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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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المثقفون السوريون والغرب 

ماركوس القّسام

ــالمية«  ــة اإلس ــارة العربي ــالمية«، أو »احلض ــارة اإلس ــة« أو »احلض ــارة العربي ــوع »احلض ــا كان موض ــرًيا م كث
موضوًعــا شــائًكا وغــري واضــح املعــامل بالنســبة إيّل منــذ دخــويل يف »عــامل األفــكار«. إن أغلــب مــا كان يعــري 
الفكــر واملناقشــات العربيــة ينتمــي إىل »اململكــة البــاردة لألفــكار« أو ثقافة األفــكار املتشــاهبة، إذ تكّونــت بدايات 
اغــرايب الداخــي مــن وعــٍي غــري مكتمــٍل لشــعوري بعــدم االرتبــاط مــع املحيــط الثقــايف، أو باألحــرى ســوء 
التفاهــم الناجــم عــن كــوين أحتــدث بلغــٍة مغايــرة ســامهت يف زيــادة البعــد الثقــايف ومــن ثــّم عزلتــي الفرديــة، 
فــأدى ذلــك كلــه إىل إحســاٍس متناقــٍض بالرضــا أقــرب إىل مــا يقولــه هايدغــر حــول »انزيــاح املســافات لتظهــر 
ــس للوعــي بــن عبــارة املســيح »مــاذا ينفــع املــرء لــو ربــح  احلقيقــة«، تلــك املســافة الفاصلــة الدقيقــة التــي تؤسِّ

العــامل وخــر نفســه« وعبــارة نيتشــه املناقضــة »جيــب أن أكــون مســتعًدا لقيــادة ذايت«.
ــة إىل  ــة املرمج ــفية األوروبي ــة والفلس ــب األدبي ــراءة الكت ــى ق ــأُت ع ــّرد أين نش ــراب ملج ــذا االغ ــن ه مل يك
اللغــة العربيــة، فنــادًرا مــا كانــت تســتهويني القــراءة لكاتــٍب عــريٍب، عــى الرغــم مــن اهتــامم عائلتــي بالقــراءة، 
وتوافــر الكثــري مــن املؤلفــات العربيــة يف مكتبــة بيتنــا، وتشــجيع اجلميــع يل عــى ذلــك أيًضــا، فقــرأت بعــض 
الشــعر العــريب، ومــدن امللــح لـــ عبــد الرمحــن منيــف، وكتابــن لـــ حنــا مينــه، وأغلــب مؤلفــات حممــد املاغــوط، 
ــايت املتواضعــة يف  ــا أخــرى متنوعــة أسســت بداي ومصطفــى حجــازي يف ســيكولوجية اإلنســان املقهــور، وكتًب
قــراءة مؤلفــات الكّتــاب العــرب. مل تتمّلكنــي املشــاعر واألحاســيس ذاهتــا التــي كنــت أشــعر هبــا وأنــا أقــرأ كتًبــا 
مثــل هكــذا تكلــم زرادشــت لـــ نيتشــه، ومجهوريــة أفالطــون، وزوربــا للكاتــب اليونــاين نيكــوس كازانتزاكــس 

وســقوط احلضــارة لـــ كولــن ولســن. 
يف البدايــة مل يكــن مســتوى املؤلفــات العربيــة هــو مــا يبعدين عنهــا، فأنــا أقدر كثــرًيا براعــة املاغوط وحساســية 
مينــه مثــاًل، إنــام بســبب الفــارق الشاســع بينهــا وبــن املؤلفــات األوروبيــة مــن حيــث نوعيــة األفــكار والقضايــا 
ــات األوربيــن مــن  ــًة إىل تعلقــي بكتاب ــة عــى الوعــي واملعرفــة، إضاف ــاح املؤلفــات األوروبي املطروحــة، وانفت

ماركوس القّسام

كاتــب وصحافــي فرنســي مــن أصــل ســوري، تحّصــل علــى شــهادة فــي الهندســة البترولية، 
وعلــى شــهادة الماســتر فــي علــم البيئــة، مهتــم بالقضايــا الفكريــة والفلســفية، ولــه كتــاب 

باللغــة الفرنســية قيــد النشــر.
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دراسات ثقافية
المثقفون السوريون والغرب

ــا مثــل فولتــري وروســو ورامبــو أقــرب إيّل مــن مينــا  الناحيتــن النفســية والفلســفية، فقــد كنــت أشــعر أن كّتاًب
واملاغــوط، وأن ســاحة مونامرتــر أكثــر قرًبــا مــن ســاحة األمويــن يف دمشــق، وأن الريــف الفرنــيس والســويري 

عندمــا يذكــر مــرور الكــرام يف الكتابــات أكثــر قرًبــا أيًضــا مــن ريــف إدلــب وديــر الــزور. 
يذكــر هشــام رشايب يف مؤلفــه »املثقفــون العــرب والغــرب«(1) أّنــه بينــام كان املســلم مطمئنـًـا ومرتــاح البــال إىل 

حميطــه االجتامعــي، كان املســيحي دائــاًم يعيــش حالــة القلــق الواعــي.(2)
إن االبتعــاد عــن منــزل العائلــة، بالنســبة إىل املســلم، يف منزلــة نزهــٍة، وليــس زًجــا يف املجهــول، وإن املســلم، 
إال يف حــاالٍت نــادرٍة، يعــود دائــاًم إىل موطنــه، بينــام يبقــى املســيحي يف املنفــى إىل األبــد يف معظــم األحيــان، ذلــك 
ــة أو إىل مــرص، كان جيــد نفســه يف نطــاق عــاملٍ  ــة العثامني أن املســلم الــذي كان يذهــب إىل عاصمــة اإلمراطوري
معــروٍف ومألــوٍف. ومل يكــن املســلم املنتمــي إىل »عائلــٍة كريمــٍة« مــن ســورية أو العــراق، ُيعــّد غريًبــا يف مــرص 

مثــاًل، كــام كان ُيعــّد املســيحي العــريب القــادم مــن البلديــن ذاهتــام.
يــرى رشايب أّن ســورية بالنســبة إىل العــريب املســيحي »وطــٌن« ختتلــف معانيــه عــام هــي عليــه بالنســبة إىل قرينــه 
املســلم، لــذا ُطرحــت اهلجــرة كمخــرٍج طبيعــٍي: إذ صــار للحيــاة معنــًى ليــس يف وطــن الســلف، بــل خارجــه. 

وُعــّد اإلحســاس باالقتــالع رشًطــا طبيعًيــا للحيــاة بالنســبة إىل املســيحي املتيقــظ(3).  
ــة  ــد كلي ــور عمي ــريب بحض ــن يف األدب الع ــاتذة جامعي ــدة أس ــي إىل ع ــه يف مراهقت ــؤال وجهت كان أول س
األدب العــريب يف حمافظــة محــاه عــن حقيقــة وجــود حضــارٍة عربيــٍة إســالميٍة، فقــد كنــت متشــكًكا جــًدا هبــذا 
املصطلــح الــذي ال أشــعر بارتبــاٍط معــريٍف بــه وال حتــى ارتبــاٍط شــعورٍي. مل تكــن لــدي معلومــاٌت كافيــٌة يف 
ذلــك الوقــت، ومل يكــن ســؤايل البســيط مبنًيــا عــى معطيــاٍت كثــريٍة، إنــام فقــط تدخلــت »أخــالق الشــعور«(4) 

يف إعطــاء حكــم قيمــي ووجــودي عــى مصطلــٍح مــا. 
لقــد كان بــن األســاتذة اجلامعيــن مســلمون ومســيحيون ومجعيهــم أجابــوا بتأكيــد وجودهــا وتعــداد بعــض 
معاملهــا، كنــت مقتنًعــا هبــا باحلــد الــذي عرضــه هــؤالء األســاتذة بــام لدهيــم مــن علــٍم وخــرٍة ثقافيــٍة ال أملكها، 
وال ســيام أن التاريــخ الــذي ندرســه يف مدارســنا الرســمية ال يتحــدث إال عــن العــرب وتاريــخ اإلســالم، ومــن 

ثــم مــن الســهولة بمــكاٍن أن يقتنــع املــرء بمعلومــاٍت حيصــل عليهــا مــن حميطــه االجتامعــي. 
ــي  ــاس يف جمتمع ــا الن ــي يتخيله ــك الت ــل تل ــرب متاث ــن الغ ــة ع ــة العام ــوريت املتخيل ــد أن ص ــت أعتق كن
ــا  ــى أنن ــا، حت ــة ذاهت ــون واآلداب األوروبي ــا إىل الفن ــها، تعرفن ــة نفس ــالم األجنبي ــاهدنا األف ــد ش ــوري، فق الس
ــوت  ــا يف حصــة الرســم عــى نمــط البي ــه تقريًب ــا نرســم املنظــر الطبيعــي ذات ــا كن ــا يف مدارســنا يف طفولتن مجيًع
األوروبيــة بســبب تأثرنــا برامــج أطفــاٍل مــن إنتاجهــم. باختصــاٍر كنــت أعتقــد أين أملــك نظــرًة إجيابيــًة عــن 

هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، )بيروت: دار النهار للنشر، 1981(.  (1)

ــٌر مقتبــٌس مــن فلســفة جــان بــول ســارتر  حالــة القلــق الواعــي التــي اســتخدمها شــرابي فــي كتابــه هــي تعبي  (2)

مــن كتابــه الكينونــة والعــدم، يمكــن تلخيــص فكــرة القلــق بأنــه يحــرض التفكيــر والوعــي للوجــود ويرتبــط 
ــه. ــا لحريت ــون واعًي ــان أن يك ــتطيع اإلنس ــق يس ــالل القل ــن خ ــارتر: م ــول س ــة، يق بالحري

(3)  شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص32.

ــعورٍي،  ــدٍر ش ــن مص ــة م ــالق الناتج ــن األخ ــا م ــه نوًع ــف في ــه يص ــك نيتش ــوف فريدري ــح للفيلس مصطل  (4)

ــالق  ــد األخ ــالٌق ض ــفٍي، أخ ــٍي وفلس ــاٍس عقل ــن أس ــة ع ــادرة الناتج ــل والمب ــوة الفع ــن ق ــة ع والمفصول
الســقراطية.
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ــا. ــك أيًض ــويل كذل ــن ح ــن م ــه، وأن اآلخري ــا من ــيس قريًب ــد نف ــرب األورويب وأع الغ
ــب  ــة مــع الكات ــي مقابل ــاء إجرائ ــه مــن حــويل عــن الغــرب يف أثن ــا يفكــر في ــق الواعــي« جتــاه م ــدأ »القل ب
ــًة  ــن حمادث ــام املجتمع ــر أم ــاه، ذك ــي يف مح ــادي العائ ــم الن ــٍة يف مطع ــٍة ودي ــاء جلس ــه، يف أثن ــا مين ــل حن الراح
صغــريًة دارت بينــه وبــن مديــر التلفزيــون الســوري الســابق فايــز الصائــغ أنــه قــال: متثــل باريــس بالنســبة إليــه 
بلــد الفجــور والبغــاء، فــرد عليــه مينــه أن باريــس هــي بلــد الثقافــة والعطــور واجلــامل والنــور، ومــا تتفــوه بــه 

هــو البغــاء.
لقــد كانــت باريــس بالنســبة إيلَّ أكثــر بلــٍد يمكــن أن ينــرش البهــاء واملجــد واجلــامل، والســبب يف ذلــك يعــود 
إىل أننــي تعّرفــُت إىل مجــال باريــس وعظمتهــا مــن وجهــة نظــر مهاجريــن، ليــس أمثــال فايــز الصائــغ، بــل مــن 

شــخٍص قــال عنهــا ذات يــوٍم: 
»من وجهة نظر فناٍن، ليس هناك وطن يف أوروبا كلها سوى باريس.«(5) 

لقــد أحببــت باريــس بفضلــه، وبــدأت اكتشــاف تارخيهــا، وقــرأت ملثقفيهــا وفالســفتها، كــام قــال نيتشــه إن 
ــا مــا، مبدًعــا، ال بــد أن تكــون لــه جــذوٌر فرنســيٌة. بــل وقــال بحــٍب مفــرٍط هلــا:  أملانيًّ

ــن  ــٍم؛ م ــوء فه ــة( س ــمى )ثقاف ــا يس ــا مم ــا يف أوروب ــا عداه ــر كل م ــية وأعت ــة الفرنس ــن إال بالثقاف »ال أؤم
ــل.«(6)  ــية يف األص ــا فرنس ــة إذ إهن ــة األملاني ــوع الثقاف ــن تن ــدث ع ــب أن نتح الصع

اصطدام العرب بالغرب

»كشــف وصــول نابليــون األول إىل مــرص مقــدار التأّخــر الكبــري بــن شــعبن/ حضارتــن؛ شــعب متأخــر 
كثــرًيا عــن اآلخــر املتقــدم، وحضــارة متخلفــة عــن العلــم األورويب احلديــث. مــا دفــع شــيًخا مــن األزهــر إىل 

القــول: 
ــن  ــه م ــوا يتلقون ــا كان ــر يف كل م ــادة النظ ــلمن إىل إع ــع املس ــب أن يدف ــرب جي ــوم الغ ــن عل ــا رآه م »إن م
علــٍم«(7). ويشــري فــؤاد زكريــا إىل أن مــا يســمى علــاًم بالنســبة إىل العــرب يعنــي فقــط العلــوم الرشعيــة واللغويــة 

والتي ُعرفت عى أساس أهنا علوٌم دنيويٌة حديثٌة. 
يذكــر جــورج طرابيــي مــن جانبــه عبــارًة مشــاهبًة لشــيخ األزهــر حســن العطــار يف زمــن احلملــة الفرنســية 
عــى مــرص بعــد احتكاكــه مــع العلــامء الذيــن أحرهــم نابليــون معــه: »ال بــد أن تتغــري بالدنــا، وتنتــرش فيهــا 

علــوٌم جديــدٌة«(8). 
هــذه هــي الصدمــة التــي وصفهــا طرابيــي بأهنــا نتيجــة اصطــدام جســٍم متحــرٍك مــع آخــر ثابــت هو اجلســم 
ــن  ــج ع ــٍة مل ينت ــباته إىل حرك ــّول س ــذي ح ــدام ال ــاٍم، والص ــباٍت ت ــة س ــذي كان يف حال ــالمي ال ــريب واإلس الع
طاقتــه الكامنــة، بــل عــن قــوة الدفــع التــي تلقاهــا مــن اجلســم املتحــرك، وقــد ســميت هــذه احلركــة اإلجباريــة 

(5)  فريدريك نيتشه، هذا هو اإلنسان ص51.

