مساحة توسيع على عمل وفي سياسيين، والتزام جهد وفي وفنية، وأدبية فكرية فورة في االنتعاش هذا تجلى
 الترقي من قرن يقارب ما ثمار فيه نجني كنا وقت في وذلك منشط، أثر ذات يونيو حزيران/ لحرب المباشرة النتيجة كانت للجنسين.
 مضماريه في تفاوت والتمدن الترقي هذا أن في شك ال قرن. امتداد وعلى ودوًال، وجماعات أفراًدا أنفسنا في استدخلناه الذي والتحديث

 ما وهذا ذلك، وغير األسرية والمنابت والتعليمية االجتماعية والفئات والقرى والمدن األجيال بين وغيرهما؛ والجغرافي، االجتماعي
  والتعقيد. والتركب والتفاوت بالتمايز متباينة المجتمعات وكل صفحته، في نتوءات ال متجانس مجتمع فال كلها، المجتمعات يسم

 الواقع، على األيديولوجي التقول باب من الدعاوى وهذه – الوطنية الدولة وفشل الحداثة، فشل في يقال ما على رًدا ذلك أقول
 الذهني والتبلد الكسل إلى المطاف نهاية وفي والفهم، التصور في االستسهال إلى الواقع في التفكر من هرب وهي للواقع، سبًرا وليس

 مقاالت من وتكوينية رئيسة لمقالة استبطان التصورات هذه في إن أقول: هنا وإنني فيه. التأزم وطابع صعوبته في شك ال وضع في
 بنا. حل الذي واالجتماعي والقيمي والعقلي الفكري للنكوص األساسي المعلم -1967 بعد خصوًصا- شكلت التي السياسي اإلسالم
 ثبات على قائم -مختلفة تجليات في الدينية المسألة خيار –وجادل فيها وساجل عالجها التي للمسائل صادق خيارات صواب أن وأرى
 األخير الشأن وأن – التاريخي اإليجابي السياسي والتحول والقيمي، والعقلي االجتماعي الرقي في األهمية متنامي عائقًا بوصفه الدين
 مدني شعبي حراك بأنه سورية في بدأ ما تدمير وفي المرشد، عهد إبان اإلخوان حكم ظل في المصرية السياسة مسار في بين هذا

 سورية تسمية عن تستنكف سورية، في االنتهازي األجنبي للتدخل وروائع طائفية، وهابية حرب إمارات إلى وتحويله جامع، وطني
 السوريين، من وأعوانه السوري الجيش وفرق إيران ميليشيات إلى تضاف وافدة ميليشيات من البالد والحتالل (الشام)، مفضلة باسمها
   ميليشيات. إلى بدوره فتحول

 العقود في سورية على وفكري وقيمي واجتماعي سياسي إسالم استدخال في تمثل الذي التاريخي الجرح على يده صادق وضع
 السوري المجتمع أن والحال منه، عدة صور في داعش، وإسالم الوهابيين، ثم ومن السلفيين الدراويش إسالم ،1967 لحرب التالية
 الفجور نتائج استثمار إال للميليشيات دور من كان وما )3(جيل. نصف حياة في وذلك واضحة، مرئية السعة، بالغة لتحوالت خضع
 ومؤسساتها والتربوية اإلعالمية التيارات بين بتضافر والفكر، والقيم والهندام واللغة الزي تغيرات في وتمثل الرجعية، بالغ الديني

 االجتماعي والضبط لألجهزة (األمن صيغة على بناء سورية في األمن أجهزة رعتها التي والتيارات خليجيًا، المرعية العالمية
 أمنيًا، بها مقبول ولكن للقوانين، المخالفة التنظيمات من ذلك وغير القبيسيات، ومنظمة البوطي، وموقع كفتارو، مؤسسات للدينيين):

  المباشرة. وغير المباشرة الواسعة بشبكاتهم اإلخوان دعاية إلى إضافة وهذا

 ما إن حصًرا. بالدين الموسومة الشعب روح أو األمة لروح (انبثاقًا أو للمكبوت) (عودة يكن لم بنا حل ما إن القول؛ خالصة
 في مفرط استعراضي دين إلى يومي، معيش دين من تشكيله وإعادة الدين، لتحويل لوجستية تحتية بنى توافر نتيجة كان بنا حل

 المتدين عند استعراضي دين المجتمع: من البديل موقع في نفسه يجعل دين المعيش، التاريخي الدين عن واالغتراب اإلغراب
 بالسواد االتشاح منها مختلفة، بصور اإلغراب في وباإليغال باإلغراب نفسه يستعرض دين تزلفًا، أو تقية أو امتثاالً  بالورع والمتظاهر

