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 ()"الحضاري "مفهوم 

 ()د.سيف الدين عبد الفتاح                                                       
، ويتراوح األمر بين مختِزل لهذا المفهوم بحيث كبير حول "الحضارّي" صفًة ومعًنى جدل يدور

يشمل كل شيء،  يضيق ليقتصر على الشأن الديني وبين َمْن قد يوسع هذا المفهوم والوصف بحيث
خاصة أن هذا الوصف اسُتخدم بشكل يتسم بالسيولة ضمن مفاهيم أخرى )التحديات الحضارية، 

إلخ(، ومن هنا كان من المهم تحرير … المقاومة الحضارية، الشهود الحضاري، العمران الحضاري 
ذلك "رؤية أولية" ته ونفي الدالالت المغلوطة عنه وحوله. ويمثل اامتداد بجميعهذا المفهوم وتحديده 

 .الحضاري  بشأن مفهوممن الواضح أن هناك مشكلة. و تستحق مزيًدا من التأصيل والتفصيل. 
يرى البعض أن الحضارّي ما هو إال غطاء للمواجهة يستخدمه الغرب في صراعه معنا، أو  فمثال

العنف ألن العنف تحويل النظر عن السياسي، أو قلب الموازين في الرؤية، كقولهم أن تستخدم القوة و 
يستخدمه البعض على أنه نوع من االستدراج لمن  . أيًضامركَّب لدينا في العقل والسلوك الحضاري 

يتحدثون عن دينية الصراع. إذن هناك مظاهر للصراع الحضاري، فاألناس العاديون يالحظون أن 
رف أنهم مسلمون إال ن، بل ال نعأن القوس الذي يتم ضربه كله مسلمو ن، و و قوس األزمات كله مسلم

 وليس الجماهير فقط.  وسنة، بل وعلى مستوى النخبة أيًضابعد أن يتم ضربهم، مثلما حدث مع الب
كذلك هناك ذاكرة تاريخية لما ُيسمى بالصراع الحضاري. ولكن إذا قلب اآلخر المواجهة بالصدام 

فسير الحضاري ليس عنها. فالت الحضاري، ماذا يكون موقفنا؟ هذا هو ُلب القضية التي أريد أن أتحدث
، هذا لك تفسير الصراعات تفسيًرا دينًيالكي نكون واضحين في هذه المسألة، وال يعنى كذ ا دينًياتفسيرً 

 خطأ قد يقع فيه كثيرون في هذا اإلطار.
"الحضاري" هنا هو المعنى الشامل؛ أي إن الحضاري هنا هو األنساق التي تتعلق بالمعرفة 

دبير والقيم ورؤى العالم، ومن ثم "الحضاري الشامل" هنا هو بحث في الدالالت الثقافية وبالتفكير والت
له دالالت أو مآالت مما  –العدوان والمقاومة الحضارية–ليس إال. هل هذا الذي حدث في لبنان 

ن يتعلق بمعنى الحضاري الشامل؟ فالعنوان هنا يعبر عن المواجهة الشاملة، وليس كما يعتقد البعض أ

                                                      

() ة: "غررزة برررين الحصررار والعرردوان"، مركرررز الحضررارة للدراسررات السياسررريهررذه الدراسرررة فرري العرردد التاسرررع حوليررة أمترري فررري العررالم نشرررت ،
 .2010 القاهرة،

() سية، جامعة القاهرة.أستاذ النظرية السياسية والفكر السياسي اإلسالمي بكلية االقتصاد والعلوم السيا 
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ساتذتنا مطالبتنا أل يتأتالمواجهة يجب أن تكون مسلحة، األمر ليس على هذا النحو، ومن ثم 
أن يشكلوا لجنة لمتابعة االنتهاكات اإلسرائيلية في لبنان وفي فلسطين لكي نقاضي إسرائيل؛ بالقانونيين 

ائط، وهناك من الحد، وأصبحت إسرائيل تضرب بالقرارات الدولية ُعرض الح لىألنها مسألة زادت ع
 يبرر لها ذلك داخل القانون وخارجه.