(6)  المرجع نفسه، ص45.

(7)  فؤاد زكريا، خطاب إلى العقل العربي، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2010(، ص 70-69.

(8)  جورج طرابيشي، المرض بالغرب )د. م: دار بترا، د. ت(، ص19.
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يف اخلطــاب العــريب املعــارص باســم »حركــة النهضــة«(9). 
ويقّســم جــورج طرابيــي تيــارات هــذه احلركــة يف اخلطــاب العــريب إىل ثالثــة هــي: التيــار العقــالين النســبي، 
التيــار الســلفي املتنــور، والتيــار الســلفي اخلالــص، وقــدم يف مؤلفــه »املــرض بالغــرب« حتليــاًل نفســًيا لعصــاب 
مجاعــي عــريب متمثِّــٍل بالتيــارات الثالثــة، بوصــف هــذه الصدمــة أهنــا شــكلت يف احلقيقــة رضــًة نفســيًة يف عقــل 
وقلــب املســلم، لــذا كان ال بــد مــن حتليــل أعراضهــا، واملرادفــات العربيــة لوصــف هــذه النهضــة »االســتفاقة، 
اليقظــة، الصحــوة«. كــام ســمى حممــد عــارة أعــراض هــذه الصدمــة بـــ »مــّس الكهربــاء« فعندمــا أدهــش هــذا 
املشــهد عقــل العــرب وقلبهــم، حــرك فيهــم مــا حيركــه »مــس« الكهربــاء الــذي إذا مل يكــن صعقــة مميتــًة فإنــه 

ســيكون ســبًبا يف اإليقــاظ والتنبيــه(10).
ــابع  ــرن الس ــل الق ــذ أوائ ــة من ــا العثامني ــٍر يف تركي ــٍو مبك ــى نح ــرب ع ــا بالغ ــلمن عموًم ــدام املس كان اصط
عــرش، حيــث بــدأ املســلمون يشــعرون باالنحطــاط والتأخــر مقارنــًة بالغــرب(11)، كــام يشــري ألــرت حــوراين، 
ــا عــى األعــامل والتقنيــات العســكرية، جــاء انفتاحهــم مــن  وألن اهتــامم العثامنيــن يف ذلــك الزمــن كان منصبًّ
بــاب »االنتفــاع« مــن الغــرب وأســاليبه التقنيــة إلنشــاء اجليــوش. ومنــذ عهــد ســليم الثالــث، اتســعت املنفعــة 
إىل جمــاالٍت أخــرى ختــدم اإلمراطوريــة مثــل ترمجــة الكتــب مــن اللغــات األوروبيــة يف جمــاالت العلــم كافــًة، 
وزيــادة االحتــكاك مــع أفــكار الثــورة الفرنســية، مــا أدى إىل نتائــج إصالحيــٍة نســبيٍة يف تغيــري بعــض القوانــن 
ــة  ــاب النقــاش واجلــدال يف العاملــن العــريب واإلســالمي حــول كيفي ــح ب ــا فت ــًة، وهــذا م ــر عرصي جلعلهــا أكث

التعامــل مــع املــارد الغريــب عنهــام، أي الغــرب املســيحي املتفــوق!
يقســم هشــام رشايب العــرص املســمى بـــ »عــرص النهضــة العربيــة« كعمليــٍة حتديثيــٍة، إىل ثــالث مراحــل، تبــدأ 
األوىل أواخــر القــرن التاســع عــرش وأوائــل القــرن العرشيــن، وتتمثــل املرحلــة الثانيــة باليقظــة مــا بــن احلربــن 
العامليتــن األوىل والثانيــة، بينــام تبــدأ املرحلــة الثالثــة بعــد هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة. اعتمــد هشــام رشايب يف 
كتابــه عــى دراســة التحليــالت االجتامعيــة والنفســية لطبقــات املثقفــن التــي أسســت لـــ »النهضــة« الناجتــة مــن 
ــة املرافقــة واحلصــول عــى وعــٍي  اليقظــة ومرحلــة االصطــدام، مــن أجــل فهــٍم أوضــح للتغيــريات االجتامعي

أكمــل عــن طريــق مــا يســمى سوســيولوجيا املعرفــة.
مــن جانبــه، يــرى صاحــب مؤلــف »املثقفــون العــرب والغــرب« أن هنــاك أربــع فئــاٍت عــارصت املراحــل 
الثــالث للنهضــة: املســلمون املحافظــون، املســلمون اإلصالحيــون، املســلمون العلامنيــون، واملســيحيون 

ــون. املثقف
حيــدد رشايب الفــرق بــن املســلمن املحافظــن واإلصالحيــن، بالفــرق بن النظــرة الرجعيــة والتقدميــة، األوىل 
ترنــو إىل املــايض ألن »مواقفهــم الفكريــة كانــت تســتلزم دائــاًم عــودًة إىل الــوراء«(12)، ألن اســتعادة جمــد التاريــخ 
هــي الســبيل الوحيــد ملواجهــة التهديــد األورويب. بينــام كانــت التقدميــة عكــس التقليديــة/ الرجعيــة، ترنــو إىل 

(9)  المرجع نفسه، ص16.

(10)  محمد عمارة، العرب والتحدي، سلسلة عالم المعرفة أيار/ مايو 1980، ص126.

ــر، د. ت(،  ــار للنش ــروت: دار النه ــة 1798-1939 )بي ــر النهض ــي عص ــي ف ــر العرب ــي، الفك ــرت حوران (11)  ألب

.60 ص
(12)  هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص 20.



180

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

األمــام »التحديــث اإلســالمي«، إال أن حركــة التحديــث هــذه، أو حركــة اإلصــالح، كانــت حمكومــة بالتقاليــد، 
وهدفهــا األويل محايــة اإلســالم واملؤسســات التــي يقــوم عليهــا. ويــرى رشايب أن احلركــة اإلصالحيــة ليســت 
أكثــر مــن نزعــٍة حمافظــٍة إنــام متنــورة ومتســلحة بــإدراٍك عقــٍي لوضعهــا وحاجاهتــا، وهــي تلتقــي مــع النزعــة 
ــة للتحديــث االجتامعــي، بشــكل أكــر  ــة والغربي ــة العوامــل العلامني ــة يف رفضهــا يف احلصيل املحافظــة التقليدي
وبفعاليــٍة أشــد مــن معارضــة املســلمن املحافظــن ألوروبــا، إذ كانــوا أكثــر عقالنيــة، ومــن ثــم كان موقفهــم 

متامســًكا أكثــر يف معارضــة القيــم األوروبيــة. 
ينتمــي إىل هــذه الفئــة املســامة إصالحيــة مجــال الديــن األفغــاين وتلميــذاه حممــد عبــده ورشــيد رضــا، إذ كان 
اإلصــالح اإلســالمي بالنســبة إليهــم يعنــي ســؤااًل واحــًدا لــه تفرعــات كثــرية: كيــف علينــا أن نواجــه الغــرب؟ 
مل ينطلــق األفغــاين وعبــده ورضــا مــن فكــرة رغبتهــم يف اللحــاق بالركــب احلضــاري أو املشــاركة يف البنــاء 
احلضــاري اإلنســاين للعــامل، بــل كانــت فكرهتــم اإلصالحيــة تعنــي: كيــف علينــا أن نحافــظ عــى اإلســالم مــن 
الغــرب وتأثرياتــه التقنيــة والفكريــة واالجتامعيــة، لذلــك طــور هــؤالء الثالثــة اســراتيجيًة للبحث عــن العوامل 

ــن التامســك يف الشــكل واملضمــون ملجتمــٍع إســالمٍي غــارٍق يف التخلــف واجلهــل(13).  التــي يمكــن أن تؤمِّ
ــن  ــن املمك ــف م ــالم، وكي ــاث اإلس ــق انبع ــة حتقي ــي كيفي ــم ه ــغل باهل ــي تش ــة الت ــا املركزي ــت القضاي فكان
ــدة  ــق الوح ــة حتقي ــالمي، وحماول ــن أمــم العــامل اإلس ــط ب ــة الرواب ــة وتقوي ــارة األوروبي ــد احلض ــة هتدي مواجه

ــالمية؟  اإلس
ــأعود  ــايل )وس ــا احل ــى وقتن ــارضًة حت ــزال ح ــة ال ت ــادئ عام ــة مب ــت ثالث ــراتيجية كان ــذه االس ــة ه نتيج

ــورين(:  ــن الس ــب املثقف ــد أغل ــارصة عن ــة املع ــا العملي لتطبيقاهت
الغــرب األورويب هــو غــرٌب مســيحٌي، ومــن ثــم ال بــد مــن مواجــه هــذا الغــرب املســيحي بالعامــل الدينــي 

أواًل وهــو اإلســالم. 
ــم  ــالمي يف العل ــخ اإلس ــد التاري ــن جم ــث ع ــب البح ــذا جي ــا، ل ــا وتكنولوجًي ــدم علمًي ــرب األورويب متق الغ

ــوازن.  ــن الت ــة وتأم ــل الكف لتعدي
ــم جيــب إجيــاد طريقــة لالســتفادة مــن  ــه متطــور، ومــن ث ــد، منافــس، وعــدو، ولكن الغــرب األورويب هتدي

ــه.  تطــوره مــن دون اخلضــوع ل
قــال األفغــاين: »املجتمــع اإلســالمي مريــٌض وخالصــه يكمــن يف اإلســالم، كل مســلٍم مريــٌض، ودواؤه يف 
القــرآن«(14)، و »مــا تــراه اليــوم عنــد املســلمن مــن تقهقــٍر ليــس ســببه ديــن اإلســالم، بــل جهــل املســلمن«(15). 
فكانــت مهمــة حممــد عبــده إًذا هــي شــفاء العــامل اإلســالمي مــن حالتــه(16)، ومــن ثــّم كانــت عمليــة الشــفاء، 
ــث  ــع احلدي ــبة إىل املجتم ــه بالنس ــر يف مقتضيات ــي، والنظ ــالم احلقيق ــة اإلس ــد ماهي ــي حتدي ــده، ه ــب عب بحس
ــة، إنــام جيــب أن  ــٌل ال حمال ــة يف عقــول املســلمن، حيــث اعــرف أن التغيــري مقب وتدخــالت املفاهيــم األوروبي

(13)  المرجع نفسه.

(14)   ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، ص39.

(15)  المصدر نفسه، ص40.

(16)  المصدر نفسه، ص168.
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ــل ألن  ــب، ب ــوز فحس ــا ال جي ــوز وم ــا جي ــرر م ــا تق ــس ألهن ــدوام، لي ــى ال ــادئ اإلســالم ع ــا بمب يكــون مرتبًط
متطلبــات التغيــري بحــد ذاهتــا مســتمدة مــن مبــادئ اإلســالم إذا مــا ُفهــم عــى حقيقتــه(17)، ولذلــك كان يوجــه 
ــام  ــا ك ــالم عموًم ــرص واإلس ــى أرض م ــا ع ــد تطبيقه ــي تري ــة والت ــكار الغربي ــوذة باألف ــة املأخ ــه إىل الفئ خطاب
هــي مســتوردة، مــن دون فهــم أصلهــا ومنبعهــا، وكان هــؤالء، املســلمون العلامنيــون، بحســب توصيــف رشايب، 
اخلطــر األكــر عــى األمــة، والذيــن أراد عبــده هدايتهــم ومنعهــم مــن االنجــراف نحــو كل مــا يــأيت مــن مفاهيــم 
ــا ليســت قوانــن حقيقيــة عــى اإلطــالق،  أوروبيــة، فقــال يف هــذا الصــدد: إن القوانــن املســتوردة مــن أوروب
ــال  ــالًدا ب ــح ب ــرص أن تصب ــكت م ــا أوش ــن هن ــا، وم ــع هل ــا أو خيض ــه أن حيرمه ــا، وال يمكن ــد يفهمه إذ ال أح

قوانــن(18).
وهــا هــو برهــان غليــون يطبــق نظريــة حممــد عبــده حرفًيــا يف عمليــة تطبيــق املفاهيــم األوروبيــة املســتوردة، 
فهــو يعــرض يف مؤلفــه »املســألة الطائفيــة ومشــكلة األقليــات« فكــرة أن املجتمــع العــريب اإلســالمي ال يمكنــه 
تطبيــق العلامنيــة، وال تصلــح لــه، ألهنــا منتــج غــريب مســيحي، ونتــاج ثقافــة ورصاعــات شــعٍب خمتلــٍف عــن 
ــريب  ــع الع ــا املجتم ــر هب ــة مل يم ــل تارخيي ــم مراح ــة تراك ــت نتيج ــة كان ــذه العلامني ــة ه ــلمن، أي أن خالص املس
اإلســالمي، حيــث يقــول: »وهنــاك الكثــري مــن املســلمن الذيــن ال يتعرفــون إىل أنفســهم يف الثقافــة اإلســالمية 
ــي  ــة الت ــة الثقافي ــبب السياس ــة، وبس ــة احلديث ــة الغربي ــار الثقاف ــع انتش ــة توس ــذا نتيج ــطحٍي، وه ــكٍل س إال بش
ــي  ــباب الت ــف: »واألس ــرش«(19)، ويضي ــع ع ــرن التاس ــذ الق ــة من ــالمية والعربي ــدول اإلس ــها ال ــدأت متارس ب
ــاين،  ــام الرمل ــة أي النظ ــة، والسياس ــالق أي الثقاف ــوم، كاألخ ــم الي ــي القائ ــه االجتامع ــرب إىل نظام ــادت الغ ق
واالقتصــاد أي الرأســاملية بــكل أنواعهــا اخلاصــة واحلكوميــة، هــي أســباٌب خمتلفــٌة يف اجلوهــر عــن التــي حيملهــا 

