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 :اإلسالمي عالمنا العربي قراءة في مسارات
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A reading in the processes of our Muslim Arab 

world: do we have a horizon for existence? 
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 :اإلسالمي  عالمنا العربي  قراءة في مسارات

لنکون؟ أفق لنا  يّ أ  
 

 

 : ملخص

خصوصيات غر�ية ال عالقة للمجتمعات العر�ية    ، ��أن التنو�ر والعقالنية والتحضر  كث��ون �عتقد  

أمامھ،    الوضعيات الدونية  ولبعض  يالغر�  لتبخيسنوعا من القبول ل�� مجتمعاتنا    اإلسالمية ��ا، فنالحظ

 ع�� مجموعة من املواقف واملمارسات املهينة ال�ي يتبناها �عض األفراد واملؤسسات.  

لتعا�� ع�� العر�ي املسلم، بل وا��امھ املستمر ب�ونھ إرهابيا  أما �� ا�جتمعات الغر�ية، فإن العنصر�ة وا

املشينة، الّنعوت  بمختلف  �عتھ  إ��  إضافة  واألفالم  و  بالضرورة،  ال��امج   �� شائعة  أصبحت  أمور   ��

ا�جتمعات الغر�ية، ناهيك عّما يتم تبنيھ من    �� ممارساتھ اليومية داخل  واعتاد عل��ا املواطن  وال�وميديا،

�ّل هذا، وغ��ه، يضع املثقف العر�ي أمام مسؤولية إعادة قراءة مسارات    ات �� السياسات ا�خارجية.اختيار 

 لبناء غد مشرق �ستحقھ ب�ن األمم. طرح أفق جديد ومن أجل من أجل التنو�ر أوال، مجتمعاتنا

النكسة،  :املفاتيح ال�لمات   اإلسالمي،  العر�ي  العالم  الغرب،  التثو�ر،  �سق    التنو�ر،  الرقمية،  الثورة 

 بديل. 

 
Abstract: 
 
The west was not unique in possessing a rational and critical thinking of reality. Many 

other great civilisations had their own rationality. The Greek philosophy that was at the 
origin of enlightenment in the west reached the Islamic world when the centre of the 
Islamic empire moved from Damascus to Baghdad, and the Caliph Al-Mamun founded 
Bayt Al-hikma -The House of Wisdom, which was an observatory, a library and a 
translation centre in 832 CE. 

Yet, many actors believe that rationality is a western specificity that the Arab Muslim 
world is far from being enlightened. 

Observing the humiliation and contempt attributed to Arab Muslims,  we tried to use 
the origins so as to link the past to the present in an attempt to rereading and 
understanding. 
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 : المقدمة  -1

يتوّ�ح لنا اليوم ع�� املالحظة املباشرة �جر�ات األحداث السياسية �� عاملنا املعاصر أّن الدول العظ�ى 

الدولية، السياسات  س��   �� والتحكم  الك��ى  التحالفات  بناء  ع��  القادرة   �� ا�خطط    اقتصاديا  ورسم 

�� مجتمعات عاملنا العر�ي اإلسالمي تمثل للذات ولآلخر الغر�ي،    �� ح�ن ي���خ  ة. االس��اتيجية املاكرودولي

ٌل �عكس الواقع املأزوم، بل ويعيد إنتاجھ.
ّ
ونالحظ نوعا من تبخيس الذات واالنبطاح أمام اآلخر، كما    تمث

ھ قادم من �وكب آخر، و�واكب ذلك تبخيس    األذ�ى، وكما لو لو أّن الغر�ي هو 
ّ
لثقافتنا وحضارتنا ولغتنا  أن

 العزوف ع��ا جميعا.  ثم

يطرح الوضع املأزوم �� العالم العر�ي واإلسالمّي مسألة الهوّ�ة وحقوق املواطنة والعالقة بالعالم الغر�ي  

ات �� مواجهة اآلخر وضرورة تفعيل دور املثقف الغائب من أجل التنو�ر والتثو�ر و�عادة البناء.
ّ

ل الذ
ّ
 وتمث

 سئلة اآلتية منطلق بحثنا هذا: ف�انت األ 

 �� ح�ن نتأخر نحن؟  ملاذا يتقدم اآلخرون-

 هل التنو�ر خصوصية غر�ية؟-

 هل الغر�ي أذ�ى من العر�ي؟-

 كيف تّم التطبيع مع التبخيس؟ -

قد تبدو هذه األسئلة كالسيكية �� ظاهرها، لك��ا تظل شرعية وضرور�ة �� ظل الواقع املعيش حاليا ب�ل  

 لعر�ية اإلسالمية.ا�جتمعات ا

ال�ي  ��  لإلجابة ع املهّمة  ا�حطات  ببعض  والتذك��  با�حاضر،  املا��ي  ر�ط  من  �ان البد  األسئلة،  هذه 

مجتمعاتنا    �� اليوم  معها  نتعا�ش  ال�ي  الك��ى  املفارقات  حجم  أك��  لنو�ح  مجتمعاتنا،  مسارات  عرف��ا 

ا، دون إغفالنا ترك بوابة األمل مشرعة لبناء غد  العر�ية اإلسالمية �عد �ل ا�حطات التنو�ر�ة ال�ي عشناه

 أفضل.

و�� بدايات القرن ا�حادي والعشر�ن، أّن العالم �عيش تحوالت ك��ى أساسها    يمكننا أن نالحظ اليوم، 

ومن    الثورة الرقمية وتداعيات العوملة ع�� وسائل االتصال ال�ي جعلت العالم يتحول فعال إ�� قر�ة صغ��ة.

