
 عبد الوهاب المسيري شاهداً
تهافت مفهومات العلمنة يف العالم العربي

]*[
عبد الوهاب املسريي ]]]

من األمور التي زادت مصطلح »العلامنية« غموضاً وإبهاماً بعض املراجعات املهمة التي 

قام بها بعض املفكرين والباحثني للمصطلح يف الرشق والغرب. 

يف هذا النص للمفكر العريب املرصي الراحل عبد الوهاب املسريي سوف نقرأ مراجعة 

نقدية شاملة ملفهوم العلامنية كام جرى التعامل معه يف الغرب وكذلك الكيفية التي تم التعاطي 

بشأنه بني النخب العربية.

نشري يف هذا الصدد إىل أن اختيار املسريي ليكون شاهداً يف هذا العدد عائد إىل كونه من 

أبرز املفكرين العرب الذين قاربوا مفهوم العلمنة واختباراتها يف العقود القليلة املاضية.

املحرر

بني  تصلها  مل  رمبا  أبعاداً  بلغت  الغريب  العامل  يف  والحداثة  العلامنيّة  مراجعات  أن  يالحظ 

العلامنيني العرب، فال توجد مراجعة تصل يف راديكاليتها إىل ما وصلت إليه، عىل سبيل املثال، 

مراجعة )ارفنج كريستول- irving kristol(، املثقف األمرييك اليهودي، الذي يؤكد يف دراسة كتبها 

مؤخراً عن العلامنية أن عملية العلمنة جزء عضوء من عملية التحديث، وهو يصف العلمنة بأنها 

»رؤية دينية حققت انتصاراً عىل كلٍّ من اليهودية واملسيحية«، وهو يرّص عىل تسميتها »رؤية دينية«، 

أي رؤية شاملة )عىل الرغم من رفض العلامنيني ذلك(، ألنها تحتوي مقوالت عن وضع اإلنسان 

*ـ مفكر ومؤرخ عريب راحل ـ جمهورية مرص العربية.
 

ـ النص مقتطف من كتاب تحت عنوان "
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يف الكون وعن مستقبله ال ميكن تسميتها علمية، ذلك ألنها مقوالت ميتافزيقية الهوتية، ويف هذا 

معنى  له  ليس  العامل  أن  كام  اإلنسان(،  )تأليه  يخلقها  أو  نفسه  اإلنسان  يصنع  )العلامين(،  الدين 

يتجاوز حدوده، وبوسع اإلنسان أن يفهم الظواهر الطبيعية وأن يتحكم فيها وأن يوظفها بشكل رشيد 

لتحسني الوضع اإلنساين، ذلك أن املقدرة عىل الخلق، التي كانت من صفات اإلله، أصبحت يف 

م، وهذه العقيدة العلامنية  املنظومة الدينية العلامنية من صفات اإلنسان، ومن هنا ظهرت فكرة التقدُّ

هي اإلطار املرجعي لكلٍّ من الليربالية واالشرتاكية.

الواليات املتحدة، بل إن  ارتفعت إىل أقىص حد يف  العلمنة  ويالحظ كريستول أن معدالت 

العقائد الدينية ذاتها متت علمنتها، ومل تَُعد عقائدية دينية، بل أصبحت نوعاً من املهدئات النفسية 

م تفسرياً  ل التوترات الناجمة عن العرص العلامين الحديث، ثم يقدِّ التي تساعد اإلنسان عىل تحمُّ

لهذه الظاهرة يستند إىل مقدمات فلسفية وتاريخية مفادها أن العقيدة العقالنية لإلنسانية العلامنية 

بدأت تفقد مصداقيتها بالتدرج، عىل الرغم من هيمنتها الكاملة عىل مؤسسات مجتمعنا )املدارس 

واملحاكم والكنائس ووسائل اإلعالم(، ويعود هذا ـ بحسب كريستول ـ إىل سببني:

بإمكان الفلسفة العلامنية أن تزودنا بوصف دقيق للمسلامت الرضورية  لتأسيس نسق أخالقي، 

ولكنها الميكنها أن تزودنا بهذا النسق نفسه، فالعقل قادر عىل تفكيك األنساق األخالقية من منطلق 

إمياين غري عقيل، والعقل املحض ال ميكن أن يتوصل إىل أن جامع املحارم خطأ )طاملا أن مثل 

لحقوق  انتهاك  أنها  منظور  من  )إال  رّش  الحيوانات  أن مضاجعة  أو  أطفاالً(،  تثمر  العالقة ال  هذه 

الحيوان(، ذلك أنه ليس معروفاً لدينا إن كانت الحيوانات تتمتع مبثل هذه العالقة الجنسية أو ال.

وبسبب هذه الفوىض األخالقية، أصبح من املستحيل علينا تنشئة األطفال، وظهرت أجيال قلقة 

ال تجد لنفسها مخرجاً من هذا الوضع )ولذا يتحدث كريستول عن »الرببرية العلامنية«(.

2 ـ الميكن البقاء  ملجتمع إنساين إن كان أعضاؤه يعتقدون أنهم يعيشون يف عامل ال معنى له، 

والواقع أننا، ومنذ القرن التاسع عرش )الحركه الرومانسية(، نجد أن الفكر الغريب  ردَّ فعل لإلحساس 

بأن العلامنية أدَّت إىل ظهور عامل ال معنى له، وهي تحاول أن تُحلَّ هذه املشكلة بأن تؤكد لإلنسان 

يراه كريستول مجرد  أمر  الطبيعة من خالل االستقالل واإلبداع، وهو  أنه يسيطر عىل نفسه وعىل 

خداع للنفس، ولذا فإن أهم ثالثة فالسفة غربني يف العرص الحديث ال يؤمنون بالعقيدة اإلنسانية 

)الهوميانية(: فنيتشه عدمّي، وهايدجر وثنّي جديد، وسارتر وجودّي يشعر بالغثيان الدائم! كام أن 

التيارات الفكرية السائدة اآلن )التفكيكية ومابعد الحداثة( كلها تشعر باالزدراء تجاه الفكر اإلنساين 

الهيوماين.

ثم يشري كريستول إىل أن هذا كله يبني أن من املتوقع تراُجَع العلامنية وتزايد االنتامء الديني، 
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أكدت  توقُّع  وهو  األمرييك،  املجتمع  يف  للمسيحية  جديد  بعث  يحدث  أن  املتوقع  من  أي 

األحداث صدقه. 

فيها  تالقى  قد  النهضة  منذ عرص  الغربية  الحضارة  أن  فتؤكد   Agnes Heller هيلر  أجنيس  أما 

مصدران: املصدر اإلغريقي واملصدر املسيحي، وأن هذا التالقي أدى إىل علمنة الحياة اليومية 

واملساحة األخالقية )وهام الدائرتان الصغرية والكبرية(. والعلمنة ـ يف تصّورها ـ تفكيك العالقة 

بني اإلميان وااللتزام والكنيسة )أي الدين(، فال يعد أحدها رشطاً لآلخر، وقد أخذت العلمنة شكل 

دوران الفلسفة حول مبحث اإلنسان، وإدخال مبحث اإلله يف هذا العامل؛ أي متاهي مبحث اإلله يف 

مبحثي اإلنسان والطبيعة )الكون(، وهذا ما سميناه »وحدة الوجود الروحية« التي تتحوَّل إىل »وْحدة 

 ،)Pantheist وجود مادية«، وبالفعل تصف هيلر هذا التامهي بأنه حلويل )باإلنجليزية: بانثيست

أنرثوبومورفيزيشن  )باإلنجليزية:  الفلسفة  أنسنة  بأنه  وصفه  ميكن  بأنه  هذا  هيلر  وصفت  وقد 

anthropomorphization(، أي أنسنة الكون )وهي املرحلة اإلنسانية الهيومانية املتمركزة حول 

اإلنسان يف مصطلحنا(، وهو تصوُّر أدى إىل ظهور اإلنسان يف الطبيعة )أي اإلنسان الطبيعي يف 

مصطلحنا(.

وقد عربت هيلر عن الفكرة نفسها بشكل آخر حني ذهبت إىل أن العلمنة هي إحالل أسطورة 

األسطورة  يف  قمته  إىل  االتجاه  هذا  وصل  وقد  الدينية،  األصل  أسطورة  محل  اإلغرقية   األصل 

الربوميثية التي تحاول تأليه اإلنسان ) وإىل حد ما أنسنة اإلله،بجعله إلهاً حاقداً خائفاً من البرش (

هذا كله أدى إىل إسقاط سؤال نشأة الكون ومصري العامل ليربز سؤال: ماذا يفعل االنسان يف 

هذا العامل ؟ وما حدود قدرته؟ وبذالك تهاوى النسق املطلق لصالح السياق االجتامعي الذي تم 

)shame( واالنحراف  والحياة  العار  مثل  مفاهيم  تراجعت  معايريه. وهكذا  نسبيته ونسبية  تكريس 

)self-realization( والتنوع  الذات  )deviation( بسبب غياب أي معيارية، وحّل محلها  تحقيق 

قيمة  الحرية  وأصبحت  واملتعة،  للوجود   كأساس  الجسد  تكريس  تم  وبالتدريج   )variation(

أساسية. وقد نشأت الحاجة إليجاد دافع اآلن وهنا، وليس مطلقاً / متجاوزاً، هذا الدافع هو األنانية 

أو تحقُّق الذات )selfishnes(  وكانت هذه آخر كلامت تختتم بها كتابها الضخم املعنون بـ: رجل 

النهضة )the  renaissance man( والذي يقع يف 450 صفحة.