 يعوض دين – المثال سبيل على الجنسين بين المصافحة برفض المتمثل بالتخلف والتباهي التمدن، قلة إبداء و األدب، سوء تعمد أو
 الشعور عن الناجمة وبالعدوانية التفوق، وبوهم االستعالء، باستعراض عنه اآليل )4(النرجسي والجرح علينا اآلخرين تفوق صدمة

   متورمة. »أنا« بـ أشبه ليكون بالدونية

 دعي ما على المسلمين اإلخوان استدخال بفضل فقط ليس المركز، إلى اإلسالميين لورود الرئيسة العوامل أحد المثقفون وكان
 ذلك شابه ما أو تاريخية كتلة باسم عريضة سياسية حركات في اإلسالمية القوى مشاركة بقبول فقط وليس المدني، المجتمع بروابط

 عامة بين تواطؤ هذا وفي والسياسية. والتاريخية االجتماعية ورؤاهم اإلسالميين مقاالت باستبطان بل ،)5( أيديولوجية تقريبات من
 استبطان إلى منهم األكبر الجمهور وجنوح األخيرة، الثالثين السنوات في العربي لتاريخنا النكوصي والمنحدر والتدين المثقفين
 ضمر، تيار من جزًءا يشكل وظل صادق. اختيارات صواب يتبدى أيًضا وهنا العربيين. والواقع التاريخ حول األصوليين مقاالت

                       
القلمون موقع الجمهورية، هذا أمر مشهود له من الجميع. ومن أراد بعض الرصد الحدثي عليه على سبيل المثال باآلتي: شام العلي، التدين وصعوده في سيرة عائلة من  )3(

aljumhuriya.net/36844, 21/02/2017 
  ).1991جورج طرابيشي، المثقفون العرب والتراث، (لندن: رياض الريس،  )4(
، وعزيز العظمة، المجتمع العربي 01 0 2\6\29، صحيفةالحياة» هامش لحوار مجزوء: المجتمع المدني أم إيقاظ السياسة مرة أخرى؟«عزيز العظمة وفيصل دراج، ) 5(

  ).04 0 2، (بيروت: دار الطليعة، 2وخطاب الديمقراطية: في الفصل الرابع من عزيز العظمة دنيا الدين في حاضر العرب، ط
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 العقالنيين رابطة بمثل ومجموعات وغيرهما، األخضر والعفيف طرابيشي جورج بمثل مثقفين يتضمن بقوة حاضًرا بقي ولكنه
  وصادق. معًا ضمنا الذي منه المنبثق األوان وموقع العرب،

 بالوالدة المسلم أن إلى بالذهاب العلماني، التوجه ذوو العرب المثقفين عامة استنبطها التي لإلسالميين األم المقالة اختصار يمكن
 فكرة عماد التربية كانت – تربيته محاولة من طائل ال والقيم، والفكر واالجتماع السياسة في الهوى إسالمي يكون أن على مفطور
 بل محتوم قدر الفوات وأن وقرار، ثبات والمجتمع التاريخ بأن القناعة فيها انتشرت ما ماضية عربية عقود في الجماهيري العمل
 أخرى أمور إلى االنصراف من بدالً  وللخرافة للوهم مقارعته على صادق الم من قبل من استيعابه جرى كله هذا عندنا. خلقي تشوه

 أمور في النظر لتأجيل المدمرة اآلثار من مهمة دروًسا عامة – المتخلفة المجتمعات نحن – تلقينا أننا من الرغم على نقاده، فضلها
 هاتين أن والحال – لها أولوية ال التي الكماليات من أو الحاصل تحصيل من وعدها ودوره، الدين وشأن المرأة شأن مثل من حاسمة

  المفاتيح. القضايا من وهي أخرى، وقيمية اجتماعية شؤون في العقدة موقع في تقعا المسألتين

 الذي النقد إلى بالتحديد وأشير لصادق. وناقًدا الهوية، عصاب مع متراكبًا مثقفينا، من كثير عند توطن الذي االعتالل إلى أعود
 أخذ ما بمثل التحليل، في ميكانيكية نزعة إليه وعزيت وحماسه، نبرته عليه أخذت رشدي. سلمان قضية عن كتاباته بسبب له تعرض

 صوغ بظروف ارتبط ما هو األهم ولكن نظر. كله هذا وفي والجماعات، األفراد بعض بين والتمايزات الفوارق وإهمال التعميم عليه
 تاريخ إلى نظرته في بل أراد ما نشر في وحقه رشدي أيد ممن آرائهم آخرين وصوغ وروايته، رشدي سلمان في آراءه صادق
 من المركز مواقع إلى التوثب إلى السياسية اإلسالمية الحركات نزوع بوضوح الظروف تلك اتسمت وقد .)6( أيًضا المبكر اإلسالم
 بين والمنطلقات المسلمات في بينهم تضامنًا اآلن نراه ما المدة تلك في نرى فنحن. )7( العربية – السياسة وتاليًا – والفكر الثقافة

