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  :*مقدمة
إن االقتراب من احلالـة املـصرية يف هـذه          
الدراسة هو اقتراب كلي؛ يهدف لرسم خريطة هذه        
احلالة، ومنط العالقة بني أبعادها من ناحية، وحتديـد         
ـ        ن إشكاليات املناقشات حول أبعاد هذه اخلريطة م

ناحية ثانية، وطرح الدالالت بالنسبة لكيفية تفعيـل        
يف السياق اتمعي املـصري،     " اخلصوصية الثقافية "

وعلى صعيد جماالت التغيري املختلفـة االجتماعيـة        
واهلدف من هذا   . والسياسية والثقافية من ناحية ثالثة    

االقتراب هو حماولة بيان كيف أن قضية اخلصوصية         
 املصرية تتجسد فعليا على أكثر      الثقافية على الساحة  

من مستوى؛ حبيث ال ميكن إسقاطها من حـسابات         
اإلصالح الشامل، سواء باعتبارها عائقًا أو حمفزا؛ أي        
سواء مبا فيها من سلبيات حتتاج لعالج أو إجيابيـات       

  .حتتاج لتوظيف وتفعيل
طوال اخلمـسة   -هذا ولقد كانت املعايشة     

يف سـياقها   –ح املصرية    حلالة اإلصال  -أعوام املاضية 
اإلقليمي العريب، وسياقها اإلسالمي، وسياقها العاملي؛     
مبثابة احملفز لالهتمام مبوضوع هـذه الدراسـة، وإذا         
كانت الدراسة تركز علـى أبعـاد تـأثري قـضية           
اخلصوصية الثقافية على خطابات وسياسات شهدا      
هذه احلالة املصرية، إال أن االهتمام ذا املوضـوع         

بين على ما تطرحه قضية اخلصوصية الثقافية مـن         ين
إشكاليات معرفية ونظرية ومنهاجية مـن ناحيـة،        
. وإشكاليات اخلربات املقارنة من ناحيـة أخـرى        

فموضوع اخلصوصية الثقافية يستدعي عدة مستويات      
الدوائر : وهي تتلخص يف اآليت   . تثري النقاش واجلدل  

 األمميـة،   الوطنية، القوميـة،  (املتحاضنة للخصوصية   
النخـب،  (، جماالت اخلـصوصية     )اإلنسانية العاملية 

التاريخ، (مرجعية اخلصوصية ومصادرها    ...) الشعب

، الثابت واملتغري يف اخلـصوصية      ...)الدين، اجلغرافيا 
النواة الصلدة اليت ال خالف على وجودها بـالرغم         (

من االمتداد التارخيي، املتغريات مبرور الزمن استجابة       
، اخلصوصية العامة والـسائدة     ...) التجديد ملتطلبات

) لدى األقل عددا  (والثقافات الفرعية   ) لدى األغلبية (
متغري (وما منط التفاعل بينهم؟، اخلصوصية كمرجعية       

، )مـتغري تـابع  (أم جمرد حمدد من احملددات   ) مستقل
جتليات اخلصوصية وجماالت وقضايا التعـبري عنـها        

نوع أم هي توجه للبناء     جمرد ديكور يثبت التعدد والت    (
احلضاري واملقاومة احلـضارية ألـا مبثابـة روح         

ومن مث منط العالقة بني مرجعيات كل مـن   ). الذات
متنافسة أم متضادة أم متقاطعة،     : اخلصوصية والعاملية 

وما تثريه أمناط هذه العالقة من مقـوالت إسـقاط          
اخلصوصية بدعاوى التحيز واالنغالق وعدم العلمية،      

قوالت استدعاء اخلصوصية بدعاوى اكتـشاف      أو م 
  ...الذات والبناء احلضاري واألمن احلضاري

وبالرغم من أن قضية اخلـصوصية الثقافيـة        
وإشكالياا هي قضية قدمية ولكن متجـددة، إال أن         
املشكلة املنهاجية األساسية تظل هي كيفية حتديـد        
خريطة جتلياا كخطوة أوىل حنو تفعيلها من أجـل         

 سياسي وجمتمعـي رشـيد يـستجب هلـذه          تغيري
اخلصوصية وال يعتدي عليها على حنو قد يـؤدي إىل        
اضطراب أو خلخلة ذلك ألن للخصوصية وظـائف        

  .**وأدوار
ومن مث؛ فإن هذه الدراسة تتكون من ثالثـة         

  :حماور
 عن دوافع احلاجة لرسـم خريطـة        -األول

أبعاد قضية اخلصوصية الثقافية على ساحة النقاشات       
  .اإلصالح يف مصرحول 
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 يرسم هذه اخلريطة علـى ثالثـة        -والثاين
منطلقات ومفردات القضية، وجماالـا،     : مستويات
  .وقضاياها

 يقدم بعض النتائج اليت متثل منطلقًا     -والثالث
للنظر يف كيفية تفعيل التغري السياسي واتمعـي يف         
مصر، آخذين يف االعتبار مقتـضيات مـا جيـب          

صوصية وما ميكن تغيريه مـن  استمراره من مسات اخل 
  .هذه السمات

هذا وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسـة ال         
تقدم توثيقًا شامالً ملوضع اخلصوصية من خطابـات        
وسياسات اإلصالح يف مصر، بقدر ما تقدم نتـائج         
القراءة يف نقاشات دارت حول خطابات وسياسات       
اإلصالح يف مصر، واليت تطرقت بصورة مباشرة أو         

وهذه النقاشات جـرت    . مباشرة للقضية املعنية  غري  
على ساحات إعالمية وفكرية وأكادمييـة متنوعـة،        
شاركت فيها بصيغ خمتلفة كباحثـة أو مناقـشة أو          
مراقبة أو حمررة، ومجع خيوط هذه النقاشات املمتدة        
على هذه الساحات املتفرعة كان ميثل مهـا فكريـا          

س سنوات؛ أي منذ    وأكادمييا تفاعلتُ معه طوال مخ    
، واليت كشفت الغطاء وبقوة    2001 أحداث سبتمرب 

عن إشكالية كانت كامنة؛ أال وهي إشكالية العالقة        
بني الديين والثقايف وبـني الـسياسي يف عمليـات          
اإلصالح موضع االهتمـام يف أبعادهـا الداخليـة         

  .واخلارجية
ومن مث؛ فإن مجع هـذه اخليـوط املمتـدة          

ية كلية عـن حقيقـة موضـع        واملتفرعة لتقدمي رؤ  
من النقاشات حول التحوالت    " اخلصوصية الثقافية "

والتغريات على الساحة املصرية هو هـدف هـذه          
الدراسة وكمنطلق ال غىن عنه لالقتراب من مـدخل       
  .تفعيل التغيري السياسي واالجتماعي الراهن يف مصر

وال مفر من التأكيد مرة أخرى أن الرؤية اليت        
 هي الرؤية النامجة عن خربيت الذاتية       تقدمها الدراسة 
، وهو األمر الذي ال ينكر قـدر        ***يف أنشطة متنوعة  

أمهية األدبيات املنشورة املتصلة مباشرة أو بصورة غري   
مباشرة مبوضوع الدراسة، يف مرحلته الراهنـة، أو يف   

  .مراحل تارخيية سابقة
 دوافع احلاجة لرسم اخلريطة - احملور األول

  :الياتوحتديد اإلشك
 اعتبـاران   يشكل االهتمـام ـذه احملطـة      

 يتصل بالدالالت العملية    -االعتبار األول : أساسيان
هلذه احلالة بالنسبة ملقوالت نظرية، عـن حمـددات         
تشكيل دوافع ومسار عمليات التحـول الـسياسي        
واتمعي، ويف قلبها احملددات الثقافية وإشـكاليات       

 جتدد االهتمـام    عالقتها بنظائرها السياسية، يف ظل    
  . احلضارة- الثقافة-بدراسة تأثري الدين

 يتصل بداللـة املرحلـة      -واالعتبار الثاين 
 فيما  -مقارنة بغريها –الراهنة من التحوالت املصرية     

، وكيف تقـدم    "اخلصوصية الثقافية "يتصل بإشكالية   
هذه املرحلة مسات جديدة مقارنة بسمات مراحـل        

أثري املتغريات الثقافية   سابقة، شهدت أيضا اهتماما بت    
على التحوالت الـسياسية الداخليـة، والعالقـات        
اخلارجية يف مصر، وغريها مـن الـدول العربيـة          
واإلسالمية، ومن أهم هـذه الـسمات التوظيـف         
السياسي للخصوصية سواء يف خطابات النظـام أو        
قوى املعارضة أو قوى التدخل اخلارجي يف املوجـة         

  .الراهنة من اإلصالح
 بالرغم من أن مـستوى هـذه        - ناحية فمن

الدراسة هو مستوى املمارسة وليس مستوى النظرية؛       
إال أن هذه املمارسة الوطنية املصرية لتمثل سـاحة         
هامة من ساحات عديدة، ميكن أن تـساعد علـى          
اختبار مقوالت نظرية متنوعة، متوج ـا أدبيـات         
العالقات الدولية، وأدبيات النظم املقارنـة بـصفة        

ة، وتلك املتصلة باجلنوب بصفة خاصة، وهـي        عام
املقوالت اليت تعكس جتدد االهتمام وصعوده بدراسة       

ولقد اقترن هـذا التجـدد يف       . دور الدين والثقافة  
االهتمام مبلمحني أساسيني من مالمح املراجعـة يف        
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علم السياسة بصفة عامة، والعالقات الدولية بـصفة        
طع الراهن بني   خاصة، والذي ترتب عليهما هذا التقا     
  .جمايل العالقات الدولية والنظم املقارنة

اهتزاز احلدود الفاصلة   : وهذان امللمحان مها  
يف ظل عمليات وسياسات    (بني الداخلي واخلارجي    

، وإعادة تعريـف    )1(من ناحية ) وإيديولوجية العوملة 
يف ظل اهتزاز احلـدود     ) 2(السياسي من ناحية أخرى   
/ الثقـايف / سية بني الديين الفاصلة يف الدراسات السيا   
االقتصادي، وكذلك فيما   / اتمعي، وبني السياسي  

بني الدولة والفواعل من غري الدول؛ ومن مث االهتمام         
مبستويات أخرى للتحليل تتجاوز مـستوى الدولـة     
القومية إىل مستويات أكثر اتساعا؛ مثـل مفهـوم         

  .World community" اجلماعة العاملية"
 هذان امللمحان يتجسدان    :ىومن ناحية أخر  

بأشكال متنوعة على أرض املمارسة واحلركة، ومن        
أهم جتلياما املعاصرة ما يتصل بقضية العالقة بـني         
الثقافة وبني التحوالت اتمعية والسياسية الشاملة،       
اليت تشهدها ليس مـصر فقـط، ولكـن الـنظم           

املوجـة  واتمعات العربية واإلسالمية برمتها يف ظل   
 من موجات اإلصالح اليت مرت ا من قبـل         لراهنةا

هذه النظم واتمعات، ولو يف ظل سياقات وطنيـة         
وإقليمية وعاملية خمتلفة، وهذه املوجة الراهنة تـشهد        
تدخالً خارجيا يف عملية اإلصالح الداخليـة، غـري         
مسبوق من حيث درجة وطبيعة توظيفـه لألبعـاد         

مما أبرز احلديث عـن     الثقافية يف تدخالته؛    / الدينية
نتيجة اهتزاز اخلطوط الفاصـلة     " اخلصوصية الثقافية "

بني الداخلي واخلارجي، ونتيجـة إعـادة تعريـف         
  .السياسي

ويف املقابل نرصد أيضا التوظيف الـسياسي       
من جانب كل من خنبة القيادة املصرية وبعض مـن          
قوى املعارضة خلطاب اخلـصوصية الثقافيـة، وإن        

نطلقات كل من اجلانبني، وغاياتـه  اختلفت بالطبع م  
من وراء هذا التوظيف، ولكن مجع بـني اجلـانبني          

للتدخل اخلارجي باسـم  ) وألسباب خمتلفة(رفضهما  
  .اإلصالح

وهلذا؛ فإن استكمال حديث دوافع احلاجـة       
بعـد  -لرسم اخلريطة وحتديد اإلشكاليات يفتـرض   

اإلشارة عاليا إىل االعتبارات اليت تشكل االهتمـام        
 تكشف  أمرين أساسيني  التوقف عند    -ذه اخلريطة 

عنهما حالة النقاش حول املدخل الثقايف خلطابـات        
  .اإلصالح ولسياساته
 هو االشـتباك بـني مفهـوم        األمر األول 

اخلصوصية الثقافية ومفهوم البعد الثقايف يف حـديث        
، أو اإلصـالح    )الـشامل (اإلصالح بصفة عامـة     

 الثقايف بـصفة    السياسي بصفة خاصة، أو اإلصالح    
  .أخص

 املنطلقات املختلفة لكل مـن      -األمر الثاين 
مـع مالحظـة    (النخب احلاكمة والنخب املعارضة     

، وكذلك  )التنويعات أيضا على صعيد تلك األخرية     
غاياما املختلفة من وراء توظيف حديث اخلصوصية       
يف تقاطعه مع حديث التدخل اخلارجي؛ وذلـك يف         

اسية حول عملية اإلصالح    لعبة توازنات القوى السي   
  .بصفة عامة والسياسي بصفة خاصة

/ وإذا كانت إشكالية العالقة بـني الـديين       
الثقايف، وبني السياسي تقع يف صميم األمـر األول؛         
فإن إشكالية العالقة بني الداخلي واخلارجي هي اليت        
يتمحور حوهلا األمـر الثـاين، ومهـا إشـكاليتان          

  .متقاطعتان كما سنرى
 يطرح قضية اشتباك مفهـوم      -ألولاألمر ا 

اخلصوصية الثقافية مع املتغري الثقـايف عنـد تنـاول        
التحوالت السياسية واتمعية يف مصر من مـدخل        

أين مناط التمييز الصريح؟    : ثقايف؛ فالبد وأن نتساءل   
وكيف وملاذا جيب فك هذا االشتباك؟ وكيف يتحقق     
هذا على ضوء رسم خريطة أبعاد النقـاش حـول          

  صوصية؟اخل
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مما ال شك فيـه أن النقـاش األكـادميي           -1
والسياسي حول تأثري العامل الثقايف علـى       

ليس ) وخاصة الداخلية (السياسة يف مصر    
جبديد، كما أنه اختذ أشكاالً خمتلفة، ابتداًء       
من حديث الثقافة الـسياسية والتنـشئة       

الــذي بــدأ يف الــستينيات (الــسياسية 
ـ        ة والسبعينيات، وحقق قفـزة منـذ بداي

بداية (الثمانينيات يف ظل ظروف سياسية      
تراجـع  (وأكادمييـة   ) الدميوقراطية املقيدة 
مغـايرة، وصـوالً إىل     ) املدرسة السلوكية 

حديث العالقـة بـني اتمـع املـدين         
ــة،  والتحــوالت الليرباليــة والدميوقراطي
وخاصة ما يتصل مبا يسمى التربية املدنيـة        

اق وعالقتها ذه التحوالت، يف ظل الـسي   
العوملي لقضية الدميوقراطية الذي حتركـه      

وهذه النقاشات سـواء    . الواليات املتحدة 
يف شقها السياسي أو األكادميي؛ إمنا تطرح       
إشكالية العالقة بني الـسياق الـسياسي       
واملؤسسي للنظام السياسي، وبني السياق     
الثقايف والقيمي للمجتمع، وشروط التحول     

 التحول  الدميوقراطي، ومناط إحداث هذا   
ابتداًء من النسق الـسياسي والدسـتوري       
والقانوين أم النسق اتمعي الثقايف القيمي؛      
أي أيهما املتغري املستقل وأيهمـا املـتغري        

ومل يقدم األدب النظري إجابات     . )3(التابع
حامسة حول هذه اإلشكالية بصفة عامـة؛       
أي مل يقدم قواعد ميكن تعميمها أو قبوهلا        

 فـضالً عـن تعـدد       يف كل احلـاالت،   
أطروحاا عن أمناط الدميقراطية املختلفـة،   
وكيف أن الدميوقراطية الغربية ليـست إال       
منطًا واحدا من بينها يستند إىل منظومة من        
القيم واملعتقدات ختتلف عن نظائرهـا يف       

  .األمناط األخرى

ومن مث؛ فإن اجتاهات النقاشات حول هذا 
 أن التغيري اجلذري حنو األمر تفرز توافقًا وسطيا حول

حتول دميوقراطي حقيقي البد وأن يبدأ من األبنية 
التغيري قصري (السياسية والدستورية والقانونية 

، وحبيث يصبح التغيري اتمعي يف جانبه )األجل
ضرورة وسبيالً ) التغيري طويل األجل(القيمي الثقايف 

 .يف نفس الوقت لترسيخ النظام الدميوقراطي وتدعيمه
ومن مث؛ فإن األدب النظري أيضا مل حيـسم         
الرأي حول منط هذه اإلشكالية على الساحة العربية        
واإلسالمية بصفة عامة، والساحة املـصرية بـصفة        

فإذا كان البعض قد أرجع صـعوبة حتقـق         . خاصة
الدميقراطية يف الـوطن العـريب الفتقـاده ثقافـة          
ـ         اذ الدميوقراطية؛ فإن البعض اآلخر انتقد بـشدة اخت

الثقافة السياسية كعامل مركزي يف تفسري إمكانيات       
ومن األبعاد الثقافية   . ومعوقات التحول الدميوقراطي  

ضـعف املـشاركة يف االنتخابـات،     : حمل اإلشارة 
شروط إدماج اإلسـالميني يف احليـاة الـسياسية،         
والعالقة بني اإلسالم والدميوقراطية، مدى توافر توافق       

ة الوطنية، ثقافة االقتـصاد     وطين حول منوذج اجلماع   
  .السياسي، ثقافة احلراك الشعيب واملدين

هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه مبتابعة تيار مـن         
خـالل النـصف األول مـن       –األدبيات العربيـة    

 نلحظ ضآلة إن مل يكـن انعـدام         -)4(التسعينيات
االهتمام مبوضع البعد الثقايف من عمليات التحـول        

رهاصاا يف املنطقة ضـمن   الدميوقراطي، اليت بدأت إ   
إرهاصات التحوالت العاملية على هذا الصعيد، سواء       
يف شرق أوروبا أو أمريكا الالتينية مثالً ورمبا كـان          
االستثناء الوحيد هو ما يتصل بنقاشات اخلـصوصية        
العاملية، وخاصة يف جمال حقوق اإلنسان، أو نقاشات      

اسـة  األصالة واملعاصرة؛ وذلك عند االقتراب من در      
احلركات اإلسالمية وتيارات التجديـد الفكـري        

  .اإلسالمي يف جداهلا مع العلماين مث العوملي
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هذا وال ميكن بالطبع، إنكار اجلهـود الـيت         
املنـاخ  (متركزت على املداخل الثقافية يف حد ذاا        

، ولكنـها   )5()الثقايف، السياسات الثقافية يف مـصر     
ر احلـدود   متحورت حول ذاا أكثر من سعيها لعبو      

الفاصلة بينها وبني جماالت معرفية أخرى؛ مثل تطور        
  .النظام السياسي املصري، وتغرياته أو إصالحه

وإذا كانت تداعيات احلـادي عـشر مـن         
سبتمرب قد دشنت موجة جديدة مـن التـدخالت         
اخلارجية، حركت أمواج مـا يـسمى سياسـات         
ومبادرات اإلصالح يف مصر وغريها، وبالرغم مـن        

جتدد االهتمام باألبعاد الثقافية واحلضارية،     انكشاف  
وصعوده يف الدراسات الدولية والنظم املقارنة منـذ        
ذلك الوقت؛ إال أن تيارا من أدبيات اإلصـالح يف          
الوطن العريب ظل عازفًا عن االقترابـات واملـداخل        
الثقافية من اإلصالح السياسي، أو عن العالقة بـني         

  .)6(لإلصالح برمتهاألبعاد الثقافية والسياسية 
ويف املقابل؛ فإن بعضا من أدبيات أخرى وإن    

 إال أا مل    )7(اهتمت بأبعاد ثقافية لسياسات اإلصالح    
  .تطرح قضية اخلصوصية الثقافية بصورة مباشرة

وإذا كانت دراسات كلية وشاملة عن تطور       
 قـد تناولـت   )8(الدولة والفكر السياسي يف مـصر   

 بني التيارات الفكريـة     جوانب احلوار أو النقاشات   
واحلركات السياسية الكربى يف مـصر، يف حماولـة         
لتقدير أمناط االستجابة ملرحلة التحوالت الكـربى،       
ولتحديد مالمح التجديد ومسات املراجعـة ونقـد        
الذات؛ إال أنه من املالحظ أن حبث العالقة املباشرة         
بني اخلصوصية الثقافية واإلصالح أو التغيري السياسي       

 تكن حمل تركيز أو اهتمام هذه الدراسـات؛ ممـا    مل
يعين أن هناك حاجة علمية وعملية ضرورية لالقتراب        

  .من هذه املنطقة
إذن ما الذي يربر االهتمـام باخلـصوصية        
الثقافية يف احلالة املصرية؟ وما املقصود ا يف هـذه          

  الورقة؟ وكيف تبلورت النقاشات حوهلا؟

حداث احلـادي   ميكن القول إنه منذ ما بعد أ      
عشر من سبتمرب، وتدشني االستراتيجية األمريكيـة       

بصفة خاصة؛ فـإن جتـدد      " اإلرهاب"العاملية ضد   
سواء على  (االهتمام بالبعد الثقايف وعالقته بالسياسي      

قد أخذ منحىن جديـدا     ) الصعيد الداخلي أو الدويل   
اخلـصوصيات  "أكثر بروزا وأكثر صراحة يف تناول       

جمرد البعد الثقايف؛ ذلك ألن اهتمام      ، وليس   "الثقافية
اخلطابات األمريكية والغربية بصفة عامة عند تفسري       

الثقافة " وتداعياا؛ قد متحور حول      11/9أحداث  
كأهم جتليات اخلصوصية الثقافية للدائرة     " اإلسالمية

العربية واإلسالمية، اليت أضحت الساحة األساسـية       
حلرب الـيت   للحرب األمريكية ضد اإلرهاب؛ وهي ا     

اختذت أشكاالً خمتلفة من التدخالت اخلارجية مـن        
بينها الضغوط باسم التحول الدميوقراطي وحقـوق       
اإلنسان، واليت جاءت حتت مسميات خمتلفة ابتـداًء        
من مبادرة باول، وصـوالً إىل مـشروع الـشرق          
األوسط الكبري أو اجلديد، ومجيعها كانت ذات أبعاد        

قت تبلور أيضا الوجـه     ويف نفس الو  . ثقافية واضحة 
اآلخر للعملة؛ أي اخلصوصية الثقافية يف الواليـات        
املتحدة األمريكية، اليت تنطلق منها أيضا هذه احلرب        
على اإلرهاب، والـيت تبلـور خالهلـا التحـالف          

. اإلسرائيلي يف أقوى جتلياتـه وتفاعالتـه      /األمريكي
ومن أهم جتليات هذه اخلصوصية الثقافية األمريكيـة       

يت كشفت عن نفسها ظاهرة واضـحة يف ظـل          ال(
ما يسمى األصـولية    ) اإلدارة األمريكية لبوش االبن   

املسيحية أو الصهيونية املسيحية، اليت متثـل مكونـا         
  .)9(قويا ونافذًا يف نسيج اتمع والسياسة يف أمريكا

وهكذا تبلورت يف صورة جديدة إشـكالية       
على الـصعيد   السياسي؛ وخاصة   / العالقة بني الثقايف  

اإلسالمي ومل تعد هذه اإلشكالية منفكة عن       / العريب
إشكالية العالقة بني الداخلي واخلارجي منذ ما بعـد        

وهـذا االشـتباك بـني      . احلادي عشر من سبتمرب   
 هو الذي أبرز حديث اخلصوصيات على       اإلشكاليتني
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اجلانبني مـشريا إىل خـصائص هيكليـة للثقافـة          
ها بقضايا عـدة، علـى     اإلسالمية؛ من حيث ارتباط   

ـ  : رأسها ، حقـوق اإلنـسان،     ةقضية الدميوقراطي
وباعتبار هذه القضايا قـضايا عومليـة؛       .. اإلرهاب

حيث إن التدخالت اخلارجية وتفاعالا مع الداخل       
مثـل  (حول هذه القضايا األساسية وما يتفرع عنها        

قضايا جتديد اخلطاب الديين، التربية املدنية، املـرأة،        
ال جتعل منها قضايا داخلية باملعىن      )  وغريها ...احلوار

التقليدي، كما ال جتعل منها قضايا ذات أبعاد ثقافية         
باملعىن العام؛ حيث أضحت هذه األبعاد أكثر حتديدا        
والتصاقًا بالنواة الصلدة للثقافة والقـيم؛ أي الـدين        

  ).كما سنرى الحقًا(والعقيدة بصفة عامة 
عـام خلطابـات    بعبارة أخرى؛ فإن التيار ال    

وسياسات القوى الغربية، وعلى رأسـها الواليـات     
املتحدة منذ ما بعد احلادي عشر من سـبتمرب؛ قـد           

سواء ألسباب  (أضحى أكثر سفورا وأقل دبلوماسية      
يف استحضار ما   ) دينية حضارية أو ألسباب سياسية    

 سواء عنـد تفـسري      -ثقافة وقيما –يتصل باإلسالم   
لتغلب عليـه الفكريـة     أسباب اإلرهاب، أو سبل ا    

والسياسية؛ ولذا برزت مصطلحات حروب األفكار      
والعقول والقلوب إىل جانب حروب الثروة والبترول       

وأيا كانـت األسـباب احلقيقيـة هلـذا         . واألرض
 ثقافية  –دينية(االستدعاء لإلسالم والثقافة اإلسالمية     

، هـذا   )أصالً أو سياسية توظف الثقـايف الـديين       
ي أثار نقاشات ممتدة حـول أسـبابه        االستدعاء الذ 

وعواقبه وجتلياته على صعيد السياسات التدخليـة يف       
العامل العريب واإلسالمي من جانب الواليات املتحدة       

؛ فإن منط االستدعاء ذاته     )10(وأوروبا باسم اإلصالح  
 قـد جعـل     –من حيث درجة الربوز والـشيوع     -

ل نقلة السياسي تنتق/ النقاشات عن العالقة بني الثقايف
نوعية؛ وهي اليت قدمت حديث اخلصوصية بـاملعىن        

  .السابق اإلشارة إليه

هذا، ولقد برزت االهتمامات بالبحـث يف       
خطابات اإلصالح وسياساته يف مصر والوطن العريب       

السياسي، ومن مدخل   / من مدخل العالقة بني الثقايف    
العالقة بني الداخلي واخلارجي، بالتركيز على دوافع       

لقوى اخلارجية وأهدافها مبـا أمسـوه آثـار      اهتمام ا 
على شيوع حاالت   " اإلسالمية"اخلصوصيات الثقافية   

االستبداد والتخلف واإلرهـاب يف العـامل العـريب        
واإلسالمي، وكيفية عالج هذه احلـاالت بـأدوات      

السياسي / الثقايف/ خمتلفة ينجدل على صعيدها الديين    
  .)11(...وغريه

وظيف السياسي من    يتعلق بالت  -األمر الثاين 
جانب بعض قوى املعارضة ومن جانب خنب حاكمة        
ملسألة اخلصوصية الثقافية؛ وذلك يف سياق مناقـشة        
إشكالية العالقة بني التـأثريات اخلارجيـة وبـني         
األوضاع الداخلية فيما يتصل بقـضية التحـوالت        

ولقد بـرزت   . الدميوقراطية، وعالج جذور اإلرهاب   
 ضـغوط اخلـارج     النقاشات حول اإلصالح بـني    

واحتياجات الداخل وبني مواجهة احتالل اخلـارج       
ومواجهة استبداد الداخل، ولقد اقترن هذا النقـاش        
بالنقاش أيضا حول دوافـع التوظيـف الـسياسي         
للخصوصية، ودالالته، إىل جانـب أمـور أخـرى        

  .بالطبع
برزت هذه النقاشات يف الـدوائر الفكريـة        

؛ 2002رة باول يف    واإلعالمية والسياسية منذ مباد   
وما تالها من مبادرات الشرق األوسط الكـبري أو          

  .)12(املوسع أو اجلديد
وحيث إن ردود الفعل الداخلية قد تراوحت       
ما بني مرحب ومعارض ذه املبـادرات اخلارجيـة         
الداعية لإلصالحات الداخلية سواء الفكرية أو الدينية      

السياسي أو الثقافية أو السياسية؛ فلقد جاء التوظيف        
من جانب املعارضني واملرحبني على حـد سـواء،         
ولكن اختلفت بالطبع الدوافع واملنطلقات واألهداف      
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ويف هذا الصدد ميكن تسجيل األمناط      . لدى الطرفني 
  :التالية للتوظيف السياسي ملفهوم اخلصوصية

 هناك منط التوظيف ملنع اإلصالح      فمن ناحية 
  .الرشيد والشامل املنشود

ذلك اعتذار جزء من النظام احلاكم  ويعرب عن   
) من خالل خطابات لقياداته أو للنخب املوالية لـه        (

عن عدم اإلقدام على إصالح سياسي جذري لغياب        
ثقافة الدميقراطية لدى القاعدة، وعدم استعدادها هلذه       
املسئولية بعد، ومن مث؛ فإن احتجاج خنب هذا النظام         

لدى الشعب ليس   بعدم توافر ثقافة وقيم الدميوقراطية      
. إال ذريعة واهية لتأجيل التغيري اجلذري من أعلـى        

ومن مث؛ فإن الداعني للحاجة إىل اإلصالح من أسفل         
 باعتباره األصعب والشرط املسبق لإلصـالح       -أوالً

 كانوا واحدا من صنفني؛ إما موالٍ الجتاه        -السياسي
النظام احلاكم الذي يريد املناورة أمـام الـضغوط         

حىت جيد منفذًا آخر لتأجيل أو وقف هـذه        اخلارجية  
والصنف الثاين هو الذي يتبىن بالفعل توجه      . الضغوط

التدخالت اخلارجية، واليت وإن رفعـت شـعارات        
التحوالت الدميوقراطية، إال أا لـن تقـود إال إىل          
استقرار النظم القائمة بعد تقدميها تنازالت يف مناطق        

سـرائيلي  مثل ساحة الـصراع العـريب اإل      (أخرى  
، يف مقابل االنشغال يف اإلصالح من أسفل        )والعراق

أوالً، وعلى حنو شكلي ال حيقـق تغـيريا جـذريا           
  .مطلوبا

 هناك منـط قائـل بـأن        ومن ناحية أخرى  
التمسك باخلصوصية الثقافية برمتها عائق أساسـي       
أمام اإلصالح السياسي أو الشامل، ويعرب عنه خنـب    

اس، سواء معارضة أو موالية     علمانية أو يسارية باألس   
لنظام احلكم تعكس توجها ليرباليا يسقط موضـوع        

علـى  . اخلصوصية حلساب مرجعية عاملية إنـسانية     
أساس أن منظومة القيم القائمة هي مبعـث أزمـة          
التنمية وأزمة احلرية، وأا يف حاجة لتغيري كامـل،         
بغض النظر عن مدى اعتذار النخب احلاكمـة ـا          

ولذا؛ فـإن هـذا   .  تغيري سريع من أعلى    لعدم إجراء 
النمط يرفض فكرة مقاومة التدخل اخلارجي باسـم        
محاية اخلصوصية؛ ألن من شأن هـذه اخلـصوصية         
تكريس االستبداد الداخلي، وعلى اعتبار أن الداخل       