 
ّ
لت نقلة نوعية عرف��ا البشر�ة، إ��ا ثورة تكنولوجية     معاصرة هذه الثورة الرقمية ال�يثّم �ان لنا حظ

ّ
ش�

ال�ي نرصدها    فبناء ع�� معطيات التفاعل االجتما�� مع آليات هذه التكنولوجيا،  من نوع جديد غ�� مسبوق.

ضارة البشر�ة بل  بفعلها معالم ا�ح  نتوقع حدوث تحوالت جذر�ة عميقة وغ�� مسبوقة، ستتغ��  عن كثب،

ية،
ّ
إّ��ا فرصة غ�� مسبوقة بالنسبة إ�� مجتمعاتنا إلحداث التنو�ر والتثو�ر    واملنطق املتب�ى سابقا بصفة �ل

املثّقفون، يقودها  سلمية  ترافعية  اق��احية  قوة  �شكيل  اإلرادة    ع��  لها  لتستجيب  الشباب  و�تبّناها 

 السياسية. 
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 العربي االسالمي: إضاءات التنویر بالعالم  -2

إذا �ان التنو�ر �� القرن الثامن عشر قد ارتبط �� الغرب بفالسفة ومفكر�ن أعلوا من قيمة اإل�سان  

رمت إ�� �غي�� واقع    وأحداث  تكنولو��،  ثورات وتطور   وما واكب هذه ا�حركية من  املواطن ومن فكره وعقلھ،

الغر�ي  التنو�ر،  والّتأسيس   املواطن  أسس  والعقالنية،  �حداثتھ...فإن  العقل   �� خصوصية    ال�ي  ليست 

  ما �عت�� خصوصية   وفصل للّسلط ومأسسة �حقوق املواطنة هو  غر�ية، بل ما تال عقالنية الفكر من ثورات

فقد انبثقت عن عقالنية التنو�ر �� القرن الثامن عشر قطيعة إ�ستيمولوجية مع املوروث    غر�ية.  تار�خية

عقال�ي الّدوغمائي. 
ّ
 الال

فهناك حضارات أخرى قديمة    م يكن الغرب وحده من يملك فكرا تنو�ر�ا عقالنيا ضمن ثقافتھ،لكن ل

التنو�ر عرفت  ال�ي  وعر�قة  اإلغر�قية  فالفلسفة  العالم    والعقالنية.  بلغت  تنو�ره،  الغرب  م��ا  استو�� 

مركز  �� األمر  استقر  عندما  وح�  اإلسالمي  دمشق،  �عد  ببغداد  اإلسالمّية  ا�خليفة  اإلم��اطورّ�ة  أّسس  ن 

  �� العلوم  832املأمون  نقل  ثمارها  من  ف�ان  لل��جمة،  ومركزا  ك��ى  مكتبة  �ان  الذي  ا�حكمة  بيت  م 

 ولغات أخرى إ�� اللغة العر�ية.    والفلسفات واآلداب من اللغة اإلغر�قية

 وسور�ا و�الد فارس.  مصر  �� ذلك ا�ح�ن، �ان البلد اإلسالمّي يضّم بلدانا تأثرت بالثقافة اإلغر�قية، و��

تمثالت  رت  انتش ف يتب�ى  م��م  الكث��  جعل  مما  املسلم�ن،  ب�ن  ا�حر  والفكر  والعقالنية  التنو�ر  بذور 

متناقضة مع الفكر الّرس�ّي الّسائد، و�جاهر بأف�ار معارضة للمقّدس السيا��ي والدي�ي، أف�اٌر عملت ع��  

 .التشكيك �� املسلمات و�عر�ة املتناقضات

شرعية  والّدور   باسم  واملساجد  الساحات  امتألت  الفكري   االج��اد،  ا�حر    بالغليان  النقاش  و�خب 

ف�ان   واملتصوفة،  والفالسفة  والكتاب  الشعراء  النظر...فأبدع  و�عادة  التأمل  من  آفاق رحبة  املنفتح ع�� 

ا    ثلة كب��ة من املثقف�ن   وجاء إبداع  والسائد،  املوروث  صوب   فكرا حرا ُمَوّجًها
ً
إ�� تحر�ر العقل وتنو�ر  هادف

 . 1املواطن�ن

�� الغرب، فإن إحدى أش�ال هذا املفهوم قد �انت حاضرة ��    أساس التنو�ر  إذا �ان مفهوم "العقل" هو

العر�ي واإلسالمّي. ر املع��لة ونظروا  العالم 
ّ

العقل والعقالنية، ف�ان    حيث فك وجادلوا باسم إعالء سلطة 

كث��  رفضوا  كما  جاد��م،  فاعت��وها  التأو�ل  العقل،  يقبلها  ال  وال�ي  للرسول،  املنسو�ة  األحاديث  من  ا 

، 3حضارتنا  ونالحظ كذلك حضورا لإل�سية �إحدى خصائص التنو�ر ��  .2موضوعة وغ�� �حيحة اإلسناد

 
ً
فقد رصدت �ّل من ثورة القرامطة وثورة الزنج بالعراق  ،  حيث �ان اإل�سان �� مركز االهتمام فكًرا وممارسة

 
1-KanzaKassimi, Des manifestations de la libre pensée dans le monde arabo-musulman, Presses 
Universitaires Lille , France, 2009. 
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�� التعب�� عن إحدى أش�ال    وقام املتصوفة أيضا بدورهم  ...  1ق إ�سانية اإل�سان وتحر�ره من العبوديةتحقي

�� مركز ال�ون، فقد تم رفعُھ إ�� مرتبة عليا تضا�� مرتبة األلوهية    يتموقع  اإل�سية ع�� جعلهم اإل�سان

