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 في سوسيولوجيا الحداثة       
           ((  لمحداثة العربية المجتمعات َتَمثُّل (1) ))   

                                             يم عمي الوكواكـــــــــــــــــــــــــــالدكتور: إبراه    
 يــي وباحث سوسيولوجـــــــــــــــــــــــــأكاديم

 ة / جامعة غريانقكمية اآلداب / الشقي
alwokwak@yahoo.com 

  ممخص:
تروـ ىذه الورقة إنجاز قراءة عممية يرتجى منيا موضعة انفعاؿ المجتمعات العربية بالحداثة في 

متعددة منيا االجتماعي والسياسي  أوضاع وو مشيدًا بانوراميًا تتفاعؿ داخميشكمسياقو الواقعي الذي 
والتاريخي والثقافي والفكري وال يستثنى منيا الوضع األيديولوجي كذلؾ، إْذ لكؿ واحٍد مف ىذه 
األوضاع أىميتو الخاصة في فيـ تفاعؿ المجتمعات العربية مع الواقع الحضاري لحضارة العصر 

ي يمكف اختزاؿ عناوينيا المتعددة في عنواف شامؿ ىو الحداثة. الحظنا مف خالؿ الراىف الت
االطالع عمى أفكار بعض ممف اىتموا بالتاريخ الحضاري لمعرب والمسمميف بأف الثقافة والفكر 
العربييف لـ يستعمال مصطمح الحداثة في أدبياتيما قبؿ ظيوره في أوروبا بداية مف منتصؼ القرف 

مع أفَّ بعض المكونات الفكرية والثقافية لمفيوـ الحداثة كما ىي معمومة في الحاضر  الخامس عشر
نجد ليا أثرًا فيما ُكَتَب أو ُنوِقَش مف قضايا وأفكار في ذلؾ الموروث الثقافي والفكري العربي، ولعمنا 

إجرائيًا  نجد في مفيوـ "روح الحداثة" الذي ابتدعو الفيمسوؼ طو عبدالرحمف بحسبما ذكر مفيوما
يتكفؿ بالتمييز بيف تعدد نماذج الحداثة وبيف وحدة روحيا اإلنسانية، وبموجب ذلؾ يمكف القوؿ أف 

مف روافد تشكؿ روح الحداثة عمى المستوى العالمي، ولئف  الحضارة العربية اإلسالمية رافد أساسي
يديّْ "بودلير" بادئ  كاف العرب والمسمموف لـ يستعمموا مفيوـ الحداثة بالتصريح الذي ظير عمى

الحياة كافة إالَّ أف روح الحداثة بادية وجمية فيما  ياألمر ثـ انتشر استعمالو لدى اآلخريف في مناح
كتب وعرض مف نقاش في مباحث العموـ العقمية والنقمية عمى تعدد أغراضيا، ولكف الوضع 

مف أحداث بما فييا حدث  التاريخي الذي آلت إليو الحضارة العربية اإلسالمية، وما تمى ذلؾ
االستعمار الذي حاؿ بيف التفكير في النيضة وبيف تواصميا، وانقساـ الموقؼ الفكري والثقافي 
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ممحوظة حالت دوف إنجاز نموذج حضاري عربي عمى غرار نماذج  اً العربي، كانت جميعيا عوائق
 ربي في ىذا المجاؿ.   الحداثة التي أنجزتيا مجتمعات أخرى غير أوروبية رغـ سبؽ التفكير الع

 :استهالل

نفسو عمى قاعدة  ميـٌ  معات العربية لمحداثة يفرض تساؤؿٌ في مستيؿ الحديث عف تمثؿ المجت 
النقاش الدائر حوؿ ىذا الموضوع وىو: ىؿ بوسع الدارس أو الميتـ بالواقع الحضاري والثقافي 
واالجتماعي لممجتمعات العربية أف يستشؼ مف خالؿ ارثيا الحضاري ما يمكف وصفو بالحداثة، 

ربي فيتخذ منه نموذجاً معياراً يقيس دون أْن يسقط على هذا اإلرث بشكل صريح أو مضمر مفهوم الحداثة في نموذجه الغ

 عليه؟
، لكف مبدئيا يمكف القوؿ إفَّ اإلرث اً متشعب اً وسوسيولوجي اً معرفي في الواقع يطرح ىذا التساؤؿ إشكاالً 

الثقافي العربي اإلسالمي لـ يستعمؿ مفيوـ الحداثة في أدبياتو الفكرية والثقافية واالجتماعية والفنية 
مقابؿ أيضا ال يستقيـ القوؿ إفَّ الثقافة العربية لـ تستبطف ما يشكؿ محتوًى أو غيرىا، ولكف في ال

لمحداثة بمفيوميا العاـ، سواء عمى مستوى البناء المغوي حيث المساف العربي قديمو وحديثو استخدـ 
ىذه الكممة واعطاىا معاٍف متعددة تنـ عف الوعي بما ىو حديث، أو طارئ الحدوث، أو المتقابؿ مع 

ما ىو قديـ العيد، أو الشيء الجديد، وكذلؾ عمى مستوى البناء الفكري حيث عرفت ىذه الثقافة كؿ 
نماء الفكر العقالني مثمما نجده في فمسفات وأفكار  في جوانب متعددة الدعوة إلي استعماؿ العقؿ وا 

ة آخروف ال كثير مف العقالنييف العرب منيـ عمى سبيؿ المثاؿ ابف رشد، كما اشتير مف بينيـ فالسف
تقؿ اسياماتيـ أىمية عف مساىمات سابقييـ في الحضارة اليونانية والرومانية وغيرىما، كما ُعِرفت 
الحضارة العربية اإلسالمية أيضا بتأصيميا لمبادئ إنسانية كثيرة تعد مرتكزًا رئيسًا لفمسفات الحؽ 

ية إلى غير ذلؾ مف المبادئ واألخالؽ، كمبدأ المساواة والعدالة االجتماعية والحرية والمسؤول
اإلنسانية التي يمكف اجتراحيا مف العقيدة االسالمية أو استخالصيا مف قيـ وأعراؼ وتقاليد دأبت 
عمى  التمسؾ بيا والسير بمقتضاىا المجتمعات العربية قبؿ اإلسالـ، مثمما جاء في الحديث النبوي 

ِبْنَية أخالقية سابقة عمى ظيور اإلسالـ  "إنما بعثت ألُتمـ مكاـر األخالؽ" ما يدؿ عمى أف ثمة
جاءت الرسالة السماوية لتشذيبيا وتتميميا، والبناء عمييا، فيذا الحديث النبوي يشير مف دوف ريب 

مف ثقافة  ومف أدياف توحيدية، وال مع ما سبق وسالـ لـ يشكؿ قطيعة المع ما سبقإلى أف اإل
ولعؿ القارئ يطمع عمى شواىد كثيرة في القرآف الكريـ  مجتمعية ال تخالؼ مبادئ العقيدة اإلسالمية،
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﴿ آَمَف الرَُّسوُؿ  البقرة سورة في آواخر تفصح عف ىذا المعنى منيا عمى سبيؿ االستشياد قوؿ ا 
ُؽ َبْيَف َأَحٍد ِمْف ُرُسِموِ  ُكؿّّ آَمَف ِبالمَِّو َوَمالِئَكِتِو َوُكتُِبِو َوُرُسِموِ  ِبَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيِو ِمْف َربِّْو َواْلُمْؤِمُنوفَ   ال ُنَفرّْ

َلْيَؾ اْلَمِصيرُ   .﴾ َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَؾ َربََّنا َواِ 

  كرونولوجيا التاريخ الحضاري العربي 
يمكف بغرض إجرائي تقسـ التاريخ الحضاري العربي إلي مراحؿ ثالثة تتمايز فيما بينيا بمحددات 
خاصة، سادت خالليا أنماط مف التفكير متغايرة، وبشيء مف اإليجاز واالختزاؿ تتمخص ىذه 

 المراحؿ في التالي: 
إلى استواء الديف اإلسالمي : تبتدئ ىذه المرحمة ببزوغ فجر الرسالة السماوية وصواًل المرحمة األولى

وتخممو مجمؿ مناح الحياة االجتماعية والعقيدية والثقافية بالمجتمع العربي وبداية عصر التدويف، 
إلى نياية القرف السادس عشر وحممت نيضة وفكرًا وعممًا، وتحوالت اقتصادية واجتماعية جعمت 

 لقياس التاريخي في الوقت الراىف.منيا حضارة رائده ليس بمستوى مقاييس زمنيا، بؿ وبمستوى ا

 مف أشكاؿ الفنوف، واستنبطت عموـ لـ يكف لمحضارات السابقة عيد ازدىرت في ىذه المرحمة كثير 
بيا ودشنت لتحوؿ حضاري استفادت منو الحضارة الغربية في انطالقتيا منذ نياية عصور 

، وتباداًل تجاريًا بيف الواليات االنحطاط األوربي في القروف الوسطى، كما شيدت رخاًء اقتصادياً 
اإلسالمية والمجتمعات المجاورة ليا شرقًا وغربًا، شمااًل وجنوبًا، سيما أنيا شيدت كذلؾ تعاظمًا في 
اإلعداد الحربي وتطورًا في صناعتو، مثؿ بناء السفف وغيره حتى استطاع ىذا التحوؿ مّد جذوره في 

 أصقاع شتى مف العالـ. 
غداؽ العطايا  تميزت ىذه المرحمة عالء شأف العمماء وترقية منزلتيـ، وا  كذلؾ بإطالؽ قيود الفكر وا 