يتوجه إىل قضية  Max Weber، عامل االجتامع األملاين، مل  فيرب  أن ماكس  الرغم من  وعىل 

عملية  لفهم  واملدخل  كتاباته،  جامع  من  رؤيته  نستخلص  أن  اليسري  من  فإن  مبارشًة،  العلامنية 

العلمنة عند فيرب هو مفهوم الرتشيد )باإلنجليزية: راشيوناليزيشن Rationalization(، وحيث إننا 

بأنه عملية تزايد  بإيراد تعريف فيرب الرتشيَد )املادي(  سنتناوله بالتفصيل يف فصل قادم، فلنكتف 

عامة  ومبادئ  وقواعد  علمية  تصوُّرات  أساس  عىل  الحياة،  مجاالت  كل  عىل  املنهجي  الضبط 
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تستبد بالوالءات التقليدية والحامس الكاريزمي والوسائل السحرية واملرجعيات املتجاوزة لعامل 

الحواس واملادة بل واملبادئ الفردية، بحيث يدرك اإلنسان أن العامل يتحرك وفقاً لقوانني عقالنية 

الفهم،  فيه(، ال وفق قوى غامضة غري محسوبة مستعصية عىل  كامنة  )أي  قابلة لالكتشاف  مادية 

فالرتشيد عملية شاملة )الدائرة الكبرية(.

والرتشيد عملية تنميط وفرض للنامذج الكمية والبريوقراطية ملراقبة مجاالت النشاط اإلنساين 

كلها والتحكُّم فيها، إذ سيتم قياس أداء كل فرد بطريقة رياضية.

السيطرة عىل  فتتم  اإلمربيالية  الشاملة  قمتها  أن تصل إىل  أوتارها إىل  والرتشيد عملية ستزداد 

غ املجتمع من أية داللة أو معنى،  جوانب الحياة كلها ويتحّكم اإلنسان يف الواقع نفسه، إىل أن يُفرَّ

ويتحّول إىل مجموعة من املعادالت الرياضية، وبذا تسود املجتمع ككل ظروف املصنع، مبعنى 

أنه سيصبح منظامً كفئاً يشبه اآللة، وهذه البنية اآللية ستزيد وال شك من فعالية املجتمع االقتصادية 

زيادة كبرية، ولكنها تهدد الحرية الفردية، وتحول املجتمع إىل قفص حديدي، بخاصة أن الفرد يف 

ة من الداخل، ال تشعر باألمن وال باملقدرة عىل التجاوز، فهي ال  املجتمع الحديث شخصية هشَّ

تقف عىل أرضية ُصلبة من املعنى )وقد وردت تنويعات عىل عبارة »القفص الحديدي« يف كتابات 

األدب  يف  متواترة  صورة  حديدي  كقفص  العامل  صورة  أن  كام  زمييل،  وجورج  لوكاتش  جورج 

الحدايث(.

وقد أدرك فيرب الجوانب املظلمة لهذا املجتمع فوصف عملية الرتشيد بأنها »ديس إنتشامنت 

أوف ذي ورلد disenchantment of the world، »نزع السحر عن العامل« وفعل »ديس إنتشانت 

disenchant« باللغة اإلنجليزية فعل مبهم، فهو يعني »إزالة الغشاوة«، وهو معنى إيجايب مبعنى 

أن يرى اإلنسان األمور عىل ما هي عليه، ولكنه يعني أيضاً »خيبة األمل والظن«، وهو معنى سلبي 

مبعنى أن اإلنسان حينام يعرف حقيقة شخص ما، وإبهام املصطلح  ـ يف تصوُّره ـ مناسب جداً، 

فهو يصف املرشوع التحديثي الغريب الذي بدأ بأوهام االستنارة املضيئة بأن يعتمد اإلنسان عىل 

عقله )املادي( وحسب، فيزيل الغشاوات التي تراكمت عليه عرب عصور الظالم السابقة، ويرفض أية 

غيبيات أو مثاليات أو مطلقات، ليصل إىل الجوهر )املادّي الحقيقي( لألشياء، وكان املفرتض أن 

يؤدي هذا إىل سعادة اإلنسان وسيطرته عىل نفسه وعىل العامل، ولكن اإلنسان حني فعل ذلك وجد 

أن ما يهيمن هو الواحدية املادية، وأن ما فعله هو تفكيك اإلنسان حني رده إىل عنارصه املادية، 

مادة  فيه، وأصبح  والرّس  القداسة  والطبيعة( سحره وجالله وجميع عنارصه  )اإلنسان  العامل  ففَقَد 

محضاً، وأصبح كل يشء فيه محسوباً، وميكن السيطرة عليه )ولذا، فإن املُصطلح يرُتجم أحياناً 

بعبارة »خيبة العامل« و»تشيّؤ العامل«، لكل هذا سيكون يف وسع هذا املجتمع أن يُجرب األفراد عىل 

أن يشغلوا أماكن محددة لهم ومقررة مسبقاً، وأن يدرك ذلك، سيكون همه األوحد أن يصبح تُرْساً 
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عىل  توظيفهام  خالل  من  واإلنسان  الطبيعة  من  املردود  تعظيم  هو  كله  هذا  من  والهدف  أكرب«، 

أحسن وجه يف خدمة الهدف الذي يحدده من يقوم برتشيد الواقع.

وقد وصف فيرب هذا املجتمع الجديد يف عبارات تنمُّ عىل تشاؤمه الشديد: »ال أحد يعرف من 

التطّور الرهيب سيظهر  سيعيش يف هذا القفص ]الحديدي[ يف املستقبل، أو لعلّه يف نهاية هذا 

أنبياء جدد متاماً، أو قد تُبعث األفكار واملثاليات القدمية، أو إن مل يحدث يشء كهذا، سيسود 

ٌر آيل، مويّش بنوع من إحساس متشنج بأهمية الذات، عن هذه املرحلة األخرية لهذا التطّور  تحجُّ

يون ال قلب لهم، وهذا الاليشء  الحضاري ميكن أن نقول عن حق: متخصصون ال روح لهم، حسِّ

سيتصور أنه وصل إىل مستوى من الحضارة مل يصل إليه أحد من قبل«.

ونزع السحر عن العامل ودخول العامل القفص الحديدي ليس سوى النتائج األوىل السلبية من 

منظور فيرب، إذ توجد نتائج أخرى من أهمها أزمة املعنى )والقيمة(.

فاإلنسان الحديث بعد أن يقوم برتشيد عامله، وبعد أن تهيمن عليه القوانني العلمية ـ سيكتشف 

بالغة،  بدقة  العلمية  القوانني  فصياغة  لهام،  معنى  ال  أصبحا  قد  والخاص  االجتامعي  عامليه  أن 

واملعرفة العلمية والتنظيم الرشيد قد تساعد كلها عىل التوصل إىل الطرق املناسبة إلنجاز األهداف 

اتخاذ  عىل  أو  متناقضة  أهداف  أو  مطلقة  قيم  بني  االختيار  عىل  تساعدنا  ال  ولكنها  االجتامعية، 

ٌة شاسعة  قرارات أخالقية، فالعلم يف نهاية األمر ال عالقة له بقضية اختيار الحياة الفاضلة، فثمة هوَّ

بني املعرفة العقالنية والحكم األخالقي »ولذا، فإن كل ما ميسك به اإلنسان دامئاً مؤقت وليس 

محدداً ونهائياً(.

وقد وصف فيرب اإلنسان الحديث بأنه »يعيش يف سهل ال نهايئ ال آفاق له: أزلية علامنية خالية 

من املعنى«، وتصاعد عمليات الرتشيد لن يساعد كثرياً، إذ إنها ستؤدي إىل تقسيم )أو تفتيت( حياة 

اإلنسان إىل مجاالت مستقلة مختلفة.

وقد طوَّر كثري من املفكرين دراسة هذه الظاهرة )أي ظاهرة الرتشيد يف اإلطار املادي ونتائجها 

السلبية( وربطوها بظواهر حديثة أخرى، من أهمها ظاهرة اإلبادة النازية، فتشري حنا أرنت يف كتابها 

أيخامن يف القدس: تقرير عن تفاهة الرش )1963( إىل »السفاح( أيخامن، فتبني أنه مل يكن سوى 

بريوقراطي عادي تافه، يؤدي ما يوكل إليه من مهام مثل أي موظف يف بريوقراطية حديثة، فهو من 

نتيجة منطقية )أو رمبا حتمية( لعملية الرتشيد املتصاعدة  منظور الرتشيد املادي، مل يكن سوى 

التي تؤدي إىل نزع السامت الشخصية وتقويض اإلحساس باملسؤولية األخالقية الشخصية.

اجتامع  علم  يف  حالة  دراسة  الصهيونية:  األيديولوجية  كتايب  يف  األطروحة  هذه  طوَّرُت  وقد 

املعرفة )1981(، فبيَّنُت أن »الحضارة الغربية حضارة تكنولوجية تُعيل قيم املنفعة والكفاءة واإلنجاز 
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والتقدم مهام كان الثمن املادي واملعنوي املدفوع فيها، وترى أن البقاء لألصلح واألقوى دامئاً، 

اآلخرين،  ومساعدة  والتقوى  والشهامة  بالضعفاء  الرِبِّ  مثل  »البالية«،  التقليدية  القيم  كثرياً  وتهمل 

والنازية حينام أبادت اليهود والعجزة كانت تفعل ذلك ألنهم »غري نافعني«، وموضوع تحويل اليهود 

إىل شعب منتج كان مطروحاً يف أوروبا، يف رشقها ووسطها بخاصة، ومثة عدد كبري من يهود أملانيا 

»إيست يودين«، أي من يهود رشق أوروبا الذين لفظهم الجيتو، والذين مل تستوعبهم مجتمعاتهم أو 

أيٌّ من املجتمعات األوروبية األخرى، نظراً لتخلفهم الحضاري واالقتصادي، كانوا يُعّدون فائضاً 

برشيّاً ال نفع له، وقد حاولت أملانيا التخلص من هذا الفائض اإلنساين غري النافع بإرسالهم يف 

قطارات إىل بولندا التي رفضتهم، كام رفضتهم كثري من الدول األخرى، ومنها الواليات املتحدة 

التي مل توافق عىل فتح أبواب الهجرة أمامهم. إن العامل الغريب، برفضه هؤالء اليهود، أيَّد ضمنياً 

الجرمية النازية ووافق عىل منطلقاتهم الفلسفية، حتى وإن مل يوافق عىل الشكل املتطرّف الذي 

اتخذته.

