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 أین الخلل؟ 
 

 

 

 

ر املسلمون وتقّدم غ��هم؟"، غ��  يت
ّ

ه��: "ملاذا تأخ
ّ

صادى سؤال: "أين ا�خلل؟" مع الّسؤال الّ��ضوّي الش

 أّ��ما، عند الّتدقيق، مختلفان. بل ع�� طر�� نقيض. 

من   ضر�ا  ف�ان  الغر�ّي،  التحّدي  ع��  رّدا  �شأ  إذ  للتقّدم،  واستعدادا  با 
ّ
توث يضمر  الثا�ي  فالّسؤال 

االستنفار العاّم �عد �حظة الّصدمة ال�ي حدثت باكتشاف تفّوق اآلخر ع�� جميع األصعدة، و��اوي أوهام  

 موجب اإليمان وحده.  األفضلّية املطلقة ب

أّما السؤال األّول، ابن هذا الّزمان، فيبدو نا�حا باليأس واإلحباط، مثقال بروح االستسالم واالنكسار.  

و�كشف تفكيكھ وس�� أغواره عن إحساس اإل�سان العر�ي املعاصر با�ح��ة أمام تتا�� خيباتھ، وعن مرارة  

السؤال تثوي أسئلة أك�� صراحة ووضوحا من    � عمق هذاشعوره بالهزائم منذ فجر "اليقظة العر�ّية". و�

ما توّهمنا  
ّ
 أك�� فأك��؟ ملاذا خسرنا �ّل املعارك؟ ملاذا نرتّد فكرّ�ا �ل

ّ
قبيل: ملاذا نتقهقر باستمرار؟ ملا ننحط

نا امتلكنا أسباب القّوة والّنصر؟
ّ
ما اعتقدنا أن

ّ
 التقّدم؟ ملاذا ن��زم �ل

تار�خّية وا�حضارّ�ة العاّمة ال�ي أثارت كال الّسؤال�ن، و�� شروط لها، بال ال مراء �� اختالف الشروط ال

ر�نشّك، تأث��ها �� رؤ�ة املص�ح�ن  
ّ

والسياسي�ن العرب لواقعهم بمشكالتھ ا�ختلفة وآفاق حّل تلك    واملفك

روط ش�ل حضوُر اآلخر الغر�ي املتقّدم املتفّوق إن �� مستوى ال 
ّ

واقع العر�ي  املشكالت. ومن أهّم تلك الش

ر املغر�ي املعاصر عبد هللا العروي قد جعل نقطة ارت�از  
ّ

أو �� مستوى الو�� ��ذا ا�حضور، حّ�ى أّن املفك

الذهنية   البنية   �� الّدي�ي)  واللي��ا�� واملص�ح  (التق�ي  الثالثة  بنماذجها  املعاصرة  العر�ّية  اإليديولوجيا  و�� 

مة سنكتفي بتتّبع آثار هذا العامل �� الواقع العر�ّي. والواقعّية �� الغرب. واستنادا إ�� هذه ا 
ّ
 ملسل

ر املغر�ي ع��  
ّ

يقف الّدارس ع�� أّن حضور الغرب �� الواقع العر�ي قد مّر، كما يرى كث��ون وم��م املفك

 مراحل صاحب��ا ثالث حاالت من الو��: أومليل، بثالث 

 مرحلة الضغط من ا�خارج.  -1 

 مرحلة االحتالل املباشر.  -2

اهر.  مرحلة الهيمنة الّناعمة رغم -3 
ّ
 االستقالل الظ
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 مرحلة الضغط من الخارج 

بأقدار متفاوتة، و�� ف��ات زمنّية مختلفة.   الغر�ي من ا�خارج  العر�ّية مرحلة الّضغط  البلدان  عاشت 

ي من القرن التاسع عشر، وتنت�ي �� حاالت نادرة �� بداية القرن العشر�ن.  ولكّ��ا تقع عاّمة �� الّنصف الثا�

املياه   و��  ا�حدود  ع��  القوة  واستعراض  العسكري،  ال��ديد  م��ا  عّدة  صور   �� الضغط  هذا   �
ّ

تج� وقد 

� اقتصادّيا �� غزو بضائعھ لبلدان ا�جنوب، 
ّ

و��    واستن�اف ثروا��ا،   اإلقليمّية واحتالل بلدان مجاورة. وتج�

�� الوصاية ع�� خ ة أوقع��ا 
ّ
إ�� االق��اض بفوائد مشط مّما تقّدم فإّن استمرار  ز استدراجها  ائ��ا. و�الّرغم 