التاريــخ العــريب واإلســالمي بشــكٍل عــاٍم«(20).
ــور  ــبب تط ــة، وأن س ــارة األوروبي ــور احلض ــه تط ــًة يف وج ــيحي كان عقب ــن املس ــا أن الدي ــّد أيًض ــام ويع ك
أوروبــا هــو يف حتررهــا مــن الديــن والســلطة الدينيــة، وهــذا مــا ردده حممــد عبــده واألفغــاين، عندمــا قامــا ببنــاء 
اســراتيجية »اإلصــالح والنهضــة« واالنبعــاث اإلســالمي، عــى فكــرة أن أوروبــا ليــس هلــا ديــٌن كاإلســالم، 
ــاء التطــور العــريب بالطريقــة نفســها التــي مــر هبــا الغــرب، فمــن وجهــة »اإلســالمين  ــّم ال يمكــن بن ومــن ث
ــوبه  ــيحي تش ــن املس ــكاٍن، والدي ــاٍن وم ــكل زم ــٌح ل ــٌح وصال ــٌي وصحي ــالمي نق ــن اإلس ــن« الدي اإلصالحي
االنحرافــات أو هــو فقــط ديــٌن روحــٌي وال يســتطيع ضبــط احليــاة الدنيويــة والواقعيــة، وهلــذا ال يمكــن للديــن 
ــٌة.  ــٌن ودول املســيحي أن يســاهم يف تطــور احلضــارة األوروبيــة، عــى عكــس الديــن اإلســالمي الــذي هــو دي
ــن  ــرب واألوروبي ــخ الع ــن تاري ــات ب ــاين يف رشح الفروق ــده واألفغ ــراتيجية عب ــق اس ــون تطبي ــع غلي يتاب
بالقــول إن الديــن املســيحي يف بدايــة انتشــاره محــل معــه إىل أوروبــا أزمتــه االجتامعية، كــام حتمــل األيديولوجيات 
الغربيــة الليراليــة واالشــراكية اليــوم يف انتقاهلــا إىل الــرشق أزمتهــا، وإن أوروبا قــد أنشــأت دواًل وإمراطورياٍت 
مســتمدًة مــن الديــن، ومــن ثــم فقــد نفــت الطابــع القومــي هلــا، بينــام محــل الديــن اإلســالمي معــه دولــًة مركزيًة 

(17)  المصدر نفسه، ص173.

(18)  المصدر نفسه، ص171.

ــة  ــاث ودراس ــي لألبح ــز العرب ــروت: المرك ــات، ط3 )بي ــكلة األقلي ــة ومش ــألة الطائفي ــون، المس ــان غلي (19)  بره

السياســات، كانــون الثانــي/ ينايــر، 2012(، ص76.
المرجع نفسه، ص113.  (20)
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وقوميــًة، وإمراطوريــًة عامليــًة وســلطًة كونيــًة، ويــرشح أيًضــا أن فكــرة فصــل الديــن عــن الدولــة عندنــا ]أي 
عنــد العــرب املســلمن[ إشــكاليٌة مصطنعــٌة منقولــٌة عــن الغــرب. 

ويف تناولــه ملشــكلة الطائفيــة واألقليــات يف كتابــه يشــعر املــرء أنــه بالــكاد يتقبــل الديمقراطيــة عــى النمــوذج 
ــن  ــن ع ــل الدي ــا فص ــالمي بوصفه ــريب اإلس ــع الع ــة يف املجتم ــق العلامني ــه تطبي ــد رفض ــيام بع ــريب، وال س الغ
ــدأ »االســتعارة« الــذي أسســه »اإلصالحيــون اإلســالميون« مــن أجــل  ــا مب ــه قبــل رشعًي ــة، وأعتقــد أن الدول
مواجهــة التهديــد املتمثــل بانتشــار القيــم والثقافــة األوروبيــة، ودعــا -كــام أراد حممــد عبــده ورشــيد رضــا- إىل 
تشــكيل »العصبيــة القوميــة اإلســالمية« التــي متثــل ذاتيــة املجتمــع العــريب، حمــاواًل اســتعارة فكــرة مفهــوم األمــة 
القوميــة األوروبيــة التــي نشــأت مــن عقيــدٍة اجتامعيــٍة أساســها القيــم املســيحية يف احلريــة واإلخــاء واملســاواة، 
ولكــن جيــب أن تكــون مــن ثــّم يف جمتمعــه العــريب قيــم حريــٍة وإخــاء ومســاواٍة بصبغــة إســالمية، حتــى يســتطيع 
معاجلــة الرّضــة النفســية للشــعب العــريب املســلم، والناجتــة مــن انتشــار الثقافــة الغربيــة احلديثــة التــي ينتقدهــا 
ــٍة مــن املتعلمــن مــن بيئتهــم، وربطهــم بنســٍغ فكــرٍي وحضــارٍي آخــر، وختلــق ال  ــزع فئ بوصفهــا »تــؤدي لن
ــط  ــول يف وس ــًة للدخ ــع، وأهلي ــود والرف ــطًة للصع ــه واس ــر تعليم ــع، ويعت ــا للمجتم ــا، معادًي ــا مغرًب منتمًي

احليــاة والتمتــع بنمــط احليــاة الغــريب احلديــث«(21). 
ــب  ــٍة يف مه ــول إىل ورق ــن التح ــة م ــع اجلامع ــا يمن ــاًل نوعًي ــكل ثق ــراث: »يش ــدد إن ال ــذا الص ــول يف ه ويق
ــًدا عــى  ــٍة، ويشــكل بالــرورة قي ــٍة رضوري ــان وراء كل بدعــٍة ورصعــٍة، ويســلحها بقــوة عطال الريــح واجلري
النخبــة العليــا التــي يمكــن أن جتنــح مــع غيــاب أي مقاومــٍة ثقافيــٍة حمليــٍة إىل االندمــاج يف احلضــارة الصاعــدة 
ــان  ــرض البني ــام تع ــريب، كل ــراث للوجــود الع ــة ال ــزداد أمهي ــلطتها؛ وت ــة س ــا وأدواهتــا لتقوي ــتخدام آلياهت واس

ــاة«(22). ــه دور املرس ــؤدي في ــة، في ــات العنيف ــزات واالنقالب ــادي إىل اهل ــيايس واالقتص الس
لقــد بــدأت اســراتيجية »اإلصــالح« أو باســمها الفعــي والواقعــي »كيفيــة مواجهــة الغــرب« أو »التحــدي« 
ده حممــد عــارة يف كتابــه »العــرب والتحــدي« الــذي يتنــاول مــرض املســلمن وحالتهــم االجتامعيــة،  كــام حــدَّ
م عــى شــكل »العــرص  ــد مــن البحــث عــن اإلســالم احلقيقــي أو اإلســالم الصحيــح لكــي ُيقــدَّ ــذا كان ال ب ل
الذهبــي لإســالم«، ليشــكل املعــادل املوضوعــي لعــرص التنويــر الغــريب املســيحي. ويف هــذا الصــدد يبــدو يل 
أن املصطلــح الصحيــح ملــا يســمى حركــة اإلصــالح اإلســالمي، هــو حركــة البعــث أو »االنبعــاث اإلســالمي«، 
فــكان اهلــدف مــن اإلصــالح هــو محايــة املجتمــع اإلســالمي باالســتجابة للتحــدي الغــريب بطريقــٍة »إجيابيــٍة«، 

وقــد كافــح )دعــاة النهضــة( إلعــادة تأســيس احلقيقــة اإلســالمية وتقويتهــا مــن دون تعريضهــا للنقــد احلــر. 
متثلــت إًذا اســراتيجية األفغــاين وحممــد عبــده ورشــيد رضــا بمحاولــة »حتريــر العقــل مــن التقليــد« مــن أجــل 
ــاد«  ــوم »االجته ــك إىل مفه ــم تل ــوا يف حماولته ــالمية، فتوصل ــدة اإلس ــة للعقي ــة املحافظ ــرة التقليدي ــري النظ تغي
ــال  ــار إدخ ــن إط ــرج ع ــه مل خي ــل، إال أن ــوس العق ــه لب ــؤالء إلباس ــاوالت ه ــن حم ــم م ــى الرغ ــص؛ وع يف الن

»املفــردات العقليــة« كألفــاظ ٍوليــس كمنهــٍج عقــٍي وعلمــٍي يف إعــادة تفســري القــرآن. 
لقــد كانــت نظــرة حممــد عبــده إىل العلــم تعنــي املحافظــة عــى الديــن أواًل، وهــذه الفتــوى التــي نجدهــا يف 
ــب حممــد رفعــت األمــام، تلخــص كل فكــر  ــة )1839-1924( للكات ــرص احلديث ــاب عــرص الصــورة يف م كت

(21)  جورج طرابيشي، المرض بالغرب، ص248، ص252.

(22)  المرجع نفسه، ص56.
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عبــده يف نظرتــه إىل العلــم والديــن، بعــد أن ُطلــب إليــه إصــدار فتــوًى بعــد غــزو الصــور الفوتوغرافيــة مــرص 
ــا يــدرس يف روســيا يريــد أن يســتفتيه يف موضــوع الصــور، ألن احلكومــة  ــا مرصًي يف زمنــه، إذ قيــل لــه إّن طالًب
ــول  ــٍل ح ــداٍل طوي ــد ج ــان، وبع ــم االمتح ــد تقدي ــخصيتهم عن ــات ش ــوًرا إلثب ــم ص ــت منه ــية طلب الروس

مرشوعيــة الصــور أفتــى اإلمــام عبــده مــا يــي:
ــد  ــم، بع ــائل العل ــل وس ــن أفض ــيلًة م ــّرم وس ــن أن حت ــد م ــالمية أبع ــة اإلس ــي أن الرشيع ــى ظن ــب ع »يغل

ــل.«(23)    ــة العم ــن وجه ــدة وال م ــة العقي ــن وجه ــن، ال م ــى الدي ــا ع ــدم خطورهت ــن ع ــق م التحق
ــن  ــي أن النــص القــرآين والدي ــا يعن ــن وإرســاء دعائمــه، م ــق »الفهــم الســليم« للدي ــت مهمــة حتقي ــم كان ث
ــن أو  ــن التقليديــن املحافظــن هلــذا الدي صحيحــان، وأن اخلطــأ يكمــن يف فهــم عامــة املســلمن ورجــال الدي

هلــذا النــص. 
ليــس غريًبــا إًذا أن جيــد املــرء آالف املقــوالت املنتــرشة بــن عامــة املســلمن حالًيــا والتــي تقــول: عــرص املجــد 
ــح يف زمــن  ــم واحلضــارة، أو كان اإلســالم الصحي ــيدون العــامل بالعل ــوم كان املســلمون يتس ــد املســلمن، ي عن
الرســول فقــط، وبعدهــا صــار ينخــر الفســاد جســد األمــة اإلســالمية؛ ومــا يــردده املســلمون بشــكٍل يومــٍي أن 
الديــن صحيــٌح ولكــن فهــم عامــة املســلمن لــه خاطــٌئ. ومــن اجلديــر ذكــره هنــا أن نظريــة التمييز بن املســلمن 
واإلســالم، أي بــن فهــم املســلمن اخلاطــئ لإســالم وبــن اإلســالم الصحيــح، هــي نظريــة اليســار األورويب، 
واليســار اإلســالمي الــذي يفنــد وجــود العنــف أو اإلرهــاب بدواعــي الفهــم اخلاطــئ والتأويالت والتفســريات 
غــري املتوافقــة مــع الديــن اإلســالمي الصحيــح، ولكــن مــع ذلــك فإّنــه عندمــا وّقــع مثقفــون فرنســيون عريضــًة 
ــاريون  ــم اليس ــة ه ــذه الوثيق ــى ه ــوا ع ــن اعرض ــل م ــف، كان أوائ ــو للعن ــي تدع ــات الت ــض اآلي ــد بع لتجمي
واإلســالم اليســاري يف فرنســا، إذ اعتروهــا حماولــًة عنرصيــًة وطعنًــا بالقــرآن واإلســالم الصحيــح، لــذا يؤكــد 
مثقفــو اليســار اإلســالمي نظريــة حممــد عبــده واألفغــاين أن الديــن اإلســالمي صحيــٌح، وإنــام هنــاك تفســرياٌت 
ــٌة هلــذا الديــن مــن املســلمن، مــا يؤكــد أّن مفهــوم االجتهــاد واحلركــة اإلصالحيــة اإلســالمية مل خيــرج  خاطئ
عــن إطــار إدخــال »املفــردات العقليــة« كألفــاٍظ ال كمنهــٍج عقــٍي وعلمــٍي يمكــن فيــه التعــرض بالنقــد للنــص 

األصــي ألي كتــاٍب وليــس فقــط التدخــل يف عقــول املســلمن وتعليمهــم عمليــة الفهــم.
ــالص  ــل، واخل ــر العق ــب حتري ــي، جي ــرص الذهب ــالم الع ــرة إس ــث فك ــٍة لب ــك، إًذا، ويف حماول ــل ذل ــن أج م
ــة يف  ــان الثالث ــؤالء الفرس ــة ه ــد كان مهم ــيء بالتحدي ــذا ال ــالمية، وه ــوص اإلس ــم النص ــد يف فه ــن التقلي م
حماولــة بــث روح االجتهــاد الــذي متثــل بشــكٍل طــاٍغ بـــ »االهنــامك اللغــوي والنحــوي« يف إعــادة تفســري القــرآن 
والنصــوص اإلســالمية وابتعــاده عــن النقــد اجلوهــري احلــر، ومــن ثــّم هنــاك فكــرٌة أصيلــٌة جيــب أن تغــرس يف 
عقــول املســلمن: ليســت املشــكلة يف الديــن، وإنــام يف رجــال الديــن، ليســت املشــكلة يف النــص، وإنــام يف عمليــة 

الفهــم، والتأويــل واالجتهــاد مهــا املخــرج النــوراين.
املبــدأ الثــاين يف حتقيــق هــذه االســراتيجية هــو حماولــة معاجلــة الرّضــة اإلســالمية عــن طريــق البحــث عــن 
علــامء إســالمين يف العــرص اإلســالمي »الذهبــي«، لذلــك ســاد نــوٌع مــن االهنــامك يف تضخيــم أي عمــٍل قــام 
بــه أي عــريٍب مســلٍم يف التاريــخ اإلســالمي عــى أنــه مقابــل ألعــامل علــامء الغــرب ومنجزاهتــم العلميــة. يوجــد 

