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  مقدمة:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على محمد رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد.

في فكر - "القراءات الفكرية"ن نسميها بـفإن البحث في مثل هذه الموضوعات التي يمكن أ
أصوله وقواعده، وتتبين منذ البداية  -للباحث–عمٌل ينبغي أن تتضح  -مفكر معين وأدبياته

متطلباته ومداخله وأدواته، ما أمكن من ذلك؛ كي يلتزم األصوَل، ويتهيأ للمتطلبات، ويتخير من 
 المداخل واألدوات ما كان أقوم وأقسط، وأكفأ وأكفى.

فمن األصول األساسية شبه البدهية التي تتعلق بهذا المقام: أنَّ بحث مسألة ما داخل 
أولى من االنتزاع الجزئي لها والقراءة االنتقائية،  -وبعد استيعاب كافة أدبياته-"عموم" فكر مفك ِّر 

ب وأن فهم دالالت المفاهيم واأللفاظ يكون من خالل فهم تفاعل المفكر مع اللغة ومع الخطا
والواقع المحيطْين به، وأن سياقات أدبياته مقدمة على السياقات الخارجة عنها، وأن المكرر من 
األفكار مقرر، والفريد منها مندرج؛ بمعنى أن إعماله أولى من إهماله، وأن الباحث محكوم بحدود 

بط والتقدير، عامة؛ أهمها: هدفه وداعيه، ومنطلقه الفكري، وقدراته على االستيعاب والتحليل والر 
ح  ومن ثم فالتحيز والمْيل حتٌم لكنه ليس نهائيا أو كليا وال بالضرورة سلبيا أو جائرا، وأن الموضَّ

 مقدم على المضَمر، وأنه ينبغي أن ُيرد  الظني إلى المقطوع به. -في الفهم–

ل ومن المتطلبات الالزمة لتحقيق أهداف مثل هذا البحث: بذل الجهد الفكري من أجل تمث  
المنطق الذاتي للمفكر، والتنب ه إلى المظان  الداللية للمسألة محل البحث في أدبياته، والقراءة 
ف، والمراجعة للنتائج على ظاهر فكر  المتأنية بال تكل ف، ومراكمة االستنتاجات المباشرة بال تعس 

 يله محامل بعيدة.المفكر، وعدم اإليغال في بواطنه والمظنونات بعيدة الصلة عن فكره أو تحم

وثمة مداخل متعددة يمكن الولوج منها في مثل هذا الموضوع وتؤثر فيها أهداف البحث 
وتوازن بينها. وكل مدخل يؤدي إلى نتائج تالئمه؛ ومن ثم فالمعيار في اختيار المدخل هو هدف 

مداخل أداة العارض، وطبيعة الفكر محل القراءة. ومن ناحية أخرى، يستلزم كل من هذه ال-القارئ 
أو أكثر مما تالئمه وتفرضه اللياقة المنهجية والتكافؤ المنهجي؛ كاألداة اللغوية والداللية، واألداة 



المنطقية، واألدوات النظرية )المأخوذة من نظريات مشهورة أو معتمدة في جماعات علمية وبحثية 
 معينة(.

باحث القارئ. أما من حيث هذا في االنتقال من منطوق المفك ِّر أو مكتوبه إلى فهم ال
في –عرض القراءة واستخراجها من مفهوم الباحث إلى منطوٍق ُيعرض على آخرين، فإن الباحث 

ما تفرضه  -أولهمايقع عادًة بين قطبين مختلفين يجذبه كل منهما إلى جهته:  -عرضه لقراءاته
درجة  -وثانيهما درجة وعي الباحث نفسه بالمقروء وتعمقه في فهمه، ورغبته في بيان ذلك،

األوفق بين األمرين أن  ولعلإدراكه لما عند المتلقي من معرفة بالموضوع محل القراءة والعرض. 
يجاز مفيدين، والصعود به من  يتم تقديم معرفة أساسية بالموضوع محل القراءة في إجمال وا 

ًزا.  الواسع مجمال إلى المضيَّق مركَّ

الخصوصية الثقافية في فكر المستشار طارق وبالنظر إلى موضوع هذا البحث؛ وهو "
محاولة استخالص هو تحديدا:  -وهو غايته ومبتغاه-البشري"، فالمحدد األول إلجراء البحث 

أفكار علمية وأخرى عملية تساعد في ترشيد الوعي بالعالقات الثقافية داخل الجماعة 
نظائرها من الجماعات أو الحضارية التي ننتمي إليها وكذلك فيما بين هذه الجماعة وبين 

  األمم، وتمك ِّن من تحسينها.

وهذا الهدف يفترض خطوات لتحقيقه؛ هي ما سيشكل مبنى هذا البحث وطوابقه؛ وهي: 
محاولة إجمال خريطة أفكار تتواتر في أدبيات المستشار البشري وتركيز ضوء على موقع فكرة 

محاولة تحليل فكرة "الخصوصية فصيلها، ثم "الخصوصية الثقافية" منها باعتبارها عنوانا وبدون ت
الثقافية" هذه وتبين دالالتها ومؤشراتها ووظائفها المختلفة في فكر المستشار البِّشري وتبين 

؛ ثم أخيرا محاولة استخالص فوائد شبكة عالقاتها بعوالم المفاهيم والقيم واألفكار والقضايا عنده
قاتنا الحضارية والثقافية الراهنة. وتسبق ذلك توطئة علمية وعملية من هذه القراءة في توجيه عال

لي للخصوصية الثقافية كما يدركه الباحث من عموم  -بإيجاز شديد-تعرض  المفهوم األوَّ
شعارات هذا الخطاب   -المحيط بخطاب األستاذ البِّشري –الخطاب الفكري العربي المعاصر، وا 

 بالمداخل المتاحة واألليق بهذا البحث.

  

 ا نفهم من مفهوم "الخصوصية الثقافية"؟ماذ  ·

عــــادة مــــا تنطــــرو قضــــية "الخصوصــــية الثقافيــــة" فــــي خطابنــــا العربــــي الحــــديث فــــي غمــــار 
محــاوالت تعريــف "الــذات" الثقافيــة أو إعــادة تعريفهــا؛ ومــن ثــم تعريــف "ا خــر" وتحديــد خصــائص 

ـــــر مؤتمرنـــــا هـــــذا منهـــــا هـــــذا التعبيـــــر:  العالقـــــات معـــــه، ويعبـــــر عـــــن ذلـــــك بتعبيـــــرات عديـــــدة تخيَّ



)الخصوصية الثقافية( من بـاب شـيوعه فـي الفتـرة األخيـرة علـى خلفيـة دعـوات "اإلصـالو" القادمـة 
من الخارج، واالستجابات لها بدعوى "ال إصالو إلى من الداخل بما يراعـي خصوصـياتنا الثقافيـة 

 .[1]*والحضارية والواقعية"

وللوهلــة األولــى، تبـــدو عبــارة "الخصوصــية الثقافيـــة" مــن الكلمــات العاديـــة التــي يمكــن لكـــل 
لها ما يشاء من دالالت واتجاهات ووظائف. ولكن في الخطاب العربي يمكن  م لها أن يحم ِّ مستخدِّ

في التعبير عن مقاصد هذا التعبير، خاصة  -ريدينغير نقيين وال ف-مالحظة اتجاهين أساسيين 
 عند استخدامه باعتناء بما يشبه استخدام المصطلح أو المفهوم العلمي:

ـــة(،  -األول ـــة" بطريـــق اإليجـــاب )بمـــا هـــي كائن اتجـــاه تأصـــيل: وهـــو يعـــر ِّف "الخصوصـــية الثقافي
ا بها وممي ِّـزً  للذاتفيقصد بها: العنصر األصيل  "؛ ا خـرا لهـا عـن "أو عنصرا أصيال خاصَّ

، وتتحـرك نحـو قضـايا والمرجعيةة الهويةةومن ثم تتجذر "الخصوصية الثقافية" في مقامات 
فـي الرمـوز الحياتيـة الكبـرى والسـلوكيات  -نهايـةً –؛ لتتجلـى مناهج التفكير والنظر والتعامل

 العامة وأنماط العيش والتعايش الجمعية.

صية الثقافية" بطريـق السـلب غالًبـا )بمـا ليسـت هـي(، اتجاه توظيف: وهو يعر ِّف "الخصو  -الثاني
ًنـا  ا مميــًزا للـذات؛ حيـث يتمثـل عنصــر الـذات األصـيل فـي المشــترك إضـافي  فيقصـد بهـا: مكو ِّ

ـــز،  الثقـــافي "اإلنســـاني أو العـــالمي أو العصـــري" )الجـــامع بـــين الـــذات وا خـــر( ال فـــي الممي ِّ
صل، ومن ثم يحرك التفكير صـوب تجليـات ويبقى الممي ِّز )الخصوصية( فرًعا مزيًدا على أ

 جزئية كالشارات المميزة ألفراد فريق واحد.

"، العةالم رؤى إنه في الحالة األولى يمتـد مفهـوم "الخصوصـية الثقافيـة" إلـى منـاطق " بعبارة أخرى:
ومصــــادر الفكــــر ومناهجــــه، وأســــاليب الفعــــل والحركــــة وأنماطهمــــا األساســــية؛ بحيــــث تمثــــل 

تلــم شــعثها وترســم حــدوًدا  الةةذاتة" المكــون الجــوهر والــروو الســارية فــي "الخصوصــية الثقافيــ
، بينمــا فــي الحالــة األخــرى قــد تقــف "الخصوصــية الثقافيــة" عنــد حــد  األداة ا خــرينلهــا عــن 

 والماركة المميزة غير األساسية.

ـــة" عنـــد المفكـــرين  المقصةةةودإذن تطـــرو مســـألة  ومنةةةاهج  ومقامهةةةابــــ "الخصوصـــية الثقافي
بالتأصـــيل لهـــا أو بتوظيفهـــا، تطـــرو مقامـــات وأحـــوااًل قـــد تعبـــر عنهـــا مؤشـــرات الجـــدول  هةةةامعالجت
 التالي:

  

 خالصات الزائد األصيل المدلول        
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 )السلب( )اإليجاب( المقام

: الهويــــــــــــة، والمرجعيــــــــــــة الكلةةةةةةةةةةةةي  .1 الكلي / الجزئي
)مصادر الفكر ومنهاجيته األوليـة(، 

 والرؤية الكلية.

 التجليات الرمزية. :الجزئي    .2

في الخصوصية غيـر .الكلي 1
 بارز أو مهم.

قضــية  : لعلهــا كلهــا.الجزئةةي2
 جزئية.

تســـــــكين القضـــــــية 
ـــــــــــــــــــث  مـــــــــــــــــــن حي
 االتساع والضيق.

 المميز الخصوصي.: الجذري      .3 الجذري/ الثانوي 

المشـــــــــــترك العـــــــــــالمي : الثةةةةةةةةةةةانوي   .4
  اإلنساني.

  

 عكس االتجاه التأصيلي

مقــام القضــية مــن 
لضــــــــرورة حيـــــــث ا

األصلية والتكميـل 
 التحسيني.

: مصـــــــادر الخصوصـــــــية الثابةةةةةةةت   .5 الثابت / المتغير
 ومسلماتها.

تفسـيرات  المتغير بمعنة  المتجةدد:  .6
المصـــــــادر وتجلياتهـــــــا ومقتضـــــــياتها 

 غير الضرورية.

: مصـــادر المشـــترك الثابةةةت  .5
 )الطبيعة البشرية الثابتة(.

: المتغيةةر بمعنةة  المتحةةول  .6
ـــــــــــات الخصوصـــــــــــي ات كتجلي

 وشارات مميزة.

تصـــــــور القضـــــــية 
مــن حيــث القيميــة 
المبدئيـــة والتعامـــل 

 مع الواقع.

  

وباإلضافة إلى التركيز أعاله على مدلوالت مفهوم "الخصوصية" ومـا قـد يثيـره مـن جـداالت 
" الــذي يشــير إلــى الثقافيةةةالعام/الخــاص، والمشــترك/المميز، والــذاتي/العالمي، فــإن مــدلول صــفة "

" مــن شــأنه أن يصــوب النظــر نحــو جــدل المجــاالت والمــداخل فــي رؤيــة العالقــات البينيــة لالمجةةا"
 )السياســي، االقتصــادي، االســتراتيجي، االجتمــاعي، الثقــافي..(ومــع ا خــر؛ فيقــارن بــين مجــاالت 

سواء بالتغليب فيما بينها، أو بالتركيب بين مجالين أو أكثر عند دراسة هذه العالقات على محـور 
 الخاص"./"العام

" في فكـر المفكـر بالنسـبة لسـائر مجـاالت التفكيـر يـؤثر بـال شـك الثقافيكما أن مقام "الُبعد 
". فحــين تكــون "الثقافــة" تعبيــًرا عــن الثقافيةةة الخصوصةةيةفــي تعاملــه مــع المســألة برمتهــا؛ أقصــد "

داد فيهــا " أقــرب إلــى روو "الجــذور والكليــات" ويــز الخصوصةةيةأسـاٍس وحيــاٍة وشــأٍن محــوريٍ  تصــير "
معــدل "الثابــت" الممتــد، وتبــرز قضــايا "الهويــة والمرجعيــة ونمــط التفكيــر األســاس"، وحــين ال تعــدو 

يقــوم غالبــا مقــام  -بــدوره–" الخصوصةةية" أن تكـون شــأًنا ثانوي ــا أو محصــوًرا فــإن توظيـف "الثقافةةة"
 تبهات.االستدراك على األصل، وربما الزينة ال أكثر.. وبين هاتين الحالتين أمور مش



فـي دراسـة نمـاذج الخطابـات  - "الخصوصية الثقافيةة"بهذا، فإن اإلشكالية المتعلقة بمفهوم 
-كيف يكي ِّف المفكر المجال "الثقافي" مفـاده:  سؤال مركزي يمكن صياغتها في  -الفكرية العربية

ةر مسة لة  -في إطةار نظةره للةذات ول خةر ر المفك  بةين حةالي الخصوصةية والمشةترك؟ وكيةف بةر 
نها في مرجعيته؟ا  ومنه تتفرع أسئلة ربما أهمها: لخصوصية الثقافية، وسك 

ما مقام "الثقافي" في فكر المفكر محل الدراسة والمتعلق بمسـألة الـذات وا خـرك وكيـف يقـع   -
 هذا "الثقافي" في شبكة مداخله الفكريةك

 ما خصائص رؤية المفك ِّر لمسألة "الخصوصية الثقافية"ك      -

اللة هـذه الخصوصـية عنـده بالنسـبة لعوضـاع الثقافيـة والسياسـية واالجتماعيـة الراهنـةك ما د  -
علـــى مســـتويات األوطـــان واألمـــة  وخطاباتهمةةةاومـــا داللتهـــا بالنســـبة لجصـــالو والتجديـــد 

 والعالمك

ةك      -  ما أجندة الخصوصية وقضاياها الحا لة وا نية والملح 

  

شعاراته األو   ·  لية بمداخل البحث:الخطاب العربي وا 

والــذي يتحــرك داخلــه باألســاس، هــو الخطــاب  [2]الســياق القريــب لفكــر المستشــار البشــري 
السياســي. وهــذا  العربــي: الثقــافي والفكــري المعنــي  بمــا نســميه الشــأن العــام وبــاألخص الشــأن

علـى تنـوع المشـارب والمرجعيـات، والمنـاهج والمسـارات،  -في تجلياته البـارزة–الخطاب شاهٌد 
فـــي –واألولويـــات والقضـــايا؛ ومـــن ثـــم فهـــو أدنـــى إلـــى أن يكـــون "خطابـــات عربيـــة". والعروبـــة 

ة صــفة ليســت بالضــرورة أيديولوجيــة أو فكريــة أو انتمائيــة، بــل هــي دائــرة إقليميــ -وصــفنا هــذا
 متميزة بتعدد االتجاهات.

والنظر اإلجمالي في الخطاب "الثقافي" و"السياسي" العربي ُيشعر بالكثير من الصعوبات 
ن  ر بإمكانـات تنظـيٍم لـه وا  خاصة في التعميم عليه، أو حتـى تصـنيف اتجاهاتـه، لكنـه قـد ُيشـعِّ

نــدة )قائمــة( أج -علــى ســبيل المثــال–لــم تكــن جامعــة مانعــة. ومــن هــذه اإلشــعارات قــد تتبــدى 
خِّصــبة يمكــن أن تتجلــى فيهــا إشــكالية "الخصوصــية الثقافيــة" فــي إطــار القضــية األم: قضــية 
العالقـــة البينيـــة الذاتيـــة والعالقـــة بـــين الـــذات وا خـــر وتعريـــف كـــل منهمـــا؛ ومـــن مفـــردات هـــذه 

 القائمة:

 الوافد والموروث: النقد والبناء. –      األصالة والمعاصرة.       -

 مناهج الفكر. -  المرجعية الفكرية –قضية الهوية        -
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 العلوم الحديثة والمناهج واالفتراضات المرتبطة بها: النقد والترويج.       -

 النظم السياسية وقضايا الوحدة والقطرية والترتيبات اإلقليمية المتتالية.       -

 واالستبداد والتغيير.األنظمة العربية وقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان        -

 العولمة والنظام العالمي والعالقات التاريخية والمستجدة بين األمم والحضارات.       -

 اإلسالمية وسائر اإليديولوجيات، وجداالت اإلسالمية السياسية والثقافية.       -

 قضايا النهوض واإلصالو االجتماعية والسياسية والثقافية.       -

 يات االقتصادية والتكنولوجية ومعادالت القوة المادية وتأثيراتها.التحد       -

 وغير ذلك مما يتصل بما سبق أو يتفرع عنه.       -

  

هذه )القائمة( قد يراها البعض من االتساع بحيث تشمل كل شـيء، وبالتـالي ال تعنـي أي 
د، لكــن حــين ُيطــرو إزاءهــا ســؤال "الخصوصــية الثقافيــة" فإنهــا  ر بإمكانيــة شــيٍء محــدَّ قــد ُتشــعِّ

الكشـف عــن خريطــة للفكــر العربـي متعلقــة بالخصوصــية، وذلــك بـأكبر قــدر ممكــن مــن اإلفــادة 
ن لم يكن الحصر واالستقصاء.  وا 

وقــد تبــدو الســمة األســاس التــي نالحظهــا فــي الخطــاب العربــي هــي انقســامه علــى نفســه 
هـذا االنقسـام يمتـد إلـى ": مفهوما وخصائص ووظـائف، وأن الخصوصية الثقافيةابتداًء حول "

أصول المرجعيات، ويشيع في معالجـات )القائمـة( المشـار إليهـا.. وأن هـذا االنقسـام يـؤثر فـي 
وفةةي هةةذه البيئةةة القضــايا الداخليــة كمــا يــؤثر فــي التعــاطي مــع مشــكالت الخــارج وتدخالتــه. 

 باسةةةةم الفكريةةةةة–منةةةةازال بسةةةةماتها البةةةةارزة يتواجةةةةد ويتحةةةةرك خطةةةةاب المستشةةةةار البشةةةةري، 
للفكريةةة العلمانيةةة وعمليةةات العلمنةةة، وللزحةةف الغربةةي واالسةةتجابات التغريبيةةة،  -اإلسةةالمية

وساعيا لتمييةز الةذات وأصةولها وموروثهةا وحقوقهةا ومصةالحها ومشةروعات نهوضةها عةن 
اآلخر )الغربي( وقواعده وبيئتةه التاريخيةة والفكريةة وطريقتةه العلمانيةة الوضةعية ومصةالحه 

فةد مةن عنةده ويسةتورد مةن  ةث أو سةمين، ومحةاوال تبةين منةاهج النظةر ودعواته وما قةد ي
 والتناول والتعامل مع كل ذلك.