هي  الغربية(  للحضارة  أساسية  سمة  أيضاً  )وهي  والصهاينة  النازية  بني  مشرتكة  ظاهرة  »ومثة 

يف  الظاهرة  هذه  إىل  فيرب  ماكس  أشار  وقد  الهدف،  عقالنية  وال  والوسائل،  اإلجراءات  عقالنية 

التي يتحدث عنها تنصب عىل الوسائل واألدوات فحسب، أما األهداف  كتاباته، فعملية الرتشيد 

فهي أمر مرتوك الختيار األفراد.

ومعسكرات االعتقال والتعذيب، سواء يف أملانيا النازية أو يف إرسائيل الصهيونية، مثال جيد 

فيها  تُحسب  »منهجية«  بطريقة  منظمة  فهذه املعسكرات  الغربية،  الحضارة  الجانب يف  عىل هذا 

كان  حينام  حتى  إنه  ويُقال  منظمة،  بطريقة  املدخالت  وتُحسب  والخسارة،  املكسب  حسابات 

اليهود يف طريقهم إىل غرف الغاز مل يكن مسموحاً للجنود األملان إساءة معاملتهم، فعملية اإلبادة 

ـ هذا النتاج »الرائع« لحضارة العلم والتكنولوجيا، يجب أن تتم بحياد علمي رهيب، يشبه الحياد 

الذي يلتزمه اإلنسان تجاه املادة الصامء يف التجارب املعملية التي تتخطى حدود الخري والرش. 

أما الهدف من معسكرات االعتقال واإلبادة والتعذيب، واملضمون األخالقي لهذه األشياء، ومدى 

عقالنيتها من منظور إنساين فهذا كله مرتوك للزعيم أو للدولة، أو لألهواء الشخصية، أو لألسطورة 

الدينية القومية«.

كام تعرَّض للقضية نفسها بشكل مبارش عامل االجتامع اإلنجليزي )من أصل بولندي( زيجمونت 

املتبعرثة  الحياة  كتابه  يف  مبارش  غري  وبشكل   )1989( والهولوكوست  الحداثة  كتابه  يف  باومان 

)1995(، يرى باومان أن مشكلة املشكالت بالنسبة للحداثة أخالقية، فقد سقط ملف األخالق من 

الحداثة، مع تزايد النسبية الكاملة.

وعىل الرغم من تحذير ديستويفسيك من أنه »من غري اإلله فإن كل يشء يصبح مباحاً«، وتأكيد 
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دوركهايم أنه لو تخلخلت »قبضة« الُعرف االجتامعي النهارت األخالق ـ »فإن العقل الحدايث ظل 

يؤكد ]من غري دليل أو نجاح يُذكر[ أن سد هذه الفجوة ممكن، إن مل يكن اليوم فغداً« ]األمر الذي 

مل يحدث قط![، ويؤكد باومان أنه مثة حاجة إىل إله، حتى لو كان اإلله إنساناً يسعى للكامل، ألن 

غياب املتجاوز يعني ترسُّب العبثية إىل كل يشء.

التمحور حول »الجسد«، ولكن حني  ـ أدى إىل  باومان  الديني ـ يف تصّور  وغياب املطلق 

تشرتط  التي  الجمعية  والُهوية  واملجتمع  الجامعة  فكرة  أيضاً  تغيب  الجسد«  وراء  »ما  يغيب 

النزاع،  الهدف عند  للذات/ الجسد، وحني يصري »الجسد« هو املحور، يكون هو أيضاً  تجاوزاً 

ويكون الحل هو اإلبادة.

فيه  أورد  الذي  والهولوكوست  الحداثة  كتابه  يف  اإلطار  هذا  يف  اإلبادة  قضية  باومان  يثري  ثم 

تلخيصاً لبحث ريتشارد روبنشتاين )ألقي يف ندوة عقدت عام 1978 تحت عنوان »املجتمع الغريب 

بعد الهولوكوست« حاول فيه أن يعيد قراءة أطروحة فيرب عن بعض االتجاهات يف املجتمع الحديث 

يف ضوء تجربة الهولوكوست، فهو يرى أن عرض فيرب البريوقراطية الحديثة والروح العقالنية ومبدأ 

األمور  كل  تصبح  ]بحيث  الذاتية  عامل  بعيد يف  مكان  القيم يف  العلمية ووضع  والعقلية  الكفاءة 

نسبية[ مل يحتِو يف ثناياه عىل أية آلية ميكنها أن تقف يف وجه التطرّف النازي، ويلتقط باومان هذه 

األطروحة ويشري إىل بعض سامت البريوقراطية، ويخلص إىل أن اإلبادة نبعت من اهتامم حقيقي 

متّسقة مع شكلها  التي واجهها املجتمع[ وولَّدتها بريوقراطية  عقالين )رشيد( ]بحل املشكالت 

ومضمونها.

»والثقافة البريوقراطية تجعلنا ننظر إىل املجتمع كشء يُدار، ومجموعة من املشكالت التي 

تُحل، وطبيعة ينبغي السيطرة عليها والتحكم فيها وتحسينها وإعادة صياغتها، كام أنني ـ والكالم 

جعلت  الحديث،  البريوقراطي  املؤسيس  وشكلها  األداتية،  العقالنية  روح  أن  أرى  ـ  لباومان 

»الحلول« عىل شاكلة الهولوكوست، ليست ممكنة وحسب، بل معقولة إىل حدٍّ كبري«، ثم يشري 

عىل  املرء  يحصل  أفعاالً  ارتكب  »أيخامن  فيقول:  العقالين«،  »املوظف  أيخامن،  إىل  باومان 

نياشني من أجلها إن ربح، ويذهب إىل املشنقة إن خرس، فاألفعال ليست أخالقية أو ال أخالقية 

يف حد ذاتها« )فالرتشيد األدايت ال يهتم باألهداف وال ينشغل إال باإلجراءات(، ويلخص باومان 

أطروحته يف الكلامت التالية: »إن النازيني قبل أن يبنوا أفران الغاز، حاولوا، بناًء عىل أوامر هتلر، 

)الذي  الرحيم  القتل  خالل  من  األملاين(  املجتمع  )يف  واملعاقني  عقلياً  املتخلفني  يبيدوا  أن 

رجال  قيام  خالل  من  األرقى  الجنس  تكاثر  عىل  يساعدوا  وأن   ،)Euthenesia إيوثنيشيا  ي  ُسمِّ

أرقى من الناحية العرقية بتلقيح نساء من املستوى الِعرْقي نفسه )اإليوجينيا(، وقتل اليهود ]ونحن 
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نضيف: وغريهم من العنارص غري املرغوب فيها[ شأنه شأن هذه املحاوالت كلها.. هو تجربة، 

إدارة املجتمع بشكل رشيد، ومحاولة منهجية استهدفت أن يوضع..  ضمن تجارب أخرى، يف 

العلم التطبيقي وفلسفته ومبادؤه يف خدمة املجتمع(.

)باإلنجليزية:  ربويب  منظور  من  ينطلق  ولكنه  العلامنية،  منظري  أهم  من  يُعد  وكان چون كني 

ى »الدين الطبيعي«، وقد تبنَّى موقف  ديست deist( أي اإلميان باإلله دون حاجة لوحي، فيام يسمَّ

املفكر الربويب األمرييك توماس بني Thomas Paine الذي دعى يف كتابه عرص العقل إىل استيعاب 

الدين يف املجتمع، بحيث يتم اإلبقاء عىل فكرة اإلله، ليك تظل مصدراً لألخالق يف املجتمع، مع 

إلغاء أي دور لألديان فيام عدا ذلك.

ولكن چون كني توصل إىل أن الدعوة الربوبية أخفقت يف خلق جو متمسامح يستطيع البرش فيه 

أن يتعايشوا عىل الرغم من اختالف معتقداتهم، كام متّنى توماس بني، وأن ما حدث هو تقليص 

دور الدين وإضعافه وهزميته، ولكن الدكتور كني يرى أن اجتثاث الدين من حياة الناس أمر غري 

ممكن، وأن العلامنية مل تِف بوعودها ال يف العامل األول )حيث تنترش العنرصية والجرمية والنسبية 

الفلسفية( وال يف العامل الثالث )حيث تحالفت العلامنية مع الفاشية والقوى العسكرية(، ولذا، فقد 

نحت مصطلح »ما بعد العلامنية« )باإلنجليزية: بوست سيكوال ريزم Post – secularism( عىل 

غرار »ما بعد الحداثة« و»ما بعد األيديولوجيا« وغريها من املصطلحات التي تتحدث عن الـ »ما 

بعد« وكلمة »ما بعد« هنا تعني يف واقع األمر »نهاية«.. فـ »ما بعد الحداثة« تعني »نهاية الحداثة«، 

و»ما بعد األيديولوجيا« تعني »نهاية األيديولوجيا« )ويظهر هذا يف مصطلح »نهاية التاريخ«(. ولكن 

أصحاب هذه املصطلحات آثروا أن يستخدموا الكاسحة »بوست« )ما بعد( ليشريوا إىل أن النموذج 

املهيمن فقد فعاليته، ولكن النموذج الجديد البديل مل يحل محله بعد. و»ما بعد العلامنية« تعني 

أن منوذج العلامنية دخل مرحلة األزمة، ولكن مل يحل محله منوذج آخر.