  واحد. عريض هدف سبيل في كل ولكن – بعضها ضد السالح استخدام إلى مؤخًرا فيها ولجوئها باختالفاتها اإلسالمية الحركات

 تاريخي بل أيديولوجي، عدو مواجهة في صادق مع تضامنًا المسمى التقدمي الفسطاط من رأينا ما التضامن، هذا مواجهة في 
 خطابي. ودوي بجلبة سفسط من عند ومستنداتها بواعثها في هنا نخوض لن التي السفسطة ومن الجلبة من كثيًرا وجدنا مشترك،

 إلى باالستناد الواقع على والتحايل المتنامي، الديني الهوس مع السجال ضرورة غياب صادق نقاد بعض ادعاء هو ذلك من المهم
 مناسبة إال كان ما الذي رشدي سلمان هامش على الكالم دار الخارج. مواجهة في الهوية حول التكاتف هو المهم أن ترى ثقافية خرافة

  النقد. هذا

 إحاالتي إن بل التعيين، وجه على فالن أو فالن نقد وال بعينهم كتابًا أقصد لست أنني التأكيد وأود - رشدي هؤالء بعض رفض
 – شائعة مواقف عن المعبرة النماذج بمنزلة إال يلي ما في كتاباتهم على اإلحالة تجري الذين األفراد وما للمناسبة، أتت واقتباساتي
 على طبيعية فعل ردة وتراثهم بشرقهم يعتزون التنويريين من كبيًرا عدًدا أن بدعوى موضوعات، من تناوله ما تناول ورفضوا
 انزالق سهولة وحول تعيين)، دون من بالغرب (وليس الغربي باالستعمار الصراعية رشدي عالقة حول هنا التساؤل يمكن )8(الغرب.

 دخول من بدالً  الفعل ردات على الطبيعة دخول مدى وحول الفكر، وحرية والحداثة للعقل معادية مواقف عن الدفاع إلى االعتزاز
 – الغرب اسمها أخرى حيوانية فصيلة هجوم على الشرق اسمها حيوانية فصيلة فعل ردة بصدد وكأننا عليها، والمجتمع الفكر تدبر
 اإلسالميين لمقاالت استبطانًا – أكرر – هذا في والتواريخ. واألمم األقوام عن الحديث في الطبيعية المجازات استخدام نتيجة هذه

 عفافه عن الدفاع ينبغي إسالم-شرق والثبات، التجانس إليه يعزى باإلسالم، يخصص شرق كليًا، مفارق لغرب كليًا مفارق شرق حول
  جماعي. عرض وكأنه

 ومؤامرة؛ عرض قضية بوصفها المسألة تطرح عندما التاريخ، وفي الراهن الواقع في واجتماعيًا عقالنيًا نظر كل بذلك يصبح
 خيمة وكأنه األمة تراث ظهر وهنا والحضارية، الثقافية هويتها تقويض أمة؟): (أي فيها اإليالج أو لألمة الروحي االختراق مؤامرة

 جمعية عن صادر كتيب أي في يرد قد عما يختلف ال كالًما هنا نجد المؤامرة، نظرية ترهات عن النظر صرفنا إن .)9( األخيرة نفيها
 يصار لمَ  المرء يتساءل ثم اليوم. معممين أي أو ،والسبعينيات الستينيات في العلمانية على الهجوم وقت في أو اليوم المسلمين اإلخوان

 الدين، في يتلخص قد التراث أن إلى الذاهبة السياسي خطابهم مسلمات في األساس المسلمة استبطان إعالن األصوليين إهداء إلى
 – التحول أي – الباطل يدخل ال تامة وعفة ثابت، كيان – التراث أي – وأنه صنم، وشخصية صنم كتاب إلى يختزل قد الدين وأن

   والتعليمية. المعرفية المهمة للمثقف؛ األولى المهمات إحدى نبذ له ينبغي صرف فوات بذلك وأنه إليهما،

 وسياسية واقتصادية اجتماعية ظروف في الصغيرة للبورجوازية االجتماعي التخلف مغابن من تبقى ما صوت كان ذلك لعل
 ألمة، والحضارية والثقافية التاريخية بالخصائص العقالنية التنوير قيم تلوين ترتجي بذلك وهي السترة، على طموحاتها تقصر تجعلها