حالليـ منزلة رفيعة، ودرجة عالية، فكاف األمراء والقواد يكسبوف  عمى ذوي األفكار النافذة منيـ، وا 
ودىـ، ويسترشدوف بأفكارىـ، ويشيدوف بمعارفيـ، ويشجعوف عمى االستفادة مف عموميـ في شؤوف 

ة، فكاف ذلؾ سبياًل شجع الناس عمى االستزادة مف طمب العمـ والحث عميو، انسجاما مع ما الحيا
جاء في تعاليـ الديف اإلسالمي  وما تضمنتو السنة النبوية في الحث عمى طمب العمـ والمجاىدة في 

عالء منزلة العمماء  واألمر باستعماؿ العقؿ، والتدبر في شئوف الحياة والكوف،  وبحسب " تحصيمو، وا 
ابتدأت ىذه المرحمة باإلنتاج مف القرف السابع إلى القرف الثالث عشر، واإلبداع في »محمد أركوف" 
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جميع المياديف، ونوع مف الحرية في البحوث والنقاش، ثـ في القرف الثالث عشر بدأ كؿ شيء يخبو، 
ؿ، جيؿ مؤسسي يأتينا مف يبرد، يتقيقر، وما زاؿ يخبو ويتجمد إلى يومنا ىذا، واآلف غرقنا في الجي

 .  (27، 2015عبدالجبار، )« المؤسسات بقوة
: بدأت عمى وجو التقريب منذ بدايات أفوؿ الحضارة العربية اإلسالمية وانكماشيا المرحمة الثانية 

، إلى بدايات القرف 1492بسقوط مممكة غرناطة آخر معاقؿ المسمميف في شبة جزيرة إيبيريا عاـ 
زت ىذه المرحمة بضمور اإلنتاج العممي والثقافي، والتقوقع عمى الذات واجترار التاسع عشر، وتمي

صيَّر العيش في الحاضر بعقؿ الماضي السّْمة  حضاريٌ  المرحمة السابقة، وسادىا نكوٌص  منجزات
البارزة لنمط التفكير ونيج الفيـ الذي أطمؽ عميو محمد الجابري "الفيـ التراثي لمتراث"، الذي ترتبت 

 عنو مواقؼ متباينة فيما بعد في التعاطي مع مقتضيات حضارة العصر.  

لعصر الحديث، فقد أشارت دراسات متعددة : ابتدأت منذ بدايات حركة االستعمار في االمرحمة الثالثة
أفَّ االستعمار كاف القوة التحديثية األولى في المجتمعات التي  (ديفيد آبتر)ألنثروبولوجييف مف أمثاؿ 

 ا بتسمية مجتمعات العالـ الثالث." قد وصفيAlfred Sovyكاف "ألفرد سوفي 

 التجارب العربية األولى الموسومة بالحداثة 
ف في الفكر العربي الحديث إلى القوؿ: إفَّ أوؿ تجربة حداثية عربية بدأت في عيد يذىب المؤرخو  
بمصر في النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر أي بعيد انتياء حممة نابميوف  (محمد عمي باشا)

كانت مدعمة »، وتكمف أىمية ىذه التجربة في أنيا (1802 – 1798)عمى مصر فيما بيف عامي 
ىو في أدبيات الفكر العربي مف بواكير مشاريع التنوير الثقافي العربي، لكونو جاء بمشروع ثقافي، 

–1801مستوعبا وتوفيقيًا بيف القديـ والحديث وىو المشروع الذي عبر عنو رفاعة الطيطاوي "
 (.44-43، 2015)عبد الجّبار،  "«1873

انية التي كانت ذات أىمية "، التجربة الث1890 – 1810كما اعتبرت تجربة خير الديف التونسي "
بارزة، بما اشتممت عميو مف إصالحات أّباف توليو لموزارة األولى في تونس آنذاؾ، وىما التجربتاف 

لبياف المتعاصرتاف تاريخيًا، والمتشابيتاف موضوعيًا في توجياتيما الفكرية وفي دوافعيما، فغني عف ا
طيطاوي كاف قد تأثر تأثرًا بالغ األىمية بالنموذج الحداثة العربية أف ال ةفي سياؽ االطالع عف تجرب
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ف "محمد الغربي لمحداثة في رحمتو التي رافؽ خالليا أوؿ بعثة عممية مصرية إلى باريس بطمب م
سنيف، واختياره "محمد عمي باشا "ليذه البعثة لمعرفتو بمدى الحظوة  عمي باشا " ومكث بيا خمس

شيوخ األزىر، ما سيكوف لو األثر الكبير عندما يعود وقد  التي يتمتع بيا بيف الناس حيث كاف مف
اطَّمع عمى ثقافة وحضارة الغرب وعايشيا عف قرب. وكاف الطيطاوي قد انبير بالفعؿ أثناء بعثتو 
تمؾ بما وصمت إليو حضارة الغرب مف تقدـ، وبما عايشو ىناؾ، فحاوؿ أف يسوؽ مف تمؾ التجربة 

 اء مشروعٍ حداثيٍّ بمصر.ما تبّدى لو مفيدًا وميمًا لبن
مف أبرز رجاالت اإلصالح في الوطف العربي، وقد  اً الديف التونسي واحدإضافة إلى ذلؾ ُيَعدُّ خير 

تحمس لمنقؿ عف الغرب واالستفادة مف التجربة الحضارية في أوروبا ضمف ما يسمح بذلؾ الوضع 
لو رحمة ىو اآلخر إلي فرنسا دامت  الذي كاف سائدًا في تونس في تمؾ المرحمة مف التاريخ، وكانت 

أربع سنوات، ومع اختالؼ أسباب رحمتو عف رحمة الطيطاوي لكف َتْذُكر الشواىد التاريخية أفَّ 
التونسي كاف مولعًا بالحضارة الغربية، وبنمط اإلدارة والتنظيـ  بالبالد األوربية، فحاوؿ جاىدًا أف 

ي موطنو األصمي تركيا حينما شاىد  ضمور أركاف ينقؿ ىذه التجربة ليس إلى تونس فحسب  بؿ إل
اإلمبراطورية العثمانية خاصة بعدما خرجت الجزائر عف سمطة ىذه اإلمبراطورية باالحتالؿ 
الفرنسي، وقد ترؾ حصيمة تأمالتو وأفكاره االصالحية في كتابو الشيير " أقوـ المسالؾ في معرفة 

 ؿ ىذه المرحمة بيف  فترتيف رئيستيف:أحواؿ الممالؾ "، عمى أنو يمكف التمييز  خال

: وىي الفترة الكولونيالية التي مرت بيا معظـ المجتمعات العربية، حيث سيطرت الفترة األولى 
اإلدارة االستعمارية بشكؿ مباشر عمى مقاليد األمور في ىذه المجتمعات، وأنشأت ليا دواويف وسنت 

بشكؿ شبو كامؿ، وأنشأت إدارة استعمارية  شبيية تشريعات مارست بموجبيا إخضاع الناس إلرادتيا 
بنمط اإلدارة في بمدانيا األصمية، وشجعت ىذه البمداف االستعمارية مواطنييا عمى اليجرة إلى 
مستعمراتيا واستيطانيا، وتوسيع ممتمكاتيا عمى حساب السكاف األصمييف، واستغالؿ ثرواتيا 

ت الدوؿ المستعِمرة ىذه البمداف جزءًا ال يتجزأ مف الطبيعية والبشرية بشكؿ بشع جدا، حيث اعتبر 
أقاليميا فكاف ذلؾ حاؿ إيطاليا مع مستعمرتيا ليبيا التي عّدت شاطئيا شاطئًا رابعًا إلقميميا، وحاؿ  
فرنسا مع الجزائر التي عّدتيا امتدادًا لإلقميـ الفرنسي، أوحاليا مع المغرب حيف وضعتيا تحت 

 " ليوطي" حاكمًا عمييا. الحماية ونصَّبت جنراليا
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جدير بالذكر إفَّ اإلدارات االستعمارية التي ابتميت بيا المجتمعات العربية مارست استراتيجية 
استعمارية مقيتو، فمع سيطرتيا التامة عمى مقاليد األمور في ىذه المستعمرات لـ تشأ أْف تستفيد 

انيا في مناح الحياة االجتماعية شعوب المستعمرات مف المستوى الحضاري الذي وصمت اليو بمد
واالقتصادية والثقافية، حيث اكتفت بااللتزاـ بسياسة الييمنة والتعامؿ البراغماتي مع مستعمراتيا 
لتحقيؽ أفضؿ عائد مادي دونما اعتبار لحاجة الشعوب في ىذه المستعمرات، ولتطمعاتيا وآماليا. 