 ،)fascist-secularism :وقد سّك أحد النقاد الغربيني مصطلح »العلامنية الفاشيّة( )باإلنجليزية

تركيا،  العلامنية يف  الغربية لإلشارة إىل  وهو مصطلح شاع يف اآلونة األخرية يف بعض الصحف 

فاملؤسسة العسكرية هناك هي التي تقوم بالدفاع عن »العلامنية« التي تعني يف املعجم العلامين 

الفاشية  تلجأ إىل األساليب  الهدف  العسكرية هذا  تنجز املؤسسة  الدين«، ويك  الرتيك »محاربة 

املعروفة ومنها التهديد بقلب نظام الحكم، وقد ضغطت املؤسسة العسكرية قبل سنوات قليلة، 

الرفاه حصل  أن حزب  من  الرغم  الحكم، عىل  أربكان عن  إقصاء حكومة  بالفعل، يف  ونجحت 
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عىل عدد من أصوات الناخبني يفوق ما حصل عليه أي حزب آخر، أي إن القوى العلامنية يف تركيا 

معادية للدميقراطية، ومن هنا تصدق تسميتها »العلامنية الفاشية«.

مراجعة مفهوم العلامنية يف العامل العريب

وقد متت مراجعة مفهوم العلامنية يف العامل العريب أيضاً من ِقبَل بعض املفكرين العلامنيني 

واإلسالميني، وهم يشرتكون يف أنهم يدركون العلامنية باعتبارها رؤية جزئية غري شاملة، ولكن أهم 

املراجعات الجذرية ملفهوم العلامنية يف العامل العريب من ِقبَل مفكر علامين هو ما قام به جالل 

أمني، فهو مل يكتِف بتعريف العلامنية بطريقة معجمية هزيلة، أو بتعديد مناقبها أو الهجوم عليها، 

ومل يركن إىل التعريف الشائع بأنها فصل الدين عن الدولة، ومل يكتِف بدراسة النموذج املجرد 

دون دراسة الواقع العلامين ذاته، ومل يظّل قابعاً داخل الدئرة الصغرية الجزئية، دائرة اإلجراءات، بل 

حاول الوصول إىل الدائرة األشمل، فدرس جذور العلامنية الفكرية وبنيتها، وقام بتعريفها من خالل 

ابتداًء من عامل االقتصاد  الحياة كافة  الكلية، ثم من خالل تجلياتها يف مجاالت  رؤيتها املعرفية 

وانتهاًء بحياة اإلنسان اليومية.

ومن الواضح أن جالل أمني يرى أن مثة منوذجاً كامناً وراء منتجات الحضارة الغربية الحديثة 

ونظمها املعرفية واألخالقية والسياسية، ولذا، فهو يربط بني العلامنية واالستنارة والحداثة، ويتحدث 

ذلك  يفعل  ال  وهو  مرتابطة،  ظواهر  باعتبارها  واالستهالكية  وآدم سميث  وداروين  هوبز  فكر  عن 

رصاحًة )فهو يكره التنظري(، ولكن القراءة املتفحصة تبنيَّ أن هذا هو ما يفعله، وال يستخدم جالل 

أمني كلمة »علامنية« إال ملاماً، ولكن حينام يفعل فإنه يتحدث عن »العلامين الليربايل واملاركيس« 

باعتبارهام ينتميان إىل املنظومة نفسها ويصدران عن امليتافيزيقا املسبقة نفسها.

البدايات امليتافيزيقية ـ يف  أنه ال مفّر من اتخاذ موقف ميتافيزيقي ما. وما  ويرى جالل أمني 

ه  وتوجِّ ما،  أيديولوجية  تُكوِّن  التي  املختلفة  واملقوالت  النتائج  إىل  تفيض  التي  هي  ـ  تصوُّره 

السلوك اإلنساين )العلل واملعلوالت عند مراد وهبه(، أي إنه يتحرك يف اإلطار الشامل والنهايئ، 

ولكن جالل أمني ال يؤمن بالتطّور أحادي الخط وال بالحداثة الكونية أو الزمانية العاملية.. الخ، 

فهو يذهب إىل أن البدايات امليتافيزقية تظهر يف تراث اإلنسان )املصدر الوحيد لإلبداع، مبعنى 

ت  أو غريَّ ميتافيزيقي مختلف،  التزمت مبوقف  إذا  إال  إجابة جديدة حقاً  تقديم  تستطيع  »أنك ال 

االفرتاضات واملسلَّامت التي تَصُدر عنها«(.. »يكون البحث الذي يستهدف اإلبداع حقاً، بالغوص 

يف مقدمات الرتاث ومسلامته وما يعامله الرتاث كبدهيات، والكشف عام ال يزال من خذلك حياً 

من  تبدأ  العلامنية  يف  أمني  جالل  دراسة  إن  القول  وميكن  تفكرينا«،  ومنط  املعارصة  حياتنا  يف 
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الذات.. من همٍّ عريب وأخالقي وإنساين حقيقي.

ويذهب جالل أمني إىل أن العلوم اإلنسانية أبعد ما تكون عن الحياد واملوضوعية.. »إن املسألة 

التي نثريها هنا ليست مسألة صواب أو خطأ، بل هي مسألة استرياد قيم ومواقف أخالقية وفلسفية 

، فإن الخطر الذي تتعرض  وكأنه »علم« محايد يتجاوز حدود الزمان أو املكان أو الثقافة، ومن ثمَّ

قيم  باسترياد  تقوم  فهي حني  دون غريها،  عليها  مقصور  »التابعة« خطر  أو  »املستوردة«  األمم  له 

ليس لصالح  الخاصة،  قيمها وميتافيزيقاها  تتخىل عن  بها  إذ  العلم،  باسم  وميتافيزيقا غريبة عنها 

العلم، ولكن لحساب قيم وميتافيزيقا أمم أخرى«.

ومن الواضح أن من تصدوا ملحاولة تعريف العلامنية مل يتعاملوا مع مسلَّامتها امليتافيزيقية 

العلم  بعاملية  تؤمن  العظمة(  )مثل هشام صالح ومراد وهبه وعزيز  الساحقة  فغالبيتهم  املسبقة، 

االجتامعية  النظريات  أن  عن  غفلوا  وبذلك  التقدم،  وحتمية  الخط  أحادية  وبالنامذج  وحياده 

أو  ميتافيزيقي  موقف  من  أو  الحدس،  مجرد  من  مستمدة  مسلَّامت  عىل  تقوم  ما  »كثرياً  الغربية 

أخالقي أو فلسفي قَبْيّل ال ميكن أن يخضع للتمحيص العلمّي، فنحن إذن بقبولنا هذه النظريات 

م جانباً إال ميتافيزيقانا نحن وقيَمنا نحن، واستبدلنا بها ميتافيزيقاهم وقيمهم، ونحن نقبل  مل نقدِّ

هم األخالقي  إلينا مواقفهم وحسَّ بون  يُهرِّ التفكري، فهم إذن  التزام املنهج العلمّي يف  ذلك باسم 

الخاص مغلّفاً بالنظريات العلمية، وهي مواقف ال عالقة لها بالعلم، فإذا عمد عامل االجتامع أو 

االقتصاد الغريب إىل اتخاذ الفرد بدالً من األرسة كوحدة لدراسته، أال يكون بذلك قد اتخذ موقفاً 

قيمياً قد نقبله وقد نرفضه؟ فإذا سايرناه يف ذلك،عىل الرغم من أن قيمنا الخاصة قد تتعارض مع 

ذلك، أال نكون قد وقعنا يف إسار التبعية؟.

ولذا جعل جالل أمني همه كشَف املنطلقات امليتافيزيقة املسبقة للعلامنية.

وجوهر املنظومة العلامنية يف تصوُّره )دون استخدام املصطلح بالرضورة( هو اإلميان بأسبقية 

املادة عىل الفكر )والتي ميكن ترجمتها بأنها أسبقية املادة عىل اإلنسان(، وهذا هو حجر الزاوية 

يف الرؤية العلامنية، وعنها تنبثق كل مقوالتها األخرى، ومنها تصوُّرها لإلنسان، وألنه املادة تسبق 

الفكر نجد أن العنرص املادي )يف أشكال مختلفة( يصبح أهم املكونات، ولذا، فاإلنسان حسب 

هذه الرؤية هو أساساً إنسان اقتصادي، يستجيب بطبعه ملؤرشات األسعار والنفقات، وهو يهاجر 

بطبعه إىل حيث يجد أكرب دخل ممكن، ويرى أن من الطبيعي أن يستقل االبن أو البنت عن األرسة 

من أجل السعي إىل تحقيق أكرب دخل.

يف هذا اإلطار يتم تعريف االقتصاد تعريفاً فنياً تكنوقراطياً ضيقاً، فالجوانب االقتصادية يف الوجود 

اإلنساين هي تلك الجوانب القابلة للقياس، وما ميكن تقديره باألرقام )أي اإلنسان تم تحويله إىل 
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ظاهرة رياضية تنحل إىل أرقام، يشء بني األشياء(، ومن ثم استبعد من عامل االقتصاد حاجة اإلنسان 

إىل حد أدن من الشعور باألمن واالستقرار، ومن العالقات االجتامعية، ومن االتصال بالطبيعة ومن 

الثبات يف القيم األخالقية واالجتامعية السائدة ]فهي جميعا غري قابلة للقياس[.

وياُلحظ جالل أمني أننا إذا قبلنا املقدمات امليتافيزيقة لعلم االقتصاد الغريب، فإن ذلك سيُفيض 

يتم عزلها عن أساسها  )التي ستبدو محايدة وبريئة حني  إىل قبوله مقوالته االقتصادية والسياسية 

امليتافيزيقي، أي املعريف، أي الذي يتناول القضايا النهائية والكلية الخاصة باإلنسان(.