ــة )1839-1924) )القاهــرة: دار الكتــب  محمــد رفعــت اإلمــام، عصــر الصــورة فــي مصــر الحديث  (23)

والوثائــق القوميــة، 2013(، ص71. 
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عنــد املســلمن أيًضــا يف حضارهتــم عــرشات العلــامء املســلمن، لذلــك أكــبَّ هــؤالء عــى تضخيــم مكانــة ابــن 
رشــد، ابــن طفيــل وابــن باجــة، ابــن ســينا، الفــارايب وغريهــم، وحاولــوا غــرس أفــكار غــري مســندٍة علمًيــا أو 
تارخيًيــا أو معرفًيــا، عــن مفهــوم احلضــارة، بربطهــا مــع وجــود علــامء أو منجــزاٍت علميــٍة. ليــس هــذا فحســب، 
وإنــام هــي األســاس الــذي اعتمــد عليــه الغــرب املســيحي يف هنضتــه وتطــوره، فكانــت نتيجــة هــذا املبــدأ شــيوع 
ــٌة، أو أنــه  فكــرٍة عامــٍة لــدى املســلمن العــرب احلاليــن بأنــه لــوال ابــن رشــد ملــا كانــت هنــاك هنضــٌة أوروبي
كان املحــرك األول هلــذه النهضــة، ومــن خاللــه اكتشــف األوروبيــون تارخيهــم الســقراطي واألرســطي وعلــوم 

اليونــان. 
هــذا النــوع مــن اخلطــاب »اإلصالحــي« ذي اللغــط الشــديد يف التحليــل التارخيــي وفقــر املعلومــات، والــذي 
يســتند أساًســا إىل أيديولوجيــٍة عقائديــٍة وردة فعــٍل نفســيٍة، وليــس إىل املعرفــة، يفتقــر إىل املعايــري الرئيســة يف فهم 
ــا هبــذه القــراءة أنــه »عــدٌو غــري رشيــٍف« يف نــزاٍل رشيــٍف ضمــن  التاريــخ األورويب، كــام أنــه يقــدم نفســه علنً
ــان يعــّد أفضــل مــن عــّر بســخريٍة  ــة. ولعــّل إرنســت رين ــروح النقدي ــن ال ــة واملســامهة يف تكوي ــدان املعرف مي
ــد،  ــن رش ــق اب ــن طري ــة ع ــا املنطلق ــة أوروب ــول هنض ــطورهتم ح ــلمن وأس ــرب املس ــة الع ــن نظري ــٍة ع معرفي
ــر يف أن طبعــات كتبــه ال تعــرض غــري  ــار منــه إذا مــا ُفكِّ عندمــا قــال: وأمــا جفــاء أســلوب ابــن رشــد فهــل حُيَ
ترمجــٍة التينيــٍة مــن ترمجــٍة عريــٍة لــرشٍح قــام عــى ترمجــٍة عربيــٍة مــن ترمجــٍة رسيانيــٍة مــن أصــٍل يونــايٍن! )....( 

ر؟!(24).  وكيــف ال يتبخــر الفكــر األصــي يف هــذا النقــل املكــرَّ
يقــول فــؤاد زكريــا إن هنــاك اختالًفــا جذرًيــا بــن أحــوال وناتــج االتصــال األول للعــرب املســلمن بالغرب، 
عــن الثــاين، حيــث حــدث االتصــال األول عندمــا كان املســلمون يف أوج قوهتــم بينــام كان الغربيــون يمــرون يف 
عصــور الظلمــة والســبات، بينــام كان االتصــال الثــاين مرافًقــا النحــداٍر وختلــٍف شــديٍد يف املجتمــع اإلســالمي 
مــع جمتمــٍع غــريٍب مســيحٍي يتطــور باســتمراٍر، كانــت العلــوم يف االتصــال األول آتيــًة مــن اليونــان )الوثنيــن( 
فلــم يشــكل هتديــًدا مبــارًشا للعقيــدة اإلســالمية، يف حــن رافــق االتصــال الثــاين وجــود علــٍم غــريٍب ولكــن يف 
قلــب احلضــارة املســيحية والــذي كان لــه تأثــرٌي ســلبيٌّ عــى أنفــس املســلمن، »وأول مــا ينبغــي لنــا مالحظتــه، 
ــا لنتــاٍج ثقــايٍف ينتمــي إىل حضــارٍة  يف خضــّم املقارنــة بــن احلركتــن القديمــة واحلديثــة، أن األوىل كانــت تعريًب
قــد توقفــت عــن العطــاء يف الوقــت الــذي اهتــدت فيــه الثقافــة العربيــة إليهــا، وأمــا اتصالنــا املعــارص باحلضــارة 
ــًدا،  ــا جدي ــوٍم موقًع ــذ كل ي ــري، تتخ ــة التغ ــارٍة دائم ــاٌل بحض ــو اتص ــا، فه ــب نواجته ــعينا إىل تعري ــة وس الغربي
وتفاجئنــا دائــاًم بتحــوالٍت وثــوراٍت غــري متوقعــٍة يف مياديــن العلــم والفكــر واألدب، وهكــذا انقلبــت األدوار 
ــٍل عــن التجــدد والعطــاء،  ــذ زمــٍن طوي ــا نحــن أصحــاب الــراث الثابــت املحــدد، الــذي توقــف من فأصبحن

وأصبحــوا هــم أصحــاب الثقافــة املتوثبــة الطمــوح، التــي ال تظــل ثابتــًة ولــو للحظــٍة واحــدٍة«.(25)
ال خيتلــف فــؤاد زكريــا هنــا عــن برهــان غليــون يف اســتعراض خماوفــه مــن عمليــة التغريــب عــر التعريــب 
ونقــل العلــوم الغربيــة كــام هــي، بينــام خيتلــف عنــه يف طريقــة مواجهــة الغــرب مواجهــًة ثقافيــًة جدليــًة »إجيابيــًة 
ــة  ــة الذاتي ــكيل العصبي ــون إىل تش ــو غلي ــام يدع ــر«، بين ــات النظ ــن وجه ــرصاع ب ــراك وال ــوار والع ــر احل ع
ــًة  ــًة مــن الشــعب وليســت متعالي ــًة« قريب ــًة مثقف ــم احلديــث »نخب ــي ختلــق عــر وســائل التعلي اإلســالمية، الت

(24)  إرنست رينان، ابن رشد والرشدية )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1957(، ص67.

(25)  فؤاد ذكريا، خطاب إلى العقل العربي، ص35.
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عليــه، بمعنــى أن غليــون كان يركــز عــى صنــع ذاتيــٍة قوميــٍة مــن خــالل الثقافــة، بينــام كان زكريــا يركــز عــى 
ــٍة وإنســانيٍة حملهــا«.  ــٍة أخــرى »إجيابي ــع ثقاف صن

ال يعيد التاريخ نفسه، إنما يؤكد صيرورة الحقيقة

ــة  ــق اإلمراطوري ــم مناط ــر غزوه ــة، ع ــارة الغربي ــلمن باحلض ــرب واملس ــدام األويل للع ــن االصط يف زم
ــتقرٍة،  ــاٍت مس ــراء إىل والي ــالق الصح ــداوة وأخ ــرص الب ــن ع ــرب م ــول الع ــات حت ــكلت بداي ــة، تش الروماني
اتصلــوا فيهــا مــع كل مــا لــه صلــٌة بعلــوم الفــرس واليونــان والريــان، ومــع أنــه ال توجــد وثائــق وخمطوطــاٌت 
عربيــٌة عــى مــدى قرنــن مــن الزمــن منــذ بدايــة الغــزوات بحســب جــواد عــي يف تاريــخ العــرب يف اإلســالم، 
ــة والسياســية يف  ــامت اإلداري ــت أغلــب التنظي ــة، كان ــذي كان يعــم العــرب يف تلــك املرحل وبســبب اجلهــل ال
الدولــة األمويــة والعباســية مــن الفــرس والــروم، وكان الفضــل األكــر يف حركــة الرمجــة التــي نشــطت يف عهــد 
املأمــون للمرمجــن املســيحين الــذي ترمجــوا علــوم اليونــان يف الفلســفة والطــب وســائر العلــوم )أخذ املســلمون 
ــاين  ــٍق بالــراث اليون ــة، وكوهنــم عــى اتصــاٍل وثي منهــا مــا يالئمهــم فحســب(، بســبب إتقاهنــم لغــات أجنبي
والرومــاين، وبــام أن هــذه املعلومــة شــائعٌة لــدى أغلــب املســلمن واملســيحين لــن أخــوض يف تفصيالهتــا حالًيــا 
ــار مــن أســئلٍة كثــريٍة حــول طريقــة صناعــة »احلضــارة العربيــة اإلســالمية«، فهــذه حتتــاج إىل  ملــا يمكــن أن يث

بحــٍث خــاٍص منفــرٍد. 
ــيحين،  ــن املس ــل املثقف ــا بفض ــت أيًض ــد حدث ــة، ق ــرص النهض ــان ع ــة، إب ــب الثاني ــة التعري ــم أن حرك وامله
وخصوًصــا اللبنانيــن والســورين، وهــذه املــرة ليــس فقــط بســبب معرفتهــم باللغــات األجنبيــة، وليــس فقــط 
ــرة  ــايٍف وراء فك ــدٍل ثق ــود ج ــبب وج ــا بس ــن أيًض ــيحي، ولك ــرب األورويب املس ــق بالغ ــم الوثي ــة اتصاهل نتيج
ــا  ــت عليه ــى وإن طغ ــٍة، حت ــٍة عقلي ــن دون جدلي ــة م ــة التارخيي ــود للجدلي ــه ال وج ــخ يف أن ــة التاري ــادة كتاب إع
جدليــٌة ماديــٌة تســتطيع صناعــة نظريــٍة عــر اســتنتاٍج مــن التاريــخ، بينــام يف حالــة وجــود اجلدليــة العقليــة املتقــدة 
تســتطيع صناعــة نظريــٍة معرفيــٍة للتاريــخ تســر إمــكان وجــود العقــل مــن عدمــه يف حتليــل اللحظــة املعــارصة 

ــٍر مســتقبٍي.  ألي عمليــة حتديــٍث أو تطوي
ــة  ــتاين حماول ــرس البس ــى وبط ــامة موس ــميل وس ــبي الش ــدان وش ــي زي ــون وجورج ــرح أنط ــاول ف ــد ح لق
ــاٍت  ــد الــذي نجــح يف تأســيس نظري ــوا اجلــر احلضــاري الوحي ــه، لقــد كان ــاع العــرب بالغــرب وحضارت إقن
قوميــٍة، أو مشــاريع هنضويــٍة للعــامل العــريب، وبــام أن حماوالهتــم كانــت نابعــًة مــن توقهــم لتحــرٍر تارخيــٍي ونفــيٍس 
لــه أوضاعــه االجتامعيــة، ولتوقهــم إلجيــاد وطــٍن آمــن هلــم يف حميــٍط عــريٍب إســالمٍي يريــدون مــن خاللــه حتــرر 
ــالح  ــدًءا لإص ــوا مب ــك »مل يضع ــلمن، لذل ــرب املس ــرر الع ــالل حت ــن خ ــة، م ــة والثقافي ــم االجتامعي أوضاعه
مســتنًدا إىل التغــرب وبتحديــد أكثــر، مل تصــدر عــن النظــرة املســيحية التجديديــة، أيديولوجيــة غربيــة االجتــاه يف 

شــكٍل واضــٍح كــام صــدرت األيديولوجيــة اإلصالحيــة مــن النزعــة اإلســالمية اإلصالحيــة«(26). 
ــام كانــت  ــة، بين ــم األوروبي ذلــك أن »املثقــف املســيحي هــو يف وضــع انســجاٍم طبيعــٍي مــع الوســائل والقي
ــيحين بـــ  ــدى املس ــري ل ــراك الفك ــمى احل ــك كان يس ــول رشايب. ولذل ــام يق ــلمن« ك ــام املس ــٍة أم ــة عقب بمنزل

»التجديــد«، بينــام ســمي لــدى املســلمن بـــ »اإلصــالح«. 