إذن "الحضاري" هو تشكيل لجوهر "اإلنساني" في "الحضارة"، أي إن اإلنسان الذي ُقتل على أرض 
هو ما يعنينا  على التوالى،  2008و2006جراء العدوان اإلسرائيلى عليهما فى عامى  وفلسطين لبنان

شافيز وقف موقفًا غير الذي وقفته النخب عندنا، وعندما ُيسألون  الرئيس الفنزويلىفي هذا اإلطار. ف
 حقيقةعن السبب؛ يقولون: "إننا ال نريد أن نضيع إنجازاتنا"، أين هي هذه اإلنجازات؟ ، وأنا ال أدرى 

تلك اإلنجازات التي قاموا بها. إذن الدالالت الحضارية هنا مسألة غاية في األهمية، حالة العدوان هي 
بغي على الحضارة والعمران. وحالة المقاومة هي حالة حضارية وُسنة ماضية ما دام العدوان وما حالة 

 استمّر الطغيان. 
أما بخصوص نهاية التاريخ فقد كتب فولبرايت كتاب "غطرسة القوة" وكتب في نهايته عن نهاية 

نها ستمثل نهاية للتاريخ، أن ترى أ المقبلةالتاريخ، وقال إن أسوأ ما ستؤمن به أمريكا في المرحلة 
ويحذرها من مسألة غطرسة القوة في هذا المقام. كيف يمكن إذن أن نرى هذه الدالالت الثقافية 
والحضارية للعدوان، وعملية المقاومة والمواجهة والممانعة دون االنزالق إلى حالة الصدام الحضاري 

 ر جميعًا؟و المقدور والمحتوم؟ كيف نشكل خطابًا يوازن بين هذه األم
 :في مفهوم "الحضارّي"

وعلررى رأسررها  ؛التحففدتا نحررن بصرردد معالجررة و  إذن يعنررى أكثررر مررن مسررتوى  وصففف الحضففاري 
 :ومن هذه المستوتا  ،تحدي العدوان واستجابة المقاومة ضمن امتداداتهما الحضارية

اب منهرررا فررري تحليرررل التحرررديات واالقترررر  أهمتفففة اابعفففاد ال قافتفففة والقتمتفففة والفيريفففة والمع وتفففة -1
 بالدراسة والبحث.

، صرررعوبة الفصرررل برررين التحرررديات المختلفرررة التررري تأخرررذ فررري اعتبارهرررا: شفففمول الر تفففة ال  تفففة -2
األوصررراف الجزئيرررة غيرررر مانعرررة مرررن وأن  ،اسرررتطراق عمليرررة الترررأثير برررين التحرررديات المتنوعرررةو 

تركيرز ضررورة الو  ،البحث في أصرول االسرتجابة الحضرارية للتحرديات، و ضرورات الرؤية الكلية
 الخلررط بررين عررالم األحررداث الجزئيررة عرردمو ، علررى الرررؤى الحضررارية واالسررتراتيجية طويلررة األمررد

 في التدبير أو التغيير. انماطً أفي التفكير أو  ال أنماطً والتحديات المتراكمة التي تشكِّ 
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ة، سياق البحث في ذاكراتها التاريخي ضمن طبتعة اابعاد والروابط والعالقا  الحضاريةدراسة  -3
 في التحليل والرؤية.ن حلقات الزم فيه تكتمل ورؤيتها الواقعية، واستشراف مستقبلها، في إطار  

، بما يتيحره ذلرك المنظرور مرن سرعة األفرق المقار ة بين اا ساق الحضارية المخت فةإمكانات  -4
العالقرة برين الحضرارات مرن الموضروعات الحاضررة ضرمن ففي التفكير، وانفرراج زاويرة الرؤيرة، 

 ذا المنظور.ه

ة يرررقيمة واقعيرررة أصرررول الفقررره الحضررراري فررري التعامرررل الممترررد، وبمرررا يحررررك نظرررر  بنررراء إمكانرررات -5
أصرول الفقره الحضراري يمكرن  .أنمرا  اسرتجاباتهاو  تحديرد أوزانهراو تحديرد جوهرهرا، و  :للتحرديات

أن تنظررر إلررى موضرروع التحررديات لرريس باعتبرراره موضررع تحليررل فحسررب، بررل هررو كررذلك موضررع 
 ز زاوية الرؤية فيه.تميّ تو  ،ضوء كليات أساسية يجمع بينها ذلك المنظورتقويم في 

يشررركل مقدمرررة لدراسرررة منظومرررة متكاملرررة تتعلرررق بالبحرررث فررري  "بالحضفففاري " التحفففديوصفففف إن  -6
الحضرررراري الررررذي تواجهرررره األمررررة  التحرررردي صررررر، وعناتررررهالحضرررراري وديناميكي التحررررديجرررروهر 

فعاليررة الروحيررة ل مررة، والقرردرة علررى اسررتيعاب اإلسررالمية والترري تكمررن فرري )القرردرة علررى شررحن ال
مررع  الررواعيفرري عافيررة كيرران األمررة، والقرردرة علررى التعامررل  لهررا بمررا يصرربّ حضررارة العصررر وتمث  