فمثالً سنقبل عزل الظاهرة االقتصادية عن سائر الظواهر االجتامعية، وتصوُّر إمكانية الوصول إىل 

حل للمشكلة االقتصادية مع بقاء الظروف الخارجية، أي الخارجة عن االقتصاد، عىل ما هي عليه، 

كام أننا سنقبل تصور أن الرفاهية اإلنسانية قابلة للتجزئة، وسنؤمن بإمكانية تعظيم ما يسمى )الرفاهية 

االقتصادية( دون املساس بالرفاهية اإلنسانية بوجه عام، وسنتعرَّف املشكلة االقتصادية، يف النظرية 

االقتصادية الغربية، بأنها انخفاض مستوى الّدخل باملقارنة به يف الدول الصناعية، وتقاس الرفاهية 

النفقات  ضمن  تُحسب  سالبة«  »منفعة  أو  »مشقة«  اإلنساين  العمل  واعتبار  االستهالك.  مبستوى 

وتُطرح قيمتها من قيمة السلع املنتجة، واعتبار »الفراغ من العمل« كسباً محضاً يُضاف إىل مجموع 

الرفاهية االقتصادية لوال صعوبة حسابه؟ أليست هذه البدايات امليتافيزيقية نفسها هي املسؤولة عن 

م  تقديس الفكر الليربايل للملكية الفردية، وللتكنولوجيا املتقدمة، واعتبار الفكرة القائلة إن أي تقدُّ

تكنولوجي ممكن ال بد أن يكون بالرضورة مرغوباً فيه، بيهيًة من البدهيات؟ بل أال يجوز أن تكون 

البدايات امليتافيزيقية نفسها هي املسؤولة عن األهمية املبالغ فيها التي يعلقها الفكر املاركيس 

عىل القضايا عىل امللكية الفردية وكأنها هي الصورة الوحيدة للقهر، وعىل نظام توزيع الدخل وكأن 

املساواة بني الناس يف استهالك السلع والخدمات هي الرشط الوحيد لتحقيق العدل؟«.

ـ من املسلاّمت امليتافيزيقية األخرى يف النظرية االقتصادية الغربية ـ حسب تصّور جالل أمني 

ـ نظرية االستهالك التي تذهب إىل أن: »هدف املستهلك هو تعظيم اإلشباع أو املنفعة، فإذا سألت 

عن ماهية هذا اإلشباع ]و الغاية منه[ قيل لك: ال يشء غري ما يقرر املستهلك أنه يريده، فهم إذن 

بوا إلينا مذهب الفردية،  مبعنى أن كل ما ترغب فيه هو أمر  قد قبلوا كمسلمة من املسلامت، وهرَّ

مرشوع، أو عىل األقل ليس من وظيفة االقتصادي االعرتاض عليه، وال ميكن مساءلة املستهلك 

عن القيمة األخالقية أو االجتامعية ملا يريد«.

ـ مشكلة االقتصاد ـ حسب النظرية االقتصادية الغربية العلامنية ـ هي مشكلة ندرة أو مشكلة 

التوفيق بني املوارد املحدودة والحاجات غري املحدودة ]ويبنيِّ جالل أمني أن افرتاض أن الحاجات 

غري محدودة هو اآلخر افرتاض ميتافيزيقي مسبق[.
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ـ وتُعرَّف املشكلة االقتصادية، يف النظرية االقتصادية الغربية العلامنية، بأنها انخفاض مستوى 

الدخل باملقارنة به يف الدول الصناعية، وتُقاس الرفاهية مبستوى االستهالك.

ـ التنمية ليست تحسني منط الحياة، وإمنا هي ارتفاع معدل االدخار واالستثامر ـ تطوير نوعية 

اإلنتاج ـ تكاثُر يف السلع والخدمات ـ زيادة الناتج )بغض النظر عام يحدث يف مختلف جوانب 

الحياة االجتامعية األخرى(.

ـ قضية العدالة االجتامعية ليست جديرة باالهتامم بذاتها، وإمنا من منظور أثرها يف معدل النمو، 

ولذا.. إن تدهورت العالقات االجتامعية يف بلد ما فال ميكن أن يُعدَّ هذا مؤرشاً عىل التخلف.

الطبيعة ورأس  مع  املساواة  قدم  اإلنتاج عىل  إال عنرص من عنارص  إن هو  اإلنساين  العمل  ـ 

املال. ولذا، فالعمل مجرد رأس مال برشي قابل للتصدير وحساب منافع تصديره وتكاليفه، كام 

تُحَسب منافع وتكاليف أية سلعة أخرى.

ـ الطبيعة ذاتها مجرد مادة.. وسيلة إلنتاج السلع.

ـ نتيجًة ملا تقّدم.. تم إخضاع كل يشء ملبدأ املنفعة، كام تم تعريف هذه املنفعة تعريفاً مادياً 

يف األساس يقوم عىل تعظيم الناتج يف عدد وحدود من املوارد.

أو  الحديثة أكرب من أي خسارة اجتامعية  التكنولوجيا  تطبيق  النفع املادّي املتولد عن  اعتبار 

نفسية قد ترتتب عليها، ومن ثّم تهون البطالة يف سبيل مضاعفة اإلنتاج، فاملادي يسبق اإلنسايّن.

سبيل  يف  اإلنسان[،  ]عىل  أخطارها  كل  عن  النظر  بغض  النووية،  الطاقة  توليد  عىل  العمل  ـ 

مغامنها املادية.

ـ االعتقاد أن التكنولوجيا الحديثة قادرة عىل حل املشكالت الناجمة عن التكنولوجيا القدمية 

]وهذا إميان ميتافيزيقي عميق »بقدرة« التكنولوجيا![.

ـ والرؤية املادية نفسها تتضح يف عامل السياسة، إذ يتم فصل السياسة عن األخالق.

بل يتم فصل الحياة كلها عن الهدف النهايئ منها، فيتم تقديس الكفاءة مع إهامل الهدف منها، 

فالكفاءة هي إنتاج أكرب قدر بأقل تكلفة ممكنة، والقيام بأكرب عدد من األعامل يف أقل وقت ممكن، 

تم  اإلنساين ملا  أو  الُخلقي  باملضمون  أو  تقديرها رقمياً  التي ال ميكن  باآلثار  اهتامم  أدن  دون 

إنجازه، طاملا تم إنجازه بكفاءة وبرسعة!

النظر عن طبيعة  أية غائية إنسانية أو أخالقية يف متجيد الرسعة برصف  ـ يظهر االنفصال عن 

الراحة  جدوى  عن  النظر  بغض  املواصالت  وسائل  رسعة  ومضاعفة  برسعة،  تؤديه  الذي  العمل 

أصالً، وما إذا كان املقصود جديراً أو غري جدير بالوصول إليه، وغياب الهدف يظهر يف تعريف 
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علم االقتصاد، فاالقتصادي ال يتدخل يف تقويم الغايات )أو الحاجات(، وإمنا مهمته تحقيق أكرب 

كفاءة ممكنة يف توزيع املوارد املحدودة عىل الحاجات غري املحدودة، ويف املجتمع ككل يصبح 

الهدف تعظيم املنفعة ولتكن املنفعة ما تكون، فالغاية غري مهمة: سعادًة أو لذًة حسية، أو رضا عن 

النفس، أو منتجاٍت استهالكية، أو أفالماً إباحية.. أو حتى مسدسات لقتل الناس.

ـ ونتيجة هذا كله هو النسبية األخالقية، أي اعتبار األحكام األخالقية نسبية وليست مطلقة.

لهذا كله تم تعريف مؤرشات التقدم يف إطار مادّي يُنكر مثن التقدم، ألن املؤرش إذا كان غري 

مادي فال ميكن قياسه )معاداة الطبيعة ـ متزيق العائلة ـ تنمية البريوقراطية ـ تطوير وسائل التسلّح ـ 

اإلباحية(، ومن ثّم فهو غري موجود أساساً.

املصطلح  استخدام  )دون  العلامنية  مفهوم  مع  بالتعامل  أمني  جالل  يكتفي  ال  أسلفنا  وكام 

أحياناً(، وإمنا يدرس املتجمعات العلامنية، التي تحقق فيها هذا النموذج إىل حدٍّ كبري. وكعادته 

يركز عىل اإلنسان، ويذهب إىل أن ما يظهره يف هذه املجتمعات هو اإلنسان ذو البُعد الواحد.. 

يتعلق مبا  فيام  إال  الطموح  الذكاء محدود  والتعليم،عادي  الثقافة  البسيط، محدود  الشارع  »رجل 

ميكن أن يحوزه من سلع، ترضيه القصة البسيطة غري املعقدة، يستهويه تتبع أفالم الجرمية وأخبار 

الفضائح ما دامت تحدث لغريه. يحب السياحة وأن يشاهد متحف اللوفر وأهرامات مرص لكن ال 

صرب له عىل معرفة التاريخ أو التعمق فيه، يفرح بالسيارة الكبرية كام يفرح االطفال، يقبل أكرث ما 

يتلقاه عن طريق التلفزيون أو الجرائد اليومية دون أدن شّك يف صحة ما يسمع أو يقرأ، هذا الرجل 

الرجل  حضارة  هي  األمريكية  والحضارة  االرض،  بقاع  كل  يف  العامل  سكان  غالبية  ميثل  العادي 

العادي، فهي التي نجحت يف الوصول اليه، وإشباع تطلعاته بأكرث مام نجحت أية حضارة أخرى، 

واتساع السوق االمريكية هو الذي سمح بابتداع فنون اإلنتاج الكبري التي تقوم عىل إنتاج كميات 

هائلة من السلع املتامثلة وعىل تطبيق درجة عالية من التخصص وتقسيم العمل. ولكن هذا االتساع 

نفسه وهذا النوع من فنون اإلنتاج كانا هام أيضاً قد طبعا الحضارة األمريكية بكثري من مالمحهام 

املتميزة كـ: التامثل الرهيب يف امناط السلوك والتفكري، وانتشار املوضات، وخضوع املستهلك 

خضوعاً مستمراً لحمالت الدعاية واإلعالن، والهاالت التي تحيط بنجوم السينام ورجال السياسة. 

أو »بالبطل« بوجه عام، ويالحظ جالل أمني سمة أساسية أخرى يف الحضارة العلامنية األمريكية 

وهي محاولتها هزمية الطبيعة ونزوعها نحو التجريد، فاإلنسان البد أن يتناول لبنا خالياً من الدسم، 

وسكراً ال يحتوي عىل أي مادة سكرية، وخبزاً ال يؤدي إىل السمنة، وقهوة ال تحول دون النوم.