(26)  هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص60.
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ــي  ــن النواح ــة م ــة معطوب ــالح أم ــالح إص ــن اإلص ــم م ــام ُيفه ــع، بين ــد املجتم ــد جتدي ــن التجدي ــم م ُيفه
ــي  ــع ك ــدٍة إىل املجتم ــائل جدي ــم ووس ــال قي ــع إدخ ــة م ــة صحي ــاك عالق ــون هن ــي أن تك ــد يعن ــا. التجدي كله
ينهــض بــه، يف وضعــه احلــايل، عــى أســاس أن عالقــات ووســائل اإلنتــاج تفــرض تطــوًرا جمتمعًيــا ســلياًم عــر 
جتديــد أســاليبه وتقنياتــه التــي ســتؤدي إىل تغيــرٍي يف العقليــة، ولذلــك كان تركيــز املثقــف املســيحي عــى اجلانــب 
ر اســتخدامه  االجتامعــي والعلــوم الثقافيــة والتقنيــة والفلســفية أكثــر مــن اهتــامم العلــامين املســلم الــذي كان يــرِّ
للوســائل والتقنيــات واألفــكار الغربيــة مــن أجــل »املنفعــة« يف ســبيل إصــالح جمتمــٍع معطــوٍب سياســًيا ودينًيــا، 
مــع املحافظــة عــى العقليــة التــي شــكلت املجتمــع، واحلــذر الشــديد مــن أي عمليــة طغيــاٍن ثقــايٍف تغــري هويــة 

الشــعب العــريب واإلســالمي وذاتيتــه. 
كان املثقــف املســيحي يفهــم اإلصــالح عــى أنــه »اســتبدال احلضــارة« بفكــرة »العــرص الذهبــي لإســالم«، 
ــد العــرب املســلمن -أو بعــض املســيحين الذيــن يتبنــون مفهــوم  ــة عن بينــام مل تكــن تعنــي النظــرة اإلصالحي
الثقافــة العربيــة- املشــاركة يف عمليــة البنــاء احلضــاري، وال حتــى حماولــة اللحــاق بركــب احلضــارة وتعويــض 
التأخــر، بــل كانــت عبــارة عــن عمليــة مواجهــٍة وحتــٍد للغــرب، ولذلــك ولــدت فكــرة النهضــة مــن أساســها مع 
املــرض يف جوهرهــا، وكانــت مناظــرة فــرح أنطــون مــع حممــد عبــده دليــاًل واضًحــا عــى الفــرق بــن النظرتــن، 
ــن  ــان مــع األفغــاين يف إطــار إظهــار االختــالف اجلــذري الواضــح ب ــدرج مناظــرة إرنســت رين ــد، تن وبالتأكي

العقليــة األوروبيــة يف التنويــر والنقــد، والعقليــة العربيــة يف فهــم اإلصــالح عــن طريــق املنــاورة.
من هو المسلم المثقف العلماني)22(؟

ــرية  ــن س ــٌح ع ــٌف واض ــكاره تعري ــه وأف ــان، وإّن كتابات ــخصية اإلنس ــكيل ش ــدٌة يف تش ــل عدي ــاهم عوام تس
حياتــه الذاتيــة. يف حــاالٍت قليلــٍة مــن الصعــب جــًدا التقــاط التفاصيــل الدقيقــة التــي تكشــف أفــكار إنســاٍن 
مــا، مــا مل يتحصــل أواًل عــى حريتــه يف نــرش أفــكاره، فعندمــا يتكلــم املــرء، نســتطيع أن نــراه، وال هيمنــا صــدق 
الكاتــب يف عــرض أفــكاره، ألن النقــد املعــريف يســتطيع كشــف عــدم ترابــط أفــكاره، أو متاســكها العقــي مــن 
عدمــه، ويســتطيع يف حــاالٍت كثــريٍة، كشــف نفاقــه، أو بتعبــرٍي إجيــايٍب نقــول: ضعــف أفــكاره وجهلــه »بالفكــر 

ــة«(28). ذي الطبيعــة البرشي
ــل  ــم أو نق ــة يف ترمجته ــات األجنبي ــون اللغ ــن يعرف ــن الذي ــالص املثقف ــاده إلخ ــا انتق ــؤاد زكري ــدي ف يب
املعــارف األوروبيــة بحيــث يكــون النقــل ركيــًكا و يصــل بعضــه إىل االبتعــاد عــن األصــل وحتريــف املعــاين، إال 
أننــي ســأنتقل مــن جانــب الرمجــة إىل حركــة نقــل املعــارف بالتحديــد بطرفيهــا املتناقضــن، أي نقــل املعــارف 
مــن الــرشق إىل الغــرب والعمليــة العكســية بنقــل املعــارف مــن الغــرب إىل الــرشق، واملســتوى الــذي ســأتناوله 
بالتحديــد هــو نقــل هــذه املعــارف مــن املثقفــن الســورين »العلامنيــن« إىل العــرب الســورين الرشقيــن ســواء 

أولئــك الذيــن يعيشــون يف بــالد العــرب أو أولئــك الذيــن يســكنون يف أوروبــا. 
ــع  ــوري م ــف الس ــة املثق ــي عالق ــدة، ه ــون الوحي ــكاد تك ــٌة، ت ــٌة رئيس ــا عالق ــذه هل ــة ه ــل املعرف ــة نق عملي
الغــرب، التــي حتتــم نقــاًل خمتلًطــا، انتقائًيــا، وتلفيقًيــا يف آٍن مًعــا، وســأورد عمليــة نقــل املعرفــة هــذه عــن طريــق 

هــذا التصنيــف للكاتــب هشــام شــرابي مــن كتابــه المثقفــون العــرب والغــرب، أعتمــده فــي المقالــة لتمييــزه   (27)

ــة. ــة الديان ــن ناحي ــه م ــن نفس ــّرف ع ــذي ال يع ــي ال ــف العلمان ــن المثق ع
تعبير للفيلسوف ديفيد هيوم.  (28)
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اســتعراض بعــض األمثلــة ورشح األبعــاد النفســية والتارخييــة والفكريــة التــي تؤســس لشــيوع مثقفــي »الشــلف 
التأويــي« بحســب تعبــري ياســن احلافــظ.

ــا للصفــة املميــزة لعقليــة  يمكــن عــّد رشح ياســن احلافــظ عــن خاصيــة الشــلف التأويــي(29)، رشًحــا موّفًق
ــا يتعلــق بالغــرب، أو باألحــرى، عندمــا يناقــش أي موضــوٍع مهــام  املثقــف الســوري عندمــا يناقــش موضوًع
ــدة  ــل العقي ــم بتأص ــٌة، تتس ــٌة َمَرضي ــرب عالق ــي« بالغ ــلف التأوي ــوري ذي »الش ــف الس ــة املثق كان. إن عالق
اإليامنيــة مــن جهــٍة، وردات الفعــل الشــعورية املســتفزة التــي اختذهتــا اإلنتلجينســيا إزاء التجربــة الكولونياليــة، 
ــذي حتــرر مــن  ــة اإلذالل االســتعامري( أوdécolonise )أي ال ــة بتجرب ــا colonise )أي مركوب القســم األكــر إم

الســيطرة املبــارشة، ولكــن بقــي هاجســها يالحقــه( مــن جهــة ثانيــة. 
يســتمد مثقــف »الشــلف التأويــي« الســوري يف عالقتــه مــع الغــرب شــْلَفه مــن الكســل يف البحث والتمســك 
بالعموميــات، األمــر الــذي يفقــده التقــاط عنــارص ونوابــض الواقــع العيــاين، املتحركــة، املتغــرية، املعقــدة، ويف 
الســياق نفســه يســتخدم التأويــل الــذي يزعــم أنــه يغــوص عميًقــا وراء البحــث عــن األســباب البعيــدة للحدث 

الســيايس أو أنــه يمســك بأســبابه اخلفيــة، متجاهــاًل أو مهمــاًل أســبابه القريبــة، اجلليــة، املشــخصة.
ــزٌئ  ــوٌه وجمت ــرية؛ إدراٌك مش ــطحية والفق ــالت الس ــو التحلي ــن ه ــن املثقف ــوع م ــذا الن ــار ه ــة انتش إن نتيج

ــه.  ــه ومتايزات ــًدا بتفصيالت ــٍق ج ــٍع دقي ــن واق ــٌة ع ــٌة وضبابي ــٌة تقريبي ــرٌة عمومي ــع ونظ للواق
هــؤالء يــرون أن االســتعامر وحــده هــو مصــدر تأخــر العــرب، بــل ويضيفــون إليه تأخــر أفريقيــا أيًضا بســبب 
الكولونياليــة الغربيــة، وأنــه هــو مصــدر الفقــر والنزاعــات واخلصومــات ومجيــع اهلزائــم التــي حلــت بالعــرب، 
ــام أن االســتعامر والغــرب يشــّكالن القــّوة املســيطرة كــام  ــى تلــك التــي حدثــت بــن العــرب أنفســهم. وب حت
يــرى مثقــف »الشــلف التأويــي« -ولعــدم قدرتــه عــى املواجهــة- تكــون مهمتــه إًذا هــي املناجــاة بــأن هــذا قــدٌر 
ــه يف أحســن األحــوال تشــكيل  ــل يمكن ــه ال يمكــن للشــعب العــريب إفشــال مؤامــرات الغــرب، ب ــوٌم، وأّن حمت
ثقافــة النــدب وتعويــض الرضــة النفســية عــر اختــاذ موقــٍف يقــول مــن ناحيــٍة إن العــرب مظلومــون، ويتفاخــر 
ــة،  ــة، الفوقي ــه أرض العنرصي ــرب بأن ــامتًا الغ ــا، ش ــل أخالقًي ــمى وأفض ــرب أس ــأن الع ــرى ب ــٍة أخ ــن ناحي م

االســتعامر، وســالب ثــروات الشــعوب العربيــة واألفريقيــة، وســبب ختلفهــا ودمارهــا. 
ال تكمــن خطــورة أغلــب املثقفــن الســورين -يف عالقتهــم بموضــوع الغــرب- عــى الغــرب أبــًدا، فهؤالء ال 
يشــكلون حتــى فزاعــٍة صغــريٍة ألي عنــرصٍي أو أورويٍب يســارٍي، بــل تكمــن خطورهتــم يف أهنــم ينــرشون نظــرة 
الكراهيــة جتــاه الغــرب بــن عامــة النــاس، وبذلــك يكــون تأكيــد هــذه الفكــرة عــى املســتوى الشــعبي لــدى 
املهاجريــن والالجئــن حتديــًدا ســبًبا يف إنشــاء عالقــٍة غــري متوازنــٍة مــع البلــد األورويب املضيــف، والتــي تــؤدي 
الحًقــا إىل مشــاكل متناميــٍة عــى خمتلــف الُصُعــد ســواء السياســية أو االجتامعيــة أو الثقافيــة وحتــى االقتصاديــة. 
إال أنــه يضــاف إىل ميــزة الشــلف التأويــي عنــد املثقــف الســوري ميــزة النفــاق املختلطــة بشــكٍل مبــارٍش مــع 
ــا مــا كتبــه قبــل بضعــة أيــام، أو حتــى  ثقافــة الشــلف، حيــث يشــعر املــرء بــأن املثقــف يمكــن أن ينســى أحياًن
ــى  ــهلًة ع ــت س ــوري، ليس ــف الس ــض املثق ــف تناق ــة كش ــا. وآلي ــا جلًف ــر متناقًض ــاعاٍت، فيظه ــع س ــل بض قب
اجلميــع، بســبب عــدم متتــع أغلبيــة الســورين -باســتثناء عــدٍد قليــٍل منهــم، واملغيبــن أصــاًل ألهنــم ال يتبعــون 

ياســين الحافــظ، الهزيمــة واأليديولوجيــة المهزومــة، )بيــروت: د. ن، تشــؤين األول/ أكتوبــر 1978(،   (29)
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ــل  ــعورية ورّدات الفع ــلف الش ــة الش ــن ثقاف ــف ع ــذي خيتل ــدي ال ــس النق ــة- باحل ــعبوية الثقافي ــلوب الش أس
ــث  ــة والبح ــل واملقارن ــات التحلي ــى أساس ــد ع ــالع بع ــم واالط ــدم التعل ــام ع ــك رب ــبب يف ذل ــية، والس النفس

العلمــي والفلســفي الرصــن. 
ــوري؛ إذ ال  ــف الس ــة املثق ــن الديمقراطي ــًة ع ــًة واضح ــا رؤي ــي متنحن ــض الت ــة التناق ــك صف ــن ذل ــج ع ينت
ًفا حيــث تكــون أهــواؤه فقــط هــي مــن حتــدد املعيــار  ــا عندمــا يكــون شــالَّ يمكــن للمــرء أن يكــون ديمقراطًي
ــه  ــى صفحت ــام ع ــه أو رب ــرأي أمام ــداء ال ــه بإب ــمح ل ــعب يف أن يس ــة الش ــى عام ــه ع ــام عطف ــي، رب الديمقراط
ا عــى بيــاض باملوافقــة عــى كل مــا يقــول،  اخلاصــة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي، قبــل أن يمنحــه صــكًّ
ــًة  ــة ذاهتــا، ليصنــع دكتاتوري ــل الديمقراطي ــه فحســب، ب ــه يرفــض ليــس املختلــف عن ــة املعاكســة فإن ويف احلال

ــول:  ــٍي، كأن يق ــاٍر ديمقراط ــًة بإط ــنًة، مغلف حمس
»ال أســمح يف منــري بوجــود العنرصيــن وغــري الديمقراطيــن«. وهــو أيًضــا ال يســمح بالشــتائم وتوجيــه 
اإلهانــات العرقيــة أو اإلثنيــة؛ لكنــه يســمح لنفســه فقــط بــكل مــا ســبق جتــاه غــريه، خصوًصــا ضــد األورويب، 

شــعوًبا وحكومــاٍت ورؤســاء.
ــه  ــاٍم يف عالقت ــكٍل ع ــوري بش ــريب الس ــان الع ــاٍص، واإلنس ــكٍل خ ــوري بش ــريب الس ــف الع ــكلة املثق إن مش
ــٍة  ــدٍة ومتداخل ــة والفكــر ناجتــان مــن عوامــل عدي ــٌة يف األســاس؛ والثقاف ــٌة وفكري مــع الغــرب، مشــكلٌة ثقافي
يف الــراث، كالديــن املرابــط بشــكٍل قــوٍي مــع هــذا الــراث، كــام يضــاف إليهــام التاريــخ النفــيس للحــوادث، 
وهــو العالقــة املركبــة بــن جدليــة التاريــخ واملــادة عندمــا يكــون ممزوًجــا بمصــادر عديــدٍة للتخلــف وقــدٍر كبــرٍي 

مــن اهلزائــم، ومصحوًبــا بخطابــات االنتصــار تــارًة، واحلنــن واألســى عــى تاريــٍخ جميــٍد تــارًة أخــرى. 
هــذه املشــكلة الثقافيــة، أي مشــكلة العــريب الســوري يف االغــراب الثقــايف عــن احلضــارة، هــي التــي متيــز 
ــارص،  ــامين املع ــلم العل ــن املس ــا، ع ــد رض ــاين وحمم ــده واألفغ ــد عب ــل حمم ــي( مث ــويل )اإلصالح ــلم األص املس
ــام ختتلــف طريقــة التعامــل معهــا بحســب أدوات كٍل منهــام؛ فقــد  ــة ذاهتــا، إن ــو أن لكليهــام املشــكلة الثقافي ول
ــد  ــذر ق ــن اجل ــة م ــكلة الفكري ــران املش ــام لنك ــح مناوراهت ــائلهام أو األص ــات أن وس ــة واملالحظ ــت التجرب أثبت
أودى هبــام إىل اإلصابــة باملــرض نفســه -املــرض بالغــرب- وزادت شــدته فتحــول إىل عصــاٍب مجاعــٍي وهــوٍس 