والفناء  حاد 
ّ
االت ال�امل  ع�� مفاهيم  واإل�سان  بوحدة  ...كما ذهب  2وا�حلول  االعتقاد  إ��  املتصوفة  �عض 

 . 3الّديانات و�التسامح �� عالقة �عضها ببعض واح��ام االختالف

السائدة املعتقدات  �ل   �� العقال�ي  الشك  تب�ي  إ��  أيضا  "الش�اك"  عبد  4وذهب  الباحث  د 
ّ

أك كما   ،

هو برزو�ھ  بأن  بدوي  أهمية    الرحمان  إ��  االنتباه  استطاعت  فر�دة  أجل  �خصية  من  الشك  استعمال 

هذا واخ��ق الفكر التنو�ري أش�اال متعددة من التجليات م��ا التنظ��ي وم��ا    .5إ�� اليق�ن العقال�ي  الوصول 

  فتنوعت أش�ال العقالنية �� العالم العر�ي اإلسالمي   العم�� ع�� حر�ات ثور�ة ناضلت ألجل حقوق اإل�سان.

، وم��ا النا�ع من  6لسفة اإلغر�قية وثقافات العوالم ال�ي تم اكتساحهاوتمظهرا��ا، م��ا الفلسفي املتأثر بالف

لكن، و�الرغم من هذا الغليان التنو�ري �� العالم العر�ي اإلسالمي،  .  شرعية االج��اد والتأو�ل للنص القرآ�ي

ت الدوغمائية م�ان التنو�ر
ّ
 طو�لة الحقة...ملدة    واستمر األمر فقد حل

 : ات االصطدام بالعالم الغربيفي الحدیث عن تداعی -3

ع�� آليات استعمار�ة أنتجت   �عد سن�ن طوال من الدوغمائية، اصطدم العالم العر�ي اإلسالمّي بالغرب

 اختيارات متباينة من ا�حاوالت للتصدي ولل��وض... 

   بونابارت: مصر بعد دخول نابلیون    - 1- 3

صدمة مواجهة املستعمر الغر�ي الذي استقر ملدة    1798عرفت مصر �عد دخول نابليون بونابارت سنة  

 ثالث سنوات استطاع خاللها إنتاج التأث�� الذي ا�عكس ع�� البنيات السياسية واالجتماعية والثقافية. 

  الفيودا��   استطاع محمد ع�� الوصول إ�� السلطة و�دء العمل ع�� إصالح بنيات اإلنتاج  1805ففي سنة  

كما قام بإرسال البعثات    تحديث االقتصاد املرتكز ع�� الصناعة والفالحة،وتخفيف سلطة علماء الدين، و 

 .7العلمية إ�� خارج الوطن

 
1-A. Badawi, «L’humanisme dans la pensée arabe», in Revue StudiaIslamican°VI, presses de A. Bontemps, 
1957, Paris, France .  
2-KanzaKassimi, Des manifestations de la libre pensée dans le monde arabo-musulman, op.cit, pp (163-170-
163). 
3-Ibid, pp. (168-169). 
4-Ibid, p. 226. 
5-A. Badawi, revueIslamica n° VI, op.cit, p. 176. 

 . 1999محمد عبد الحميد حمد، الزندقة والزنادقة تاريخ وفكر، دار الطليعة الجديدة، الطبعة االولى، دمشق، سوريا،  -6
ول، شتنبر )الجامعة (جريدة مغربية التاريخية، وشروطها النهضةعبد الصمد بلكبير، -7

ٔ
 .5، ص 1982، العدد اال
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العر�ي اإلسالمي ومقارنتھ  ا�حال  التغي�� ومساءلة واقع  إ��  بزغ و�� وط�ي �س��  الظروف    �� ظل هاتھ 

الغر�ية. �  با�حضارة  محمد عبده ورشيد رضا  بقيادة  مصر   �� تّيار سلفّي  ب�ن  فنشأ  ما  للتوفيق  � محاولة 

ا�حداثة الغر�ية واملوروث الثقا�� اإلسالمي لغاية تحديث ا�جتمع وجعلھ يواكب التحديات و�تجاوز وضع  

كما ظهر بمصر آنذاك أيضا تيار لي��ا�� رادي�ا�� يدعو إ�� التما�� مع ا�حضارة الغر�ية والتخ��    االنحطاط.

ف�ان �� قيادة هذا التيار �ل من شب��    العر�ي اإلسالمي عامة.   انتماء مصر التار��� للمشرق وللعالم   عن

وسالمة مو��ى  (من أصل لبنا�ي)  وفرح أنطوان(من أصل سوري)  وأديب إ�حاق(من أصل لبنا�ي)  الشميل

 ". وطھ حس�ن ع�� كتابھ "مستقبل الثقافة بمصر

 نھایة عھد الخالفة المقدسة:   - 2- 3

 ضعفها  فبعد هز�م��ا وتب�ن  اإلم��اطور�ة العثمانية �� ا�حرب العاملية األو�� �ارثية،اعت��ت نتائج مشاركة  

 أمام الغرب، انت�ى األمر بدخول االستعمار للعالم العر�ي اإلسالمي وتجزئتھ.