إن الثقافة األمريكية هي ثقافة االستهالك.. ولكن املستهلك املستهدف »يجب أن يكون بدوره 

شخصاً عادياً، محدود الثقافة، عادّي الذكاء، إذ هنا تكمن فرص التسويق الواسع االنتشار، فنمط 

الثقافة السائد هو النمط الذي يستجيب لنوازع الرجل العادي وميوله، وإذا بالثقافة الرفيعة ترتاجع 
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ونوازعه  اإلنسان  غرائز  أبسط  تخاطب  اإلعالم  بوسائل  وإذا  مموالً،  لها  تجد  ال  إذ  استحياء  عىل 

ملجرد أنها األكرث انتشاراً«.

»ال عجب إذاً يف أن نجد أن أكرث الناس عداً لغزو الحضارة األمريكية لبالدهم هم الثقفون، بينام 

يتلقفها بسطاء الناس وصغار السن بالرضا والرتحيب، ومل تستطع املجتمعات األوروبية ـ مع ما 

م يف االرتفاع مبستوى الثقافة فيها ـ أن تقاوم ما يحمله منط الثقافة األمريكية من  أحرزته من تقدُّ

جاذبية لجامهريها، فإذا بالربامج الجادة يف التلفزيون تقلُّ عاماً بعد عام، وإذا بالصحف األوروبية 

تجاري الصحافة األمريكية يف اعتامدها عىل التشويق واإلثارة، وإذا باملطاعم واملقاهي األوروبية 

تتخىل عن املقاعد الوثرية والخدمة املتأنية لتحّل محلّها املقاعُد الطاردة للجالسني عليها وقيام 

السنني من االنغالق عن  بعد عرشات من  السوفيتي  نفسه! بل مل يستطع االتحاد  العميل بخدمة 

العامل أن مينع شبابه من االنبهار بنمط حياة األمرييك واالقتداء به«.

ونظراً النشغاله برتاثه وحضارته، ال يندفع جالل أمني نحو هذه العوملة والنظام العاملي الجديد 

أخذ  قد  نفسها  القومية  الفكرة  أن  من  ر  فيُحذِّ القيم،  أو  الخصوصية  يعرف  ال  الذي  املادة  وعامل 

مضمونها يف الغرب مييل أكرث فأكرث إىل الرتكيز عىل املزايا االقتصادية التي ميكن أن تتحقق من 

تكوين سوق مشرتكة )أي إنها تستند إىل املقوالت امليتافيزيقية التي تسبق القومية كأيديولوجية(، 

اقتصادي،  نفع  ذلك  كان يف  إذا  أمة  لكل  القومية  بالخصائص  التضحية  إىل  امليل  زاد  ثّم،  ومن 

فالعنرص املطلق هنا ليس القومية وإمنا املنفعة املادية.

وهو يبني كيف تغلغلت هذه املقوالت الغربية )التي هي مثرة حتمية للرؤية املادية( يف الفكر 

الفكر تدريجاً، فتم  التكنوقراطية والكّمية هيمنة عىل هذا  القومي العريب، وكيف حققت النامذج 

عىل سبيل املثال علمنة املواجهة مع إرسائيل، »فقضية إرسائيل كانت دامئا بالنسبة لنا قضية قومية، 

وليست قضية اقتصادية أو فنية، كانت قضية إرسائيل بالنسبة لنا وحتى وقت قريب جداً قضية طرد 

شعب لشعب آخر من أرضه، وتهديد مستمر الستقالل إرادتنا السياسية. كام بيَّنت حروب 48، 56، 

1967.. ثم تحوَّلت القضية بالتدريج منذ أواخر الستينات إىل قضية اسرتداد األرض املحتلة حديثاً، 

ثم تحوَّلت يف السبعينات إىل قضية استعادة برتول سيناء وإمكانية فتح قناة السويس، مبا يحمله 

األمر من إمكانية زيادة مواردنا من العمالت األجنبية، إىل أن تحوَّلت إىل قضية تحديد سعر البرتول 

الذي ميكن أن يُباع إلرسائيل، وبدأ الحديث ألول مرة عن املزايا االقتصادية للتعاون مع إرسائيل 

بوصفها دولة متفوقة اقتصادياً وتكنولوجياً، وأصبح من املمكن أن تُعطى مشكالت التنمية أولوية 

النفع  لحساب  خاضعة  كلها  املسألة  وأصبحت  الفلسطينيني ألرضهم،  اسرتداد  قضية  حتى عىل 

والخسارة، ثم تصبح العربة ما إذا كان البيض اإلرسائييل أرخص أو أعىل سعراً!
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»وقد حدث تغريُّ مامثل يف موقفنا من قضية الوحدة العربية ]إذ متت علمنتها هي األخرى[، 

االقتصادية  التبعية  التكنوقراطي من قضية  يُعربِّ عنه أصحاب املوقف  الذي أصبح  نفسه  فالضيق 

والسياسية، أصبح يُعربَّ عنه أيضاً تجاه الوحدة العربية.

فدعوة الوحدة العربية كانت يف السنوات التالية للحرب العاملية الثانية تقوم يف األساس عىل 

الدعوة إىل توحيد ما سبقت تجزئته بإرادة األجنبي، واعتبار الوحدة العربية، السياسية واالقتصادية، 

النظام الطبيعي الذي طرأ عليه ما أبعدنا عنه ولكن ال بد من العودة إليه، ثم تحوَّلت هذه الدعوة 

يف الستينيات يف األساس، إىل قضية مصلحة سياسية تتمثل يف مواجهة االستعامر وتحرير اإلرادة 

السياسية العربية، وهو ما ميثل بعض الرتاجع عن املوقف األكرث قوة، وهو اعتبار الوحدة األصل 

برصف  حتى  السبعينيات،  يف  أكرب  تراجع  حدث  ثم  املفتعل،  املصطنع  الوضع  التجزئة  واعتبار 

النظر عن القطيعة املؤقتة بني مرص والبالد العربية يف أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، إذ اتخذت قضية 

دولة  من  الهجرة  أبواب  وفتح  معونات  الحصول عىل  يتمثل يف  بحتاً،  اقتصادياً  املصلحة شكالً 

عربية ألخرى.. وتدفُّق االستثامرات الخاصة من بلد عريب آلخر، وهكذا تحوَّلت الوحدة العربية 

عىل يد هذا املوقف التكنوقراطي إىل مجرد وسيلة إلصالح العجز يف ميزان املدفوعات«.

وهو لكل هذا ال يسقط يف االستقطابات الطفولية، فال يربط اإلميان الديني بالتعّصب والتطرف 

ومعاداة العلم من جهة، وال يربط العلامنية بالتسامح وتقبُّل العلم من جهة أخرى، ويبنيِّ أنه ربٌط 

ر لجميع أنواع الفظائع واملآيس، له أمثلة  في ليس له سند من الواقع، فالتعصب الذميم املفجِّ تعسُّ

يف التاريخ العلامين ال تقل عدداً وال قسوة عنه يف التاريخ الديني، وهو يرضب مثالً اإلرهاب يف 

الثورة الفرنسية، وما فعله األوروبيون يف مستعمراتهم باسم املدينة، وما شهدته السنوات األخرية 

من فظائع ارتكبت بحق مسلمي البوسنة والشيشان وفلسطني.

ويف املقابل.. يرضب الدكتور أمني أمثلة عىل أن االعتقاد الديني واإلميان بالغيبيات ال يؤديان 

يؤدي  ال  الفني،  املزاج  مثل  مثله  الديني،  »املزاد  أن  ويؤكد  للعلم،  معاد  موقف  إىل  بالرضورة 

بالرضورة إىل الخروج من العلم«.

ويف تصوُّري قّدم جالل أمني تعريفاً مركباً للعلامنية ألنه مل يقبع داخل الدائرة الجزئية، ومل 

يحبس نفسه داخل التعريفات الضيقة التي اتسع نطاق الواقع دونها، بل نظر إىل العلامنية نظرة 

شاملة، وتعامل مع الظواهر االجتامعية العلامنية املختلفة، ومع أثر العلامنية يف مجاالت الحياة 

كافة.
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الجوانب  من  كثرياً  التاريخية،  تجربتهم  بحكم  العرب،  الدارسني  من  كثري  اكتشف  وقد 

الغربية  العلامنية  تجارب  فأوىل  باإلمربيالية،  العلامنية  ارتباط  ابتداًء  فهناك  للعلامنية،  املظلمة 

الغربية  الدول  فيها  اشرتكت  التي  اإلمربيالية  الحركة  لتصبح  تطوَّرت  التي  »االكتشافات«  حركة 

كلها )وضمن ذلك روسيا القيرصية ]يف الخانات الرتكية وبولندا[ والواليات املتحدة ]يف أمريكا 

الالتينية والفلبني يف مرحلة الحقة[ إلبادة املاليني ونهب العامل كلِّه تقريباً، وميكن يف هذا اإلطار 

كلها يف  ديباجاتها  من  الرغم  ـ عىل  فالصهيونية  فلسطني،  الصهيونية ألرض  الغزوة  إىل  نشري  أن 

خارج  )تُطرد  استعاملية  مادة  إىل  والفلسطينيني  فلسطني  حوَّلت  علامنية  داروينية  حركة  جوهرها 

فلسطني(، بل حوَّلت الجامعات اليهودية يف العامل إىل مادة استعاملية أيضاً )تُنقل إىل فلسطني(، 

وساندتها اإلمربيالية الغربية، وهذا كله تم يف إطار من العقل املادّي املطلق، ومل يتوقف مسلسل 

العنف اإلمربيايل )العلامين( حتى اآلن، سواء يف فيتنام أو البوسنة أو الشيشان أو من خالل نشاط 

املخابرات األمريكية، سواء يف حركة االغتياالت أو االنقالبات أو مساندة النخب الحاكمة الفاسدة 

يف العامل الثالث.