أسراليب الحضرارة المعاصررة أو إبرداع البردائل أو اسرتثمار القردرات والفررص واإلمكانرات، والقرردرة 
الحضاري قيرود منهرا مرا  التحديعلى  ردُ د تَ على حماية المنجزات الحضارية ل مة(، كما أنه ق

سررواء ارتبطررت بررالقيود الفكريررة أو  ا، والذاتيررة هرري األكثررر تررأثيرً خررارجي، ومنهررا مررا هررو ذاترريهررو 
الررررذي  "الحضررراري  "التحرررديالتنظيميرررة المؤسسرررية أو االجتماعيرررة الثقافيرررة، وال شرررك أن مفهررروم 

 ذا العرالماب المعرفرة التامرة بمرا يحريط بهرفري غير ا ودقيًقرلن يكون شامال اإلسالمييواجه العالم 
هذه المعرفة فإن مواجهتنرا  لم تتحققوما  ،من إمكانات وفرص وقدرات وقيود وحدود ومتغيرات

 الحضاري ستظل محدودة الفاعلية بل ربما عديمة الجدوى. يللتحد

ضررارية يترريح لنررا مواكبرة طبيعررة التطررورات الح -بهررذا االعتبرار- وصففف "الحضففاري" وأخيرًرا فررإن -7
 النظر عن تقويمنا لها. بغّض  "طور الحضارة العالمية"واالنتقال إلى 

 هذه الخصائص والمستويات قد تكون فري حاجرة منرا إلرى بعرض  مرن البيران لريس هرذا موضرعه،
 نرا، فإنمفهروم "الحضرارّي"ودون الدخول في تفاصريل تحليليرة خاصرة بمناقشرة اآلراء المختلفرة حرول 

يتضررمن أربعررة أبعرراد أساسررية بهررا يتشرركل المفهرروم وبهررا  "الحضرراري "لمفهرروم  امنهجي رر اتبنررى تحديرردً ن
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 وهي:ات عدة؛ يوظف في دراس

 :)الجذور وااصول( يالبعد المرجع - 1

يستمد منه هذا الفكر محدداته  مفهومي مرجعيوذلك بتجذره في إطار  ،وبه يأخذ الفكر أصالته
عن كل فكر آخر ال يصدر من الجذر أو المصدر  والتي تميزه ،وقواعده ومبادئه التأسيسية الكبرى 

ال يصبح فكررً يجعيته وتجذر حكم مب فقط "حضاري ". فالفكر الحضاري نفسه يالمرجع  ؛اا عاًمرريته وا 
لهررذا المنترروج أن يكررون  يفينبغرر اا أو فكرررً أنررتم معرفررة أو علًمرر اآخررر. فمررثال لررو أن مسررلمً  فكررر إنسرران  

هرا الكونيرة والحضرارية أبعاد المرجعية اإلسالمية وقيم -هفي مضمون-بمعنى أن يجسد  "؛احضاري  "
أو علررررى األقررررل  عرررردال يعبررررر عررررن هررررذا البُ ينتمرررري إلررررى الحضررررارة اإلسرررالمية و فكررررل فكررررر  .والعقائديرررة

، فإنمررا هررو فكررر عليررل مررن جانررب كونرره غيررر قررادر علررى تضررمين المرجعيررة يتعررارض معرره صررراحةً 
 وماته وأنساقه.التوحيدية وتجذيرها في الفكر ومنطلقاته ومق

 :)أصول الم هاجتة( يالموضوع يالبعد الم هج -2

 .أي خضوع الفكر لمبادئ وقواعد وضوابط منهجية موضوعية تجعلره متسرقًا فري بنائره ووظيفتره
إذ بهررا ينسررجم هررذا الفكررر مررع سررنن المعرفررة  ؛فالمنهجيررة بهررذا المعنررى تشرركل عمررق الفكررر الحضرراري 

الرذي ينسررق الفكرر وينظمرره بصررورة  يجرائرري هرري الجهراز اإلفالمنهجيررة فري أي فكررر حضرار  .العامرة
قيمررة موضروعية يمكررن  اذ "الحضراري "يصرربح مفهروم  يالبعرد المنهجربف .تررهن موضروعيته ومنطقيتبريّ 

خضاعها للمقاييس العلمية و  والتأكرد  ،اختبار مقدماتره ومسرلماته ومضرمونه ونتائجره يمكنتحليلها وا 
 ها.ئأو خط ة هذه األمورمن صح

 ؛هجية ينتظم الفكر الحضاري ويتسع ليكون متاحًا ألكبر قدر ممكن من العقول والثقافراتبالمنو 
 اعد عقلية ومعيارية صحيحة يمكن تعميمها.و ألن المنهجية الموضوعية الخاضعة لق