ظل   ا�جديدة��  األوضاع  الثورة  هذه  تنظيم  ع��  أتاتورك  كمال  مصطفى  ا�خالفة    عمل  منظومة  ع�� 

ف�ان البدء انطالقا    لتحر�ر تركيا وجعلها جمهور�ة حداثية علمانية ع�� غرار األنظمة األورو�ية.  اإلسالمية 

، ثم تال ذلك إ��اء عهد  1922�� نوفم��  ،  من تقليص سلطات ا�خليفة وجعلها تقتصر ع�� السلطة الروحية

 .1924الفة �� الثالث من مارس  ا�خ

أتاتوركو  كمال  مصطفى  ذلك،عمل  �عد  فعوض    ،  واملشر��،  العر�ي  بالعالم  تركيا  عالقة  قطع  ع�� 

كما    د �� الزواج.وكذا التعّد   وا�حجاب،  ، ا�حروف العر�ية با�حروف الالتينية، ومنع استعمال اللغة العر�ية

لوض�� الغر�ي، وتب�ى ا�جمع ب�ن القوان�ن اآلتية: القانون  عوض كمال أتاتورك التشريع اإلسالمي بالقانون ا

ووضع أتاتورك حدا لتدريس الدين   السويسري املد�ي، والقانون ا�جنائي اإليطا��، والقانون التجاري األملا�ي.

  اإلسالمية فقد عاشت التجر�ة كما لو   اإلسالمية. أما الشعوب  ا�حاكمكما أن�ى اعتماد  باملدارس العمومية  

 .1�ا ا��يار شامل لهاأ�ّ 

 تجزئة العالم العربي اإلسالمي:   - 3- 3

�عرضت الدول العر�ية اإلسالمية إ�� الهيمنة االستعمار�ة الغر�ية، و�انت النتيجة �� "بداية االصطدام   

رؤ�تھ   لتشمل  امتدت  اإلسالمي  العر�ي  با�جتمع  عميقة  لتحوالت  انطالق  ونقطة  غ�� مسبوقة  شروط  مع 

 :3��ي العر�ية اإلسالمية كما ي��االستعمار�ة الغر�ية املباشرة ع�� األرا ف�انت الهيمنة .2لنفسھ وللعالم"

 سنة من االستعمار الفر���ي.  132أي  :1962إ��  1830من  ا�جزائر: -

 سنة من االستعمار ال��يطا�ي. 79أي   ،1971-1916/ 1892من  املتحدة:اإلمارات العر�ية  -

 

1- Abdou Filaly- Ansary, L’Islam est-il hostile à la laїcité ?, éd Fennec, Casablanca, 1999, page 53. 
2- Ibid, page 51. 
3- François Burgat, L’Islamisme en face, Découverte, Paris, 1996, page 24. 
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من طرف اململكة املتحدة، إضافة إ�� عشر�ن    1936-1882من طرف فر�سا. ثم    1801-1798  مصر:  -

 .1956إ��  1936سنة من ا�حضور العسكري اإلنجل��ي بقناة السويس من 

 سنة من االحتالل ال��يطا�ي. 12أي  ،1932إ��  1920من  العراق: -

 يطا�ي.سنة من االحتالل ال��  24، أي 1946إ��  1922من  األردن: -

 سنة من االستعمار ال��يطا�ي.  61، أي 1961إ��  1899من  ال�و�ت: -

 سنة من االحتالل الفر���ي.  26، أي 1946إ��  1920من  لبنان: -

 سنة من االحتالل اإليطا��.  40، أي 1951إ��  1912من  ليبيا: -

 سنة من االحتالل الفر���ي. 53، أي 1960إ��  1907 من مور�تانيا: -

 سنة من االحتالل ال��يطا�ي.  58، أي 1956إ��  1898ن: من  السودا -

 سنة من االحتالل الفر���ي.  26، أي 1946إ��  1920من   سور�ا: -

 سنة من االحتالل الفر���ي.  75أي  ،1956إ��  1881 تو�س: من -

 سنة من االحتالل ال��يطا�ي.   128أي  ،1967إ��  1839من  ):اليمن (ا�جنوب -

 سنة من االحتالل الفر���ي.  44، أي 1956إ��  1912املغرب: من  -

 تکتمل: محطات تثویریة لم  -4

 .1عر�ي"الر�يع ال"محطة ما �سّ�ى ��ضة" إ�� المن "

البعثات العلمية إليھ،    ع��   نتيجة لالصطدام بالغرب ع�� االستعمار أو   تجدد بالعالم العر�ي اإلسالمي، 

�عميم التنو�ر حينا والتصدي للنكسة    متباينة التوجهات، و�ان الهدف هوتيارات    الغليان الفكري من خالل 

 حينا آخر. 

 المسلمین:   لنكسة العرب   تیارات فكریة، في المحاولة للتصدي   - 1- 4

 التیار اإلصالحي كتتویج إلصالحات محمد علي:   -1- 1- 4

بقيادة مثل    قام  عدة،  مناطق  من  املثقف�ن  من  مجموعة  التيار  التو���ي هذا  الدين  وخ��   الطهطاوي 

ت القواسم الفكر�ة املش��كة    واألفغا�ي ومحمد عبده وال�واك�ي ورشيد رضا ...
ّ
فيما  ب�ن هؤالء املثقف�ن  وتجل

 ي��:

 
سندت لهاته المحطة التثويرية من طرف اإلعالم الغربي، فتبناها "-1

ٔ
غلبية، لكْن الربيع العربي" هي تسمية ا

ٔ
هناك تباين في الرؤى  اال

 حولها. 
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أساس نكسة ا�حضارة العر�ية اإلسالمية. لكّ��م    هو   ھ ضرورة فتح باب االج��اد ع�� اعتبار أّن إقفال  -

إ�� أصول   العودة  أّن  إ��اعت��وا  والتأو�ل    الدين اإلسالمي و�األخص  النظر  القرآن خطوة ضرورّ�ة إلعادة 

 �ش�ل يتوافق ومستجدات ا�حداثة. 

ھ  -
ّ
يدعوا إ�� استعمال العقل و��� البحث    أّن اإلسالم ليس ضد العقل وال ضد االكتشافات العلمية، بل إن

 العل�ي �� �ّل ا�جاالت ودون أية حدود. 