فالبشري ينطلق من تركيزه إدراكه ووعيه عل  الصدوع الكبيرة التي تعاني منها السةاحة 
فةةي دوائةةر األمةةة كمةةا يتصةةورها: الةةوطن والعروبةةة  -ومةةن ثةةم السياسةةية–الفكريةةة والثقافيةةة 

وقد كرس فكره باألسـاس لكشـف مناطـات المسـألة التـي رآهـا تـدور ، سالمية الجامعةواألمة اإل
" فـــي كـــل مظـــاهره السياســـية والعســـكرية واالقتصـــادية االسةةةتعمار ومقاومةةةة االسةةةتعمارحـــول "



. ومن ثم اختط البشري خطا متميزا فـي غمـار الجـدل الفكـري [3]واالجتماعية والثقافية والفكرية
" فكـــرًة ومفهومـــا وعنصـــرا أصـــيال فـــي الهويـــة الخصوصةةةية الثقافيةةةةالمعاصـــر، وتجلـــت لديـــه "

وروابط االنتماء وفواصله، وفي المرجعية وقواعد االحتكام، وفي مناهج النظر ومناهج التناول 
عالقـات الخـارج، مـع ميـل واضـح إلـى المعالجـة التأصـيلية أكثـر مـن مجـرد لتفاعالت الداخل و 

ن بــــدت "الوظيفيــــة" مــــن أهــــم الســــمات العامــــة لفكــــر األســــتاذ ومحدداتــــه، وبــــين  التوظيــــف، وا 
 التأصيلية والوظيفية عنده اشتباك أو تشابك سنحاول أن نقف عليه.

  

 عند البشري وموقع الخصوصية الثقافية منها: [4]معالم خارطة فكرية أولية -أوالا 

كيــف نــدرك ونصــور خطــاب البشــري وفكــره ونرتبــه ترتيبــا يخــدم عمليــة طــرو الســؤال عليــه 
 واستخالص الجواب المنشود منهك 

)التـــأريا، الفقـــه  المجةةةالستشـــار البشـــري مـــن مـــدخل يفضـــل الـــبعض الـــدخول إلـــى فكـــر الم
المواجـــه نخبويـــا  اإلسةةةالمي، ويفضـــل آخـــرون تصـــنيفه فـــي الصـــف [5]والقضـــاء، الفكـــر السياســـي(

فــي مقابــل الغــالة مــع تتبــع تــاريخي لكتاباتــه. يتحــرك  المعتةةدلللطــرف العلمــاني، أو فــي الجانــب 
وقضــاياه الكبــرى التــي َعْنــَوَن بهــا لكتبــه  األسةةا " أجندتةةهالــبعض نحــو األســتاذ البشــري مــن بــاب "

ـن هـذه هـو أنسـب لطـرو  [6]ولمقاالته المتعددة أو ضمنها عناوينه الفرعيـة المهمـة .. فـأي مـدخل مِّ
مسألة "الخصوصية الثقافيـة" مـن خاللـه، بمـا يمك ِّننـا مـن اسـتدعاء سـائر خطـاب البشـري اسـتدعاء 

 منظما؛ وبالتالي الخروج بإجابة تخدم هدفنا المحدد أعالهك!

كاتب من سياقاته المحيطة وهو يحدد منطلق ال–" الموقع الفكري في تصوري، يبدو مدخل "
أقرب إلـى مـزاج هـذا الفكـر المعتنـي كثيـرا ببيـان المواقـع والمواضـع،  -به خاصة الفكرية والسياسية

"الخصوصةةةةية فــــي مســــألة و والفواصــــل والوصــــالت، والعــــام مــــن األفكــــار والــــنظم والخــــاص منهــــا،
ن لم يستعمل هذا اللفظ كثيـرا-الثقافية"  ا أكثـر مـن عديـدين ممـن أوشـك اتصـاال بهـا ربمـ يبـدو -وا 

. ونقصـــد بـــالموقع الفكـــري أساســـا الموقـــع مـــن الخطـــاب الفكـــري [7]اســـتعملوا المفهـــوم بلفظـــه ومبنـــاه
ــــد ا ــــد الثقــــافي العــــام وراف ــــي برافديــــه األساســــيين: الراف ــــك منعــــا للشــــأنين العرب لفكــــر السياســــي، وذل
ْرفْين من الدخول في المعنى.  االجتماعي واالقتصادي الص ِّ

يمكـن أن يكشـف عـن أمـور عديـدة مهمـة تفضـي فـي   يبدو لي أن مـدخل "الموقـع الفكـري" 
 ."الخصوصية الثقافية"النهاية إلى اإلجابة عن أسئلة 

خطاب )فكر( البِّشـري ومـا طـرأ عليـه أول هذه األمور هو كشف المفاصل األساسية لتاريا 
بين ما ذوى وتحلل من أصول  "اإلحالل الفكري من تحوالت واعية فيما أسماه األستاذ نفسه بعملية 
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، هـذه [8]فكرية كانت تشـدني، وبـين مـا اسـتقام مـن أصـول فكريـة أخـرى أجـري علـى دربهـا اليـوم.."
أطــوارا مهمــة فــي تطــور مســألة "الخصوصـــية  -لمــن تأمــل-المفاصــل فــي فكــر البشــري قــد تبــدو 
 الثقافية" وموقعها ومرجعيتها وتكييفها.

ثاني هذه األمور هو كشف مناطق التركيـز ومجاالتـه فـي فكـر البِّشـري ؛ فالبشـري القـانوني 
" السياسةي" وفـي قلبـه الشـأن "العةامي اهتماًمـا أساًسـا بمجـال مـا يسـمى "الشـأن القاضي المؤرخ يبد

ن دخـــل عليـــه كثيـــًرا ممـــا نعرفـــه أكاديمي ـــا باســـم " ، بيـــد أن "االجتمةةةاع السياسةةةي"" أو االجتمةةةاعيوا 
ن شئت قل: – التناول "الفكري"المميز هو  لقضايا هـذا المجـال السياسـي، خاصـة منـذ  -الثقافيوا 

الفكريــة والنقلــة مــن المــدخل االجتمــاعي االقتصــادي للعــام والسياســي إلــى المراجعــة لحظــة الهجــرة 
 م، يقول األستاذ البشري:1967الفكرية بعد واقعة يونيو 

إن هةةةذه الهزيمةةةة التةةةي تمثلنةةةا معناهةةةا مةةةع كةةةر  السةةةنين قةةةد هةةةزت بقةةةوة نفوسةةةنا .. وعرفنةةةا أن "
د( فقة،، ولكنةه للمةا )الفكةر(  أي اسةتقالل العضةو االستقالل لي  لليد )السياسية(، وال للفهم )االقتصا

 .[9]"الذي تتخلق في أحشائه اإلرادة قبل أن يكتبها الفم أو تضغ، عليها اليد

قضـايا األركـان" المتفرعـة عـن المجـاالت ثالث ما يمكن أن تكشف عنه هذه الخريطة هو "ال
سواء جرى تخصيصها باهتمـام خـاص أو  "الخصوصية الثقافية"وأوزانها النسبية وعالقتها بمسألة 

التي َتَكرََّس لها فكر  "االستقالل الوطني"جرى استيعابها في المعالجات الداخلية للخطاب. فقضية 
عـن عنـاوين متولـدة عنهـا، وأخـرى مقابلـة  -ةعبـر المسـير -البشري وخطابه منذ مبتدئـه، تمخضـت 

والتفاعــل مــع ، االنتمــاء والهويــةلهــا، ثــم أســفرت عــن أطــر ثقافيــة وفكريــة متواســعة طرحــت قضــايا: 
ـــداخل والخـــارج، ـــذوات"، وكـــذلك إعـــادة تعريـــف "ا خـــر"  ا خـــر فـــي ال وا عـــادة تعريـــف "الـــذات" و"ال

 و"ا خرين".

التـي انطلـق منهـا  "االستقالل الةوطني"أن قضـية ومن مراجعة هذه الخريطة قد يمكن الزعم 
لتغيــرات مهمــة إمــا فــي تكييفهــا أو فــي  -مــع الــزمن–البشــري و)تمنــى الــدوام عليهــا(، قــد تعرضــت 

–فالبعد الذي أضيف عل  قضية البشري األم موقعها؛ حيث تزاحمت حولها قضايا فكرية كثيـرة. 
ة قضةةايا أوسةةع تةةدور حةةول "المنظةةور أوصةةله إلةة  شةةبك -وهةةو البعةةد الفكةةري الثقةةافي الحضةةاري 

الحضةةةةاري اإلسةةةةالمي" والهويةةةةة الحضةةةةارية التةةةةي تراصةةةةت فةةةةي فلكهةةةةا قضةةةةايا الةةةةوطن واألمةةةةة 
 .[10]واإلنسانية

يتسم به خطاب البشري في عمومه وضةمن  وفي إطار هذه الخارطة، نشير إل  بعض ما
 عموم المناخ الفكري المعاصر:
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o    يتميـــز خطـــاب األســـتاذ البشـــري بطابعـــه التنظيـــري التأصـــيلي المعنـــي  بالنظريـــات والمنـــاهج
ويتســم بخاصــيته التطوريــة الجامعــة كمــا يبــدو مــن ابتدائــه عنــد  الحاكمــة للفكــر واتجاهاتــه،

خصوصـية الحضـارية العربيــة اإلسـالمية كمـا أشــرنا، الخصوصـية الوطنيـة، ووصـوله إلــى ال
–" ال تكــر علــى مــا ســبق باإلبطــال ضــرورة، فبقيــت الــدوائر توسةةيع فكةةري ضــمن عمليــات "
متحاضـنة، تحكمهـا "العالقـة الوظيفيـة" التـي تتقبـل المعاصـر والعـالمي بــل  -بتعبيـر البشـري 

قيق فـي المضـامين، وتحريـر بشروط ومنهجية؛ ربما أهمها: التـد لكنأيًضا  الغربالوافد من 
الدالالت عن زخـرف القـول وفائضـه، وأال يخـالف هـذا الوافـد المسـتورد أو المسـتعار أصـول 

 " أو يبطل مفعوالتها.الذات"

o    يحــاول البشــري "جــرد المحتويــات" التــي تشــغل الجــدل بــين التيــارات الداخليــة، والغــوص فــي
ر وسـبر أغـوار "منطقـه الـذاتي" وتوظفاتـه فـي األصول الفكرية والتاريخية )الواقعيـة( لكـل تيـا

 -فـي أكثـر المسـاحات ال كلهـا–الحياة الواقعية، وبحث وجوه التمايز ووجـوه التقـارب؛ مـائال 
ـــة" لتكـــون أقـــرب إلـــى  ـــة" و"المفـــاهيم الكلي ـــات المطلق ـــى زحزحـــة الجـــدل عـــن إطـــار "الفكري إل

والوصــول إلــى "صــيغة مشــروع  "المسـتوى التطبيقــي"؛ بغيــة "تفتيــق الحلــول الفكريــة والنظريــة"
أو مشــروع صــيغة تصــل بــين ســائر أطــراف األمــة" وتضــمن وحــدتها "علــى أرض اإلســالم 
قامـة "التيـار السياسـي  ومسيحية الشرق" واالرتكاز علـى وحـدة األوطـان ووظيفيـة العروبـة، وا 

كـل الحضاري الغالب أو الرئيس في األمة" برفع درجات "التقبل الفكري والعقيدي العـام مـن 
 التيارات القائمة تجاه التيارات األخرى". 

o    يفضــــــل البشــــــري أســــــلوب "المفاوضــــــات الفكريــــــة" الــــــذي "غايتــــــه التوفيــــــق بــــــين غــــــايتين أو
مصـــــلحتين.. الســـــتبقاء أكثـــــر قـــــدر منكـــــل منهمـــــا.. باالســـــتطالع الـــــدائم لوجهـــــات النظـــــر 

عـن إمكانـات "أن  المتعارضة، ومعايشة الهموم الفكرية لكـل جانـب إزاء غيـره.." بمـا يكشـف
–يستوعب" كل طرف عناصـر مـن ا خـر "ويتخللهـا فـي نسـيجه ويجـدلها فـي مـواده". وهـو 

ينــأى عــن أســلوب مــا أســماه "الحــرب الفكريــة" بمــا فيهــا مــن "غلــق الحــدود الفكريــة  -فــي هــذا
قامـــة "حـــرس الحـــدود الفكريـــة"، والتراشـــق باألفكـــار،  بـــين األطـــراف المتحاربـــة )المتحـــاورة( وا 

ســـس الفكـــري"، ومنـــع تســـرب األفكـــار، واســـتعمال "الدعايـــة والحـــرب النفســـية" وأجهـــزة و"التج
 .[11]تشويش وشوشرة وأسلحة تدميرية وأخرى واقية وأمصال مضادة.. الا

o   طاب البشري التي قـد تصـع ِّب علـى البـاحثين مهمـة فصـله إلدخالـه ومن أهم سمات بعض خ
ــــى  المعمــــل وا عمــــال الفحــــص فيــــه؛ تجــــدده وتطــــوره بتوســــيع الفكــــرة أو تعميقهــــا أو مــــدها إل
مساحات جديدة أو إضفاء سـمات مزيـدة عليهـا ممـا يالحـظ فـي الفـروق بـين بعـض طبعـات 

مـات مختلفـة ربمـا تجمـع فـي كتـاب الكتب، وفي المعالجات المتعددة للقضية الواحدة في مقا
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واحـــد حتـــى أنـــه قـــد ال يـــدري الباحـــث علـــى أي صـــياغة يعتمـــد، أم هـــل عليـــه أن يعيـــد هـــو 
تركيـب الفكـرة توفيقـا ونظمـا. وعلـى كـل فهـذه طبيعـة الفكـر اإلنسـاني، والثبـات السـاكن لــيس 

 مما ُيحمد دائما.

o        قائمة( متضافرة الموضوعات، من بالتركيز على أجندة ) -في شبكة أفكاره–وكذلك يتسم
 أهم بنودها:

 اإلسالم في مواجهة العلمانية والتغريب.       -

 بين العروبة والقومية واإلسالم: بيان وتقريب.       -

 حيوية األمن القومي بين القطري والقومي العربي.       -

 الجماعة الوطنية نسيج بال أقليات.       -

 والفكري الرئيس: الوحدة والحوار بين التيارات. التيار الوطني        -

 المناهج والنظريات الحاكمة والمفسرة: في النظم السياسية الحديثة والمعاصرة.       -

 القضية األم الراهنة: بين مواجهة العدوان والتجدد الحضاري.       -

ومعـه مقـام –" قةافيالثوقد تعبر ثالث قضايا كبـرى متراكبـة فـي األجنـدة البشـرية عـن مقـام "
 االنتمــاء والهويــة،داخــل مجمــل الخطــاب وقــد أشــرنا إليهــا قبــُل؛ أال وهــي قضــايا  -"الخصوصةةي"

وتفــاعالت "الــذات" ، وا عــادة تعريــف "الــذات" و"الــذوات"، وكــذلك إعــادة تعريــف "ا خــر" و"ا خــرين"
ة للقضـية األم فـي ؛ وهي القضايا التي نعتقد أنها تؤلـف العناصـر األساسـيفي الداخل ومع الخارج

هذا الخطاب: قضية االستقالل الناهض بجانبيها؛ الخـارجي )االسـتقالل ووسـنجد منـه خصوصـية 
 .[12]مانعة( والداخلي )الجماعة السياسية والحضارية وسنجد فيه خصوصية جامعة(

أن "الخصوصـية الثقافيـة" جوهريـة فـي  -كمـا سـبق–هذه العناوين والقضايا وما تحتها تؤكد 
فكر المستشار البشري، وأن دالالتها األساسية تترواو بين السياق الداخلي حيث محاوالت تعريـف 

يزات الثقافيـة الذات ولم الشمل والحوار، والسياق المتصل بالخارج بمـا يشـتمل عليـه مـن بيـان التمـا
والحضارية وتأكيدها؛ لمقاومة التماهي في ا خر وحفظ الثوابت الذاتية، والدعوة لمواجهة سياسات 

 االستتباع واإللحاق وقابليات ذلك، ومقاومة العدوان، دون انغالق أو تحج ر.

مـــن هنـــا كـــان توقعنـــا األولـــي  أن تطـــرو مســـألة "الخصوصـــية الثقافيـــة" عنـــد البشـــري طرًحـــا 
ن لـم تعـدم المسـألة اسـتعماال  متراكمايليا تأص باألساس، وأن ُتبنى عليها مواقف كبـرى فـي فكـره، وا 

يوائمها مع حركية الداخل )بين الجماعة الوطنية والجماعـة الحضـارية( وقضـايا العالقـات  توظيفيا
 مع الخارج )من االستقالل الوطني إلى المقاومة للخروج من المحنة ومواجهة العدوان(.
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ن هنا يمكن قراءة خطاب البشري وفق األسئلة المحـددة سـلًفا لنتبـين اإلجابـة عـن السـؤال وم
نها فةي اإلطةار المتعلةق الرئيس:  كيةف طةرا البشةري مسة لة "الخصوصةية الثقافيةة" وبررهةا وسةكا

 بفكره وبالسياق الواقعي لألمة كما يدركه، خاصة جانبه المتعلق بالعالقات مع "اآلخر" الثقافي؟

  

 مقام "الثقافي" في خطاب المستشار البشري: -نياثا

هــذه نقطــة كــان مــن المفتــرض أن يجــري فيهــا الباحــث جريــا علــى أســاس مــا قــد يتبــادر إلــى 
الـــذهن مـــن أن طبيعـــة مجمـــل الفكـــر اإلســـالمي المعاصـــر أنـــه يجعـــل "الثقـــافي" فـــي بـــؤرة مجـــاالت 

ر البشــري يقــدم نموذجــا خاصــا فــي اهتمامــه، بــل منطلقــا أساســيا لكافــة أطروحاتــه. بيــد أن المستشــا
هـذه الناحيـة باألســاس؛ حيـث يتجالـد ويتجــادل السياسـي مـع الثقــافي فـي فكـره بشــكل متميـز يحتــاج 

 إلى قدر من التوضيح ولو اقتضى بعض البسط.

" في كتابات األستاذ البشري متعدد المدلوالت يتراوو الثقافيومن المالحظ المهم أن مفهوم "
االنثروبولــــوجي الشــــائع المتعلــــق بأنمــــاط الســــلوك والعــــيش والقــــيم والمفــــاهيم  مدلولــــه بــــين المــــدلول

االجتماعيــة الجماعيـــة التــي ترســـخت بفعـــل التــاريا، وبـــين الثقــافي بمعنـــى أوســـع هــو عبـــارة عـــن: 
 مجمٍل واسع مشتمٍل على الدين ومعنوياته وفكرياته وأنماط السلوك والعيش والقيم المتصلة به. 

نـده بــين الثقــافي بمعنـى الفكــري النظــري يمقابـل الــواقعي العملــي، بــين كمـا يمكــن أن نميــز ع
الثقافي بمعنـى المعنـوي فـي مقابـل المـادي، وبـين الثقـافي بمعنـى المتصـل بالنخبـة المتعلمـة، وبـين 
الثقافي بمعنـى المجـال المتميـز عـن ثالثـة أخـرى؛ هـي السياسـي واالقتصـادي واالجتمـاعي. وعلـى 

، فالمهم  هو مدلول مفهومي "الثقـافي" و"الحضـاري" عنـد األسـتاذ مـن زاويـة  -لدراسةفي هذه ا–كلٍ 
 موقعه الفكري. ومن ذلك نميز بين حالة التأصيل للمفهوم وحالة استعماله.