 :ي )اعتبار الواقع(االجتماع يالبعد الواقع -3

اته وتحوالتره وتغيراترره الجزئيررة يقتردر الفكررر الحضراري علررى االسررتجابة للواقرع ومالبسرر ذا الُبعرردبهر
مررؤثر بفعررل  ياجتمرراع يحولرره إلررى وعرري ي فوصررف الفكررر بالحضررار  .والكليررة الشرركلية والمضررمونية

بالحياة والحركة والسلوك. فمرا لرم يصربح الفكرر متصرال بنسرق  اجعله أكثر تعلقً يو  ي،النشا  اإلنسان
ا مهمً  اا سطحيً ا فكرً فإنه يبقى دومً  ،هنحو التفاعل مع المجتمع ومشكالت اهً الحركة االجتماعية متوج

بنظرام المجتمرع وثقافتره تصرل مال يالرواقع يفرالفكر الرذي يفتقرد أدوات الروع .له بريق أو ضرجيم ابد
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 .اا نظريً يبقى فكرً 

 :ي )العالمتة واا س ة(اإل سا  يالبعد العالم -4

الرذي يفرتح  ياإلنسران يالعرالم يحلرل المشركالت فري عمقهرا الجغرافردرس األفكرار وتُ ومعنراه أن تُر
فيعرررانق أفكرررار اآلخررررين ويتحررراور مرررع الثقافرررات  ،فررراق للفكرررر ليمترررد إلرررى مرررا وراء وجررروده الخررراصاآل

متجررراوز لجغرافيررة الشرررخص وجغرافيرررة  يهرررو فكررر إنسررران ي"بالحضرررار "فرررالفكر الموصرروف  .األخرررى 
 "الحضفاري "فهفوم فم .ا والعالم شموالعمومً ومتوجه نحو اإلنسان  الخاصة، وثقافته الشخصي وعيه

 يجعل من الع م والفير قتمة عالمتة عامة.

 يومنضربط بمرنهم موضروع ي،معيرار  يفالفكر الحضاري إذن هو فكر متجرذر فري إطرار مرجعر
 كمرا أنره فكرر يمترد شرموال، يواجره مشركالت اإلنسران والحضرارة يعملر يوهو خطراب واقعر ،متناسق

نساني  خرين عالمي  باتجاه استيعاب اآل  ياألمة دورها الحضاري العالم يتؤد يلك ،عبارة أخرى ا. وبا وا 
أن يرتفرع وعيهرا للعلرم والفكرر واإلنسران والحضرارة إلرى  يللردين ينبغر يألمانة اإلظهار العالم حاملةً 

بأدواتهررررررررا المنهجيررررررررة والمعرفيررررررررة والثقافيررررررررة  "الحضررررررررارة الشررررررررمولية"و "العالميررررررررة"مسررررررررتوى عصررررررررر 
التحول الكبير في الرؤية والمنهم والمشروع الحضاري. إن  ينعيوالتكنوالكترونية. إن هذا االرتفاع 
ك طبيعرررة ووظيفرررة العلرررم والفكرررر ار دإل يّ وجرررود رؤيرررة ومرررنهم نررروع ينوعيرررة المشررركلة الراهنرررة تسرررتدع
إنهرا المواقرف الحضرارية حينمرا تتسرم بالشرمول، وتتحلَّرى  ."العالميرة"واإلنسان والحضرارة فري عصرر 

 .ميا ها وميا تها "خذ "المقاومةوفي مقامها تأبكل فاعلياتها، 
ن األمة اإلسالمية اليوم ساحة من ساحات الحيوية النهصوية الحضارية، ولهذا فمرن الطبيعرى إ

أن تعيش لحظة االنتكاسرة والضرعف والقهرر وأن تعريش لحظرة التفاعرل مرع األزمرة ولحظرة اإلعرداد 
ل الحضرراري الكبيررر باتجرراه ولحظررة مررا بعررد النهضررة والتحررو  ي النهضررو  صلمواجهتهررا ولحظررة اإلرهررا

 تإن معظرم المشراكال .التحضر واالندماج من جديرد فري نسرق الحركرة الحضرارية العالميرة الحديثرة
واسررتمداد للخبرررة وتفاعررل مررع األحررداث  يالترري تواجههررا النهضررة اليرروم هرري منعطفررات إنضرراج للرروع

النهررروض والمدافعرررة وهررري اسرررتجابة تررردل علرررى معررراني النهضرررة و  وا عرررادة توجيررره للمسررريرة واألفكرررار.
 والممانعة والمقاومة.
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 :اإلصالح والمقاومةحدي الحضاري واالستجابة الحضارية.. الت