السياسي  - املبادئ  واملؤسساتأّن  االنتخابات  وكذا  اإل�سان،  وحقوق  ا�حديثة  مثل    ة  السياسية 

،  الشورى رك��ة املنظومة "الديمقراطية اإلسالمية"  جزء من مبادئ اإلسالم، ع�� أساس اعتبار  ال��ملان،��

 .1مؤّسس ملنظومة سوسيوسياسية حداثية ال تضاه��ا أية منظومة  أّن اإلسالمو 

 التحدیثي: التیار   -2- 1- 4

ا التيار هو اآلخر عن  �� عهد محمد ع��، وقد  نتج هذا  بالغرب  للدراسة  ال�ي سافرت  العلمية  لبعثات 

ما    مع ا�حضارة الغر�ية، وهو  إ�� التما��  اإل�جاب الكب�� بالغرب لدرجة الدعوة  نوًعا من  لوحظ أّن لد��م

  وأديب إ�حاق،   شب�� الشميل،و   وسالمة مو��ى،  العقاد،  محمود  وعباس  لوحظ لدى �ل من طھ حس�ن،

 . 2وفرح أنطوان وغ��هم

إ�� استمرار�ة االستعمار لألرا��ي العر�ية وثورة    و�� ظل الّنتائج املدّمرة ل�حرب العاملّية األو��، إضافة 

سياسية أحزاب  �شأت  أتاتورك،  الالئكية.    كمال  والقومية  واالش��اكية  الشيوعية  م��ا  العر�ي  العالم   ��

واس��اتيجيا��ا، ف�ان هناك أحزاب مثل حزب    وجميعها ترتكز ع�� التنظ�� الفكري كمرجعيات لفلسف��ا

 األحرار ....  البعث السوري اللبنا�ي والعرا�� وتيارات الضّباط

 اإلصال�� ليتب�ى مواقف وردود أفعال متباينة.  و�� السياق نفسھ انبثق التطرف من عمق التيار 

 للمواجھات: ي كمحرك  التطرف اإلسالم   - 2- 4

ل االستعماري �� الدول العر�ية    ،ر�ط العديد من الباحث�ن �شأة الّتطرف اإلسالمي 
ّ

الذي رفض الّتدخ

 .3النخب الثقافية والسياسّية بن�عة االستغراب لدى �عض وكذا، بان��اء عهد ا�خالفة اإلسالمية

هناك ترابطا ما ب�ن موعدين أساسي�ن، هما: سنة  الفيال�� األنصاري، بأن    يؤكد الباحث املغر�ي عبدو 

�شأة حركة    تار�خ  ،1928، تار�خ إصدار كتاب "اإلسالم وأصول ا�حكم" ملؤلفھ ع�� عبد الرازق، وسنة  1925

البنا،  حسن  يد  املسلم�ن ع��  املسلمة،    وهو   اإلخوان  با�جتمعات  جديدة  دينامية  سيفجر  الذي  ا�حدث 

املتشّبث�ن   ثم ترّ�خ هذا التطرف �عد تطور املواجهة ب�ن أنصاره  .4سالم السلفلعودة إل إ�� اأساسها الدعوة  

 
1- Mohamed Chérif Ferjani, Islamisme laïcité et droit de l’homme, Harmattan, Paris, 1991, pp. (158-159) 
2- Ibid, page 173. 

نه منبع الحضارة االستغراب:نزعة  -3
ٔ
 ).www.almaany.com. (هي نزعة تميل لتفضيل الغرب على الشرق، بل تنظر للغرب على ا

4- Abdou FilalyAnsary, l’introduction de la traduction de «l’islam et les fondements du pouvoir» de 
AliAbderrazik, éd Fennec, Casablanca, 1984, PP (36-37). 
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لألمة ونظام حكم جمال عبد الناصر الذي نفذ حكم اإلعدام   باس��جاع ا�خالفة اإلسالمية باعتبارها رمزا

ييس  ثم توالت �عد ذلك املواجهات وتزايد االقتتال ب�ن املسلم�ن �سبب �س   .1966�� حق سيد قطب سنة  

ر  الدين وتقد�س السياسة، وهو
ّ

 بأحداث الفتنة الك��ى. ما يذك

ت  و�� ظل هذه املواجهات، استمرت الهيمنة االستعمار�ة، املباشرة وغ�� املباشرة،
ّ
  �� تقسيم العالم   وتجل

  وسيادتھ املادية والرمز�ة، وتالشت �عدها بالّتدر�ج أحالم   والنيل من رصيده ا�حضاري والثقا��،  اإلسالمي،

�اث الثقا��  
ّ
القومية العر�ية والوحدة العر�ية، بل تم ترسيخ ا�شطار الهو�ة العر�ية اإلسالمية وتبخيس ال�

والالمادي... الغرب...  املادي  إ��  بكثافة  ذلك  �عد  األدمغة  مواجهة  ليو   ل��اجر  من  والهروب  الن�يف  ستمر 

املهانة، السيادة  ��ا    البحث عن حلول ملش�ل  ل 
ّ
املن� بالعوملة  والهو�ة  املرتبطة  ا�جديدة  التحديات  ظّل   ��

 والثورة الرقمية، واإلدارة العمودية األحادية للسياسات االس��اتيجية بالعالم، املفروضة قسرا ...