ففـــي حالـــة االســـتعمال قـــد ال تجـــد غضاضـــة مـــن إدراج عمـــوم هـــذه المـــدلوالت المـــذكورة أو 
" فـي نصـوص األسـتاذ البشـري، الفكةري " و"اري الحض" و"الثقافيالكثير منها تحت أيٍ  من مفـاهيم "

أمــا فــي حالـــة التأصــيل التــي يراعـــي فيهــا البشــري االنطـــالق مــن موقعــه الفكـــر بحســبانه مفكـــرا ذا 
 مرجعية إسالمية ضد العلمانية والتغريب وهوية حضارية جامعة وميول توفيقية. 

والســائد عنــد العلمــانيين،  وهنــا نجــده ممي ِّــًزا بــين اســتعماله للمــدلول االنثروبولــوجي المــذكور
واعتمـــاده للمـــدلول الســـائد عنـــد مـــن يســـمونهم "رواد الفكـــر اإلســـالمي المســـتنير" ومـــنهم المستشـــار 

بـــين الـــديني  -فـــي معنـــى الثقـــافي–البشـــري، ونصـــفهم بــــ"اإلسالميين الحضـــاريين"، ومفـــاده الجمـــع 
عنـه بالثقافـة اإلسـالمية أو  )اإلسالمي( الكلي والناتج عنـه المتسـق مـع مرجعيتـه؛ وهـو مـا يعب ِّـرون 

 . فمثاًل يقول البشري عن مشكل التجدد الحضاري:[13]الحضارة اإلسالمية
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الت النشاط البشري فالمشكل هنا في أساسه ثقافي فكري، وهو يتعلق بالنتاج الفكري في مجا"
للجماعة بعامة، سواء بالنسبة لألطر المرجعية التي يصدر عنها النا ، أو التصورات الذهنية 
النظرية التي ترسم الخطوط العامة لعالقات البشر بالكون وبالجماعات المتباية، أو النظم السياسية 

، أو أنماط العالقات البشرية واالجتماعية التي تشخص تجمعاتهم وتنظم جوانب أنشطتهم االجتماعية
ووجوه المعامالت بين النا ، أو القيم التي يهتدون بها ويرسمونها في مناحي السلوك المختلفة ... 

متسع جدا، لكن في النهاية هو مهم  فالثقافي. [14]"والمفاهيم هي من صميم الوضع الثقافي والفكري 
 جدا ومختلط بالحياة اختالطا، وال تفصله إال دواعي الفصل في القول والدراسة. 

عن تركيٍز  -كما سبقت اإلشارة–كشفت خارطة فكر البشري ومن هذه الناحية األخيرة، فقد 
 -ر عنــه تــارة بــالفكري وتــارة بالحضــاري المعبَّــ-" الثقةةافي"، وأن "السياسةةيمضــمونيٍ  حــول الشــأن "

 : مقامينيقومفي ذلك 

" لبناء األفكار؛ حيث تبرز الثقافـة )والحضـارة( اإلسـالمية: أصـولها وقيمهـا "المنطَلقمقام  -األول
 وتاريخها َمنهاًل يستقي منه خطاُب البشري ويعاير عليه. 

ي يتجلــى فــي الجمــع المشــهود لــدى " والطريقــة فــي المعالجــة؛ األمــر الــذاألسةةلوبمقــام " -والثةةاني
البشري بين خالصات النظريات العلمية الكبرى فـي الشـأن السياسـي والعمرانـي، وبـين مـداخل 
نن والقـيم، جمًعـا يتصـل  عامة ومتصلة من التاريا واألصول التشريعية ومداخل المقاصد والس 

حاكمةةة للفكةةر والةةنظم القةةيم ال.. باإلضــافة إلــى التركيــز علــى عــالم بإبــداع مــن المفكــر نفســه
" عنـــد البشـــري وفـــي المةةةدخل الثقةةةافيفـــي الشـــأن محـــل االهتمـــام. هـــذا مـــا نســـميه بــــ" والحركةةةة
 خطابه.

ةةاومــا يهمنــا مــن هــذين المقــامين أكثــر هــو "الثقــافي" باعتبــاره " " لبنــاء األفكــار واتخــاذ منطلقا
المعنيــين علــى تكييــف  " يتصــل بـــ"السياسي" ويتميــز عنــه، وأثــر هــذينمجةةاالالمواقــف"، و"الثقــافي" "

مسألة "العام والخاص" بين ما يراهمـا البشـري علـى أنهمـا "الـذات" و"ا خـر". والمجـال السياسـي ال 
يــــزاحم "الثقــــافي" عنــــد المستشــــار البشــــري فــــي مجــــاالت االهتمــــام فقــــط، بــــل فــــي مــــدخل معالجتــــه 

ـــه كلمـــا مـــال للقضاياأيضـــا، وهـــذا مهـــم؛ إذ كلمـــا غلبـــت الطبيعـــة السياســـية للموضـــوع الـــذي يت ناول
لالبتعاد عن الجذرية الفكرية أو كما سماها "الكليات والمطلقات"؛ ومن ثم يتراجـع "الثقـافي منطلقـا" 
لتحـــل مفـــاهيم السياســـة والمصـــلحية بـــالمعنى الواســـع لمفـــاهيم السياســـة والمصـــلحة والصـــالو عنـــد 

 اإلسالميين الحضاريين.

بينها اهتمـام البشـري وخطابـه وتتصـل  يتحرك وفي هذا تالحظ أيضا ثالثة مستويات عامة 
بالمقـــام الثقـــافي منطلقـــا ومجـــاال: مســـتوى الفكـــر والقـــيم، ومســـتوى الـــنظم أو المؤسســـات، ومســـتوى 

" أثقـل فـي المسـتوى األول، بينمـا الثقافيالحركة واألداء. في هذه المستويات يبـدو الـوزن النسـبي لــ"
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 [15]النتقـــال إلـــى عـــالمي المؤسســـات والحركـــةتحـــل المعالجـــة السياســـية تـــدريًجا وتتســـع مســـاحتها با
وفنونهما ومناهج إدارتهما. هذا مع التأكيد علـى ضـرورة الـوعي بـأنواع مـن التـداخل والتعـاطي بـين 

 ما تفرض طبيعة األمور.تلك المستويات عبر خطاب البشري ك

هــذا، وقـــد غلـــب الجانـــب الحركـــي ذو الطـــابع السياســـي علـــى مســـاحات واســـعة مـــن خطـــاب 
، بمـا قـد يعمـم عليـه الـبعض ممـن ال يتتبـع التطـور واالتسـاع فـي هـذا الخطــاب، المستشـار البشـري 

 لجته.وممن ال يميز بين مقام "الفكري" ومناهج تناوله، ومقام "الحركي والمؤسسي" وطرائق معا

يتكـون مــن " -عنـد البشـري -ففـي الجانـب الحركـي التنظيمـي مـثال نجـد أن المجتمـع الـداخلي 
ال حصر لها، وهي تتنوع من حيث معيار التصـنيف، فيكـون أساسـها الـدين أو المـذهب أو  وحدات انتماء

جــة... وغيــر أو الطائفــة، أو يكــون أساســها اللغــة أو الله المشةةرب الثقةةافيالطريقــة الصــوفية أو الملــة أو 
ذلك مما ال يقـع تحـت حصـر مـن حيـث العـدد أو مـن حيـث النـوع أو مـن حيـث معيـار التصـنيف. وبسـبب 
تنـوع معيـار التصـنيف فهــي تعتبـر وحـدات انتمــاء جامعـة، ولكنهـا لـيس بالضــرورة مانعـة ... وبسـبب تعــدد 

اتهـا بعضـها بـبعض ... هذه الوحدات وتنوع معايير التصنيف لها فهي ال تقف على قدم المساواة في عالق
فيتعــين اإلقــرار بــأن هنــاك فروقــا مهمــة فــي مســتويات الشــعور باالنتمــاء بالنســبة لكــل منهــا جنســا كانــت أو 

 .[16]"فروعا، وهي ليست على ذات المستوى من قوة الشعور بها لدى المندرجين فيها

غيــر متميــز -ففــي هــذا الســياق قــد يبــدو أن "الثقــافي" )أو المشــرب الثقــافي( إنمــا هــو واحــد 
من ضـمن معـايير متنوعـة لتصـنيف االنتمـاءات العديـدة داخـل الجماعـة السياسـية )الدولـة  -ابتداء

ة التــي تمــنح "الــذات السياســية" القطريــة هاهنــا(، األمــر الــذي يمتــد إلــى تنــاول وحــدة االنتمــاء العامــ
"الحلقة الكبةرى واألساسةية التةي يتشةكل المجتمةع وفقةا لمةا  -بتعبير البشري –دالالتها والتي ُتَعد  

تفيده والتي تعتبر الحلقة الحاكمةة لغيرهةا أو الوحةدة الحاكمةة لغيرهةا، ومةا بعةدها يمكةن اإلشةارة 
 أم قومية أم شيء آخر! : دينية هي إليه بحسبانه وحدات االنتماء الفرعية"

إلــى معالجــة هــذا المقــام معالجــة "بعــد فكريــة" قصــًدا، وانشــغل بتتبــع  المستشــار البشــري مــال 
"الجامعة السياسية" من جانبهـا "الحركـي المعيشـي" ال مـن حيـث "الصـياغات الفكريـة" علـى أسـاس 

حيةث يكةون الحةوار حةول ، وعلى أساس اقتناعه أنه "[17]أن صياغات المفكرين تبدو معزولة مثالية
وجةةه مةةن الوجةةوه التطبيقيةةة، ينفسةةق مجةةال اللقةةاء، وحيةةث يجةةري التصةةدي المباشةةر للموضةةوع المجةةرد، 

 -فـــي هـــذا الســـياق–. ومـــن هنـــا بـــدا كـــأن الجانـــب الفكـــري التقـــويمي [18]"يحةةةدث الةةةتقلص واالمتنةةةاع
المصةةالق يصــطبع عنــده بنزعــة اختباريــة تأريخيــة سياســية وبمعيــار تــوظيفي فــي إطــار مــا يســميه "

ـفالعامة المشتركة ، فيمـا قـد ُيَعمَّـم علـى أنـه معالجـة غيـر قيميـة أو [19]" والظـرف التـاريخي الموظ ِّ
مبدئـــة أو معياريـــة، ولكـــن الحقيقـــة قـــد تكـــون أوســـع مـــن هـــذا التضـــييق المعمـــم إذا الحظنـــا تطـــور 
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نظـــره للمســـألة، واتســـاعه الجـــامع للعديـــد مـــن المقامـــات خطـــاب البشـــري متســـقا مـــع تطـــور معـــايير 
 واألحوال، فيما تتجلى فيه مكانة "الثقافي".

بوظيفيته وتاريخيتـه كمـا فـي كتابـه المبكـر: المسـلمون واألقبـاط فـي –فمثال قد يبدأ الخطاب 
معتبــرا أن "جــامع اإلســالم" صــار منــذ عهــد محمــد علــي وبنــاء "مصــر  -إطــار الجماعــة الوطنيــة

واإلقليمــــي العربــــي المســــلم – "المعضةةةةلة األساسةةةةية للفكةةةةر السياسةةةةي المصةةةةري"يثــــة" يطــــرو الحد
خاصـة فــي إطــار تطـورات التراجــع العثمــاني والتــداعي -" المعضةةلة، وأن ضــرورات حــل "-بالتبعيـة

األوروبــي االســتعماري علــى مصــر والمنطقــة وثــوران قضــايا العالقــة مــع األقبــاط مــن جهــة، ومــع 
َفَرَضــت  -( مــن جهــة أخــرى م امتيــازات أو مبشــرين متــدفقين أو محتلــين متحكمــينمقيمــين لهــاألجانــب )

الجمـع والمـزج بـين أبنـاء الـوطن الواحــد دون تمييـز أو "تخصـيص" بسـبب مـن العقيـدة أو الــدين أو 
وهــو هنــا بمعنــى العــادات والتقاليــد ونمــط المعيشــة والخصــائص " )الثقةةافيالمــذهب... وفرضــت اســتدعاء "

(: التراثـي القية والسلوكية لكن في ظل قيم الحضارة العربية اإلسالمية ونظمها المتأثرة بالدين وقيمهالنفسية واألخ
منه والمعاصر، إلـى جانـب الشـواهد الفقهيـة وسـير الوقـائع التاريخيـة؛ ليثبـت األسـتاذ البشـري كيـف 

لـة العامـة فـي نظـم تبلور المفهوم القومي للجماعـة السياسـية المصـرية )ويعتبرهـا نموذجـا قائـدا للحا
وبين  -وهو ُلبٌّ للثقافي–العالم العربي واإلسالمي(؛ وليساهم في رفع شبهات التعارض بين الدين 

 . [20]االنتماء القومي )السياسي!(

لمعالجات التطبيقية األولى المشتملة على حوار حيٍ  أو تهيئـة للحـوار ومن ثم فقد اقتضت ا
" كأنه جزء خادم غير نهـائي وال حاسـم وال متفـرد مـن ضـمن عناصـر عديـدة فـي الثقافيأن ظهر "

فٌَّة فـي مقـام " " إزاء "السياسـي" الثقةافيمسألة الهوية واالنتماء على الصعيد الداخلي، بل قد تبدو خِّ
الصالُح العام الداخلي، في إجراء األمور إلى مستقر التضامن ومعراج النهوض،  الذي يدور حوله

" لصــالح السياســي الثقةةافيوالتحــرر مــن ربقــة االحــتالل "األجنبــي". بــل قــد يوظــف الخطــاُب البعــَد "
 .[21]الملح  أحيانا

ــع خطــاب البشــري دائــرة الــداخلي  نســبيا لتغطــي  مثــل هــذا األمــر قــد يبــدو مســتمرا حــين يوس ِّ
ــرد نموهــا عنــد البشــري مــع " مقتضةةيات األمةةن القةةومي مســاحة "القــومي العروبــي" وفكرتهــا التــي اطَّ

ات توحد األخيـرة مـع "؛ حيث يستعين بالتاريا والجغرافيا والواقع الدولي واإلقليمي على إثبالمصري 
، وكذلك في تبرير بزوغ "اإلسالم" باعتبـاره "انتمـاًء أشـمل" بعـد [22]مقتضيات األمن القومي العربي

فــي هــذا –. فقــد رأى البشــري مــثاُل 1924أن كــان قــد ذبــل بتــداعي قــوة الخالفــة حتــى ألغيــت عــام 
أن التيـــار الـــذي كـــان يستمســـك بالخالفـــة حتـــى مطلـــع القـــرن العشـــرين )الحـــزب  -المقـــام السياســـي

إيمانةةةا بةةةالوالء السياسةةةي لدولةةةة الخالفةةةة بقةةةدر مةةةا هةةةو محاولةةةة الـــوطني مـــثال( لـــم يكـــن يفعـــل ذلـــك "
 . [23]"لالستفادة من هذه العالقة الشكلية للضغ، إجالء لالحتالل
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هكـــذا يمكـــن أن تســـتخلص القـــراءة الجزئيـــة والمقطعـــة تراجـــع مقـــام "الثقـــافي" أمـــام "السياســـي 
ليـا؛ أي فـي بنـاء التوظيفي" في تأصـيل األسـتاذ البشـري للمسـألة السياسـية واالجتماعيـة العامـة داخ

الــذات وتصــورها، بمــا ال تتضــح فيــه "خصوصــية"، بــل مشــتركات ووصــالت مجمعــة غيــر مانعــة. 
هذا ما قد يبدو في مساحات غير ضئيلة من الخطاب، إال أن فهمه في إطار التفرقة بين الحركي 

 الحواري وبين الفكري التنظيري من خطاب البشري يمكن أن يسمح بقراءة جامعة واسعة.

ــا؛ وذلــك حــين يتحــول الخطــاب إلــى فا نتقــال الخطــاب زمني ــا ومجالي ــا يصــنع فرقــا نوعيــا مهم 
؛ لتتحــول معــه القضــية األم مــن "االســتقالل الــوطني" ومشــتقاته، إلــى قضــية "تحريـــر عةةالم الفكةةر

العلماني فـي السـاحة الوطنيـة والعروبيـة واإلسـالمية -المرجعية وكشف الصراع المرجعي اإلسالمي
فةةةةي المسةةة لة اإلسةةةةالمية رة"، كمـــا تجلـــت فــــي تطـــوير البشـــري لسلســــلته التـــي عنونهـــا: "المعاصـــ

"، وكــذلك حــين تحــول إلــى تســليط الضــوء علــى خصــائص العالقــات مــع ا خــر خــارج المعاصةةرة
الــدائرة اإلســالمية لــيس فقــط مــن بــاب االســتعمار العســكري السياســي، بــل مــن بــاب الغــزو والكســح 

" ضمن خطـاب البشـري، وبـرزت الثقافيعت الدرجة التي يقف عليها "الفكري والحضاري. هنا ارتف
" فــي المركــز والقلـب مــن تنــاول قضـية الهويــة واالنتمــاء ومـا يــرتبط بهــا الخصوصةةية الثقافيةةةفكـرة "

 من تعريف الذات وا خر وتحديد سمات العالقات بينهما.

تــــابع منهــــا الــــذات يعيــــد البشــــري النظــــر فــــي توصــــيف نقطــــة البدايــــة الثابتــــة عنــــده والتــــي ي
وتطوراتهــا: )بــوادر الغــزو االســتعماري الغربــي ثــم تغلغلــه فــي لحظــة وهــن(، ويواصــل رؤيتــه لــذلك 
ر على الفكر والحركة أن يواجهاه في القرنين األخيرين، يعيـد  على أنه مثَّل التحدي األول الذي ُقد ِّ

ة" الحاكمـــة والمتحكمـــة، الثقافيـــ-النظـــر لكـــن بتعميـــق وتوســـيع مهمـــين تمثلهمـــا "الرؤيـــة الحضـــارية
أصةول ، يةرد مةن المواجهةة التاريخيةة بةين العةالم العربةي اإلسةالمييبدو لةي أن أهةم مةا يواجةه فيقـول: "

الحضةارة التةي سةادت حتة  بةدايات القةرن التاسةع عشةر دون منةازع، وبةين  الحضارة العربيةة اإلسةالمية
صةةادي والعسةةكري منةةذ بدايةةة ذلةةك القةةرن. التةةي وفةةدت مةةع تغلغةةل النفةةوذ الغربةةي السياسةةي واالقت الغربيةةة

 . [24]"والتاريا العربي اإلسالمي خالل القرنين األخيرين يرتب، بهذه المواجهة في كل جوانبه

عنـد البشـري أكثـر مـن قضـايا  "الثقافي"ية تجلي مقـام لقد راحت القضايا الفكرية واأليديولوج
مثـل رباعيـة الديمقراطيـة والقوميـة التطبيق، بل منها شرعت إعادة النظر والمعالجة لقضـايا التطبيـق )

باعتباهـا  -كما ينهجه البشري –( فصارت ُترى من المنظور الحضاري واالشتراكية واإلصالو الديني
األساس تتعلق بالمرجعية، بل قبل ذلـك تتصـل بالهويـة وتعريـف قضايا ذات أصول فكرية وقيمية ب

ـــ" ــذات الجمعيــة ال "، وذلــك أمــام مفــاهيم مــن مثــل: التــراث والقــيم والعقيــدة والشــريعة والكيــان نحةةنال
  يقول البشري:الحضاري والتجدد الحضاري والهوية واالنتماء والذات...وما شابه، 

http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftn24#_ftn24


علق بما ن خذ وما ندع، من الموروث والوافد. لقةد انطةرا إن السؤال الكبير الذي ينطرا اآلن، يت"
هذا السؤال طوال األعوام المائة األخيرة. ولكن يمكننا الزعم ب ن "التخييةر" الةذي يعرضةه هةذا السةؤال قةد 
اختلفت موازينه اآلن، عما كانت منذ مائة عام. كنا فةي الماضةي نقةف علة  أرض المةوروث، ونتحةاور 

نقةةف علةة   -أو صةةارت كثرتنةةا–رة الغةةرب وأدواتةةه، لندخلةةه عنةةدنا. ثةةم صةةرنا فيمةةا يصةةلق لهةةا مةةن حضةةا
أرض الوافد أو أرض خلي، ونتحدث عن "التةراث" بضةمير الغائةب ونتحةاور فيمةا نستحضةره منةه. ونحةن 

  .[25]نتساءل اآلن عما نستدعي من "التراث"، بعد أن كان آباؤنا يتساءلون عما ي خذون من "الوافد" "

" المشــار إليــه يمكــن أن نســتدل علــى علــو مقــام التةةراثومــن جوهريــة واتســاع مفهــوم مثــل "
هةو مةا " -عند األستاذ البشـري –والذي ال نميزه كثيرا عن "الحضاري" كما قلنا. فالتراث –" الثقافي"

إلةة  مجتمةةع راهةةن عةةن األجيةةال الغةةابرة لةةه، مةةن قةةيم ونظةةم وأفكةةار، ومةةن عةةادات وأخةةالق وآداب..  آل
فالتراث في واقعنا الحاضر، هو مجمةل  مةن األفكةار والقةيم والةنظم تتميةز ب صةول وكليةات انحسةرت عمةا 

 .[26]هو قائم ومعيش اآلن، أو زوحمت ونزعت من أصول وكليات وفدت"."