 واستبطانه. تقبله في والمغاالة اإلسالمي، الهوية خطاب تزكية من مزيًدا إال الكالم لهذا فعليًا معنى من ليس .)10( روحية معاناة عبر
 الديناميات وعلى التاريخ على سابقة مجتمعية طبيعة باسم الكالم إلى يرنوان االستبطان وهذا القبول هذا أن األمر في الالفت

                       
، (نيقوسيا: مركز األبحاث والدراسات االشتراكية في 2سلمان رشدي وحقيقة األدب، مع ردود النقاد وتعليقاتهم، ط. ، انظر النصوص المجموعة في صادق جالل العظم )6(

  ).1994العالم العربي، 
)، 08 0 2، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 3نظور مختلف، ط. حول هذا التوثب على المركز وظروفه وسوابقه ومقدماته، انظر عزيز العظمة، العلمانية من م )7(

  الفصل السادس.
  .331أحمد برقاوي، في رده على صادق العظم في ذهنية التحريم، ص  )8(
  381،383عبد الرزاق عيد في رده على صادق العظم في ذهنية التحريم. ص  )9(
  389نية التحريم، ص عبد الرزاق عيد في رده على صادق العظم في ذه )10(
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 واجتماعية سياسية لديناميات نتيجة ال وسببًا، طبيعة بوصفه اإلسالمي للغلو تنامٍ  من مشهود هو ما تأخذ هي عليها. ومتعالية االجتماعية
  سبق. ما في منها بعًضا ذكرنا

 الشرقية الثقافة بنية في عنصر الدين« أن إلى الذهاب بمثل صادق، لمعاندة تطلق مدروسة غير عبارات في الطبيعة لسان يتجلى
 أي .)11( »الشرقي كالعالم معقًدا عالًما لنا يفسر جوهري سبب إلى وتحويله لعزله إطالقًا معنى ال االجتماعي، الوعي نسيج في يدخل

 الدين نرى عندما جوهري) سبب إلى وتحويله (عزله ضد الكالم معنى ما ثم وجه؟ أي وعلى صفة وبأي مجاالت أي وفي عنصر؟
 الدين يهمش ألم األخيرة؟ العقود في سورية في والوطنية والحرية للعقل مضاد هو ما لكل والقيمي والسياسي الثقافي القوام أضحى

 ومقوًما المجتمع من بديًال  نفسه لجعل منها انطلق طرفية مواقع إلى العقلية المجتمعية صالته من أخرج قرن، امتداد على ومؤسساته
  عليه؟ والتغلب المركز اجتياح محاوالً  المواقع هذه من وانطلق أسوئها، في مرتد وجاهلي األحوال أحسن في فاسد لمجتمع

 عن االبتعاد وتاليًا الطبيعة، لسان وكأنه والتاريخ، المجتمع في اإلسالمي للخطاب المثقفين جمهور استبطان هو الموضوع لب
 العلمانية باختزال وثانيًا، المدنية، الدولة حول الكالم في المراوغة، هذه على تواطؤ وفي المراوغة، بالغة عبارة بتوسل أوًال، العلمانية؛

 ومؤسساته للدين إخضاع هي ما بقدر فصًال  العملية هذه ليست واالجتماعي التاريخي األمر واقع في وهي الدولة، عن الدين فصل إلى
 استبطان مرحلة بدايات رشدي سلمان حول صادق به جاء ما على الردود وفي حمايته. الدولة على ينبغي الذي العام القانون إلى

 ألعداد حًجا العربي العالم في شهدت التي اإليرانية الثورة تلت التي المدة تلك اإلسالميين: لمقاالت اليساري المنبت ذوي المثقفين
 اإلسالم أن – شريعتي علي اإلسالمي اليساري مقاالت على بناء – يقول كان ما مصدقة ،)12( الخميني عباءة إلى اليساريين من غفيرة
 أما بجلدهم. اليساريون العرب المثقفون نجا الحداثة. على واالنقالب اإلسالمية، النظم إلى الرجوع دون من تحرر وأال الشعب، روح

 – الهجرة على أجبروا أو أعدموا فقد ،1979 عام اإليرانية الثورة صنع في كبرى مشاركة شاركوا الذين اإليرانيين من رفاقهم
 والتورية الغمغمة آثروا النظر؛ من بدالً  االنطباع إلى ويميلون التفكر، رفض يؤثرون الذين لصادق الناقدين التقدميين أن لو وددت
 منه يرتجون الذي اإلسالمي التراث أن والحال بالمفارقة. الحس بعض أبدوا أنهم لو األقل على أو اآلخر الطرف إلى االنقالب على