كبــرٍي بمعــاداة الغــرب. 
ــت  ــه وإن كان ــيحي إن ــف املس ــامين واملثق ــلم العل ــن املس ــرق ب ــه للف ــرض حتليل ــام رشايب يف مع ــول هش يق
ــًة يف  ــة، خاص ــم العلامني ــم والنظ ــحين يف القي ــن املس ــع املثقف ــن م ــلمن العلامني ــركٌة للمس ــٌة مش ــاك أرضي هن
ــه(؛  ــاص ب ــري اخل ــط التفك ــك نم ــالمي )كذل ــم اإلس ــًة بواقعه ــم مرتبط ــى ذهنيته ــه تبق ــة، إال أن ــال السياس جم
فــكان العنــرص اإلســالمي املتأصــل يف حركــة املثقفــن املســلمن العلامنيــن يفــرض اســتمرار حــدوٍد معينــٍة هلــذه 
الوحــدة وهــذه األرضيــة املشــركة، حيــث كان املغــزى النفــيس للديــن بالنســبة إىل املســلم خيتلــف نوعًيــا عــن 
مغــزى املســيحية بالنســبة إىل املثقــف املســيحي، ففــي حــن كان األخــري يعتقــد بإمــكان طــالٍق كامــٍل تقريًبــا مــع 
الفرضيــات الدينيــة، كان املســلم العلــامين يؤمــن بــأن عمليــة العلمنــة تتوقــف عنــد حــدود العقيــدة املوروثــة، 
ــاذ  ــا باخت ــا وثيًق ــًة ارتباًط ــالم مرتبط ــة يف اإلس ــة العلامني ــون احلرك ــًة، فتك ــاس مرشوط ــل يف األس ــم تظ ــن ث وم
ــرات  ــب واملؤمت ــدوات والكت ــارضات والن ــرة املح ــا يف كث ــدو جلًي ــذا يب ــا، وه ــالمٍي مًع ــاميٍن وإس ــٍف عل موق
ــالم  ــة، اإلس ــالم والليرالي ــة، اإلس ــالم والعلامني ــل: اإلس ــون مث ــلمون العلامني ــؤالء املس ــا ه ــو إليه ــي يدع الت
ــراتيجي  ــف االس ــذا املوق ــن ه ــي تب ــرى الت ــن األخ ــن العناوي ــرٍي م ــم، وكث ــالم والعل ــة، واإلس والديمقراطي
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العميــق للمثقــف املســلم العلــامين، وهكــذا فــإن اإلســالم والعلامنيــة صفتــان رئيســتان ملــن ســميناهم املثقفــن 
املســلمن العلامنيــن، لــذا فــإن النقــد يف هــذه املقالــة ال يتعــرض للمثقــف الســوري العلــامين، بــل ملــن جيمــع 

ــة يف التعريــف عــن نفســه وأفــكاره.  ــي اإلســالم والعلامني صفَت
هنــاك الكثــري مــن العناويــن واألمثلــة التــي تــدل عــى هــذا النــوع مــن املثقفــن املســلمن العلامنيــن يف قضيــة 
تعاطيهــم مــع الغــرب، كأن نقــول عــى ســبيل املثــال: »جــذور عربيــة، قصــة التبــادل العلمــي واحلضــاري بــن 
ــألًة  ــة، مس ــة، واملوضوعي ــات الدقيق ــات والفروق ــم املصطلح ــون عل ــث يك ــلم«(30)، حي ــامل املس ــرا والع إنكل
ــل النســبية* عليهــا، فينتقــل بســهولٍة  هامشــيًة لــدى املثقــف املســلم العلــامين عندمــا يتعاطــى مــع الغــرب، ويفضِّ
تامــٍة، ومفاجئــٍة مــن اجلــذور العربيــة، إىل وصفهــا يف النهايــة بأهنــا يف الواقــع يف عقــل املثقــف املســلم العلــامين 
جــذوٌر إســالميٌة، لتبــادٍل علمــٍي وحضــارٍي بــن إنكلــرا والعــامل املســلم، وليــس العــامل العــريب، هــذه األشــياء 
نفســها تــدل املقالــة عليهــا يف مضموهنــا وليــس فقــط يف عنواهنــا، حيــث تســوق املقالــة بدايــًة يف عنواهنــا قصــة 
ــا كلهــا والعــامل  ــا جلعلهــا بــن أوروب ــادٍل علمــٍي وحضــارٍي بــن إنكلــرا والعــامل املســلم، ثــم تنتقــل رسيًع تب
املســلم مــن دون أي إشــارٍة مرجعيــٍة أو علميــٍة أو تارخييــٍة لســبب نقلنــا مــن إنكلــرا إىل أوروبــا بشــكٍل كامــٍل، 
وال عالقــة لفحــوى املقالــة بعنواهنــا، مــا يتبــن عنــد قراءهتــا أن هذه القصــة »قصــة التبــادل العلمــي واحلضاري« 
كانــت مــن جانــٍب واحــٍد فقــط، أي مــن طــرف اإلنكليــز، ومل يكــن هنــاك باملقابــل أي اســتيعاٍب أو اســترياٍد 
ألي منتــٍج علمــٍي وحضــارٍي إنكليــزٍي مــن طــرف العــرب أو املســلمن لدرجــة وصلــت باإلنكليــز إىل الطلــب 
ــة تشــري إىل  ــن املقال ــرز، ومل نجــد إشــارًة واحــدًة يف مت مــن املســلمن يف حلــب أن يعلموهــم طريقــة تقشــري ال
العنــوان األســاس الــذي يفــرض أيًضــا عــى العــامل اإلســالمي »املتحــر يف ذلــك الزمــن وصاحــب العلــوم 
واألنــوار« أن يقــوم هــو نفســه أيًضــا باســترياد أو اســتعارة أّي يشٍء مــن العلــوم اإلنكليزيــة، ولــو معنــى عبــارة 
ــة  ــن املقال ــب م ــة الكات ــد أن ني ــذا يؤك ــن. وه ــا للحلبي ــل، ورشحه ــى األق ــاري« ع ــي واحلض ــادل العلم »التب
ــام ترويــج فكــرة علــو كعــب املســلمن وفضلهــم  ــٍة موثقــٍة وإن ــم معلومــٍة تارخيي أو املعــرض ليــس فقــط تقدي
عــى إنكلــرا وأوروبــا، وهــذا يعنــي مــن ضمــن مــا يعنيــه، التأكيــد عــى فكــرة أصوليــة وإصالحيــة مــن عــرص 
النهضــة التــي تقــول إن الغــرب، أوروبــا حتديــًدا، مل تكــن لتتطــور لــوال علــوم املســلمن وحضارهتــم، بــل إهنــم 

أسســوا هنضتهــم بكاملهــا عــى أساســات هنضــة املســلمن. 
ــا عديــدًة يف البحــث العلمــي والتارخيــي، وهــم مــن أسســوا العلــوم  ــا قروًن لقــد أمــى األوروبيــون عموًم
ــم  ــوم: عل ــذه العل ــن ه ــن ضم ــٍة، وم ــٍة ومدقق ــدٍة، فاحص ــٍة، ناق ــٍة أوروبي ــتناًدا إىل روٍح علمي ــة اس املختلف

املصطلحــات. 
ــة  ــم أواًل، ألن عملي ــة الفه ــام عملي ــا أم ــًزا أساًس ــكل حاج ــات تش ــن املصطلح ــم ب ــط الدائ ــة اخلل إن عملي
الفهــم مرتبطــٌة بالعقــل الــذي تكــون مهمتــه رصــد الفروقــات الدقيقــة وإنشــاء املقارنــات، ولذلــك فــإن تعبــري 
»العالقــات بــن إنكلــرا والعــامل املســلم« يفتقــر لألمانــة، علميــًة كانــت أو تارخييــًة، بــل لقــد تــم حتميــل هــذا 

(30)  حوار مع ريم تركماني، جريدة الشرق األوسط، 21 حزيران/ يونيو2011، العدد 11893.

* مفهــوم نســبية الحقيقــة يعــود إلــى الفيلســوف اإلغريقــي السفســطائي بروتاغــوراس الــذي ُيعــد أن جميــع   
التمثيــالت واآلراء صحيحــة، وأن الحقيقــة نســبيٌة بالضــرورة ألن كل مــا هــو موضــوع تمثيــٍل أو رأي لشــخٍص 
ــت  ــم ليس ــن ث ــبي، وم ــوده النس ــط بوج ــق مرتب ــه ومنط ــخص نفس ــة للش ــة ذاتي ــى موضوعي ــوًرا إل ــود ف ــا يع م
الحقيقــة بالنســبة إليــه إال تلــك التــي تعــود عليــه بالفائــدة وتطابــق أحاسيســه الذاتيــة، حقيقــة يمكــن أن يخلقهــا 

ــة. ــه الرضــى النفســي عــن وجــوده وأفــكاره الذاتي لتؤمــن ل
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ــامل  ــت بالع ــك الوق ــامل يف ذل ــمية الع ــارئ أن تس ــام الق ــد إفه ــا تري ــن أيديولوجي ــٍة م ــاٍت نابع ــري مصطلح التعب
اإلســالمي يعنــي مــن ضمــن مــا يعنيــه أن العــامل يف زمــن اإلمراطوريــة العثامنيــة، كان عامًلــا مســلاًم فقــط، وأن 
ــي  ــام ينف ــًدا، ك ــلم« أب ــامل املس ــرا والع ــن إنكل ــات »ب ــامهوا يف العالق ــل- مل يس ــى األق ــيحين ع ــرب -املس الع
حقيقــة أنــه يف تلــك الفــرة يف القرنــن الســابع والثامــن عــرش كانــت الــدول التــي حتدثنــا عنهــا املقالــة واليــات 
عثامنيــة )والتــي كانــت بالفعــل حضــارة هلــا تاريــٌخ وأســاٌس مرجعــٌي(. لذلــك كان مــن األجــدى وضــع قوميــٍة 
ــوٍم  ــر موس ــل آخ ــٍة مقاب ــا بقومي ــاملٍ م ــم ع ــن وس ــال يمك ــر، ف ــٍن آخ ــل دي ــٍن مقاب ــرى، أو دي ــٍة أخ ــل قومي مقاب

بالديــن فقــط. 
فبينــام كان املســلمون اإلصالحيــون كــام وصفهــم هشــام رشايب هــم مــن طــوروا فكــرة اســرداد علــوم العرب 
مــن األوروبيــن الذيــن أخــذوا هــذه العلــوم عنهــم، حيــاول املســلم املثقــف العلــامين قلــب التاريــخ رأًســا عــى 
ــة االســرداد  ــن الســابع والثامــن عــرش، ليؤكــد حــدوث عملي ــة ذاهتــا، أي يف القرن ــة الزمني عقــب ويف املرحل
بشــكٍل معاكــٍس: لقــد كان اإلنكليــز واألوروبيــون يف حاجــٍة ماســٍة إىل علــوم العــرب املســلمن حتــى اســتطاعوا 

تشــكيل ثورهتــم العلميــة. واهلل أعلــم!
(«اهلل أعلم« هي الكلمة األخرية يف كل نقاٍش إسالمٍي(31))

ويمكــن لـــ إرنســت رينــان أن يعطينــا مثااًل عــن الــروح األوروبيــة يف النقــد والعلــم والتفكــري يف مصطلحات 
التاريــخ عندمــا نســتدعي حوادثهــا لنؤســس علوًمــا صحيحًة: 

ــا، مثلــام كان ألــرت األكــر، وروجيــه بيكــون، وفرنســيس  »لقــد كان ابــن رشــد وابــن ســينا والباطنــي عرًب
بيكــون وســبينوزا التينيــن. ثمــة أيًضــا ســوء فهــٍم كبــرٍي عندمــا نضيــف العلــم والفلســفة العربيــة إىل حســاب 
اجلزيــرة العربيــة مثلــام نضيــف كل اآلداب املســيحية لاّلتينيــة، وكل اإلســكوالئيات، وكل النهضــة، وكل 
علــم القــرن الســادس عــرش وجــزٍء مــن القــرن الســابع عــرش حلســاب مدينــة رومــا، ألن كل هــذا قــد كتــب 

ــة«(32).  بالالتيني
ال يوجــد أورويٌب واحــٌد يقــول عــن ســبينوزا إنــه التينــٌي يف األكاديميــات العلميــة بــل يقولــون إنــه فيلســوٌف 
هولنــدٌي، كــام أنــه مــن النــادر أن تتــم اإلشــارة إىل أّن ســبينوزا هيــودٌي، وال يمكــن نســب فلســفته إىل اليهوديــة، 
ــه  ــة بأن ــات األوروبي ــو يف األكاديمي ــن رشــد إىل اإلســالم؛ وال يمكــن وصــف غاليلي ــم نســب فلســفة اب كــام ت
عــاملٌ ومفكــٌر مســيحٌي، ال يرفــق العــرب أنفســهم ديانــة غاليليــو مــع اســمه، كــام يتــم ربــط ديانــة ابــن رشــد إىل 
جانــب فلســفته يف حماولــة عــّد كتابــات ابــن رشــد أهنــا ثقافــة أو حضــارة أو فلســفة إســالمية، عــى الرغــم مــن 
أنــه تــم التعامــل مــع العامَلــن ابــن رشــد وغاليليــو بــيٍء مــن الســوء يف حميطهــام الدينــي والســيايس. إال أنــه يف 
الــرشق حتديــًدا ُيقــال: ابــن رشــد عــاملٌ مســلٌم، بينــام يذكــر اســم غاليليــو مــن دون أي أضافــاٍت، بــل يتــم ذكــره 

أحياًنــا، ليــس لعلمــه، بــل للطعــن يف احلضــارة املســيحية األوروبيــة.
ــا بشــكٍل خــاٍص، والغــرب بشــكٍل عــاٍم، هــي  ــأن حضــارة وعلــوم أوروب ولكــن مســألة هــوس العــرب ب
ــه مــع الغــرب، وإن  ــة نضــال املســلم العلــامين احلديــث يف عالقت ــاج علــوم أو علــامء املســلمن مل تعــد أولوي نت

ــوازن الفكــري أمــام األورويب.  ــه لتأمــن الت ــا ل ــا نفســًيا عميًق ــزال تشــكل دافًع كانــت ال ت

(31)  رينان واألفغاني، اإلسام والعلم، مناظرة رينان واألفغاني، ص47.