 : 1ى "ربیع عربي"الخریف المسمّ   - 3- 4

ع�� عر�ي"  "ر�يع  املس�ى  العر�ية    جاء  الدول  من  مجموعة  عرف��ا  احتجاجية  حر�ات  كرونولوجيا 

  ي��:سالمية، م��ا ما اإل 

 : بداية االحتجاجات بتو�س. 2010دجن��  17

 بداية االحتجاجات با�جزائر.  :2011بداية يناير 

 بداية االحتجاجات باألردن. :2011يناير   7

 بداية االحتجاجات بمصر.  :2011يناير  25

 : بداية االحتجاجات باليمن. 2011يناير  27

 بداية االحتجاجات بالبحر�ن.  :2011ف��اير  14

 بداية االحتجاجات بليبيا.  :2011ف��اير  17

 بداية االحتجاجات باملغرب.  :2011ف��اير  20

 بداية االحتجاجات �سور�ا.  :2011مارس  15

االحتجاجات  هاتھ  عدوى  انتقال  سبب  حول  خالف  اإلسالمي،    يوجد  العر�ي  العالم  دول  مختلف  إ�� 

وهناك من يرى بأن    متعلق بمؤامرة مدبرة قبل تار�خ اندالع االحتجاجات �سنوات، رفهناك من يؤكد أن األم

عائد الثورة  ذلك  خطاب  تمر�ر  سهلت  ال�ي  االجتما��  التواصل  شب�ات  َدْوِر  ب�ن    إ��  والتنو�ر  واالحتجاج 

 الغاضبة واملستاءة من أوضاعها الفردية وا�جماعية ببلدا��ا... الفئات الشابة

 
1- KanzaKassimi, Le Monde Arabe, Des deux Grandes transitions au nommé «Printemps Arabe», Imprimerie 
Emoutaki Printer, Mohammedia, Maroc, 2011.  
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�سمية  و��ن   فانطلقت  بي��ا  ر�طت  ال�ي  الغر�ية  اإلعالمية  املواكبة  ع��  العر�ي"  "الر�يع  بـ   االحتجاجات 

 .18481املس�ى "ر�يع الشعوب" لسنة 

وتدعو بالتغي��،  تطالب  سلمية  ثورات  معظمها   �� �انت  السياسية،  لقد  القيادات  رحيل  وتنادي    إ�� 

 فتنوعت الشعارات وتوحدت �� اآلن نفسھ: . بالشغل ومحار�ة االستبداد والرشوة والفقر

 "الشعب ير�د إسقاط النظام"  -

 "ارحل"  -

 فالبد أن �ستجيب القدر. *** إذا الشعب يوما أراد ا�حياة -

ـــأن ينج والبد لليل ــــــــ ـــــــــ  .2وال بد للقيد أن ينكسر *** ��ــــــــــــــــــ

رتباطها بخصوصية السياق وا�جال، فإ��ا توحدت من حيث  وع�� الّرغم من تنوع الشعارات و�عددها ال 

ص �� املطالبة بالتغي��.
ّ

وتّوجت االحتجاجات �� �ل من تو�س واملغرب ومصر بانتخابات    الهدف الذي ت�خ

نت قادة إسالمي�ن من ترأس ا�ح�ومات. 
ّ

 ��  اإلطاحة بالرئيس املمثل ل�حزب اإلسالمي ، تّمت �عد ذلك،  ثم  مك

 .2013عسكري ��  ع�� انقالب مصر

ملعركة    و�� إسالمو��ن  متطرف�ن  بدخول  أك��  األمور  فتعقدت  للمعارضة،  بقوة  النظام  تصدى  سور�ا 

سنالحظ صعو�ة التوصل إ�� هدنة، لتستمر   دمو�ة. و�� ليبيا واليمن أيضا  املعارضة مما أنتج حر�ا أهلّية

واالستقرار اإل�سا�ي للعديد من املواطن�ن �� الدول ال�ي عرفت    ليتأثر االقتصاد واألمنو   ا�حرب األهلية...

والالإ�سانية،   نز�ف �جرة األدمغة وأنواع ال�جرة الالشرعية   �ان من نتائجها  وأزمات اقتصادية،أهلّية  حرو�ا  

 املس�ى "ر�يع عر�ي" مجددا إ�� قحط إ�سا�ي وخر�ف بائس... ل وتحوّ 

 دراسا��م من خالل طرح اإلش�ال اآل�ي:��  لوقد ساءل باحثون عرب هذا اإلش�ا

يمك��ا أن �سهم    مشروعا �حر�ات اجتماعية  "هل �انت ا�حر�ات االحتجاجية �� املنطقة العر�ية نواة أو

�� �غي�� إيجا�ي باملنطقة، أم �� جزء من حالة فو��ى مقصودة، بما يخلق أثرا سلبيا لهذه التحر�ات ع��  

 . 3املدى البعيد؟"

 :مع النکسة في الّتطبیع -5

   نالحظ اليوم، أك�� من أي وقت م��ى، أن
ّ

سون هو�ا��م أمام اآلخر، بل و��اجرون إ��  شبابنا وكهولنا يبخ

��ا، مع��ف�ن  غ��  �حضار��م،  متنكر�ن  عل��ا،  اآلخر  بالتعرف  آ���ن  غ��   وال  وت��ؤ  باإلدانة  حكم  ع��    بناء 

 ا�حقوق باألوطان والرغبة �� الّتما�� والذو�ان �� حضارة اآلخر... ان��اك مسبوق م��ا، �عززه واقع

 
1-Printemps des peuples, 1848 ;  

بيات -2
ٔ
بوالقاسم الشابي.  ا

ٔ
 للشاعر التونسي: ا

خرون،عمرو الشوبكي  -3
ٓ
،  2014 ،الوطن العربي، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية االحتجاجية فيالحركات  وا
 . 43بيروت، لبنان، ص 
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الالمت�ا��  لكن، الوضع  �ل    و�� ظل  إليھ، تظل  املهاجر  والبلد  املهاجر منھ  البلد  ب�ن  القوى  �� مواز�ن 

  �جرة تحتضن وتتعا�ش مع املعاناة املرتبطة بالتبخيس الضم�ي واملعلن عنھ �� مختلف ا�جاالت، تواكبھ 

وحقدا   الالمساواة،  از�ھوتو  الهو�ة   �� ا�شطارا  الوضعية  فتنتج  األش�ال.  املتعدد  الفرص  ت�افؤ  غياب  ثم 

 دفينا ع�� العالم....