ومن أهم حجج هذا االجتـاه أن       . أخطر من اخلارج  
النظام احلاكم ال ميانع التدخل اخلارجي وضـغطه يف       

لسياسة اخلارجية واالقتصاد، بل وقضايا ثقافية هامة،   ا
ولذا؛ فإن املمانعة باسم اخلصوصية الثقافية، ومن مث        
عدم إمكانية نقل التجارب السياسية من اخلـارج ال         
تظهر إال حني تواجه ركائز االستبداد ديدات تنال        

ويف املقابل يتم توظيف آخر هلذه اخلـصوصية        . منها
فقًا مع تفسريات الغـرب جلـذور       إذا كان حيقق توا   

اإلرهاب، بأا نتاج خصائص هيكلية يف الثقافـة؛         
حيث مل تتورع بعض النخب العلمانية عن القول إن         

ومن مث؛ فهـي    . اإلرهاب هو نتاج الثقافة اإلسالمية    
تلتقي مع النظام يف استعداء اخلارج على املعارضـة         
 اإلسالمية أساسا، سواء منها اليت مازالـت تلجـأ        

  .للعنف أم اليت تقبل بالسبل السلمية للتغيري
هناك منط ثالث تعرب عنـه      ومن ناحية ثالثة    

قوى املعارضة اإلسالمية بصفة خاصة، ويتوافق مـن        
فهي باسم اخلـصوصية    . نوع ما مع النخب القومية    

الثقافية ترفض التدخالت اخلارجية يف جماالت الثقافة       
ت اليت تـشكل    والتعليم واإلعالم، وغريها من ااال    

منظومات القيم، ليس ألن هذه ااالت ليـست يف         
حاجة للتغري، ولكن رفضا لنمط املنظومة املطلـوب        
نقلها ونشرها، ناهيك عن رفض التدخالت اخلارجية       
لتغيري النظم احلاكمة، انطالقًا مـن أن احلركـات         
الوطنية ضد االستبداد ومن أجل احلرية ذات جذور        

، ومل تبدأ مع دعوات اخلـارج       ممتدة يف تاريخ مصر   
للتحول الدميوقراطي، وهي الدعوات اليت تنمو مـن        
أحشاء مشروعات استراتيجية خلدمة مصاحل القـوى       

ويظهر لدى هذا النمط مـن التوظيـف        . اخلارجية
مفهوم للخصوصية الثقافية يركز على احلفاظ علـى        
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النواة الصلدة هلذه اخلصوصية؛ أي الـدين واهلويـة         
  .يةبدرجة أساس

وهكذا نصل إىل خالصة هذا احملـور األول؛        
فعلى ضوء ما سبق شرحه من أمـور تنبثـق مـن            

الـسياسي  / التشابك بني إشكالية العالقة بني الثقايف     
وإشكالية العالقة بني الداخل واخلارج وخاصة بعـد        
أحداث احلادي عشر من سبتمرب، ميكن القـول إن         

والـيت  طوال مخس سنوات    (القراءة للساحة املصرية    
قمت على ضوئها بتحديد أبعاد خريطة املوضـوع        

إمنا انطلقت من مفردة    ) كما يتضح يف احملور الثاين    (
مـن  ) اإلسـالم (أساسية أال وهي موضع الـدين       

  .)13(اخلصوصية الثقافية يف مصر عقيدة وقيما وثقافة
فاإلسالم هـو النـواة الـصلدة يف هـذه          

ة القيم  اخلصوصية، واألخرية أوسع منه، وتقع منظوم     
بعبارة أخرى حنن جنعل اإلسـالم هـو      . يف صميمها 

احملور، باعتباره مصدر مرجعية اخلصوصية الثقافيـة،       
متييزا عن املتغري الثقايف الذي قد يكون لـه مـصادر       
أخرى غري الدين؛ ومن مث تصبح اخلصوصية الثقافية        
أحد مكونات هذا املتغري الثقايف، حني يتصل األمـر         

مبعـىن  ( فإن الدين له دور يف التأزم        ومن مث؛ . بالدين
، كما أنه البـد     )منظومة القيم السلبية املرتدية ردائه    
منظومة القيم الـيت    (وأن يكون له دور يف اإلصالح       

  ).جيب تفعيلها
بعبارة أخرى، هذه النواة الصلدة اليت تشكل       

ثابـت جيـب    : ماهية اخلصوصية الثقافية هلا وجهان    
تفعيله من إجيابيات، مـع     احلفاظ عليه ملا ينبثق عن      

االستجابة للتحديات احمليطة من خالل التعامل مـع        
الوجه اآلخر للعملة، وهو املتغري الذي قد حيمـل يف          
ذاته كثريا من السلبيات واملعوقات أمام اإلصالح؛ بل   
قد يكون مصدرا لكثري من جتليات األزمة، ومن مث؛         

. شـيد يكمن يف تغيريه إمكانيات كبرية لإلصالح الر   
ذات التوجـه   (ويف حني تستند بعض قوى املعارضة       

إىل الوجه الثاين لتربير مطالبتها بإزاحة كل       ) العلماين

ما يتصل باإلسالم من اال العام، أو علـى األقـل        
 أو حتديثه يف حالة ضرورة اإلبقـاء        ه، أو لربلت  هعلمنت

ويف حني تستند أيضا إىل     . عليه؛ أي يف اال اخلاص    
ه الثاين من العملة قوى النظـام والنخـب         هذا الوج 

املوالية له لعدم تنفيذ إصالحات جذرية، قـد تـأيت          
للسلطة بالقوى املعارضة اإلسالمية؛ تلك القوى اليت       
تكال االامات هلا بتوظيف الدين وتسييسه؛ فنجـد     
أن هذه القوى املعارضة اإلسالمية إما أن تـستند إىل    

، سواء يف معركتها    الوجه الثاين من عملة اخلصوصية    
ضد استبداد النظام الداخلي أو تـدخالت النظـام         

  .اخلارجي
 أبعاد اخلريطة وإشكاليات -احملور الثاين

  النقاش
شهدت الساحة املصرية خـالل الـسنوات       

بعد احلادي عـشر مـن سـبتمرب،       (اخلمس املاضية   
واتساقًا مع الشرح عاليه يف البنـد الـسابق مـن            

ـ    ) الدراسة سار االسـتراتيجي   نقاشات حـول امل
لإلصالح، يف جماالت أساسية متنوعة وليس سياسية       

ولـيس  . فقط، وحول قضايا حمددة يف هذا املـسار       
بالطبع هدف هذه الورقة اخللفية التوقف عند كل من      
هذه ااالت والقضايا، وتناوهلا يف حد ذاا، ولكن        

مـن  : اهلدف يف هذا  املوضع من الورقة هو أمـرين     

ريطة أبعاد عملية اإلصالح، والـيت       رسم خ  -ناحية
برزت جوانب للخصوصية الثقافية علـى صـعيدها        

، )سواء على صعيد اخلطابات أو بعض الـسياسات       (
وحتديد الروابط بني هذه األبعاد، على حنـو يقـدم          

من واقع قراءيت الذاتية املتراكمة عـرب       (صورة كلية   
  ).فترة زمنية ممتدة للجزئيات والتفاصيل

 توضيح اخليط النـاظم     -خرىومن ناحية أ  
وخاصة من واقع النقاشـات     -بني مجيع هذه األبعاد     

 والذي يبني من واقع رصدي وتقييمي هلـذه         -حوهلا
النقاشات كيف أن النواة الصلدة للخصوصية الثقافية       
هي اليت متثل هذا اخليط الناظم؛ حيث كانت املشترك   
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الذي انطلقت منه أو دارت حوله أو تعاملت معـه          
رة أو بصورة ضمنية اخلطابـات والـسياسات        مباش

  .املعنية يف كل جمال وجتاه كل قضية
  :وميكن رسم أبعاد اخلريطة على النحو التايل

حول هوية اإلطار   : املنطلقات واملفردات  -1
إطار مرجعي جامع   : املرجعي لإلصالح 
إشكالية العالقة بـني    : أم أطر متنافسة  
من يسقط اخلصوصية،   (الثابت واملتغري   

ن يستعيدها ألغراض حمددة، ومـن      وم
  ).يتخذها مرجعية؟

اقترابات جزئية مـن    : جماالت اإلصالح  -2
كل جمال، أم رؤية استراتيجية جامعـة       

إشكالية العالقة بني الثقايف    : بني ااالت 
 . والسياسي

 جمال تأسيس منظومة القيم وركـائز      - أ
التعلـيم، التربيـة،     :التنمية الشاملة 
 -ار اتمعـي  اإلط (الثقافة، اإلعالم 

  ).اإلصالح من أسفل: التربوي
جمــال تنظــيم توزيــع القــيم   - ب

ــتها ــسياسي، : وممارس ــام ال النظ
 -اإلطار السياسي (الدستور، القوانني   

 ).اإلصالح من أعلى: الدستوري

أجندة األولويات  :  قضايا اإلصالح  -ج
اختبارا ملوضع اخلصوصية الثقافية من     

مـا  : دوافع عملية اإلصالح وأهدافها   
: بني استدعاء أو إزاحة النواة الصلدة     

يف قضايا التربيـة املدنيـة، جتديـد        
اخلطاب الديين، حقـوق اإلنـسان،      
املرأة واألسرة، العنف بـني ثقافـة       
السالم وثقافة املقاومة واإلرهـاب،     
املواطنة، اللغة العربية، حتديث اإلسالم  

إخل مـن أمنـاط     ... وعلمنته ولربلته 
 .تصنيف القضايا

نتقال إىل طرح أهـم إشـكاليات       وقبل اال 
النقاش حول مجلة من هذه األبعاد، وعلـى النحـو          
الذي يوضح اخليط الناظم بينها، وما يفرضـه مـن          
حتديات أمام توجهات اإلصالح وسياساته يف مصر؛       
جيدر التوقف لتقدمي بعض املالحظات حول العالقـة       

  :بني أبعاد هذه اخلريطة
 واملفردات  تبدأ خريطة األبعاد من املنطلقات    

ذات الطبيعة الفكرية واملعرفية، مث تنتقل إىل بعـدين         
مترابطني، أحدمها عن اإلطار اتمعي، واآلخر عـن       
اإلطار السياسي لإلصالح، وأخريا نصل إىل شـبكة        
/ أكثر تفصيالً لقضايا جتمع كل منها بني أبعاد ثقافية        

جمتمعية، وبني أبعاد سياسية، على حنو يبني كم هـي      
والـربط  .  ومتداخلة عملية اإلصالح يف مصر     معقدة

بني هذه األبعاد، سواء على مستوى الفكر واملمارسة        
من خالل النظر يف أهداف اإلصالح وغاياته؛ البـد         

يف " البعـد الثقـايف   "وأن جيسد ما آل إليه حجـم        
نقاشات اإلصالح، دون انفصال عن السياسي؛ ومن       

ى تغـيري   هل أضح : مث البد وأن يطرح السؤال التايل     
الثقايف غاية يف حد ذاته لفرض منط حمدد من         / الديين

اإلصالح، أم يظل جمرد وسيلة وأداة بـني وسـائل          
أخرى لتحقيق إصالح رشيد، يقتضي بالفعل بعـض      
التغريات الثقافية، أم هو مـربر أو عـذر لـرفض           

ومما الشك فيه   . حبجة اخلصوصية الثقافية  " اإلصالح"
تراكم للنقاشات حول قضايا    أن االنفجار املتزامن وامل   

ساخنة على الساحة املصرية هلو أهم دليـل علـى          
ضرورة التصدي هلذا املوضوع، وعلى النحو الـذي        

ومن أهم  . يبني ما اجلديد فيه باملقارنة مبراحل سابقة      
إنه بالرغم مما قد يبدو مـن اسـتمرار         : هذا اجلديد 

حديث الدميوقراطية من جانب الواليـات املتحـدة        
كية وأوروبا، إال أن الواقع يـشري إىل أنـه إذا       األمري

كان الضغط العلين على النظم احلاكمة مـن أجـل          
التحول الدميوقراطي قد توقـف علـى حنـو أثـار       
تساؤالت حول مدى مصداقية الدعاوى الغربية عن       
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أمهية وضرورة هذا التحول يف املنطقـة، إال أن مـا           
 من ضغوط وتدخالت  " على املستوى التحيت  "جيري  

ما زال مستمرا وقائما ومتزايدا على صعيد مكونات        
  ). التربوية-اتمعية، املدنية(هذه البنية التحتية 

وفيما يلي قدر من التفصيل حول بعض من         
  .)14(هذه األبعاد مبا تسمح به مساحة هذه الدراسة

  

هوية اإلطار :  املنطلقات واملفردات- أوالً
ر متنافسة إطار جامع أم أط: املرجعي لإلصالح
  .إشكالية الثابت واملتغري: للنموذج املصري

. يف سلسلة من أربع مقاالت كتبها فضيلة د       
التجربـة  "علي مجعة مفيت اجلمهورية، حتت عنـوان    

 حدد فضيلته موضوع املقـاالت بأنـه        )15("املصرية
تقييم جتربة الدولة احلديثة، بكل خرباا الـسياسية        

واالجتماعية والعلميـة،   والثقافية والقانونية والدينية    
وسائر اجلوانب اليت تكون احلياة منذ عـصر حممـد         

 حـدد   )16(ويف مستهل السلـسلة   . علي وحىت اآلن  
فضيلته جمموعة من مفردات التقومي الذي اعتربه مهما        
ملستقبل الثقافة يف مصر، وملستقبل الثقافة يف العـامل         

ولقد صاغ هـذه املفـردات يف       . العريب واإلسالمي 
اليت دعي إلجـراء    )  سؤاالً 20(ة من األسئلة    جمموع

  :ولقد جاء يف بدايتها. حوار حوهلا
ما موقف التجربة املصرية مـن الليرباليـة         )1

وما مدى اعتمادها على    ) 2والدميوقراطية؟  
-السلطة الدينية؟ وهل مصر حتكم بالدين       

 أو أا دولة كـافرة      -كما يقول بعضهم  
وما مدى قبـول    ) 3 كما يقول آخرون؟  

) 4 لشعب املصري للمشروع العلمـاين؟    ا
ومـا  ) 5وما مدى جناح ذلك املشروع؟      

الفرق بني الدعوة إىل احلرية والـدعوة إىل        
ــب؟  ــة )  6التغري ــوم اهلوي ــا مفه وم
 واخلصوصية؟

) 1: مث توالت أسئلة أخرى ليصل إىل ما يلي       
وهل هناك أزمة متر ا الثقافة املصرية وما مالحمهـا          

 أزمة دولة أو أزمة عـصر أو        وهل هي ) 2وأسباا؟  
هل حنـن يف    ) 3أزمة شعب وكيف اخلروج منها؟      

وما برناجمنـا إذا احتجنـا    ) 4حاجة إىل اإلصالح؟    
وهل هناك جتارب ميكن أن نستفيد منـها؟    ) 5إليه؟  

وما عالقة ذلك باخلصوصية واهلوية واإلبداع العلمي       
  والثقايف؟

 20،  19ليصل أخريا إىل الـسؤالني رقـم        
  :ومها

كيف نتعامل مع التراث اإلسـالمي ومـع        
التراث اإلنساين؟ وكيف نصوغ بعد ذلك منوذجنـا        
املعريف، وكيف يكون قادرا أن يتواءم مع كل عصر         
  على أساس أن ذلك النموذج نسق مفتوح له وعليه؟

رمبا يقول قائل ما اجلديد يف هذه األسـئلة؟         
فلقد سبق طرحها عرب ما يزيـد عـن  القـرنني،            

إلجابات عليها مـن خمتلـف الروافـد        وتدفقت ا 
والتيارات الفكرية والسياسية، والـيت كونـت يف        
جمموعها مالمح الفكر املصري احلديث حول جتربة        

أيا كان  (النهضة أو اإلحياء أو التجديد أو اإلصالح        
  ؟)املسمى اآلن

  :إال أن ما يعنيين من هذه املقاالت هنا أمرين
البداية وبـني    عن العالقة بني سؤايل      -أوهلما

سؤايل النهاية يف املقال األول؛ فهما يعنيان أن حمـل          
 أو املكـون    اإلطار املرجعي اهتمام فضيلة املفيت هو     

–األساسي واملصدر األساسي للثقافة السائدة، وهو       
الشريعة اإلسالمية اليت هي املكـون      "-وفقًا لفضيلته 

، يف حني وصف    "األساسي جلمهور الشعب يف مصر    
ال جيوز اخلروج "ثقافة السائدة بأا هي اليت      فضيلته ال 

عنها بقدر حتقيق املصلحة؛ ألن اخلروج عن الثقافـة         
السائدة خاصة يف صورة طفرات؛ يؤدي إىل ضـياع   
املصاحل، وإىل اضطرابات، أكثر مما يؤدي إىل حتقيق        

  ".املصاحل واملقاصد لشعب ما
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واملالحظ هنا أن اإلطار املرجعي املقصود هو       
هور الشعب، وليس النخب فقط، حىت وإن       إطار مج 

تولت األخرية تكوين النظم والتنظيمات، ووضـع       
كمـا أن اإلطـار     . السياسات الالزمة لإلصـالح   

 مصدر أساسي لنموذج    -من ناحية أخرى  –املرجعي  
معريف ليس منغلقًا، ولكنه مفتوح له وعليه جتـارب         

  .اآلخرين لالستفادة منها
 السلسلة مـن     هو توقيت هذه   -األمر الثاين 

  .املقاالت ذات الرسالة اخلاصة
فلقد انربت السلسلة من مقالة األخرى لبيان       
جانب أساسي؛ أال وهو حرص حكام مصر ابتـداء         

 -وفيما يتصل بالقوانني والدسـتور    –من حممد علي    
بـالتوازي مـع    "على بناء الدولة العصرية احلديثة،      

سالمية، اإلبقاء على الثقافة السائدة وعلى الشريعة اإل      
اليت هي املكون األساسـي جلمهـور الـشعب يف          

) إمساعيل باشا (وحرص القيادة السياسية    .. )17("مصر
على عدم االنسالخ عن الشريعة بالكلية ولكنها تريد        

  عن أنفسنا وهويتنا ويف    خأال ننسل .. أن تعيش العصر  
 عن عصرنا ومن حولنا أخطأنا    لنفس الوقت أال ننعز   
  .)18(" شاء اهللاأو أصبنا فلنا أجر إن

. ونقالً عن الدكتور السنهوري يـورد د      ... 
فالواجب أن تدرس الـشريعة     : علي مجعة قوله التايل   

اإلسالمية دراسة علميـة دقيقـة وفقًـا ألصـول          
 وال جيوز أن خنرج عن هذه األصول        )19(...صناعتها

والـذي  .. بدعوى أن التطور يقتضي هذا اخلـروج      
من دراسة  ) لسنهوريا. استكماالً للنقل عن د   (نبغيه  

الفقه اإلسالمي، وفقًا ألصول صناعته، أن نشتق منه        
ويؤكد . )20(قانونا حديثًا يصلح للعصر الذي حنن فيه      

 مدخلـه لدراسـة     )21(علي مجعة يف مقاله األخري    . د
وهو أن املصريني مل يريـدوا ومل       "التجربة املصرية؛   

يفكروا يف االنسالخ من الشريعة، وأن موقفهم مـن         
اية كان موقفًا علميا وعمليا يهدف إىل التطـوير         البد

  ".ومراعاة الواقع

وبالنظر إىل ماهية هذه الرسالة، اليت محلتـها        
املقاالت األربعة؛ ميكن إدراك مغزى توقيتها الراهن،       
يف ظل تداعي النقاشات يف آن واحد على جبـهات          
عديدة، وعلى حنو يبني كم أضحى حجم التحـدي         

أو " اإلطار املرجعـي "لذي يواجه  ودرجة خطورته؛ ا  
الثقافة السائدة، أو اخلصوصية الثقافية مـن حيـث         

ومناط حتديد طبيعة   . نواا الصلدة ومصدرها الراهن   
هذا التحدي ودرجة خطورته يرن بتحديـد مـن         
الذي يبادر بطرح القضايا ويفجر النقاشات حوهلا؟       
وما هي أجندة هذه القضايا وكيف تعكس التغريات        

 حتتاج الجتهاد جديد، وقبل هذا وذاك من الذي         اليت
التغريات اليت تفرض التعامل معها؟ ومن الـذي    حيدد

على سـبيل   . حيدد أولويات بعضها باملقارنة بغريها    
املثال ملاذا يثور اآلن أن املادة الثانية من الدستور هي          

  ضد املواطنة؟
وملاذا هذا التزامن بني قضايا االرتداد وحرية       

وحقوق الشواذ، ورفض التزايد يف     ) البهائية (العقيدة
تديني اال العام، وحقوق نـسب طفـل الـزواج     

وذلك يف وقت تثور فيـه أيـضا قـضايا         .. العريف؟
املشاركة السياسية، واملطالبة تضيق نطاق الـسلطة       
التنفيذية، وضرورة تداول السلطة الرئاسية، وإدماج      

  .اإلسالميني
سالة فضيلة املفيت   بعبارة أخرى؛ فإن توقيت ر    

وحمتواها ذات داللة كبرية بالنسبة ألمرين مـرتبطني        
كم دارت النقاشات حوهلما من قبل، وهو احلـوار         

اإلسالمية، : بني النخب ذات األطر املرجعية املختلفة     
: )22(العلمانية، القومية حول ما أمساه الـبعض مـثالً    

املسألة اإلسالمية املعاصرة، وهي احلـوارات الـيت        
ملت بأكثر من طريقة، ومن أكثر من مدخل مـع    تعا

إشكالية العالقة بني الثابت واملـتغري يف خـصائص         
، ومن مث تعاملـت مـع       )23(الثقافة العربية اإلسالمية  

حتديد كل من املتغري والثابت، وأمناط العالقة القائمة        
بينهما، وهي العالقة اليت تقع يف خلفيـة أو صـميم         
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 حول القضايا اليت تثريهـا   التصورات العديدة املتباينة  
املسألة الثقافية برمتها يف العامل اإلسـالمي، وهـي         

  .)24(املسألة اليت تناولتها حوارات عدة
هل يتم طرح   : ويبقى السؤال التايل مطروحا   

هذه القضية على هذا النحو يف وثـائق اإلصـالح          
والتغيري املتداولة، وما موضع النواة الصلدة ذا املعىن        

القيم واألخالق اليت تتسم ا خـصوصيتنا       أو مبعىن   
 عنـد   -على سبيل املثال  –وهنا نتوقف   . على األقل 
النموذج األول عـن جهـود بعـض        : ثالثة مناذج 

املؤسسات الفكرية اليت أولت اهتمامهـا إىل قـضية    
 فلقد عكست حبوثها    )25(تغري الثقافة أم ثقافة التغيري    "

باشرة أو  ونقاشاا، شكالً ومضمونا وسواء بصورة م     
إشـكالية  ) على األقل وفق قراءيت هلـا     (غري مباشرة   

العالقة بني الثابـت واملـتغري يف الثقافـة العربيـة           
اإلسالمية، وانعكاساا بالنسبة لعمليات اإلصـالح      
اجلارية أو املنشودة، انطالقًا من جهود وطنيـة، أو          

ومن بني الرسـائل    . حتت ضغوط وتدخالت اخلارج   
لنقاشات كانت الرسالة الكامنة يف     املتداولة يف هذه ا   

 وهو يقارن بـني أسـباب       )26(علي أومليل . حبث د 
جناح جتربيت الصني واليابان، وبني عدم جناح جتارب        
العرب، وخاصة التجربة اليت دشنها حممد علي لبناء         

  .الدولة املدنية يف مصر
هل التمسك مبوضـوع    : وهذه الرسالة هي  

 هو سبب   -عربيةيف التجارب ال  –اخلصوصية واهلوية   
فشلها واسترتاف جهودهـا مقارنـة بـالتجربتني        
األخريتني؟ ويتضح لنا أبعاد هذه الرسالة وجانب من        
احلوار حوهلا من املالحظات التاليـة الـيت تقـدم          

  :)27(رؤيتني
ضمون الرسالة دالالت املرجعية اإلسالمية      يعاجل م  -

 أي يهتم   لإلصالح، سواء رافدها السلفي أو احملدث؛     
قام أساسا على    املرجعية اإلسالمية وتأثريها، و    بوزن

) السلفي واحملـدث  (نقد رؤية رافدي هذه املرجعية      
عن طبيعة اإلصالح وحمدداته؛ أي من داخل اإلسالم        

وباإلسالم أم بالتفاعل مع اخلارج؟ فإن الدراسة على        
هذا النحو متثل معاجلة هامة للعالقة النسبية بني تأثري         

دات املتفاعلة ذات التأثري املتبادل؛     جمموعتني من احملد  
اهلوية الثقافيـة واحلـضارية، والتـدخالت       : وهي

من حيث مركزية موضع الدين فقط،       ليس   اخلارجية،
يتـضح أن   و. ولكن من حيث طبيعة الدين املقصود     

أومليل بني املفهوم  الـسلفي التقليـدي        . مقارنة د 
لإلصالح، واملفهوم اإلصالحي احملـدث يف اخلـربة        

عربية؛ إمنا تفصح عن منهج خاص يف نقد التـراث          ال
العريب اإلسالمي، وعن موقف حمـدد مـن كيفيـة          

مـن املالحـظ أن     و. توظيفه وحدود الرجوع إليه   
أومليل تراوحت ما بني التركيز على األبعاد       .معاجلة د 

الفكرية لكل منوذج، أو على األبعاد احلركية، علـى         
ت جتتـاح  حنو عكس عمق األزمة الفكرية اليت بـدأ    

وقت حتديد اإلطار ) التنظيمات العثمانية (األمة حينئذ   
املرجعي األمثل لعملية التغيري واإلصالح، وهي األزمة      
اليت متثل جذور األزمة الراهنة؛ حيث مازال اإلطـار         
املرجعي لإلصالح حمل شدّ وجذب بـني القـوى          
االجتماعية والـسياسية علـى الـساحة العربيـة         

ظل قضية اهلوية واالنتماء موضوعا     واإلسالمية، ولذا ت  
  .للتنافس بني القوى السياسية املختلفة

ومنطلقات هذا الطرح تقـود إىل قـضيتني        
  :أساسيتني

قضية العالقة بني الـداخلي      -القضية األوىل 
واخلارجي يف عملية اإلصالح، وهي تثري إشـكالية        
اإلصالح بالذات أم من خالل التفاعل مع اآلخـر؟         

رجعية اإلصالح، وماهيـة القـوى      ومن مث قضية م   
املؤثرة عليه، وحدود التفاعل بني الـذات واآلخـر         

على مستوى  –وهذه القضية   . خالل عملية اإلصالح  
  . هي مبثابة عملة ذات وجهني-أومليل.دراسة د

 اإلصالح السلفي التقليـدي     -الوجه األول 
هو الذي يدور يف مدار الفكر الديين وبدون وعـي          
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قارنة باآلخر املتغلب عـسكريا،     بالتأخر احلضاري م  
  .وعلى أساس أن اإلسالم يصلح ذاته بذاته

هل هذه الرؤية عن الفكر السلفي التقليـدي      
مقصود ا هذا النمط من الفكر الذي يظهر اآلن أم          
تنسحب على هذا الفكر يف نطاق السياق التـارخيي         

؟ ولـذا   )أي حقبة ما قبل الضغط األجنيب     (لظهوره  
يف حاجة للتوقف ملناقشة أمرين يثريان كل أجدين هنا   

ما يتصل بالعالقة بني ما يسمى الفكر الديين والفكر         
اتمعي والسياسي، وهل ميكن الفصل بينهما علـى        
هذا النحو الذي يقدمه البعض؟ بل وما معىن الفكـر         

  الديين؟
 أرى أن هناك مـصداقية هلـذا        -فمن ناحية 

ارخيي لظهـوره   النمط من الفكر يف نطاق السياق الت      
؛ ذلك بالرغم من    )أي حقبة ما قبل الضغط األجنيب     (

أن املسلمني تعرضوا يف هـذه املرحلـة إىل هـزائم           
، إال أن اهلزميـة     )كما يف احلروب الصليبية   (عسكرية  

العسكرية ليست كافية ليتغري منطق اإلصالح، مـن        
إىل إصالح  " اإلسالم نفسه بنفسه  "إصالح يجدد به    

أومليـل  . ومل يقـدم د   . جنيب القوي يقتبس من األ  
تفسريا هلذا املنطوق، واقتصر على شـرح مفهـوم         

) عقب صدمة سقوط القـدس    (الغزايل عن اإلصالح    
باعتباره منوذجا من اإلصالح السلفي التقليدي، الذي     

 يصلح اإلسالم ذاته بذاته، وعلى أسـاس        -وفقًا له -
ى أن صدمة اهلزمية العسكرية مل تنـتج وعيـا لـد          

  .املسلمني بتأخرهم احلضاري جتاه اآلخر املتغلب
  :وهنا جيدر أن أشري إىل النقاط التالية

اليت تناوهلـا   -فلم يكن هناك يف هذه احلقبة       
 تأخر حضاري للمسلمني باملقارنة باآلخر      -أومليل.د

ميكن أن يعوا به، ناهيك عن عـدم تـوافر فـرص            
لتأخر االحتكاك املباشر والكثيف ليتحقق إدراك هذا ا      

  .والوعي به بفرض تواجده
 ال أرى أن جوهر املفهوم      -ومن ناحية ثانية  

 -أومليل. كما قدمه د  -اإلصالحي السلفي التقليدي    

سواء يف سياقه التارخيي أو يف امتدادته اآلن كله شرا          
أومليل إصـالح اإلسـالم    . أو سلبا؛ فإن ما أمساه د     

وع إىل بذاته والذي يعين إصالح حال املسلمني بالرج      
وال ميكن  .. مصادر اإلسالم ال يعد كلّه شرا أو سلبا       

 هو  -األمر األول : رفضه على كلياته، شريطة أمرين    
أن نفهمه على حنو يستند إىل مفهوم إسالمي آخـر          

  .عن الزمان؛ وهو املفهوم السنين الشرطي
 هو أن نفهم حقيقـة الرؤيـة        -واألمر الثاين 

بني الثابت واملتغري عرب    اإلسالمية عن إشكالية العالقة     
الزمان، فإن هذه الرؤية حبكم مـصادرها األصـلية         

تفرض هـذه   ) النص القرآين، والسنة النبوية   (الثابتة  
اإلشكالية على حنو ال تعرفه املرجعيات األخرى ذات        

فإن الرؤية اإلسـالمية بقـدر مـا        . املصادر املتغرية 
ان تتمسك ببعض الثوابت فهي ال تنكر متغريات الزم       

اليت تستوجب إعمال العقل لتحديد االسـتجابات       
واحللول سعيا حنو املستقبل، وعلى ضـوء خـربات         
املاضي من دون إسقاطه متاما، أو الوقوع يف أسـره          

  .متاما
بعبارة أخرى فإن هذين األمرين يبينـان أن        

النص "، وباملثل النظر يف )أو التاريخ (النظر يف املاضي    
 ال حيمل يف ذاتـه      - أومليل .وفق تعبري د  -" احلاكم

سلبا أو شرا جيعل األموات يتحكمون يف مـستقبل         
األحياء، وال يسقط الزمان ألنه ال حيب الزمـان وال         
يثق فيه، وال حيكم نصوصا جامدة ال تتبدل بالزمان،         
وال جيعل حقبة مثالية فوق الزمان وضـدا عليـه أو           