تجبر جيؿ الشباب عمى تعمـ المغة والتاريخ ففي مجاؿ التعميـ مثال، كانت الحكومة االيطالية 
االيطالييف، فضمَّنت مناىج التعميـ تاريخ اإلمبراطورية الرومانية الذي يتغنَّى بأمجادىا، وفرضت 
عمى الطالب الميبييف دراسة ىذا التاريخ واعتباره التاريخ الرسمي الذي يجب تنشئة الطالب عميو، 

ة عزؿ الطالب الميبييف عف غيرىـ مف اإليطالييف كما حصرت سنوات التمدرس، وفرضت سياس
المستوطنيف بحيث ال تتجاوز سنوات تدريسيـ بضع سنيف، ثـ تعمد إما إلى ضميـ لسمؾ الجندية 
ليصبحوا مقاتميف في الجيش اإليطالي تستخدميـ في أيّْ مكاف مف مستعمراتيا مثمما أرسمت الكثيريف 

ما إلى تشغيميـ في اإلدارات الدنيا أو الوسطى مف  دواويف إدارتيا االستعمارية،  منيـ إلى الحبشة، وا 
فيما كاف أبناء الجالية عمى األرض الميبية يحضوف بذات القدر مف الرعاية واالىتماـ والتعميـ الذي 

أقارنيـ في روما أو في أيّْ مدينو إيطالية أخرى، كما عممت ىذه اإلدارة عمى تمكيف بو يحظى 
مف االستحواذ عمى األراضي الصالحة لمزراعة وتشغيؿ الميبييف فييا عمااًل بأجوٍر جاليتيا في ليبيا  

زىيدِة جدًا، وخمقت حدودًا ومسافات اجتماعية واقتصادية تتميز بيا الجالية عف أبناء البالد 
األصمييف، فمنعت المواطنيف الميبييف مثاًل مف استعماؿ بعض األماكف والشوارع التي يرتادىا أبناء 

 لجالية اإليطالية. ا
لـ يكف حاؿ األقطار العربية األخرى في ىذه الفترة بأفضؿ مف ذلؾ، ففي المغرب مثاًل ومع بداية 

، في أحد قراراتو السياسية األولى أف مدف األىالي مف LYAUTEYأعمف ليوطي »الحماية الفرنسية 
ؿ ...فيذا المبدأ يوىـ باحتراـ ذلؾ الحيف فصاعدا، مناطؽ محّرمة عمى األوربييف، وأقاـ مبدأ الفص

ثقافة المغاربة، إال أنو يخفي نظرًة استعالئيًة تقود إلى ىدؼ مزدوج: تمكيف المستوطنيف مف فضاء 
. فالسياسة الكولونيالية (193، 2012)كواؿ، « وفف معماري مالئميف، واإلبقاء عمى المغاربة في بيئتيـ

السيطرة عمى مستعمراتيا، ولو كاف ثمف ذلؾ باىظا كانت سياسة ممنيجة ىدفيا األساسي استمرار 
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ال ينبغي الذىاب »بالنسبة لمبمداف المستعَمرة حيث ُبنيت ىذه السياسة عمى مبدأ أساسيٍّ ممخصو 
بعيدا في زرع قيـ التحديث ]الحداثة[ لدى المغاربة...ألف التحديث ]الحداثة[ سينعكس نقمة عمى 

ذر ألنو سيوقظ في األىالي روح التمرد عمى الغازي. ووعت صاحبو، إف لـ يصاحبو االحتراس والح
اإلدارة االستعمارية بأنو مف األفضؿ اإلبقاء عمى العوامؿ الثقافية بداًل مف السعي إلى تدميرىا أو 

)كواؿ،  «تجاىميا ىذا الوعي يولّْد اعترافا ميمًا بوصفو أداة سياسية توظؼ إلدامة الوجود االستعماري
2012 ،193.)  

متباينًة، فظيرت تحميالت سوسيولوجية ُجمَّْعت  آثار الظاىرة االستعمارية أفكارِسَجت في تحميؿ نُ 
تحت مسمى" السوسيولوجيا الكولونيالية"، لكف في الواقع ال تعكس ىذه السوسيولوجيا الوضع عمى 

لمقابؿ حقيقتو فقد عمدت في غالب األحياف إلى قمب الوقائع، فراحت تمتدح ىذه الفترة، وفي ا
حافظت الذاكرة العربية الشعبية والعالمة عمى ما تعرضت لو اليوية العربية والثقافة العربية مف 
تشويو متعمد وممنيج مف المستعمريف، وعمى ذلؾ اتخذت كثير مف البمداف العربية بعد نيؿ 

ؿ تخميصو مما االستقالؿ اتجاىًا إلعادة كتابة فصوؿ مف تاريخيا السياسي والثقافي واالجتماعي ألج
دست فيو بعض كتابات الباحثيف الغربييف مف مفارقات سواء تمؾ التي ُكتبت أّباف المرحمة 
االستعمارية، أو التي ُكتبت عنيا فيما بعد، إضافة إلى كتابات أولئؾ الذيف شغموا مناصب في تمؾ 

لجيود التي بذلتيا اإلدارة مف الذيف تركوا العديد مف المؤلفات عمى ىيئة سير ذاتية. نذكر مف ا
بعض الحكومات الُقطرية بالبمداف العربية ما قامت بو ليبيا في السبعينات مف القرف المنصـر حيف 

المركز )أنشأت مركزًا مختصًا بإعادة كتابة التاريخ االجتماعي والسياسي والثقافي الميبي أطمقت عميو 
ا المركز قائما حتى اآلف، وخصصت لو ، وال يزاؿ ىذ()(الوطني لممحفوظات والدراسات التاريخية

                                                           
 )) : ( في شير اغسطس 17بموجب قرار المجنة الشعبية العامة رقـ )ىو مركز متخصص في الدراسات التاريخية، تـ إنشاؤه

بمدينة طرابمس، تحت مسمى )مركز بحوث ودراسات الجياد الميبي(، ثـ ُعدؿ اسمو الحقا إلى )مركز جياد  1977
كز دمج )مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية( و )المر  2009، وفي عاـ 1980الميبييف لمدراسات التاريخية( عاـ 

الوطني لممخطوطات التاريخية والمحفوظات( تحت المسمى الحالي: المركز الوطني لممحفوظات والدراسات التاريخية، 
، ومف بيف أىداؼ المركز حسبما ورد في قرار 2009مارس  24وذلؾ بموجب قرار مف المجنة الشعبية العامة بتاريخ 

تطور التاريخي لمتراث الميبي عبر العصور، ويعمؿ عمٰى إجراء إنشائو: تأصيؿ جياد الميبييف عبر العصور، ودراسة ال
الدراسات الوثائقية، وتجميع المخطوطات والمؤلفات المتعمقة بميامو. ويذكر الموقع اإللكتروني لممركز امتالكو لما 



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 077صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

إمكانات كبيرة  في سبيؿ تأدية ميمتو، ونظَّـ أنشطة متعددة داخؿ البالد وخارجيا بيدؼ التعريؼ 
بتاريخ ليبيا ال كما تناقمتو أقالـ الكتاب الغربييف بؿ مف واقع الشواىد التاريخية التي كانت متناثرة ىنا 

في روايات شفوية خاصة ما تعّمؽ بمرحمة االحتالؿ اإليطالي  وىناؾ  في كتب التاريخ، أو مسرودة
الحكومة »في مقابمة منشورة أفَّ  (محمد أركوف)وما تالىا، وفي الجزائر يذكر المفكر الجزائري 

أنشأت مشروعًا السترداد الشخصية العربية أو اليوية العربية واإلسالمية  1969الجزائرية في عاـ 
وأنشأت ما ُسّمي وُعرؼ و انتشر في العالـ كمو "مؤتمر الفكر اإلسالمي".  لمجزائر بعد االستعمار،

فكاف كؿ عاـ وزير الشئوف الدينية بالجزائر ينظـ مؤتمرًا عالميًا، يدعو إليو عمماء مف جميع البمداف، 
)عبد الجّبار، « مف االرض كميا: مف الياباف، مف اليند، عمماء مسمميف وبعض العمماء مف الغرب

2015 ،43-44.) 

ولـ تكف السوسيولوجيا أو األنثروبولوجيا الكولونيالية وحدىا َمْف ساىمت في تزييؼ الواقع التاريخي 
مف المؤرخيف لمتاريخ  اً ليذه المرحمة، كما لـ يكف ىذا التزييؼ مقتصرًا عمى ىذه الحقبة،  بؿ إفَّ كثير 

الثقافي األوروبي سعوا ىـ اآلخروف إلى طمس المساىمات التي قدمتيا الحضارات األخرى بما فييا 
و أعماؿ أولئؾ الباحثالحضارة العربية، فقد ارتكز المبدأ األساس ف عمى فكرة القطيعة يي الذي وجَّ

ذا ماؿ بعض ُبَني التاريخ الثقافي األوروبي عمى االست»التاريخية، حيث  قالؿ الذاتي... وا 
االنصاؼ " صرحوا بأف العرب كانوا حمقة وصؿ بيف اليوناف وأوروبا، وىـ يجعموف “المستشرقيف إلى 

حمقة الوصؿ ىذه "مؤقتة " ... ىذا في حيف أف الثقافة العربية لـ تكف في الواقع مجرد حمقة وصؿ 
ؿ كانت بالفعؿ إعادة إنتاج لجانب ميـ مف الثقافة بيف الثقافة اليونانية والثقافة األوربية الحديثة، ب

ذًا فحضور  اليونانية وكانت الثقافة األوربية الحديثة إعادة إنتاج لمثقافة العربية فمسفة وعموما. وا 
الثقافة العربية في التاريخ الثقافي العالمي "األوروبي" ىو حضور المؤسّْس، وليس مجرد حضور 

 . (40-39، 1990)الجابري،  «الوسيط المؤقت

                                                                                                                                                                          

الموقع ألؼ رواية مسجمة.  15ألؼ صورة، وأكثر مف  70يزيد عف مميوف وثيقة مكتوبة بيف أصمية ومصورة، ونحو 
 http://libsc.org.ly/mrkaz االلكتروني لممركز

                                                                   

http://libsc.org.ly/mrkaz
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وىي الفترة التي أعقبت خروج المستعمريف مف البمداف العربية بفعؿ حركات التحرر  ؛الفترة الثانية
والمقاومة والكفاح المسمح التي قادتيا زعامات وطنية وكممت بإنياء الوجود االستعماري المباشر، 