ي�ن  
ّ
محل وسالط�ن  وملوك  أمراء  بيد  بالغرب  باستمرار  سمح  قد  ا�حكم  حاق 

ّ
وال� ر 

ّ
التأخ تجاوز   �� األمل 

ا�خصوصّية الّدينّية اإلسالمّية دونما حرج    املتقّدم، وذلك باستلهام علومھ ونظمھ وقيمھ �عد تكييفها وفق 

العلوم  وال  الّتحديث  �عارض  ال  اإلسالم  و��:  عموما،  اإلصال��  الفكر  ��ا  آمن  ال�ي  مة 
ّ
املسل وفق  كب��، 

هطاوي: نأخذ ما �� رؤوسهم وندع ما �� نفوسهم. وكالهما  
ّ
ا�حديثة، أو وفق املبدأ ال��ضوي الذي صاغھ الط

�عة م�اسب، مثلما    قاد إ�� نزعة توفيقّية 
ّ
ب�ن مرجعّيت�ن: إسالمّية تراثّية وأخرى غر�ّية حديثة. و�ان لهذه الن

 الّ��ضة العر�ّية األو��.   نجاح�انت لها عيو��ا ال�ي أعاقت  

 مرحلة االحتالل المباشر 

مثال: بدأت هذه املرحلة، ���يء من التعميم والّتجاوز، بداية من الثلث األخ�� من القرن الّتاسع عشر ( 

تالل املغرب  ح) وصوال إ�� العقد األّول من القرن العشر�ن (مثال: ا1882، واحتالل مصر  1881تو�س    احتالل

ت قوان�ن مدنّية، وتّم �� أحسن األحوال ظهور محاكم مدنّية وأخرى  1911، واحتالل ليبيا  1912
ّ
). وف��ا سن

ر�ن، كما يقول ع��  والقوان�ن الغر�ية، فلم �عد من ا شرعّية، و�غلغلت األح�ام
ّ

لّسائغ عند املص�ح�ن واملفك

بصورة   ظهرت  وهكذا  السابقة،  املرحلة   �� يفعلون  �انوا  كما  وتقليده  الغرب  باستلهام  ينادوا  أن  أومليل، 

ا�جهر ببعض األف�ار ال�ي �انت ال تث�� من قبل ر�بة وال    ع��ن تجّرأ  مّ م  عدد من املص�ح�نوا�حة مالحقة  

الثعال�يومحاكمة �ّل من    تكف��  معارضة، من ذلك مثال العز�ز  ) والطاهر ا�حداد (سنة  1904(سنة    عبد 

1930  () الرازق  ( 1925�� تو�س، وع�� عبد  الرّدة عن  1926) وطھ حس�ن  ا�خ... كما برزت ظاهرة  �� مصر   (

ف كتاب  
ّ
ا�خالفة  األف�ار الّتنو�رّ�ة الّسابقة شأن تراجع محمد رشيد رضا عن أف�ار أستاذه محمد عبده (أل

)، أّما  ع�� ان��اء مرحلة اإلصالح و�داية مرحلة ال�حوة  عالمة  -الذي �عّد كتابا  1922أو اإلمامة العظ�ى سنة  

ظاهرة   و��:  العر�ّية،  والّسياسية  الثقافّية  ا�حياة   �� شأن  لها  سي�ون  حركة  ظهور  ف�ي  األبرز  اهرة 
ّ
الظ

عل واملنقلبة  اإلصالح  عصر  ور�ثة  اإلسالمّية"  ات  "ال�حوة 
ّ

الذ تحص�ن  إ��  با�حاجة  "انقال��ا"  و�فّسر  ��ا. 

افر املتفّوق الذي حّل �� بالد املسلم�ن و�ات لھ حضور  
ّ
و�ان �� ذات الغرب الظ

ّ
ا�حضارّ�ة من التفّ�خ والذ

��ا  
ّ

ات باقتباس ما بھ تكتسب قّوة ومناعة تمك
ّ

ماّدي ملموس فيھ. فإذا �ان مطلب املرحلة األو�� هو إغناء الذ

ات، وصون الهوّ�ة، من الب
ّ

حاق باآلخر بل ومنافستھ، فإّن خاّصية هذه املرحلة �� ا�حافظة ع�� الذ
ّ

قاء وال�
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ما  
ّ
ھ �ل

ّ
جوء إ�� النواة الّصلبة للهوّ�ة و�� العقيدة الّدينّية. واعتقد رّواد ال�حوة أن

ّ
و�نقاذ ما يمكن إنقاذه بال�

ات أك��. و�دال من الشعار   �� ذلك �انت  بالعقيدة والتشّدد �ان هناك تمّسك أقوى  
ّ

فرص ا�حافظة ع�� الذ

عناصر التقّدم وال حاجة لالقتباس    القديم: الّدين ال �عارض التقّدم، حّل شعار جديد: ديننا يتضّمن �ّل 

 من الغرب. 