بالنسبة للبشرية اليوم هو إيجاد النظم القيمية األخالقيرة والروحيرة واألطرر  الحضاري  التحدي نإ
ت المتبقيررة مررن التناقضررا عالميررة مررن حررلّ  أصرربحتن الحضررارة الترري السياسررية والقانونيررة الترري تمّكرر

ال يواجرره الشررعوب الفقيرررة  التحررديالضرريقة واألنانيررة. وهررذا مررن آثررار رؤى العررالم  مرحلتهررا القوميررة و 
نما   "توحيرد العرالم"ألن أهم وأخطر ما يعنيره  ؛الغنية الشعوبَ  -وبالدرجة األولى-والخاضعة فقط وا 

نطررواء علررى ذاتهررا وذاتيتهررا االنغالق علررى نفسررها و برراال-هررو أن هررذه الشررعوب الفقيرررة لررم تعررد قررادرة 
وأنه ما لرم  .يعاب الحضارة والمكتسبات الجديدةأن تعيد أو تستعيد قدراتها على است على -وحدهما

بإعرادة  العرالم نحرو إصرالح الرذات وا عرادة تركيرب العقرل والنظرام االجتمراعى فري ييتوافق هرذا السرع
أي تكروين أخالقيرة عالميرة وتضرامنية إنسرانية جديردتين - يالعلمر يوالسياسر يإصالح النظرام العقلر

فإن جهود الشعوب الفقيرة سوف تجد نفسها أمام طريرق  -ياسية أو إدارية وتنظيمية مختلفةوآلية س
ن تتحررول مررن جهررود إيجابيررة مررن أجررل إعررادة ألمقفررل، وسرروف تجررد نفسررها مضررطرة فرري هررذه الحالررة 

الررذي يعمررل علررى تعميررق  يير أسررس النظررام العررالمالبنرراء إلررى جهررود سررلبية مررن أجررل تخريررب وترردم
خراجها من الممارسة والتاريخ.  تهميشها وا 

رتفررراع االمفررراده ا يشررركل تحرررديًا ليسرررالم فررري الحضرررارة الراهنرررة إذً  "الحضفففاري  التحفففدي"موضررروع 
هرررذا هرررو المقصررررود  ؛أي اسرررتيعاب المكتسرررب ؛بتنظيماتررره الدنيويرررة والحياتيرررة إلرررى مسرررتوى العصرررر

أمررام  امعنررى يشرركل هررذا تحررديً  ي؟ ثررم بررأيكيررف يمكررن الرررد علررى هررذا التحررد ":ضففاري الح بالتحففدي"
وهل يفتررض هرذا أن اإلسرالم هرو الرذي يشركل البنيرة العقليرة والروحيرة والثقافيرة األساسرية  ؟اإلسالم

 للشعوب العربية واإلسالمية؟

جديررد، بعررد أن  مررن منظررور والمقاومففة طرررح مسررألة التنميررة والتقرردم والنهضررةلكررن هنررا بالضرربط تُ 
طررح إن أول مرا يُ  السياسري.تكون قد زالرت عنهرا حساسريات وحرزازات المماحكرة العقائديرة والسرجال 

هرررداف هرررذا التطرررور وقرررواه المعنويرررة وأطرررره األخالقيرررة والسياسرررية واسرررتراتيجيته والقررروى أ هرررو تحديرررد 
الصعب الرذي يعريش االجتماعية والنفسية التي يراهن عليها المجتمع في سبيل الخروج من الوضع 

لرى اسرتهالك والتبعيرة والميرل إلرى التقليرد واال الخرارجيشكل خاص الضرغط بفيه، و  قترداء األعمرى وا 
إمكانيررات ماليررة  -هررو الحررال لرردينا أو فرري بعررض دولنررا كمررا- فراالحضررارة برردل إنتاجهررا عنرردما تتررو 

خلق الخميررة  -ا يعنيضمن م- يكبيرة ال عالقة لينتاج وتطوره في نشأتها. إن التجديد الذي يعن
عمرل الرروح مرن الجسرد والتري تحررك  العرالميسرتيعاب الحضراري الروحية التي تعمل فري عمليرة اال
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نمررا روح تَ  اد وتحييرره. إن مررا ينقصررنا لرريس جثثًررالجسرر ، وهررذه فرري الجسررد الحيرراةَ  ث  ُبررجديرردة وآالت وا 
نمرا هرري نحرن ثقافتنرا، تراثنررا، تاريخنرا، رموزنررا  ،ذاتنررا :الرروح ال يمكرن اسررتيرادها وال نقلهرا وتقليرردها وا 