ـ . أومليل.يكسبها صفة القداسة كما يقول د      ن ولك
يبني هذان األمران أن طريقـة النظـر إىل التـاريخ           
وطريقة النظر والتدبر واالجتهاد يف النص على ضوء        
متطلبات فقه الواقع؛ هي احملك األساس وهي املناط        
األول واألخري، حىت ال نقع يف خطيئة القول بضرورة         

". الـنص املقـدس   "إسقاط التاريخ، أو تارخيانيـة      
ـ       ة أخـرى ال تقـل      وكذلك حىت ال نقع يف خطيئ

خطورة؛ وهي أن يسقط الفكر اإلصالحي اإلسالمي       
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مستجدات الواقع وما تستوجبه من اجتهاد يف ضوء        
وإىل جانب إشكالية الثابت واملتغري     . مقاصد الشريعة 

هناك إشكالية العالقة بني ما يسميه البعض الفكـر         
الديين والفكر اتمعي السياسي؛ حيـث إن هـذا         

الديين، اتمعي، السياسي يعكس الفصل بني جماالت   
رؤيةً ما عن حدود للعالقة بني الدين والدنيا، يف حني       
أن هناك رؤية أكثر اتساعا ال تقتصر علـى الفقـه،           
ولكن تنطلق من منظومة القيم اإلسالمية وتعتـرف        
بأمهية القيمي املعنوي واألخالقي وضرورته حـىت يف      

ـ  . أقصى مراحل القوة املادية    ا   كان انعكاسا أيـض
للمفهوم اإلسالمي الشامل عن اإلصالح والتجديد،      
الذي جيعل إصالح الدين هو مناط إصـالح الـدنيا      

كما أضحى االعتقاد   (وسبيلها، وليس البديل عنها،     
بعد ذلك لدى بعض روافد احلركات اإلسالمية اليت        

 حتت وطأة الضغوط على العقيدة يف مرحلة        -ركزت
ظ علـى العقيـدة      على احلفـا   -الضعف اإلسالمي 

أساسا، بغض النظر عن حال الدنيا، وكما لـو أن           
املسلم ليس مكلفًا بعمران األرض بقـدر مـا هـو         
مكلف باحلفاظ على عقيدته فقط؛ وهو األمر الذي        
يعكس فصالً بني أمور الدين والـدنيا لـيس مـن           

  .اإلسالم يف شيء
: الوجه الثاين للعملة يدور حول املقولة التالية      

صالحي اإلسـالمي احلـديث ومفهـوم       الفكر اإل 
اإلصالحيني املسلمني احملدثني عن اإلصالح يعكسان      
الوعي بالتأخر احلضاري مقارنة بـاآلخر، ومـن مث         
أضحى اآلخر بعدا أساسيا يف تشكيل هـذا الفكـر        
: وهذا املفهوم، ولكن هنا جيب التمييز بـني أمـرين     
قد زمان الضغط، والتدخالت اخلارجية اليت مل تكن        

وصلت بعد إىل حـد االحـتالل العـسكري؛ أي          
: وهناك فارق بني احلقبتني   . االستعمار التقليدي بعد  

األوىل كان االحتكاك بأوروبا غري مباشر، ولكنه ولد      
خالهلا الوعي بالتأخر احلضاري الشامل، وحاولـت       
القوى اإلسالمية عالجه بأساليبها الذاتية، ولو املتأثرة       

 أن احلقبـة الثانيـة يف ظـل         إال. بضغوط خارجية 
االحتالل العسكري؛ فلقد زاد فيها االخـتالل، ومل        
يتم اإلصالح على النحو املطلـوب مـن النخـب          
اإلسالمية، بقدر ما مت فرضه على النحو الذي حيقق          
مصاحل املستعمر؛ فلقد كانت اإلصالحات العثمانية      
يف عصر التنظيمات من أخطر القضايا اليت يتبني من         

 دوافعها وآلياا ونتائجها أا مل تكن عمليـة         حتليل
إصالح للقوة اإلسالمية، بقدر ما سعت إىل استبدال        

فلم يكن النقل عـن     . النموذج احلضاري اإلسالمي  
 منعـزالً عـن نقـل       -على الصعيد املادي  –الغرب  

األفكار والقيم واالجتاهات، يف نفس الوقت الذي مل        
ية؛ بل كانـت    تكن فيه عملية اإلصالح عملية داخل     

عملية دولية بني طرفني غري متكافئني يف القوة املادية،         
ومن مث مل يكن نقل الطرف الضعيف عن الطـرف          
القوي سبيالً لإلصالح ولكـن سـبيالً للتـصفية         
واالستبدال، ومنطلقًـا حنـو اسـتكمال حلقـات         

  .االستعمار التقليدي
أما عن االمتدادات الراهنـة هلـذا الفكـر         

ث الذي يتأثر بالغرب وأزمته الراهنة،   اإلصالحي احملد 
واليت متثل قمة املنحىن الذي وصل إليه منذ أن بدأت          
تداعيات مرحلة االستعمار مث مرحلة االسـتقالل يف        
ظل التبعية الثقافية، أنه يف ظل االحتالل العسكري،        
وحتت مسميات التحديث، بدأت مرحلة من مراحل       

سام حـول   العالقة باآلخر اتسمت بالتشتت واالنق    
العالقة بني الثقافة العربية اإلسالمية وبـني الثقافـة         
الغربية، وتنامي التأرجح ما بني االنبهار بالغرب وما        
بني السعي حنو التوفيق معه وما بني رفضه والغضب         
منه، ليعود الرافد اإلصالحي اإلسالمي لينظر مـرة        
أخرى ولو بأسلوب جديد هذه املرة حنو التراث حبثًا         

 لتجديد الذات اإلسالمية، بعـد أن فـشل      عن سبلٍ 
  .احلل الغريب حىت اآلن يف حتقيق هذا التجديد

 أعمال موسوعية عربيـة     النموذج الثاين ميثله  
   )28(رائدة مثل تقرير التنمية اإلنسانية العربيـة األول       
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وكما اتضح من بعض جوانب النقد اليت وجهـت         -
 قد أسقطت مـا يتـصل بـالنواة الـصلدة يف          -له
 كـان   )29(صوصية الثقافية؛ فإن مدخالً هلذا النقد     اخل

يتصل بالرسالة اليت حيملها التقرير عن ماهية التغـيري         
. وسبله؛ حيث أسقط جانبا كبريا قيميا لصاحل املادي       

حقيقة من اجلديد يف رسالة التقرير تلك املؤشـرات         
اليت تربط بوضوح بني احلرية السياسية واملعرفة وبني        

 أنه يتضح جليا من أبعاد االسـتراتيجية        التنمية، إال 
ملواجهة ايار األمـة  (الثالثية املقترحة لتحقيق التغيري  
أا تقـدم منوذجـا     ) وضرورة حتقيق تغيري جوهري   

احلرية، املرأة،  : عومليا واضح الداللة من حيث حماورة     
ومجيعها تتصدى ومن منظور تنموي غـريب       . املعرفة

  .ض وليس أسبااليربايل ألعراض األمرا
ولذا فإن التقرير افتقر إىل التعبري عن منظومة        
القيم اليت تعكس خصوصية باعتباره تقريرا عربيا فال        
ميكن أن نفصل الدائرة العربية احلضارية وأنساقها عن     
منظومة قيمه ويف قلبها الدين الذي ميثل النواة الصلدة        

بعبارة أخرى  . لثقافة هذه األمة وجبانبه التاريخ واللغة     
فإن قضية منظومة القيم كانت احلاضر الغائـب يف         

فهي حاضرة خبصائص منظومة القيم احلداثية      . التقرير
أو (العوملية اليت تتسم باملادية املفرطة وإسقاط الدين        

من حسابات التشخيص والتفسري؛ ولذا فـإن       ) القيم
  .هذه املنظومة القيمية احلضارية، هي الغائبة

قضية اإلطار املرجعي للتغـيري     ومن مث تصبح    
غائبة، أو مبعىن آخر قضية خصوصية القيم والفـارق         

ولذا . بني قيم احلداثة الغربية وقيم اتمعات األخرى      
فإن قضية الدعوة إىل عاملية القيم كانت واحدة مـن         
أهم القضايا اليت أحاطت باملؤمترات العوملية لألمـم        

..) فل، الفقـر  حقوق اإلنسان، املرأة، الط   (املتحدة  
وذلك من خالل جتريدها من الدين كعامل أساسـي      
وكمرجعية يف تشكيل وعي اتمعـات ويف بنـاء         

  .النظام القيمي إزاء قضايا التنمية اإلنسانية

نواجه نفس السيناريو مرة    : النموذج الثالث 
وثيقتني من أهم وثائق اإلصالح العـريب،       أخرى مع   

وت الصادرتني يف   ومها وثيقة اإلسكندرية ووثيقة بري    
، األوىل عن مؤمتر اإلصالح يف العامل       2004مارس  

العريب الذي نظمته مكتبـة اإلسـكندرية، والثـاين         
الصادر عن املنتدى األول الذي انعقد يف بريوت يف          

، واملوازي للقمة العربية اليت     2004/ 3/ 22 -19
. 2004 مـارس    30 -29انعقدت يف تونس يف     

 كبري من النقاش حوهلما     فمضمون الوثيقتني وجانب  
/ النواة الصلدة للخصوصية الثقافية   "بني إىل أي حد     

ومل . كانت غائبـة  " الدينية أو القيمية أو األخالقية    
تكن النقاشات اليت فطنت إىل هذا اجلانب ونبـهت         
إليه إال من قبيل االستثناءات، ومنها الرؤيـة الـيت          

سي بل إن اخلط األسا   : ")30(قدمت التعليقات التالية  
يف الوثيقتني هو ميش كل ما لـه صـلة مبـصادر            
التكوين الروحي واألخالقـي والقيمـي والـديين        

ويف تصورنا أن   . للمجتمع العريب على وجه التحديد    
إسقاط هذا اجلانب من مبادرات اتمع املدين بصفة        
عامة، ومن تلك املتعلقة باإلصالح السياسي بـصفة        

 يف هـذه    خاصة، يعترب أحد أهم مواضـع اخللـل       
املبادرات، وحجتنا يف ذلك هي أن أحد النقاط اليت         
حتظى بشبه اتفاق بـني املـشاركني يف املناقـشات         

 املتعمقة خبصوص مفهوم اتمع املدين عامليـا      ةالنظري
وحمليا هي تعددية أبعاده، ومشوهلا للبعـد الـديين أو          
الروحي واألخالقي كأحد املصادر املكونة له علـى        

ملعريف، باعتبـار أن القـدرات البـشرية        املستوى ا 
) العقل، واملـصلحة، والعاطفـة    (األساسية الثالث   

تستوجب ترمجة عملية هلا يف الواقع االجتماعي حىت        
ميكن تفعيلها يف هذا الواقع، وتأيت الدولة لتعرب عـن          
منطق العقل، والقطاع اخلاص عن املـصلحة، أمـا         

 الروحـي   اتمع املدين فيأيت للتعبري عـن اجلانـب       
والعاطفي، وما يضمن التماسك بني مكونات اتمع        

  .واحملافظة على هويته
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وما كان ينبغي أن تغفل املبادرتان عـن هـذا          
اجلانب احليوي يف سياق جمتمعنا العريب، وخاصة بعد        
أن وصل اجلدل الفكري حول اإلصالح إىل مرحلـة     

 عن ثالثـة    ثمل نعد فيها حباجة إىل مزيد من احلدي       
  : أساسية هيأمور
 لسنا يف حاجة ملزيد من توصـيف علـل          -1

  .الواقع وتشريح مشكالته وتشخيص أمراضه
لسنا يف حاجة ملزيد من تزكيـة املـدخل          -2

  .السياسي لإلصالح
لسنا يف حاجة كذلك إىل التأكيد كـثريا         -3

على أن الدعوة لإلصالح هلا تاريخ طويل       
يف بالدنا، وأن من العبث ربطها باملبادرات       

 .تقتحمنا من اخلارجاليت 
لقد حظيت خمتلـف مـداخل اإلصـالح        
السياسي واالقتصادي والقانوين مبا تـستحقه مـن        
االهتمام النظري والفكـري، ومل تغـب مـداخل         
اإلصالح الثقايف واالجتماعي عن أجنـدة الفكـر        
اإلصالحي أيضا وإن مل تنل القدر الكايف من اجلدل         

ة؛ رمبا حتاشيا   واحلوار بني التيارات الفكرية األساسي    
ملا يولده اجلدل يف مثل هذه املوضوعات من توسيع         
شقة اخلالف فيما بني املتحاورين؛ كـل حـسب         
. املرجعية اليت يؤمن ا وينطلق منها وحيتكم إليهـا        

وهذا هو بالضبط ما يستحق مزيدا مـن البحـث          
والتفكري من أجل التوصل إىل حتقيق توافق وطين عام         

  ".يثريهابشأن القضايا اليت 
  : ااالت والقضايا-ثانيا

ما هي أمناط التحديات اليت تواجـه مـسار         
عملية اإلصالح واليت تربز معها األبعـاد الثقافيـة،         

  .وخاصة النواة الصلدة للخصوصية الثقافية
وما هي مالمح النقاشات حول خطابـات       
اإلصالح وسياسات تنفيذه يف هذه اـاالت علـى    

إشكالية العالقة بني اخلـصوصية  النحو الذي يربز لنا   
نقتـصر  يف هـذا      . الثقافية وبني األبعاد الـسياسية    

من ناحيـة جمـال التعلـيم       : املوضوع على ما يلي   
واخلطاب الديين والتربية املدنية، وذلك فيما يتـصل        

الثقايف العام، ومن ناحية أخرى     / باإلطار االجتماعي 
بات جمال تداول السلطة السياسية من خالل االنتخا      

وجمال التعديل الدستوري، وذلك فيما يتصل بإطـار      
تنظيم ممارسة النظام السياسي، وأخريا جمال العالقـة        

  .مع اآلخر بني احلوار وبني اإلرهاب واملقاومة
  
اإلصالح من   (التربوي/  اإلطار اتمعي  -أ

بني التوظيف السياسي من الـداخل      : أسفل
  ). وبني التدخالت اخلارجية

إشـكالية  : يم والتحـديات احلـضارية   التعل) 1-أ
  العالقة بني اهلوية والعدالة وبني اجلودة

إذا كان تطوير التعليم وإصالحه قد أضحى 
مسألة أمن قومي بكل املعايري؛ فإن هذه املسألة 
ليست مسألة فنية إجرائية ترن بتوافر موارد 
وإمكانيات مادية وبشرية، ولكنها أكثر اتساعا من 

بد وأن تنطلق من رؤية استراتيجية ذلك؛ ألا ال
تعكس القناعة بأن هذا التطوير وهذا اإلصالح جيب 
أن جييب أيضا على مسائل من نوع آخر؛ أي مسائل 
ذات صبغة حضارية، هي مناط الفشل أو النجاح يف 
حتقيق التطوير احلضاري املطلوب، ومل حترز التجارب 

  : املسائلالناجحة إجنازاا إال ألا استجابت هلذه
وتتلخص هذه املسائل واجتاهـات النقـاش       

  :)31(حوهلا فيما يلي
التعليم يقع يف صميم األمن القومي، وهـو        

  حضاري ا كما يشارك يف تطوير      يعكس مستوىا قائم
كما أن احلـديث عـن التحـديات        . هذا املستوى 

أحدمها عـن   : حديث ذو وجهني  احلضارية والتعليم   
اجه التعليم يف أوطاننـا     التحديات احلضارية اليت تو   

هي يف جانبٍ كبريٍ  " أزمة تعليم "فتجعلنا نتحدث عن    
والوجه الثـاين  ". أزمة حضارية "، و "أزمة هوية "منها  
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عن إمكانية مسامهة التعليم يف اختراق هذه األزمـة         
ومن مث فكما أن التحدي احلضاري قـد        . ومعاجلتها

يكون يكون عائقًا أمام التعليم؛ فإن التعليم ميكن أن         
  .سبيالً ملواجهة التحدي احلضاري

 يف املرحلـة   ويكتسب هذا األمر أمهية كربى    
الراهنة من تطور جمتمعاتنا؛ حيث تتسارع التحديات       
اليت تواجهها وتربز تلـك التحـديات احلـضارية         

وهي  (عواقب العوملة والثقافية يف رداء جديد يف ظل       
ومـا بعـد    ،  )كاشفة وليس منشئة هلذه التحديات    

ضافت املزيـد مـن      اليت أ  دي عشر من سبتمرب   احلا
 لوضع كانت قد أصابته األزمة بالفعل من        التعقيدات

  .قبل
التعلـيم  "تكتسب قضية :  ومن ناحية أخرى 

أمهية أيضا من كوا قضية تقع      " والتحدي احلضاري 
يف صميم توازنات القوى السياسية حـول العـامل         

 وعلى أرضه؛ حيـث أضـحت األدوات        اإلسالمي
قافية واحلضارية هي أدوات فاعلـة للـسياسات        الث

اخلارجية للقوى الكربى جتاه دول العامل اإلسالمي،       
وعلى النحو الذي خيدم األهـداف االسـتراتيجية        

 :التدخالت اخلارجية الـسافرة    تعدفلم  . الكربى هلا 
سياسية أو اقتصادية أو عـسكرية فقـط، ولكـن          
 أضحت أيضا جلية واضـحة يف اـال التعليمـي         

  .والثقايف
 هناك حتديات داخلية وخارجية   بعبارة أخرى   

تواجه جمتمعاتنا بصفة عامة، والتعليم يف قلبها بصفة        
، "األمن القومي "وهذا كله يصب يف صميم      . خاصة

أو فلنقل األمن احلضاري وتتدخل فيه االعتبـارات        
ـ           هالسياسية بقوة؛ فلم يعد التعليم عملية فنيـة ولكن

لدرجـة األوىل يـساهم يف      قضية سياسية با  أضحى  
بل . تشكيلها أبعاد خارجية وداخلية على حد سواء      

 بدرجـة غـري   "اخلارجي"ولقد تزايد اختراق وتأثري    
  .مسبوقة

فما هي إذن خريطـة هـذه التحـديات         
  ؟ومصادرها؟ وكيف تفرز أزمة هوية

 ما هي أمناط االسـتجابة املطلوبـة      كذلك  
  ؟يةناالستراتيجية منها، واآل

اخلريطة واملصادر  :ولعن البعد األ  ) أ(
يبدأ حتديدها من واقع مناقشة عدة  :والتجليات
  :إشكاليات

 يف فلسفة التعليم ورؤيته االستراتيجية      -أوالً
إشكاليات : عن وظيفة ودور التعليم   
  ؟ )كيف(العالقة بني القيمي واملادي 

إشكاليات :  يف دوافع التطوير وحتدياته    -ثانيا
جي العالقة بـني الـداخلي واخلـار      

  ).ملاذا؟(
 يف مصادر خربة التطـوير ومتويلـها        -ثالثًا

إشـكاليات العالقـة بـني      ): من؟(
االعتماد على الذات وبني املـساعدة      

  .اخلارجية
 يف بعض قضايا التطـوير وجماالتـه        -رابعا

إشكاليات حتديد األولويات   : وآلياته
لكسر احللقة املفرغة من التأزم، ومن      

وعالج التأرجح، بني عالج األعراض     
  .األسباب

 يف تأثريات بيئة منظومـة التعلـيم        -خامسا
مـن  (إشكالية املدخالت   : اجلامعي

منظومة تعليم ما قبل اجلامعة، مـن        
منظومة القيم واألخالق اتمعية، من     

الفقر (منظومة اقتصاد الدولة واتمع     
مـن منظومـة الـسياسة      ) والديون

  ).الفساد، وقيود احلرية(
من هذه اإلشكاليات، من    وميكن مناقشة كل    

واقع وحالة خربة تطوير التعلـيم العـايل يف مـصر         
تطوير، ونكتفي  ال  هذا وثائقو 2000واجلارية منذ   
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يف هذا املوضوع بعرض اخلالصـات التاليـة عـن          
  :اإلشكاليتني األوىل والثانية

 أن الطرح عن فلسفة التعلـيم ورؤيـة         -1
 القيمـي يف  االستراتيجية يثري العالقة بني املادي وبني    

جمموعة من الثنائيات يف األولويات عن وظيفة ودور        
وأهداف التعليم اجليد وحمدداتـه، وهـي تـتلخص       

  :كاآليت

خمرج من  / مدخل يف التنمية الشاملة ووسيلة    
دور يف  / دور تنموي اقتـصادي   .. خمرجات التنمية   

.. احلراك االجتماعي ومساحة للتنشئة على املواطنة       
هدف إنتاجي  )/ ا ونشرا وتوظيفًا  نتاجإ(هدف معريف   

إعداد املـواطن   .. وظيفة جمتمعية   / وظيفة خدمية .. 
إعداد املتخـصص   / القادر على خدمة األمة ومحايتها    

وظيفـة  .. واملنتج البشري ذي العائد االقتـصادي       
.. وظيفة إنتاجيـة ذات عائـد اقتـصادي       / خدمية

احتياجات العقل  / متطلبات واحتياجات سوق العمل   
متطلبات مادية  .. عرفة وبناء األمة باملعىن الشامل      وامل

مواجهـة  .. متطلبات معنوية قيمية أخالقية  / للتطوير
مواجهة حتديات العمران   / حتديات التنمية االقتصادية  

  .احلضاري
 وجيدر اإلشارة إىل أن هذه الثنائيات الـيت        
تفصح عنها خطابات وثائق التطوير، إمنا تشري إىل أن         

ر إمنا تواجه مشكلة استراتيجية؛ وهـي       رؤى التطوي 
 وعـدم وضـوح    عدم االتفاق على فلسفة للتعلـيم     

     من األزمـة    االرؤية، وبذلك لن يصبح التعليم خمرج 
  .ولكن سيتعرض بدوره لألزمة

إشكاليات العالقة بني الـداخلي     ن  ع و -2
 فهي تقوم على إشكالية أساسية تنبثق من        واخلارجي

  .عمليات العوملة
لتعبريات عـن عواقـب هـذه       ومن أهم ا  
، سـواء علـى     باهلوية احلضارية اإلشكالية ما يتصل    

مستوى التوجه العام واالستراتيجية العامة، أو علـى        

مستوى مقررات ومناهج التعليم، على سبيل املثـال        
  .وليس احلصر

 جند أن خطابات الدوافع والتربير      فمن ناحية 
عـايري  امل"،  "التعاون الدويل : "للتطوير حتفل مبفردات  

االنفتاح واالندماج فيما حيدث يف اخلارج      "،  "الدولية
، ويف املقابل جند غياب مفردات أخرى       "من تطورات 

" اللغـة العربيـة   : "تتصل بالذات احلضارية مثـل    
اإلرادة "و" العروبة واإلسالم "و" املوروث احلضاري "و

" القيم األخالقيـة  "، و "الوطنية واالستقالل الفكري  
وهي املفردات اليت تعكـس     ".. طالوحدة والتراب "و

متسكًا باهلوية والشخصية القومية والذات احلضارية،      
  .يف مواجهة توجهات التذويب والتنميط

 يف معظمه    التطوير جهد فإن   ومن ناحية ثانية  
، ويندر أن ينبع من روافد      "مياه وافدة "إمنا يسبح يف    

إن مجيع العلوم الـيت     عربية وإسالمية أصيلة؛ حيث     
طالب تنطلق من منهجية معرفية غربية حبيث       للتقدم  

 التربوية مما أثر على الطالب؛ إذ       سادت غربة العلوم  
إن هذه العلوم تربيهم على التبعية الثقافيـة وعـدم          

   .االعتزاز ويتنا احلضارية املتميزة
حتديات " احتلت أيضا قضية     ومن ناحية ثالثة  

ختـصني،   اهتمام امل  "العوملة ملنظومة التعليم املصرية   
وعلى حنو أبرز عدة ثنائيات خطرية وهامة طرحتـها         

 وهـى ثنائيـات تعكـس       ،التحليالت والتقـارير  
 "اهلويـة "همة تثريها قضية العالقة بـني    مإشكاليات  

وبني تطوير التعليم اجلامعي يف مصر، وعلى النحـو         
   ا للهوية غري املعىن السائد يف      الذي يطرح معىن جديد

  .الذهن
الفلسفة، : ربع املشار إليها  إن اإلشكاليات األ  

الدافع، املوارد واخلربات، البيئة، كل منـها جتـسد         
يف - وهي تـشكل  ،ضاريةاحلمستوى من التحديات  

،  فعلى سـبيل املثـال     ".التعليمهوية  أزمة  " -جتمعها
عـد   هناك فلسفة للتعليم تنطلق من ب      ليسنظرا ألنه   
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حضاري    جند ما   ؛ حمدد  واضح وحنو هدف حضاري 
   :يلي
" مواجهة احتياجـات الـسوق    " ارتفاع نغمة    •

 .كفلسفة
التحيز املعريف للمنظـورات الغربيـة للعلـوم         •

" اإلسـالمي "االجتماعية واإلنسانية، وغيـاب    
منها؛ حيث يظل املنظور اإلسـالمي حبـيس         
الكليات الشرعية منذ مت الفصل بـني التعلـيم         

 .الديين واملدين
جلامعـات  اكتساح اللغات األجنبية للتعليم يف ا      •

احلكومية، ناهيك عن اجلامعـات اخلارجيـة       
 .اخلاصة واألجنبية

تراجع وزن التاريخ، وغياب مقـرر ثقافـة أو          •
 .تاريخ أو حضارة إسالمية

ـ   دينبعد الفصل بني الديين وامل     • ن اأيت اآلن أو  ي
أو تقييـده  اء التعلـيم الـديين    غاحلديث عن إل  
من منابع اإلرهاباباعتباره منبع . 

 بوضوح يف   اخلربة األجنبية ماثلة   و يباملال األجن  •
 ،"االستبدالبرامج  " : أو فلنقل  "التطوير"برامج  

 ،يف غياب كبري ملصادر التمويل الذاتية املدنيـة       
 .ويف مقابل تراجع احلكومي

وبـني  " ااين"تعليم  التزايد الفجوة النوعية بني      •
 مبـا دعـم     "األجنيب"والتعليم  " اخلاص"تعليم  ال

 ، اتمع الواحد  أغنياء وفقراء   ليس بني  ،الفجوة
 ؛ولكن بني من أضحوا عومليني ومن ظلوا حمليني      

 .الدويل هو األجنيب، حىضأ "اخلاص"ألن 
 ناتيالتعي وطأة   تحتغياب استقالل اجلامعات     •

والتدخالت األمنية، واليت جتعل من اجلامعة جمرد    
 منـارة للـشعب     الأداة من أدوات احلكومة     

ط السياسة واألمـن    تضغحيث   ؛واتمع ككل 
واالقتصاد أكثر فأكثر على الوظيفة احلـضارية       

وبعد أن كان لدينا فقهاء      للجامعات،   العمرانية
 ."رة السلطانتدكا"ى لدينا حضأالسلطان 

 
وإذا كان حري بالبعض أن يتساءل ما عالقـة         ) ب

كل ما سبق باخلصوصية الثقافية فيمكن القـول إن         
ـ        وكاسـتجابة  وير  هذه األمور اليت تتم باسـم التط

تعبريات عـن    ليست يف الواقع إال      لتغيريات عاملية، 
ليس فقـط أزمـة مـوارد       ؛ و أزمة هوية، حضارية  

  .ورةطوهذه هي اخل ،وإمكانيات
وال يعين هذا القول خوفًا على هوية نـاجزة         

ال أخوف على اهلويـة     ة ال تتغري، بل العكس هو       بتثا
، فالتجـدد حيـدث      فتتبـدد  تتجدد بطريقة صحية  

النفتاح وتغري ما هو قابل للتغري مع احلفاظ علـى          با
ال أضـحى  إ أي النواة الـصلدة للهويـة، و       بت؛اثال

سد بقوة  يتجالتجديد استالبا، وهذا ما يقع لنا اآلن و       
هـي فـيض    " اهلويـة "يف حني أن    . يف جمال التعليم  

 من إمكانات التفاعل مع     ةمتجدد ال متنعه نواته الصلب    
ألصول اهلويـة وجتلياـا يف      الواقع املتغري للتمكني    

الزمان واملكان واإلنسان، وليصبح الوجود باهلويـة       
 وهذا احلديث عن اهلوية مبناسـبة       .ويف سبيل اهلوية  
 ليس فـائض    ليمعالتحدي احلضاري للت  احلديث عن   
 واقع سـواء يف أزمتـها أو         اهلوية هي  كالم، ولكن 

 ،أصـول املرجعيـة    :تـستدعي : فاهلوية ؛فعاليتها
كما تستدعي أيـضا    . لتمايز واالختصاص وحقائق ا 

 ويف  ،ضرورات التعايش والتواصل واحلوار مع اآلخر     
 وذاكرـا   )اللغة (داة املرجعية أهذا االستدعاء تظل    

  ).التاريخ(
 باملقاصـد  هي اليت تتصل     ن اهلوية اجلماعية  إ

، )املنـهج : ؟أيـن  (والوجهة احلـضارية  احلضارية،  
ـ  )ملعيارا: ؟إىل أين ( البوصلة احلضارية وب امليزان ، وب

البينـات  ، وب )؟ وماذا نرفض  ؟ماذا نأخذ  (:احلضاري
  ).؟ماذا منلك من مصادر االختصاص (احلضارية

 اضطراب هـذه اهلويـة اجلماعيـة      كما أن   
على أزمـة    وينعكس   ،ستدعي عكس كل ما سبق    ي

 اليت تنعكس جلية واضـحة علـى        ،اهلوية يف األمة  
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يف أزمـة   تجلـى   ت كما   ومسات هذه األزمة   .التعليم
  :التعليم
ميش الثقافة األصلية وأدواا وخاصة اللغة،       •

وذاكرا التارخيية الفعالة، سواء بـالترك أو       
  .باإلمهال أو بعدم التجديد

 .هجوم الوافد واالختراق من جانبه •
 .اخلصوصية الثقافية تصبح موضوع تساؤل •
متزيق الـذات،   : الفجوة بني القيم والسلوك    •

 .ثقة بالقيمتشتيت الوعي، فقد ال
املقارنة الدائمة بني حال األمة وحال غريهـا         •

 ).منظار الدونية(

العجز عن اختاذ القرار يف املسائل الكـربى         •
 .واملصريية

وكما جاءت  –طرحها اآلن   أهذه الرؤية اليت    
سيف الـدين عبـد     . يف املؤمتر السنوي يف حبث د     

 من ينتقدها بل ويرفضها باسـم        جتد بالطبع  -الفتاح
والتعاون الدويل واالنفتاح وغريهـا مـن       " يةالعامل"

 وهؤالء الناقدون يوجدون يف سدة اختـاذ        ،املفردات
   فما العمل إذن؟؟القرار وصنع السياسات 

 أحـدمها آين  : هناك مستويان هلذا العمـل    

 وسأركز على هذا األخري وهـو      ،واآلخر استراتيجي 
ون نـرب هل جند أندادا ملـن ي     : يطرح التساؤل التايل  

س اجلامعات اخلاصة واألجنبية باسم االنفتـاح       لتأسي
 أي أنـدادا يـنريون لتأسـيس        ؛ومسايرة التقـدم  

فتكون نواة حتدث اختراقًا أو     ) اجلامعات احلضارية (
 ؟ هذا يقتضي أوالً اإلجابة      قد اختل بقوة   اتعيد توازن
ما هي اجلامعات احلضارية اليت تؤسس      : عن تساؤل 