بالحرية واإلخاء  نادت  التي  الفرنسية  الصورة  أن  التاريخية  بتجربتهم  العرب  املثقفون  ويعرف 

واملساواة هي التي أرسلت إليهم قواتها االستعامرية، وأفرزت عهد اإلرهاب وروبسبري، ثم نابليون 

الذي أرسل جيوش فرنسا لغزو روسيا ومرص وغريها من البلدان، ثم كانت هناك الثورة البلشفية التي 

أفرزت ستالني واملذابح التي دبرها والجو الشمويل الذي فرضه عىل الشعب السوفيتي، والثورة 

النازية التي طبقت معايري رشيدة مادية صارمة عىل البرش، واجتثت من تصورت أنهم غري نافعني 

)useless eaters(.. »أفواه تستهلك وال تنتج مبا فيه الكفاية« بحسب املصطلح النازي.

يتغريَّ األمر كثرياً، إذ جاءت نخب محلية علامنية صعَّدت  ثم جاءت مرحلة االستقالل.. ومل 

عملية تفكيك أوصال املجتمع بالقضاء عىل البقية الباقية من الجامعات املدنية، وزادت هيمنة 

الدولة »القومية« وسطوتها وسطوة مؤسساتها األمنية، فهي نخب متغربة منفصلة متاماً عن الشعوب 

قامت  فاسدة  استبدادية  نظامً  النخب  هذه  ست  أسَّ وقد  الحضاري،  خطابها  وعن  تحكمها  التي 

باستغالل شعوبها، واستمرت يف عملية العلمنة دون تحديث.. وقد تم هذا كله بتأييد دول الغرب 

العلامنية الدميقراطية.

والتعددية  األفق  واتساع  بالتسامح  »العلامنية«  مصطلح  ارتباط  أن  الدارسون  هؤالء  أدرك  وقد 

نظام  بها  يتّسم  أن  ميكن  القيم  من  مجموعة  فهذه  رضورياً،  ليس  بالعلم  واإلميان  اآلخر  وقبول 
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علامين أو غري علامين، وميكن أن تكون غائبة عنهام.

فٌي ليس له  ولعل مثال إيران وتركيا يبني أن الربط بني العلامنية وهذه القيم اإليجابية ربٌط تعسُّ

سنٌد يف الواقع. ففي إيران يوجد نظام يتبنى اإلسالم رؤيًة للكون ومنهجاً يف التعامل مع الواقع، ومع 

هذا سمح بوجود حيز كبري من الحرية والجدل والرصاع »التدافع« يف املصطلح اإلسالمي، عرب 

عن نفسه بشكل ملموس يف انتخابات الرئاسة حني انتخبت الجامهري مرشحاً ال تدعمه املؤسسة 

فخضعت  املجتمع،  يف  املهمَّشني  وبعض  والنساء  الشباب  إرادة  عن  ويعربِّ  الحاكمة  التقليدية 

املؤسسة الحاكمة الختيار الجامهري، أما تركيا، فيحكمها نظام يتبّنى ـ برصامة بالغة ـ العلامنية رؤية 

للكون ومنهجاً يف التعامل مع الواقع، ولكن حينام اختار الشعب الرتيك بإرادته نسبة معقولة من 

ممثيل التيار اإلسالمي الذين ال يعادون العلامنية، وعىل أتم استعداد ألن يعملوا من خالل القنوات 

السياسية الرشعية، وأن يدخلوا يف تحالفات سياسية مع األحزاب األخرى، كام هو الحاصل يف 

العلامنية لترضب ممثيل  الدميقراطية، حينام حدث ذلك تحركت قوات الجيش باسم  النظم  كل 

الشعب، ومتنعهم من مامرسة سلطاتهم املخولة لهم بحكم الدستور العلامين. ونجحت بالفعل 

يف إقصاء حكومة أربكان، زعيم الكتلة اإلسالمية، عن الحكم، عىل الرغم من أن حزبه حصل عىل 

عدد من أصوات الناخبني يفوق ما حصل عليه أي حزب آخر!

مدى  تبني  العلامين  والتاريخ  الفكر  يف  أمثلة  فهناك  نوعها،  من  الوحيدة  ليست  تركيا  وحالة 

اقتصاديات  أو  الحّر  االقتصاد  ففكرة  العلامنية،  الحاكمة  النظم  إليه  تصل  أن  ميكن  التي  القسوة 

فكريّة  منظومات  أو  أفكار  كلُّها  والنازية..  والعنرصية  والنيتشوية  االجتامعية  والداروينية  السوق 

علامنيّة رصاعية قتالية، أبعد ما تكون عن التسامح وقبول اآلخر، ويرضب جالل أمني مثالً باالتحاد 

بأية  العلم والحقيقة حني حرّم االعتقاد  الذي ال شبهة يف علامنيته، والذي وقف ضد  السوفيتي، 

البيولوجيا يف  تأثري  من  تُعيل  أن  من شأنها  بحوثاً  ووأد  الجدلية،  واملادية  تتعارض  علمية  حقائق 

السلوك اإلنساين عىل حساب البيئة، كام يشري إىل القومية النازية ]العلامنية[ التي وقفت ضد أي 

فكر يتعارض وفكرَة التفّوق اآلري.

مراجعة مفهوم العلامنية من ِقَبل التيارين القومي العلامين واإلسالمي يف العامل العريب

العلامنية  للمنظومة  اإليجابية  الجوانب  )علامنيني وإميانيني(  العرب  املفكرين  كثري من  تقبَّل 

تقويض  يتم  ال  والعدمية، وحتى  املادية  يسقطوا يف  الشاملة حتى ال  العلامنية  ورفضوا  الجزئية، 

الحيز اإلنساين بكل ما يحوي من خصوصية وتركيبية، وتأخذ محاوالتهم عادًة شكل تضييق نطاق 
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مصطلح »العلامنية« إىل حدود الدائرة الجزئية، عىل أن ترتك األمور النهائية وشأنها، قضيًة مفتوحة، 

وقد أرشنا من قبل إىل تعريفات محمد أحمد خلف الله وحسني أمني ووحيد عبد املجيد وفؤاد 

زكريا ومحمود أمني العامل، واعتقد أنها جميعاً تندرج تحت هذا التصنيف، والوضع نفسه ينطبق 

العلامنية جزء  أن  إىل  يذهب  فهو  مختلفة،  اسرتاتيجية  يتبع  كان  وإن  الجابري،  عابد  عىل محمد 

من التشكيل الحضاري الغريب الذي يعني »فصل الكنيسة عن الدولة«، وهو لهذا يعترب أن مفهوم 

العلامنية غريب عن اإلسالم ألنه يرى أن »اإلسالم ليس كنيسة يك نفصله عن الدولة«، وعىل هذا، 

فالعلامنية ليست قضية يف الفكر العريب، ولذا، أكد الجابري رضورة استبعاد مصطلح »العلامنية« 

االستعاضة  ويرى  املوضوعية«،  العربية  »الحاجات  عن  يُعربِّ  ال  ألنه  العريب،  الفكر  قاموس  من 

العريب،  املجتمع  عن حاجات  مطابقاً  تعبرياً  ان  يُعربِّ والعقالنية، ألنهام  الدميقراطية  بشعاري  عنه 

والدميقراطية لديه تعني حفظ الحقوق، حقوق األفراد وحقوق الجامعات، والعقالنية تعني الصدور 

ب وتقلُّبات املزاج،  يف املامرسة السياسية عن العقل ومعايريه املنطقية، وليس عن الهوى والتعصُّ

ويؤكد الجابري أن هذه املفاهيم تتصالح مع اإلسالم.. »فالدميقراطية والعقالنية ال تعنيان بصورة 

من الصور استبعاد اإلسالم«! واسرتاتيجية الجابري هذه هي يف واقع األمر دعوة للوفاق القومي مع 

محاولة لإلصالح، تؤكد ُمثُل الدميقراطية والعقالنية، دون تفكيك لنسيج املجتمع العريب.

وال تختلف اسرتاتيجية فهمي هويدي للحفاظ عىل الحيز اإلنساين، حيز الُدوية والخصوصية 

والثوابت والقيم األخالقية، عن اسرتاتيجية الجابري، فهو يجعل نقطة انطالقه ما سامه »املرشوع 

يقوِّضه  من  أما  منا«،  »فهو  إمياناً،  أم  كان  علامنياً  إنجاحه،  عىل  يعمل  من  وكل  العام«،  الوطني 

ويفكِّكه فهو خارج الصف، فاملعيار هنا ليس العلامنية أو اإلميانية، وإمنا االنتامء إىل الوطن.

ومييِّز فهمي هويدي تيارين علامنيني يسميهام املتطرفني واملعتدلني )وهام يقابالن إىل حدٍّ 

الرشيعة  ضد  ليسوا  بأنهم  املتطرفني  ويعرِّف  مصطلحنا(،  يف  والجزئيني  الشاملني  العلامنيني  ما 

منها  باالنتهاء  »مشكلة« يجب حلها  اإلسالم  يعتربون  فهم  ولذا،  أيضاً،  العقيدة  بل ضد  وحسب، 

وتجفيف ينابيعها الستئصالها، أما املعتدلون، فليست لديهم مشكلة مع العقيدة، فهم يعتربون أن 

الدين واإلسالميني »حالة« ميكن التعايش معها، إذا ما أقيم حاجز بني الدين والسياسة، للحيلولة 

دون ما يتصّورونه »سلطة دينية«.