 نا للحياة والمبادرة والعمل.وحبّ  ،، تضامننا، إرادتنا، أملناالجماعيالتاريخية، إحساسنا 
 حن فته ضمن ستاقا  المقاومة الحضفارية ياسفتجابة  ا لتس  بعيدة عماهذه المعا ي جمتع  

 .ان الخارجيشام ة ل تحدتا  وع ى رأسها مقاومة االستبداد الداخ ي والعدو 
 المقاومة عز و تميين ال مقاولة و مساومة:

، إال أن هذه اللحظات الكاشفة ال يمكن أن لحظا  ياشفةتعيش األمة ضمن عالم أحداثها 
تفرق بين مرحلة مضت وأخرى  لحظا  فارقةأن تتحول إلى  دون ُأُكلَها في التأثير في األمة  ت تي

تبين ل مة وهَن أمرها ووهَن تفكيرها وتدبيرها وعناصر أن ت -ضمن "فارقة"–آتية، نريد ل خيرة 
تغييرها، وتفرق وتفرز بين إمكانات األمة في المواجهة والممانعة والمقاومة وبين عناصر وآليات 
تخذيل األمة ونشر اليأس في أرجائها والترويم للقبول الخانع واالستسالم الفاقع. هذه اللحظة 

شرو  التي تقّوم عناصر لتبحث في ال -عي  ُسنني بحركة التاريخوفق و -الفارقة البد أن تتحول 
إنها لحظة التقا  العبرة في الخبرة والفكرة، تتحول فيها هذه اللحظة الفارقة إلى لحظة  وهن األمة.

مة، ُتقّوم ما نحن فيه وزًنا وتأثيًرا، وتقّوم ما مرَّ بنا من أنما  واهنة وفاسدة في التفكير  مقوِّ
بحيث نشرع في عمليات "إصالح" ومنظومة متكاملة واعية للتمكين لشرو  هذا والتدبير؛ 

 اإلصالح وتفعيل مقوماته.
، إنهررا (*)"أيففن الطريففخ ل خففرول مففن المح ففة إن التسرراؤل الررذي يسررتحق إجابررة منررا يرردور حررول "

" منهررا و"العبرررة" فيهررا. فرري قلررب كررل محنررة الم حففةمقررام " -برروعي وسررعي-حينمررا نقتررنص  "المح ففة"
تكمرررن "المنحرررة" التررري تمّكرررن "للقررردرة واإلرادة" برررالخروج منهرررا ومرررن عناصرررر اسرررتحكامها، وربمرررا مرررن 

 استمرارها وتحّكمها.

هررذا الخررروج مررن حررال "المحنررة" و"األزمررة" ال يمكررن أن يحرردث إال بُسررننه الشرررطية القابلررة للفعررل 
الك "اإلرادة"، وأن يسرتند إلرى والتفعيل والفاعلية. هرذا الخرروج البرد أن يمتلرك الشرر  التأسيسري برامت

عناصر تأسيسية وُبنية أساسية من "الُعّدة" واالستعداد واإلعداد، تؤكرد واصرلة "اإلدارة" برين "اإلرادة" 

                                                      
حوليرررررة أمتررررري فررررري العرررررالم )القررررراهرة: مركرررررز الحضرررررارة للدراسرررررات  -المستشرررررار طرررررارق البشرررررري: أيرررررن المحنرررررة التررررري تواجررررره األمرررررة؟  (*)

 (.2005السياسية،



 8 

 .-رحمه هللا–كما كان يشير أستاذنا الدكتور حامد ربيع  ،و"العدة"
ريرق الخرروج مرن ، ونرتلمس ط"الم حة في المح فة"وغاية األمر في هذا المقام أن نتلمس معنى 

 األزمة، ونشرع في صرا  اإلصالح الحقيقي المستقيم؛ ال سبله المتفرقة الضالة والزائفة..–المحنة

وغايررة األمررر كررذلك أال نقررف عنررد حرردود آفرراق االنحطررا  الررراهن مهمررا كرران تراكمرره ووهنرره، فررال 
 تتحكم هذه الحدود بنا تفكيًرا وتدبيًرا وتغييًرا وتأثيًرا.