   ؟للهوية وتفعلها
سيف الدين عبـد    . دفيما كتبه   تربز اإلجابة   

فلقد  .حامد ربيع . دالفتاح يف تفعيله لتراث أستاذنا      
منذ ما يقرب من العقدين أو      –حامد ربيع   . كتب د 
  : عن اجلامعات احلضارية ما يلي-يزيد

أي جامعـة  "تشري إىل أن   : اجلامعة احلضارية 
معقـل  " حبسباا  ؛.."البد وأن متلك وظيفة حضارية    

متثل عالقة ترابط ثابتة بني     "، وهي   .."ةالثقافة القومي 
املاضي واحلاضر واملستقبل عرب نظام القيم التارخييـة        

كـل  ".. ، وهي ذا االعتبـار      "للمجتمع السياسي 
 ،.."نشاطها ال يدور سوى حول الوظيفة احلـضارية   

التعامل مع العامل املعاصر    "..وتتمركز وظيفتها حول    
اء وتعميـق،   بن: الفكري واحلركي من منطلق واحد    

" …وإعادة تشكيل مفاهيم وقيم التعامل احلـضاري    
وظيفة اجلامعة احلضارية ختتلف عن الصورة املتداولة       
للجامعات األخرى، واهلادفة إىل االرتباط بالنـشاط       
املهين؛ فهي على العكس من ذلك تـصري وظيفتـها     
التعامل مع قيم حضارة معينة بغـرض تطويرهـا أو          

 قد أصاب تلك احلـضارة       أن يكون  كمال ما ميكن  إ
مجود أو تيبس   "من نقص، أو مواجهة ما يعتريها من        

  ..".بب أو آلخرسل
أداة مـن   "... اجلامعة احلـضارية كـذلك      

لوجي، ولكن من منطلق مجاعي     يوأدوات البناء األيد  
اجلامعة احلضارية يف هـذا     ..". منظم ومستتر وثابت  

  .التصور جامعة لعناصر الوظيفة احلضارية وتفعيلها
 اجلامعات  -ومن مناذج اجلامعات احلضارية   

احلضارية تؤسس ملشروعات حضارية كربى، مفهوم      
الوحدة األوربية إمنا يستمد مصادره احلقيقيـة مـن         
جامعة باريس خالل القرنني الرابع عشر واخلـامس        
عشر، جامعة الاليتران بروما من أكثـر اجلامعـات         

اري احلضارية عراقة واتساعا حيث اإلينـاع احلـض       
دفاعا عن الكاثوليكية السياسية، اجلامعة العربيـة يف        
القدس واليت سبقت إنشاء الدولة اإلسرائيلية بـأكثر        
من عشرين عاما، واليت ال تزال حىت اليـوم تتميـز           

 اجلامعـة األزهريـة     .باالستقالل الكامل عن الدولة   
وحىت بداية الستينيات مل تكن سوى متابعة لتطـور         

فكري والتجديد احلضاري يف املنطقة     عملية اإليناع ال  
العربية واال اإلسالمي، الوظيفة احلضارية والتجديد    
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الفكري واحلضاري مارستهما هذه اجلامعة بفاعليـة       
لتؤصل كيان هوية وفاعلية يف آن، إال أن تراجع دور          
األزهر كجامعة حـضارية جعلـه كواحـدة مـن       

  .اجلامعات املتعارف عليها يف هذا املقام
ن احلاجة هلذه اجلامعـات     أ الواضح إذن    من

سيف الـدين عبـد     . وفق طرح د  -لتأسيس اهلوية   
زمـة   ليس فائض كالم ولكنـه مقدمـة ال        -الفتاح
 يف  يه بأوسع معان  ألصول التمكني احلضاري   ةوواجب

عـن طريـق     ؛مواجهة التحديات احلضارية املمتدة   
 وعمليات اإلحياء والتجديد    تأصيل الذاكرة احلضارية  

صل لثقافة  ؤتفضي إىل متاسك وجتانس، وحيث ت     اليت  
، وحيث تعمل على إعادة صـياغة       املمانعة واملقاومة 

ياة احلضارية والقيمية والعقلية يف ضـوء       وتنظيم احل 
عناصر الثوابت احلضارية؛ مما حيقق درجة من الثقـة         

لتحقيق والندية لألمم األخرى، تكون مبثابة القاطرة       
  .العمران

مة املادية يف جانب كبري     فإذا كانت أزمة األ   
 منها أزمة ثقافية؛ فإن العمران منطلق جتديد الثقافـة        

  ").األمة وأزمة الثقافة والتنمية"مؤمتر : راجع أعمال(
غايـة   "منهاج هذه اجلامعة احلضارية فهو  أما  

التفاعل بني الذات واآلخر لتجديد اهلوية      ري عن   عبالت
  ." هلاالًوليس استبدا

كما -رية على هذا النحو  إن اجلامعات احلضا  
حامد . سيف الدين عبد الفتاح نقالً عن د      . يقدمها د 

 اليت ال تتجـه إال إىل  الدينيةاجلامعات   ليست   -ربيع
املؤمن املنتمي إىل التقاليد اإلسـالمية، وتعـيش يف         

فهم معـىن   تالتاريخ وتنغلق عن العامل املعاصر، وال       
ـ    ولكنها شيء آخر     ،الوظيفة احلضارية  ن ينطلـق م

، ولكنـه ال    الدين كنواة صلدة للثقافة واحلـضارة     
  . فقطه يف تقاليدصرنحي

العامل العريب واإلسالمي عرف مناذج تتفاوت      
 هذه النماذج    ولكن أقصى ما تأمل إليه     ،قربا أو بعدا  

 بـني العلـم الـشرعي والعلـم       الفجوة تضييق   هو

راجـع منـاذج التأصـيل والتوجيـه        ( االجتماعي،
، اجلامعـة  جامعـة األزهـر  : يفاإلسالمي للعلـوم   

ــا،  ــة اإلســالمية يف ماليزي ــسالم يف جامع دار ال
  .)، اجلامعة اإلسالمية يف باكستاناإندونيسي

ولذا يظل االحتياج قائما جلامعة حـضارية       
تساعد على مواجهة التحديات احلـضارية للتعلـيم        

  .العايل
جتديد ( ما بني استدعاء اإلسالم -2-أ

  ):التربية املدنية(اده واستبع) اخلطاب الديين
استكماالً للدالالت املتصلة باإلطار اتمعي،     
وتراكما مع الرسائل اليت محلتها التحديات احلضارية       
اليت تواجه منظومة إصالح التعليم اجلارية؛ فإن جمايل        
جتديد اخلطاب الديين من ناحية، والتربية املدنية مـن      

 أال وهي   ناحية أخرى؛ ميثالن وجهني لعملة واحدة،     
وضع اإلسالم يف منظومة اإلصـالح مـن أسـفل          

، وانعكاساا علـى منظومـة      )اخلصائص اهليكلية (
املؤســسية والــسياسية (اإلصــالح مــن أعلــى 

وهذه العملة تبني قدر التداخل بـني        ). والدستورية
الثقايف وبني السياسي يف عمليـة اإلصـالح        -الديين
مات وكل من وجهي هذه العملة حيمل بص      . اجلارية

التدخالت اخلارجية، ولو بطرق وغايـات خمتلفـة؛        
/ ومن مث حيمل كل من إشكاليات جـدال الـداخل      

اخلارج يف عملية اإلصالح، كما حيمل بالطبع كـل         
إشكاليات اجلدال بني متطلبات احلفاظ على الثابت،       
وبني متطلبات االستجابة للتغريات املستمرة الداخلية      

واجـه عمليـة    واخلارجية على حد سـواء الـيت ت       
  .اإلصالح

الـدوافع  : 9/11موجة جتديد اخلطاب الديين بعد      

 من اقتالع جذور اإلرهاب إىل التجديد       :واملضمون
  .احلضاري إلرساء جذور العمران ومقاومة االستبداد

التجديد الديين، جتديد الفكر الديين، جتديـد       
عمليات فكرية وفقهيـة وعمليـة      : الفكر اإلسالمي 

ا وذاكرا التارخيية عـرب مـسار   مستمرة هلا جذوره 
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األمة، سواء يف فتـرات صـعودها وازدهارهـا، أو     
تراجعها وضعفها، ومل تنفصل هذه العملية متعـددة        

  .األبعاد عن طبيعة تأثري السياق الدويل احمليط
يف ) اإلسالمي(مثلت قضية اخلطاب الديين 

مصر قضية من قضايا التغيري االجتماعي والسياسي 
 ارتبطت باملراحل اليت مر ا تطور اتمع اهلامة، اليت

والدول يف مصر من ناحية، والعالقات اخلارجية 
  .املصرية من ناحية أخرى

وبعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، 
وتداعياا على العالقات األمريكية اإلسالمية؛ برزت 
هذه القضية يف ثوب جديد يتسق والتحديات 

اجهها مصر والدول اخلارجية والداخلية اليت تو
. العربية واإلسالمية يف بداية القرن الواحد والعشرين

فمن بني االستراتيجيات املتنوعة ملكافحة اإلرهاب، 
واليت دشنتها الواليات املتحدة؛ برز ما يسمى 
استراتيجية جتفيف منابع اإلرهاب، وعلى رأسها 

وكان املقصود بذلك أساسا املدارس . الفكرية منها
حقيقة جيري منذ . ، وخطاب الدعوة الدينيةالدينية
 تنفيذ هذه االستراتيجية بأدوات أخرى 11/ 9

عسكرية ومالية ودبلوماسية، ولكن يبقى هلذا السبيل 
املتصل بفكر ونظم تعليم املسلمني جاذبية خاصة يف 

  :ويرجع ذلك لالعتبارات التالية. )32(هذه املرحلة
جلديـد  من ناحية ما أضحت عليه طبيعة الدور ا   •

لألدوات الثقافية يف السياسة األمريكية، وذلك      
يف ظل تزايد وزن األبعاد الثقافية احلـضارية يف         
املواجهة الراهنة بني اإلسالم واملسلمني وبـني       

ويف قلب هذه األبعاد يصبح     . السياسات الغربية 
الدين هدفًا مباشرا ومعلنا يف الضغوط اخلارجية       

مية، ومـن هنـا   على اتمعات العربية واإلسال 
تربز إشكالية العالقة بني الضغوط اخلارجية من       
أجل تغيري هـذه الـنظم وخطاباـا، وبـني          

 .االحتياجات الذاتية للتغيري ومنط هذا التغيري

ومن ناحية أخرى حاجة اخلطـاب الـديين يف          •
مصر للتجديد كـسبيل ملواجهـة التحـديات       
املتجددة؛ وهو األمر الذي جيري تصميم وتنفيذ       

تراتيجية لتحقيقه منذ عدة سنوات؛ أي منـذ     اس
ولقـد  .  سبتمرب؛ وما بعدها11ما قبل أحداث  

القت اجلهود املبذولة على هذا الصعيد انتقادات       
واعتراضات متنوعة قبل وبعد احلادي عشر من       
: سبتمرب؛ وهو األمر الذي طرح السؤال التـايل       

ما هو منط التجديد املطلوب؟ وما هي عناصره        
وقبل هذا ما هي الـدوافع للـدعوة    وضوابطه؟  

  .؟)33(إليه
ولقد تصاعدت وتـرية املطالبـة اخلارجيـة     

ويف البلدان العربية   –بتجديد اخلطاب الديين يف مصر      
 خـالل العقـد األخـري،       -واإلسالمية بصفة عامة  

وزادت كثافة هذه املطالبة بعد أحداث احلادي عشر        
وقد تعددت قنوات التعبري عن أفكـار       . من سبتمرب 

الغربيني ذا الصدد من مقاالت صحفية، ودراسات       
وحبوث يف الدوريات العلمية، وندوات ومـؤمترات       

  .حول هذا املوضوع
كما تعددت أيضا زوايا النظـر إىل قـضية         
التجديد وموضوعاته وآلياته من وجهة النظر الغربية،       
وميكن القول إنه بالرغم من تعددها؛ إال أن مثة عددا          

ربـط  : شتركة بينهما لعل من أمههـا  من القواسم امل  
القضية بظاهرة اإلرهاب الدويل، وحتميل املؤسسات      
الدينية اإلسالمية قسطًا أكرب مـن املـسئولية عـن          
اإلرهاب، وعدم التطرق إىل اإلرهاب الـديين غـري         

  .اإلسالمي
وبالنظر إىل مالمح خريطة اخلطاب الفكري      
ل والثقايف حول قضية التجديد الديين يف مصر خـال        
 11العقدين األخريين على وجه التحديـد، ومنـذ         

سبتمرب بصفة خاصة؛ جند أنه قد أسهمت كثري مـن          
اجلهات واملؤسسات والشخصيات يف رسم مالمـح       
تلك اخلريطة، سواء بإنتاج خطاب جديـد يـدعو         
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للتجديد، أو بإعادة إنتاج خطابات سابقة أو قدميـة         
ـ    . وتقليدية بشأن هذا املوضوع    ر ومل يقتـصر األم

بطبيعة احلال على اجتاه فكري دون آخر، أو علـى          
مؤسسة معنية بقضايا الفكر والثقافة واإلصالح دون       
أخرى؛ بل شاركت مؤسسات متنوعة االجتاهـات       

، وكـذلك أسـهم     ) رمسية وأهليـة   -دينية ومدنية (
 -إسـالميون (مفكرون ميثلـون تيـارات خمتلفـة        

 يف تناول أمـور   ..)  مسيحيون - يساريون -ليرباليون
  :عدة مثل
حتليل دواعي جتديد اخلطاب الـديين مـن      -

  ..وجهة نظر كل تيار أو مؤسسة أو مفكر
أهم القضايا اليت طرحها املتجادلون حول       -

جتديد ماذا بالضبط؟   : جتديد اخلطاب الديين  
جتديد مناهج التفـسري والتأويـل      : مثالً(

جتديد أصـول الفهـم     –للنصوص الدينية   
يعرف بأصول  والتفسري واالستنباط، أو ما     

 جتديد األدوات واألسـاليب الـيت       -الفقه
جيري تطبيق األفكار واالجتهادات القدمية     

جتديد قـضايا  –من خالهلا يف أرض الواقع    
ــصادية أم  ــة أم اقت سياســية أم اجتماعي

 ).إخل..قانونية

األهداف املعلنة من قبل كـل جهـة أو          -
مؤسسة أو شخصية، فيما خيتص بتجديـد       

ىن اإلجابة على سـؤال     اخلطاب الديين؛ مبع  
هل ألن الزمن قد جتاوز     : مؤداه ملاذا جندد  

االجتهادات القدمية؟ أم ألـا حباجـة إىل     
تعديل لتستوعب املتغريات املستحدثة؟ أم      
ألننا حباجة إىل تغيري مرجعيـة اسـتنباط        
ــار   ــهادات واألفك ــام واالجت األحك
واملشروعات اإلصالحية؟ أم لـضرورات     

طيـات حـضارية    تتعلق بالتواصل مع مع   
متقدمة متثلها احلضارة الغربية املعاصرة؟ أم      

أنه ال توجد أهداف واضحة وحمددة لدعاة       
 .إخل...جتديد اخلطاب الديين؟ وملاذا 

وجتدر اإلشارة يف هذه الـسياق إىل أن مثـة       
فرضية مؤداها أن هدف أغلبية املشاركني يف الدعوة        

 هـو ) من أفراد ومؤسسات  (لتجديد اخلطاب الديين    
تربئة الذمة من مة اإلرهاب، ونفيها عن أنفـسهم         
أوالً، وعن اجلهات أو املؤسسات أو التيارات الـيت         
ميثلوا أو ينتمون إليها ثانيا؛ ومـن مث االسـتجابة          
لضغوط وإمالءات خارجية يف االجتـاه؛ أي إن مـا        
أنتجوه من خطاب فكري ذا اخلصوص مل يكـن         

انطالقًا من اقتناع   استجابة واعية بضرورات التجديد     
ذايت جبدارة اخلطاب الديين يف أن يسهم يف التصدي         
للمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت      
يعاين منها اتمع، بقدر ما كان خطـام الـداعي          
للتجديد استجابة لتلك الضغوط اخلارجية اليت أشرنا       

  .إليها
وانطالقًا من نتائج مشروع حبثـي جـامع        

ـ    الفكريـة   ول أبعـاد هـذا املوضـوع      وشامل ح
ميكن تقدمي جمموعة من املالحظات ذات      ) 34(والعملية

  .)35(الداللة فيما يتصل مبوضوعنا أساسا
اموعة األوىل مـن املالحظـات حـول        

؛ فبالرغم من تعدد    موضوعات وقضايا جتديد اخلطاب   
استعماالت املفهوم، وتعدد املعاين بتعدد منظـورات       

 التحليـل؛ فـإن موضـوعات       الباحثني ومستويات 
اخلطاب الديين وقضاياه متنوعة سواء تلك املطروحة       
بالفعل على الساحة أو تلك اليت يف حاجة الستدعاء         
وتركيز عليها، أو تلك الـيت يف حاجـة لتجديـد،         
ناهيك عن عدم وجود توافق أو رضاء على أكثر من          
مستوى؛ ففي حني ذهب البعض إىل التركيز علـى         

لعملية جتديد اخلطاب الديين؛ ذهـب      الفقه كميدان   
آخرون إىل أن التجديد جيب أن ينصرف بالدرجـة         
ــة    ــسياسية واالجتماعي ــب ال األوىل إىل اجلوان
واالقتصادية، وضرورة معاجلتها يف ضـوء املرجعيـة     
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الدينية، وعلى حنو يتجاوز معه اخلطـاب اجلديـد          
كذلك ومن  . القانوين باملعىن الضيق  / اإلطار الفقهي 

وضوعات يف اخلطاب الديين الـيت تناولتـها        أهم امل 
النخب الفكرية والثقافية املتجادلة على هذه الساحة       
موضوعات اهلوية، عالقة الدين بالدولـة واتمـع،        
التنمية، العمل االجتماعي واملدين املؤسس من منظور       
إسالمي، ومجيعها مل يتحقق اتفاق أو رضاء عام بني         

  .ة حوهلااالجتاهات النخبوبة املختلف
ويف املقابل فإن املفاهيم اليت حازت االهتمام       

اجلهاد والعنـف،   : يف اخلطابات الغربية هي مفاهيم    
أما . والنظرة الدونية للمرأة، واالستبداد والثيوقراطية    

اجلمهور العام من املواطنني املصريني؛ فاملوضـوعات       
اليت مهم هي موضوعات املعامالت املدنية، وقضايا       

 والسلوكيات غري السوية، وبعض مـسائل   األخالق،
العبادات ومدى تأثرها بـالتطورات التكنولوجيـة        

خالصة القول إن هنـاك تباينـا       . وثورة االتصاالت 
كبريا يف حتديد أجنـدة املوضـوعات يف اخلطـاب          
السائد، وكذلك املوضوعات الـيت جيـب جتديـد         
اخلطاب بشأا؛ هذا األمر الذي يفـرض ضـرورة         

ى ترتيب لألولويات، فضالً عن ضـرورة       االتفاق عل 
االنتقال من املعاجلات العامة إىل تقـدمي تـصورات         

  .واضحة حول مناطق التجديد ذات األولوية
اموعة الثانية من املالحظات حول غايات      

  :ومآالت التجديد
يرجع ذلك الوضع الـسابق تشخيـصه إىل        

أن املبادرات الداعية لتجديد اخلطاب الديين       : أمرين
 كانت مبثابة رد فعل     -يف السنوات اخلمس األخرية   –

على الضغوط اخلارجية، كما يرجع يف جانب آخـر       
إىل تراكم مشكالت اخلطاب الديين على املـستوى        
  .الداخلي دون وجود جهد منظم ودائم يف هذا اال

وهلذا فإن من أهم القـضايا الـيت أثارـا          
وغايات مبادرات جتديد اخلطاب الديين تتصل بدوافع    

هل هي جمرد رد فعـل للـضغوط        : هذه املبادرات 

اخلارجية، وخاصة بعد أحداث احلادي عـشر مـن         
سبتمرب، أم أا تأيت كتطور تلقائي للفكـر الـديين،      
وسعيه لالستجابة لضغوط الواقع وحتدياته؟ أم هـي        
عملية شاملة وممتدة تستهدف التجديـد احلـضاري      

غوط اخلـارج   العام لألمة، وليس فقط االستجابة لض     
املتصلة باحلرب األمريكية على اإلرهـاب؟ بعبـارة        
أخرى فإن النقاشات على هذا الـصعيد بينـت أن          
عملية التجديد جيب أن تقع يف صلب اجلهود الرامية         
إىل التجدد احلضاري بثقافـة العمـران ومقاومـة         
االستبداد، وعدم االقتصار على متطلبات ما يـسمى      

ولذا . لنظرة األمريكية اجتثاث جذور اإلرهاب وفق ا    
فإن االستجابة للواقع الداخلي وليس جمـرد الفعـل         
للخارج؛ تتطلب اجلمع بني قيم التوحيد والعمـران؛        
ليسهم التجديد يف حتقيق اإلصـالح والتقـدم، وال         
يكون جمرد وعظ أخالقي، أو حتفيز للتدين بـاملعىن         
الضيق، مع ضرورة أن يتشابك خطـاب املقاومـة         

داد الداخلي مع خطاب اجلهاد ضـد       للظلم واالستب 
  .االستغالل اخلارجي والعدوان

 حول موضع   اموعة الثالثة من املالحظات   
هذا التجديد من التشابك بني الثقايف والـسياسي يف         

؛ فلقد ارتبطـت النقاشـات     عملية اإلصالح اجلارية  
حول جتديد اخلطاب الديين بعدة مـستويات مـن         

ألصلية يف اتمع،   النقاشات حول مدارس التجديد ا    
واحلوارات الفكرية حول إسهام الدين يف عمليـات        
التغري اتمعي باإلجياب أم السلب، واجلداالت حول       
عالقة الدين بالدولة واتمع، سـواء مـن منظـور       
حتديثي يرتع إىل حتجيم دور الدين يف احلياة العامة أو          

  .العكس
هذا ومل يوجد اتفاق يف اآلراء خالل هـذه         

قاشات؛ مما يبني موطن ضعف آخر يف اجلماعـة         الن
إال أنـه مـن الواضـح أن هـذه          . الوطنية املصرية 

 قد مجعـت بينـها      -متعددة املستويات –النقاشات  
خلفية واحدة؛ أال وهي التساؤل عن أسباب التحول        



        الخصوصية الثقافية في خطابات اإلصالح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات اإلصالح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات اإلصالح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات اإلصالح وسياساته في مصر                                نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            . . . . دددد

25        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         

من التركيز على اجلوانب االقتصادية واالجتماعيـة       
 إعطاء وزن   يف تفسري الظاهرة اإلسالمية، إىل    ) املادية(

أكرب للمكون الثقايف واملعنوي؟ وهل يعين ذلـك أن         
 هـو   -كما يرى البعض يف الغرب    –اخلطاب الديين   

املسئول األول عن حالة التدهور والضعف، وعمـا        
يسمى اإلرهاب اإلسالمي؛ ومن مث فـإن مفتـاح         

هو ) اليت متتد عواقبها إىل الغرب    (اخلروج من األزمة    
فه معينة يضغط الغرب    جتديد هذا اخلطاب، وفق وص    

ضمن آليات ضغطه لتغـيري منظومـات       (من أجلها   
  ؟)القيم

أم أن هذا االهتمام ذه املكونات الثقافيـة        
تعكس إدراكًا لقيمة الدين ودوره احلاسم يف اتمع        
والسياسة يف مصر، وخاصة على ضوء ما آل إليـه          
اخلطاب الفكري العلماين واخلطابـات والـسياسة       

ية من مجود وتكرار وانفصال عن اتمع    الرمسية املصر 
ومشكالته، فضالً عن مسئوليتهما عن كـثري مـن         
مواطن الضعف والفشل اليت حاقت مبـسار جتربـة         

  .التحديث يف مصر
التــشخيص والتفــسري : التربيــة املدنيــة

من أهداف التسامح الـديين ومقاومـة       : والغايات
قـيم  السلطة األبوية وثقافة السالم إىل التربية علـى       

  .املواطنة والدميوقراطية
عن احلالة العامة لتجربة التربية املدنية كمـا        
أفصحت عنها نتيجـة أعمـال أحـد امللتقيـات          

إن : "(37) فهي تتلخص يف املقولة التاليـة  )36(احلوارية
 على األقـل بـاملعىن   –عملية التربية املدنية يف مصر    

املتعارف عليه حىت اآلن عن هذه العملية مل تعد بعد          
جزًءا مندجما يف نسيج العمليات اتمعية التجديديـة        
واإلصالحية، اليت جيب أن تقودها املؤسسات التربوية     

لة؛ فهي ليست إال جمرد جتارب موازية تقوم ا         ياألص
مؤسسات أخرى، على صعيد اتمع املدين، أو جمرد        
جتارب مبعثرة وجزئية وغري ممتدة أو متـصلة علـى          

املؤسسات التربويـة، ناهيـك     صعيد فعاليات هذه    

بالطبع عن تنازعها بني املرجعيات الفكرية والسياسية       
املتنافسة؛ نظرا لغياب تيار رئيسي للجماعة الوطنيـة        

 –يف حني أن جتارب الغرب يف هذا اال          . املصرية
 هي جزء مندمج    -سواء من حيث املفهوم أو التطبيق     

م بكل  يف مؤسسات اتمع والدولة، هي روح النظا      
مستوياته، وهي نتاج وحمصلة تراكم ممتد ومتـصل،        
كما أا تعرب عن فلسفة وعن رؤيـة وعـن إطـار            
مرجعي؛ ومن مث فهي ليست فكرة أو خربة تسوقها         
احلكومات، أو تدعي مساندا لتأدية وظيفـة ودور        

هـذه  أصـالً   خيفف من أعباء جيب أن تلتزم ـا         
لك يـصبح   وبدالً من ذ  . احلكومات، وال تفرط فيها   

متويل برامج للتربية املدنية عبئًا يف حـد ذاتـه؛       جمرد  
حيث ال جيد بانتظام ما يكفي من مصادره الذاتيـة،          

من احتياجاتنـا ومتطلباتنـا     أيضا  بقدر ما أنه ينبع     
الذاتية؛ ولذا ليست عملية التربية املدنيـة يف مـصر          
عملية مستمرة ومتراكمـة، ولـو بقـدر مواردنـا      

 تتسم مبحدودية االنتشار والتـأثري      وقدراتنا؛ بل هي  
، "ري املطلـوب إحداثـه    غبالقياس حلجم املهمة والت   

 منقولـة مـن   -فكرة ومنـهجا –ناهيك عن كوا   
  .اخلارج

وإذا انتقلنا من تشخيص احلالـة العامـة إىل       
 ميكن القول إنه إذا كانت برامج وخربات      )38(التفسري

من أيـن   التربية املدنية يف مصر تطرح أيضا إشكالية        
من الثقايف إىل السياسي أو العكس؟      : ابتداء اإلصالح 

كما تطرح أيضا إشكالية مدى قدرة اتمع املـدين         
على إحداث حتول حنو الدميوقراطيـة؛ إال أن هـذه          
الساحة تطرح جدالً آخر أكثر أمهيـة، يتفـرع إىل          

 مستوى اجلدل حول مدى حيـاد       -أوالً: مستويني
ـ      ديالً فـاعالً لتنـشئة    املفهوم، وحول مدى كونه ب

جديدة حنو حتول دميوقراطي حقيقي، وحول أهدافه       
العوملية، وخاصة أنه مفهوم مستورد تبىن عليه خربات        
منقولة من اخلارج، وثانيهما مستوى اجلدل حـول        
إشكالية اخلصوصية والعوملية يف مـضمون الـربامج        
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وغاياا ودوافعها؛ ومن مث الـدعوة لتـوطني هـذه     
اعاة موضع الدين منها بدالً من اعتبارها       الربامج ومر 

  .)39( مناقضا أو معاكسا للديين-نظرا ملدنيتها-
 فلـيس   :وعن املستوى األول من اجلداالت    

هناك اتفاق يف األدبيات املعنية حول ما إذا كانـت          
عملية التنشئة هي بالفعل عملية حمايـدة تـؤدي إىل          
 تكوين وعي مستقل لدى األفراد، ناهيك عن عـدم        
وجود مفهوم واحد للتربية املدنية؛ وهـذا نـاتج يف          
جانب منه عن العالقة بني السياق السياسي والسياق        

  .اتمعي الثقايف للتجربة املعنية
فعلى سبيل املثال فلقد اقترن شيوع مصطلح       
التربية املدنية يف جتربة التحول الدميوقراطي يف شرق        

 حماولة  وذلك يف -أوروبا قبل سقوط النظام الشيوعي      
 ـدف   -لاللتفاف على استخدام مصطلح السياسة    

  .حمدد وهو القضاء على نظم قائمة وإعادة بنائها
ومن ناحية أخـرى؛ ختتلـف الـسياقات        
السياسية املقارنة لتجارب وخربات التربية املدنية يف       
مناطق العامل املختلفة؛ مما أثر على مـضمون هـذه          

القيم اجلديدة  التجارب وحمتواها استجابة ملنظومات     
اليت يراد بثها، وهلذا كله يرفض الـبعض اسـتخدام          
املصطلح انطالقًا من احلاجة إىل مصطلح ذو ذاكـرة        

كما يـرفض الـبعض     . وطنية يعكس اخلربة املصرية   
اآلخر اعتبار التربية املدنية جمرد منهج للمعرفة، على        
أساس أن املنهج ال ينفصل بدوره عن فلسفة ورؤيـة    

ج وما بعده، وهو األمر الذي يقودنا إىل        ما قبل املنه  
املستوى الثاين من اجلـداالت اخلاصـة بإشـكالية         

  .)العاملية/ اخلصوصية
فإن جمال التربية املدنية يف مصر من ااالت        
اليت يتضح فيها التأثريات اخلارجية يف ظـل العوملـة       

ولذا يرفض  . بقيادة مشروع اهليمنة األمريكية العاملية    
مفهوما حمايدا أو أنه جمرد تربية علـى        البعض كونه   

منهاجيات سلوك ومنهاجيات معرفة؛ بل يرى أنـه        
تربية على منظومة قيمية جديدة ذات إطار مرجعي،        

ولذا فالتربية املدنية ليست حمايدة أو إنسانية عامليـة         
كما يقول البعض، بل يرى البعض اآلخر أن مفهوم         

 االشـتباك مـع     التربية املدنية وإن بدا أنه يريد فض      
العسكري والرمسي والديين، إال أنـه يـشتبك مـع       
الديين، ويستهدف تطويع الطابع القـومي العـام،        
وصبغه بصبغة عوملية علمانية تنتزع هذا الطابع مـن         
سياقه الثقايف واحلضاري كوسيلة من سبل اإلذعـان        
اجلديدة؛ ومن مث فالتربية املدنية ليست سبيالً حقيقيا        

وقراطي كما يزعم البعض؛ بـل هـي        حنو حتول دمي  
سبيل لتحول على منط الدميوقراطية الغربيـة وفـق         
. فلسفتها ومنظومة قيمها اخلاصة، ويف قلبها العلمانية      

املنقولة إمنـا تتحيـز     . ولذا فإن برامج التربية املدنية    
  .ملنظومة قيم الدميوقراطية الغربية

بعبارة أخرى يف مقابل االجتاهات اليت تـرى      
مج التربية املدنية سبيالً حنو تنشئة بديلة عـن         يف برا 