 مارس قد كان عشر السابع القرن في األوروبي الفكر وإن ذلك؛ يتيح مما وإلغاز ترميز وعلى خطابية أساليب على يحتوي المالذ
  .)13( مواتيًا كان ما ديني جو في المماثلة األساليب من كثيًرا

 ابتدأنا قد وكنا بالدين. واختزالهما والتراث األصالة في اإلسالميين مقاالت صواب تحرينا في الواقع وإلى التاريخ إلى نحتكم علنا
 هذا إلى ونعود اإلسالميين، مقاالت تلقفهم سياق في للفوات وعيهم وعن ماضيهم عن المثقفين بعض توبة إلى باإلشارة النص هذا

   الحداثة). (فشل مقالة أي للحداثة، الوهمي الطابع لمقالة توكيد كلها بمعانيه التقدمي الفكر من التبرؤ في أن ونؤكد األمر

  الواقع: إلى لنحتكم واالجتماعية؟ التاريخية بالوقائع االثنين عالقة وما بالدين، عالقته ما ثم أوًال؟ الواقع في التراث ما

 من بدالً  التالد الكتبي بالتراث الحضارية الشخصية تحديد إلى يصار ولماذا العربي؟ العالم في الناس يعيشه ما بمثل التراث ما
 أحًدا ترشد أن يعزى ال التي الكتب إلى اإلشارة إلى الجمعية الذاكرة عن الكالم سياق في يصار ولماذا الراهنة؟ المجتمعية الممارسة

 االجتماعية االنشطارات بل التمايزات إلى اإلشارة دون من األمر هذا في القول تعميم يمكن وهل الحية؟ الذاكرة إلى اإلشارة من بدالً 
 يائسة محاولة إال الحضارية) (الخصوصية حول الكالم من لنا يتبقى وهل مجتمع؟ أي عن غريبة ليست وهي والجغرافية، والثقافية
 الحضارية)، (الخصوصية في الكالم في وهل اآلخر؟ المطلق وتمييزها (الذات) عن الغرائبي الكالم سياق في العربي العالم لتسوير

 التنمية عن الخلقي العجز من بضرب أنفسنا على الحكم من أكثر العربي) الفكري التراث مع و(االستمرار المستقل)، الذاتي و(المسار
 أي البدون): (سوسيولوجيا يدعى أن يمكن بما الخصوصية عن الكالم يقترن ما كثيًرا وأنه وخصوًصا واالجتماعية، البشرية

 التراث وغياب صحيح)، غير (وهذا الديمقراطي التراث عن غياب الغيابات؛ من سلسلة فيه ترى العربي للعالم متخيلة سوسيولوجيا
 والشورى، الديمقراطية وتجملها، التراثية المفاهيم تطعم خطابية لتسويات خاضعًا نراه مما ذلك وغير صحيح)، غير (وهذا العقالني
 العقود في مألوفًا أصبح مما ذلك، وغير والقرامطة، الشعبية الثورة والعقل، القرآن خلدون، وابن السوسيولوجيا رشد، وابن العقالنية
   األخيرة.

 وأنماط للزي، االجتماعية واألنساق واالعتقادات، العادات حول ومكانيًا زمانيًا وتعيينه الكالم، تحديد يحبذ الثقافة، إلى وبالنسبة
 وغير المنزلية والعالقات والتنشئة، التربية وأنماط السياسية، والتيارات الشخصيات، وفهم والغيب، الواقع وتصورات المصاهرة،

 والكسب القيمية، واألنساق واأليديولوجي، السياسي واالنتماء وكيفيتها، والسياسية، االجتماعية والتعبئة وصور الجنسين، بين المنزلية
 غير وإلى األخرى، العامة واألحياز الدولة تجاه والسلوكيات والمواقف الدينيين، واإليمان الممارسات وصيغ واالنضباط، والعمل

 االجتماعية األحياز إلى استناًدا التحديد على الحرص مع وهذا العام، األنثروبولوجي مفهومها في ثقافة تعد التي الشؤون من ذلك
 ومناطق مجتمعات من تتشكل األمم، من غيرها مثل العربية فاألمة فعلية. ومعان معارف تؤدي التي األمور من وغيرها والجغرافية

 اجتماعية فئات عند محددة وأمكنة أزمنة إلى تفصيليًا النظر ثم من ينبغي متماثلة. تكون أن دون من مشتركة تواريخ ذات متمايزة،

                       
  342أحمد برقاوي في رده على صادق العظم في ذهنية التحريم، ص  )11(
 aljumhuriya.net/35101انظر خالد صاغية، سيرة تشظ: اليسار من نظرية التحرر الكلي إلى لغة السلطة، في موقع الجمهورية:  )12(
   185-178)، ص 1987انظر ابن حجة، خزانة األدب، (بيروت  )13(