هفل نهجية لعمل مثل هذا تقع ضمن تصور يؤكده تساؤل الدكتور عالء طاهر: "إن الحجية الم
ن مسفتقبال تمين ل ب دان اإلسالمتة، وصدور ا عفن فا أو أبعفد مفن  واقعهفا ان في أن ت فوّم يتا  فا دولت 

 .(*)الت وي تة القوى الدولتة ال برى الموجودة حالت ا " وة دولتة جديدة توازي في ع اصرهاذلك، ق

زت تعبيرات هنا أو هناك تحاول أن تزيح أكثر وأكثر معنى األمة وعالمها الحضاري ولقد بر 
ا ا لمفهوم "الشرق األوسط" فهو أحيانً تشيع وترسخ أوصافً  نفسه العربي واإلسالمي، وفي الوقت

كبير، وفي أحيان أخرى موسع، وفي تعبيرات أخرى "جديد"؛ لتحدد هذه األوصاف جغرافية ومسار 
 تقبلها. المنطقة ومس

ا ألحد كتب "شيمون بيريز" اقتطفته "كونداليزا رايس" فالشرق األوسط الجديد لم يكن إال عنوانً 
 2006اإلسرائيلية العدوانية على لبنان فى صيف  وزيرة خارجية الواليات المتحدة لتصف الحرب

ر البعض أن هذا ليس إال "شرًخا أوسطمخاض والدة شرق أوسط جديدبأنها " جديًدا" أو  "، وتندَّ
"شرًقا أوسخ جديًدا" يحقق عناصر كسر اإلرادة والقضاء المبرم على الممانعة والمواجهة 

 والمقاومة..
عقدة استراتيجية وهو في  -تاريًخا وجغرافًيا-ألوسط في عرفهم "الشرق ا نأصل المسألة أ

في عملية  التفافية  كبرى  سمي "بعملية السالم" ليأخذ مداهُضمَّ إليه ما أُ  قوس ل زمات، هذات الوقت
اإلسرائيلي -  في الصراع العربيتحاول إخراج كل ما تستطيع من دول المنطقة من حال التور 

مجاله الحيوي اإلسالمي، فكانت عمليات فك االرتبا  ل نظمة بقضيتها األم )القضية و 
اإلسرائيلي". من هنا -"النزاع الفلسطينيحولت إلى ما صار يسمى إعالمي ا: الفلسطينية(، والتي ت

اكتفت األنظمة بحديث "الضرورات"، وانكفأت تمارس لغة شديدة الوهن والهوان تحت كلمات من 

                                                      
ريس، الطبعرة األوروبري، برا -مركرز الدراسرات العربري العالم اإلسالمي في االستراتيجتا  العالمتة المعاصفرة،راجع: د. عالء طراهر، ( *)

 .1998األولى، 
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ة إلى "خيار" بل "قرار" زخرف القول: "السالم خيار استراتيجي"، وحولت السالم من حالة وعملي
نجازات عر مفروض وعدَّ   ار المقاومة يتوارى يضة، وأخذ خيت فيه األنظمة الشعوب برخاء موهوم وا 

في الحادي عشر من سبتمبر الذي  والممانعة تنزوي والمواجهة تغيب. ُتّوج ذلك اليوم األمريكي
جديدة على عالم العرب  ستغل في فرض موازينفرصة يجب أن تُ  -على حد تغبير البعض-ل مثّ 

ولة "صمويل ة لمقي" شكلت ترجمة حقيقحرب ا حضارية شام ةوبدا هؤالء يخوضون " ،والمسلمين
 هنتنجتون" حول "صدام الحضارات". 

 ،نظومة الدولية تمارس سياسة كونيةبرزت الواليات المتحدة بتفردها كقطب أوحد في المو 
العراق سلسلة من المعارك في أفغانستان و ، الذي خاض ي األمريكي المحافظبصعود اليمين الدينو 

 اصطناع دولة إسرائيل".وفلسطين التي تمثل معمل التجارب الدائم في إطار "
التي تختلف عن ادعاءات ضرورات منع من أن تكون للشعوب خياراتها إال أن هذا لم ي

"احتاللية"، وكأن الزمن قد دار دورته وصرنا سست في مواجهة عمليات "عدوانية"، األنظمة؛ إذ تأ
تقوم بأقذر  نعيش حلقة جديدة من االستعمار األمريكي تلعب فيه إسرائيل دور جماعة وظيفية

 .سرة في مثل هذه الحروب األمريكيةالعمليات للسم
فغانستان، وفي العراق، واالنتفاضتان األولى والثانية في فلسطين، فهذه هي المقاومة في أ 
أن  -ومن كل طريق-المقاومة في لبنان والمقاومة فى غزة... صفحات من المقاومة تؤكد و 

ألمة، فتحدث حركة ممانعة، وفعل مقاومة، وفعالية استجابة  "خمائر العّزة" متأصلة في كيان هذه ا
 يستعصي على التهذيب، و دخولَ  -بهذه المقاومة–لتحديات هذه األمة.. إن الشرق األوسط 