الييا زماـ األمور وقيادة البالد، وجدت نفسيا  وجدت القيادات السياسية التي آؿ ومنذ ذلؾ الحيف
 أماـ تحدييف ال يقؿ أحدىما أىمية عف األخر وىما:

: وىذا التحدي يرجع إلى عوامؿ داخمية تمثمت في الرغبة الممحة والطموحات الواسعة التحدي األول
والحرماف مف قبؿ المجتمعات العربية في تحسيف أوضاعيا المعيشية والتعويض عف سنوات الفقر 

وتفشي الجيؿ واألمية واألمراض الفتاكة، ومف ثـ تحسيف ظروؼ الحياة، والشعور باليوية الثقافية 
 كؿ غاٍؿ ونفيس. مجتمعات العربية التي انتصرت ليا ثورات التحرر ودفعت خالليا ال

 : يرجع إلى عوامؿ خارجية، وجاء عمى ىيئة "صدمة وعي" أيقظت ىذه المجتمعاتالتحدي الثاني
بمقدار تخمفيا في العدة والعتاد والتنظيـ عمى ما وصؿ إليو الغرب المحتؿ مف تقدـ حضاري، وعمى 

األمر الذي فتح نقاشا حوؿ العالقة بيف السمطة »ما تعيشو المجتمعات العربية مف تأخر وانحطاط 
. كما يقع (18، 2010)الميالد،  «والتحديث والحداثة؛ ذلؾ النقاش الذي مازاؿ قائما ومستمرا إلى اليوـ

ضمف ىذا التحدي ما مارستو البمداف االستعمارية مف ضغوط خارجية عمى النخب السياسية في 
البالد العربية النتياج سياسات َتَسُميا بسياسات تحديث البنى السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

اسات التي لـ تنفؾ عنيا منذ ونشر الديمقراطية واالتجاىات الحداثية في البمداف العربية، ذات السي
مرحمة االستقالؿ وحتى الوقت الحاضر، ومع مشروعية ىذه السياسات مف حيث تناغميا مع آماؿ 
الشعوب العربية المتطمعة إلى الحرية وبناء الذات، إالَّ أنيا تخفي في كثير مف األحياف برغماتية ال 

مت ىذه السياسات في بعض األوقات تستجيب بشكؿ فعاؿ مع ىذه اآلماؿ والمطامح ، فقد استخد
سيفًا مسمطا إلرغاـ النخب العربية الحاكمة لالنصياع إلى السياسات الغربية التي ال تخدـ الشعوب 
العربية في شيء، وفي أوقات أخرى لممارسة الضغط عمى ىذه النخب عف طريؽ إثارة وتأجيج 

ت لضماف مصالح الدوؿ الغربية، وكمما الرأي العاـ العربي تجاه قياداتو بيدؼ تطويع ىذه القيادا
تحقؽ ليا ذلؾ تضرب آماؿ وتطمعات ىذه الشعوب بعرض الحائط مادامت ىذه القيادات مستجيبة 
لتمؾ المصالح، عمى أنو رغـ أىمية فصؿ ىذيف التحدييف عف بعضيما، إالَّ أف تحديد أولوية أحدىما 



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 072صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

ثمتو وجية نظر المفكر العربي "محمد عابد عف اآلخر تأتي بحسب تقديرات مختمفة  مف بينيا ما تم
يمكف » الجابري" الذي يؤكد عمى أف لمعامؿ الخارجي أىمية أكبر مف العامؿ الداخمي إْذ يقوؿ: 

القوؿ إجمااًل إفَّ العامؿ الخارجي المتمثؿ في التحدي األوروبي بمختمؼ أشكالو ىو الذي حرؾ 
ية التي كانت ما تزاؿ في وضعية الكموف، وضعية العوامؿ الداخمية، االقتصادية منيا واالجتماع

 .(27-26، 1990)الجابري،  «التييؤ لمتفتح

  بدايات تشكل المواقف من الحداثة 
لكي نعطى لمحداثة في المجتمعات العربية مضمونيا التاريخي وأبعادىا الحضارية البد مف 

وروبية عمى المنطقة، حيث كما استحضار الواقع التاريخي المييمف خالؿ فترة ما قبؿ السيطرة األ
ىو معموـ تاريخيًا كانت المنطقة العربية تحت ىيمنة اإلمبراطورية العثمانية األمر الذي ألقى بظاللو 
عمى طريقة تعامؿ النخب السياسية والثقافية العربية مع الوافد االستعماري ومشروعو التحديثي 

قافية والسياسية منقسما بيف مؤيٍد الستمرار المعمف. فعمي الصعيد السياسي كاف موقؼ النخب الث
السيطرة العثمانية عمى البالد العربية، ورافٍض ليذه السيطرة، أّما عمى الصعيد األيديولوجي فتنقسـ 
الرقعة العربية بيف ليبرالييف وماركسييف، فيما عمى الصعيد الثقافي شيدت ىذه المرحمة سجااًل بيف 

 ومف ىذا السجاؿ تشكمت اتجاىات متعددة في الموقؼ مف الحداثة. ِفْكرتيّْ األصالة والمعاصرة،
عمدت النخب السياسية المؤيدة الستمرار السيطرة العثمانية إلى استثمار الدعوات األصولية السابقة  
الداعية إلى إحياء الموروث الثقافي والديني التي عبَّرت عنيا بشكؿ فّعاؿ "الجامعة اإلسالمية" التي 

فكرة دعا إلييا "جماؿ الديف االفغاني"، فوجد السمطاف  "عبدالحميد الثاني" في مبادئ نشأت عمى 
ىذه الجامعة وسيمًة لموقوؼ ضد مطامع  الدوؿ األوربية في إسقاط اإلمبراطورية  العثمانية عف 
طريؽ إحياء دورىا مف جديد، وفي سبيؿ ذلؾ عمد إلى االتصاؿ بزعماء العالـ اإلسالمي 

إلسالمية في الداخؿ والخارج، وحاوؿ إنشاء عالقات متينة معيـ، كما عمد إلى التودد والجماعات ا
إلى زعماء األقميات الدينية والقومية في محاولة منو لمحيمولة دوف نمو نزعاتيا االنفصالية. وعمى 

عمى اتباعيـ مف أمثاؿ  العرب آنذاؾ ممف كاف ليـ تأثير الصعيد العربي عيَّف عدد مف مشاىير
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خير الديف التونسي"، الذي سبقت اإلشارة إليو و"عزت باشا العابد" و "نعـو باشا السوري" و "محمود "
دارات اإلمبراطورية العثمانية.   شوكت باشا" في مختمؼ وزارات وا 

بالمقابؿ عمدت النخب المناوئة إلى االتصاؿ بأوروبا وطمب يد العوف منيا لمقضاء عمى السيطرة  
ت مساعييا باندالع ما يعرؼ تاريخيا بالثورة العربية الكبرى بزعامة "الشريؼ حسيف" العثمانية، فتكمم

، الذي عقد محادثات سّرية مع بعض ساسة البمداف الغربية ُعِرَفت في التاريخ باسـ 1916عاـ 
، حيث 1917"محادثات الحسيف مكماىوف" إلى أْف كشفتيا روسيا بعد قياـ الثورة البمشيفية عاـ 

الشريؼ حسيف لخديعة أوروبية نتج عنيا تقسيـ المشرؽ العربي إلى مناطؽ نفوذ أوربية تعرَّض 
 متعددة وفقا التفاقية "سايكس بيكو" المشيورة.

أّما عمى الصعيد األيديولوجي فقد كانت النخب العربية مثمما سبقت اإلشارة منقسمة بيف ليبرالييف 
عنيا، ومنبيريف بيا، فعمموا عمى استنباتيا في التربة  مواليف لمغرب ولتوجياتيـ الرأسمالية ومدافعيف

العربية، واشتراكييف تأثروا بالفكر الشيوعي ورأوا فيو ضالتيـ المنشودة في الحد مف سيطرة األفكار 
الميبرالية والرأسمالية، واإلفالت مف نفوذ التيار الديني األصولي، وعطفًا عمى ذلؾ انبيارىـ بالنظاـ 

راكي الذي توسموا بو في دعوتيـ لتحقيؽ العدالة االجتماعية في البالد العربية، ذلؾ االقتصادي االشت
 المطمب الذي كاف يستقطب قطاع عريض مف الناس في المنطقة.