 D. Berman, Disclaimers as Offence Mechanisms, in Atheism from the Reformation to the Enlightenment,( ED. M. Hunter 
& D. Wootton, Oxford University Press, 1992), PP. 256-272. 
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 األفراد عند الشريف وغير الشريف بالسلوك والمروءة الشرف مفهومي وعالقة الشرف وجرائم الثأر مثل من شؤون إلى معينة
 المشايخ بأن االعتقاد أو بالنحس، تنذر صباًحا الخوري رؤية أن (االعتقاد وازدراء احتراًما الدين رجال في الرأي بمثل والجماعات،

 الشرف وجرائم والتعصب التسامح بين المناسبة وبحسب موضوعيًا، المتحولة والعالقات للصبيان)، عاشقون جشعون بخالء جهال
 الرغم (على الممتلكات لتوارث االجتماعية واألنماط والقبح، الجمال ومعايير وغيرها، وفلسطين مصر في البنات إغماء ظاهرة أو

 (بمثل بعضها إلى العربية الجماعات ونظرة والتزاور، الضيافة وتقاليد وعادات االستهالكية، والنظرية الفقهية)، األحكام تفرضه مما
 األمور هذه كل الصعايدة). إلى والمصريين وأريحا، الخليل أهل إلى والفلسطينيين حوران، وأهل حمص أهل إلى السوريين نظرة
    الدين. إلى والرد والتجانس الثبات حول األحكام إطالق قبل ميدانيًا: إليها النظر من بد وال الثقافة، سياق إلى ضمنًا تنتمي

 الثالثة العقود في العربي للفكر المركزية الفكرية الثوابت من أصبحت والثقافة والمجتمع الدين بين العضوي التطابق دعوى إن
 هويته عن للشعب سلخ عملية إال كانت ما العربي الوطن في الحداثة أن إلى الذاهبة للدعوى غلبة فيها نرى إننا بحيث األخيرة،
 قادة قبل من وفساد تسلط محض وليست فعلي، اجتماعي تحول عملية كانت الحداثة أن واقع تأكيد من ورهابًا التاريخي، وامتداده

 إال تاريخ ال بحيث التاريخ، إلى النظر في تأسيسية وماضوية التحول، رصد من رهاب ثمة بورقيبة. والحبيب أتاتورك مثل من كبار
 اإلسالمي. التأسيس بداية تاريخ سوى تاريخ أال عّده في صورة، بأصفى عنه قطب سيد عبر ربما منظور في ديني، تراث يوجد حيث
 مقالة مستوعبة بدت التي الفكرية للثقافة المركزي السياق ضمنها ومن العربي، وطننا في األهمية بالغة أضحت مواقع المنظور ولهذا

 السياسة في الهوى إسالمي جماعة، أو فرًدا بالوالدة، المسلم إلى تذهب وشبكاته، االتصال وسائل بثتها منها، متخوفة أو سياسية،
 إلى رده ينبغي لإلمبريالية، عميل أو متغرب حضاريًا، مستلب معوج هو إنما الخيالية الترسيمة هده مع يتوافق ال من وإن بالفطرة،

 القسر للغة وإدراج والتميز، التمايز غياب الخطاب هذا وفي دعوة. أم وتعنيفًا عنفًا هذا القسر أكان سواء بالقسر، وطبيعته سويته
 المستحبة فرداتالم من ذلك وغير والخصوصية، الحضاري واالستقالل والهوية التسامح عن الخطاب سياق في والرجعية والعنف
  .)14(1989 منذ عالميًا

 الحرب في هذه المناجزة لملحمة الباب وفتح بالمناجزة، ثم بالمطاولة المركزي الموقع هذا السياسي اإلسالمي المخيال نال وقد
 من كله وذلك التاريخ، على متعال اإلسالم وأن ودنيا. دين اإلسالم أن المخيال لهذا الفكرية اللوازم من .1967 عام علينا الخاطفة

 تفسير للتاريخ؛ ثقافي تفسير وإلى البداهة إلى المستند المشترك الحس بمنزلة عندنا أصبح الذي التاريخ على األيديولوجي التقول باب
 يرى بل االجتماعية والممارسة الديني ثالترا نصوص بين ويماهي الدين، في الثقافة ويختزل الثقافة، ثوابت إلى التاريخ يرجع

 الكتاب، باسم ينطق بمن ممثًال  المجتمع ويصبح للكتاب، مطابقًا المجتمع فيصبح نصوصه. في الدين ويختزل للسابقة، تابعة الالحقة
 القول المثال سبيل على هنا من المتحولة. التاريخ أزمنة عبر الجوهرية واالستمرارية المجتمع على الداخلي التجانس افتراض مع
 الشارع عقيدة الحنبلية وأن الفقهاء، هي تراثنا في الوحيدة الثقافية العلمية السلطة وأن السلطة، لنظام (بطبيعته) مولد اإلسالم بأن