 .. .ا ا ميسورً " ليس أمرً جميع قواه الشعبية والسياسية "بيَت الطاعة األمريكي
، وكل ممانعة فيسمون كل مقاومة "إرهاًبا" ومن هنا شرع هؤالء يقلبون موازين اللغة والكلمات؛

كل مواجهة حالة من "عدم الواقعية"، وبدت األنظمة تنتقل من حال االمتثال إلى "عنًفا وكراهية"، و 
بل أحياًنا حال االضطالع بشكل مباشر وغير مباشر بأدوار  .حال التبنّي لهذه الرؤية األمريكية

عن المقاومين بأنهم  يد"، وراح هؤالء المرجفون يتحدثون "قذرة" ضمن سيناريو "الشرخ األوسخ الجد
"مقامرون" يجّرون المنطقة إلى الحروب بدعوى أن القيام بأي فعل للمقاومة إنما يهدد "مغامرون" و

اإلنجازات التي ُأنجزت .. )ربما اإلنجازات في ميادين االستبداد والفساد وفي مجاالت االستسالم 
 والقعود(.

قلب محنتها تتساءل حول الكيفية التي تخرج بها من المحنة ، واألسلوب الذي وبدت األمة من 
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فأين  ،تحول من خاللها "المحنة إلى منحة"، ولسان حالها يقول: هذه مشروعات تستهدفنا
 مشروعات هذه األمة ونهوضها؟

به لمشروعات من هنا أو هناك؟ وتحت  األمة أن تظل موضوًعا أو مفعوال تب على هذههل كُ 
أسماء ما أنزل هللا بها من سلطان؟! أين هذه األمة من فاعليتها وخياراتها؟ إن مشروعات هذه 

 األمة يجب أن تنهض بها وتؤكد عزتها وكرامتها وشرفها. 
". فكتبت هذه المقاومة "المقاومة ختار بل  قرار استراتيجي" تصدع كل يوم: إن "المقاومة

شر على "بالغة هذه المقاومة وبيانها"، على صفحات، الصفحة تلو الصفحة، في سياق يؤ 
 األرض تقدم فاعليتها في مواجهة العدوان واالحتالل على األمة وحياضها.

صرار " وخيار البد استراتيجتة ممتدة"المقاومة عم تة حضارية و  أن يتحول إلى إصرار، وا 
 يجب أن يتحول إلى قرار. 
 ، القادر على حفظ بقائها واستمرارها.ليتهاعا، الضامن لفمي لكيانهامقاومة األمة فعلها الحا

المقاومة حالة شاملة متكاملة تتكافل فيها عناصر مقاومة االستبداد في الداخل ومقاومة 
 من الخارج. المقبلالعدوان 

نما هي بالغة المقاومة حينما تبلغ بيانها، وتفعل فعلها على األرض  ليس هذا فائض كالم وا 
لتي تعني ضمن ما تعني أن هذه األمة تستعصي على الموت كما ت مهمة، اافتتقدم انتصار 

 وأن عناصر ممانعتها هي حقيقة مناعتها وحصانتها. ،تستعصي على االحتواء
والمقاومة عملية معرفية وثقافية وفكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية شاملة، حضارية في 

"المفاهيم الحرة" التي تشكل أساس محتواها، وحضارية في مقاصدها، تملك عناصر تمكينها من 
خطابها ل مة: "مفاهيم الحرية والتحرر" في مواجهة مفاهيم "العدو والعدوان والعبودية 

 واالستسالم".
معاركنا: المفاهيم والكلمات كالحياض، وجب الدفاع عنها كاألرض والِعْرض، ألنها  أولىهذه 

 س معانيها.دنَّ نتهك في حرماتها، وتُ تُ 
أتي فقط من معتد  من خارج يحاول أن ينحرف بالمعاني اني الكلمات ال يرمة معوانتهاك ح

صير الكلمات ال تدل أو ترشد، بل قد تأتي كذلك من داخل  حيث تهون فيه تويدّلس الدالالت، ف
ا بالمقامرة أو ! التي توصف حينً من كلمات "الكرامة"، و"المقاومة" الكلمات وُتهان، أين نحن

 أين مقامنا من كلماتنا، ومقام كلماتنا فينا؟ ؟!عقلية "العزة" ونفسية "األحرار"المغامرة؛ ومن 
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رد تأن  تي استطاعتالو المقاومة فى لبنان وفلسطين هل تعلمنا درس المقاومة من خبرة  
 الكرامةو  البعض لم يعد يعرف لمعاني الشرف حمى شرف األمة وكرامتها؟ أم أن تالعدوان وأن 

 المقاومة ال المساومة وال المقاولة. العزة معنى؟ إنهاو 
 

     
 