فيما عمى الصعيد الثقافي انقسمت الساحة العربية بيف مف رفعوا شعار األصالة التي يروف فييا 
قافة و اليوية العربية اإلسالمية لممجتمعات العربية أماـ زحؼ المالذ اآلمف لمحيمولة دوف اندثار الث

التيارات الوافدة مف الغرب، وبيف آخريف يرفعوف شعار المعاصرة و التجديد، ويروف في حضارة 
وثقافة الغرب مالذىـ الذي سُيَمكّْف المجتمعات العربية مف الوجود في التاريخ، ال في خارجو، ومف 

مناصرة التوجيات الغربية، وعمموا بذلؾ ممثميف عف ىذا التيار في البالد العربية  ثـ لـ يألوا جيدًا في
بعد مرحمة االستقالؿ، و دافعوا عف قيـ الحضارة الغربية في الحرية والعدالة والمساواة ورسممة 

طالؽ العناف لمحرية الفكرية والثقافية والسياسية، وفريؽ ثالث أتخذ لنفسو مكانا وسط ا بيف االقتصاد وا 
ىذيف التياريف فيو مف جانب: مع الدعوة إلى األصالة حفاظا عمى القيـ الدينية، والثقافة االسالمية، 

و ية، ومع المعاصرة: لما وصمت إليوالدفاع عف اليوية الثقافية أماـ خطر زحؼ الثقافة الغرب
العاـ، فيذا الفريؽ معجب الحضارة األوربية مف تقدـ تقني وتنظيمي وعقالنية وترشيد إدارة الشأف 
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بالنموذج الغربي في بعض جوانبو،  وحريص أيضًا عمى اليوية الثقافية العربية االسالمية، وعمى 
إشكالية األصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث »العقيدة اإلسالمية، تجدر اإلشارة إلى أفَّ 

سيا ومبررات وجودىا في الوضع والمعاصر، إشكالية فكرية ثقافية محض، بمعنى أنيا تجد أس
 .(32، 1990)الجابري،  «الثقافي والفكري، العربي الراىف، في مكوناتو وتناقضاتو

ذي عمى أنو ثمة رافدًا آخرا لو أىميتو في ىذا التفاعؿ االجتماعي والنخبوي العربي وىو الدور ال
ف حاضروف يفيؤالء الفاعم عدي غير المؤطَّر،ف عمى المستوى القاو اضطمع بو الفاعموف االجتماعي

في قمب  األحداث التي شيدتيا البالد العربية فاعمة ومنفعمة، وىـ بذاكرتيـ التاريخية والثقافية 
يمارسوف تأثيرىـ مف الداخؿ في معادلة المناقشات  والحوارات مف خالؿ عممية مثاقفة داعمة أحيانا 

، سواء في زمف االستعمار أـ في مرحمة لما يروج  في الساحة الفكرية، ورافضة لو أحيانا أخرى
كانت عممية المثاقفة التي يقـو بيا المستعمر تواجو بمثاقفة مضادة » االستقالؿ، ففي المغرب مثاًل: 

. ذلؾ أف الفالح المغربي لـ يكف يتشبث بوسائؿ إنتاجو التقميدية لكونو عاجزًا عف استيعاب التقنيات 
نما يفعؿ ذلؾ ...لكونيا كانت تعرض مف طرؼ المستعمر...فالمستعمر بالنسبة لمفالح  الحديثة وا 

عالوة عمى كونو مغتصبًا، أساسًا "نصراني"، ورفض مقترحاتو ومشروعو التحديثي، ىو رفض لغزو 
)كواؿ، « ثقافي / ديني، وىو في نفس الوقت حفاظ عمى اليوية الثقافية ودفاع عف المصالح المادية

كنو مشحوف بدالالت ىامة عمى الموقؼ مف المستعمر أنو .  وفي موقؼ طريؼ ل(172، 2012
عندما عمدت اإلدارة اإليطالية إلى انتزاع أراٍض شاسعة بغرض استعمارىا بالمزروعات وتمميكيا 
لمجالية االيطالية بميبيا وكاف اإليطاليوف يعمموف عمى تشغيؿ الميبييف في ىذه المزارع المستحدثة  

د سقاية ىذه الشتالت الجديدة وىي في الغالب مف أشجار الزيتوف كاف بعض الفالحيف يقوموف عن
والكروـ باستالليا مف األرض حتى تتقطع جذورىا ومف ثـ يسكبوف عمييا الماء إلخفاء  ذلؾ، وال 
تمِض سوى أياـ حتى تتيبس تمؾ الشتالت  فيعتقد اإليطاليوف أف األرض غير صالحة الستنبات 

فالحيف الميبييف مف وراء ذلؾ عمى بساطتو ىو عدـ تمكيف االيطالييف ىذه المزروعات، وكاف دافع ال
مف مزيد التمدد واالستحواذ عمى األراضي الزراعية خاصة في مناطؽ الحزاـ األوسط مف جغرافية 
ليبيا. واألىـ مف ذلؾ أف المجتمعات العربية اإلسالمية بوعييا الجمعي وذاكرتيا الشعبية عممت عمى 

يوية بمكونييا األساسييف العروبي واإلسالمي، ومف ثـ لـ تفمح قروف االستعمار المحافظة عمى ال
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ف أصابيا االنكماش والتقوقع عمى نفسيا بفعؿ ذلؾ  عمى محو ىذه اليوية أو طمس معالميا، وا 
كإجراء احترازي لمحيمولة دوف توغؿ ثقافة وىوية المستعمر الذي ابتميت بو وىو ما ساىـ بدرجة 

بداع كبيرة في  تعط يؿ اإلبداع الفكري والثقافي العربي وتخمفو عف مواكبة عجمة التطور والنيضة، وا 
النموذج العربي اإلسالمي لمحداثة النابع مف استجابة لمعطيات داخمية في مواكبة العصر ال كخيار 
ف مفروض مف الخارج  وفؽ نموذج ال يصمح استنباتو في ىذه البيئة ذات الحضارة والوجود التاريخيي

 العريقيف . 

طني البالد العربية ىـ مف اكما كاف وال يزاؿ لمشعوب العربية أثرىا خالؿ مراحؿ االستقالؿ، فمو 
رسموا بدمائيـ خارطة حركات التحرر، وعمى اجسادىـ بنيت الدوؿ القطرية العربية، وأعمنت عف 

اليوية القومية والدينية،  استقالليا، وىـ َمْف عمى عاتقيـ االضطالع بمياـ المواطنة والمحافظة عمى
وىـ القوى البشرية التي قامت بيا النيضة حيثما حصؿ ذلؾ، وىـ في الغالب أداة التغيير التي قد ال 
ُيْسَمع ليا صوت إال في زمف الثورات أو االستفتاءات. لذلؾ فإفَّ حضورىا في الحياة االجتماعية حّيًا 

ضورىا مف ثـ ال يقؿ أىمية عف حضور الشعوب في بالرغـ مف طبيعة النظـ السياسية العربية، وح
لـ يعد يجوز وصفيا كنظاـ »الحياة االجتماعية بالبمداف الغربية، تمؾ الحياة االجتماعية التي 

اجتماعي تنشئ الدولة قيمو وقواعده وأشكاؿ تنظيمو وتدافع عنو، ولكف عمى العكس ينبغي عمى 
بحيث تمثؿ مجمؿ عالقات فاعمي التغيير الحياة االجتماعية أف تفيـ كفعؿ أي كحركة، 

 . (289، 1997)توريف  «االجتماعييف
وىكذا فإف الحديث عف الحداثة ارتبط في الذىنية العربية بالحديث عف األصالة والمعاصرة، بؿ لقد 
غمب استخداـ ىذيف المصطمحيف عمى استخداـ مصطمح الحداثة في السجاالت الفكرية العربية 

لرؤى الثقافية ليا رغـ حضور مصطمح الحداثة خاصة بعد النصؼ األوؿ مف اإلسالمية  وفي ا
القرف العشريف في الخطاب الفكري العربي تساوقًا مع النقاشات الفكرية عمى الصعيد العالمي، لذلؾ 
كاف خطاب "األصالة والمعاصرة" ىو الخطاب الذي تمثمتو المخيمة الثقافية العربية وتعاممت معو مف 

اظر مع الخطاب الحداثي في الغالب، فالذيف يتمسكوف بخطاب األصالة يروف فييا جوابًا موقع التن
عمى سؤاؿ الحداثة في المجتمعات العربية اإلسالمية بالرجوع إلى عصر ازدىار الحضارة العربية 
اإلسالمية، والذيف يتمسكوف بخطاب المعاصرة تقوـ فكرتيـ عمى نبذ التمسؾ بالعيش في الحاضر 
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ة الماضي، ألف ىذه المجتمعات ليس بوسعيا تجاىؿ المنجزات الحضارية التي بمغيا العقؿ بعقمي
البشري، وعمى قطبيّْ ىذا المتصؿ الثقافي الفكري برزت اتجاىات  متشددة تطرفت في األصالة 

قد تظير بيف وقت وآخر  مواقؼ جذرية  " راديكالية " ... » مثمما تطرفت في المعاصرة ولذلؾ 
مثؿ ىذه المواقؼ ال تعدو أف تكوف مجرد ردود أفعاؿ غير مراقبة...وقد عرفتيا وتعرفيا  غير إفَّ 

جميع النماذج الحضارية، بما في ذلؾ النموذج األوروبي المعاصر...وىي أصوات عرفتيا الحضارة  
منيا العربية اإلسالمية في أزىى عصورىا، أصوات " النوابت " بحسب تعبير "الفارابي" التي ال يخمو 

 . (19، 1990)الجابري،  «مجتمع  ميما كاف راقيًا ومتقدماً 
تمركزت إشكالية األصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث والمعاصر حوؿ شكؿ العالقة مع 
التراث، ذلؾ ألف التراث إنما يختزؿ تجربة حضارية بكامميا، ومف ثـ فمكؿ حضارة إنسانية تراثيا 

ث غيرىا مف الحضارات اإلنسانية األخرى، وبالتالي فإف التراث بقدر الخاص الذي يختمؼ عف ترا
ما يمثؿ عامؿ توحيد ومقاربة بيف بني الحضارة اإلنسانية الواحدة في تاريخيتيا، فيو أيضا يمثؿ 
عامؿ مغايرة بيف الحضارات المختمفة، إذ تتسـ كؿ حضارة بسماتيا المتمايزة عف غيرىا. وفي ىذا 

شكؿ العالقة مع التراث  تظير ثالثة أصناؼ وُيشدّْد الجابري عمى تسميتيا  السياؽ أيّْ سياؽ
، ()أصنافًا وليست تيارات ألف كال منيا يحمؿ بداخمو صيغًا ونماذج  متعددة  وليست صيغة واحدة 

مواقؼ "عصرانية" تدعو إلى تبني النموذج الغربي بوصفو نموذجًا لمعصر كمو... »وتتمخص في: 