 رحلة الهیمنة الّناعمة رغم االستقالل الّظاهر م 

ع��   واإلسالمّية  العر�ّية  الّدول  معظم  �عدحصلت  من  ا  استقاللها  بداية  وخاّصة  العاملّية  �حرب 

خمسينات القرن املا��ي، �عد أن خرجت الّدول االستعمارّ�ة من ا�حرب م��كة القوى، مرتابة �� قيمها ال�ي  

لها �جزها عن أن تمنع �شوب حر��ن   يتبّ�ن  اّدعت طو�ال صالب��ا، وامتدح��ا مزهّوة بمعقولي��ا، قبل أن 

 ھ. مدّمرت�ن �� قلب العالم ا�حّر ذات

مت قيادات وطنّية وقومّية زمام ا�حكم، غ�� أن الفشل �� تحقيق التنمية والهزائم املتتالية  
ّ
وهكذا �سل

تجارب   واكتسب من  تطّرفا،  القمع  زاده  قد  األثناء،   �� �ان،  الذي  الّ�حوة  تّيار  أ�عش  قد  إسرائيل  أمام 

 
ّ
الال ومن  وا�حركة.  والعمل  م 

ّ
التنظ  �� واسعة  خ��ة  السابقة  ظاهرة  العقود  كثافة  املرحلة  هذه   �� فت 

ف  
ّ

اال�شقاق ال�ي شهد��ا تيارات الّ�حوة األساسّية (اإلخوان املسلمون أنموذجا). فقد �انت دائما تتكش

، وصوال إ�� ��خ��ا األخ��ة األك�� عنفا ورادي�الّية: تنظيم  وأك�� فاعلّيةعن مجموعات صغ��ة أك�� �شّددا  

عل عوامل عديدة، و�� مقّدم��ا ش�ل حضور اآلخر (مّرة أخرى). وهو  داعش، الذي �شأ وتوّسع نفوذه بف

ات �عد أن �ان، مهما اق��ب، "آخرّ�ا" وخارجّيا. 
ّ

 حضور ال�س دقائق حياتنا وتفاصيلها، وأصبح جزءا من الذ

،  كما أسلفنا  عالمة أّرخ ملرحلة الّ�حوة–و�ذا �ان كتاب رشيد رضا (ا�خالفة أو اإلمامة الك��ى) كتابا  

الطر�ق  ف  �� (معالم  سيد قطب  كتاب  العالمة1964  -إّن  هو  انية   ) 
ّ
واال�غالق مراتب    الث التشّدد  بلوغ  ع�� 

 قصوى ضمن مرحلة الّ�حوة.

ا�ح��ة    أسئلة  ھ 
ّ
محل ت 

ّ
وحل ال�حوة.  تّيارات  تفك��  أفق  خارج  األّول  الّ��ضوي  السؤال  بات  وهكذا 

 والضياع ملاذا نزداد انحطاطا؟ أين ا�خلل؟... 

أن �سأل بدورنا سؤالنا ا�خاّص ��ذه ا�حقبة املوحشة من الّتار�خ العر�ّي ال�ي اختلطت ف��ا السبل    ولنا

 الّ�حوة درجة مخيفة من الّتدم�� العدمي ل�ّل القيم واألشياء:   المست، و ّي مداهالفكر  �لغ التشّوشو 

 ما العمل؟

ما ي�ون بالعودة إ��  
ّ
بات واالنطالق م��ا انطالقة جديدة واثقة.  يبدو لنا أّن ا�خروج من التيھ إن

ّ
نقاط الث

ات
ّ

مات، واعتماد    وليست هذه النقاط سوى نقد الذ
ّ
مة من املسل

ّ
ھ بداهة أو مسل

ّ
ونقد �ّل ما ي��اءى لنا ع�� أن

 من الّسم�ن. وهو إ�� ذلك مسلك    ��ا  مطرقة الّنقد وحدها، إذ �� الكفيلة بأن َيم��
ّ