ويزداد األمر وضوحا في الحديث عن المنابع الدينية والعقدية للمسألة العربية واإلسالمية 
المعاصرة، المنابع التي تمثل البداية والمسلمة والمشرع األول وتستدعي االنتماء وبناء الكيان 

اري بأصوله وقيمه، وتحدد الهوية والميزان ومعيار الحكم واالختيار، يقول األستاذ البشري: الحض
في البدء كان اإلسالم عقيدة، ورباطا سياسيا، وثقافة شاملة مستوعبة محيطة لمناحي التعبير "

 والنشاط الذهني وللنظم والسلوك الفردي والجماعي. هذه بداية لتاريخنا الحديث صحيحة من حيث
الواقع التاريخي. وهي ينبغي أن تكون المسلمة األول  والمشرع األول. ثمة عقيدة تقتضي االنتماء، 
وثمة كيان حضاري انبن  عبر السنين، وضم في رحابته العديد من المدار  والنظم والقيم، وال يزال 

ة عبر التاريا، ب صوله وكلياته منفتحا لجديد يصدر عنه. وهو بحسبانه كيانا حضاريا لجماعة ممتد
يشكل هوية وشعورا باالنتماء والتجان  لهذه الجماعة، ومميزا لها عن  يرها. ومن ثم فهو الميزان 
ولي  الموزون، فيما ت خذ الجماعة وما تدع، وهو معيار الحكم واالختيار ولي  المحكوم وال 

 .[27]المختار"

ـــزال الفكـــري يفصـــل  ـــى مقـــام التأصـــيل والن ـــه حـــين ينتقـــل إل ـــة ووطنيـــة بوضـــوو إن ـــين قومي ب
علمــانيتين وبــين مقــابلين إســالميين حضــاريين. يقــول فــي )بــين اإلســالم والعروبــة( بعــد بيــان وجــوه 

لمانيةة، بعيةدة عنةه مةا اقتربةت منهةا، ععةدت عةن الوالقومية قريبة من اإلسالم مةا ابتااللتقاء الممكنـة: "
ن الةدعوة  سالم، إال بطريق التلفيق وصرف أي منهمةا علة   يةر حقيقةة معنةاه. وا  فال تجتمع علمانية وا 
اإلسالمية تقوم أول ما تقوم علة  مبةدأ تطبيةق الشةريعة اإلسةالمية واعتبارهةا اإلطةار المرجعةي ومصةدر 

ذا كانةةت العلمانيةةة هةةي مجةةال الشةةرعية والحاكميةةة فةةي المجتمةةع، و  هةةذا وجةةه التنةةافي للعلمانيةةة معهةةا. وا 
التنافي األساسي، فةال أرى وجهةا العتبارهةا لصةيقة بالحركةة القوميةة أو بحركةة الوحةدة التةي تقةوم علة  

 .[28]"أسا  العروبة
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ا، تنبثق منه رؤية الواقع وصفا وتفسيرا  هكذا ينتهي "الثقافي" عند البشري ليصير أساسا وُأس 
وكذلك معايير التقويم واتجاهات التجدد والتجديد، لكن دون إهمال لسائر األبعاد السياسية 

جته هو القرين واالجتماعية واالقتصادية والتاريخية.كما يبدو أن "السياسي" ومستلزمات معال
والمنافس األساس لذلك "الثقافي". ومن ثم تتأكد ثانية احتماالت أن تلقى الخصوصية عند البشري 

فكيف طرا البشري هذه الفكرة وهذا المفهوم: تأصيال فكريا ال مجرد تشغيل أو توظيف، 
 "الخصوصية" داخل البعد الثقافي.

 مفهوما وخصائص ووظائف الخصوصية الثقافية عند المستشار البشري: -ثالثا

وهذه النقطة هي بيت القصيد، ومحل جواب السـؤال األسـاس، ولـذا قـد نمضـي معهـا بعـض 
ماذا تعنةي الخصوصةية الثقافيةة عنةد المستشةار البشةري؟ ومةا أهةم خصائصةها الشيء تفصيال. 

 التي تتميز بها؟ وما أهم وظائفها الفكرية وتجلياتها العملية؟

–في عصةر االسةتعمار الةذي نعةيش فيةه ية جوهرية عند األسـتاذ: "فقد تأكد لنا أن الخصوص
، والةةذي نخةةوض فيةةه معةةارك التحريةةر الةةوطني، إنقةةاذا ألنفسةةنا ومجتمعاتنةةا مةةن أن -]هكــذا يقــول مــرارا 

تستعبد اجتماعيا، وأن تفن  معنيا مةن حيةث المقومةات الحضةارية والعقديةة. فلةي  مةن رابطةة عضةوية 
ي بلةةدين، أحةةدهما مسةةتعَمر واآلخةةر مسةةتعمِّر، ولةةي  مةةن سياسةةة واحةةدة تصةةل بةةين طبقتةةين عةةاملتين فةة

تظل شعبين أحدهما يعاني من االستعمار واآلخر يتمتع به. مهما تقاربت الشعوب فةي كفاحهةا ، فلةي  
ن األبنيةةة التاريخيةةة والحضةةارية والعقائةةد، كةةل ذلةةك يبقةة  مميةةزا  مةةن جةةامع يةةدمج بينهةةا بغيةةر تمييةةز، وا 

 .[29]"السياسي، وال ينطم  إال لحساب جامع آخرللجماعة وجامعها 

ة:  -فـي نصـوص األسـتاذ البشـري -" فيعبَّـر عنـه الخصوصةيةفأما عن مفهوم " بتعبيـراٍت عـدَّ
الظةةروف التاريخيةةة واألوضةةاع ، ومنهــا مــا ينســب إلــى ري الثقةةافي الفكةةمنهــا مــا ينســب إلــى البعــد 

المةةدلولين مجتمعةةين أو محتَملةةين ، ومنهــا مــا يعبَّــر بــه عــن السياسةةية واالجتماعيةةة واالقتصةةادية
ــــة"، و"عامــــل التمييــــز"، و" "، و"الفــــروق.."، ومثــــل الخصوصةةةةيات والسةةةةمات المميةةةةزةمثــــل: "الذاتي

يين يلفظونها وال يتلفظون بها في دراساتهم، مثـل: "نـا" الضمائر التي لم يزل أكثر الباحثين األكايم
الفــاعلين، و"نحــن"، و"ُهــْم". والكثيــر مــن العبــارات المحوريــة المعبــرة أيمــا تعبيــر مــن قبيــل مقولتــه: 

 .[30]""وهذه الديار ديارنا، نملكها وتملكنا، ولي  لنا من شا ل سواها

وقــد تغــري الكلمــات العديــدة المؤشــرة علــى معنــى للخصوصــية بإعمــال تحليــل مضــمون أو 
باإلضـــافة إلـــى مثالـــب التحليـــل –تحليـــل نصـــوص، غيـــر أن القـــراءة الســـياقية التـــي اتبعناهـــا تبـــدو 

مباشـرة الخطـاب ومزاجـه  -: أوالهمـانمةن جهتةيأقرب إلى طبيعة فكر المستشـار البشـري  -الكمي
العملــي وكــذلك الغايــة العمليــة المرصــودة لهــذه الدراســة، ممــا ال يبــرر الغــوص وراء كــامن أو غيــر 
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كثرة المفاهيم والعبارات المفتاحية التي يصكها المستشار  -مباشر من األفكار والمعاني، وثانيتهما
  في سياق الخطاب مفصال.البشري في كتاباته، والتي قد ال تستوعب جيدا إال

وسـياقات هـذه التعبيـرات تكشـف عمـا سـبق ذكــره مـن اجتمـاع االهتمـام عنـد األسـتاذ البشــري 
بين "النظري الفكري" من جهة والعملـي الـواقعي مـن جهـة أخـرى. وهـذا ينطلـق مـن الطـابع الجـامع 

ن حملت بحوث معينة له ميال أكثـر إلـى أحـدهما: [31]عند المستشار البشري بين الفكر والواقع ، وا 
معالجة فكرية أو إلى مداواة واقعيـة. كمـا يجمـع هـذين المقـامين أيضـا مـزُج المستشـار البشـري بـين 

همـا عنـده متضـافرتان بـل قضـية واحـدة قضية الداخل الكبرى وقضية العالقة بالخارج األساسـية، و 
ذات وجهــين: بنــاء الــذات ومقاومــة عــدوان ا خــر أو نفــوذه وبــاألخص النفــوذ الحضــاري والثفــافي، 

 فيما تجمله عباراتاه األصيلتان: "االستقالل الحضاري" و"التجدد الحضاري". 

اهما إحد ومن ثم يتراءى من فكر المستشار البشري وجهان للخصوصية أو خصوصيتان:
جامعـــة واألخـــرى مانعـــة، علـــى األولـــى تبنـــى "الجماعـــة"، وعلـــى األخـــرى تؤصـــل "الممانعـــة". مـــن 
األولــى تتــألف الــذات لــذاتها وحياتهــا وفاعليتهــا، ومــن األخــرى تتميــز عــن ا خــر وتؤســس أصــول 

ما التفاعل معه، من األولى يبدأ االنتماء وعند األخرى ينتهي، ومنهما معا تتشكل "الهوية"، وكلتاه
 .[32]تحكمهما الحاكمية والشرعية والمرجعية الحضارية العربية اإلسالمية

عنـــد المستشـــار البشـــري هـــي مكـــون أســـاس فـــي الـــذات الحضـــارية  فالخصوصةةةية الثقافيةةةة
مالطـــا داخليـــا كفـــيال بلـــم شـــمل الملـــل والنحـــل واألعـــراق واألقـــوام  -مـــن جهـــة–اإلســـالمية، تفـــرز 

حــدودا )ال قيــودا(  -مــن جهــة أخــرى –والمــذاهب والتيــارات وســائر دوائــر االنتمــاء الفرعيــة، وتفــرز 
ثباتهــا األســاس فــي  تمنــع الــذوبان فــي ا خــر أو التبعيــة لــه. وهــذه الخصوصــية تجــد حقــل إنباتهــا وا 

وشـرعة، وحضـارة وأمـة، وتاريخـا وجغرافيـا، وثقافـة وعيشـا مشـتركا، وتحـديات أرض اإلسالم عقيدة 
فـي ثقافتــه –واحـدة ربمـا كـان أهمهـا هــو التعـرض الجمـاعي والمتشـابه لخطـر غــزو الغـرب المغـاير 

 .[33]لروو الشرق وريحه -ورؤيته لطبائع األمور

ثباتهــا ينطلــق البشــري نحــو القضــايا الكبــرى مــن قبيــل "مــن الخصوصةةيةولبيــان مفهــوم " " وا 
نحــنك" و"مــن ا خــرك" ومــاذا نأخــذ منــه ومــاذا نــدعك". وقــد تبــدى ذلــك فــي مناقشــته لقضــية التــراث 

 :والمعاصرة التي سكنها في إطار "الوافد والموروث". يقول البشري 

إن السؤال "ماذا ن خذ من التراث؟"، يسةتوجب التسةاؤل عماةن نحةن ومةا التةراث. و"التخييةر" يفيةد "
. و"التةةراث" إرث، أيةةا كانةةت درجةةة لحوقةةه بةةالوارث وقربةةه منةةه، فهةةو يفيةةد معنةة  التلقةةي انفصةةاال وتحةةررا

ا بينهمةا كمةا لةو ونحن عندما نتحدث عما ن خذ وما ندع من الموروث والوافد، نكون قد سوينوالطروء. 
، نكةون قةد وضةعناهما معةا، كالسةلع فةي واجهةات المحةال. ونكةون قةد كنا بعيةدين وخةارجين عنهمةا معةا

وعةةن أننةةا متضةةمانون فةةي واحةةد مةةن أطةةراف هةةذه  فلنةةا عةةن عالقةةة الصةةراع والحةةوار القائمةةة بينهمةةا، 
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ذا ونحتكم إليةه فيمةا نختةار العالقة. فيت كد السؤال: عمان نكون نحن إذاا، وما المعيار الذي نصطنعه . وا 
ألن معرفـة مـا  كانت المنفعة هةي المعيةار، فهةي فةي النهايةة مةردودة إلة  الةذات وال تصةلق بةديال عنهةا 

 ".تقتضي إدراك خصائص هذه الذات التي تنتفع أو تضارينفع 

فقــط صــفة للــذات تميزهــا عــن "ا خــر"، بــل هــي مــن صــميم تعريــف  الخصوصةةيةوبالتــالي ال تقــوم 
إال علــى أنهــا نتــاج "تــراث" ثقــافي تــاريخي،  -فــي هــذا الخطــاب–ذات وهويتهــا، وال يمكــن تعريــف الــذات الــ

ن انقطع واقعيا في لحظة تاريخية ما، يقول األستاذ البشـري:  "وبالنسبة لي، فةنن هةذا يتصل في ثقافيته وا 
ي كلياتةه وأصةوله ومجملةه ولةي  أمرنةا معةه فةالمجمل الذي نسميه "تراثا"، ال أراه أمرا خارجا عن ذاتنةا 

دخةال مةا  أمر اختيار، مع مراعاة حقنا في االجتهةاد فةي فروعةه واختيةار البةدائل مةن داخلةه وبمادتةه، وا 
ن أمرنةةا مةةع كلياتةةه يةةتالءم وال يتنةةافر مةةع أصةةوله ممةةا هةةو نةةافع بمراعةةاة ظةةروف الزمةةان والمكةةان.  وا 

ففةي االختيةار وجةه تحةرر، وفةي اللتحةرر وجةه وأصوله أمر هويةة وانتمةاء ال َتةرِّدل عليةه وقفةة المختةار. 
وعلة  سةبيل المثةال: إننةا مصةريون. ومصةريتنا مفروضةة علينةا علة  وجةه اللةزوم،  تنافر مةع االنتمةاء.

نحةن ال نختةار بينهةا ومن هنا تردل قوتها كمةورد للخضةوع واالمتثةال، وكمشةرع للنظةر ومعيةار لالحتكةام. 
ال فمةةن نكةةون  ؟!... مةةع التسةةليم ب نهةةا الهويةةة والةةذات، وأنهةةا هةةي معيةةار وبةةين  يرهةةا حسةةبما ينفعنةةا وا 

ن النظةةر إليهةةا كشةةيء  االختيةةار، وأنهةةا المسةةلمة األولةة ، ال مةةا اسةةتطاع جنةةدي أن يفتةةديها بروحةةه. وا  وا 
يةةدور فةةي مجةةال االختيةةار، لهةةو أول الضةةربات وأقواهةةا فةةي مفهةةوم االنتمةةاء لهةةا. فاالختيةةار لةةي  عليةةه 

بل إنه ليفيد تحررا منها وانحالال لها  ألنها تتحول من معيةار لالختيةار إلة   المدار في موضوع الهوية،
 .[34]موضوع له، من حاكم لالختيار إل  محكوم به"

البشـري مـن شـبكة مـن المكونـات التـي تضـيق  وتتألف "الخصوصية الثقافية" عند المستشار
وتتسع بقدر ما يضيق تعريف دائرة االنتماء ويتسـع. وكمـا أسـلفنا تتعـدد دوائـر االنتمـاء بقـدر تعـدد 
معايير التصنيف ونوعيتها ونطاقاتها، لكن كافـة هـذه العناصـر تقـع بـين "الثابـت" و"المتغيـر"، كمـا 

وى وعليـا هـي التـي تتكامـل وتنتهـي عنـدها كافـة الـدوائر، أنها في النهاية البد أن تشملها دائرة قص
ال تحــول االنتمــاء إلــى  وتتمتــع بشــعور انتمــاء مــن األفــراد والجماعــات بــال معــارض مــن جنســها، وا 

وهــي الــدائرة الحضــارية العربيــة اإلســالمية التــي تضــم فئــات وطوائــف وملــال -انتفــاء. وهــذه الــدائرة 
فـي –تمثل الركن "الثابت" في تكوين الخصوصية؛ وهي تعتمـد  -وأعراقا وأجناسا وأغلبيات وأقليات

علـــى قـــدر مـــن المصـــادرات العقديـــة والمســـلمات اإليمانيـــة التـــي يفصـــح عنهـــا المستشـــار  -إثباتهـــا
البشــري فــي غيــر مــا مقــام، وعلــى قــدر مــن االفتراضــات التــي يبــرهن علــى مصــداقيتها. ذلــك أنهــا 

 فال يعتريها التغيير وال التبديل. -ومن ثم باإللهي–تتعلق بالديني اإلسالمي 

فاإلسالم لدى البشـري هـو أصـل الشـرعية ومعيـار االحتكـام، وهـو اإلطـار المرجـوع إليـه فـي 
. [35]الــنظم االجتماعيــة والسياســية وأنمــاط الســلوك ... ذاك هــو الجــوهر الــدفين فــي فكــر البشــري"

]ومــــن ثــــم لــــدوره فــــي تشــــكيل -ويــــرى البشــــري أن "المميــــز األساســــي لنظــــام الحيــــاة فــــي اإلســــالم 
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يقــوم فــي أن اإلســالم عقيــدة إيمانيــة تبــدأ باإليمــان بالغيــب مــن  -الخصوصــية الحضــارية والثقافيــة 
ألول وا خـر، وأنـه سـبحانه رب السـماوات حيث الوجود اإللهـي الخـالق المهـيمن، وأنـه تعـالى هـو ا

واألرض، فال انفصال بين السـماء واألرض فـي ملكـوت هللا. كمـا تبـدأ مـن حيـث إن حيـاة اإلنسـان 
ممتــدة، تشــمل دنيــاه وأخــراه، وتصــل بهــذا إلــى حتميــو التــرابط بــين الســماء واألرض فــي خلــق هللا، 

لمسلمة األولى لجسالم عقيدة ونظاما؛ أي هو وبين الدنيا وا خرة في حياة البشر. وهذا ما يعتبر ا
عقــــدة البــــدء... إن كــــل عقيــــدة تبــــدأ بمســــلمات، وترســــا فــــي عقــــول المــــؤمنين بهــــا مجموعــــة مــــن 
األصــول، بقطــع النظــر عــن وجــوه قيــام هــذه المســلمات، ســواء قامــت باإلقنــاع والتفكــر، أو قامــت 

. هــذا هــو "الثابــت" فــي بنــاء الــذات وخصوصــيتها عــن [36]بــالتلقين والتعلــيم، أو بالتربيــة واالعتيــاد"
 ا خر: العلماني، الوضعي، وباألخص الغربي والمتغرب.