                                                           


نزعة ماركسية لينينية أو اشتراكية تطورية،  ية أيديولوجية ليبرالية، وآخر ذنزع يإلى تيار ذ (دعاة األصالة)فمثال ينقسـ  (( 

كما نجد منيـ صاحب نزعة قطرية ضيقو وآخر داعية لمقومية العربية. أما )دعاة االصالة( فتتوزعيـ كذلؾ عدة اتجاىات فمف 
ؼ احكاـ سمفييف رافضيف لكؿ نظـ العصر ومؤسساتو وفكرة وثقافتو، إلى سمفييف معتدليف يقبموف مف حضارة العصر ما ال يخال

الشريعة، أو ما يمكف تبريره داخميا، وفي نفس الوقت يوسعوف مف دائرة ) السمؼ الصالح ( لتشمؿ كؿ العصور االسالمية 
المزدىرة وبكيفية خاصة ما كاف الخميفة = فييا صالحا، إلى سمفييف مؤوليف يدعوف إلى البحث في نظـ الحضارة العربية 

لمؤسسات الحضارة المعاصرة وقيميا، واألخذ بيا بوصفيا أسماء أو صيغا جديدة  االسالمية وقيميا عف أشباه ونظائر
لمؤسسات وقيـ عربية اسالمية " أصيمة " فمثال تؤوؿ النظـ النيابية الميبرالية بالشورى اإلسالمية، وتربط االشتراكية بمعناىا 

بيف ىؤالء وأولئؾ صاحب النزعة القطرية الطبقية،  الواسع بفريضة الزكاة  و "حؽ" الفقراء في أمواؿ األغنياء، وقد نجد مف
وداعية القومية العربية، أو داعية العالمية االسالمية. أما )التوفيقيوف( فيـ أكثر تشعبا؛ فمنيـ السمفي ذو الميوؿ الميبرالية، 

سمفية، والعمماني العروبي ذو ومنيـ الميبرالي ذو الميوؿ السمفية، ومنيـ الماركسي األممي، والعروبي العمماني ذو الميوؿ ال
 (. 16، 1990الميوؿ الميبرالية أو الماركسية.  ينظر في ذلؾ: )الجابري، 
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ة" تدعو إلى االستفادة مف النموذج العػربي اإلسالمي كما كاف قبؿ "االنحراؼ"  و" ومواقؼ "سمفي
االنحطاط " أو عمى األقؿ االرتكاز عميو لتشييد نموذج عربي إسالمي أصيؿ يحاكي النموذج القديـ 

انتقائية" تدعو إلى “في الوقت ذاتو الذي يقدـ فيو حمولو "الخاصة " لمستجدات العصر؛ ومواقؼ 
خذ بػ " أحسف ما في النموذجيف معا"، والتوفيؽ بينيما في صيغة واحدة تتوافر ليا األصالة األ

  .(16-15، 1990)الجابري،  «والمعاصرة معاً 
المنطمؽ األساس أو نقطة المرتكز في الفكر األوربي الحديث والمعاصر تنبني عمى ادعاء القطيعة  

لكؿ ما سبؽ لحظة الوعي بالحداثة والمقدس متضمنًا  مقدس في آف معًا، فالتراث شامؿمع التراث وال
لكؿ ما تمثمو الكنيسة كاثوليكية أو أرثوذكسية حتى صارت لفظة "أرثوذكسية" تذكر لإلشارة إلى أي 
موقؼ معاد لمحداثة بغض النظر ما إذا كاف موقفًا دينيًا أو غير ديني، فاستُْبِدؿ المقدس بالذاتية، 

دأ أساسيًا مف مبادئ النموذج الحداثي الغربي، ومف خالؿ ىذه النزعة تمؾ الذاتية التي صارت مب
التي أطمؽ عمييا النزعة اإلنسانية  يتصدر العقؿ ليحتؿ مكاف الصدارة، فكؿ ما ىو عقالني واقعي، 

ىي قبؿ كؿ شيء حقؿ تنظـ فيو معارفنا، » وكؿ ما ىو واقعي عقالني، بتعبير ىيجؿ، فالمعقولية 
لفيـ الطبيعة والحياة، فيمًا يقترب مف حقيقو واقعنا. يعني ذلؾ أف جميع أنماط وتتحدد تدخالتنا 

تفكيرنا، وجميع أنماط حياتنا يجب أف تكوف مطبوعة بالمعقولية، ومتصمة مف قريب أو مف بعيد 
. فيؿ كانت بالفعؿ حضارة وحداثة الغرب حضارة بال ديف حقيقة، (28، 1992)التريكي،  «بالعقؿ

 ي بكامؿ مكوناتو بما فييا الديف؟ىؿ حدثت القطيعة مع التراث أي مع الماضوبمعنى آخر 
 جدل القطيعة مع الموروث الديني 

ال جداؿ تقريبًا في أفَّ أوروبا وىي ترتقي خطواتيا األولى عمى ُسمَّـ الحداثة، وضعت حدًا لتسمط 
معارضييما بكؿ السبؿ، فتاريخ وجبروت الكنسية وحميفيا االقطاع الذيف لـ يتوانيا في لجـ أفواه 

الكنيسة  يحفؿ بمقدار العنؼ الذي مارستو باسـ الديف ضد كؿ مف تجرأ عمى مخالفة عقائدىا مف 
العمماء أومف عامة الناس، لكف يبدو في تقديرنا  أفَّ الحداثة األوربية ال تخمو مف مسحة دينية، حتى 

ب المقدس كأساس ديني لمدستور، وحيث يبيف حيث ُيعترؼ بالكتا»لو استبعدنا نموذجيا األمريكي 
 .(395، 1997)توريف،  «عاِلـ االجتماع  "روبرت بيال" األساس الديني لمقواعد االجتماعية 
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ماكس فيبر" عندما قدَّـ إجابتو عف سؤاؿ المنطمؽ لمؤلفة “الذراع السوسيولوجية لمحداثة الغربية  
لية " وىو: لماذا انحصر التقدـ العممي والتقني الشيير "األخالؽ البروتستانتية وروح الرأسما

واالقتصادي في الغرب ولـ يحصؿ في بمداف أخرى؟ أكد عمى أفَّ الفضؿ في ذلؾ يعود إلى ما 
تحّمت بو البروتستانتية مف قيـ رّسخت المبادئ المؤّسِسة لمرأسمالية واإلدارة العقالنية وتنظيـ 

كايـ العالـ السوسيولوجي المؤسِس خمص إلى نتيجة أكَّدت العالقات االجتماعية. كما أفَّ إميؿ دور 
)ىابرماس،  «حاجة المجتمعات إلى الديف مف أجؿ رصَّ المحمة االجتماعية وزيادة التنظيـ»عمى 

االنتحار" عمى أفَّ حاالت “كما أّكدت نتائج دراستو لظاىرة االنتحار في كتابة الّقيـ  ،(11، 2013
سيا مع مستوى تديف الفرد. إضافة إلى ذلؾ أفَّ "ىيجؿ" الذي كاف لو االنتحار تتناسب تناسبا عك

قصب السبؽ في وضع الحداثة في إطار فمسفي كاف لديو إيماف راسخ بأف الديف يمكف أف يمنح 
العقؿ فاعمية روحية، وعممية بفضؿ قدرتو عمى إبراز قيمة الحقوؽ، وينقؿ عنو ىابرماس في مؤلفو 

وألجؿ أف تبمغ ىذه القدرة فكرة ا، يجب أف يتغمغؿ الديف في ))" قولو : "الخطاب الفمسفي لمحداثة
روح الشعب، وعاداتو وتقاليده، يجب أف يكوف حاضرا في مؤسسات الدولة وفي الممارسات 
المجتمعية، وأف يجعؿ مف األسموب الذي يفكر بواسطتو البشر ويقرروف نفاذا لوصايا العقؿ 

، والحظ  ىيجؿ ثالثة أسباب رئيسة  تعيؽ الديف عف تأدية ميمتو (77، 2013)حنيفي، « العممي... 
في المجتمع كعامؿ تقدـ وتنوير لإلنساف مف خالؿ ما الحظو بالمجتمع األلماني الذي عاينو عف 

 (:77، 2013)حنيفي،  كثب، وىذه األسباب ىي

تربية (، والذي يفرض 1546 – 1483صرامة االصالح األخالقي الذي دعا إليو لوثر ) -1
 دينية قاسية جدا، وقمعا أو إدانة لكؿ المظاىر الحسية البشرية.

تحالؼ الديف مع السياسة االستبدادية كما يتجمى عف طريؽ نشر تعاليمو عف احتقار  -2
 الجنس البشري ألنو عاجز عف تحقيؽ أي خير.

ستور البروتستانتية التي نادى بيا عالـ الالىوت األلماني المحافظ "غوتميب كريستياف  -3
" الذي ربط اإليماف بقبوؿ مضاميف الواجب عمى أنيا أحداث موضوعية تبرز قوة فائقة 1746-1805

 لمطبيعة واإلنساف.
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ىذا ناىيؾ عف الجذور الدينية األخرى التي تشّرب منيا الفكر الغربي الحديث سواء ما خمص إليو 
صالحية "جوف كالفف"، خطاب اإلصالح الديني مع "لوثر" أو مع صوفية القديس "أوغسطيف"  وا 

وعطفًا عمى ذلؾ تحفؿ الكتابات السوسيولوجية الغربية المعاصرة باالىتماـ بما أسمتو " عودة الديني 
في مدينة نيويورؾ  2009إلى المجاؿ العاـ "،  فعمى سيبؿ االستشياد عقد نقاش أكاديمي ميـ عاـ 

برعاية مؤسسات عممية رصينة  تحت عنواف "قوة الديف في المجاؿ العاـ" وشارؾ في ىذا النقاش 
لى الوقت ( )العممي ُثمَّة مف العمماء الغربييف انتيوا إلى التأكيد عمى ما يشكمو الديف عبر العصور وا 

إرادة في نفوس الناس لألمؿ في  الحاضر مف قوة توحيدية وتنظيمية في المجتمعات، وما يبثو مف
الحياة، والشعور بيا والحيمولة دوف تنامي مشاعر االغتراب والتيميش، إضافة إلى كونو إرادة تحرر 

 وقوة روحية دافعة لممجتمعات التي تقع تحت السيطرة. 