 االنطباعي الكالم قبيل من كله هذا )15(والسياسة. المجتمع قضايا خارج ومتموقعًا استبداديًا كان دينيًا كان ما فكر كل وأن المعارض،
 المثال، سبيل على القرآن، تالوة أن على دليل أي لدينا هل مجتمعاتنا، في يحصل ما رهاب على القائمة البلدية العفوية والسوسيولوجيا

 الشوارع، في القرادين وعروض دانيال ابن ومسرحيات وليلة ليلة ألف في نراها مثلما العامة الثقافة من المركز موقع إلى أقرب كانت
  الفقهاء؟ كتبه ما إال

 ابن إمتاع إلى االستناد من بدالً  والتمني، الوعظ على القائمة الفقهاء كتب إلى إال الثقافة توصيف في االستناد إلى يصار ال لمَ 
 على حاوية بوصفها الثقافة خريطة رسم إلى يصار ال ولمَ  العامية؟ للثقافة له البغدادية والرسالة الخاصة لثقافة التوحيدي حيان

 من شيء على هوامشه في ينطوي فلسفي، أدبي دنيوي علماني أحدهما أخرى، حسابات في وانفصال اجتماعيًا، تداَخَال  عنصرين
  السلطان؟ ومحاباة النفاق من كثير على ينطوي كالمي، فقهي ديني واآلخر الفجور،

 جهد وتضافر األسدية. الدولة بدايات في موجودة وكانت سورية، في منها بعض إلى أشرنا التي الحداثية التحوالت حصلت
 مضافًا ذلك، أدى وقد .»الفالج« بـ والعقلي واالجتماعي المؤسساتي التراث لضرب الدولة لهذه الدينية السياسات مع العالمية السلفية

 اإلنصاف وغياب الفساد، لنقد ولغة مالذًا الدين إلى بعضها تنادى الجموع، من شذرات إلى المجتمع لتحويل النيولبرالية؛ سورية إلى
 استعراض على األسدية الدولة دأبت للدولة. والخلقية التربوية الفاعلية فيه تهتكت وقت وفي والخاص، العام المضمارين في والحق

 نضب شروط خلق على نفسه الوقت في وعملت هي، أوانها قبل سورية في تراكم الذي العلماني التاريخي المال رأس واستهالك
  المال. رأس

 الذي ماركس، كارل وإلى ،)16( بالبروتستانتية اإلسالمية األصولية لعالقة التحليلي تناوله وإلى صادق إلى الكالم هذا بنا يؤدي
 ودمر االعتقاد. بإسار باستبداله الورع إسار على لوثر) (مارتن تغلب« بونابارت: للويس عشر الثامن البرومير مقدمة في كتب

 المظهري التدين من اإلنسان حرر كهنة. إلى العلمانيين حول ألنه علمانيين إلى الكهنة حول اإليمان. سلطة استعاد ألنه بالسلطة اإليمان
ت. أختا اإلسالمية واألصولية البروتستانتية إن .»القلب غلل ألنه أغالله من الجسد حرر اإلنسان. داخل إلى بالدين تحول ألنه  َعالَّ

                       
  ).2005انظر عبد الرزاق عيد، يوسف القرضاوي بين التسامح واإلرهاب، (بيروت: دار الطليعة ورابطة العقالنيين العرب،  )14(
  0،25،29 1)، ص 1996علي أومليل، السلطة الثقافية والسلطة السياسية، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  )15(

(16)Sadik J. Al-Azm, ‘Islamic Fundamentalism, South Asia Bulletin, 1993) 93-12, 4 (1994) 73-98.  
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 الرغم على – للمجتمع مفارقًا يعرض دين لها، مفارق دين إلى االجتماعية بالممارسة مندمج دين من التحول إلى صير الحالتين، في
 والشيوخ الجهاديين من – له جدد أرباب من عنوة النفوس في يستدخل له، مقوًما األخير، انحطاط بعد له ناظًما – التطابق ادعاء من

 طبيعة إلى الناس هداية سبيل في ممارستها إلى مضطًرا نفسه يجد التي العنف بكمية المجتمع عن افتراقه على يؤشر -الوهابيين
  لهم. متوهَمين وماض