لمات أمــا المتغيــر فهــو الشــكل والقالــب والنمــاذج والتصــورات المتفرعــة عــن األصــول والمســ
األولــــى، وهــــي تختلــــف بــــاختالف الزمــــان و المكــــان، "لكنهــــا كلهــــا تظــــل تجمعهــــا أصــــول العقيــــدة 
اإلسالمية ويجمع فئاتها وشعوبها االتزام بهذه العقيدة ]يقصد المسلمين حصرا بال شك . ومن هـذه 
، األصول أن يظل النظر اإليماني اإلسالمي وتصوراته العقدية ومصادر شريعة اإلسالم وأحكامـه

يظــل كــل ذلــك اإلطــار العــام للنظــام االجتمــاعي وأســس بنائــه ووجــوه النشــاط فيــه وأنمــاط عالقاتــه 
تعــامال وســلوكا، يظــل يشــكل المرجعيــة األساســية والمصــدر األساســي للشــرعية العليــا المهيمنــة فــي 

 .[37]المجتمع جماعات ومؤسسات وأفرادا"

وعليــه فــإن الخصوصــية الثقافيــة لــدى البشــري تمتــد مــن الجــذور حيــث "الثوابــت" التــي هــي 
العقيــدة والمرجعيــة والهويــة وأصــول الشــرعة وقيمهــا ومقاصــدها العليــا، لتصــل إلــى متغيــرات غيــر 

لتـاريخي )الزمـاني المكـاني( الجمعـي والـذي مقطوعة عن األصـول، وهـذه يبررهـا البشـري بـالمبرر ا
يســمى أحيانــا بالمركــب "الثقــافي الحضــاري"، و كــل ذلــك يســهم فــي بنــاء الجماعــة السياســية الكيــان 

 الحضارى األشمل وتلوين شخصيتهما بلون األصول.

كمــا أن مــن المكونــات المهمــة للخصوصــبة الثقافيــة عــن البشــري مــا تعبــر نــه مفــاهيم مثــل: 
كــان، التــاريا والجغرافيــا، الظــروف واألوضــاع الخاصــة، األمــة والــوطن والــدار، الثقافــة الزمــان والم

الـــذي كـــرس المستشـــار  -علـــى ســـبيل المثـــال–" والحضـــارة، .. ومنهـــا مفهـــوم "العصـــر والمعاصـــرة
البشري له دراسة ضافية اعتبر فيها أن "القيمة العليا التي صـارت حاكمـة فـي الثقافـة السـائدة ا ن 
هــي قيمــة "العصــرية" أو "المعاصــرة" .. قــد صــارت أصــال مرجوعــا إليــه، ومســلمة مبــدوءا بهــا فــي 

يجد أنه صار مضادا للخصوصـية ونافيـا لهـا:  ويتتبع المفهوم حتى  الغالب من قضايا المجتمع"،
"فصار العصر يمثل وحدة جامعة تضم العصـريين جميعـا فـي العـالم أجمـع، وصـار العصـري فـي 
اســـتخدامنا الفكـــري يشـــير إلـــى مـــن ينـــدرج فـــي وحـــدة االنتمـــاء هـــذه، بحســـباها تشـــكل وحـــدة انتمـــاء 
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ن نقـيم معييـر للتقـويم التـاريخي حضاري وأممي"، ليصل إلـى التسـاؤل االسـتنكاري" وكيـف أمكننـا أ
والحضاري، ينحول بها العصر من عنصر زماني إلى قيمة ثقافية حضـارية، يتبلـور عليهـا مفهـوم 
"األمـــة" والجماعـــة، ويصـــير غيـــر المتمتـــع بخصـــائص العصـــر منكـــورا عليـــه جـــدارة االنتمـــاء إلـــى 

 .[38]أمتهك!!"

هذا من حيـث مفهـوم الخصوصـية الثقافيـة ومكوناتهـا فـي خطـاب المستشـار البشـري، ولكـن 
الخطاب يتسع لتقديم عدد من الخصائص والمحددات التي تتصل بهذا المفهوم نمر عليها إجمـاال 

مرصـــودة أعـــاله تشـــير إلـــى ســـمة مهمـــة لوضـــوحها فـــي المكونـــات والوظـــائف. فمكونـــات المفهـــوم ال
للخصوصية تتمثل في الجمع بين الثابت والمتغير؛ ومن ثم القابلية للتفاعل مع العوامـل التاريخيـة 
من جهة ومع الخصوصيات أو الثقافات األخرى من جهة أخرى، ومن ثم فهي منفتحـة لكـن غيـر 

سالم في قلبهـا، وبالتـالي فهـي تميـل مستباحة. كما أنها خصوصية ثقافية يقع "الدين" وبالتحديد اإل
ــدين  إلــى معنــى "الثقــافي" المشــار إلــى غلبتــه فــي كتابــات اإلســالميين الحضــاريين والــذي يجعــل ال

طارهما.  محور الثقافة والحضارة وا 

كما أن هذه الخصوصية تتسم بالوجدانية والفكرية والسلوكية معا، وتجـد لهـا مـردودا سياسـيا 
لمعبر عنها، وفي هذا نكرر عبارة كاشفة ذكرناها من قبل يقول المستشار في بناء الكيان الجامع ا

فةي البةدء كةان اإلسةالم "البشري فيهـا مواجهـا العلمـانيين مـن دعـاة "وحـدة العصـر" باسـم المعاصـرة: 
عقيةةدة، ورباطةةا سياسةةيا، وثقافةةة شةةاملة مسةةتوعبة محيطةةة لمنةةاحي التعبيةةر والنشةةاط الةةذهني وللةةنظم 

الجمةةاعي. هةةذه بدايةةة لتاريخنةةا الحةةديث صةةحيحة مةةن حيةةث الواقةةع التةةاريخي. وهةةي والسةةلوك الفةةردي و 
ينبغةةي أن تكةةون المسةةلمة األولةة  والمشةةرع األول. ثمةةة عقيةةدة تقتضةةي االنتمةةاء، وثمةةة كيةةان حضةةاري 
انبنةة  عبةةر السةةنين، وضةةم فةةي رحابتةةه العديةةد مةةن المةةدار  والةةنظم والقةةيم، وال يةةزال ب صةةوله وكلياتةةه 

يصةةدر عنةةه. وهةةو بحسةةبانه كيانةةا حضةةاريا لجماعةةة ممتةةدة عبةةر التةةاريا، يشةةكل هويةةة  منفتحةةا لجديةةد
وشةةعورا باالنتمةةاء والتجةةان  لهةةذه الجماعةةة، ومميةةزا لهةةا عةةن  يرهةةا. ومةةن ثةةم فهةةو الميةةزان ولةةي  

. [39]الموزون، فيما ت خذ الجماعة وما تدع، وهةو معيةار الحكةم واالختيةار ولةي  المحكةوم وال المختةار"
كما تتميز فكرة "الخصوصية الثقافية" بأنها داخليـة وخارجيـة فـي آن، وهـذا مـن مؤشـرات جامعيتهـا 

ذلـــك، ويتضـــح األمـــر أكثـــر فـــي  أو شـــموليتها، ولـــذلك نتـــائج مهمـــة، وقـــد ســـبق بيـــان طـــرف مـــن 
 وظائفها وأدوارها.

ـــد المستشـــار البشـــري –فلهـــذه الخصوصـــية  وظـــائف وأدوار مهمـــة يســـتكمل بهـــا ســـائر  -عن
رسالته في مواجهة صدوع الداخل وتهجمات الخارج. أولى هذه الوظائف هي تمث ل الـذات والـوعي 

عنةدما "بها، وهـي مهمـة أوليـة ال يمكـن أن يتحـرك الفكـر أو الفعـل والتفاعـل دون اسـتيفائها، فمـثاًل 
نتحةدث عةةن العصةةري والمعاصةةر فننمةا يتعةةين علينةةا أوال أن نحةةدد مةن نحةةن، وأننةةا ال نسةةتطيع أن نحةةدد 
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"عصةةرنا"  يةةر منسةةوب لمةةا نةةدرك أنةةه هويتنةةا، فالعصةةر مضةةاف وضةةمير المخةةاطبين  لعلةةه المتكلمةةين  
وهةو يكتسةب  مضاف إليه. وكذلك عندما نقول "ماضينا" إنما نشير إل  زمان منسوب إل  قةوم معينةين،

معنةةةاه مةةةن هةةةذه النسةةةبة. وعلةةة  العكةةة  مةةةن ذلةةةك، مةةةن يريةةةد أن يجعةةةل إدراك الهويةةةة تاليةةةا إلدراك 
المفــاهيم الحضــارية ، ومــن اعتمـاد الخصوصــية جــوهرا أصـيال فــي الـذات تتعــين حقـائق [40]"العصةر

الكبرى، وما يتفرع عنها من مفاهيم فرعية، وتتقرر القيم وُتحفـظ، ويأخـذ الشـعور باالنتمـاء منطلقـه 
ومنطقــه، وتتبــين المــداخل إلــى أغلــب موضــوعات الجــدل الفكــري العــام التــي ينشــغل بهــا الخطــاب 

 العربي ومنه خطاب المستشار البشري.

"الماضـــي" ال يمكـــن تحديـــدها إال منســـوبة إلـــى الـــذات فكمـــا أن مفهـــوم "العصـــر" والزمـــان" و
ومخصوصة بأصولها الثابتة وظروفهـا االجتماعيـة والتاريخيـة والثقافيـة، فـإن مفهومـا محوريـا آخـر 
كــ"الدين" ال يزيـده التعمــيم المطلـق ونزعـه مــن سـياقاته الحضـارية إال اضــطرابا والتباسـا، فقـد صــار 

ن هةذا الجانةب المفهوم األوروبي الغربي عن "الةدي" ن" هةو المفهةوم النمةوذج ألي ديةن فةي أي مكةان. وا 
من الخبرة التاريخية األوروبية، مستق  من التجربة البابويةة فةي الكنيسةة الكاثوليكيةة، ومةن دورهةا فةي 
العصور الوسةط  ب وروبةا. واألمةر هنةا يتعلةق بصةلة الةدين بالةدنيا، وصةلة الكنيسةة بالدولةة، وبمفهةوم 

يدو المسيحية. والمسيحية هنا  ير اإلسالم، والكنيسة الكاثوليكية الغربيةة، ليسةت مثةل الكنيسة في العق
كنائ  الشةرق مةن حيةث الةدور التةاريخي. ولةي  للةدور العقةدي للكنيسةة دور مؤسسةي مثيةل لمةا فةي 
اإلسالم. والمدى الواسع لمفارقة المسةيحية لشةئون الحكةم، مخةالف لموقةف اإلسةالم اإليجةابي مةن هةذه 

ون، ولي  في اإلسالم مؤسسة مجسدة للعقيدة،كما هةو شة ن الكنيسةة فةي المسةيحية. ولةي  فةي الشئ
المسةةيحية أسةة  ومبةةاد  تصةةلق بةةذاتها للتطبيةةق فةةي شةةئون الحكةةم والمعةةامالت، كمةةا هةةو الشةة ن فةةي 
اإلسالم. ومن جهة أخرى، فنن التةاريخي واالجتمةاعي قةد اختلةف، سةواء فةي الحاضةر، أو فةي الماضةي 

إليه. وبر م ذلك، تقدمتجربة الغرب التاريخية فةي هةذا الصةدد بحسةبانها نموذجةا، ومعيةارا عامةا المردود 
للتقةويم يقةا  بةه دور الةةدين فةي المجتمعةات األخةةرى. فهةو يعمةم مثالةب تجربتةةه علة  الجميةع، ويعمةةم 

أو أسلوب تخلصةه مةن هةذه المثالةب علة  الجميةع أيضةا، سةواء فةي ذلةك اإلسةالم أو الكنةائ  الشةرقية 
فريقية  .[41]"نظم العبادات األخرى، آسيوية وا 

كـذلك تتقــرر القــيم الحاكمــة لتأســيس المجـاالت الثقافيــة والسياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية 
هي المرجعيـة الحضـارية اإلسـالمية، وهـذا سـبق التنويـه بـه، لكـن  من خالل مرجعية فارقة مفارقة؛

كمـا يســميها أسـتاذنا الــدكتور –أيضـا قـيم مــا بعـد التأســيس مـن قبيـل قــيم التـدبير والتســيير والتغييـر 
يرى المستشار البشري أنهـا ينبغـي أن تسـتمد مـن المرجعيـة أو تتسـق  -[42]سيف الدين عبد الفتاو

إن االجتهةةاد فةةي تقريةةر المسةةاواة لةةه معهــا وعلــى األقــل ال تنفيهــا، يقــول بخصــوص قيمــة المســاواة: "
جدواه في ضمانها، عندما تصير المساواة التزامةا مسةتمدا مةن العقيةدة، وليسةت مجةرد مبةدأ تقةرر بنفةي 

 .[43]"قيدةالع
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ومـــن ذلـــك خصوصـــية مكونـــات الحضـــارة الكبـــرى ومنهـــا التـــاريا، فالخصوصـــية ضـــرورية 
يا وقراءتــه لتنــاول التــاريا كتابــًة وقــراءًة؛ أي إنــه مــن تأســيس الخصوصــية يمكــن إعــادة كتابــة التــار 

بطريقــة تتســق مــع أصــول الــذات وحقائقهــا، وتفيــد فــي اســتخالص الــدروس النافعــة لهــا. والقاضــي 
وال المفكر المؤرخ )البشري( يشدد على هذا الركن تشديدا، فيقول مثال في تعقيبه على دراسـة مـا: "

ج لنةةا مةةن أحسةةب بالدنةةا ينتظرهةةا خيةةر مةةا، فةةي ضةةوء نظةةرة تحسةةب الغةةازي هةةو ناقةةل الحضةةارة والمخةةر 
الظلمات إلة  النةور. إن حملةة نةابليون حملةة اسةتعمارية. واحتاللهةا مصةر هةو  ةزو مسةلق كةوفق بمةا 

عاصرة المشار إليها من . ويقول في موضع آخر رافضا مفهوم "وحدة العصر" أو الم[44]"يستحق..
إن وحةدة العصةر الحاضةر كجةامع حضةاري وبشةري، تسةتتبع وحةدة العصةور السةابقة، مةن حيةةث قبـل: "

عةةادة  معةةايير الحكةةم والتقةةويم، أي أنهةةا تسةةتتبع إخضةةاع تاريخنةةا الماضةةي لمعةةايير التةةاريا الغربةةي، وا 
صةةورة. فةةالمفروض أن وحةةدة كتابتةةه وفقةةا لةةذلك التصةةور الغربةةي. وبهةةذا التتةةابع نكةةوون قةةد عكسةةنا ال

أن نقةر أوال بوحةدة  -واقعةا ومنطقةا-الماضي هي من أهم عناصر توحيد الجماعة الحاضةرة، وال يصةق 
باسةةةم وحةةةدة العصةةةر -الحاضةةةر بحسةةةبانها "المسةةةلمة األولةةة " ثةةةم نرتةةةد علةةة  التةةةاريا نوحةةةده. ...إنةةةه 

م والرموز التي تقةدمها الحضةارة يراد أن تتوحد شعوب العالم عل  أسا  من القيم والمفاهي   -الحاضر
الغالبةةة، ومةةن هةةذه األسةة  والمفةةاهيم، تكةةون نظةةرة الحضةةارة الغالبةةة لتاريخهةةا هةةي التةةي مةةن شةة نها أن 
تسةود وتعمةةم علة  تةةاريا الحضةارات العةةالم األخةرى. كمةةا أن المعةايير المستخلصةةة مةن تةةاريا الحضةةارة 

ى، وتعةةاد صةةيا ة التةةاريا فقةةا لةةذلك. إن فكةةرة الغالبةةة، تسةةود وتعمةةم ليعةةاير بهةةا تةةاريا الشةةعوب األخةةر 
العصةةةر أريةةةد بهةةةا أن تكةةةون جامعةةةا بشةةةريا حضةةةاريا، والعصةةةر هةةةو عصةةةر سةةةيادة الحضةةةارة األوروبيةةةة 
األمريكيةةة، ومةةن ثةةم أللحةةق حاضةةرنا بحاضةةر تلةةك الحضةةارة، وألحةةق تاريخنةةا اإلسةةالمي بتةةاريا الغةةرب 

ذلك، فهو منهم حياد عن العلةم يةدور فةي إطةار  إذا فعل المؤرخون الغربيون  -إل  أن يقول–األوروبي 
الخط ، وقد يجد عذرا لةديهم مةن المةي الطبيعةي لةدى اإلنسةان إلة  أن يقةع أسةير خبرتةه الذاتيةة ويعمةم 
نتائجهةةةةا علةةةة  اآلخةةةةرين. ولكةةةةن إذا فعلنةةةةا نحةةةةن ذلةةةةك ب نفسةةةةنا، فةةةةنحن إذن نعةةةةاني مةةةةن اال تةةةةراب 

 .[45]"واالستالب

مــن منطلــق هــذه الخصوصــية الفارقــة بــين الضــميرين "نحــن" و"هــم" يمتــد نظــر البشــري إلــى 
اللحظة التاريخية الراهنة ومنهج النظر فيها وفي التأريا لها، وكيفيات تسكينها في الذاكرة المزامنة 

"، يقـــول المستشـــار 2001ســـبتمبر  11ه مراجعتـــه للنظـــر العـــالمي إلـــى تـــاريا "لهـــا. ذلـــك مـــا تجليـــ
" تاريخةا عالميةا، وتريةد 2001سةبتمبر  11تريد الواليات المتحدة األمريكيةةأن تجعةل تةاريا "البشـري: "

بوجه خاص أن تثبته تاريخا إسالميا عربيا. .. وأن البعض منا لألسف الشديد قد سةق، فةي هةذا الفةا، 
 11سةبتمبر" ومةا بعةد " 11ج في أحداثنا الجماعية والقومية والمحلية، يةروج لفكةرة "مةا قبةل وطفق يرو 

هةةةو حةةةدث أمريكةةةي، يتعلةةةق بالسياسةةةات األمريكيةةةة وبسةةةياق  2001سةةةبتمبر عةةةام  11سةةةبتمبر". إن 
أحداثها ووقائعهةا.. هةو حةدث بةدأ مةن األرض األمريكيةة وانتهة  إليهةا وقةام تة ثيره فيهةا. ولكةن سياسةة 

اليات المتحدة بغطرسة السيادة الدولية وبجبروت العلو والهيمنة عل  العالمين، جعلته حةدثا عالميةا، الو 
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ألنها سيدة العالم وحاكمته وألنهةا هةي "العةالم". .. األمةر هنةا لةي  أمةر فكاهةة وال طرفةة تلبةدى، ولكنةه 
فمةثال اقتحةام شةارون للقةد  أمر له عالقةة وثيقةة بعمليةة "اإللحةاق" "واالسةتتباع" الشةعوري واإلدراكةي، 

لي  حدثا عالميا، وال ينبغةي أن يكةون حةدثا عربيةا إسةالميا بمثةل مةا  2000سبتمبر  28الشريف في 
 من أهمية واعتبار". 2001سبتمبر عام  11ينبغي أن يكون ليوم 

بعةة "إن البلد المتبوع يميل إل  ت كيد أن تكن وقائع تاريخه وحاضره هي وقائع وأحداث الةبالد التا
له، وأن تستلب تلك البالد من وقائعها وتاريخها وأحداثها. وسيادة أي بلد علة  بلةد تسةتلزم لةدى السةيد 

.... وأن ينم، نظرة التابعين عل  وفق نظرته ويلحقهم به من زاوية الرؤية والثقافة وطريقةة التفكيةرأن 
مةةيم أوصةةافها علةة  هةةؤالء الوقةةائع واألحةةداث فةةي تعمةةيم أهميتهةةا علةة  اآلخةةرين تنطةةوي أيضةةا علةة  تع

اآلخةةرين ونةةزعهم مةةن أن يكةةون لهةةم مفةةاهيم خاصةةة ونظةةرة خاصةةة. إن األمةةر هنةةا يمةة  صةةميم اإلدراك 
 والوعي الذي يراد زرعه في اآلخرين أو محوه لدى اآلخرين"..