الدين، وهو  مع  املتصالح  املعتدل  العلامين  التيار  قبول رشعية  فهمي هويدي رضورة  ويرى 

التيار الذي يتحفظ عىل تطبيق الرشيعة ال ألنه ضدها، ولكن ألن املنتمني إىل هذا التيار يحسبون 
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الحرية والدميقراطية واملساواة وما إىل  معينة يدافعون عنها، مثل  التطبيق قد يهدد قيامً  أن ذلك 

ذلك، وهو موقف رشيف يتعني فهمه واحرتامه، وعىل اإلسالميني ـ والكالم لفهمي هويدي ـ أن 

يتعاملوا معهم عىل قاعدة اإلعذار أوالً، ثم الحوار ثانياً، إلقناعهم بأن املرشوع اإلسالمي ال يهدد 

تلك القيم التي يدافعون عنها، فالدعوة إىل التعامل مع التيار العلامين املعتدل ال يعني بأية حال 

قبول مرشوعه، ولكنها تعربِّ عن حرص عىل توفري حق التعبري واملشاركة ألصحاب الرأي اآلخر، 

دفاعاً عن صحة املجتمع وسعياً إىل إنجاح املرشوع الوطني العام، الذي هو ملك لألمة مبختلف 

قواها وتياراتها، وليس ملكاً لفصيل سيايس دون آخر.

َشاَء  فََمْن  َربُِّكْم  ِمْن  الَْحقُّ  )َوقُِل  والكفر  اإلميان  بني  االختيار  حق  لإلنسان  ترك  اإلسالم  »إن 

يعتقد ما يشاء، وحسابه عىل  ، فلكل واحد أن  ثمَّ 29(. ومن  فَلْيَْكُفْر( )الكهف:  َشاَء  َوَمْن  فَلْيُْؤِمْن 

الله يوم الدين، ولكن ليس ألحد أن يدعو إىل هدم عقيدة األمة، التي هي رابطتها الجامعة، ومحوُر 

وأثبتته يف دستورها،  األمة  ارتضته  الذي  أساسه  يصون  أن  نظام  لكل  كان  وإذا  فيها،  العام  النظام 

ما  وهذا  ذلك،  إىل  الساعني  متكني  دون  ويحول  األساس،  ذلك  هدم  مينع  أن  النظام  حق  فمن 

تفعله النظم امللكية والجمهورية والربملانية، واألمر كذلك، فإننا نذهب إىل أن كل تيار سيايس 

ة عن ذلك، يصبح من حقه أن يكتسب الرشعية،  يحرتم عقيدة األمة ويتلزم بنصوص الدستور املعربِّ

فصائل  مختلف  عىل  ذلك  ينسحب  اإلسالمي،  للمجتمع  السياسية  الحياة  يف  رشيكاً  يكون  وأن 

أهل  أما  ماركسيني،  أو  نارصيني،  أو  قوميني،  أو  »ليرباليني«،  كانوا  سواء  املعتدلني،  العلامنيني 

التطرّف العلامين، املخاصمون للدين، فال مكان لهم يف إطار الرشعية. إذ إنهم ال يهددون عقيدة 

دون اإلميان نفسه، إسالمياً كان أو مسيحياً أو يهودياً«، إن الحوار  املسلمني وحدهم، ولكنهم يهدِّ

بني فصائل األمة املختلفة ممكن يف إطار التعريفات الجزئية، أما التعريفات املادية الشاملة فإنها 

تسقط كل املرجعيات، وال تخلِّف لنا سوى الرصاع يف الداخل والتبعية لقوى العوملة يف الخارج.

قبوَل  بتأكيدهم  مطالبة اإلسالميني  أن  فهمي هويدي الحظوا  األستاذ  مقال  قرؤوا  الذين  ولعّل 

دية التي تشمل التيار العلامين، كانت موقفاً التقى عليه رأُي آخرين من أهل الفقه والنظر، يف  التعدُّ

ال ومحمد سليم العوَّا وعبد الغفار عزيز وسيف  مقدمتهم الدكاترة يوسف القرضاوي وأحمد العسَّ

الدين عبد الفتاح وأبو العال مايض وعادل حسني، ومام يجدر ذكره أن فهمي هويدي ليس وحيداً 

يف موقفه هذا، بل ميكن القول إن هذا الرأي هو الرأي املمثل للتيار اإلسالمي األسايس.

وميكن أن نضيف إىل األسامء التي أوردها األستاذ فهمي هويدي يف مقاله األسامء التالية: راشد 
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الغنويش )تونس(، بارفيز منظور )باكستان(، عزام التميمي )فلسطني(، أحمد داوود أوغلو )تركيا(، 

طه جابر العلواين )العراق(، عبد الحميد أبو سليامن )السعودية(، ومجموعة املعهد العاملي للفكر 

اإلسالمي.. وغريهم عرشات.

ولعل هذا املوقف املتفتح هو الذي أّدى إىل التقارب بني اإلسالميني والقوميني العلامنيني، 

وبخاصة بعد أن أدرك القوميون أهمية البُعد الحضاري اإلسالمي يف املنظومة الحضارية العربية، 

ح األستاذ عادل حسني، املفكِّر القومي / اإلسالمي،  وأهمية املنظومة األخالقية اإلسالمية، وقد وضَّ

هذا التطّور يف مقال له يف جريدة الشعب )1 فربايل 2000( جاء فه:

يف  كان  الذي  النحو  عىل  واسعة  تعد  مل  واإلسالمي[  ]القومي  التيارين  بني  الخالفات  »إن 

الخمسينيات وحتى أوائل التسعينيات، فالقوميون املحتفظون بأصالتهم وصالبتهم بهتت عندهم 

تفهُّم اإلسالم عىل نحو صحيح،  أبعدتهم إىل حد كبري عن  التي  العلامنية واملاركسية،  آثار  اآلن 

العربية  األمة  ألبناء  الحضاري  الرتاث  وباعتباره  الغالبية،  عقيدَة  باعتباره  له  العميق  االنتامء  وعن 

كافة )مسلمني وغري مسلمني(.. وبالنسبة لإلسالميني، فإن القسم األعظم منهم انخرط يف اجتهاد 

معارص، ووصلوا من ذلك إىل برامج تحدد األعداء واألهداف واألولويات، فلم يعد اإلسالم عندهم 

مجرد تذكري باألصول واألسس العامة، فاالجتهاد املعارص أصبح معنياً بتنزيل هذه األسس العامة 

عىل املكان والزمان اللذين نعيش فيهام اآلن.

اإلسالم  أرض  عىل  األُصالء  القوميون  أصبح  التيارين،  أهل  يف  التطّور  هذا  حدث  »حني 

مسلحني بتجاربهم السابقة، حيث شّكلوا وقادوا دوالً تقارع الحلَْف الصهيوين األمرييك، وتكافح 

لدى  ظهر  املقابل  ويف  االجتامعية..  العدالة  أجل  ومن  واالقتصادي  التكنولوجي  التخلف  ضد 

اإلسالميني املجددين، مع تحديدهم القاطع لألعداء، ومع تحديدهم لألهداف واألولويات أنهم 

أيضاً أصحاب موقف واضح ضد التخلّف )مثل القوميني( ومن أجل العدالة )وإن تباينت التفاصيل 

يف املناهج(، ويدرك أصحاب التيارين أن سعيهم املشرتك لتأسيس حضارة بازغة أصيلة ال يقوم 

عىل مسلمي املنطقة وحدهم، فالحضارة اإلسالمية إرث ألبناء املنطقة العربية مسلمني ومسيحيني، 

وبعث هذه الحضارة )بتدينها وقيمها( ال يتحقق وال يثبت إال مبشاركة الجميع كمواطنني متكافئني.

»وغني عن البيان أن مفهوم الوحدة العربية أصبح واحداً لدى الفريقني، وأصبح حاكامً لحركة 

الكل، فال القوميون )وبخاصة يف املرشق( يرون اآلن أن الدعوة لوحدة العرب منفصلة عن السعي 

أصبح  اإلسالمية  األمة  عن  اإلسالميني  األوسع، وال حديث  اإلسالمية  الدائرة  مع  الوثيق  للتعاون 
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التيارين أصبح  فكر  فإن  املقصد،  االلتقاء يف  وبهذا  العربية..  الدائرة  أولوية  مع  يتعارض عندهم 

مناَط األمل لتجاوز املتمرّس الحايل حول الدولة الُقطرية، التي أصبح التعصب لها عائقاً ثقيالً يف 

وجه إقامة الدولة العربية الواحدة«.

يف هذا اإلطار تشكَّل املؤمتر القومي اإلسالمي، الذي يلخص البيان الختامي ملؤمتره الثالث 

)ُعقد يف بريوت يف يناير 2000( منطلقاته األساسية، يتحدث البيان عن »األمن العريب ـ اإلسالمي« 

مه  وعن »صيغة التفاعل بني قيم األمة الروحية والحضارة األصيلة وبني منجزات العرص ومثار تقدُّ

ان آفاق املستقبل فيُدخالن  العلمي والتقني، فيام فقد العديد توازنه فضاع بني انغالق وتقوقع يُسدَّ

األمة يف ظلامت وفنت، وبني التحاق وتبعية يقطعان االتصال بالجذور«. وقد الحظ املؤمتر تطوُّر 

العالقة بني التيارين القومي واإلسالمي )وتطّور هذه العالقة هو إدراك من جانب القوميني العرب أن 

القومية التي ال تكملها منظومة قيمية تنكفئ عىل نفسها، وتصبح مرجعية نفسها، وال تقبل أية معايري 

إنسانية أو أخالقية خارجية، أي إنها تتحول إىل فاشية، كام أدرك اإلسالميون بدورهم أن األممية 

اإلسالمية ال تجُحبُّ بالرضورة االنتامءات القومية املختلفة(.

وميكن القول إن كثرياً من التيارات املسيحية يف الغرب التي تقبل املجتمع الغريب يف أساسياته 

وتعيش فيه وتتفاعل معه، ولكنها تحتج عىل االتجاهات العدمية واإلباحية فيه، وتحاول التصدي لها 

ـ قامت يف واقع األمر، ورمبا بشكل غري واٍع، مبراجعة مفهوم »العلامنية«.. فقد رفضت العلامنية 

الشاملة، وقامت بتقليص نطاقها حتى تصبح جزئية )الدائرة الصغرية(، وتفسح الطريق، بحيث ميكن 

إدخال منظومة قيمية تشكل املرجعية النهائية للمجتمع.
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