المجتمعات ىذا االىتماـ بالديني في المحافؿ العممية الغربية لـ يأت مف فراغ بالطبع، فبالنسبة ليذه 
ومنذ منتصؼ القرف العشريف تضع نصب أعينيا التفكير في مستقبؿ النموذج الحداثي بعدما 
ُوِضَعْت الحداثة عمى محؾ النقد. أنصار موت الحداثة ال يألوف جيدًا في التدليؿ عمى موقفيـ  

مات " وليذا العصر سPost-Modernityبموقؼ مضاد أطمقوا عميو تسمية عصر "ما بعد الحداثة 
أساسية منيا فقداف المعنى والتشيؤ وانييار السرديات الكبرى والتشظي والتجزؤ والنزعات االنفصالية 
والخواء الروحي والعاطفي واألخالقي، وأماـ ىذا الموقؼ يدافع أنصار تجديد الخطاب الحداثي عف 

ا ذىب إلى ذلؾ يورغف قدرة الحداثة عمى معالجة ذاتيا مف داخميا، وبأنيا "مشروع لـ يكتمؿ بعد" كم
ىابرماس، وفي ىذا السياؽ النقدي لخطاب الحداثة اليادؼ لتجديدىا يندرج االىتماـ بالعودة إلى 
الديني، فتمؾ الوظائؼ التي أكد عمييا النقاش األكاديمي المشار إليو آنفًا لمديف، تقرأ عمى أنيا جيدًا 

                                                           

، وقد 2009يناير  22ىذا النقاش شيدتو القاعة التاريخية الكبرى في اتحاد كوبر في مدينة نيويورؾ بتاريخ (  (

ماعية، وجامعة ستوني بروؾ، وشارؾ فيو إضافة إلى رعاه معيد نيويورؾ لممعرفة العامة، ومجمس بحوث العمـو االجت
فيمسوؼ “ما يزيد عف األلؼ مف الحضور كؿ مف: يورغف ىابرماس "أستاذ وعالـ اجتماع ألماني" وتشارلس تيمر 

دواردو منديتا "أستاذ الفمسفة في جامعة نيويورؾ  واستاذ كندي" وكونيؿ ويست "أستاذ في جامعة برنستوف"  وا 
وني بروؾ" وجوناثاف فاتويربف "مدير البرنامج الخاص بالديف والمجاؿ العاـ في مجمس بحوث العمـو الحكومية في ست

االجتماعية" وكريغ كاليوف  "مدير مجمس بحوث العمـو االجتماعية في جامعة نيويورؾ" وجمعت أعمالو في كتاب 
  وىو مدرج ضمف ثبت المصادر بالبحث. تحت عنواف )قوة الديف في المجاؿ العاـ ( ترجمو إلى العربية فالح رحيـ،
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لرأب التصدعات والتشققات التي طالت البنى فكريًا متضمنًا في سياؽ اإلجابة عف سؤاؿ: ما السبيؿ 
 واألنساؽ الثقافية واالجتماعية والقيمية في المجتمعات الغربية في عصر الحداثة؟  

غير انو لو نظرنا إلى التاريخ الثقافي األوروبي وعمى األقؿ منذ القرف السابع عشر، وحاولنا 
باألساس فيما لو قاربنا ذلؾ مع الواقع  اً ضايا وتحديات لوجدنا األمر مختمفاستظيار ما فيو مف ق

الراىف لممجتمعات العربية وتاريخيا، فما يمثؿ " تحديًا" سابقًا أو راىنًا بالنسبة لألوربييف ليس بذات 
أنو ليس مف قبيؿ المبالغة القوؿ بأف محطة القرف » المعنى بالنسبة لممجتمعات العربية، والواقع 

كف أف تمثؿ قطيعة معرفية واضحة، فيي بداية التفكير العممي السابع عشر ىي الوحيدة التي يم
بتجريبية، وىي أيضا بداية فاصمة تبعدنا عف الفكر الغيبي لمعصور الوسطى. وما يحدث بعد ذلؾ 
مف تحوالت جذرية بؿ متعارضة في أحياف كثيرة داخؿ الفكر الفمسفي الغربي، ال تعدو أف تكوف 

 .  (96، 1998)حمودة، « لجديدة لمعمـ، وقد تختمؼ معياردود فعؿ قد تتفؽ مع المادية ا
وعمى ذلؾ فميس في التاريخ الحديث لممجتمعات الغربية ما يشكؿ تحديا فعميا بالنسبة إلييـ لسببيف  

أثنيف عمى األقؿ، األوؿ: أف ليس في تاريخيـ ما يحيؿ إلى مخاطر خارجية تحدؽ بيـ، فكؿ ما 
ية ىي تحديات داخمية سرعاف ما تتفتت مفاعمييا ويعاد تكييفيا يمكف تسميتو بالتحديات التاريخ

بحسب مقتضيات العصر، والثاني: أفَّ التراث في الوعي األوربي الحديث ال يدخؿ في عالقة تغاير 
وصداـ مع معطيات العصر الراىف لسبب بسيط ىو أفَّ ىذا التراث ىو تراث عصرىـ أّي تراث 

جتمعات العربية فاألمر مختمؼ عف ذلؾ : فالعرب والمسمميف عموما عصر الحداثة، أّما بالنسبة لمم
اليوـ أماـ " تحٍد تاريخي" حقيقي، ألف حاضرىـ ليس حاضرًا حداثيًا كما المجتمعات الغربية، كما 
أنَّيـ انقطعوا لعقود طويمة عف ماضييـ الحضاري، ومف ثـ فعالقتيـ بتراثيـ يشوبيا توترًا يجد أسبابو 

ويؿ التاريخ مف مجرد تراكـ لصيرورة األحداث وتواتر األفعاؿ وردود األفعاؿ إلى في مسألة تح
تاريخانية تبحث عف حموؿ لتحدياتيا بشكؿ عقالني مف داخؿ ىذا التراث نفسو، بحيث يصبح 
الماضي بما يحفؿ بو مف تجارب ُمِعينًا عمى تدبر أمر الحاضر الستشراؼ المستقبؿ، ويؤكد 

التاريخانية والعقالنية سموكاف فكرياف ال ينفصالف: التاريخية ىي » اؽ عمى أفَّ الجابري في ىذا السي
جعؿ العقؿ حاضرًا في التاريخ، ينظمو عمى صعيد الوعي ويحركو عمى صعيد الممارسة، والعقالنية 
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ىي جعؿ التاريخ حاضرًا في العقؿ يميمو الدروس والعبر، وَيْحَممو مف حيف آلخر عمى مراجعة 
 .(37-36، 1990)الجابري،  «وفحص مبادئو وطريقة إنتاجو  تصوراتو،

 تضاعف صدمة الوعي بالحداثة 
مارس الواقع الحداثي الغربي عنفًا رمزيًا وماديًا قويًا عمى الثقافات األخرى، وأثار صدمة حضارية 

الحضارية التي رىيبة بالنسبة لممجتمعات العربية التي َخَبرْت معنى الوجود في التاريخ زمف صدارتيا 
منيت بيزائـ داخمية وخارجية، وعاشت بعد ذلؾ ركودًا في الفكر والثقافة والعموـ والتقنية، تمؾ 
الصدمة التي أستشعرىا العرب ُنَخبًا وعواّمًا عندما وجدوا أنفسيـ وجيًا لوجو مع ما وصؿ إليو الغرب 

مى صعد الحياة كافة، والوقع مف تقدـ لـ يستطيعوا مجاراتو أو الصمود أماـ زخمو المتنامي ع
بحسب تقديرنا كانت ىذه الصدمة مضاَعَفًة عف تمؾ التي واجيت المجتمعات الغربية في آواخر 
عصور االنحطاط، وتكمف مضاعفتيا في أفَّ المجتمعات العربية اليوـ ليست فقط مطالبة بحؿ 

تبة عمى تحويؿ مرتكزًا معضالتيا المرتبطة بالعالقة مع التراث، بؿ بحؿ تمؾ المعضالت المتر 
أساسيًا مف مرتكزات التراث يقع ضمف بنية التحديات الداخمية وىو: "المقدس الديني" إلى تحديًا 
خارجيًا بفعؿ الضخ الثقافي لمحداثة الذي وضع الديف وضمنة الديف اإلسالمي عمى رأس األسباب 

إشكالياتيا مع المعطى الديني المسؤولة عف حالة التخمؼ والقصور الحضاري، فيذه الثقافة سحبت 
المسيحي الكنسي عمى الديف بصورة شاممة بما في ذلؾ الديف اإلسالمي، واستقطبت إلى جانبيا في 
ىذا التصور العديد مف المثقفيف العرب ما رتب حالة مف االنشقاؽ الفكري بيف مف يمثموف ىذا التيار 