إ�� التعب�� عنھ ع�� أش�ال من    اهو�� �عض األحيان ال يتوقف األمر عند هذا اإلحساس الدف�ن، بل يتعّد 

ونرصد اليوم أيضا ب�ن أجيال الشباب ا�حالية،    ا�خلل.  إذ تنتج وضعيات االختالل دوما  التطرف واالنتقام...

ي�ون    الذي   وهو�ة جواز سفرها أمام اآلخر الغر�ي عموما،،  وا�خجل من االع��اف بجنسي��ا  الت�ّ�ؤ  موقف

لديھ نزوع إ�� تبخيس جنسنا وتحق��ه والتعا�� عليھ، و�� املقابل، و�� ظل غياب التنو�ر... ي�ون لدى أغلبّيتنا  

من   أخطائھ  نوع  عن  والتغا��ي  الغر�ي  اآلخر  �عظيم  إ��  والفردّيةالن�وع  ا�حضارّ�ة  ذاتنا  حّق    وهو   ...�� 

ع��   السيا��ي  املسؤول  مع  العادي  املواطن  فيھ  �ش��ك  الذي  معا  حّد  السلوك  الصنف�ن  سواء...ونجد 

 ع�� أش�ال من السلوك، م��ا الرمزي وامللموس.   يتنازالن

واصل االجتما�� ظاهرة غر�بة يتم التطبيع معها: إ��ا �خر�ة �عض الفنان�ن  بل لقد رصدنا ع�� مواقع الت 

وهو���م ثقاف��م  من  بفر�سا،  املهنة  يمارسون  الذين  املغار�ية،  األصول  سفرهم،   بل  ،ذوي  جواز  ومن 

  و�تّم ، وأمام املأل، وي�خرون من �ل ذلك بلغة فر�سية
ّ

 . هذا ع�� شاشات القنوات التلفز�ة بث

  املواطن   الو�� ا�جم�� حول   نمطية ال�ي استبط��االوالصور    تمثالتالكما تدخل �� هذا اإلطار، �عض  

ھ الغر�ي باعتباره األك�� ذ�اء واألك�� مصداقية، و 
ّ
 واألك�� تحضرا ... ر�� األ  هوالتسليم املطلق بأن

من تبخيس الذات أمام اآلخر، ونوع من االنبطاح  ا  الو�� ا�جم�� السائد، نوعً   ��ّ�خ ���� مقابل ذلك ي

الت   أحيانا... ول�ل هؤالء  مهينة   ع�� سلوكيات تبدو 
ّ
  تمثالت �جائبية حول ظروف العيش بالدول الغر�ية. تمث

 لدى املهاجر�ن املغار�ة العائدين لقضاء عطلهم بالوطن:   وممارسةما رصدناه من سلوك   ير�خها

ة  ورمز�ّ ة ماديّ  ذو أ�عاد نوعا من ال�خاء كتعو�ض عن املعاناة �� بلد امل�جر، وهذا التعو�ضبدون فهم ي

نفسيّ  أساساوكذا  وللهو�ة  ة  للذات  االعتبار  إلعادة  وسيلة  �عتمد  ألنھ  مهما  هنا  النف��ي  العنصر  ويعت��   .

ن هذا التعو�ض، و�� ظل غياب التصر�ح  لك  امل�جر.  بلدان  املأزومة بفعل توا�� الضر�ات الرمز�ة والفعلية ��

 
ّ
  حول   �جائبية ، و�ناء تصّورات  الت الو�� ا�جم��بمضام�ن املعاناة، يتحول إ�� أحد أهّم أش�ال ترسيخ تمث

 العالم الغر�ي.

تقدم، ما  ل�ل  نتيجة  أو   امليكرو   بأّن مسارنا  فنالحظ  دون و��  يراكم، من  �ل    اجتما��  إرادة مسبقة، 

وترسيخ دونية هو�تنا وحضارتنا وسيادتنا وم�انتنا ب�ن األمم، ناهيك    القادرة ع�� ضمان إعادة إنتاجاآلليات  

 االقتصادية الدولية.  سياسية أو  التأث�� �� االختيارات املاكرو  عن القدرة ع�� الفعل أو

ذكرهوقد   السابق  الوضع  عن  اال   نتج  إ��  أ  ستقالليةميل  لدرجة  عواملنا،  وقادة  شعوب  فكرة ب�ن  ن 

 ...غربالتحالف بيننا أصبحت "�� خ�� �ان"، وأصبحت املصا�ح الوطنية تتحقق ع�� التوجھ إ�� ال
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ينضاف إ�� ذلك ما نرصده اليوم عن كثب ع�� مستوى تصر�حات مثقف�ن ينتمون إ�� حر�ات سياسية   

ث نراقب نوعا من  شباب �� منصات التواصل االجتما�� الرقمية، حي�عض ال  وكذا ب�ن،  مغار�يةأمازيغية  

 .سابقا التحول ع�� مستوى تحديد االنتماء مقارنة بما اجتمعت حولھ ا�حر�ات الوطنية

محليا    نفسها  و�مكن ا�جزم بأن معظم الشباب، ب�ل األوطان العر�ية واإلسالمية األخرى، �عيش النقلة