الدميوقراطية ومقاومة االستبداد؛ فإن فريقًا آخر يرى       
أا جيب أن تتجاوز جمرد التحول الدميوقراطي، ومتتد        
إىل نشر ثقافة النهضة بصفة عامـة، وإىل اجتثـاث          
جذور االستقطاب الـديين والـسياسي يف مـصر،         

 اتمـع املـصري،     وإحداث ثورة ثقافية حقيقية يف    
وليس فقط ادعاء مداواة بعض العلل الـيت جيـري          

مثل عدم التسامح مع غـري املـسلمني،        (تضخيمها  
، أمـا فريـق     ...)وعواقب ما يسمى السلطة األبوية    

ثالث فينتقض مشروعية استخدام املفهوم وتطبيقاتـه       
املستوردة نظرا ملا حيمله من حتيزات معرفية وسياسية        

قيم وال تتطابق بالضرورة مع احتياجاتنا      عوملية ال تست  
ومنطلقات النموذج املعريف واحلضاري اإلسـالمي؛      
ألن التربية املدنية كفلسفة وكعمليـة ال ميكـن أن          

  .تكون حمايدة أو إجرائية
وهلذا كله؛ فإن الدعوة إىل تـوطني بـرامج         
التربية املدنية قد أثارت بدورها جدالً آخـر حـول        

أجل إعادة بناء ثقافة مقاومة     موضع الدين منها، من     
االستبداد، وبناء العمران، ومقاومة اإلذعان، وغريها      
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من الثقافات اليت تعكس مفرداتنا احلضارية، وتعكس       
أولويات احتياجاتنا الـسياسية واتمعيـة، ووفـق     
أولويات أجندتنا وليس أجندة التأثريات اخلارجيـة       

النواة ( الديين   باسم قيم اإلنسانية العاملية، اليت تستبعد     
، أو حتاول على األقل فـرض       )الصلدة خلصوصياتنا 

  .املفهوم الغريب عن الدين
ومن هنا أضحى موضع الدين من الربامج يف        
صميم اجلدال حول مدى مراعاـا للخـصوصيات       
الثقافية وحول كيفية استدعاء هذا الديين دون فقدان        

وـذا  . صفة املدين أو التعدي على حقوق املواطنة      
  .الصدد تبلور اجتاهان أساسيان

 يـرفض ارتبـاط التحـول       -االجتاه األول 
الدميوقراطي والتربية املدنية واملواطنة بالدين، يف حني       
يرى االجتاه الثاين أنه ميكن أن يكون للدين موضـعه        

  .على أكثر من مستوى من هذه العملية املركبة
  :ومن أسانيد االجتاه األول ما يلي

مدين فاعل يف مـصر؛      عدم وجود جمتمع     -
نظرا لعدم قبول االختالف يف اآلراء واملعتقدات، مع        
وجود نظام غري علماين يوظـف الـدين ليـصبغ          
الــشرعية، وال يتحقــق دور للــدين يف التحــول 

  .الدميوقراطي إال يف ظل دور قوى اجتماعية أخرى
 ضرورة عدم اخللط بني العلمانية والدين،       -

قبل مرجعية دينية ولكن    على أساس أن العلمانية ال ت     
تقبل وجود دين، وألن حتكيم مرجعية دينية مـا يف          
جمتمع متعدد األديان يطرح التساؤل عـن كيفيـة         
احترام االختالف يف ظل املواطنة اليت هي مرجعيـة         

  .احلقوق السياسية
 ال وجود للدميقراطية بـدون علمانيـة،        -

واملنهج الديين يقوم على مسلمات يطبقهـا علـى         
، وعلى حنو يقدس سلطة الـنص كمـصدر         الواقع

للمعرفة، يف حني أن منهج التربية املدنية هو املنـهج          
  .االستقرائي واجلديل وليس القياسي أو االستنباطي

ومصدر ( ضرورة التمييز بني التربية الوطنية     -
، وبني التربيـة    )قيمتها هو أيديولوجية النظام احلاكم    

وبني التربيـة   ،  )ومصدرها النصوص املقدسة  (الدينية  
ومصدرها عقد اجتماعي يـصوغه اتمـع       (املدنية  

  ).املدين وليس مرجعية فصيل واحد يف هذا اتمع
أما االجتاه الثاين الذي يتحفظ علـى صـفه         
املدين إذا كانت تعكس التضاد أو الصراع مع الديين؛   

  :فإن أسانيده تتلخص يف اآليت
 يف   العالقة بني املدين والديين كانت قائمة      -

  .اخلربات األوروبية واألمريكية ذاا
 خطأ القول بتهديد الـديين للمـدين يف         -

التاريخ اإلسالمي؛ ألنه قول مبين على رؤية انتقائيـة      
غري موضوعية هلذا التاريخ، تقوم على إلباس املفاهيم        

  .املعاصرة خلربات تارخيية
 عدم اتفاق األدبيات املتخصصة على اآلثار     -

ة العربية على التحـول الـدميوقراطي،       السلبية للثقاف 
ورفض بعضها اام اإلسالم باعتباره مكونا أساسا يف        

  .هذه الثقافة
 األسرة واملؤسسة الدينية تقوم بـدور إىل        -

جانب املؤسسات األخرى يف التربية املدنية، والدين       
هو مصدر القيم واألخالق اليت تنطلق منها هاتـان         

  .املؤسستان
 التربية املدنية غري حمايد؛ إذن      طاملا أن مفهوم  

فيجب أن يكون له إطار مرجعي ومنظومة قيم قـد          
يلعب فيها الدين دورا أساسيا، فينعكس على املفاهيم      
األساسية يف عملية التربية؛ مثل املـساواة، احلريـة،         
العدل، املسئولية االجتماعيـة، اجلمـال واخلـري،        

  .األخالق
 أن العلمانيـة     اخلربة العربية احلديثة تـبني     -

ليست بالضرورة ضمانا للتحول الدميوقراطي ومحاية      
األقليات أو قوى املعارضة؛ وهو األمر الذي يفـرض   
مراجعة علمية يف مسألة عالقة كل مـن العلمانيـة          
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والدين بالتطور الدميوقراطي، وخاصـة يف الـدول        
  .العربية واإلسالمية

 مغزى تراجـع بعـض أعـالم العـرب          -
 الـدفاع وعـن األخـذ باألفكـار         واملسلمني عن 

والتجارب الغربية وزرعها يف بالدنا؛ فبعد أن كانوا        
من غالة العلمانية رجعوا إىل جـذورهم، التـراث         
اإلسالمي مليء بقواعد هامة تستحق استدعائها بدالً       

  .من استرياد مناذج غربية
مثـل  ( وأخريا خطورة نقل خربة معينـة        -
بارات ظرفية خاصة   استبعدت الدين العت  ) األمريكية

ا إىل تربة أخـرى ذات ظـروف مغـايرة مثـل            
جمتمعاتنا؛ حيث الدين مصدر هام للقـيم والتوجـه         
والسلوك، فضالً عن كونه مصدر للتوحد وااللتحام؛       
ومن مث ضرورة مراعاة اخلصوصية احلضارية حـني         

وإن كان -استدعاء جتارب اآلخرين؛ ذلك ألن القيم      
   إال أن هلـا مـضامني       -ااجلميع يتفق على مسميا 

تضعها التقاليد الفكرية واحلضارية، ويتطلب تطبيقها      
التفاصيل اليت ختتلف من سـياق آلخـر؛ فـالقيم          
اإلنسانية ليست مطلقة، وال تعكس مفهوما واحـدا        
يف السياقات الثقافية واحلضارية املختلفة، ناهيك عن       

 علمانية، وبني / املفاهيم املقارنة بني منظورات مادية    
  .منظورات قيمية أو دينية

:  اإلطار الدستوري والسياسي واملدين    -ب

  -:تناقضات وازدواجيات اإلصالح
هل دستور بال صبغة أو روح، ودميوقراطيـة        
بال إسالميني، ومواطنة علمانية، وجمتمع مدين ليربايل       

؟ هـل هـذا هـو       )بال دين (وحقوق إنسان عاملية    
 إليـه   املطلوب؟ وهل هذا هو املآل الـذي تقـود        

التدخالت اخلارجية وتوازنـات القـوى الداخليـة     
  املفروضة من أعلى النظام السياسي؟

من ناحية،  " التعديل الدستوري "إن حلقات   
واالنتخابات التشريعية من ناحية ثانية، وتفـاعالت       
اتمع املدين وحقوق اإلنسان واملواطنة من ناحيـة        

 من عمليـة   اليت شهدا األعوام الثالثة املاضية    -ثالثة  
 قد أفرزت األسئلة املطروحة عاليا؛ وهي       -اإلصالح

أسئلة جتسد أساسا األبعاد الثقافية هلـذه احللقـات،      
واليت تزامنت مع أبعاد أخرى، وإن كانـت تلـك          
األخرية هي اليت حازت اهتماما علنيا أكـرب إال أن          
دالالت األبعاد الثقافية كانت شـديدة الوضـوح        

اقب املهتم بدرجة تـأثري إشـكالية       واملغزى أمام املر  
واجلدير بالـذكر أن    . اخلصوصية الثقافية من عدمها   

التدبر يف هذا التأثري البد أن يربط بني هذه احللقات          
املشار إليها؛ فهي ذات دالالت متراكمة ومترابطـة        

  .كما سيتضح من العرض التايل
مطالب تعديل  :  دستور بال صبغة   -1 -ب

  :ستوراملادة الثانية من الد
تظل مسألة التعديل الدستوري يف مصر تثري       

، على  76نقاشات ساخنة، وخاصة بعد تعديل املادة       
 عامني حـامسني    2007 -2006اعتبار أن عامي    

  .يف مآل هذه القضية وغريها من مطالب اإلصالح
وبدون الـدخول يف تفاصـيل االجتاهـات        
املختلفة حول درجة التعديل أو التغـيري املطلـوبني،     

إخل، وعلى  ... االت كل منهما، وشروط حتققها    وجم
ضوء التدبر يف تطور املسألة الدسـتورية يف مـصر          
وتارخيها عرب ما يزيد عن القرن، وصوالً إىل املرحلـة   

؛ ميكن التوقف عند ثالث     )40(الراهنة من هذا التطور   
ذات مغزى يف هذا    ) رمبا اتفق عليها اجلميع   (مقوالت  

مىت يـتعني   :  هي ة األوىل فاملقولاملوضع من الدراسة؛    
وضع دستور جديد، ومىت يتعني تعديل الدسـتور؟        
ومها أمران يرنان حبالة شرعية النظام القائم يف نظر         
الشعب والقوى السياسية واالجتماعية الفاعلة؛ فـإن   
تغيري الدستور حيتاج إىل شرعية جديـدة كمـا أن          
الدستور البد وأن جيسد شرعية جديدة، ومن هنـا         

) تأكيدا الستمرار شرعيته  (سك النظام القائم    كان مت 
مبجرد تعديل بعض مواد الدستور، ويف املقابل طالبت       
معظم قوى املعارضة بتغيريه أو تعديله جذريا تأكيدا        
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هل :  هي املقولة الثانية؛ . لرفضها شرعية النظام القائم   
التعديل أو التغيري هو منحة من احلاكم املوجود؛ ومن         

رادة احلاكم وأجهزة النظام، أم هو نتاج       مث هو نتاج إ   
فاعلية القوى اتمعية والسياسية وقدرة اتمع على       
التحرك وراء مطالبه من ناحية، وتفاعل التباينات بني        
مطالب هذه القوى يف ظل طبيعة البيئـة الـسياسية          

  احمليطة داخليا وخارجيا من ناحية أخرى؟
يل الدستوري  هل جمرد التعد  : واملقولة الثالثة 

أو حىت تغيريه سـيحقق اإلصـالح الـشامل؟ ألن          
النصوص مبفردها ال تكفي، واألمر حباجـة إىل إرادة         
سياسية وقوى جمتمعية فاعلـة لتحقيـق األهـداف         
املوجودة، ابتداء من املشاركة يف التعديل أو التغـيري         
املطلوب، وصوالً إىل تطبيق روح الدستور ونصوصه       

  . فترةاليت مجدت وتأزمت منذ
وإذا كان النظام يـرفض تغـيري الدسـتور         
العتبارات عدة من أمهها ما يتصل بتأكيد شـرعيته؛        

 ترى أنـه إذا كـان       )41(فإن بعض املواقف الفكرية   
الدستور يعكس الشكل القائم لتوازنـات القـوى        
السياسية يف الدولة؛ فـنحن لـسنا اآلن يف حاجـة      
لتعديل دستوري شـامل؛ ألن التـشكل اجلـاري         

ازنات القوى مل يكتمل بعد، ولذا؛ فإن أي تغيري         لتو
دستوري يف ظل هذه احلالة سيقود إىل أحد األمـور          

مجود أو عشوائية العمل السياسي الالحق، أو       : التالية
تشكل التكوينات على عكس ما توقـع املطـالبني         

 فـإن   -وفق هذا الرأي  -ومن مث   . بالتعديل الشامل 
قق املرجو منه؛ بل    مل حي  76االستعجال بتعديل املادة    

أبقى الوضع على ما كان عليه، بل وبدرجة أسـوأ؛          
ذلك ألن توازنات القوى اآلن ال تتشكل بطريقـة         
حرة، ومل تتبلور بعد بالطريقة املطلوبـة إلحـداث         
إصالح رشيد وليس إصالحا زائفًـا، وألن شـرعية       
النظام القائم ما زالت تأيت من أعلى ولـيس نتـاج           

  .حراك اجتماعي

 ناحية ثانية تساءلت مواقـف أخـرى        ومن
ما العالقة بني البنيـة التحتيـة       : )42(فكرية وسياسية 

سواء اليت صنعها النظام بالقهر، أو الـيت        (لالستبداد  
وبني ) جتد بعض جذورها يف جوانب من ثقافة العامة       

استبداد النظام، حبيث ال يصبح جمرد وضع دسـتور         
 دميوقراطي  جديد أو تعديله هو الضمان لنظام وجمتمع      

حقيقي؟ ذلك ألن اخلطر القائم هو أن االستبداد يتم         
تقنينه وحتصينه بنصوص وأحكام دسـتورية، ويـتم        
تكوينه نتيجة انعدام اإلرادة العامة؛ ومن مث فـاألهم         
يف جداالت الدستور اجلارية هو الواقـع الـسياسي         
واالجتماعي وليس القانوين فقط؛ حيث إن الدستور       

س عالقات القوى ومـدى فاعليـة    وتطبيقه إمنا يعك  
ولذا؛ فإن  . حركتها حلماية أهداف الدستور وحتقيقها    

املهم هو كيفية تفكيك الـبىن التحتيـة والفوقيـة          
  .السلطوية لالستبداد

وعلى ضوء ما سبق، وبالنظر إىل املادة الثانية        
ذات الدالالت املباشرة بالنسبة إلشكالية دراسـتنا؛       

 عن خصوصية الثقافة العامـة      جند أا املادة اليت تعرب    
السائدة يف الدولة؛ حيث إن مـن أدوار الدسـتور          
ووظيفته حتديد هذه اخلصوصية، فضالً عن تنظـيم        
احلقوق والواجبات، وتنظـيم توزيـع الـسلطات        

وإذا كان تفسري ظهور هـذه املـادة يف         . وممارستها
 خيضع العتبارات عديدة، من بينـها       1971دستور  

 السياسية اليت أدارها الـسادات      لعبة توازنات القوى  
بني اإلسالميني وغريهم، وذلك يف مرحلـة وضـع         
الدستور ومرحلة تعديله؛ حيث صـوت الناخـب        

الرئاسة مدى احلياة،   :  على تعديلني متزامنني   1980
والشريعة اإلسالمية املصدر األساسـي للقـوانني يف      
مصر؛ فإن فهم دوافع اجلدال الراهن حول هذه املادة         

رية ومآل هذا اجلدال البد وأن يرن أيـضا         الدستو
  .بلعبة القوى السياسية وتوازناا

سـواء النخبـة    -فنجد أن النظام احلـاكم      
 مل يعلن عزمه املـساس      -احلاكمة أو احلزب الوطين   
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ويرى البعض أن هذا املوقف يعرب عـن        . ذه املادة 
منط من التالعب الرمسي ذه املـادة ملنـع تغـيري           

اظًا على ما بقي من شـرعية النظـام         الدستور؛ حف 
ويف املقابل هناك املطالبات الصادرة من بعض       . القائم

الدوائر العلمانية الليربالية واليسارية على حد سواء،       
وكذلك القبطية؛ بإلغاء هذه املادة على اعتبار ما يف         
هذه املادة من مساس باملواطنة اليت تفترض املـساواة         

ق والواجبات، دون متييز    بني اجلميع من حيث احلقو    
وال ميكن إدراك أهداف هذه     . بسبب الدين أو غريه   

املطالب ومآالا بدون الرجوع إىل اإلطار املرجعـي     
لإلصالح، الذي تستند إليه هذه القوى، والـذي مل         
تعد تقتصر مقتضياته يف هذه املرحلة على علمانيـة         
اجلزئيات؛ بل اجتهت مباشرة إىل علمنة الكليـات،        

حقـوق  "ذريعة االستجابة ملتطلبـات عـصر       حتت  
اإلنسان واملواطنة والعوملة بال مرجعية للخـصوصية       

  ".الثقافية
ولقد كان امتداد مطالب دوائر من األقبـاط       
إىل هذا اال من أبرز معامل التغيري يف نطـاق مـا            

؛ فلم تعد املطالب قاصـرة      "املشكلة القبطية "يسمى  
اق الدفاع املشروع   يف نط (على حل املشاكل املعتادة     

عن حقوق دينية مشروعة جيب ضماا واحترامهـا،        
، ولكـن امتـدت     )ومنع انتهاكها حتت أي ذريعة    

للهجوم على مرجعية أغلبية ومجهـور الـشعب يف         
مصر؛ وهو األمر الذي تفسره عدة اعتبـارات مـن        
أمهها الصعود السياسي اإلسالمي، وما يسمى يف نظر    

بعبـارة أخـرى إن     . العامالبعض تزايد تديني اال     
تغريات توازنات القـوى الـسياسية تـؤثر علـى          

ما الذي يتم تعديله من بنـود الدسـتور،       : جداالت
وليس فقط حول احلاجة إىل نظام جديد برمتـه ويف          

  .القلب منه دستور جديد
وإذا كانت املواطنة هي مرجعيـة احلقـوق        
والواجبات السياسية بال متييز؛ فإن مرجعية احلقـوق       

الواجبات الثقافية العامة جتد مصادرها يف مرجعيـة        و

واملـادة  . الثقافة، أو ما يسمى مرجعية النظام العـام     
الثانية من الدستور جتسد هذا األمر، وتعديلها علـى         
حنو يلغي النص على أن اإلسالم هو دين الدولة؛ إمنا          
هو افتئات على خصوصية اجلمهور باسـم عامليـة         

خماوف بعـض املـثقفني     حقوق اإلنسان، أو باسم     
األقباط وهواجسهم من اخلضوع لنظام قانوين ينبـع        

كما أن التمسك ذه املادة    . من شريعة ال يؤمنون ا    
من الدستور، وأن تكون الشريعة اإلسالمية مـصدرا     
أساسيا للقوانني، ال يعـين علـى اإلطـالق عـدم         
االستجابة للتطورات املعاصرة؛ بل هو سنة جـرى        

 مصر؛ مما حفـظ بـذلك خـصوصية         عليها حكام 
النموذج املصري مقارنة بغريه من منـاذج الـدول         

ومن هنا مغزى سلسلة املقـاالت الـيت        . اإلسالمية
علي مجعة مفـيت اجلمهوريـة يف       . نشرها فضيلة د  

والـسابق   (2006 يوليو   -جريدة األهرام يف يونية   
إن : "... )43(خالصا يف ايتها للقول   ) اإلشارة إليها 

لة إسالمية، وال يعين هذا أا دولـة دينيـة          مصر دو 
تسيطر فيها السلطة الدينية على القرار السياسي، وال        
يعين أيضا أا دولة كافرة قد أنكرت الدين وختلـت      
عنه، بل إا جتربة فريدة استطاعت ا أن تبقي على          
دينها، وأن تبقي يف ذات الوقت على حرية االعتقاد         

ستطاعت أيـضا أن تـستمر يف       املكفولة ألبنائها، وا  
  ...موكب التاريخ، وأال خترج أو تنسلخ عن هويتها

ومن هنا األمهية القصوى للحفـاظ علـى        
املكتسبات اليت اكتـسبتها التجربـة املـصرية يف         
دستورها وقوانينها ونظامها القضائي، وأـا مثـال        
حيتذى؛ فإن أمثلة كثرية حاولت الذوبان يف العـصر         

كية، أو حاولت احلفاظ على اهلوية      مثل التجربة التر  
  ".بطريقة معينة

بعبارة أخرية ومهما كانت دوافع مواقـف       
النظام، قوى املعارضة اإلسالمية،    (األطراف املختلفة   

مـن  ) قوى املعارضة الليربالية واليسارية وخنب قبطية     
تعديل املادة الثانية من عدمها؛ فإن اجلدال حوهلـا ال    
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ـ : ينفصل عن حلقات أخـرى     ائج االنتخابـات   نت
التشريعية، طبيعة اتمع املدين وفعالية دورها كمـا        

  .سنرى الحقًًا
 دميوقراطية بال إسالميني ومواطنة     -2 -ب
قـراءة يف مغـزى     (هل هذا هو احلـل؟      : علمانية

  :)44()2005(االنتخابات التشريعية 
 2005 ديـسمرب    –قبل انتخابات نـوفمرب   

العملية االنتخابية  وبعدها؛ التحم باحلملة االنتخابية و    
وما بعد نتائجها وأحاط ا مجيعا؛ سياق ذو مالمح         

تواتر غري مسبق من حيث سرعته وطبيعتـه        : ثالث
ابتداء من أزمة   " (الفتنة الطائفية "ألحداث ما يسمى    

وفاء قسطنطني إىل أحداث مسرحية اإلسكندرية، مث       
  ).أحداث اإلسكندرية الثانية، ومؤمتر أقباط املهجر

تفجـر أزمـة الرسـوم      : احية ثانية ومن ن 
الدامناركية بكل ما حتمل من دالالت للنفق املظلـم         
الذي وصـل إليـه حـوار األديـان والثقافـات           
واحلضارات، يف نفس الوقت الذي مل يكـف فيـه          

 يف  -عـدوانا واحـتالالً   –التدخل اخلارجي املسلح    
العراق وفلسطني مث يف لبنان، كما مل يكـف فيـه           

دن عن الدميوقراطية واالنتخابات    حديث واشنطن ولن  
  .واملواطنة  وحقوق اإلنسان
انفجار قضايا رأي عام من     : ومن ناحية ثالثة  

قبيل حقوق البهائيني، االرتداد، إثبات نسب أطفال       
، إلغاء خانة   ) الفيشاوي -هند احلناوي (الزواج العريف   

الديانة من البطاقة الشخصية، إلغاء الربامج الدينيـة        
ن التلفزيون، ومن مث تبلورت جـداالت       اإلسالمية م 

تستدعي حماكمة منظومة قيم اتمعات اإلسـالمية       
بصفة عامة، والعالقة بني اإلسالم وحقوق اإلنـسان        

  .بصفة خاصة
 قـد   -يف اجتماعهـا  -هذه املالمح الثالثة    

تزامنت مع كل من صعود اإلخوان يف قلب جداالت       
د خماوف  ، وتصعي )قبلها وخالهلا وبعدها  (االنتخابات  

  .األقباط على املواطنة

إن القراءة اجلامعة يف هذا االجتماع بني هذه        
املالمح وهذا التزامن مع هذين الصعودين لتقدم لنـا         
مغزى أساسيا آخر عن قدر التشابك اليت أضـحت         

الدينية لإلصالح، مع األبعـاد     / عليه األبعاد الثقافية  
 رسائل  السياسية لإلصالح، وعلى حنو يقدم لنا أيضا      

واضحة عن موضع اخلصوصية الثقافية النامجة عـن        
يف غمار  ) باعتبارها النواة الصلدة  (املرجعية اإلسالمية   

  .معارك اإلصالح اجلارية يف مصر
إن متابعيت خلريطة هذه اللقطة من سـيناريو        

 يف مصر يف بداية القـرن       املواطنة/ الدميوقراطيةفيلم  
ا هـذا   الواحد والعشرين؛ كشفت عن أهم قـضاي      

  .السيناريو، كما ولدت عندي جمموعة من الرؤى
  :وعن القضايا فهي

هل هيكل النظام السياسي من أعلـى       ) 1(
  يعكس واقع خريطة القوى اتمعية من أسفل؟

 هل اجلماعة الوطنيـة واالنـدماج الـوطين ال          -2
  .يتحققان إال بدون تديني اال العام

السياسي على  / املدين/  حدود العالقة بني الديين    -3
  .الصعيد احلزيب واتمعي

  . املواطنة وموضع الدين بني اال العام واخلاص-4
 العالقة بني مرجعية الثقافة الـسائدة يف األمـة          -5

، مرجعيـة   )األسس الثقافية للمواطنة  (ونظامها العام   
األسـس الـسياسية    (احلقوق والواجبات السياسية    

  ).للمواطنة
من وجهة  –لخص  إن هذه القضايا اخلمس ت    

 أبعاد دراسة تأثري اخلصوصية الثقافية علـى        -نظري
  .منوذج العالقة بني الدين وبني الدميوقراطية واملواطنة

أن منـط   : ومن مث؛ فإن أطروحتـها هـي      
الدميوقراطية ليس منطًا واحدا فقط؛ أي النمط الغريب        
الذي يستند إىل فلسفة ذات خصائص معينة، وهـي         

؛ ذلك ألن الدميوقراطية ميكـن أن       احلداثية/ العلمانية
تتخذ أمناطًا أخرى، تنبثق من مرجعيات أخرى ومنها        

ولذا، قد يكون من األنسب أن نتحدث       . اإلسالمية
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ذا اال مبصطلح آخر غري مصطلح الدميوقراطيـة،        
حىت ال تتصادم املفاهيم، أو على األقل نتحدث مثالً         

  .عن أسلمة الدميوقراطية
فكاري؛ فهي تبـدأ مـن      أما عن جمموعة أ   

مناقشة مغزى ودالالت صعود اإلخوان الـسياسي؛       
ومن مث محلة التخويف منه، وديده للدميوقراطيـة،        
وصوالً إىل مناقشة مغزى خماوف األقبـاط يف هـذه    
املرحلة من هذا الصعود، ودالالا بالنـسبة لقـضية    

  .املواطنة
ومن مث تـتلخص أفكـاري يف امـوعتني      

  :التاليتني
مغزى محلة التخويف من اإلخوان، ومن       -1

دميوقراطية بـال    (:)45(حجم فوزهم يف االنتخابات   
  )إسالميني؟
 إن بعض األصوات يف األحزاب املختلفة،       -

ويف األوساط الفكرية واملدنية، واليت وإن اعترفـت        
ناهيك اآلن عما   (بأسباب صعود اإلخوان التنظيمية     

 وهي الورقـة  قيل عن اللعب بورقة الدين أو اإلسالم   
؛ إ ال أا من ناحيـة       )ذات اجلاذبية للشعب املصري   

أخرى أعلنت عن أسفها هلذا الصعود، أو عن خوفها         
من هذا الصعود، أو عن رفضها هلذا الصعود هـذه          
األصوات إمنا تقع يف تناقض كبري، عن وعـي أو ال           
وعي؛ وهو تناقض وقعت فيه وهي تدعي الدفاع عن         

هي بالفعل ليـست إال مـع       الدميوقراطية، يف حني    
دميوقراطية من نوع خاص، دميوقراطية بال دين أو بال         

البد من الوقوف عند هذا التنـاقض       إسالميني؛ ولذا   
  :بدرجة أكرب من التفصيل على حنو التايل

االعتراف بالكفاءة التنظيمية لإلخوان،    ) 1(
وفعالية ربطهم بني االجتماعي والـسياسي؛ اقتـرن        

جية القائمة على مرجعيـة إسـالمية       بإدانة األيديولو 
ورفضها؛ وهو األمر الـذي يعـين خطـأ معـريف           
وجوهري كبري يترتب عليه أخطاء أخـرى فكريـة         
وسياسية؛ أال وهي عدم معرفـة قواعـد املرجعيـة          

اإلسالمية ومتطلباا يف ما يتصل بالتنظيم اتمعـي        
الربط بني أبعاد الظاهرة اتمعية علـى       (والسياسي  
، وكذلك  )لفقه والفكر واحلركة واملؤسسية   مستوى ا 

الربط بني الداخلي واخلارجي، والربط بني األبعـاد        
  .االقتصادية والسياسية وغريها

إذن كيف نوافق على املبدأ، ونرفض املرجعية       
املنبثق عنها، أليس هذا مرجعه الفصل بني العوامـل         
املادية والعوامل القيمية األخالقيـة منـها والدينيـة       

قف املتحيز من عدم إمكانية اجلمـع بينـهم يف          واملو
جتربة دميوقراطية انطالقًا من أيديولوجيات علمانيـة       

حتتكر لنفسها الصالحية علـى مـا       ) باملعىن الواسع (
عداها من األيديولوجيات، وخاصة تلك اليت تتخـذ        

  من املرجعية اإلسالمية منطلقًا؟
كيف تتم مطالبة األحزاب األخرى بـالنظر       

من حيث الربط بني اتمعـي      - اإلخوان   يف منوذج 
والسياسي، والرتول للشارع كما يفترض أي عمـل       

 ويف نفس الوقت يتم رفض املرجعية املـستند   -حزيب
  إليها هذا األسلوب من إدارة العملية السياسية؟

إذن هل الدميوقراطية اليت يتحدثون عنها      ) 2(
هي دميوقراطية ما يسمى املرجعيات املدنيـة فقـط؟     

دون اخلوض (ليس هناك جمال للمرجعيات اإلسالمية    أ
اآلن يف تفاصيل العالقة بني الدين والدولـة والـيت          

؟ هل اإلسالميون غري أهلٍ     )تتعدد مداخلها وتأويالا  
خلوض معركة من أجل الدميوقراطية؟ وهل هم دائما        

  ".اإلرهاب فقط"يف مصاف 
ال أعتقد أن هذا سؤال جديد ولكنه سؤال        * 

  .قدمي
يف احلالة املصرية الراهنة اتسمت عملية      ) 3(

طرح األسئلة واإلجابات عليهـا مبالمـح حمـددة،         
سامهت يف إبراز التناقص الكبري الذي وقعـت فيـه          
النخب العلمانية الفكريـة والـسياسية، واحلزبيـة،      

  :واملدنية، وهذه املالمح هي
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حتول سهام نقد بعـض هـذه النخـب          •
ىل اإلخوان املسلمني،   من احلزب الوطين إ   ) املعارضة(

 .أو اامه بالتنسيق والتواطؤ مع احلزب الوطين
 إن مناورة بعض هذه القـوى املعارضـة         •

أو على األقل املوافقة الـضمنية      –الستبعاد اإلخوان   
واملعلنة على استبعادهم من احلوار الـوطين الـذي         

 قد انكشفت بوضوح وجبالء     -أجراه احلزب الوطين  
كة اإلخـوان يف العمليـة      يف شكل رفض تام ملشار    

الدميوقراطية؛ وهو رفض ليس لصعودهم الـسياسي       
بسبب فوزهم بنصيب هام يف الربملان؛ ولكنه رفض        
لطبيعة مشاركتهم بذاا باعتبـارهم كيانـا غـري         
دميوقراطي؛ ألنه ذو مرجعية إسالمية ويـربط بـني         