"ونحةةن البةةد أن نتمسةةك بحقنةةا فةةي اسةةتقالل إدراكنةةا التةةاريخي وحقنةةا فةةي أن يكةةون لنةةا تاريخنةةا 
سةةبتمبر عةةام  11ا كةةان يسةةم  قةةديما "أيةةام العةةرب" أو أيةةام المسةةلمين.. إن مةةا يعنينةةا مةةن وأحةةداثنا ممةة

سةةةةبتمبر عةةةةام  28هةةةةو أثةةةةره.. أثةةةةر ذلةةةةك علةةةة  فةةةةي أيامنةةةةا العربيةةةةة المعيشةةةةة، وأهمهةةةةا اآلن  2001
2000"[46]. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التــاريا هــو مــن أهــم منــابع بيــان الخصوصــية الثقافيــة لهــذه األمــة 
. هــذا المــدخل هــو أهــم مــداخل المستشــار البشــري  وتأكيــدها وتوجيههــا فــي الظــرف التــاريخي الحــال 

ومنهــا يتجــاذب ســائر مســائله الرئيســة  -وقــد صــبغها بصــبغته الواقعيــة–إلــى قضــية الخصوصــية 
كبـــرى المتعلقـــة باالســـتقالل والتجـــدد الحضـــاريين.وهذا مقـــام ال يســـتوعبه استشـــهاٌد مـــن مقـــوالت وال

األستاذ البشري؛ إذ مع اتسـاع دالئلـه فـي أغلـب كتاباتـه التأريخيـة والفكريـة العامـة والسياسـية، فهـو 
يســري فــي أســلوبه ومنــاهج نظــره وتناولــه مســرى المــاء فــي الــورد. ولكــن منبعــه األســاس يقــع فــي 
منهجيتـــه فـــي التـــأريا وفـــي التعامـــل مـــع العلـــوم االجتماعيـــة واإلنســـانية بعامـــة ومـــع علـــوم التـــاريا 
والسياسة واالجتماع بخاصة ما يتعلق بذلك من قضايا الموضوعية والتحيـز ومـن ثـم الخصوصـية 

 ومع االعتراف بما قدالثقافية. يقول المستشار البشري بخصوص دور االنتماءات الفكرية للباحث: "
ينجم عنها من ميل في تناول المادة التاريخية، ومع إدراك مةا يلةزم فةي البحةث مةن النظةر الموضةوعي، 
الذي يتوخ  التنقيب عن الحقائق الصارمة بغير تجاهل وال إخفاء، مع كل ذلك فننةه يتعةين أيضةا إدراك 

ل االقتنةةاع أن التةةاريا حركةةة ومسةةار، نحةةن ننظةةر فةةي أحداثةةه مةةن خةةالل تصةةور مةةا لحركتةةه، ومنةةة خةةال 
  ال سيما أنه تاريخنا.بمسار معين له. 

والباحث هنا يتعامةل مةع مةادة لتةاريا يشةعر ب نةه ينتمةي إليةه أو إلة  وجهةة فيةه. ومحاولةة نةزع 
عنصةةر االنتمةةاء مةةن الباحةةث، فةةي تناولةةه لتةةاريا قومةةه، هةةو جةةزء مةةن عمليةةة "تحييةةده"، أي عزلةةه عةةن 

ن الباحث يفيةد خلةع الباحةث نفسةه. وتلةك لعبةة لعبهةا معنةا قضايا وطنه وشعبه. أي أن خلع االنتماء م

http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftn46#_ftn46


االسةةتعمار كثيةةرا مةةن خةةالل مؤسسةةاته العلميةةة. يسةةع  إلةة  تحييةةدنا فةةي نشةةاطنا العلمةةي و يةةره، عةةن 
أوطاننا وجماعاتنا وعن مشكالتنا. وعندما يتم ذلك نكون قد ا تربنا عن ديارنةا وأنفسةنا. ويسةهل علينةا 

بالضةةمير "هةةم" بةةدالا مةةن الضةةمير "نحةةن". كمةةا نقةةول اليةةوم "أزمةةة الشةةرق  التعبيةةر عةةن ذاتنةةا الجماعيةةة
األوس،" ولي  أزمتنا نحن المصريين والعةرب مسةلمين ومسةيحيين. وهةذه أحسةم الخطةوات التةي يصةير 
بعدها المثقف، إما مفكرا مرتزقا، أي محاربا بال قضية وال رسالة، إما مةن خصةيان المفكةرين، أي مفكةر 

 .[47]"أكثر النمطين انتشارا بيننابال موقف، وما 

فــــي تأريخــــه للعلــــوم والمنــــاهج البحثيــــة الحديثــــة ووفودهــــا قبــــل الفتــــرة -وللمستشــــار البشــــري 
وجوه مهمة للحالة العامة التي تعطلـت فيهـا مالحظات مهمة تتعلق بكشف  -االستعمارية وأثناءها

فكرة "الخصوصية الثقافية" وأصولها عن أن تقوم بأدوارها في التفاعل الحضاري بين حفظ الثوابت 
وتجديــد المتغيــرات للمواكبــة والمكافــأة. وقــد ال يتســع المجــال للبســط فيهــا فتكفــي هــذه إشــارة معبــرة. 

المتميزة، ال إخال أن  الب الفكر السياسةي والدسةتوري  كل هذه الخصوصيات والسماتيقول البشـري: "
واالجتمةةاعي، قةةد أعارهةةا مةةا تسةةتحق مةةن أهميةةة فةةي التحليةةل والتنظيةةر. "وعلةةوم العصةةر" الوافةةدة تكتفةةي 
باألخذ عن العصر األوروبةي الغربةي، ونقةل مفاهيمةه وصةيغه، وحةي مفةاهيم وصةي  ال تصةور وال تمثةل 

ت والتنظيمةةات والصةةي  الفكريةةة التةةي تفتةةق عنهةةا هةةذا الواقةةع، حسةةبما واقةةع الحركةةة، وال أشةةكال العالقةةا
أملته الموجبات التاريخيةة واالجتماعيةة. ... "وعلةوم العصةر" عنةدما تةرتطم بهةذا الواقةع بحيةث ال يكةون 
أمامها مناص من رؤيته، تصر علة  محاكمتةه بمفةاهيم الوافةد.فما افقهةا كةان صةوابا، ومةا خالفهةا كةان 

لصواب مردود إل  ما وفد من فكر وعلوم واستنارة، وتفسير الخط  مردود إل  مةا ال يةزال خط . وتفسير ا
، أو أن يبةةذل الجهةةد وتشةةحذ القةةرائق فةةي الت ويةةل، ت ويةةل الصةةي   قائمةةا فةةي المجتمةةع مةةن تةةراث قةةيم بةةالا

   .[48]"الوافدة أو ت ويل الواقع بما يمكن من تطابقهما

ومــن أهــم وظــائف الخصوصــية التــي صــارت تمثــل جمــاع خطــاب المستشــار البشــري، هــي 
والـــذي ُيعـــد  الـــوعي  تحقيةةةق "االسةةةتقالل الحضةةةاري"،التأســـيس لفكـــرٍة وعمليـــٍة ودعـــوٍة واســـعة: هـــي 
خصوصــــية ســـــابقة علـــــى االســـــتقالل مـــــن حيـــــث إن بالخصوصــــية والتميـــــز أساســـــا الزمـــــا لـــــه، فال

وكيةف يمكةن الخصوصية مقام تحديد الذات وتمييزها، واالستقالل هو مردود ذلـك، يقـول البشـري: "
. من هنـا كانـت المقولتـان األساسـيتان والمتراكبتـان لعسـتاذ 49]["أن ننادي باالستقالل ونحن ال نتميز

مقولــة "بــين االســتعمار ومقاومــة االســتعمار"، )والتــي ترجمــت فــي المقــام الــراهن  -البشــري: أوالهمــا
ــــين العــــدوان ومواجهــــة العــــدوان، وبــــين االســــتبداد ووالطغيــــان ومواجهتهمــــا( ــــى مقــــولتين: ب . [50]إل

 مقولة "بين الموروث والوافد" أو بين "الثابت والنابت". -وثانيتهما

ــــي قضــــايا األمــــة المعاصــــرة  وهــــو مــــدخل -فالمــــدخل األســــاس لفكــــر المستشــــار البشــــري ف
ف التـــاريخي المتصـــل بهمـــوم الحاضـــر االســـتجابات"، والـــذي يتناولـــه بأســـلوب التوصـــي-"التحـــديات

وآمال المستقبل؛ ويقدم تفسيراته فيه بالتعليل الجامع بين المالءمـة لعصـل وبـين الكفـاءة والفاعليـة 
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فةي تقةديرنا –التحديات والمشكالت األساسةية هذا المدخل يعتبر أن " -في االستجابات أو عدمها
نه، منةذ بةدأ مةع نهايةات القةرن الثةامن  تقدير البشري ، في العصر الذي نعيش فيه ونتحدث ع

هي الغزو االسةتعماري فةي كةل مظةاهره السياسةية والعسةكرية واالقتصةادية واالجتماعيةة  -عشر
ة هنـــا هـــي شـــرط المقاومـــة الراشـــدة لالســـتعمار . والخصوصـــية الحضـــاري[51]"والثقافيةةةة والفكريةةةة

وكاشفة دعاوى االستقالل الضالة والفاسدة، التي تنطلق من خارج الذات طامسًة ما يتعين إظهـاره 
لصةةالق الحركةةة الوطنيةةة فةةي ظةةروف مواجههتهةةا لالسةةتعمار، وهةةو الت كيةةد علةة  منهــا والتأكيــد عليــه "

تفصل المستعمِّر عن المستعَمر، وتؤكد ذاتيةة مةن ينةتفض  المميزات الحضارية والقومية والعقائدية التي
 . [52]"ضد القهر والعدوان

وما لم يكن االستقالل حضاريا يراعي الـذات وخصائصـها وخصوصـياتها األصـيلة، فإنـه ال 
كامال، وال يحقق من االستقالل جانبا إال ليرسا جوانـب أخـرى، وال يرفـع لالسـتعمار نيـرا إال يكون 

، وهكــذا. ينبـــه المستشـــار  ليتحمــل أنيـــارا أخــرى، ليخـــرج مـــن اســتعمار قـــديم إلـــى آخــر جديـــٍد، فأجـــد 
مةةع انتصةةار البشــري إلــى االســتقالل المنقــوص والمنكــوس الــذي منيــت بــه دول هــذه األمــة فيقــول: "

ات التحرر الوطني عل  مدى الخمسةينيات، وانحسةار االسةتعمار القةديم بشةكله العسةكري السياسةي حرك
المباشةةر، ومةةع ظهةةور دول االسةةتقالل الةةوطني وأنظمتةةه وحكوماتةةه، ومةةع فرحةةة النصةةر والسةةيطرة علةة  

هةت، الذات والشعور بامتالك المستقبل، مع كةل ذلةك، بةدا لنةا أن مرحلةة مةن تةاريا البشةر قةد زالةت وانت
الجديةدة فةي المرحلةة التاليةة هةي "اللحةاق بالركةب"، وبنةاء  -نحةن دول االسةتقالل الةوطني–وأن مهمتنا 

 مجتمعاتنا عل  أفضل صورة يعرفها عالم اليوم من الرخاء والتقدم.

ووضةةعنا حاضةةر أوروبةةا صةةورة لمسةةتقبلنا ومعيةةارا لتقةةدمنا. هنةةا، بةةدأ المعيةةار التةةاريخي ومعيةةار 
للعالم يتوحدان في وعي الثقافة السائدة، وقبلت نظم االسةتقالل الةوطني وحركاتةه فةي التقويم الحضاري 

تلك الفترة، وبغير تحفظ كبير، قبلت أن يتحول وعينا مةن موقةف المواجهةة فةي التعامةل مةع مسةتعمرينا 
السابقين إل  موقف التتالي والتعاقةب معهةم. وسةاد منظةور للعةالم، بحسةبان أن مجتمعاتةه جميعةا تقةف 
عل  سلم صعود واحد، وأنها ال تختلةف إال فةي درجةة االرتقةاء علة  هةذا السةلم. وظهةر مصةطلق الةدول 

 المتقدمة والدول المتخلفة. ثم خفف هذا الفظ األخير فصار "الدول النامية" أو التي في طريق النمو.

 ومغةز أو بهذا المنظور تعدل في وعينا التصنيف الذي كان قائمةا. لقةد كةان تصةنيفا يتعلةق بغةازا 
بمسةةتعمِّر ومسةةتعَمر، فصةةار يتعلةةق بمعاصةةر ومتخلةةف. كةةان التصةةنيف األول يفيةةد تبةةادال فةةي السةةببية  
فكان سبب التبعية هو المتبوعية، وسبب ضعف أحد الطرفين هو  لبةة اآلخةر عليةه. أمةا فةي المنظةور 

عالقةةةة بةةةين النةةةامي الجديةةةد، فقةةةد افتقةةةد هةةةذا التبةةةادل السةةةببي، وارتةةةدت السةةةببية إلةةة  الةةةذات، وقامةةةت ال
والمتخلف ال عل  أسا  تبادل السببية الذي يقتضي االبتعاد عةن الطةرف اآلخةر وفةك االشةتباك، ولكةن 
عل  أسا  تقويض ما في الذات مةن عناصةر تعةوق سةعينا فةي التشةبه بالمجتمعةات المتقدمةة. ولةذلك 

ي يوجبةه تحقيةق المثةال، تحولنا من موقف فعل الضد الذي يقتضيه الصراع، إل  موقف فعةل المثةل الةذ
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من السعي للمخالفة إلة  السةعي للمشةابهة، مةن التبعيةة إلة  االتبةاع. وصةار ب سةنا بيننةا، بعةد أن كةان 
 .[53]"ب سنا عل   يرنا

الل الحضــاري(، مقــام العالقــة بــين "الوافــد والمــوروث" ومحاولــة اتصــل بهــذا األصــل )االســتق
البشــري الرصــينة فــك االشــتباك بينهمــا وتحريــر المفــاهيم المتعلقــة بهمــا، وقــد تعرضــنا لطــرف منــه، 
واألســـتاذ البشـــري يفـــرق فيـــه بـــين اســـتقدام النمـــاذج التنظيميـــة واإلداريـــة وصـــيع التســـيير والتيســـير 

خضوع للعقديات والقيم الحاكمـة والتصـورات التأسيسـية ونظرياتهـا مـن المعيشي ونظرياتها، وبين ال
بـــين ثوابـــت المنظـــور الحضـــاري ومتغيراتـــه. وهـــذا مـــا  –فـــي مقـــام آخـــر –جهـــة أخـــرى، كمـــا يميـــز 

سيتضــح عنــد التعــرض النفتاحيــة مبــدأ "الخصوصــية الثقافيــة" فــي فكــر المستشــار البشــري ومســألة 
ن نضـرب لهـذا المقـام مـثال بقضـية التشـريع الحـديث والتطـورات "العالمية" بين اإلسالم والغـرب. لكـ

التي حاقت به بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضـعي، والتـي خصـص لهـا البشـري كتابـا كـامال 
 وبث منها ُطرفا في كتب أخرى.

إننا نعاني مةن احةتالل فرنسةي )فةي مقولة الدكتور السـنهوري: " -في مواضع–فيكرر البشري 
ال يقل عن االحةتالل العسةكري اإلنجليةزي. وهةذا االحةتالل الفرنسةي هةو فةي ميةدان القةانون.  مصر( بما

ال يهــادن وال . والبشــري فــي هــذه المســألة جــذري [54]"وتكلةةم  أي السةةنهوري  عةةن االسةةتقالل القةةانوني
ن كان ال ينقلـب عمليـا بـل هـو مـع اإلصـالو بالتـدريج، فـال يقبـل القـانون الوضـعي  لـيس -يوف ِّق وا 

بـــل لســـبب الخصـــوص الثقـــافي  -لمخالفـــة تفاصـــيله لتفاصـــيل أحكـــام الشـــريعة أو الفقـــه اإلســـالمي
يةةن ذهبةةت ألنةةه قطةةع المرجعيةةة. التشةةابك كةةان فةةي األحكةةام التفصةةيلية، إنمةةا أالحضــاري العقــدي؛ " 

المرجعية، لم يعد الرجوع ثقافيا لرجال القانون للبحث عن أصل النصةوص لةم يعةد الرجةوع فةي ذلةك إلة  
نمةا أصةبحنا نقةول قةال قةانون نةابليون والقةانون  القرآن والسنة، فلم نعد نقول: قال هللا وقال الرسول، وا 

الهنديةة والزركشةي والمةدونات  الروماني مةن قبلةه، فةي مثةل هةذه المناسةبات لةم نعةد نرجةع إلة  الفتةاوى 
نما أصبحنا نرجةع إلة  الفكةر الفرنسةي، ولةم نعةد نقةول  نمةا  اإلسالمية، وا  مةن أيةن جةاءت النصةوص؟ وا 

أصبحنا نرجع إل  محكمة النقض الفرنسية ون خذ منهةا األحكةام، هةذه هةي المشةكلة التةي عزلةت البنةاء 
ي يمةةد األمةةر إلةة  سةةائر أقطةةار األمةةة عةةدا القةةانوني عةةن التكةةوين الثقةةافي للجماعةةة المصةةرية  والبشةةر 

الجزيرة فةي مواضةع أخةرى  فةي ذلةك الوقةت، حيةث كةان البنةاء الثقةافي يسةتمد مشةروعيته فةي األخةالق 
وفي العةادات وفةي الثقافةة العامةة مةن الفقةه اإلسةالمي، فالمشةكلة إذن هةي المرجعيةة وليسةت تشةريعية 

 .[55]"اآلخر..