متشددة مف كال االتجاىيف وفي كثير مف وبيف مف يناوئونو، واألىـ مف ذلؾ أسست لنمو تيارات 
حاالتيا ال تقوـ سوى عمى ردود أفعاؿ وليس عمى قاعدة مف االختالؼ يقوـ عمى ترجيح اآلراء في 
نقاش عقالني ضمف ما وصفو يورغف ىابرماس بأخالقيات النقاش والتواصؿ في فمسفتو المؤسسة 

ي. المجتمعات الغربية نمت فييا الحداثة مف لمعقالنية التواصمية الرامية إلى تجديد الخطاب الحداث
الداخؿ، أيَّ أف الحداثة في تمؾ المجتمعات كانت حالِّ داخميًا إلشكالية داخمية في التراث الغربي، 
والعديد إف لـ يكف معظـ المنظريف والمفكريف الحداثييف العرب والغربييف عمى السواء يؤكدوف أفَّ 

وضع الثقافي أليّْ أمة مف األمـ، ومف ثـ فيي ليست منتوجًا الحداثة الحّقة تأتي مف داخؿ ال
مستوردًا ومف العبث النظر إلييا كذلؾ فيي بعكس التحديث المادي القابؿ لالستيراد والتصدير كأي 
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سمعة مادية في العالـ، فيما بالنسبة لممجتمعات العربية فإف إشكالية الحداثة أضحت استجابًة لتفاعؿ 
ع التحدي الخارجي. أشرنا آنفًا إلى رأي الجابري في ىذا الشأف، ويتفؽ معو الواقع الداخمي م

الكثيروف في ذلؾ التوصيؼ الذي أعمى مف التحديات الخارجية في مقابؿ التحديات الداخمية، لكف 
ضغط النموذج الغربي لمحداثة  وياؽ تكمف في أفَّ الوضع الذي خمقاإلضافة التي نرتئييا في ىذا الس

تحتو المجتمعات العربية واإلسالمية استحاؿ معو الديف والثقافة الدينة إلى تحد خارجي  وُوِضَعت
ذا ما استحضرنا واقع أفَّ الديف والثقافة الدينة مسؤولٌة عف الجزء األكبر  لألسباب التي ذكرناىا، وا 

لدنيا وىي مف المكوف البنيوي لمموروث الثقافي، فحينئٍذ تتقمص التحديات الداخمية إلى حدودىا ا
التحديات التي يفترض أْف يقـو عمى االستجابة ليا الفعؿ الحداثي الحّؽ، وىذا مكمف تضاعؼ 
الصدمة الحضارية لممجتمعات العربية، وبتضاعفيا تتضاعؼ ميمة التفكير في الحداثة في ىذه 

نتج ردود المجتمعات، ليجد الفكر العربي المعاصر نفسو في مأزؽ وأزمة حقيقية. تبسيط المسألة أ
أفعاؿ ولـ ينتج أفكارًا لمسارات الحؿ الممكف، ردود األفعاؿ ظيرت في شكؿ ما سبؽ ذكره مف 
مواقؼ عمى الساحة الثقافية والفكرية العربية، لكف لـ تثمر تفاعالت تمؾ المواقؼ نتائج تَُقِمُص ِحّدة 

متزايديف، والخالصة لـ يفمح ىذا  التباعد وُتْجِسر ىوَّة االختالؼ، بؿ أثمرت تعقيدًا وتشعبًا وتباعداً 
التفاعؿ في الوصوؿ إلى كممة سواء يجتمع حوليا أصحاب اآلراء المتفرقة، لتبقى الميمة المشرعة 
لمبحث والتفكير ىي في كيفية تحويؿ التحديات الخارجية إلى تحديات داخمية تتطمب التجاوب معيا 

نقدية المبنية عمى اإلقرار أواًل بالقصور الذاتي، وتفعيؿ التفكير فييا في نطاؽ استنياض العقالنية ال
وثانيًا بالمسؤولية الذاتية عف ىذا القصور، ومف ثـ الكؼ عف التنصؿ مف المسؤولية عف ىذا 

، والكؼ عف إلقاء الالئمة عالوضع ال الغير باستمرار، وفي ىذا السياؽ يحضر جواب  مىمأزـو
اـ عصر األنوار عمى اقتحاميا، ليساىـ في تفتيؽ غرز إيمانويؿ كانط حينما ُسئؿ عف العقبة التي ق

األزمة المضاعفة التي يعيشيا الوضع الثقافي والفكري العربي اإلسالمي، تمؾ العقبة المتمثمة في: 
عدـ قدرة المرء عمى استخداـ فكره في األمور، دوف إشراؼ الغير عميو، مع وقوع مسؤولية ىذا »

. لذلؾ فإف االعتراؼ بيذه العقبة في (25، 2006)عبدالرحمف،  «يرالقصور عميو ىو، ال عمى ىذا الغ
 الواقع يشكؿ نقطة البداية لمتفكير في تجاوزىا، وحجر الزاوية في سيرورة بناء الذات المسؤولة.
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إفَّ ميمة تحويؿ التحديات الخارجية إلى داخمية، وبعد ذلؾ التعامؿ معيا عمى ىذا المستوى يستدعي 
فقط اإلرث الثقافي العربي اإلسالمي بؿ كذلؾ الظروؼ واألوضاع التي تفحص وتمحيص ليس 

عاشتيا المجتمعات الغربية وانعكست في ثنايا المنتج الثقافي والفكري والفمسفي الغربي، التي أدت 
إلى حالة "الدينفوبيا" أو "الخوؼ مف الديف" إذا جاز االشتقاؽ، إضافة إلى ذلؾ تفحص عناصر 

القة بالقدرة عمى ممارسة النقد الذاتي داخؿ المجتمعات العربية واإلسالمية، أخرى ضاغطة وذات ع
 وىو ما سنمقي عميو بعض الضوء في الجزء الثاني مف ىذه الورقة البحثية.

 :الخاتمة 
ناقشنا في ىذه الورقة المقتضبة مسألة استأثرت وال زالت باىتماـ فكري متجدد وىي مسألة الحداثة  

طاب بية. تجدد ىذه المسألة رغـ مرور أزيد مف قرف يدؿ داللة قاطعة عمى أفَّ أقفي المجتمعات العر 
حسـ الجدؿ فييا لصالحو ولـ تستطع ىذه األقطاب التأسيس لموقؼ  ىذا النقاش لـ يستطع أي منيـ

د يحسـ الموقؼ الفكري منيا لتتمكف المجتمعات العربية مف االنطالؽ في بناء نموذجيا  موحَّ
ْف عمى غير ذات السياؽ الذي الحداثي ُأسو  ة بباقي المجتمعات واألمـ التي استطاعت فعؿ ذلؾ وا 

بنت عميو المجتمعات الغربية نموذجيا الحداثي. لـ يكف ىذا التأخر البيّْف لممجتمعات العربية عائدًا 
ا في مجممو إلى ظرؼ داخمية بحتة بؿ كاف لمظرؼ التاريخي الخارجي أثره الكبير في المسألة، فمم

ألتقط العرب فكرة الحداثة التي اقترنت لدييـ بمفيـو النيضة في منتصؼ القرف التاسع عشر لـ تعط 
الوقت الكافي لكي تتبمور في شكؿ عممي حتى وجدت البمداف العربية نفسيا في وضع تاريخي سمب 

بيف فكرة ))وقع  ()منيا إرادة المبادرة فكما يذكر المؤرخ والمفكر عبدا العروي في مقابمة مذاعة
النيضة التي ظيرت في الشاـ وفي مصر في منتصؼ القرف التاسع عشر وبيف تحقيقيا جاء 
االستعمار والنفوذ األجنبي، لـ يأت االستعمار األجنبي قبؿ فكرة النيضة مثمما حصؿ في الصيف 

                                                           
 )) : أجرت ىذه المقابمة قناة: سكاي نيوز عربية، في حمقاتيا مف برنامج: حديث العرب، وذلؾ ضمف التظاىرة الثقافية المقامة

، وكاف المفكر والمؤرخ عبدا العروي قد ُاختير في ىذه التظاىرة لنيؿ جائزة 2017عمى ىامش معرض أبو ظبي لمكتاب 
. ونشرت حمقة البرنامج عمى الموقع التالي: 2017ة عشرة لجائزة الشيخ زايد لمكتاب "شخصية العاـ الثقافية" في الدورة الحادي
https://youtu.be/pqMayNji3JY 

                                                                

https://youtu.be/pqMayNji3JY
https://youtu.be/pqMayNji3JY
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إصالحية، كؿ وفي الياباف...ولما جئنا نحف وأخذنا ىذه الفكرة جاء االستعمار وسمب منا كؿ قوة 
قدرة عمى اإلصالح....مف سوء حظنا أفَّ االستعمار الحقيقي لـ يأت قبؿ حركة النيضة بؿ جاء 

، وبالتالي عّطؿ ىذا الظرؼ التاريخي ما كاف قد بدأه العرب قبؿ مجتمعات أخرى ىي اآلف ((بعدىا
جاه مخالفة مجتمعات حداثية، وحرؼ بوصمة االىتماـ النيضوي العربي في اتجاه معاكس ىو ات

البمداف المستعِمرة وباالستتباع مناىضة كؿ ما يأتي مف ىذه البمداف عمى الصعيد الثقافي والفكري، 
والنتيجة ىو ما نراه اليوـ مف تشتت فكري لـ يحسـ أمره، ما سمح بظيور نعرات متطرفة استغمت 

لى الغرب دوف بعضيا الموروث الديني وبعضيا الموروث الثقافي وبعظيا اآلخر االنحياز إ
 تمحيص. 
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