سنعود ملناقـشتها   (الدين والسياسة، وألمور أخرى     
 وضع هؤالء املهـامجون أنفـسهم       ؛ ومن مث  )الحقًا

خصما وحكما ومرجعية يف نفس الوقت، حتدد من        
هو الدميوقراطي ومن هو اخلطر على الدميوقراطيـة،        
ناقضة بذلك أحد أهم قواعد الدميوقراطية؛ أال وهي        
أن الشعب واألمة مها مصدر احلكم، وجيب احتـرام   
اختياره، وبذا تكرست ازدواجية وتناقض خطري بني       

ر تيار عام، وبني خنب حمدودة ولكن متنفذة يف         مسا
 .اإلعالم ويف السلطة

وبدالً من أن تعترف أن فشلها إمنـا يرجـع        
ألسباب تنظيمية أو أسباب أيديولوجيـة؛ فنجـدها     
تنربي إلسقاط فشلها على احلزب الوطين من ناحية،        

احلـزب  . وعلى اإلخوان املسلمني من ناحية أخرى     
احلريـات الـسياسية    الوطين؛ ألنه رفض توسـيع      

والقاعدة االنتخابية والنظام االنتخايب؛ وهي األمـور    
اليت لو حتققت النكسر وفق رؤيتهم صمت وعزوف        
كتلة انتخابية كبرية كانت مـشاركتها ستكـشف        

كما امت هذه   . حقيقة وزن اإلخوان مقارنةً بغريه    
النخب اإلخوان باستغالل ورقة الدين ذات اجلاذبية       

صري املقهور أصالً لـسلطة املـال       لدى الشعب امل  
  .وسلطة القوة؛ فإذا به يتم قهره أيضا بسلطة الدين

أضحت ساحات هامة للرأي املقـروء       •
واملسموع يف مصر مفتوحـة حلملـة       

باسم الدميوقراطية  " الفزاعة من اإلخوان  "
وخوفًا على الدميوقراطية، ولكنـها يف      
نفس الوقت كانت احلملة اليت انتهكت      

ية من قواعد الدميوقراطيـة؛    قاعدة أساس 
أال وهي قاعدة إعطاء فرصٍ متـساوية       
للقوى املتنافسة يف حرية الرأي والتعبري،      
بل واألهم يف الرد على سيل االامات       
املوجهة أو على احلملة املنظمـة مـن        

 .االامات
اعتمدت احلمالت املنظمة للتخويف من      •

اإلخوان على أفكار وأحداث من سـلة   
سية أو متناسية أن احلركات     التاريخ، نا 

احملظورة –االجتماعية السياسية املنظمة    
 إمنا متر بتطورات    -منها أو غري احملظورة   

فكرية ومؤسسية خالل تفاعلـها مـع       
األطر الوطنية واإلقليمية والعاملية احمليطة؛     
مما يعين أنه ال ميكن حماكمة اإلخـوان        
اآلن وفق مرياث سابق فقط، ناهيك عن    

رض وتفسري هذا املرياث ذاته     سوء نية ع  
على حنو يستهدف بيان أن اإلخـوان       

على ) السطو(حييكون مؤامرة لالستيالء    
السلطة، وإقامة دولتهم اليت سـتكون       

  .دولة القهر واالستبداد باسم الدين
كان هذا التخويف ختويفًـا مزدوجـا،    ) 4(

مـن  : حيمل ضمنيا لدى القائمني عليه أكثر من معىن     
اإلسالميني " وصول"نية تدخل اجليش ملنع   ناحية إمكا 

؛ مما يعين أن هذا الفـوز سـيكون حمفـزا           "للحكم
، ومن ناحية أخرى إن هذا    "لالرتداد عن الدميوقراطية  

الفوز يف حد ذاته دليل على عدم الدميوقراطيـة؛ ألن         
 قد غُرر به باسم     -وفق هذا الرأي  -الشعب املصري   

أصـواته  الدين، وهو شعب فقري وجاهل مت شـراء         
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باخلدمات املنظمة من جانب اإلخوان؛ ممـا يعـين         
ولذا وجدنا من يـصرح     . انتهاكًا للدميوقراطية ذاا  

متعجبا هل هذه دميوقراطية تلك الـيت يـتم فيهـا           
التالعب بالدين، كما لو أن الدميوقراطية ال تكون إال     
إذا خرج الناخبون النتخـاب احلـزب الـوطين أو       

وقراطية إذا كانت املرجعية   أحزاب أخرى، وأنه ال دمي    
إسالمية، وهذا يف حد ذاته تعميم وحكم سليب على         
هذه املرجعية؛ وهي مرجعية األمة، ودون متييز بـني         
حكم إهلي يتم فرضه باسم اهللا، وبـني حكـم ذي           
مرجعية إسالمية يتم اختياره بواسطة األمة مـصدر        

  .السلطات
هل حتت  : إن كل ما سبق يثري التساؤل التايل      

اوف صعود اإلخوان سيئد اتمع املدين والقـوى        خم
السياسية، والناخبني يف مصر؛ ما بزغ مـن فـرص          
إعادة تأسيس النظام السياسي املصري على أسـس        

مستويات : تعددية ودميوقراطية؟ والبعض اآلخر يقول    
األداء تعين أن عملية اإلصالح قد انتـهت وحتتـاج          

تمام بتدعيم  حملفزات جديدة؟؟ ولذا ظهرت نغمة االه     
القوى الليربالية يف اتمع املـدين قبـل االهتمـام          
باالنتخابات، حىت ال يتكرر ما حـدث ويقتـرب         
اإلسالميون من الوصول إىل السلطة عـن طريـق          

إن احملك األساس حلماية عملية إعادة      ". الدميوقراطية"
التأسيس هذه للنظام املصري اجلديد، والذي سيثبت       

ة على اختالف أنواعها حبقوق     جدارة القوى السياسي  
الدميوقراطية؛ هو أن حتترم هذه القوى الرمسية وغـري         
الرمسية واجبات الدميوقراطية اليت يتشدق ا اجلميـع     
علنا، يف حني أم كمعارضة ال يـدافعون إال عـن           
معىن واحد للدميوقراطية، هي تلك اليت تأيت م فقط         

 موعـة   دون غريهم للسلطة، أو على األقل حتتفظ      
 الذي استبدوا به لعقود، حبجة أم       يأخرى بالكرس 

األقدر على اإلصالح والتغيري، واألقدر على محايـة        
مصلحة مصر؛ وهي حجة وذريعة مريضة ال تعين إال         
حماولة حفظ ماء الوجه أو الوجود علـى الـساحة          

السياسية ذاته يف حالة تغري السيناريو على غـري مـا     
  .يشتهون
مواطنـة بـال    : (ف األقباط  مغزى خماو  -2

  )46()دين؟
 حتالف قـوي    ظهر قبل وخالل االنتخابات   

االنعـزاليني  "مجع بني بعض العلمانيني املسلمني وبني  
من مسيحي مصر؛ فإذا كـان للفريـق        " والطائفيني

األول دوافعه للهجوم على اإلخوان؛ فـإن الفريـق         
الثاين يوظف املناخ لدعم مطالبة من مدخل انعـزايل         

 ال ينظر ملسيحي مصر كمواطنني، ولكـن        طائفي،
بل (ولقد دعم من هذا التوجه      . كأقلية ذات مطالب  

التصاعد يف الدور السياسي للبطريركية     ) كان وراءه 
األرثوذكسية؛ وهو األمر الذي ال يـستقيم وخـربة        
اجلماعة الوطنية املصرية عرب تارخيها، ومـع جهـود         

ني على حد   الوطنيني املصريني من املسلمني واملسيحي    
سواء، الذين يتصدون بقوة للدفاع عن والتأكيد على        
روابط اجلماعة الوطنية املصرية على أسس املواطنـة        

وعلى العكس؛ فـإن    . ومساواة احلقوق والواجبات  
منط تكرار بعض الوقائع عرب سنوات عـدة ماضـية          
وليس خالل االنتخابات فقط وبعدها؛ ليبني منحـى     

ر، هو الـذي يـثري    آخر من جانب بعض أقباط مص     
خماوف وهواجس مصر كلها حول مصري اجلماعـة        

  .الوطنية يف مصر
  :وأقصد ذا مسلسل األحداث التالية

 املظاهرات الغاضبة العنيفة بعد النشر عـن    -
  .ممارسات أحد الرهبان يف جريدة النبأ

تصعيد الغضب والعنف إىل حـد األزمـة        -
  .نالعنيفة مع إعالن بعض املسيحيات عن إسالمه

 إنتاج مسرحية تنال من رمـوز اإلسـالم        
وعقيدته باسـم مكافحـة اإلرهـاب والتطـرف         

  .اإلسالمي
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 وتصاعد هجوم أقباط املهجـر واتـضاح        -
حتالفهم مع التدخالت اخلارجية باسم ورقة األقليـة        

  .املسيحية
املتطرفني املسلمني،  " إسقاط الفواصل بني     -

كمـة  عنـد حما  " واإلخوان، واإلسالميني املستقلني  
اإلرهاب؛ حبيث تتحول هذه احملاكمة إىل حماكمـة        

  .لإلسالم واملسلمني على عمومهم
 مـن الدسـتور،     2 املطالبة بإلغاء مـادة      -

والربط بني مشكلة األقباط وبني إرهاب إسـالمي،        
  .واستدعاء هذا الربط مبناسبة وغري مناسبة

 اهلجوم على رموز إسالمية طورت فكـرا        -
  .عن مفهوم املواطنةإسالميا جتديديا 

 وجتدر مالحظة أن هذا النمط املتكرر من        -
األحداث مل يعد يتصل مبطالب األقباط، ولكن تعداه        
إىل جمال آخر، ويبدو أنه نوع من التحـرك اإلرادي          

، وحنـو  "لدى البعض حنو وضع الطائفية واالنعـزال      
االستقواء باخلارج، وحنو اعتبار كل ما يتصل بظهور        

المية ديدا لوضع حقـوق مواطنـة       املرجعية اإلس 
املسيحي؛ وهو األمر الذي يصعد بدوره من خماوف        
املسلمني، بقدر ميكن أن يكون أكرب مـن خمـاوف          

 من جراء صعود اإلخـوان؛ ذلـك ألن         املسيحيني
تصعيد مسألة خماوف األقباط؛ من الصعود السياسي       
لإلخوان ال متثل طفرة يف خماوف األقباط ألن هـذه          

-ب خالل األعوام الثالثة األخرية قد خرجت        املطال
 عن نطاقها التقليدي الذي يوصف      -كما سبق القول  

مبطالب حل املشكلة القبطية، إىل مطالـب أكثـر         
اتساعا أضحت ذات صبغة سياسية واضحة، لدرجة       

ملاذا اآلن كل ظهور ملرجعية إسالمية      : تدفع للسؤال 
سواء يف شكل مشروع سياسي أو حىت مـشروع         -

اري فكري على مستوى اجلامعات ومـستوى       حض
 يثري اخلوف والتهديد عند األقبـاط،       -اتمع املدين 

ويدفعهم للتساؤل عن مستقبل املواطنة والدميوقراطية،     

وعن عدم اكتمال االندماج الوطين نظرا لالحتقـان        
  .لدى املسلمني

ويف املقابل فإن القراءة يف معـىن أن يكـون      
سالمية؛ يتطلـب الـوعي     حلزب أو مجاعة مرجعية إ    

 أنه حزب أو مجاعة اختارت      -أوهلماألمرين هامني   
اللعب السياسي وفق قاعـدة التعدديـة والتـداول         
السلمي للسلطة، ولكن انطالقًا من مرجعية إسالمية،       
واستنادا عليها؛ وهي مرجعية ذات أصول تؤسـس        
وتنظر للتعددية ولإلنسانية وللمساواة والعدالة، ولكن     

مة قيمية ونسق معريف جيد مصدره يف نص        وفق منظو 
مقدس، وجيتهد من حوله بـشر يف ظـل أوضـاع           

  .متغرية، ووفق أصول منهاجية منضبطة
 الفارق بني املرجعيـة اإلسـالمية،      -ثانيهما

وبني الربط بني الدين والسياسة على منط معني؛ هو         
الذي حيرك املخـاوف؛ أال وهـو منـط الـدول           

بول املرجعيـة اإلسـالمية     ومن مث فإن ق   . الثيوقراطية
مرجعية لألمة هو أوسع بكثري من قضية العالقة بـني       

األخرية هي الـيت تـثري اامـات      . الدين والسياسة 
املسيحيني باسم اخلوف علـى حقـوق املراطنـة          
واملساواة، اعتقادا أن مرجعية إسـالمية البـد وأن         
جتهض بالضرورة التعددية السياسية واتمعية حىت لو       

  .بالتعددية الدينيةقبلت 
ومن هنا حنتاج ملراجعة مقولة إن املواطنة، بل        
والعلمانية وإن احتملت الـدين؛ فهـي ال حتتمـل          
مرجعية دينية؛ وذلك إذا كان األمر يتصل باإلسالم        
نظرا الختالف طبيعته كدين عن األديان األخـرى،        
ونظرا ملوضعه من اخلصوصية الثقافية الرشيدة للشعب    

ارنة بشعوب أخرى مل يعد للدين موضع       املصري، مق 
بني مصادر مرجعية نظامها العام، أو قيمها الثقافية،         

  .وإن وجد كمرجعية لبعض األحزاب
كما حنتاج من ناحية أخرى مـن جانـب         
أصحاب املرجعية اإلسالمية على الصعيد الـسياسي       

أن يدعموا اجتاههم بتقـدمي توضـيحات      ) اإلخوان(
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اقفهم من كثري مـن     ومشروعات تفصيلية حول مو   
القضايا اليت تثري االلتباس، ويتم استخدامها ضـدهم        
بقصد أو من دون قصد، سواء كانت قضايا تتـصل        

، أو جتاه قـوى     )احلزب احلاكم (باملوقف من النظام    
املعارضة األخرى، أو جتاه األقباط، أو جتاه الـشعب         

  .املصري، وأخريا جتاه العامل
عواقـب  -: وعلى رأس هذه القضايا ما يلي     

استقطاب احلياة السياسية املصرية بني إخوان وحزب       
وطين، وضرورات االنفتاح على األحزاب األخـرى       

  .لدعم مناخ تعددية حقيقية
 حتمل األغلبية املسلمة ملسئوليتها جتاه محاية       -

االندماج الوطين والطمأنة ضد املخاوف اليت تثريهـا     
واالجتاهـات  االجتاهات االنعزالية والطائفية القبطية     

املتطرفــة اإلســالمية؛ ومــن مث ضــرورة بلــورة 
األطروحات الفكرية والسياسية حول العالقة مـن        

اإلسالمي مـن مرجعيـة إسـالمية،       / املدين/الديين
  .وداللتها بالنسبة حلقوق املواطنة

 تعبئة اجلهود ليس فقط من أجل اخلدمات        -
االجتماعية االقتصادية لقاعدة الناخبني؛ ولكن مـن       

ل عالج أمراض اتمع الثقافية، وعلـى رأسـها         أج
التعصب والتطرف الديين، وعدم املباالة واإلذعـان       

  .لالستبداد
كذلك االهتمام مبناقشة الثقافـة التحتيـة       -

القبطية، واملطالبة مبساحة عامة للخطاب املـسيحي؛       
حىت ميكن التعرف على أركانه وركائزه؛ ومـن مث         

لة االحتقان بـني    مدى مسئوليته بدوره عن خلق حا     
  .املسلمني واملسيحيني

إن جهودا فكرية وجمتمعية وسياسـية علـى      
هذه األصعدة السابقة؛ البد وأن تعيد صياغة الصورة        

أو (للقوى الـسياسية    " مشروع إسالمي "عن كون   
ذات املرجعية اإلسالمية، هي بالـضرورة      ) الفكرية

ضد املواطنة، وغري حقوقية وغري إنسانية على األقـل    
علما بأن قد   . وفق املفاهيم العلمانية احلداثية التقليدية    

بدأت منذ عقود مراجعة موضع الدين من املواطنـة         
والعلمانية يف املدارس املعرفية والفكريـة والنظريـة        
الغربية، على حنو يشري إىل استدعاء الدين جمـددا إىل      

  .)47(هذه الدوائر
... فهل سنظل ملكيون أكثر من امللكيني

  ؟..ذاوملا

بني احلـوار   :  العالقة مع اآلخر   -ج
  وبني اإلرهاب واملقاومة

ومل تقتصر إشكاليات اخلصوصية الثقافيـة      
على الداخل؛ ألن اإلصالح مل يعد داخليـا فقـط          
ولكن المتداداته اخلارجية أكثر من مستوى؛ فـإىل        
جانب التأثريات والضغوط اخلارجية علـى قـضايا        

مـا سـبق    ك(وموضوعات وعمليات اإلصـالح     
؛ فإن هذه القضايا واملوضوعات يف معظمها       )شرحه

ومن أمههـا   .. هي أيضا يف صميم احلوار مع اآلخر      
ويف أحيـان   .  املقاومـة  /قضية العنف بني اإلرهاب   

  . كنقيض للحوار-أو اإلرهاب–أخرى يبدو العنف 
ويتوقف األمر بالطبع عنـد منـط احلـوار         

 كـان   وإذا. املقصود ومنط كل من العنف املقصود     
الغرب هو الذي يبادر دائما بالدعوة إىل احلـوارات         
ومأسستها مع العامل اإلسالمي، باعتبارها أداة مـن        
-أدوات إدارة الصراعات سلميا؛ فإن هـذا يعـين          

 أنه يلقي مبسئولية الصراعات على      -ضمنيا وصراحة 
الطرف الذي يدعوه للحوار، أمالً أن ميارس عليـه         

ر، يف نفس الوقت الـذي ال  تأثريه على مستوى الفك 
تكف أدواته العسكرية عن العمل ضد من يتـهمهم         
بالعنف أو اإلرهاب؛ ومن مث فإن التوقف عند هاتني         
القضيتني بعدما تناولناه من قضايا اإلصالح ليحمـل        
يف حد ذاته داللة عن مغزى العالقة بني اخلـصوصية          
الثقافية واإلصالح؛ فاخلارج يتدخل حتـت ذريعـة        

يسمى باإلرهاب ضده، يف حني أن الـنظم        وقف ما   
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احلاكمة ما زالت تستعدي اخلـارج علـى قـوى          
  .املعارضة ضدها باسم ما ميثلونه من إرهاب ضدها

، هل احلوار هو حوار األكفاء أو       فمن ناحية 
احلوار النقدي؛ أم هو حوار بال سيادة؛ أي حـوار          

يف كلتـا   . االعتذار والدفاع أو اإلذعان واالستسالم    
تني اخلصوصية الثقافية للطرف املدعو للحـوار       احلال

تكون هي احملك على الطاولة؛ سعيا حنـو تعـديل          
وخطوة البداية هي توصية    . منظومة قيمها أو تغيريها   

وأول خطـوط اـام الثقافـة       . االام واإلدانة هلا  
إىل (اإلسالمية هو أا ثقافة عنف وموت وإرهـاب         

صبح احلـوار   ؛ ومن مث ي   )جانب أمور أخرى بالطبع   
هو جمرد حوار اعتذار ودفاع وتربيـر، يف حـني أن           

احلوار النقدي وكذلك   : األمر يتطلب منهجا مغايرا   
، مث حني   )حني تقتضي الظروف ذلك   (حوار السالح   

يتخطى االام حدوده ليصبح هجوما على العقيـدة        
اإلسالمية ورموزها وإساءة وحتقري إليها باسم حريـة     

ربز التسييس املتعمـد للحـروب      التعبري؛ أي حني ي   
الثقافية، هنا ال يـصبح االسـتمرار يف احلـوار إال           
استسالما وإذعانا يـستوجب اإلدانـة، وال يقبـل         
االستمرار فيه إال بشروط أال وهي شـروط جتـرمي          

، )48(املعاداة لإلسالم مثل جتـرمي املعـاداة للـسامية    
وكذلك شرط عدم تسييس احلوار بني أطراف غـري         

  . من حيث توازن القوى املاديةمتكافئة
 /فإن قـضايا العنـف    : ومن ناحية أخرى  

 املقاومة تقتضي توقفًا أكرب عند ما تـثريه         /اإلرهاب
  .من إشكاليات اخلصوصية الثقافية

فمن واقع متابعة النقاشات اليت تراكمت منذ      
احلادي عشر من سبتمرب، وجتـددت مـع تـوايل          

سواء يف الغرب   : التفجريات الكربى عرب أرجاء العامل    
تركيـا،  (، أو يف العامل اإلسـالمي       )مدريد، لندن (

إندونيسيا، السعودية، اليمن، مصر، األردن، وتونس،      
؛ وهي النقاشات الـيت تركـزت حـول         )واملغرب

تشخيص هذه األحداث وتفسريها وداللتـها؛ جنـد      

أنفسنا مرة أخرى أمام رؤى خمتلفة حول العالقة بني         
من الواضح أن تفجـريات     و. )49(الثقايف والسياسي 
قد أبرزت ملمحا ) 2005يوليو (لندن وشرم الشيخ   

جديدا يف هذا اجلدال؛ هو مزيد من الـضغط علـى     
املسلمني واالام هلم بعدم اإلدانة الكافية للتفجريات،       
وبعدم التحرك الفعلي لوقف التطرف بل واملـساندة        

) من مسلمي الغرب  (الكافية له مما خيلق قنبلة موقوتة       
  .ال أحد يعرف مىت تنفجر ضد اتمعات الغربية

 مث 2005فمنذ تفجريات لندن يف يوليو 
شرم الشيخ ازدهرت التعليقات والتحليالت حول ما 
إذا كان العرب واملسلمون يدينون األعمال اإلرهابية 

فإذا كانت . بدرجة كافية، وبدون تربير سياسي هلا
رمسية وغري تصرحيات اإلدانات مل تتوقف من جهات 

رمسية من مسلمي الغرب وبالطبع من الدول 
اإلسالمية، حاملة اإلدانة لكل أنواع قتل املدنيني؛ إال 
أنه يف املقابل تصاعدت التساؤالت عن مدى فاعلية 
مثل هذه اإلدانات املعلنة، حىت لو مل تكن ترتبط 
بتربير أو حتفظات كما كان حيدث من قبل، طاملا ال 

ثر ثقالً مثل مكة واألزهر، تصدر من جهات أك
وطاملا ال تتضمن ضغطًا كافيا على املسلمني يف كل 

هذه .  خارجني عن امللةمكان العتبار اإلرهابيني
احلالة اليت ميكن استكشاف مالحمها من متابعة ورصد 
التعليقات يف بعض الصحف الغربية الكربى؛ بل 
وتصرحيات رمسية يف الغرب، ومواقع الشبكة 

ونية، وكان يقابلها حالة أخرى تلقي اللوم اإلليكتر
على السياسات األمريكية والربيطانية، وكذلك 

  .اإلسرائيلية، يف العامل اإلسالمي
ويف حني وجدت التعبريات عن احلالة األوىل       
من يركز الضوء عليها ويربزها؛ مل حتظ احلالة الثانية         

استمرار ما يسمى   : مبثل هذه الفرصة؛ مما يعين أمرين     
إلرهاب بالرغم من كل السياسات املتبعة ملواجهته،       ا

واستمرار حكومات القـوى الكـربى يف حتميـل         
املسلمني مسئولية هذه الظاهرة، يف وقت اسـتمرت        
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فيه جيوش وسياسات هـذه الـدول يف االعتـداء          
الصريح والضمين على أراضي وشعوب العامل العريب       
ية واإلسالمي؛  مما جعل من العرب واملسلمني الضح       

  .واجلاين يف نفس الوقت
املقاومـة،  / وحول العالقة بني اإلرهـاب    

وحول تفسري األحداث من حيث وزن كـل مـن          
العوامل الثقافية والسياسية بصفة عامة، وفيما يتصل       
باحلالة املصرية بصفة خاصة؛ ميكن التمييز على صعيد      

 بني ثالثة اجتاهات    )50(النقاشات اليت تراكمت حوهلا   
  :أساسية

يقدم الرؤية اليت تعلي مـن       -اه األول االجت
يف تفسري اإلرهاب وعالجه، ولو بدون      " الثقايف"قدر  

ألن مثة أسبابا سياسـية     ؛  "السياسي"االنفصال عن   
مثل الظلـم والقهـر     (وثقافية واقتصادية واجتماعية    

تطرح ) واملعاناة وغياب العدالة، وعدم تكافؤ الفرص     
، وبناء نظـم    بالضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد    

تربوية وتعليمية واجتماعية جديدة، تـضمن قيـام        
. جمتمع قائم على العدالة واملساواة وقبـول اآلخـر        

ويتضح من هذا املدخل وعدم االقتراب من األبعـاد         
اخلارجية املتمثلة يف سياسـات القـوى العظمـى         

وأوضاع النظام العاملي   ) وحلفائهاالواليات املتحدة   (
يف دوائر عربية وإسـالمية     –قى  بصفة عامة، واليت تل   
 ااما باملسئولية عن اإلرهـاب      -بل وكذلك غربية  

قدر مسئولية العوامل الداخلية؛ وعلى رأسها العوامل       
  .الثقافية والدينية

كما أن هذا االجتاه األول يركز على 
الصياغات العقلية لألفكار؛ أي األفكار والتصورات 

 -يف نظره–اب اليت تفرز العنف املادي؛ ألن اإلره
ثقافة، واحلديث عن أبعاد سياسية ال يعين أنه ظاهرة 
  .سياسية؛ فهو يعين استئصال املختلف فكريا أو دينيا

 يركز على الطابع الـسياسي      -االجتاه الثاين 
  :للقضية ويقدم األسانيد التالية

مبعىن ( تعدد الدوافع السياسية لإلرهاب  -
حترير األرض، : لمث) ترويع املدنيني ألسباب سياسية

االستقالل القومي، مقاومة راديكالية عاملية ضد 
ناهيك عن .. اهليمنة والعوملة، وتقوم ا مجاعات 

دول متارس أو كانت متارس أيضا اإلرهاب مثل 
، جنوب إفريقيا، )بينوشيه(أملانيا النازية، شيلي 

 .إسرائيل
 اإلرهاب ال دين له وال أيديولوجية،  -

ي لإلرهاب متارسه الواليات والتوظيف السياس
املتحدة وإسرائيل من جانب، والنظم االستبدادية من 
جانب آخر، وذلك بالتركيز على منط معني دون 
غريه من اإلرهاب؛ وهو اإلرهاب اإلسالمي 

وصم : والتخويف منه؛ حتقيقًا ألهداف حمددة مثل
املقاومة باإلرهاب، أو االستمرار يف احلكم، أو 

قضايا أكثر خطورة وأمهية على لصرف النظر عن 
  .املستوى العاملي أو الوطين واإلقليمي

 خطأ االعتقاد أن اإلرهاب هو مصدر  -
التهديد للعامل اآلن؛ ألن وزن ما ميثله من ديد ال 
يقارن بوزن مصادر أخرى تريد القوى العاملية 

الوجود العسكري : صرف النظر عنها، مثل
لم يشهد العامل ف. األمريكي يف املنطقة العربية

اإلسالمي منذ بونابرت وبداية االحتكاك املباشر مع 
الغرب أعماالً إرهابية مرتبطة بالغلو اإلسالمي؛ مما 

 املوجود يف كل -ملاذا مل يؤد الغلو: يدفع للتساؤل
 إىل أعمال عنف وإرهاب حىت عام -زمان ومكان
 ؟1974
 القاعدة وابن الدن بداية مرحلة جديدة  -

ب املرتبط باإلسالميني، ولكن على من اإلرها
الساحة العاملية وليس الوطنية فقط، ودف إحداث 
تغريات عاملية كمدخل لتغريات داخلية؛ مما يشري إىل 

رهاب وجذوره يف النظام الدويل أن مكمن اإل
املهمني، وعلى عكس ما حياولون إيهامنا به من أن 

قد ول.  ومنابعه إمنا تكمن فينا حننبجذور اإلرها
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راكم على هذه األطروحات جمموعة أخرى من 
  .األسانيد

وبالنظر إىل موضع البعد الثقـايف وتـأثريه،        
وخاصة ما يتصل بالدين من هذه االجتاهات؛ ميكـن        

 اقترب ولو بصورة    املوقف األول : التمييز بني موقفني  
ملتفة من تأكيد كون هذا التطرف جتاه اآلخـر أو          

يكليـة يف فكـر     التعصب والتمييز ضده هو صفة ه     
وعقول املسلمني، وعلى حنو ال ميكنهم إخفاءه مبـا         

ـ    ، "اخلطاب اإلسالمي املـراوغ   "أمساه هذا الفريق ب
الذي وإن أدان التطرف والعنف ضد املدنيني؛ فهـو         
يربره إما بالفهم اخلاطئ لإلسـالم، أو بالـسياقات         

ويف حني اجتمع   . الداخلية واإلقليمية والعاملية احمليطة   
ن على مدخل الفهم اخلاطئ لإلسالم الـذي      إسالميو

يقود للتطرف؛ فلقد اجتمع علـى املـدخل األول         
علمــانيون مــسلمون ومــسيحيون يتطرفــون يف 

اإلرهـاب  "تشخيـصهم وتفـسريهم ملـا أمسـوه     
؛ "املشكلة القبطية يف مصر   "، وملا يسمونه    "اإلسالمي

حيث من املالحظ أن حديثهم عن اإلرهاب قد اجته         
 إراديا إىل احلديث عـن العالقـة بـني          إراديا أو ال  

  .مسلمي مصر ومسيحييها
 بني هذين االجتاهني؛ وهـو      االجتاه الثالث 

للتطرف،  االجتاه الذي وإن مل ينكر تأثري البعد الثقايف       
ولكنه رأى أن طبيعة السياق احمليط داخليا وخارجيا        
هي اليت حتركه ليتجسد يف شكل مادي عنيـف، أو          

على اعتبار أن التطرف مسة قائمة يف كل     يظل كامنا،   
مـا  : األزمان واألماكن والعصور، ويظل الـسؤال     

أسباب تكوينها وكيف تنفجر؟ وتراوحت اإلجابات      
  :عن هذا السؤال ومن بينها ما يلي

خطأ االستقطاب الثنائي بني تأثري     : من ناحية 
عامل ثقايف، وتأثري عامل سياسي داخلي وخـارجي        

إلرهاب؛ فال ميكن إنكار تـأثري      عند تفسري أعمال ا   
أحدمها حلساب اآلخر، مهما كان منطلقنا السياسي       
أو الفكري أو األيـديولوجي؛ وذلـك العتبـارين         

أوهلما أن املرحلة الراهنـة مـن تطـور         : أساسيني
العالقات الدولية تشهد بروز أمهية البعد الثقايف على        
 الساحة الدولية، وكذلك جتدد االهتمام حبقيقة تأثري      
هذا البعد وأمناطه، وبالطبع يقـع يف قلـب هـذه           

ولذا . االهتمامات منطقة العالقة بني اإلسالم والغرب     
باملنظار التقليـدي   " الثقايف"ال ميكن النظر اآلن إىل      

الذي مل يكن يعتربه يف صميم تفاعالت الـسياسة أو   
سياسـيا بأشـكال    " الثقايف"دراستها، فلقد أضحى    

على " السياسي"دة تعريف   عدة، وخاصة يف ظل إعا    
صعيد العلم واحلركة على حد سواء؟ ولعل الـسؤال      