واســــتكماال لمعنــــى االســــتقالل الحضــــاري القــــائم علــــى الخصوصــــية، يــــدفع البشــــري بالشــــق 
يمثةةةل بنةةةدا مةةةن بنةةةود "المشةةةروع " -كمـــا يقـــول–"، بحســـبان هـــذا األمــر "التجةةةدد الحضةةةاري المكمــل: 

نةا فةي أساسةه مشةكل ثقةافي وفكةري، .. والمشةكل أيضةا يتعلةق الحضاري العربي للنهةوض". فالمشةكل ه
لة  المةال المتوقةع  بالتجدد، بما يعني الحركة، حركة النشاط الفكري الثقافي من الماضي إل  الحاضةر وا 
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". والمشكل األساس الذي يراد للتجدد الحضاري أن يتعامل معه هـو أو المتصور له في المستقبل..
"، ويكـاد يكـون والحضاري الةذي اتسةمت بةه حياتنةا الثقافيةة ورؤانةا الحضةاريةمشكلة االزدواج الثقافي "

ل عليــه فــي تحقيــق هــذا التجــدد وضــمان فعاليتــه هــو ذلــك المفهــوم الــذي  العنصــر األســاس المعــوَّ
بحسبانها شرطا ضروريا، يقول البشري:  "الخصوصية الثقافية والحضارية"غصنا فيه ودرنا حوله: 

عنةةي  هنةا، إذ يسةةتجيب للمسةتحدثات الطارئةة إال نةةوع االسةتجابة إنمةةا تصةدر عةةن فالتجةدد الحضةاري الم"
األطر المرجعية المعبرة عن أوضاع الحضةارة السةائدة لةدى الجماعةة بمةا اسةتقر لةديها مةن عقائةد وبمةا 
اختزنته من مواريث التجربة التاريخية لها، ما يصدر عن ذلةك موافقةا لألوضةاع السياسةية واالجتماعيةة 

 .[56]"قافية للجماعة المعنية، ومستجيبا لما تواجه من تحديات ولما تتطلع إليه..والث

ومــن ذلــك ال يكــون التجــدد واإلصــالو فــي األمــة مــن خارجهــا علــى نحــو مــا يثــار ا ن، وال 
 ء وشعارات ال مرجية ذاتية حضارية لها، ولو كانت من الداخل:بأهوا

إن مجمل هذا الكيان الحضاري ال يعدل عنه في جملته  ألن العدول يفيد فقد الهوية، وال يعدل "
ن النظر في إصالحه يكون بمراعاة  عن جزء منه أو أجزاء إن كان ذلك يؤدي إل  خلخلة الهوية. وا 

ن اإلصالا يكون بمادته العقيدية  الجماعة ونفعها ونهضتها من خالله، ولي  انخالعا عنه. وا 
ال فال يعدل عن أجزاء منه إل  وافد  عادة تركيب، كل ذلك ما أمكن، وا  الحضارية تطويرا وتعديال وا 
خارجي عنه، إال إذا تحقق وجه نفع للجماعة المشمولة بهذا الكيان، وبما ال يخل بالتجان  العقدي 

فالدعوات  . [57]ينهضم به هذا الوارث ليعيش في كلياته ويخضع ألصوله وثوابته"الحضاري له، وبما 
حظنا القومية الوطنية، وأفكار الديمقراطية واالشتركية واإلصالو الديني عبر القرن العشرين كان 

حميدا أو ضاال، بقدر ما أمكننا أو لم يمكنا توظيفه ك دوات " -في رأي المستشار البشري –منها 
لإلصالا ال ك هداف لإلصالا، وبقدر ما أمكننا أو لم يمكنا تحديد أهداف اإلصالا طبقا ألوضاعنا 

لحضارية نقدر بها العقدية والتاريخية في ظروفنا المعيشة، وبقدر ما استطعنا أن نستبقي مواريثنا ا
 . [58]"الصالق و ير الصالق مما نشربه من  يرنا

  

تتعلــــق بطبيعــــة الخصوصــــية الثقافيــــة فــــي فكــــر  األولةةةة يتبقــــى فــــي نهايــــة األمــــر نقطتــــان: 
االنغــالق واالنفتــاو علــى مــا يســمى "ا خــر الحضــاري" وبالتحديــد الغــرب، المستشــار البشــري بــين 

، تتصــل بــاألولى، وتلقــي الضــوء علــى موقــف هــذه الخصوصــية مــن المــدلول المقابــل لهــا والثانيةةة
والذي ُيعبَّر عنه بتعبيرات ومفاهيم من أهمها: العالمية أو العالمية الواحدة واإلنسـانية المشـتركة أو 

 ني.المشترك اإلنسا

  

لــدى المستشــار البشــري فــي  "انفتةةاا الخصوصةةية الثقافيةةة"فبالنســبة للنقطــة األولــى يتبــدى 
كافـــة مقامـــات تنظيـــره لهـــذه "الخصوصـــية"، فتكـــون األخيـــرة أصـــال واالنفتـــاو اســـتدراكا أو العكـــس، 

http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftn56#_ftn56
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftn57#_ftn57
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftn58#_ftn58


إن االنفتةةةاا الفكةةةري والحضةةةاري حقيقةةةة مةةةن حقةةةائق الماضةةةي، كمةةةا أنةةةه واجةةةب مةةةن واجبةةةات يقـــول: "
بل. لكةةن مةةا يتعةةين مالحظتةةه أن ثمةةة بونةةا شاسةةعا بةةين مجتمةةع مسةةتقل مسةةيطر وفقةةا الختيةةاره المسةةتق

المطلق، وبين ظروف تفرض نفسها عل  مجتمعات اليوم، ويتحول بهةا الوافةد إلة  ا ةازا واالنفتةاا إلة  
. فهــو ال يجحــد مطلــق األخــذ مــن فكــر الغــرب، إنمــا يجحــد األخــذ المطلــق بــال مقايســة وال [59]"فةةتق

هذه النقاط السابقة، لم أقصد أن أجحد بها أهمية أخذ ما نراه صالحا من فكةر الغةرب مواءمة، فيقول: "
. كمةا قصةدت أن أشةير ونظمه، ولكن قصدت فحسةب فةك الةتالزم بةين الوافةد إلينةا مةن الغةرب والعصةرية

إل  وجوه التحدي التي تواجه عالمنا، بحيث يلزم فيما نختار مةن نظةم  يرنةا وأفكةاره أن نقةي  صةالحه 
لنةةا فةةي إطةةار الحاكميةةة والشةةرعية للنسةةق الحضةةاري والعقائةةدي العةةام الةةذي يجمعنةةا والةةذي تقةةوم عليةةه 

وي منةةه شةةيئا ويسةةوقه الواقةةع جماعتنةةا، وأن نكةةون علةة  بصةةيرة مةةن حسةةن إعمةةال مةةا نختةةار، لةةئال ننةة
 .[60]"مساقا آخر

وبالنســبة لمســألة العالميــة بــين الغــرب واإلســالم ومســألة المشــترك اإلنســاني، وأثــر هــذا علــى 
 -من حيث المبـدأ-ضارية"، فال يرى المستشار البشري بأساتكييف فكرة "الخصوصية الثقافية والح

أن يتوحةةد العةةالم، وتتوحةةد الجماعةةة البشةةرية فةةي مسةةتقبلها، وفةةي حاضةةرها أيضةةا، وال بةة   حتةة  فةةي "
ماضيها إن كان ذلك ممكنا. ولكن الب   يظهر عند معرفةة: هةل يجةري هةذا التوحةد لحسةاب فئةة وعلة  

لوقةةائع الماضةةي، وتقةةويم عةةادل لمصةةالق الحاضةةر، ورعايةةة  حسةةاب فئةةة؟ وهةةل يقةةوم بةةه تقةةويم صةةادق
 .[61]"للخصائص المشمولة في ذاتية كل جماعة من الجماعات المكونة لهذا العالم؟!

تبشةةر بثقافةةة بشةةرية مشةةتركة وثقافةةة إنسةةانية ى أنهــا "ويعلــق األســتاذ البشــري علــى دراســة يــر 
ونحةةن بطبيعةةة الحةةال ."، فيقــول: ""تقسةةيما جغرافيةةا فحسةةب"كليةةة، وبنظةةرة تةةرى فةةي االسةةتقالل الةةوطني 

نسةانية المضةطهد أن يتحةرر،  إنسانيون، ولكننةا مضةطهدون مغةزوون مقتحمةون فةي ديارنةا. وا 
إنسةةةانية اإلنسةةةان قةةة، فةةةي أن يةةةذوب فةةةي وأن يتميةةةز ويتحيةةةز ويتجمةةةع لينةةةتفض. وال تتةةة ت  

ن اإلنسةانية المنشةودة هةي إنسةانية المسةاواة بةين إ... هديه، وأن يفقةد مقوماتةه وذاتياتةهمضط
المواطنين في كل أمة، وبين األمم كافة. وهي إنسةانية اإلحيةاء الحضةاري لةذوي الحضةارات فةي 

نسانية االستقالل والسيطرة عل  الذات.  ربت علينةا ألةوان مةن  فنذاالعالم أجمع. وا  " اإلنسةانية"ضل

تبن  عل  حساب وجودنا كجماعةة حضةارية وسياسةية مسةتقلة ومتميةزة، فلةن نكةون إنسةانيين  
ذا كةةان التطةةور يرفضةةني كجماعةةة، فلسةةت مةةن أنصةةار التطةةور. إذا كةةان التقةةدم  بهةةذا المعنةة . وا 

م نفسي وقةومي ووطنةي ينفيني ويسحقني كجماعة، فنني إذاا لمن الراجعين. ما حاجتي ألن أقد
وتاريخي وثقافتي، أقدم ذلك كله وقةودا يسةتدفب بةه سةادة العةالم وتةابعوهم. أال يكفةيهم البتةرول 

 ك[62]"مصدرا للدف.
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البشري لقضية الخصوصية الثقافية: تأصيال وتفعيال، رؤية المستشار  -لدينا–بهذا تتكامل 
وما عاد يتبقى إال تشغيلها في القضايا الجزئية؛ األمر الذي قام األستاذ بقدر مهم منه في كتابات 
ثماره في واقعنا الحضاري جهدا وجهادا واجتهـادا ينبغـي أن يتنـادى  عدة، ولكن دون اكتمال ذلك وا 

ـــاهلل بـــه المؤمنـــون بهـــذه األمـــة ومرجع يتهـــا، والمحتســـبون أنفســـهم مـــن أبنـــاء حضـــارتها وقيمهـــا. وب
 المستعان.

  

 :خالصات علمية وعملية خاتمة:

هذا جهد المقل، حاولت فيه قدر ما وسعني أن أركز على وحدة التحليل )فكرة الخصوصية 
تــدفعني أال  -مقاوًمــا جاذبيــَة مســتوى التحليــل )أي الفكــر المبحــوث( وا غــراءه-الثقافيــة(، واجتهــدت 

ن لم يقـع لـي علـى بـال.  أمواجه ورياحه بعيدا عن وحدة التحليل، ولكن تأتي الرياو بما اشتهيت وا 
فقــد انتهــت الدراســة إلــى رســم قطــاع مســتعرض فــي فكــر المستشــار البشــري، تراصــت فيــه عينــات 
 بينات من أكثر األصول والكثير من الفروع، وتداعت فيه مكنـات واضـحة لمـنهج النظـر العـام فـي
هذا الفكر، ولمفاهيمه الكبرى التي اكتنفت مفهوم "الخصوصية" وتـداخلت معـه فـي شـبكة عالقـات 

المرجعيةة، والثقافةة والحضةارة، والذاتيةة والتميةز، والةذات واآلخةر، متبادلة األخذ والعطاء، مثل مفاهيم 
لغزو، واالسةةتقالل، والةةدين، والعصةةر والعصةةرية والمعاصةةرة، والتةةراث، والماضةةي، والتةةاريا، واالسةةتعمار/ا

واالنتمةةاء ودوائةةر االنتمةةاء، والهويةةة، والمةةنهج، والعلةةم الحةةديث، والوافةةد والمةةوروث، والثابةةت والمتغيةةر، 
والثابةةت والنابةةت، واإلنسةةانية المشةةتركة أو المشةةترك اإلنسةةاني، والعالميةةة الواحةةدة، والجةةامع الحضةةاري، 

 وغير ذلك. رية،..والحوار والصراع، والمفاوضات الفكرية والحروب الفك

كشفت القـراءة فـي خطـاب المستشـار البشـري أن "الثقـافي" و"الخـاص الثقـافي" الجـامع لـذات 
حضــــارية )عربيــــة إســــالمية( والمميــــز لهــــذه الــــذات عــــن آخــــر )هــــو الغــــرب الحضــــاري والسياســــي 

رع والعسكري واالقتصادي(، كالهما من قضايا األصول التي تشكل أعمدة هذا البناء الفكري. ويتف
عنهمـا أمـور علميـة وعمليــة نحـاول أن نلخصـها فــي هـذه األسـطر الباقيـة. لكــن نشـير قبـُل إلــى أن 

مــن  -لــدى المستشــار البشــري -القــراءة التحليليــة أبــرزت أن "الخصوصــية الثقافيــة" ينبنــي مفهومهــا 
ر مجمــوع المرجعيــة والفكــر والتــاريا والواقــع، ومــن ثــم فلهــا أصــل ثابــت، ولهــا تجليــات متحركــة عبــ

الـــزمن حســــب مقتضـــيات الظــــروف التاريخيـــة واالجتماعيــــة والسياســـية. كمــــا أنهـــا تتميــــز بســــمات 
الخارجيــــة فــــي آن، ومــــن ثــــم تتأكــــد جامعيتهــــا أو -الوجدانيــــة والفكريــــة والســــلوكية معــــا، والداخليــــة

 شموليتها.



بأدوار مركزية علمية وعملية، هي  -في رؤية المستشار البشري  –تنهض هذه الخصوصية 
ر لهـا أن –أن نقـدم وصـفة فكريـة وواقعيـة مـوجزة، نعتقـد أنهـا  -بتلخيصها–ائد التي نريد الفو  إذا ُقـد ِّ

ـــل فـــي الفكـــر والعلـــوم وُتشـــغَّل فـــي الواقـــع المعـــيش يمكـــن أن تســـهم بقـــدٍر مـــا فـــي بنـــاء الـــذات  -ُتفعَّ
مكانياتها، والوعي بما تستقضيه م ن انتماء الحضارية ولم ِّ شعثها، والوعي بأصولها وخصائصها وا 

بداع. ومن هذه الخالصات:  والتزام وا 

أن الوعي بالخصوصية الحضارية لهةذه األمةة يعنةي تمث لنةا لةذاتنا والةوعي بهةا، وهةي مهمةة أوليةة ال    -
يمكةةةن أن يتحةةةرك فكرنةةةا أو فعلنةةةا أو تفاعلنةةةا مةةةع بعضةةةنا الةةةبعض، وال عالقتنةةةا مةةةع الغيةةةر، دون 

 استيفائها.

تتحةةدد مفاهيمنةةا الحضةةارية الكبةةرى، وتتقةةرر القةةيم الحاكمةةة لت سةةي   وبةةاليقين بخصوصةةية األمةةة،   -
المجةةةاالت الثقافيةةةة والسياسةةةية واالجتماعيةةةة واالقتصةةةادية، وتتجلةةة  خصوصةةةية المكونةةةات الكبةةةرى 
لحضةةارتنا، مةةن خةةالل مرجعيةةة فارقةةة فرقانيةةة  هةةي المرجعيةةة الحضةةارية اإلسةةالمية، التةةي تضةةم 

يةر العةرب، وتقةدم السةاحة واسةعة لكةي يبةرز كةل كيةان فرعةي المسلمين و يةر المسةلمين، العةرب  
 أفضل ما عنده من مواهب وأفكار ومكنات.

ومةةن ت سةةي  الخصوصةةية نعيةةد كتابةةة تاريخنةةا وقراءتةةه بطريقةةة تتسةةق مةةع أصةةول ذاتنةةا وحقائقهةةا،    -
ومةةن ناحيةةة أخةةرى، فةةنن التةةاريا هةةو مةةن أهةةم منةةابع بيةةان  -ونسةةتخلص الةةدرو  النافعةةة لنةةا 

 وصية الثقافية لهذه األمة وت كيدها وتوجيهها في الظرف التاريخي الحال . الخص

والخصوصةةةية بةةةاب ضةةةروري لمنةةةاهج النظةةةر والتنةةةاول والتعامةةةل مةةةع العلةةةوم االجتماعيةةةة واإلنسةةةانية    -
الحديثة والمعاصرة، خاصة فيمةا يتعلةق بةذلك مةن قضةايا الموضةوعية والتحيةز والحيةاد وأثرهةا علة  

 ء وتفعيله أو تحييده ونفيه. تثبيت االنتما

ومةةةن أهةةةم وظةةةائف الخصوصةةةية الت سةةةي  لفكةةةرةا وعمليةةةةا ودعةةةوةا واسةةةعة: هةةةي تحقيةةةق "االسةةةتقالل    -
الحضةةاري"، والةةذي يلعةةدي الةةوعي بالخصوصةةية والتميةةز أساسةةا الزمةةا لةةه، فالخصوصةةية سةةابقة علةة  

 تقالل هو مردود ذلك.االستقالل من حيث إن الخصوصية مقام تحديد الذات وتمييزها، واالس

واالنطالق من منطلق الخصوصية الحضارية يةوفر مةدخال أساسةيا فةي بحةث قضةايا األمةة المعاصةرة    -
االسةةتجابات"، المتصةةل بهمةةوم الحاضةةر وآمةةال -ومعالجتهةةا علمةةا وعمةةال  وهةةو مةةدخل "التحةةديات

بمعيةةةار جةةةامع بةةةين المسةةةتقبل  والتعةةةاير بةةةه األفكةةةار السياسةةةية واالجتماعيةةةة والحركةةةات التيةةةارات 
 المالءمة لألصل وبين الكفاءة والفاعلية في االستجابات أو عدمها.

ومةةن منطلةةق هةةذه الخصوصةةية الفارقةةة بةةين الضةةميرين "نحةةن" و"هةةم" يبةةدأ مةةنهج النظةةر فةةي اللحظةةة    -
، وفةةي الةوعي بهةةا، وتسةكينها فةةي 2001سةبتمبر  11التاريخيةة الراهنةة التةةي تمةر بهةةا أمتنةا منةةذ 

الجمعية لألمة. ونعرف أيامنا وأيامهم وكيف تختلف أحيان بحيث يكون نهارنا عنةدهم لةيال، الذاكرة 



ونهارهم ليال لنا. إن استقالل الوعي هو أول شروط الةوعي بحقيقةو معنة  االسةتقالل وتعيناتةه فةي 
 الواقع.

 يكةةون ومةةا لةةم يكةةن االسةةتقالل حضةةاريا يراعةةي الةةذات وخصائصةةها وخصوصةةياتها األصةةيلة، فننةةه ال   -
كامال، وال يحقق من االستقالل جانبا إال ليرسا جوانب أخرى، وال يرفةع لالسةتعمار نيةرا إال ليتحمةل 

، وهكذا. ، ف جد   أنيارا أخرى، لنخرج من استعمار قديم إل  آخر جديدا

ام البد من فك االشتباك بين "الوافد والموروث" وتحريةر المفةاهيم المتعلقةة بهمةا، مميةزين بةين اسةتقد   -
النماذج التنظيمية واإلدارية وصي  التسيير والتيسير المعيشي ونظرياتها، وبةين الخضةوع للعقةديات 
والقيم الحاكمة والتصةورات الت سيسةية ونظرياتهةا مةن جهةة أخةرى، كمةا نميةز بةين ثوابةت المنظةور 

 الحضاري ومتغيراته.