 من الّصواب والغث
ُ
ا�خطأ

حنا بھ، ع�� جعل الفكر �� حالة يقظة دائمة، وتحّفز ��  
ّ

  مستمّر   الفكر ُيطلب لذاتھ، ملا لھ من قدرة، م�ى �س�

إ�� ا�خلق واإلبداع ع�� غ�� مثال. وذاك هو الّتنو�ر... تنو�ر األذهان بنور العقالنّية واملرونة واالنفتاح وسائر  

�� مقّدما��ا  القيم ا�حديثة، و�الفكر املستن�� الذي يقبل االختال   تجد 
ّ
ف والتنّوع. و�عو�د العقول ع�� أال
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ص من �ل ما  
ّ
ح دائما بالقدرة ع�� التخل

ّ
ر�ق، وأن تتس�

ّ
عوائق تحول دون االلتقاء مع اآلخر �� منتصف الط

ب �� املوروث كما قال محمد عابد ا�جابري. وذلك هو العقل الذي سيشّع في��يء جوانب  
ّ

هو مّيت متخش

��   ا�ختلفة.ا�حياة ومجاال��ا   ثارت  ال�ي  املعاصرة  واإل�ستيمولوجّية  الفكرّ�ة  التحّديات  بالّرغم من  وذلك 

وجھ التنو�ر ذاتھ. تلك التحديات ال�ي تحّدث ع��ا جورج سور�ل �� كتابھ: العقل واللغة وا�جتمع. وم��ا: عدم  

. وذلك بظهور  20األو�� من قم إ�� العقود  17القدرة ع�� �عّقل العالم وفهمھ ع�� النحو الذي ساد منذ ق  

 �� املغالطات  من  سلسلة  واكتشاف  والطاقة،  و�املادة  و�امل�ان  بالزمان  الو��  أر�كت  ال�ي  النسبية  نظر�ة 

(مي�اني�ا   الكّم  مي�اني�ا  أحدث��ا  ال�ي  الصدمة  عن  فضال  الر�اضيات.  ��ا  ويع�ي  نفسها،  العقالنّية  معقل 

�� أعمق مستو�اتھ هو ال حت�ي وغ�� محّدد، وصوال إ�� ��ايات القرن   ال�وانتم) ومفادها أن الواقع الف��يائي

 العشر�ن ال�ي شهدت �شكي�ا �� معقولية العلم برمتھ ع�� يدي توماس �ون و�ول في��ابند ا�خ...

ا�� لآلخر املتفّوق وتحّوالت هذا ا�حضور صعو�ة فهم العالم، والتشكيك  
ّ
وهكذا يضاف إ�� ا�حضور الط

البشري ع�� �عّقل األحداث والظواهر ال�ونّية م��ا واال�سانّية االجتماعّية، ومع ذلك فإّن قدر    �� قدرة الو��

اإل�سان العر�ي املعاصر، أن ي�افح و�صارع و�واجھ ع�� جميع ج��ات الفكر والواقع، ألّن شرف اإل�سان  

 يح. هو �� هذا ا�جهاد، أّما ثمرة جهاده فليس مسؤوال ع��ا كما يقول الّسيد املس

ر�ن للقيام ��ذه  
ّ

ة "نقد وتنو�ر" إ�� إفساح ا�جال للباحث�ن واملفك
ّ
وانطالقا من هذا االقتناع �س�� مجل

املهّمة الّنبيلة، ال باعتبارها مهّمة يقتض��ا ال��ام املثّقف إزاء أبناء جلدتھ �� مطلق األحوال فحسب، بل ألّن 

سم بالضبابّية وال
ّ
 تباس السبل نتيجة �شابك عوامل االنحطاط والتقهقر. سمة هذه ا�حقبة ال�ي �عيشها تت

تيھ فنونا من املعارف الّنقدية، توّزعت  وهكذا فإّن العدد الّس  
ّ
ادس من مجلة "نقد وتنو�ر" قد ضّم ب�ن دف

األك��   الفلسفّية  األف�ار  ومعا�جة  ا�حديثة،  ال��بية  علوم  ع��  واالنفتاح  املوروث  الّدي�ي  الفكر  نقد  ب�ن 

   املعاصرة.أّمل أش�ال العيش ا�حديث وأنماط التمّدن �� ا�حواضر معاصرة، وت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