ملـاذا  : الذي جيدر اإلجابة عنه مبوضوعية وعلمية هو      
إىل ساحة أولويات القوى السائدة يف      " الثقايف"صعد  

النظام  الدويل؟ وملاذا تم مـثالً مبتطـريف العـامل           
 اإلســالمي وال تنظــر إىل املتطــرفني الــسياسيني

تحالفني مع املتطرفني الدينيني يف اإلدارة األمريكية       امل
؟ وهلذا فإن التوازن يف النظر والتدبر       2000منذ عام   

ضروري وهام؛ ألنه ال ميكن التركيز علـى البعـد          
الثقايف لدى املسلمني عند تفسري اإلرهاب ونـسقطه        
  .لدى اآلخر عند تفسري سياسام جتاهنا وجتاه العامل

نعـي أن االـام لـيس       بل جيب علينا أن     
للمسلمني فقط اآلن بل لإلسالم أيضا هو اام ثقايف         
ذو وظيفة سياسية أساسية، وعلى حنـو يـستكمل         

، ويف  "الثقايف"مشوار السياسة األمريكية يف توظيف      
، بأمناط متعددة ويف حـاالت متتاليـة        "الدين"قلبه  

، وذلك بالرغم من    "السياسي واالقتصادي "لتحقيق  
ت عن أمهية العلمانية وعن فصل الـدين        كل املقوال 

عن السياسة، وعدم توظيف الدين يف السياسة؛ وهي        
" اإلسـالميني "املقوالت اليت تربز أساسا يف مواجهة       

  .بكل تيارام الوسطية والراديكالية على حد سواء
القول إن النقد للفكر    :  ومن ناحية أخرى   -

ب من  السياسي اإلسالمي ليس نقدا لإلسالم يستوج     
والفكـر  . البعض الثورة عليه أو احلـساسية ضـده   

املتطرف موجود دائما، على اعتبار أنه منط من أمناط         
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الفكر ال ميكن إنكاره، ولكنه االسـتثناء يف كـل          
وما يدفعه للربوز والتجسد املـادي هـو        . األحوال

ظروف حمددة؛ ولذا فلو مل تكـن هنـاك سياسـة           
الفكر والسلوك  الواليات املتحدة وإسرائيل ألضحى     

ويف املقابل فالفكر   . اإلرهايب أكثر ضيقًا وأكثر تقييدا    
املتطرف ليس جمرد رد فعل لالستعمار أو السياسات        
. الظاملة، فتلك األخرية ال تنشئه ولكنها تكشف عنه       

ولذا فلو كان اإلرهاب جمرد رد فعل لكان اليابانيون         
 1965، و 1945 أوىل بالقيام به بعد      نوالفيتناميو
وباملثل تفجريات شرم الشيخ ليـست      . على التوايل 

جمرد انتقام أو رد فعل ملا حدث من انتهاكات أمنية          
بعد تفجريات طابا؛ ولذا فإن اإلرهاب هـو نتـاج          
ثقافة عنف من ناحية، ونتاج عوامل عديدة حميطـة         
. من ناحية أخرى جتعله يربز يف مرحلة دون أخـرى      

ـ       اج لثقافـة   ومواجهة اإلرهاب على هذا النحو حتت
  .مضادة، بقدر ما حتتاج لتغريات جمتمعية وسياسية

  
حول : نتائج التحليل: حملور الثالثا

: كيفية تفعيل التغيري السياسي واتمعي
  :املنطلقات واإلجراءات

إذا كان الربط بني األبعاد السابق عرضها يف        
على األقل مـن منظـور      –خريطة واحدة يكشف    

يف ) النواة الصلدة (الناظم   عن اخليط    -قراءيت الذاتية 
حديث العالقة بني اخلصوصية الثقافيـة واإلصـالح     
السياسي ليس يف مصر فقط، بل والعـامل العـريب          
واإلسالمي؛ فإن إشكاليات هذه األبعـاد واجلـدال        

  .بينها تبني ثالثة أمور أخرى
خطأ الرؤية القائمة علـى     : األمر األول هو  

الثقايف والـسياسي   االستقطاب والثنائية بني اجلانبني     
سواء يف تشخيص وتفسري الدوافع لإلصالح، أو يف        (

، ومع األخذ يف    )تصميم السياسات وحتديد أولوياا   
االعتبار الفروق بني املواقـف املعرفيـة التأصـيلية         

-والفكرية، وبني املواقف السياسية؛ فإنه ال جيـب         
 الفصل التعسفي بـني     -وفق منظور حضاري قيمي   

أو اعتبار أحـدمها مـتغريا مـستقال        هذين اجلانبني   
االستراتيجي البد  / واآلخر تابع؛ ذلك ألن السياسي      
الثقـايف لـيس    / وأن يكون قيميا، كما أن الـديين      

بالضرورة منقطعا عن املصاحل، كما أنه أيضا ومبعناه        
غري احملصور يف العقيدة فقط أو الثقافة باملعىن       (الواسع  
وإدارة املــصاحل يف صــميم الــسياسات ) الــضيق

  .والصراعات
ومن مث؛ فإن النظر والتـدبر يف اإلصـالح         
يقتضي الرؤية الـشاملة والكليـة واالسـتراتيجية،        
باعتبارها األساس يف اإلصالح الرشيد والفاعل؛ فهي       
اليت تساعد علـى جتـاوز الثنائيـات يف اـاالت         

دميوقراطية أوالً أو عدالـة اجتماعيـة،       (واألدوات  
والً أم تنمية اقتصادية، دميوقراطية أوالً أم       دميوقراطية أ 

  ).تغيري ثقايف أو العكس يف هذه الثنائيات
مبعنـاه  " احلضاري/ الثقايف"وبناًء عليه يصبح   

الواسع هو البيئة واإلطار، وهو املتغريات الوسـيطة        
الفاعلة يف إجناز العمليات اجلامعة بـني املـدخالت         

  .واملؤدية إىل املخرجات
إن التفاعل بني قـوى احلفـاظ      : األمر الثاين 

على الثابت، مع االستجابة للتغريات مبا ال ينال مـن    
هذه الثوابت وبني قوى االستجابة للمـتغريات دون        
: اعتبار للثابت؛ إمنا ترن بسياق التفاعل وحمدداتـه       

هل هو سياق التثاقف والتفاعل التلقائي الذي ينساب  
ي اهلادئـة،   عرب عمليات التفاعل اإلنساين واحلضار    

والذي تتشكل يف ظلـها مـوازين العالقـة بـني           
اموعتني من القوى، على النحو الـذي يعكـس         
أوزاا الفعلية يف اتمع، عرب عملية تارخيية ممتدة، أم         

من الداخل أو مـن     (هو سياق الضغوط والتأثريات     
، اليت تدفع حلدوث طفـرات مـصطنعة أو         )اخلارج

، يكـون مـن شـأا       فجائية لصاحل خنبة أو أخرى    
اإلخالل بالثقافة السائدة، على حنو يفرز اضطرابات       
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وحيول دون حدوث اإلصالح الرشيد مبعناه الشامل،       
ذلك بالرغم من ارتداء هذه الطفرات أردية ما يسمى        

  اإلنساين املشترك عامليا؟
فإن لكل من هذين السياقني تأثرياتـه علـى    

 خصوصيتنا،  النواة الصلدة يف  " اإلسالم"مفهومنا عن   
وعن موضعه من اإلطار املرجعي لإلصالح الـشامل        
أو لإلصالح السياسي واإلصالح اتمعي كل على        

عـن الـدين   " اخلربة الغربيـة "حدة، مقارنة مبفهوم    
وموضعه من الدولة واتمع؛ ذلـك ألن النمـوذج         
املعريف اإلسالمي هو منوذج مفتوح على املـتغريات،        

ولقد تعـرض دائمـا    . وابتوإن كان مغلقًا على الث    
للتأثريات اخلارجية، ولكن اجلديد يف املرحلة الراهنة       
من ضغوط العوملة على هذا النموذج، متضافرة مـع         
ضغوط احلرب األمريكية على اإلرهاب؛ هو امتـداد     

  .التحديات إىل مجهور الناس وليس النخب فقط
ولذا مل يعد حـديث اخلـصوصية الثقافيـة      

سئول عن التـأزم أو بوجههـا       بوجهها السليب امل  (
اإلجيايب الذي يكمن يف جتديده وتفعيله إمكانيـات        

هو حديث خاص خبريطـة  ) للخروج من هذه األزمة 
النخب وتوازن عالقاا، ولكن أضـحى حـديث        
مستقبل أمة بعد أن امتدت الضغوط والتـأثريات إىل      

، وهـو  )وخط التجديد املرتقب(خط الدفاع األخري    
مهور الناس، يف حماولة للتغري لـيس      الفضاء الثقايف جل  

هناك رضاء عام على أا من قبيل اإلصالح الرشيد،         
  .)51(بل اإلصالح الضال

وإذا كان فريق يرى أن عمليات اإلصـالح        
والتغيري حتركها عادة النخب، وليس اجلماهري؛ فـإن        
املرحلة اآلنية من اخلربة املصرية تبني أن ميزان القوى         

اإلصالح الرشيدة والـسريعة،    ليس يف صاحل مطالب     
 سيناريو االنفجار الشعيب الذي    -ويف مقابل –ومن مث   

لن يبقي على شيء، أو سيناريو استمرار اإلرهـاب         
وتصاعده؛ فإن السيناريو الوسيط هو حراك مـدين        
وشعيب يساند بفعالية خنب املعارضة، وخيلـق طاقـة      

ضغط حقيقية على النظام القائم من أجل إصالحات        
ما هو  : ولكن يظل السؤال  . ة وسياسية رشيدة  جمتمعي

مصدر هذه الطاقة وهذا احلراك املرتقب، ومـا هـو    
  إطاره املرجعي ومن الذي يقوده؟ وكيف؟ 

 يتحدث عـن    )52(اجلدير بالذكر أن البعض   
أسلمة الدميوقراطية على اعتبار أا السبيل لتحقيـق        
االستقرار والتنمية ومقاومـة اإلرهـاب يف العـامل         

مي، ويعين بذلك صياغة ركائز الدميوقراطيـة       اإلسال
مبفـردات  ) وهي االختيار، التنافس، حكم القانون    (

  .إسالمية يعينها مجهور الناس
إن التمـسك باخلـصوصية     : األمر الثالـث  

الثقافية بصفة عامة، وبالنواة الصلدة يف خـصوصيتنا        
، ليس بالضرورة ضد متطلبات     )الدين(بصفة خاصة   

  .أمامهاإلصالح أو عائقًا 
الـيت  –وإذا كانت جتربيت الصني واليابـان       
 قـد   -جيري دائما املقارنة بينهما وبني جتربة مـصر       

وفق رؤية  –حققتا جناحهما على عكس مصر ألما       
أي " النواة الـصلدة  " قد أسقطتا قضية     -)53(البعض

الدين؛ إال أنه وفق رؤى أخرى فاحملك ليس عامـل          
؛ ألن البوذية   الدين فقط، ولكن أي منط من األديان      

والكونفوشية، وإن كانت أديان وضـعية، إال أـا         
النواة الصلدة للخصوصية الثقافية هلاتني التجـربتني،       

فيما عـرف بـالقيم     –ولقد كانت هذه اخلصوصية     
 من أهم مفسرات جناح هذا التجارب وفق     -اآلسيوية

وبناء عليه فال حمـل     . )54(رؤية اجتاهات حبثية متنوعة   
 التمسك باخلصوصيات باعتبارهـا     لقبول فكرة عدم  

عائقًا، إال أن موضع النواة الصلدة يف خـصوصيتنا         
هو الذي جيب أن نفطـن إىل       ) املرجعية اإلسالمية (

متيزه وتفرده سواء يف مناورات قـوى داخليـة، أو          
ضغوط قوى خارجية، أو عـرب قنـوات التحـالف      

  .بينهما
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وبناء على كل ما سبق؛ فإن إشكالية كليـة         
ني الصفحات السابقة يف الدراسة تتلخص      وجامعة ب 
  :)55(يف اآليت

هل إعطاء أولوية للدفاع عـن اخلـصوصية        
الثقافية واهلوية والدين يؤثر على فرص إصالح القوى        
املادية، على النمط الغريب التحديثي وأخذًا منه ونقالً        
عنه؟ وهل احلفاظ على اهلوية واملقومات احلـضارية        

من الداخل وبالداخل؟   هو الشكل الوحيد لإلصالح     
هل يقتصر على   : وما معىن إذن اإلصالح من الداخل     

ميكن أن ميتد إىل غريها من القضايا؟        اهلوية فقط، أم  
وما هي حدود العالقـة الـصحية مـع اخلـارج           
وضوابطها، بفرض عدم إمكانية فصل الداخلي عـن        
اخلارجي يف عمليات اإلصالح الفكرية والـسياسية       

  واتمعية؟
ـ   ن يف الـدائرة احلـضارية العربيـة        هل حن

اإلسالمية، ونظرا لإلرث التارخيي املعقد لعالقاتنا مع       
أوربا والغرب بصفة عامة؛ أكثر اهتماما من غرينـا         
بالتهديد ضد اهلوية والثقافة والدين؟ وهل ذلك نظرا        
ملوقعنا اجلغرايف احلضاري يف قلب الـدنيا، والـذي         

-ة تعرضنا دائمـا     جيعل من منطقتنا عقدة استراتيجي    
 لضربات التدخل اخلارجي بكل     -وعلى عكس غرينا  

صوره وأشكاله بدون توقف، طاملا مل يتحقق تطويعنا        
  احلضاري الكامل؟

وهل يفسر هـذا الوضـع تركيـز روافـد       
 علـى   -وهي القومية واإلسالمية  –إصالحية أساسية   

قضية مدى تأثر اهلوية واخلصوصية واالستقالل سلبيا       
ت التحديثية املفروضـة حتـت ضـغوط       باإلصالحا

اخلارج؟ وهل هذا التركيز، وما ترتب عليـه مـن          
انقسامات بني القوى االجتماعية حـول مرجعيـة        

 فشلَ عمليات   -كما ينحو البعض  –اإلصالح؛ يفسر   
إصالح القوى املادية، نتيجة اسـترتاف اجلهـود يف         
صراعات اهلوية والثقافة والدين، وما يترتب عليهـا        

ات االنغالق والتعـصب والتطـرف؟ أو       من اجتاه 

يف ظـل   –العكس، أي أن تنجح إصالحات مادية       
 وإن ظلت أبواق الدفاع عن اخلصوصية تدق        -التبعية

  .بدون صدى أو مردود إجيايب ملموس
وإذا كان البعض قد أجاب ضمنيا باإلجياب       

هل : عن هذه األسئلة فإن هذا جيعلنا نتساءل صراحة       
واخلـصوصية مـن جـداالت      استبعاد قضية اهلوية    

اإلصالح هي سبيل جناحه يف منطقتنا؟ ومـا معيـار      
النجاح عندئذ؟ إال أن البعض اآلخر كـان أكثـر          

فعلى سـبيل   . وضوحا وصراحة يف اإلجابة بالسلب    
حماضري حممد يف كتاب جيمع خطـب    . املثال يقول د  

اإلسـالم واألمـة    "وكلمات خمتارة له حتت عنوان      
  ):52 -51ص"(اإلسالمية
يف وقت الحق من التاريخ اإلسالمي؛ جنـد    "

أنه ما من جمتمع إسالمي أو دولة بعينها بدأت سعيا          
حثيثًا إلحداث التنمية وامتالك املعارف واملهـارات       
املختلفة لتعزيز قدراا، مبا يوفّر هلا إمكانيـة محايـة          
األمة اإلسالمية، إال وثار اجلـدل الـديين العنيـف          

توجهها اجلديد، األمر الذي    واخلالفات احلادة حول    
يؤدي إىل صرف العقول وتبديد طاقات اتمع مـن         
خالل االجنرار وراء محالت الدفاع عمن يـسمون        
أنفسهم باملسلمني املتقـدمني يف مواجهـة هجـوم         

وحىت إذا كان أعداء اإلسالم يقفون على       . السلفيني
األبواب، فإن املسلمني لن جيدوا حرجا يف تـصعيد         

 والصراعات اليت تعصف مبجتمعهم، وهي      اخلالفات
"... صراعات مل ينجحوا على مدى التاريخ يف حلّها       

فإن الدفاع عن املسلمني وبلدام، والـدفاع عـن         "
األمة يف مواجهة ادفني وأعدائها احلقيقني، سينتهي       

وهكذا نالحظ أن انـشغال     ... إىل اإلمهال والنسيان  
    م بني بعضهم بعضا واندفاعهم باجتاه   املسلمني خبالفا

تصعيدها، غالبا ما يقودهم إىل االسـتعانة بالكفـار        
"... للقضاء على أعدائهم من إخـوام املـسلمني       

نتيجة النشغال املسلمني باجلدل العقيم حول أيهـم      "
أحق بادعاء متثيل اإلسالم الصحيح؛ فـإن مـسرية         
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بلداننا اإلسالمية متضي يف اجتاه عكسي، متراجعة عن      
لتطور يف العامل؛ ألا عاجزة عـن مواكبـة         ركب ا 

التحوالت اليت جتري من حوهلا، مما يـسهل علـى          
وفيما حتاول األطراف إلقـاء     . اآلخرين اهليمنة عليها  

الالئمة على املستشرقني بزعم أم ضلّلوا املـسلمني        
عن النهج اإلسالمي القومي؛ فإنه ال يوجد أي طرف         

أنا على يقني   . قنيمن بينها جيرؤ على جتاهل املستشر     
بأنه حىت إذا مل يكن هناك مستشرقون، فإن املسلمني         
لن يعدموا سببا لالختالف واجلدل حول التفاصـيل        

  "...التافهة بشأن الدين والعقيدة
عواطف عبد  . د(كذلك وفقًا للبعض اآلخر     

فإن التيار الذي   ") التحديات الثقافية للعوملة  : "الرمحن
ـ     ة ويعتـرب الرجـوع إىل      يركز على األصول الثقافي

األصول األوىل لإلسالم، الدرع احلقيقي الذي حيمي       
اتمعات العربية اإلسالمية من كل حروب التبعيـة        
والغزو الثقايف؛ هذا التيار الذي يـرفض التحـديث         
        عدباعتباره املكافئ للتغريب هو التيار الذي غلَّب الب

ه مشقة  وبذا فلقد كفى نفس   . الثقايف ذا الطابع الديين   
التصدي للمشكالت القومية واحمللية، سـواء علـى        
املستوى السياسي أو االقتصادي، مكتفيا بـالتركيز       
على جبهة اهلوية والثقافة والـدين علـى حـساب          

  .القضايا االجتماعية واالقتصادية
 أنه ميكـن    -من ناحية أخرى  –إال أنين أرى    

النظر لألمر مبنظار آخر تقـدم خـربات التـاريخ          
  . الزمن املعاصر األدلةَ عليهوخربات

لقد أمجع العديد من املفكـرين      : فمن ناحية 
املسلمني والغربيني على حد سواء على ما يف الـنظم       
التحديثية الغربية من مساوئ قيمية وأخالقية وإنسانية      
تقترن بالتقدم املادي الذي حتقَّق؛ مما يقـدم سـندا          
النتقادها، والبحث عن أمنـاط أخـرى للتجديـد         
واإلصالح تراعي احلفاظ على هذه اجلوانب القيمية       
. واإلنسانية، دون ختلٍّ عن أسباب التقـدم املـادي        

ماذا خـسر   : ولعل كتاب أبو احلسن علي الندوي     (

العامل باحنطاط املسلمني، والذي سجل فيـه رؤيتـه         
لوضع العامل اإلسالمي مقارنة بغريه عنـد منتـصف       

املعاصـر هلـذا    القرن العشرين؛ من بواكري اإلنتاج      
  ).االجتاه

 ال ميكـن إنكـار أن   -ومن ناحيـة ثانيـة   
التحديث متحيز، فهو حيمل معه فلسفته ومنظومـة        
قيمه ورؤيته للعامل، ويفرضها على اتمعـات الـيت     

وإذا كانت اجلذور العربية اإلسالمية     . تنهج التحديث 
يف جمتمعاتنا تضرب يف أعمـاق التـاريخ وتـرتبط          

 فإن عمليات اإلصالح املـصحوبة      بالعقيدة الدينية؛ 
بقيم وعادات غربية لن تقدم إال مزجيا غري متجانس         

  .ال ميكن أن يستند عليه ضة أو إصالح حقيقيان
 ال ميكـن الفـصل بـني        –ومن ناحية ثالثة  

مشاريع السيطرة االستعمارية واإلمربباليـة، وبـني       
أدواا لالختراق الثقايف؛ وهو االختراق الذي يقـوم       

مفهوم التفوق الثقايف األوريب أو الغريب علـى        على  
الثقافة العربية، مما حالَ دون منـو مـشروع ثقـايف       
حضاري عريب إسالمي جديد، ناهيك عن خمـاوف        
التفكك الثقايف الناجم عن ضرب األواصر والروابط،       

ومما ال شك فيه    . وعلى رأسها اللغة العربية والتاريخ    
لة الراهنـة مـن     أن من أقوى األدلة على ذلك املرح      

اهلجوم اخلارجي على أمتنا من خالل مدخل ثقافتنا،        
 حاملة جذور اإلرهاب وعدم     –هذه املرة -باعتبارها  

االستقرار يف العامل؛ ومن مث احلاجة لتغيريها حتقيقًـا         
ألهداف احلرب األمريكية على اإلرهـاب؛ وهـي        
احلرب اليت تقوم حتقيقًا ألهداف أخرى تتخفّـى يف         

ومن بني هذه األهداف    . اربة اإلرهاب رداء هدف حم  
أهداف دينية تتصل بالعداء لإلسالم، الـذي حتملـه    
  .األصولية املسيحية احلاكمة اآلن يف الواليات املتحدة

هذا وجيب علينا أن نواجـه أنفـسنا ـذه         
احلقيقة؛ أي كيف أضحى الدين يلعب دوره بوضوح      
وصراحة يف تربير السياسة األمريكيـة، وتـشكيل        

عها وأهدافها؛ ومن مث جيب أن نكف عن إنكار         دواف
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أن هناك بعدا دينيا واضحا يف السياسات اإلقليميـة         
فهناك فارق بـني أن نعتـرف ـذه    . والعاملية اآلن 

احلقيقة، وبني أن حنذر من خماطرهـا، وخاصـة إذا          
كانت ترتدي رداء الصراع، يف حني أن دور الـدين     

ة دائمـا دورا    يف العالقات الدولية ليس بالـضرور     
  .صراعيا انقساميا، أو سلبيا
 من أخطر املشاكل الـيت      -ومن ناحية رابعة  

جيب مقاومتها مشكلة الثنائية واالزدواج بني الوافـد   
واملوروث، وال ميكن أن يكون احلل لصاحل الوافـد         
على حساب املوروث، ولكن لصاحل جتديد املوروث       

فـإن إعـادة    . يف ظل تفاعل ثقايف صحي مع الوافد      
النظر يف التراث بنظرة نقدية متثّل رافدا أساسـيا يف          
عملية جتدد الثقافة العربية اإلسالمية، فهناك فارق بني       
الرجوع للتراث لتمجيده والتجمد يف إساره، وبـني        
الرجوع إليه من أجل حترير الذات؛ ومن مث يـصبح          
جتديد الذات بالذات عملية نقدية بنائية، وليس فقط        

كيـف  : فعلى سبيل املثـال   . ية نقل واسترجاع  عمل
ميكن أن جندد اخلطاب الـديين املعاصـر، والـذي          
أضحى ضرورة ملحة تفرضها متطلبـات إصـالح        
جمتمعاتنا وليس املتطلبات األمريكية حملاربة اإلرهاب؟      
هل وفقًا للوصفات األمريكية املتكررة واملتتالية حتت       

ـ      دميوقراطي، أي  مسميات اإلسالم املدين الليربايل ال
حتديث الدين اإلسالمي وفق الرؤية األمريكية، وهو       
األمر الذي يثري جداالً واسعا يقع يف قلب اجلداالت         
الدائرة حول اإلصالح، على حنو وسع مـن هـذا          
الدائرة، حبيث مل تعد قاصرة على األبعاد السياسية أو         
االقتصادية فقط، ولكن امتدت إىل الثقافيـة منـها،        

  دون انفصال عن هذه األبعاد األخرى؟ولكن ب
 فإن االهتمام باألبعاد    ولذا من ناحية خامسة   

الثقافية املتصلة باهلوية والدين، حىت بفرض أنه يـثري         
انقساما بني مرجعيات اإلصالح؛ ال ميكن النظر إليه        
باعتباره يأيت على حساب الـسياسي واالقتـصادي       

رؤية مادية  واتمعي؛ ألن مثل هذا القول ينطلق من        

القيمـي  /أو علمانية ترفض االعتراف مبا للثقـايف         
والديين من تأثري على السياسي واالقتصادي، وهو ما        
ال يتسق مع رؤية إسالمية أو رؤية قيميـة أخالقيـة          

فإن رؤية إسالمية لإلصالح ال تبىن على هذا        . إنسانية
الديين من ناحية، وبني السياسي     / الفصل بني القيمي  

وإن غلبت بعض هذه    . ي من ناحية أخرى   االقتصاد
الرؤى الديين أو األخالقي، ولو على حساب أسباب        
القوة املادية، أو غلبت القدمي دون أخـذ مـتغريات          
الواقع يف االعتبار؛ تكون قد احنرفت عن مسار رؤية         
إسالمية رشيدة؛ مما يستدعي جتديـدها وإصـالحها     

  .لتحقيق فاعليتها يف النهوض بالواقع
 أعتقد أن هذا احلاضـر      -احية سادسة ومن ن 

الغائب يف املقارنة بني جتارب العرب وجتارب الصني        
دور القوى االجتماعية اليت سـادت      : واليابان؛ هو 

عملية التغيري يف اليابان والصني، وقادا علـى حنـو       
يعكس الرضاء والتوافق اتمعي العام، وانطالقًا من       

فهذا .. حلضاريمراعاة خصوصيات الثقافة واإلطار ا    
الدور الذي حتقق يف خربيت اليابان والـصني علـى          
اختالفهما، والذي كان وراء جناحهما مل يتحقق يف        
اخلربات العربية؛ ذلك ألن الـذي قـاد عمليـات          

 هـي  -وخاصة بعد االسـتقالل –اإلصالح والتغيري  
خنب حاكمة مل تعرب عـن القاعـدة االجتماعيـة          

اليت ورثت االسـتعمار    الواسعة، سواء العلمانية منها     
يف مرحلة ما بعد االستقالل، أو القومية أو اليسارية         

وهذا يعين أنه بـالرغم مـن       . أو اإلسالمية املعارضة  
أمهية تأثري اإلطار الدويل والقوى التدخلية؛ إال أنـه         
يظل للداخل تأثريه اهلام، وخاصة ما يتصل بالقاعدة        

ت التغيري؛  االجتماعية الواسعة، وتأثريها على احتماال    
 على  –أومليل.كما يرى د  -وهو التأثري الذي يتوقف     

منط العالقة بني هذه القاعدة، وبني ما أمساه الفكـر          
حيث يرى أن هذه القاعدة اليت ال       . التقليدي الديين 

ترى هلا مصلحة يف احلداثة؛ إمنا يئ بنيـة واسـعة           
. للفكر التقليدي؛ مما يفسر القبول الواسع هلذا الفكر       
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هل هذا الفكر يكرس    : ن هنا يثور السؤال التايل    ولك
ميش هذه القاعدة االجتماعية الواسـعة الـيت ال         
تستفيد من احلداثة، أم أن هذه القاعدة هي اليت تلجأ          

  هلذا الفكر ليربر هلا فشلها ومجودها؟
مما ال شك فيه أن الفكر التقليـدي الـديين          

انده الذي ال يدفع للتغيري؛ هو ذلك الفكر الذي تـس     
النخب احلاكمة االستبدادية؛ ألنه ميكّنها من استمرار       

وهلذا فإن هذا الفكر    . تفردها بالسلطة دون معارضة   
الديين ليس حباجة إللغاء أو إقصاء، ولكنـه حباجـة          

؛ ليصبح قوة حمركة هلذه القاعدة حنو مزيد        "لتجديد"
من التغيري واإلصالح؛ ألن آفة دعـاوى اإلصـالح         

 وضـعف القـوى االجتماعيـة       الراهنة هي تفكك  
صاحبة املصلحة يف اإلصالح، وحاجتـها لتحويـل        

فهل . مطالب اإلصالح إىل قوة حركة سياسية فعالة      
ميكن أن يصبح الفكر الديين التجديدي قوة دافعة يف         
هذا السبيل؟ ولكن كيف ميكن إصالح وجتديد هذا        
الفكر؛ ولتحقيق هذه الغاية أساسا، وليس غايـات        

ليت يسعى إليها الداعون من اخلـارج       أخرى، تلك ا  
اآلن إىل ما يسمى حتديث الدين اإلسالمي، والـذين     
يرفعون شعار اإلسالم الليربايل، املدين الـدميوقراطي،      
والذين يقترحون سبالً للتجديد أصبحت تثري الغضب    

 فقط، ولكـن    والرفض، ليس من جانب اإلسالميني    
تنبع مـن   من جانب القوى الوطنية مجيعها، ألا ال        

اإلسالم فقط؛ بل تسعى إىل تغـيريه ولـيس تغـيري     
  املسلمني؟

إن إشكاليات الواقع الراهن    : خالصة القول 
للعملية اإلصالحية يف مـصر، ويف الـوطن العـريب     
والعامل اإلسالمي برمته؛ إمنا حتمل يف طياا دالالت        
هامة بالنسبة لعدد هام من اإلشكاليات اليت يطرحها        

حجم التدخل اخلارجي يف العمليـة      : هنالواقع الرا 
اإلصالحية، ومنط توظيفه للبعد الثقـايف، ونتائجـه        
احملتملة، وموضع الدين واهلوية من السجاالت بـني        
األطر املرجعية املتنافسة لإلصالح، وموقـف هـذه        

األطر من أطروحات الضغط اخلارجي، وسبل حتويل       
مطالب اإلصالح إىل خطط عمل وحركة تضغط من        

 تنفيذها قوى اجتماعية واسعة، تقدم املـساندة        أجل
الالزمة هلذه اإلصالحات، على أسـاس أن تلـك         
األخرية تعرب حقيقة عن مصاحل هذه القاعدة الواسعة،        
وليس عن مصاحل خنب ضيقة سـواء احلاكمـة أو          
املتحالفة معها باسم التحديث، واليت تقصي ما عداها        

من اتـساع   من النخب القومية واإلسالمية، بالرغم      
  .قواعدهم الشعبية مقارنة بقواعد النخب احلاكمة

كل هذا حيدث يف املرحلة الراهنـة احلافلـة         
 يف -ختطيطًا وتنفيـذًا  –بتحديات السياسة األمريكية    

نطاق ما يسمونه حتديث الدين اإلسالمي كسبيل من        
سبل مكافحة ما يسمونه اإلرهـاب، وكـذلك يف         

العسكري الذي  نطاق العدوان العسكري واالحتالل     
يسعى القتالعنا ابتداء بنموذج فلسطني مث العراق مث        
لبنان، والذي يتم حتت دعاوى فرض ولـيس نـشر         

  .الدميوقراطية يف العامل وحماربة اإلرهاب
فهذه التحديات اخلارجية األمريكية بـصفة      
خاصة؛ هي اليت حتمل معها اآلن الطبعة األخرية ملـا          