(32)  المرجع نفسه، ص43.
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كانــت باريــس وال تــزال قلــب العــامل األورويب بالنســبة إىل األورويب نفســه وبالنســبة إىل العــريب، عــى األقــل 
منــذ انطــالق الثــورة الفرنســية ورفعهــا شــعار التنويــر، فأصبحــت حــارضًة يف أغلــب املراجــع الثقافيــة كوهنــا 
ــل هــذا  . مّث متثــل املحــور الــذي يمكــن أن نصــف مــن خاللــه عالقــة عــاملٍ أورويٍب غــريبٍّ بعــاملٍ عــريٍب رشقــيٍّ
املحــور عالقــًة خمتلفــًة بشــكٍل شــبه جــذرٍي بــن املثقــف املســيحي واملثقــف املســلم العلــامين، يصفهــا هشــام 

ــٍة:  رشايب بدق
»كان ســهاًل جــًدا عــى العــريب املســلم الشــاب أال يتغــري، إذ كان موقفــه جتــاه باريــس )أوروبــا عموًمــا( قائــاًم 
ــه  ــه ووحدت ــامه خجل ــزع، وأع ــٍة بالف ــٍة ممزوج ــد إىل غطرس ــن بع ــول م ــداء، وحت ــوف والع ــى اخل ــل ع يف األص
والعديــد مــن الكوابــت، عــن املجتمــع الغريــب مــن حولــه، ممــا قيــد كثــرًيا قدرتــه عــى التعلــم واالســتفادة مــن 

الفرصــة املتاحــة، فلــم تبــُد أوروبــا بعيــدًة يوًمــا كــام بــدت اآلن بعيــدًة مــن قلــب باريــس«(33). 
ــه املســيحي. إذ أحــس  ــا نقــارن موقــف املســلم مــع موقــف مواطن ــا خاًصــا عندم ــام يكــون هــذا مفهوًم رب
الشــاب املســيحي، الــذي وصــل إىل باريــس يف 1910 مثــاًل بالراحــة ذاهتــا التــي أحــس هبــا الشــاب املســلم لدى 
وصولــه إىل القســطنطينية؛ فقــد تكــّون لــدى الشــاب املســلم الــذي يــدرس يف أوروبــا موقــٌف معــاٍد ألوروبــا، 
ــم  ــد الفه ــاٍت ض ــق عقب ــا فخل ــه داخلًي ــس موقف ــالمية، وانعك ــة اإلس ــالم والثقاف ــه اإلس ــالذ يف تألي ــد امل ووج
ــراث األورويب  ــٍم لل ــن فه ــلم م ــاب املس ــبه الش ــا اكتس ــرص م ــه، وانح ــه وآداب ــًة علوم ــرب، خاص ــليم للغ الس
ــادئ  ــت املب ــا إذ ظل ــردم كلًي ــوة مل ت ــن اهل ــة. لك ــخ أو السياس ــن األدب والتاري ــه م ــل علي ــا حص ــري يف م الفك
ــاب  ــي للش ــق العق ــارج األف ــن خ ــذوق األوروبي ــة وال ــت املعرف ــي كون ــة الت ــارات املنهجي ــة واالعتب القيمي

ــلم(34).  املس
بــَم يتميــز املســلم العلــامين عــن غــريه؟ إنــه يؤكــد متســكه بالقيــم الغربيــة )األوروبيــة عــى وجــه اخلصــوص( 
واألفــكار املعــارصة، ولكنــه يف الوقــت نفســه يؤكــد هويتــه اإلســالمية املســتقلة، ومــن ثــم فإنــه مــن املمكــن أن 
يوجــد مــن هــو مســلٌم علــاميٌن بعيــٌد أو قريــٌب مــن األفــكار الدينيــة، ذلــك يعنــي أن املســلم العلــامين -كــام يقــول 
ــمح  ــه مل يس ــع أن ــرب؛ وم ــيحي املغ ــه املس ــذي كان علي ــدر ال ــا بالق ــون علامنًي ــن أن يك ــام رشايب- ال يمك هش
ــي  ــد الدين ــاب النق ــوج ب ــتعًدا لول ــن مس ــه مل يك ــور، فإن ــة األم ــلوبه يف مقارن ــى أس ــة ع ــرة الديني ــان النظ بطغي
اجلــدي، فتوقفــت ميولــه العلامنيــة ليصبــح غــري راغــٍب يف التصــدي لإصــالح االجتامعــي والســيايس، بعيــًدا 

عــن االختبــارات الدينيــة. 
هــذا يعنــي أنــه يمكــن أن جتــد مســلاًم علامنيًّــا -وهذا شــائع جــًدا- يقبــل بالعلامنيــة، ولكــن مــن دون تعارضها 
ــدل  ــا ت ــذا م ــن، وه ــع الدي ــة م ــق العلامني ــد إمــكان تواف ــٍة، يؤك ــل ويف حــاالٍت غالب ــن اإلســالمي، ب ــع الدي م
عليــه املحــارضات والنــدوات الكثــرية حــول إمــكان التوفيــق بينهــام، وأنــه يف قانــون العلامنيــة نفســه ال يوجــد 
تعــارٌض بــن الديــن والعلامنيــة، وأنــه مــن املمكــن أن تكــون الدولــة علامنيــًة ومســلمًة أو مســيحيًة يف الوقــت 
نفســه، )انظــر املحــارضات الكثــرية ملركــز حرمــون، وأيًضــا حمــارضات وكتابــات د. حســام الديــن الدرويــش 

وتركيــزه الدائــم عــى أملانيــا وبريطانيــا كمثاَلــن(. 
ــون  ــا، ويطالب ــة فرنس ــدث يف علامني ــام ح ــر ك ــة والفك ــذري يف السياس ــول اجل ــرة التح ــون فك ــؤالء يرفض ه

(33)  هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، ص98.

(34)  المرجع نفسه، ص99.
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بسياســٍة إصالحيــٍة »معتدلــٍة« ويعتقــدون أيًضــا بوجــود دوٍل كأملانيــا وبريطانيــا يمكــن أن توجــد فيهــا علامنيــٌة ال 
تفصــل الديــن املســيحي عــن الدولــة متاًمــا وبشــكٍل مطلــٍق، فهــذا يعنــي حكــاًم إمــكان تطبيــق هــذا املبــدأ عــى 

عــدم وجــوب فصــل الدولــة عــن الديــن اإلســالمي. 
يف احلقيقة إهنم يفكرون يف الدين اإلسالمي، أكثر مما يفكرون يف العلامنية! 

ــرب،  ــف بالغ ــلم املثق ــة املس ــوري يف عالق ــائك واملح ــوع الش ــو املوض ــس ه ــة لي ــوع العلامني ــن موض ولك
إنــام موضوعــاٌت أخــرى جديــدٌة وحديثــٌة تشــكل املحــور األســاس الــذي ينطلــق منــه يف حتديــد عالقتــه مــع 
أوروبــا، أال وهــي الكولونياليــة واالســتعامر األورويب، دراســات مــا بعــد االســتعامر، وإدخــال مفاهيــم جديــدٍة 
ــم  ــعوب، ومفاهي ــن الش ــم م ــى غريه ــن ع ــض« واألوروبي ــل »األبي ــة الرج ــة، فوقي ــول العنرصي ــارية« ح »يس
اندمــاج املهاجريــن يف بــالد األوروبيــن والغــرب؛ وهنــا يســتطيع أن يــرى املــرء بدقــٍة كل مــا يفكــر فيــه املســلم 

ــا.  العلــامين يف باطنــه وظاهــره مًع
إن هــذه املوضوعــات عــى تنوعهــا، وألن املثقــف املســلم العلــامين هــو مثقــف الشــلف التأويــي، ال بــد إًذا 
مــن أن يقــع يف متناقضــاٍت كبــريٍة، تصــل إىل حــد النفــاق وعــدم فهــم الســياق الثقــايف ومســار تطــور الشــعوب 
أو كيفيــة صناعــة املجتمعــات، بــل يصــل األمــر أيًضــا إىل أن يدافــع هــذا املســلم العلــامين املثقــف )اليمينــي يف 
وطنــه واليســاري بشــدٍة يف أوروبــا( عــن فكــرة اليمــن املتطــرف الــذي يعاديــه برشاســٍة يف موضــوع اختــالف 

ثقافــة املهاجــر عــن ثقافــة األورويب »الفوقــي«. وهــذه بعــض األمثلــة الواضحــة: 
ــه  ــي يف وطن ــاه الداخ ــخ منف ــي تاري ــالم كواكب ــتعرض س ــلون(35)، يس ــة رواق ميس ــاالت جمل ــدى مق يف إح
األصــي، بوصــف املنفــى الــذي عاشــه داخــل ســورية. مل يكــن العامــل الثقــايف ســبًبا خلروجــه وإحساســه هبــذا 
املنفــى الداخــي؛ فقــد ذكــر يف بدايــة مقالتــه األســباب السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة والبيئيــة والطبيعيــة التــي 
دفعتــه الختيــار منفــاه، كــام أكــد أن هــذا االختيــار يرتبــط حتــاًم بقطــع اجلســور مــع بلــد املنشــأ يف حماولــٍة لبــدء 

حيــاة جديــدة متاًمــا. 
ويف معرض كالمه عن مسألة اهلوية يف ما يتعلق باهلجرة واملهاجرين يقول: 

»فاهلويــة وحتديدهــا هــي مــن أهــم عوائــق االندمــاج يف جمتمــع املنفــى اخلارجــي، حيــث يتمّســك اإلنســان 
هبــا رافًضــا إدماجهــا أو اســتبداهلا هبويــة موقــع قدمــه وموطــئ رزقــه، وحيــث كرامتــه ُمصانــة، وحيــث حقوقــه 

كاملــٌة وواجباتــه واضحــٌة«. 
يعــرف أي مهاجــٍر عــريٍب ســورٍي أن اليمــن املتطــرف األورويب كــام يســميه العــرب هــو أول الداعــن ملفهــوم 
االنصهــار، أي كــام يدعونــا إليــه ســالم كواكبــي متاًمــا عــر »اســتبداهلا ]أي اهلويــة[ هبويــة موقــع قدمــه ومصــدر 
رزقــه حيــث كرامتــه مصانــة«. حيــث يطالــب اليمــن »املتطــرف« املهاجريــن باالندمــاج الــكي يف ثقافــة البلــد 
املضيــف حتــى يصبحــوا مواطنــن أوروبيــن مشــبعن بحــب البلــد وثقافتــه ويتبنــون تارخيــه. بــل وزاد ســالم 
ــه اليمــن »املتطــرف« وزاد عليــه يف موضــوع قطــع  ــه أو يف منفــاه االختيــاري مــا مل يطالــب ب كواكبــي يف طلبات

اجلســور مــع بلــد املنشــأ.
إن مثقــف الشــلف التأويــي، والــذي يمكــن تســميته يف بعــض األحيــان بصاحب اخلطــاب املــزدوج، يمكن أن 

مقالة سالم كواكبي، الحنين والمنفى، المنشورة في مجلة رواق ميسلون العدد الرابع.  (35)
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يذكــر يف مقالــٍة أخــرى كالًمــا مناقًضــا ضمــن املوضــوع نفســه، حيــث أن الكاتــب نفســه ويف مقالــٍة أخــرى(36)، 
ــا عــر مســألة إدمــاج  وعنــد احلديــث عــن اهلجــرة واليمــن »املتطــرف« الفرنــيس، اعتــر أن األمــر ال يتــم بتاًت
اهلويــة الثقافيــة، بــل مل يذكرهــا أصــاًل، واعتــر أن االندمــاج يتــم عــر ســوق العمــل وتعلــم اللغــة فقــط، أي 
ــًدا يف حســبانه مــا ذكــره يف مقالتــه األوىل عــن أن اهلويــة وحتديداهتــا الســابقة مــن أهــم  ــه بالتــايل ال يضــع أب أن
العوامــل التــي متنــع االندمــاج يف البلــد املضيــف، حــن عــّد اســتبدال هــذه اهلويــة أنــه الســبيل الــذي ســيخلصنا 
مــن ترســبات املــايض. وهكــذا، ويف مقالــة العــريب اجلديــد، اتبــع أســلوًبا تشــليفًيا وتأويلًيــا آخــر دفعــه لنســيان 
العوامــل الثقافيــة أو التأكيــد عــى جتاهلهــا الدائــم متاًمــا كــام هــو احلــال يف حتليــالت اليســار اإلســالمي وخطابه، 
إضافــًة إىل نكــران تأثــري هــذه العوامــل يف مفهــوم االندمــاج. لعلــه كان يف مقالــة رواق ميســلون أكثــر هــدوًءا 
فتذكــر األســتاذة يف اجلامعــة التــي علمتــه طريقــًة أخــرى يف فهــم اهلويــة، ومل يكــن منفعــاًل بشــدة كــام كان عندمــا 

كتــب مقالتــه يف العــريب اجلديــد، واهلل أعلــم!
ال يقطــع املثقــف املســلم العلــامين اجلســور مــع بلــد املنشــأ، فهــو مــا زال منــذ أربعــن ســنة يف فرنســا أو بــالد 
أوروبــا ويركــز اهتاممــه الرئيــس- إن مل يكــن الوحيــد- عــى املســائل التــي تتعلــق بالعــرب واإلســالم. كــام أننــا 
ــخ فرنســا  ــريٍة- للمثقفــن املســلمن العلامنيــن تتحــدث عــن تاري ــًة -مــن بــن مقــاالٍت كث ــرى مقال ــكاد ن بال
وأوروبــا أو مثقفيهــا وآداهبــا وفالســفتها، والتعريــف بحجــم ونوعيــة املعرفــة يف بــالد النــور والثقافــة والتاريــخ 