عندما    ،�عض ا�حاالت��  عدا  وا�حضاري بيننا، ما  ع�� مستوى اندثار اإلحساس باالنتماء للمش��ك الهو�ا�ي

يتعلق األمر بز�ارة بلد من تلك البلدان، حيث يصبح التصر�ح باملش��ك جزءا من تحقيق انخراط آ�ي يحقق  

 من املفارقة.   متعة السفر... لكنھ موقف ال يخلو

 من أجل نسق بدیل:   سلطة فضاءات الّتواصل الّرقمي -6

نوعيا عميقا   اليوم تحوال  العالم  �� �عرف  ال�ي تفرضها  والتحوالت  الرقمية  الثورة  غ�� مسبوق �سبب 

ملواكبة هذا التغي�� من أجل    املؤسسات السياسية ال تخطط  ل �� �ون تحّدد اإلش�ا �و   مختلف ا�جاالت.

 االستفادة منھ وتثمينھ، وذلك لغياب الرؤى االس��اتيجية �� التخطيط.

  مواكبة التغي��.  ج��ا ع��الذي يجد نفسھ م  هو  هذا األخ��  التغي�� ال ينتظر القرار السيا��ي، بل إّن   لكن

ت فقد   السلطات  ل�حر�ات  ضطرأصبحت  العاجلة  ا�حلول  تمأل  إليجاد  ال�ي  الفئو�ة  مواقع    االحتجاجية 

التواصل االجتما��. بل إن االحتجاج نفسھ يتحول إ�� قوة ترافعية وطنيا ودوليا بفعل سهولة استقطاب  

وتبن� العدالة،للق  �ماملنخرط�ن  مجرى  ع��  العام  الرأي  فيؤثر  امل�اسب،  ضايا،  ان��اع  عملية  ع��    و   وكذا 

 والقرارات ...   القوان�ن و�نصاف املظلوم�ن و�عادة النظر �� املواقف "أجرأة "

ا اكتساب  الرق�يفنالحظ  ل  لفضاء  التواصل االجتما��  والتغي��،  سلطع�� مواقع  املطالب   التأث��  ألن 

علن  باتت  صور والقضايا  حماية  البلدان ع��  تحرص  ح�ن   �� العالم،  أمام  عار�ة  أمام  ��اية  وتجميلها  بل   ،

 اآلخر.

مختلف   ع��  املستور  وكشف  وا�جماعية  الفردية  ا�حقوق  عن  والدفاع  التنو�ر  فتعميم  ثّم  ومن 

الرقمية،   العوالم  فضاءات  ومختلف  االجتما��  التواصل  مواقع  بھ  ��ج  أمرا  أصبح  لدرجة  املستو�ات، 

  و�خ�خل حتمية استمرار���ا. ، يتجاوز الثوابت واملسلمات املتوارثة مالمسة بدايات �ش�ل و�� جم�� شبا�ي

ف��ا املسافات ب�ن امل�ونات، فنالحظ تبادل    بل إّن العالم أصبح أك�� من أي وقت م��ى، قر�ة صغ��ة تل��

ا�ج ا�حدود  تفرضها  ال�ي  االنتماء  حواجز  وكسر  والتأثر  والسياسية.التأث��  فالتحدي    ومن  غرافية  ثّمة 

اليوم هو ل�ي ال    املطروح  التغي�� وتثمينھ  وا�جتمعات ع�� مواكبة هذا  السياسية  املؤّسسات  مدى قدرة 

 يتجاوزها فينتج فو��ى ال تطاق...
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 الخاتمة:  -7

  لصدمة وغ�� معالم كيانات أخرى...ف�انت ا  عمل االستعمار ع�� تقسيم عواملنا، فخلق كيانات جديدة

ال�ي واكب��ا حر�ات ��ضو�ة ع�� توجهات متباينة، و�ان املد القومي ومحاوالت الوحدة ب�ن الدول هنا وهناك  

ل  التصّدي  تمظهرات  واالنحطاطإحدى  ف 
ّ
بفعل  فشلت  ...لكن  لتخل املسارات  ت�حيح   �� ال��ضة  تيارات 

قيا اختيارات  بفعل  وكذا  وخارجية،  داخلية  و�يديولوجية  سياسية  العر�ية تحديات  الدول  داخل  دات 

 سياسات اس��اتيجية لدول عظ�ى...  الداخلية مع اإلسالمية، وأيضا لتضارب املصا�ح

تواصلت كما  ثم  السيا��ي،  الشأن   �� االنخراط  عن  املثقف�ن  وعزوف  األدمغة  األحزاب    �جرة  تخلفت 

خطط اس��اتيجية تجعل   غياب  �� ظلفاستمر وضع ال��دي    السياسية عن مواكبة التحديات املتجددة...

املؤّس  التعليم  ومن  األساسية  املواطن�ن  حقوق  أولو�ة من  التنو�ر  ع��  ��   س  عر�ية  مجتمعات  بناء  ألجل 

 مستوى التحديات. 

الوضعية ال�ي نتعا�ش معها اليوم ب�ن األمم، صعبة ومعّقدة ع�� جميع املستو�ات:    وخالصة القول إّن 

لكن يظل األمل �� التغي�� والقدرة ع�� إعادة    ستوى السيادة والهو�ة.سياسيا واقتصاديا وثقافيا وكذا ع�� م 

طر�ق    ا�جسور ب�ن املثقف�ن �� العالم العر�ي اإلسالمي من أجل رسم خارطة  البناء أمرا ممكنا انطالقا من مّد 

 جديدة.
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