من توظيف الثقافة   درجت عليه التدخالت اخلارجية     
يف حتقيق أهدافها، سواء من حيث االدعاء بأن ثقافتنا         
يف حاجة لتغيري لتصبح أكثر مالئمة مـع متطلبـات     
التحديث، أو من حيـث االدعـاء أن التغـيري يف           
جمتمعاتنا حيتاج لتبني ثقافة التغيري، على اعتبـار أن         
جمتمعاتنا لتمسكها بقيمها وتقاليدها تبـدو كأـا        

  .ت جامدة ال تقبل التغيريجمتمعا
إن الدراسة على هذا النحو تكون قد قدمت        
للقارئ حتفيزا للتفكري املقارن يف إشكاليات تغـيري         
الثقافة أو ثقافة التغيري، أمالً يف الوصـول إىل رؤيـة         
شاملة عن فلسفة اإلصالح املطلوب، وموضع الثقافة       
من سياسات تطبيقه، ومن جهود مقاومة الـضغوط        

ية الراهنة؛ حيث أضحت ساحة الثقافة هـي        اخلارج
آخر ساحات اهلجوم علينا باسم التحول الدميوقراطي       
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ومكافحة اإلرهاب والتعصب واالنغالق ومقاومـة      
التغيري، كما أضحت أيضا الثقافة آخـر خطـوط         
دفاعنا، فهي يف حاجة لتجديـد ولـيس لتغـيري أو           

وهلذا فـنحن يف زمـن ال حيتمـل ترفـة      . استبدال
ريبات الذهنيـة، فـنحن يف حاجـة آلليـات          التد

وإجراءات إلصالح يـستند إىل تيـار أسـاس يف          
اجلماعات الوطنية، يعرب عن ثوابت هـذه األمـة،         
ويتمسك ا من ناحية، ويقود من ناحية ثانية عملية         
جتديد وإصالح شاملة لكل ما يفرضه الواقـع مـن          
حتديات استجابة ملصاحل األمة يف العدالـة واحلريـة         

  .الستقاللوا
إن هذا التيار األساسي يف اجلماعة الوطنية ما        
زال مفقودا، واحلل الرشيد للوصول إليه يكون مـن         
خالل احلوارات الوطنية بني القوى الوطنية مجيعها،        
دون استبعاد لبعضها، ومع ختليق روابط الصلة بـني         
خنب هذه القوى وبني قواعدها، وعلى حنو يـسمح         

ـ      راك اتمعـي واملـدين     بدوره بتوليد فـرص للح
والشعيب، يف ظل ممانعة حـضارية مجاعيـة ضـد           
االستبداد والتخلـف الـداخلي وضـد التـدخل         
واالستغالل اخلارجي، تعكس رضاًء عاما لن يتحقق       

  .إال ذه احلوارات الوطنية املستدامة
  واحلمد هللا

  
  اهلوامش

                                                
ظمه برنـامج   مت أيضا تقدمي هذه الدراسة إىل املؤمتر الذي ن  *

حتـت عنـوان    ) 2006/ 9/ 14 -11(حوار احلضارات   
  ".  حنو تفعيل التغيري السياسي واتمعي: اخلصوصية الثقافية"

حنو تفعيل التغـيري   : اخلصوصية الثقافية " إن أعمال مؤمتر     **
من حبوث ومناقشات وحلقة للنقـاش      " السياسي واتمعي 

 فكري ونظـري  تتناول مجيع هذه املستويات من منظور عام      
حتت (مقارن أو بالتطبيق على بعض احلاالت، أعمال املؤمتر         

سيف الدين  . حممد بشري صفار، د   . ، حترير د  )اإلعداد للنشر 
  .عبد الفتاح

                                                              
 بعضها املشروعات والندوات ميكن توثيقه، وبعـضها        ***
وهو كثري وغين ال ميكن     ) حلقات النقاش واملداخالت  (اآلخر  

ولكن شارك يف تشكيل هذه اخلربة؛      . توثيقه ألنه غري منشور   
هـذا، وأعتقـد أن   . ألنه كان مبثابة الساحة احلية للحوارات 

حجم ونطاق وطبيعة غري املنشور هذا من النقاشات يبني أنه          
األهم يف رسم خريطة االجتاهات الفكريـة لـدى النخـب           

 Lowالسياسيات الدينيـة  "؛ فهي خريطة واجلمهور

Politicsلعليـا   وليس السياسيات اHigh Politics ،
واليت مبقدورها أن تقدم من الدالالت ما ال تكشف         

  .عنه أبدا الصورة من أعلى
العوملة وحقل العالقات الدولية : نادية حممود مصطفى.  د(1)
، )حمرران(حسن نافعة   . سيف الدين عبد الفتاح، د    . د): يف(

 العلوم العوملة والعلوم السياسية، سلسلة السمينار الثقايف لقسم
  .2000السياسية، 

هبـة  . حازم حـسين، أ   . نادية حممود مصطفى، د   .  د (2)
نادية حممود مصطفى   .د) يف(إعادة تعريف السياسي    : رءوف

. مراجعات نظرية ومنهاجية  : علم السياسة ) إشراف وحترير (
سلسلة السمينار الثقايف لقسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد 

  .2004والعلوم السياسية، 
  :انظر كل من)  3(
قراءة ىف أدبيات التحول الـدميوقراطي      : عماد شاهني .  د -

  .واتمع املدين
التحول الدميقراطي واتمع املـدين يف      : حسنني توفيق .  د -

  .2005 ـ 1981قراءة حتليلية يف األدبيات : مصر
إشـراف  (،  "التربية املدنية يف مـصر    "ضمن أعمال مشروع    

د مصطفى، إصدار مركـز البحـوث       نادية حممو . د) وحترير
نادية . د: وانظر أيضا ). حتت الطبع (والدراسات السياسية،   

التقرير اخلتامي للمشروع، قضايا واجتاهات     : حممود مصطفى 
  .املرجع السابق) يف(املناقشة 

، )حمرر(نيفني عبد املنعم مسعد     :  انظر على سبيل املثال    4)(
أعمـال النـدوة   : التحوالت الدميوقراطية يف الوطن العـريب    

 أكتـوبر   1 - سبتمرب 29 الفرنسية الثالثة، القاهرة     -املصرية
  .1993، مركز البحوث والدراسات السياسية، 1990

، التحول الدميوقراطي يف العامل     )حمرر( محدي عبد الرمحن     -
أعمال الندوة العلمية اليت عقـدت     : العريب خالل التسعينيات  

م، 1999 /12 /1 -11 /30جبامعة آل البيت يف الفتـرة     
  .م2000منشورات جامعة آل البيت، 
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انظر على سبيل املثال وليس احلصر بعض إصـدارات  5) (

املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية يف نطاق برنامج        
حبوث تقومي السياسات االجتماعية، حبث السياسة الثقافيـة        

يف مصر، املناخ الثقايف ): إشراف وحترير(السيد ياسني : ومنها
من مرحلة ما قبل الثورة إىل مرحلة التعدديـة واالنفتـاح،           

  .2000القاهرة 
) حترير(مصطفى كامل السيد  . د: انظر على سبيل املثال   ) (6

اإلصالح السياسي يف الوطن العريب، مركز دراسات وحبوث        
  .2006الدول النامية، 

ــة ): جمموعــة مــؤلفني( - الدميوقراطيــة والتنمي
الوطن العريب، مركز دراسـات     الدميوقراطية يف   

  .2004الوحدة العربية، بريوت، 
مستقبل الدميوقراطيـة يف    : ثناء فؤاد عبد اهللا   . د -

مصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بـريوت،       
2005.  

اإلصالح العـريب   : السيد ياسني :  انظر على سبيل املثال    (7)
بني الواقع السلطوي والسراب الدميوقراطي، مرييت للنـشر،        

  .، الفصل الرابع2005قاهرة، ال
جـدل اإلصـالح    : دولة بال رجال  : طالل العتريسي .  د -

 2005والسيادة يف الشرق األوسط، دار اهلادي، بـريوت،        
حـوار بـال    : 2فساد يف األرض، الفصل     : الفصل الثالث (

  ).سيادة
  : انظر على سبيل املثال(8) 
اخلربة السياسية املصرية يف    ): حمرر(نازيل معوض   . د -

مائة عام، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة       
  .2001القاهرة، 

الفكر السياسي املـصري    ): حمرر(عال أبو زيد    . د -
املعاصر، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة      

  .2003القاهرة، 
حول األبعاد الثقافية احلضارية يف تفسري أحداث احلادي        ) (9

مـا يـسمى احلـرب      عشر من سبتمرب وتداعياا وخاصة      
األمريكية على اإلرهاب ودالالا بالنسبة للتحـديات الـيت     

  تواجه العامل اإلسالمي 
  :انظر على سبيل املثال

أوىل حروب القرن الواحد    : نادية حممود مصطفى  . د -
  .2003السياسة الدولية، : وعشرين

                                                              
السياسة األمريكية  ): حمرر(نادية حممود مصطفى    . د -

ني، برنامج حـوار احلـضارات،      جتاه اإلسالم واملسلم  
  .2002جامعة القاهرة، 

األبعاد الثقافيـة للعوملـة     : نادية حممود مصطفى  . د -
  .2005 االقتصادية، حوار العرب، مارس، /السياسية

 حول موقف االحتاد األورويب ومفاهيمه عن اإلصالح        )10(
يف العامل العريب مقارنة مبفاهيم ومواقف الواليات املتحـدة،         

 فيها الوسط بني األبعاد الثقافيـة والـسياسية،   وكيف يظهر 
على أكثر من مـستوى     " لإلسالم"وعلى حنو يفسح مساحة     

  :انظر على سبيل املثال
أبعاد الدور السياسي ألوروبـا     : نادية حممود مصطفى  .  د -

، 121إشكالية االستمرارية والتغيري، شئون عربية، : وحدوده
  .2005ربيع 
بعد الثقايف للشراكة األوربيـة  ال: نادية حممود مصطفى  . د -

املتوسطية، حبث مقدم إىل ندوة أوروبا وإدارة حوار الثقافات    
، 2005األورومتوسطية، برنامج حوار احلضارات، إبريـل       

  .حتت الطبع
االحتاد األورويب وقضية اإلصـالح     : عمرو اخلمراوي .  د -

مصطفى كامل الـسيد    . د) يف. (السياسي يف الوطن العريب   
 .جع سابقمر) حمرر(

: مـصر واملتوسـطية   ) حمـرر (مسعان بطرس فرج اهللا     .  د -
  .، منتدى العامل الثالث2020مشروع مصر 

يف الصعوبة : االستقرار أو الدميوقراطية: جان نويل فرييه.  د -
اليت تواجهها أوروبا بني تشجيع الدميوقراطيـة أو اسـتقرار          

حتـاد  اال) حمـرر (وفاء الشربيين   . د) يف(األنظمة السلطوية   
األورويب والوضع الـسياسي اجلديـد يف الـوطن العـريب           

، مركز البحوث والدراسات السياسية،     )2003 -1991(
2005.  

  : انظر على سبيل املثال11) (
مشروع الشرق األوسط الكـبري واألمـن يف        "أعمال مؤمتر   
الذي نظمه مركز البحـوث والدراسـات       " املنطقة العربية 

. نادية مـصطفى، د   . رير د ، حت 2005السياسية يف ديسمرب    
وبالرغم من أن حبوث احملور ). حتت الطبع(باكينام الشرقاوي   

األخري قد خصصت ملوضوعات ذات أبعاد ثقافية أساسا إال         
أن حبوث املؤمتر األخرى قد تناولت هذه األبعاد مبـدخل أو           

  :انظر أيضا..  آخر
أعمال مشروع التربية املدنية الذي أجـراه مركـز         

وخاصة البحث  ) حتت الطبع (الدراسات السياسية،   البحوث و 
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بني الصيغ  : سيف الدين عبد الفتاح   . د: اخلتامي يف املشروع  

: العاملية للتربية املدنية والصيغ الىت تعكس اخلصوصيات الثقافية
والذي حلل  . إشكاليات أجنده املوضوعات ، ومنظومة القيم     
يكية والغربية  فيه الدوافع واألهداف العوملية للسياسات األمر     

بصفة عامة اليت توظف األبعاد واألدوات الثقافية والدينية جتاه    
  .العامل العريب واإلسالمي

  : انظر جانب من هذه النقاشات على سبيل املثال يف12) (
باكينـام الـشرقاوي    . نادية حممود مصطفى، د   . د -
مشروع الشرق األوسط الكبري    "أعمال مؤمتر   ) حمرران(

  ).حتت الطبع(ة العربية، مرجع سابق، واألمن يف املنطق
سياسة مصر جتاه قضية التحريـر      : وفاء الشربيين . د -

السياسي واالقتصادي وتطوير التعليم يف مصر والدول       
العربية، ما بني رد الفعل للمبادرة األمريكية واحلاجـة         

زينب عبد  . نادية حممود مصطفى، د   . د) يف(لإلصالح  
يمي ملـصر يف مواجهـة      الدور اإلقل ): حمرران(العظيم  

التحديات الراهنة، مركـز البحـوث والدراسـات        
 .2003السياسية، 

اإلصـالح  : منـاظرة حـول  : جمموعة من الباحثني  -
. بني مبادرات اخلارج وضغوط الـداخل     .... السياسي

، كتـاب غـري   2004، شتاء 34رواق عريب، العدد  
 .دوري يصدره مركز القاهرة حلقوق اإلنسان

 .مرجع سابق: طالل عتريسي. د -

اإلصالح الوطين املنـشود    ): حمرر(عمرو دراج   . د -
املتطلبات واآلليات، رؤية األحزاب والقوى الوطنيـة       

منتدى جامعيون  ) 2(سلسلة قضايا اإلصالح    . املصرية
من أجل اإلصالح، جلنة الـشئون العامـة والثقافـة          
واإلعالم، نادي أعضاء هيئة التدريس، جامعة القاهرة،       

  .2004مايو 
وعلى هذا النحو ميكن أن تساهم نتائج هذه القراءة          ) (13(

يف بناء مفهوم اخلصوصية ومؤشراته؛ حيث اتضح من أعمال         
املشروع البحثي الذي يقدم املؤمتر نتائجه، صعوبة االتفـاق         
على مفهوم ومن مث صعوبة الرضا حول جمموعة حمددة مـن           

مـع  فهل تتفق قراءة من منظور آخر       . املؤشرات واإلجراءات 
  )نتائج قراءيت؟

مت انتقاء النماذج اليت توافرت للباحثة حوهلـا خـربة          ) 14(
  ).سواء منشورة أم ال(مباشرة 

  .2006 /7 /17 وحىت 6 /26من : األهرام) 15(
  .2006/ 6/ 26األهرام، ) 16(

                                                              
  .26/6/2006األهرام، ) 17(
  .7/2006/ 3األهرام، ) 18(
  .10/7/2006األهرام، ) 19(
  .17/7/2006األهرام، ) 20(
  .17/7/2006األهرام، ) 21(
طارق البشري يف سلسلة املسألة اإلسالمية املعاصـرة        ) 22(

  .من ست كتب من إصدار دار الشروق
انظر على سبيل املثال احملاضرات واحلوارات اليت قدمها ) 23(

نادية حممود  . د: عدد من املفكرين من خمتلفي االجتاهات يف      
ية واإلسالمية، برنامج ، خصائص الثقافة العرب   )حمرر(مصطفى  

  .2005حوار احلضارات، جامعة القاهرة، 
سلسلة حوارات لقرن جديـد     : انظر على سبيل املثال   ) 24(

 -: اليت تصدرها دار الفكر يف دمشق ومنها على سبيل املثال         
 /املسألة الثقافية يف العامل العريب : رضوان السيد، أمحد برقاوي   

  .1998اإلسالمي، 
العرب وثقافة التغيري أم تغيري الثقافة،  : جمموعة مؤلفني )  25(

حبوث املؤمتر السنوي الثالث ملؤسسة الفكر العريب الذي عقد         
  .2004 /4/7يف املغرب 

: مناذج التغيري عند العرب وغريهـم     : علي أومليل . د) 26(
  .املرجع السابق) يف(التجربة العربية وجتربيت اليابان والصني 

نادية حممود  .  الذي قدمته د   من واقع التعليق املكتوب   ) 27(
غري منشور  (مصطفى على هذا البحث والذي قدم إىل املؤمتر         

  ).يف أعمال املؤمتر اليت اقتصرت على البحوث
تقرير التنمية اإلنسانية العربية    ): حمرر(نادر الفرجاين   ) 28(

  .2002األول لعام 
رؤى نقدية : حلقة نقاش) يف(نادية حممود مصطفى . د) 29(

، املستقبل العريب،   2002لتنمية اإلنسانية العربية عام     لتقرير ا 
  .2003يناير 

رؤى نقدية : حلقة نقاش) يف(نادية حممود مصطفى . د) 30(
، املستقبل العريب،   2002لتقرير التنمية اإلنسانية العربية عام      

  .2003يناير 
التعليم العايل ) حمرر(سيف الدين عبد الفتاح . د:  انظر )31(

ة الواقع وآفاق املستقبل، مركز البحوث خريط: يف مصر
  .2006والدراسات السياسية، 

  :انظر أيضا
يف خربة تطوير التعلـيم     : نادية حممود مصطفى  . د -

  .املرجع السابق) يف(املسارات واإلشكاليات : العايل



        الخصوصية الثقافية في خطابات اإلصالح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات اإلصالح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات اإلصالح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات اإلصالح وسياساته في مصر                                نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            . . . . دددد

49        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         

                                                              
حنـو  : التعليم واهلوية : سيف الدين عبد الفتاح   . د -

سيف الدين عبـد    . د) يف(تأسيس جامعات حضارية    
 .، مرجع سابق)حمرر(الفتاح 

التعليم العايل : نادية حممود مصطفى. د: كذلك انظر -
والتحدي احلضاري، حبث مقدم إىل مـؤمتر التعلـيم         

رؤية مستقبلية الذي نظمته مؤسسة الفكر العريب : العايل
بالتعاون مع اإلسيسكو واأللكسو، بريوت، سـبتمرب       

2005.  
  : انظر على سبيل املثال)32(

- Alexander Lennon: The Battle for 
hearts and Minds: Using Soft 
power to undermine terrorists 
networks, CSIS, 2003. 
- Gilles Kepel, The war for Muslim 
Minds: Islam and the West (2004).  

املقدمة العامة ملشروع جتديد اخلطاب الديين، مشروع       ) 33(
ث والدراسـات الـسياسية     حبثي مجاعي نفذه مركز البحو    

نادية حممود  . ، حتت إشراف وتنسيق د    )2005 -2004(
  ).أعماله حتت الطبع(إبراهيم البيومي غامن . مصطفى ود

جتديـد  : تناولت حبوث هذا املؤمتر املوضوعات التالية     )34(
ــة  ــة الفرنــسية إىل احلمل ــديين مــن احلمل اخلطــاب ال

 الدين عبد   سيف. د( خطاب اهلوية وهوية اخلطاب   :األمريكية
ما قبـل   : ، جتدد اجلدل النظري حول الدين والعلمنة      )الفتاح

، اجتاهات اجلدل حول    )هبة رءوف . أ(جتديد اخلطاب الديين    
خريطة اخلطاب   ،)علي ليلة . د(جتديد اخلطاب الديين يف مصر    

جتديـد اخلطـاب الـديين       ،)أمحد زايد . د(الديين يف مصر    
ة حضارية أم منـاورة     ضرور: اإلسالمي يف الكتابات الغربية   

جتديد اخلطاب اإلذاعي يف شبكة      ،)أماين مسعود . د( سياسية
، جتديد اخلطاب الـديين يف      )فوزي خليل . د(القرآن الكرمي   
،  جتديد اخلطاب الـديين      )أحالم فرهود . د(مقررات التعليم   

إبـراهيم  . د(حتليل آراء عينة من اجلمهور العـام        :  مصر يف
  ).غامن
يا واجتاهات املناقشة يف النـدوة الـيت        تقرير عن قضا  ) 35(

نظمها مركز البحوث ملناقشة املشروع البحثي ضمن أعمال        
إبراهيم البيومي غامن، أعمال املشروع . املشروع، من إعداد د   

  .حتت الطبع
: التربيـة املدنيـة يف مـصر      ): حمرر(عال أبو زيد    .د )36(

حاضرها ومستقبلها، مركز البحوث والدراسات السياسية،      
  .2005امعة القاهرة، ج

                                                              
عال . إعداد د : انظر التقرير اخلتامي يف املرجع السابق     ) 37(

  .374 -373نادية حممود مصطفى، ص ص . أبو زيد، د
تشخيص تقيـيم   "انظر أعمال مشروع التربية املدنية      ) 38(

نادية مصطفى، مركز البحـوث   . إصالح، إشراف وحترير د   
  ).حتت الطبع(والدراسات السياسية 

نظر تفاصيل هذه اجلـداالت يف التقريـر اخلتـامي          ا) 39(
  .املرجع السابق: نادية حممود مصطفى يف. للمشروع إعداد د

 عقد مركز البحوث والدراسات السياسية بالتعاون مع     )40(
املركز الفرنسي للوثائق والدراسات االجتماعية واالقتصادية      
والقانونية سلسلة من حلقات النقاش حتت عنـوان تـاريخ          

سألة الدستورية يف مصر، تناولت على التـوايل املراحـل          امل
 23الدستور اإلسالمي، املشاريع الليربالية، دسـتور       : التالية

 -، مشاريع اللجان احلكوميـة    1954 -1953ومشروع  
، اجلـدل  1971 السادات، دسـتور  - عبد الناصر  -صدقي

  .الراهن حول التعديل الدستوري
ء مـن   وشارك يف هذه احللقـات جمموعـة خـربا        

األكادمييني والناشطني املدنيني وأصحاب األدوار السابقة يف       
أعمال هذه احللقات  . وضع مشروعات الدساتري حمل االهتمام    

هبـة  . حممد حـاكم، أ  . حتت التحرير من جانب منسقيها أ     
  .رءوف

انظر على سبيل املثال مداخلة املستشار طارق البشري       ) 41(
والدراسات الـسياسية   يف احللقة اليت نظمها مركز البحوث       

بعنوان التعديل الدستوري وقانونا تنظيم مباشـرة احلقـوق         
، شـارك يف    2005السياسية ونظام األحزاب يف نـوفمرب       

علي الدين  . د.مناقشة موضوع التعديل الدستوري كل من أ      
  ).حتت التحرير والطبع(هالل، املستشار طارق البشري 

ـ   :  على سبيل املثال   )42( ) يف(شاركني  حمصلة مداخالت امل
 اجلدال الراهن حول تعديل الدستور    : "احللقة النقاشية بعنوان  

: ، مرجع سابق؛ وهـم "تاريخ املسألة الدستورية يف مصر  "يف  
حممد الـسيد   . عاصم الدسوقي، د  . حممد نور فرحات، د   . د

سيف . أسامة الغزايل حرب، د   . السيد ياسني، د  . السعيد، أ 
. حيـىي اجلمـل، د  . ى، د نادية مصطف . الدين عبد الفتاح، د   

  .إبراهيم درويش
 /17، األهـرام،    )4(علي مجعة، التجربة املصرية     . د) 43(
7/ 2006.  
أفكار هذا اجلزء من الدراسة تبلورت ونضحت عـرب         ) 44(

سلسلة من األنشطة اليت مارست فيها تفاعالً حيا ومباشرا مع    
مـن  –خريطة غنية من التوجهات والرؤى ال ميكن مقارنتها       
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 مع القراءة عن هـذه املوضـوعات،        –يث دالاللتها احلية  ح

فاللقاءات املباشرة تكشف عما ال ميكن أن تكشفه كلمات          
  :الصفحات عنه أذكر منها

اليت نظمتها اهليئة القبطية اإلجنيليـة يف       " اإلرهاب" ندوة   -1
  .2005 أغسطس 28-27شرم الشيخ يف 

حـوث   ندوة التعديل الدستوري اليت نظمها مركـز الب        -2
  .29/11/2005والدراسات السياسية ىف 

: املسلمون واملسيحيون بني العزلة والتطرف  :  حلقة نقاش  -3
حتديات اجلماعة الوطنية الىت نظمها برنامج حوار احلضارات        

  .2005 نوفمرب 26يف 
مؤمتر االحتفالية مبرور مائة عام على وفاة حممد عبـده يف   -4

  .4/12/2005مكتبة اإلسكندرية 
 18/12/2005ة ىف نادى أعضاء هيئة التدريس يف  ندو-5

  . نظرات حنو املستقبل–عن االنتخابات الربملانية وما بعدها 
 ندوة حوار األديان وحل املنازعات الدولية بالتعاون بني         -6

برنامج حوار احلضارات والفريق العرىب للحوار اإلسـالمي        
  .20/12/2005املسيحي يف  القاهرة 

سية حلقوق اإلنـسان عـن األقبـاط         ندوة مركز سوا   -7
  .20/12/2005والصعود السياسي لإلخوان يف

 املؤمتر السنوي التاسع عشر ملركز البحوث والدراسات         -8
 حتت عنوان مشروع    2005 ديسمرب   29-26السياسية ىف   

  .الشرق األوسط الكبري وأمن املنطقة العربية
حـوار   ندوة االحترام املتبادل نظمها الفريق العـرىب لل        -9 

  .2006اإلسالمي املسيحي يف القاهرة يف مارس 
قراءة يف  :  ندوة التحوالت يف اخلريطة السياسية املصرية      -10

األداء السياسي للقوى واألحزاب السياسية يف االنتخابـات        
التشريعية اليت نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية ىف        

  .2006إبريل 
 وموضع اإلخوان حول هذه االنتخابات بصفة عامة،45) (

  :منها بصفة خاصة انظر على سبيل املثال 
: التحوالت يف  اخلريطة السياسية املـصرية      " أعمال ندوة    -

قراءة يف األداء السياسي للقوى واألحـزاب الـسياسية يف          
االنتخابات التشريعية، اليت نظمها مركز البحوث والدراسات  

  )حتت الطبع (2006السياسية يف إبريل 
الصعود السياسي لإلخوان املسلمني أسبابه     "عناين   خليل ال  -

 .ودالالته، يف املرجع السابق

                                                              
األقبـاط والـصعود    : حلقة نقاشـية  :  جمموعة مشاركني  -

السياسي لإلخوان، مركز سواسية حلقوق اإلنسان ومناهضة       
 .2006التمييز، القاهرة، 

اإلصالح السياسي يف حمراب األزهـر      :  عمار علي حسن   -
سلمني، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،     واإلخوان امل 

 .2006، القاهرة )5(سلسلة قضايا اإلصالح 

إسالميون ودميوقراطيون، مركز   ) حمرر(عمرو الشوبكي   . د -
  .2005الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، 

املشكلة القبطية وحول العالقة بني املواطنـة  "وحول )  46(
  :ى سبيل املثالوالدين واهلوية انظر عل

دراسـة  (رؤى املثقفني األقباط يف املواطنة      :  سامح فوزي  -
املواطنة ) حمرران(عال أبو زيد، هبة رءوف .،  يف د)استطالعية

املصرية ومستقبل الدميوقراطية، رؤى جديدة لعـامل مـتغري،         
مركز البحوث والدراسات السياسية، مكتبة الشروق الدولية، 

  .2005القاهرة، 
: اإلسالم السياسي واملواطنة واألقليـات    : رية زكى أند.  د -

مكتبـة  . مستقبل املسيحيني العرب يف الـشرق األوسـط         
 . 2006الشروق الدولية، القاهرة ، 

اجلماعة الوطنية، العزلة واالندماج، كتاب     :  طارق البشري  -
 .2005اهلالل، القاهرة، 

 –الدولـة والـدين   –ثنائيات اتمع   : عمرو محزاوي .  د -
مساحات التوافق اتمعي وفضاءات املسكوت عنه      : واطنةامل
 .هبه رءوف، مرجع سابق. عال أبو زيد، أ.د) يف(

تأميم ... الزحف غري املقدس    : سيف الدين عبد الفتاح   .  د -
املرجـع  ) يف(قراءة ىف دفاتر املواطنة املـصرية       : الدولة للدين 

  . السابق
(47) Heba R. Ezzat،Co-Citizenship : Bringing 
Religion Back In, Working Paper Presented To 
International Consultation on: " Christians and 
Muslims in Dialogue and Beyond Geneva , 
October 16-18, 2002 "Convened by :The 
World Council of Churches. 
 

 حول رؤية عن تطور مسار خربات حوار احلضارات         )48(
فات واألديان ونتائجها خالل السنوات اخلمس املاضية،    والثقا
صـراع  / جداالت حـوار  : نادية حممود مصطفى  . د: انظر

، املـسلم املعاصـر   ،  احلضارات يف خطابات عربية وإسالمية    
  .م2006سبتمرب 

ويتوازى مع اجلدال حول هذه اإلشكالية ويتقـاطع        )  49(
يف معه جدال آخر تكتمل معه الصورة عن موضع اإلسـالم           
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واملقصود هنا اجلدال حول األصل . خطابات العالقة مع اآلخر 

فإذا . حربا أم سلما  : يف اإلسالم عن العالقة مع غري املسلمني      
كانت اآلراء تتدفق حول اإلسالم واحلرب، اإلسالم والعنف،        
اإلسالم واجلهاد، اإلسالم واإلرهاب، كما تتفق آراء أخرى        

قبول اآلخر؛ إال أن األمـر      حول اإلسالم والسالم والتعاون و    
: يقتضي خطابا ثالثًا وسطيا يتحدث عن القوة يف اإلسـالم         

حربا وسالما، علـى  : حربا وسالما، وعن اجلهاد يف اإلسالم 
اعتبار أن كل من احلرب والسلم حالة من حاالت العالقـة،           

". الـدعوة "وليسا أصل هذه العالقة، يف حني أن األصل هو          
  :ال بني هذه االجتاهات يفانظر أبعاد اجلد

Nadia M. Mostafa: The missing logic in 
discourses of violence and peace in Islam: The 
need for a middle view after the 9/ 11. (in) 
Abdulaziz Said, M. Abu Nimer, Mena Sharify- 
Funk (eds): Contemporary Islam, Dynamic, 
not static, Routledge, 2006. 

من واقع متابعيت التفصيلية على سبيل املثال للندوة اليت   ) 50(
 /8 /27عقدا اهليئة القبطية اإلجنيلية يف شـرم الـشيخ يف           

ولقد . 2005 عقب تفجريات شرم الشيخ يف يوليو        2005
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  .مصر، ومن املسلمني واملسيحيني
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الندوة الدولية اليت نظمها مركز : أخرى انظر على سبيل املثال

البحوث والدراسات السياسية مع مركز احلوكمـة العامليـة        
Global Governance Center  يف جامعة لنـدن 

 Violence(حتت عنوان العنف والتمـدن  . ادياتلالقتص

and civility( 2005 يف سبتمرب)    انظر نـص مـوجز
  ).للبحوث والنقاشات على موقع املركز الربيطاين

حول هذين املفهومني وداللة كل منهما وموضعه يف         ) 51(
خربة اإلصالح املصرية والعربية واإلسالمية عـرب القـرنني         

ري، سلسلة يف املسألة اإلسالمية     طارق البش : انظر: املاضيني
  .املعاصرة

(52) Dr. Mohamed Berween: Islamization of 
democracy, paper presented to: Center for the 
study of Islam and democracy’s 7 th Annual 
conference “The challenge of democracy in the 
Muslim world held  May 5-7-2006 in 
Washington. And published in: International 
journal of civil society law, volume IV, No.3, 
July 2006. 
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