الكبــري، بــل إن كل اهتاممهــم موجــه إلعــادة ربــط هــذا اجلــر الــذي مل يقطعــوه يوًمــا.
ــب  ــوًة يف قل ــه عن ــيس وإدخال ــخ النف ــتحضار التاري ــو اس ــارف ه ــل املع ــة أو نق ــة املعرف ــوق عملي ــا يع إن م
التحليــل، وهــذا مــا ســيعوق اندمــاج املهاجــر الســوري يف فرنســا عــى اعتبــار أن االنتــداب الفرنــيس هــو إحدى 
ــه  ــا إىل اجلــزم بأن ــل ويســارع هــؤالء أيًض ــع الالجــئ واملهاجــر الســوري مــن االندمــاج! ب ــي متن ــات الت العقب
جيــب عــى كل الســورين عــّد الفرنســين حمتلــن ســلبين لوطنــه الســوري، أو منفاهــم الداخــي كــام يقولــون، 
وال يمكــن بالتــايل أن يســمح املثقــف املســلم العلــامين بوجــود ســورين ينظــرون إىل الفرنســين املنتدبــن بعــٍن 
أخــرى غــري الواقــع النفــيس واإلســالمي أو املفهــوم الوطنــي التقليــدي عنــد هــؤالء. وهــذا يعنــي فــرض نظــرٍة 
عربيــٍة إســالميٍة عامــٍة عــى مفهــوم تلــك احلقبــة التارخييــة، التــي تتبناهــا أغلبيــة املســلمن العــرب يف عالقتهــم 

مــع فرنســا.
كــام يســارع املثقــف املســلم العلــامين قبــل غــريه للســخرية أو النقــد الــالذع للعــريب الــذي يقطــع اجلســور 
فعلًيــا مــع بلــد املنشــأ، لينتمــي إىل حضــارٍة وثقافــٍة جديــدٍة، بقــول إنــه »ينــزع جلــده« أو إنــه »يتنكــر ألصلــه« 
أو »إنــه دوينٌّ جتــاه الغــرب«، والكثــري مــن الصفــات التــي ال تعــر عــن أي توجــٍه ديمقراطــٍي، أو منــح أي نــوٍع 
مــن احلريــة الفرديــة لألشــخاص يف تقريــر ليــس أوطاهنــم فحســب، بــل هوياهتــم الثقافيــة أيًضــا، وهــم يف هــذه 
احلــال يلصقــون التهــم بـــ »املتغربنــن« الذيــن تنكــروا لبلداهنــم التــي ولــدوا فيهــا، بــل ويصــل األمــر إىل حرمان 
اإلنســان مــن حــّق اســتخدام ملكــة التعبــري عــن أفــكاره بحريــٍة وعــدم االعــراف بأنــه وحــده صاحــب احلــق 

فيهــا، بنعتهــم بـــ »عــرب اخلدمــة« أو »املتصهينــن اجلــدد« ومــا إىل ذلــك مــن األوصــاف الشــعبوية املبتذلــة.
قــد يكــون املســلم املثقــف العلــامين الــذي يعــادي الغــرب، مســلاًم، إال أنــه لــن يكــون مثقًفــا وال علامنًيــا إذا 
اقتــرصت قراءاتــه عــى العموميــات واملقــاالت الصغــرية فحســب، أو إذا قــرأ ومل يســتطع فهــم مــا يقــرأ، وإن 

ــاج 27  ــودة واالندم ــن الع ــوريون بي ــون الس ــوان الالجئ ــد، بعن ــي الجدي ــة العرب ــي صحيف ــورة ف ــة منش مقال  (36)

حزيــران/ يونيــو2021.
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فهــم ومل يســتطيع أن يفعــل شــيًئا، وهــذا الــيء يامثــل متاًمــا النكتــة البلجيكيــة حــول الفرنســين: ملــاذا يضحــك 
ــا  ــا، وثالًث ــادة تالوهت ــد إع ــا عن ــامعها، وثانًي ــد س ــك أواًل عن ــه يضح ــة؟ ألن ــى النكت ــراٍت ع ــالث م ــيس ث الفرن

عندمــا يفهمهــا. 
ال يمكــن إًذا للمثقــف املســلم العلــامين فهــم العقليــة األوروبيــة والــروح التنويريــة التــي محلــت مشــاعل النور 
التــي أضــاءت طريــق حتريــر العقــل األورويب. وبــدل أن يســتفيد مــن العلــم الــذي اكتســبه يف بــالد األنــوار يف 
نقــد تاريــخ العــرب واملســلمن ودينهــم وحتليلــه وســر أغــواره العميقــة، راح ينتقــد أوروبــا نفســها، ويبحــث 
ــة  ــه العربي ــى ثقافت ــا ع ــة ثقافته ــعوهبا وفوقي ــة ش ــن عنرصي ــتعامرها وع ــن اس ــدث ع ــا ويتح ــا يف تارخيه انتقائًي
ــا  ــر، إىل إدخاهل ــع اجل ــل قط ــة قب ــه العربي ــن ثقافت ــروب م ــة اهل ــى حماول ــبٌّ ع ــه منص ــالمية، وكل اهتامم اإلس

قــًرا أو شــلًفا يف »بلــده« األورويب بعــد قطــع اجلــر.
ــة،  ــعوب األوروبي ــات والش ــد احلكوم ــا، ض ــة ضده ــاب الكراهي ــث خط ــا، وب ــة ألوروب ــاداة اليومي إن املع
والبحــث عــن أي تفصيــٍل ســيٍئ يف تاريــخ أوروبــا، والتكــرار الدائــم ملقــوالت العنرصيــة األوروبيــة 
ــات  ــة الرجــل األبيــض« وكتاب ــل »عنرصي ــا مــن أمــريكا مث ــارات مســتوردة حديًث ــة... إلــخ، كلهــا عب والفوقي
مــا بعــد الكولونياليــة التــي أصبحــت هتــم املســلمن املثقفــن الذيــن يعيشــون يف أوروبــا، وأيًضــا اهتــام الرشطــة 
ــذي يعيــش يف  ــة املمنهجــة، هــي أحاديــث املثقــف املســلم العلــامين ال ــة بالعنــف املمنهــج، والعنرصي األوروبي
ــائل  ــات ووس ــز الدراس ــالت ومراك ــف واملج ــات الصح ــى منص ــون ع ــؤالء املثقف ــتوىل ه ــد اس ــا. لق أوروب
ــلمون  ــون املس ــه اإلصالحي ــم ب ــذي مل يق ــاب ال ــن اخلط ــوع م ــذا الن ــث ه ــل ب ــن أج ــي م ــل االجتامع التواص
يف زمــن عبــده واألفغــاين أنفســهم. كان هــذان أكثــر ذكاًء عــى األقــل، أو لنقــل أكثــر إســالميًة وفهــاًم لطبيعــة 
ــم  ــن طريقه ــأت ع ــن نش ــن الذي ــن املعارصي ــلمن العلامني ــن املس ــن املثقف ــرًيا م ــر كث ــالم، أكث ــم اإلس وحج
ــٌة  ــارة، غريب ــن احلض ــٌة ع ــاج، غريب ــض االندم ــا، ترف ــى أرض أوروب ــٌة ع ــٌة طاغي ــوريٌة عربي ــعبيٌة س ــٌة ش ثقاف
عــن املجتمــع األورويب املحيــط، معاديــٌة لــه، وكل مههــا أن تثبــت لــألورويب أن اإلســالم واملســلمن عــى قــدر 
املســاواة بــل ربــام يتفوقــون عــى األوروبيــن وبالدهــم وأدياهنــم وثقافاهتــم، فراهــم يركــزون عــى أن احلجــاب 
رمــٌز للدفــاع عــن حريــات وحقــوق اإلنســان. وهــم يف بالدهــم العربيــة ُيعــدون أن احلجــاب رمــٌز دينــي ورمــُز 
طاعــٍة وعفــٍة وإيــامٍن، ولكنــه يتحــول يف أوروبــا ببســاطٍة إىل نــوٍع مــن حريــة اللبــاس. حياولــون بشــدة الركيــز 
عــى إنتاجــات »العــرب واملســلمن« الغارقــة يف املــايض إلعــادة إدخاهلــا يف جســد الثقافــة األوروبيــة عــى أهنــا 
ــه حيــارب سياســة التهميــش األورويب واالســتعالء  األســاس لنهضــة األوروبيــن، أو حيــاول البعــض قــول إّن
الثقــايف األورويب املمنهــج الــذي هيمــش مســامهات هــؤالء »العــرب واملســلمن«. إن املســلم املثقــف العلــامين 
يطّبــق متاًمــا سياســة املســلمن األصوليــن واإلصالحيــن يف عــرص النهضــة، بــل وحيــاول البحــث يف كتابــات 
ــة، أو  ــل، أو املدني ــة العق ــا كلم ــرت فيه ــيٍة ُذك ــل هامش ــى مج ــرداٍت أو حت ــن مف ــلمن ع ــرب واملس ــه الع مبدعي

ــة«. ــات أكاديمي ــمى »دراس ــام األورويب بمس ــفها أم ــة، ليؤرش العلامني
أمــا يف موضــوع اهلويــة الثقافيــة والوطنيــة وموضــوع حقــوق اإلنســان واحلريــات والديمقراطيــة فهنــاك حالــٌة 
خاصــٌة يتميــز هبــا املثقــف العلــامين الســوري، مســلاًم كان أم مســيحًيا، ويشــرك فيهــا مــع العريب الســوري املســلم 
العــادي، وهــي أنــه يســتطيع، مــن وحــي ثورتــه الســورية، تعليــم الفرنــيس واألورويب مبــادئ الديمقراطيــة، بــل 
ويســتطيع بســهولٍة تعليمــه مبــادئ احــرام حقــوق اإلنســان ويقــوم بالتنظــري عليــه، ويســقط صفــات العنرصيــة 
ــا،  ــد عنه ــٌد كل البع ــو بعي ــوري؛ فه ــريب الس ــلم الع ــاة املس ــط حي ــم نم ــي ال تالئ ــة الت ــادئ األوروبي ــى املب ع
ــه يعتقــد أن تاريــخ االســتعامر  ــا والتــي مل يعتــد عليهــا، كــام أن ومــن ثــم فوجــئ بحجــم »العنرصيــة« يف أوروب
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ــد  ــه، فينتق ــعب األورويب وعنرصيت ــص الش ــٌر خي ــو أم ــورية ه ــيس يف س ــداب الفرن ــا أو االنت ــيس يف أفريقي الفرن
ــعبه  ــه وش ــرئ نفس ــام ي ــتعامر، في ــال االس ــت بأفع ــي قام ــة الت ــات األوروبي ــاد احلكوم ــل انتق ــعب قب ــذا الش ه
الســوري مــن احتــالل لبنــان مثــاًل وعنرصيتــه جتــاه الشــعب اللبنــاين بالقــول إنــه كان مــن أفعــال نظــام حافــظ 
األســد املســتبد، والشــعب الســوري بــراء منهــا، بــل وال يعدهــا نقطــًة ســوداء يف تارخيــه، بوصفهــا أهنــا ال متثــل 
جــزًءا مــن ســوريته. ومــع ذلــك يســتطيع بســهولٍة إلصــاق العنرصيــة بــكل األوروبيــن دفعــًة واحــدًة، شــعًبا 
ــًدا يف  ــع أب ــه ال يامن ــا، ولكن ــة مــوارد أفريقي ــاه بســبب رسق وحكومــًة، ويتهمهــم بالعيــش يف مســتوى مــن الرف
التقــدم إىل طلــب جنســية بلــٍد احتــل بلــًدا أفريقًيــا، راغًبــا يف التمتــع بمزايــا هــذه الرقــة ومســتوى الرفاهيــة، 

وثــم يقــول يف هنايــة كل حديــٍث: 
»انتبــه! أنــا فرنــيٌس وأنتقــد فرنســا عــى تارخيهــا االســتعامري«، معتقــًدا أهنــا مجلــٌة ســحريٌة متنحــه ميــزة أنــه 
ــيًئا  ــالمي« ش ــرف اإلس ــن املتط ــاب »اليم ــلمة واإلره ــّد األس ــرورة إىل ع ــارع بال ــٌي، ويس ــاٌن ديمقراط إنس

ــٌة«.  ــالٌت ثقافي ــميها »حتلي ــي يس ــه الت ــيس يف مقاربات ــرف« الفرن ــن »املتط ــاداًل لليم مع
ــًة،  ــيًة أجنبي ــاًل جنس ــى حام ــا، يبق ــية بالده ــل جنس ــا، وإن مح ــامين يف أوروب ــف العل ــيحي املثق ــلم واملس املس
ــه  ــده وال بَعَلم ــم ببل ــال هيت ــد؛ ف ــذا البل ــا يف ه ــا حقيقًي ــًدا مواطنً ــه أب ــد نفس ــه ال ُيع ــفٍر، إال أن ــواز س ــاًل ج حام
ــده  ــو بل ــه« نح ــه وعلامنيت ــه »ثقافت ــرصٌة يف توجي ــاه منح ــل إن كل قضاي ــد، ب ــه اجلدي ــه وال بمجتمع وال بجيش
القديــم. لقــد نــدم هــذا اإلنســان عــى قطــع اجلــر »تشــليفًيا«، فحــاول تأويــل عقــدة النقــص فيــه واغرابــه 
عــن احلضــارة بفقــدان الذاكــرة والوقــوف عــى عتبــات أطــالل جــٍر مل يقطعــه هنائًيــا ومل يفكــر أبــًدا يف قطعــه، 

ــة مســتمرة.  ــان عربي ــة هذي ــام فقــط يف حال رب
إن املثقــف املســلم الســوري العلــامين واملثقــف املســيحي الســوري العلــامين نمطــان ملثقــف الشــلف التأويــي، 

مصابــان بمــرٍض طويــٍل مــع احليــاة، اســمه املــرض بالغــرب.
قال إرنست رينان: إن حترير مسلٍم من دينه، أكر خدمٍة يمكن أن يقدمها املرء له. 

إنــه خمطــئ بــال شــك، ألنــه مل يتحــدث إال عــن املســلم الــذي يعيــش يف بــالد اإلســالم، ولــو كان يتحــدث عن 
املثقــف الســوري العلــامين، مســلاًم كان أم مســيحًيا، فأنــا واثــٌق مــن أنــه كان ســيقول: إن حتريــر العــريب الســوري 

العلــامين املثقــف مــن مرضــه بالغــرب أكــر خدمــٍة يمكــن أن يقدمهــا املــرء لإنســان واحلضــارة األوروبية. 
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