 دواخل انقالب على والعمل وخمر، تهتك الذي الحداثة بتراث االرتباط إعادة إال علينا المستجدة األغالل تلك من المخرج ما
 من المدمرة الدينية حروبها بعد األوروبية المجتمعات إليه استندت ما غير ذلك إلى سبيل ال المتوهمة؟ دواخلهم على العقلية الناس
 الدستور شؤون في التدخل عن له فصًال  بل الدولة، عن للدين فصًال  – أخرى مرة – العلمانية ليست له. وتدجين للدين مدني تقويم

 للقانون وإخضاعه بضبطه والكنائس، والمساجد الصدور في الوحيد مكانه إلى به والعودة المعرفي، والنصاب االجتماعية والعالقات
 للمثقفين األوان آن وتمدن. تثقف إنها أي وثقافيًا، قانونيًا تضبطه بل سياسيًا، الدين الناضجة الدولة توظف ال الرقي. ولسنن العام

 لإلقالع األوان وآن للفوات. االنتصار وعن والعلمانية التقدم وأبلسة اإلسالميين مقاالت مماألة عن يقلعوا أن بعامة والعرب السوريين
 من كثير في تستند أنها ولو علمانية، السورية الدولة ليست العلمانية: مثالب المكملة العبارة بوصفها السورية الدولة استعراض عن

 علمانية، ليست ولكنها سياسيًا، الدين) (ال العلمانية عبارة توظف وهي قرن، من أكثر امتداد على تقّدم علماني تراث إلى تنظيماتها
  وإعالميًا. واجتماعيًا ثقافيًا انتهازية دولة محض هي بل

 العودة في رغبتي مع وتوصيفه تشخيصه في كليًا عزيز مع بأني أقول« :)17(أسلفت ما على تعليقًا العظم لصادق بكالم أختم
 إعاقتها خلف يقبع الذي العربية، الحداثة تاريخ في أو الحديث، العربي التاريخ في والعميق الهائل االنفصام ذلك إبراز إلى مجدًدا

 منذ المأساوية العطالة من متقدمة مستويات إلى وصل أنه أعتقد والذي فيها رصدها تم التي األخرى السلبية الظواهر وخلف وتعثرها
 سوداوية وبخاصة الصورة، على المطلقة السوداوية تغليب عدم أهمية على الزميل موافقتي من الرغم على هذا وجيزة، غير فترة

 عن الناجم الحديث العربي التاريخ في االنفصام ذلك هنا أقصد المثال. سبيل على ومشتقاتها، وبناتها وأخواتها العشرين القرن جاهلية
 اإلنتاجية مضامينها مع والتأقلم الفاتحة األوروبية الحداثة مع للتكيف دوًما والمحرجة والمتخبطة والمترددة والمعذبة الشاقة رحلتنا

   كافة. األصعدة على العملية تطبيقاتها واستيعاب والحياتية

 أحياء كعرب رفضنا، حاسمة تاريخية وقرارات بدئية وجودية خيارات أمام االنفصام هذا عبر أنفسنا وجدنا أننا من الرغم على
 بين والجديد، القديم بين والترنح والتذبذب واألرجح والنواس التردد لصالح األول االختيار فعل تأجيل وفضلنا الحسم والبارحة، اليوم

 الشرع بين والعقل، اإليمان بين والعلم، الغيب بين والدنيا، الدين بين والحداثة، الهوية بين والتجديد، التراث بين والمعاصرة، األصالة
  .»الجديد القرن بداية مع خاصة المعتم، النفق هذا نهاية من اقترابنا إلى يؤشر نور بصيص أرى ال لتاوماز والعلمانية،

 إلى تجاوزها أقول وال واالختيارات، والتعارضات التناقضات لهذه خالق تسويغ أي في بالفشل العام اإلحساس إن القول؛ يمكن
 األشهر، الدانماركي األمير طريقة وعلى يبدو. ما على بعده وما العشرين القرن هاملت إلى العرب حول وأعلى؛ أرقى أفعال تركيب

 التساؤل إلى بعضنا يدعو أخذ مما ،»والعروبة العرب دولة في استقر قد ما وعفنًا فاسًدا شيئًا وأن مضطربًا العربي الزمن« لنا يبدو
 يرسم إلًها هناك أن أم بنا تحل التي الويالت عن المسؤولون نحن كنا إذا عما« العالم، في األشهر المسرحية صاحب مع المأسوي،
 االنفعال بين – الشهيرة هاملت طريقة على – ذواتهم في جمعوا العرب أن شك ال األوروبية، الحداثة مع محنتهم عبر مصائرنًا.

 من مثله، لينتقلوا، إال لشيء ال باألسداس األخماس وضرب والتفكير التأمل في واإلطالة األخاذة الغنائية والشاعرية الكبير البدئي
  .»بعيد أو قريب بفرج يلوح أمل وبال مأساة إلى مأساة
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