افي والحضةةاري الةةذي اتسةةمت بةةه "التجةةدد الحضةةاري"، هةةو واجةةب الوقةةت لحةةل مشةةكلة االزدواج الثقةة   -
حياتنةةا الثقافيةةة ورؤانةةا الحضةةارية، ومواجهةةة الغةةزو والعةةدوان علةة  أطةةراف األمةةة قلبهةةا. واإليمةةان 

ل عليةةه فةةي  -بحسةةبانها شةةرطا ضةةروريا -بالخصوصةةية الثقافيةةة والحضةةارية  هةةي العنصةةر المعةةوا
 تحقيق هذا التجدد وضمان فعاليته.

رومهةةةا منفتحةةةة بالضةةةرورة وطبيعةةةة نسةةةقها الحضةةةاري  فحةةةين تجةةةد والخصوصةةةية الثقافيةةةة التةةةي ن   -
الخصوصةية فةي مقةام أصةةال تجةد االنفتةاا اسةتدراكا والعكةة ، فالخصوصةية ال تجحةد مطلةق األخةةذ 

 من فكر الغرب أو  يره، إنما تجحد األخذ المطلق بال مقايسة وال مواءمة.

معنة   -في داللته التي تتفق مع مرجعيتنةا–واإلنسانية المشتركة أصل نظري ال ب   به وال يعارض    -
الخصوصةةية والذاتيةةة، فالعالميةةةة المنشةةودةهي عالميةةةة المسةةاواة فةةي الةةةداخل والخةةارج ال عالميةةةة 

 االعتراف بحق اآلخر أن يضحي بي من أجل  اياته شديدة النرجسية.

  

مـن فـيض  وفي النهاية، أقر بامتنان وعرفان كبيرين للمستشار طارق البشري؛ لما أشعر بـه
نوراني في فكري ووجداني من أثر الجلوس بين يدي كلماته الطيبة التي أتمنى أن تؤتي ُأكلها كل 
ـــه صـــدقا  ـــك العافيـــة والعطـــاء. وممـــا أحـــب أن أنـــوه ب ـــإذن ربهـــا. أطـــال هللا عمـــرك، وأدام ل حـــين ب

عنـدي  واعترافا، أنني دخلت إلى هذه الدراسـة ناقـدا كمـا هـي عـادتي، وكانـت أول محركـات البحـث
انتقاديــة، وبالفعــل التقطــت قــرن استشــعاري مــواطن اخــتالف مــع مــا أقــرأ، وســجلت منهــا مالحظــات 
علــى هــوامش الصــفحات؛ ربمــا مــن أبرزهــا إحساســي بغلبــة المعيــار الــوظيفي )معيــار الصــالحية( 
على معيار المبادئ والمطلقات )الصحة(، بل تفـرد األول بـاألمر أحيانـا عديـدة، وتصـريح األسـتاذ 

لكبيــر بــذلك مــرارا، كمــا لــم تــُرق لنفســي أحيــان النزعــة التوفيقيــة التــي تغلــب علــى هــذا الفكــر فــي ا



  مواجهة تيارات الداخل الفكريـة التـي تجمعهـا رايـة العلمانيـة، ثـم بعـض الهنـات هنـا وهنـاك ممـا ال
 يؤبه به إال تعسفا.

صــورة وتجمــع لكــن مــا أن أبحــر قــاربي الصــغير فــي الخضــم الكبيــر حتــى التأمــت عنــدي ال
المستثنى علـى المسـتثنى منـه، والفـرع علـى األصـل، والخـاص علـى العـام، والقيـود علـى التقريـرات 
التــي قــد تبــدو للمتحفــز مطلقــة بــال قيــد وال تحفــظ. كمــا أدركــت نبــل هــذا الفكــر المعتنــي بلــم الشــمل 

نظــــر  والمنطلــــق مــــن أخالقيــــة إســــالمية عاليــــة أحالــــت "األخــــالق" منهجــــا أو أصــــال منهجيــــا فــــي
النظريات، وتناول القضايا، ومعاملة الخلق. فتراصت الصورة في ذهني، ولم يعد عندي من شيء 
اللهـــم إال أمـــل أن تـــتم تحليـــة بعـــض صـــياغات اســـُتبطن ســـياقها واعتبـــر المســـكوت عنـــه فيهـــا مـــن 

 المعلوم بالضرورة، تحليتها باستدراك ضئيل يحل محل السياق الذي لم يعد مفهوما بالضرورة.

يـــرا، أعتـــذر لعســـتاذ المفكـــر الكبيـــر أن يكـــون قـــد نبـــا منـــي فهـــم قاصـــر أو ادعـــاء غيـــر وأخ
صــحيح فــي قراءتــه والتعبيــر عــن مراداتــه، وأعتــذر للقــارئ أن أكــون مبهمــا أو غيــر مفيــد. ولكــن مــا 
أردت إال الصــالو والخيــر لــي وألمتــي، وبــدعاء البشــري المعتــاد أخــتم: نســأل هللا تعــالى أن يكشــف 

 أن يلهمنا الهداية والرشاد.عنا الغمة و 

 والحمد هلل

 

   

 
، حتا  2004ماار   14-12راجع على سبيل املثال: الوثيقة اليت أصدرها مؤمتر "قضاا  اصصا ا اليبار. اا الر واة نالذ" ياا" س ادأسا "دروة - [1]

د س ع"وان: "قضا  اصص ا س الوطن اليبر."، حيث ُدب ِّج اصص ا السياسي بشرط اخلصوصية الثقافية، نكالك بيبض اصص ا الثقااس نللذددوا
س مة أن وسااذمدذ يرويباااة الذ اعاال الثقاااس مااع اليباااات اقااا د وذ"اااقض نرصوصاايذ"ا ااضااااروةص ، ن ن كااان اسااض اخلصوصاااية قااد  ُ ااي نرُفااض ب ااال صاارا

 ا296-291، ص ص 39، اجمللد 2004، أبرول 156مواجهة حروة ال  ر ال املة ناصبداعا  ص الوثيقة: جملة السياسة الدنلية، اليبدد 

ناسااذار س اليبااال بااح حااىل أحياال    -جملااا الدنلااة قصاار طااارا البشاار  هااو امل  اار املصاار  امليباارنو، عااال للقااا ون نالقضااا  س  املسذششااار - [2]
باادأ حتولااح الواىلاال    ال  اار اصساا مي بيبااد   سااة  اانئبًااا أنل جمللااا الدنلااة نرئيًسااا للعايبيااة اليباوميااة لل ذااو  نالذشااروع -ذ1998 امليباااع عاااذ

اصسا مية حاىل ووم"اا  الذشروع اصس مي" أنل ما كذبح س ال  ر اصس مي، ناساذار  بيباد يلاك كذال اح قالذح "رحلة الذعدود سذ، نكا   م1967
راجااع س الذيبرواه باح: دا  بااراهيض  .عادد كباان مان املؤل اا  س هااا  اجملااد   ييًباا  ذااو ع كذال اح باف ال  ار نالقااا ون نالذااروس نالسياساة، نلااح هاااا
 ا1999، 1يومي غامن احمرراص، طارا البشر  القاىلي امل   ِّر، القاهرة: دار الشرنا، طالب

 ا35، ص 2005، 2ط  طارا البشر ، ماهية امليباصرة، القاهرة: دار الشرنا، - [3]

دراسذان ىلافيذان س:  براهيض البيومي، طارا البشر  القاىلاي امل  ار، مرجاع سااب :  املسذشار البشر  يبرض لبيان م مل اخلروطة ال  روة ع"د  - [4]
، ناث يذهااا 215-170ا أادا اندواة مصاط ى، بيب"اوان "قارا ة س ف ار البشار  حاول املساملة اصسا مية امليباصارة"، ص ص ألسذاييت إبط   أندمها

ا نقاد اساذ دُ  م"هااا 169-134البشار "، ص ص –ألسذاي  إبط ا أادا سيه الدون عبد ال ذاا، بيب"اوان "املساملة امل"هعياة س ف ار اا ايض 
ص كذال للبشار  نعادد مان املقااد  املطولاة 14املقاد  املمذصرة ألسا اة آررونا لصىلافة    القرا ة املباشرة س ا أميا اسذ ادة لصىلافة    بيبض

 نالوجزةا

 ا248- 217ر  قاىليا نمؤررا نفقيهاص س:  براهيض البيومي، املرجع الساب ، ص ص راجع ال صل الثالث اطارا البش  - [5]

راسااة أا هشااااذ جيب اار، الاهااا  ال ذاباااة ع"ااد طاااارا ليباال ماان أنىلااال اليباارنض لذ"ااوع هاااا  املاادارل نقابليااا  كذاااال  املسذشااار البشااار   ااا د - [6]
 ا255-249البشر : "عرض  وثيقي"؛ س:  براهيض البيومي، املرجع الساب ، راصة ص دا  
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ا الا اة عان هااا ال  ار  نمما واكر أن هاا املدرل ت - [7] وُ ر  أن وُ رد بيب"اوة راصة س أكثار الدراساا  الساابقة، رغاض شايبور الباحاث أ اح ويسار جادع
 الواسع اليباي ا

طاارا مقدماة الطبيباة الثا ياة مان:  :، نراجاع11، نس طبيبة دار الشرنا الثا ية ص 17ليبرنبة، القسض األنل، ص بف اصس ذ ناطارا البشر ،  - [8]
 ، القاهرة: دار الشرنا،1952-1945 ااركة السياسية س مصرالبشر ، 

،  ق  عن:  براهيض البيومي غامن، ميبات س سنة طارا البشر ، س:  براهيض البيومي غامن احمررص: 6البشر ، دراسا  س الدميقراطية املصروة، ص - [9]
 ا91طارا البشر  القاىلي نامل  ر، مرجع ساب ، ص 

 : "ااركة السياسية س مصراا"، ص املسذشار البشر راجع مقدمة الطبيبة الثا ية من كذاب  - [10]

، ن البشار ، اااوار اصسا مي اليبلااال، القااهرة: 15 – 10، ص ص 2005، 2نبة ناصسا ذ، القااهرة: دار الشارنا، طبف اليبر البشر ،  - [11]
 ا46-44، ص ص2005، 2دار الشرنا، ط

يباارض لل ثاان ماان قضااا  رطاااب البشاار  الاايت  باادن أقاال ا اادراجا حتاا  ع"ااوان الثقاااس ماان قبياال: القضااية األم"يااة القوميااة، ناسااذق ل نحناان د  ذ - [12]
شااابح، ن ن  اصرادة سياساايا، نقضااا  اصدارة اليبامااة نالسياسااية ناملؤسسااا ، نقضااية الدميقراطيااة ناااار   السياسااية نادجذااعيااة نحروااة القضااا ، نمااا 

 اص   بف ها  ن لك د خت ىكا   ال

 صار حمااد لل صل امل هومي باف "الثقافاة" ن"ااضاارة" علاى حناو ماا درري ال ثاننن، راجاع: أادا  املسذشار البشر ند وبدن كثن اهذااذ ع"د  - [13]
 ا1995، 2املد ية: "دراسة لسنة املصطلل نددلة امل هوذ"، فرجي"يا: امليبهد اليباملي لل  ر اصس مي، ط –الثقافة  –عارو، ااضارة 

 ا81-80امليباصرة، مرجع ساب ، ص ص  ماهيةالبشر ،  - [14]

اليبالاااي ماااع علاااى صااايكح ال  رواااة نم"هاااا ال"شااااط اااااوار  نا اااد  املسذشاااار البشااار  نمي ااان أن  ااادرري س م هاااوذ ااركاااة األ شاااطة الااايت ور بهاااا  - [15]
 اللاا يف ناألقباط مث ا

، 1سااا مي، طمالطاااة: مركاااز دراساااا  اليباااات اص-طاااارا البشااار ، مااا"هج ال"مااار س الااا"مض السياساااية امليباصااارة لبلااادان اليباااات اصسااا مي، فاليذاااا - [16]
 ا56-54، ص ص 1991رروه

 ا7-6، ص ص 1982، 1طارا البشر ، املسلاون ناألقباط س  طار ا ااعة الوط"ية، بنن : دار الوحدة، ط - [17]

 ا7طارا البشر  ، ااوار اصس مي اليبلاال، ص - [18]

املساالاون ناألقبااط، املرجااع الساااب  برمذااح، حيااث  ساود هااا  الصاابكة كاال صا دا ح، نراجااع  صاار ا: طااارا البشاار ،  را البشاار ، راجاع: طااا - [19]
 م"هج ال"مر س ال"مض السياسية امليباصرة لبلدان اليبات اصس مي، مرجع ساب ا، بل س أكثر من يلك من ال ذب ناملواىلعا

 ا54س الطبيبة الرابيبة امل"قدة: دار الشرنا، نص 29راصة بد ا من ص 48-25طارا البشر ، املسلاون ناألقباط، ص ص  - [20]

 ا124-122، ص ص 97-82املسلاون ناألقباط: املرجع الساب ، ص ص  - [21]

نجماااال ال ذااااب وااادنر حاااول هاااا   11-10، ص ص 2002، 1لشااارنا، ططاااارا البشااار ، اليبااارب س مواجهاااة اليبااادنان، القااااهرة: دار ا - [22]
، نا مار: املسالاون ناألقبااط، املرجاع 15-11، ص ص 2006، 1ال  رة، نا مر:البشر ، مصر بف اليبصيان نالذ  ك، القاهرة: دار الشرنا، ط

 ، نراجع: بف اليبرنبة ناصس ذ، مرجع ساب ا578-571الساب ، ص ص 

 ا582-580، 279-278طارا البشر ، املسلاون ناألقباط، املرجع الساب ، ص ص  - [23]

 ا7طارا البشر ، ماهية امليباصرة، ص - [24]

 ا8املرجع الساب ، ص - [25]

 ا9  سح، ص - [26]

 ا10  سح، ص - [27]

 ا27بف اليبرنبة ناصس ذ، مرجع ساب ، ص طارا البشر ،  - [28]

 ا42-41ص   ماهية امليباصرة، صطارا البشر ،  - [29]

 ا6طارا البشر ، بف اصس ذ ناليبرنبة، ص  - [30]

 ا207-204ا ة س ف ر البشر ااا ؛ س: دا  براهيض البيومي، مرجع ساب ، ص ص ا مر: أادا اندوة مصط ى، قر  - [31]

 ا13ماهية امليباصرة، ص طارا البشر ،  - [32]

 ا21بف اصس ذ ناليبرنبة، ص طارا البشر ،  - [33]

 ا10 – 9ص طارا البشر ، ماهية امليباصرة ، ص  - [34]

ا نليبال أساذاي "ا  قصاد للادفف أن البشار  "ساطر كال هااا دنن أن  يال     صاوص األصاول 208أادا اندوة مصط ى، مرجع سااب ، ص  - [35]
 ا210من ناقع ر وة ناعية نمؤم"ةاا"، ص  اقرآن نس"ةص نل ن سطرها

http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref7#_ftnref7
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref8#_ftnref8
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref9#_ftnref9
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref10#_ftnref10
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref11#_ftnref11
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref12#_ftnref12
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref13#_ftnref13
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref14#_ftnref14
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref15#_ftnref15
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref16#_ftnref16
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref17#_ftnref17
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref18#_ftnref18
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref19#_ftnref19
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref20#_ftnref20
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref21#_ftnref21
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref22#_ftnref22
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref23#_ftnref23
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref24#_ftnref24
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref25#_ftnref25
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref26#_ftnref26
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref27#_ftnref27
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref28#_ftnref28
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref29#_ftnref29
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref30#_ftnref30
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref31#_ftnref31
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref32#_ftnref32
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref33#_ftnref33
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref34#_ftnref34
http://www.hewaronline.net/Conference/medhat%20maher.htm#_ftnref35#_ftnref35


 ا33-32ااوار اصس مي اليبلاال، مرجع ساب ، ص ص طارا البشر ،  - [36]

البشار ، مرجاع سااب ، ص ص  -ا نراجع لهذااذ: أادا سيه الدون عبد ال ذاا، املسملة امل"هاجياة س ف ار اا ايض 33املرجع الساب ، ص  - [37]
 ا169 -134

 نما بيبدهاا 50-48ماهية امليباصرة، ص ص طارا البشر ،  - [38]

 ا10املرجع الساب ، ص - [39]

 ا53  سح، ص  - [40]

 ا60-59  سح، ص ص  - [41]

أادا ساايه الاادون عبااد ال ذاااا، ماادرل القاايض:  طااار مرجيبااي لدراسااة اليب قااا  الدنليااة س اصساا ذ؛ س: أادا اندوااة حماااود مصااط ى ا شااراو  - [42]
 ا1999، 1،القاهرة: امليبهد اليباملي لل  ر اصس مي، طنرائسة فرو ص، اليب قا  الدنلية س اصس ذ: ا ز  الثال

 ا83بف اصس ذ ناليبرنبة، مرجع ساب ، ص طارا البشر ،  - [43]

 ا76املرجع الساب ، ص  - [44]

  لح لربة شمصية مهاة س هاا الصدد أنردها س مقدمة الطبيباة الثا ياة ا ناملسذشار البشر 59-56ماهية امليباصرة، ص ص طارا البشر ،  - [45]
 ا61-27، راصة الص دا : 2002"، القاهرة: دار الشرنا: طبيبة اث ية جدودة، 1953 -1945من كذابح "ااركة السياسية س مصر: 

 ا57-55اليبرب س مواجهة اليبدنان، مرجع ساب ، ص ص طارا البشر ،  - [46]

 ا16 – 15جع ساب  ص ص ، مر 1953 -1945طارا البشر ، ااركة السياسية س مصر:  - [47]

 ا24ماهية امليباصرة، مرجع ساب ، ص طارا البشر ،  - [48]

 ا72بف اليبرنبة ناصس ذ، مرجع ساب ، ص طارا البشر ،  - [49]

لساااياقا  نالااادنائر املذداىلااا"ة االوط"ياااة نالقومياااةص الااايت وضااااها ال ياااان نهااااان املقولذاااان األرااانان  صااا ن دعاااوة "ادساااذق ل ااضاااار " ل - [50]
 ااضار  األمشل: "األمة"ا

 ا35ماهية امليباصرة، مرجع ساب ، ص طارا البشر ،  - [51]

 ا44املرجع الساب ، ص - [52]

 ا52 -51  سح، ص ص  - [53]

 ا68بف اصس ذ ناليبرنبة، مرجع ساب ، ص طارا البشر ،  - [54]

 ا139، ص 2005، 2طارا البشر ، الوىلع القا ول بف الشرويبة اصس مية نالقا ون الوىليبي، القاهرة: دار الشرنا، ط - [55]

كيباد "ااا س كافااة –، نوباادن س اليببااارة بيبااض اخللاال أن القطااع نل اان  قل"اهااا كاااا هااي 83مرجااع ساااب ، ص  ماهيااة امليباصاارة،طااارا البشاار ،  - [56]
" مان ال ذااب املشاار  لياح، منهج النهرنيفاأاضاعنالالند نحلضالي نا  نيلك لوىلوا عاوذ ميب"اهاا، نو ضال مراجيباة هااا ال صال ب املاح: " -ال"قول

 ا ف يح بيان م يدا108-80ص ص 

 ا11  املرجع الساب ، ص - [57]

 ا47  سح، ص  - [58]

 ا76بف اصس ذ ناليبرنبة، مرجع ساب  ، ص طارا البشر ،  - [59]

 ا13ماهية امليباصرة، مرجع ساب ، ص طارا البشر ،  - 60][

 ا53املرجع الساب ، ص  - [61]

 ا85-84بف اصس ذ ناليبرنبة، مرجع ساب ، ص ص طارا البشر ،  - [62]
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