
ومف��ردة القاعدة ال تش��ير فق��ط الى أف��راد أو اطار 
تنظيم��ي معي��ن، وإنما ايضًا ال��ى قاعدة الم��كان، أي 

المركز الذي سوف تتفرع منه المراكز األخرى.
ووفقًا لتخطيط مركزي دقيق يجري حاليًا استنس��اخ 
هذا المشروع وتوأمته  في اليمن، ليكون مركز انطالقة 
آخر، اس��تراتيجي المكان العتبارات جغرافية وثقافية 
واجتماعي��ة، كان أب��و مصعب الس��وري، أح��د قيادات 
القاعدة، قد كشف مبكرًا في إحدى رسائله جوانب مهمة 

من ترتيبات هذا المشروع في جبال اليمن.
لس��نا أعداًء للحالة الثورية الراهنة وال أعداًء للحرية 
والديمقراطية وإنما ليبراليون حتى النخاع، غير أننا نعي 
أن قضية الحري��ة والديمقراطية وتطورها االجتماعي 
مرتبطة جوهريًا بمدى وعينا بقضية التخلف وطبيعته 
وعناصره وأدواته، وبغياب ه��ذا الوعي تصبح الحرية 
وهمًا، وإعادة إنتاج لالس��تبداد وتكريس��ًا أكثر للتخلف 

والتطرف واالرهاب.
دأب��ت بع��ض الق��وى السياس��ية وتيارات االس��الم 
السياس��ي الى إرجاع قضي��ة التط��رف واإلرهاب الذي 
ينطلق م��ن بعد دين��ي وطائفي، الى غي��اب الحريات 
والديمقراطي��ة واالنتخاب��ات النزيهة وغي��اب العدالة 
االجتماعية فق��ط.. وحصر هذه القضية فقط في هذه 
اإلشكاالت، التفاف ماكر على الوعي بالعوامل االخرى 
االجتماعية والثقافية المنتجة للتطرف واالرهاب، التفاف 
على قضيتنا الرئيسية والتاريخية أال وهي واقع التخلف 

الذي نعيشه كأفراد وكأمة.
من المؤك��د أن غي��اب الحرية 
والديمقراطية أحد أس��باب إنتاج 
التط��رف واالره��اب، لكنه ليس 
الس��بب الرئيس��ي، فالتط��رف 
واالره��اب ل��ه ارتب��اط وثي��ق 
بالتكوين االجتماع��ي والثقافي 
وطبيع��ة النش��اط االنتاج��ي 
ف��ي  االقتص��ادي  م  لنظ��ا وا
المجتمعات التقليدية التي تعتبر 
بيئة خصب��ة لق��وى التطرف أن 
تتحرك وتنشط وتخاطب وجدان 
الن��اس ووعيهم م��ن خالل أهم 

مكون ثقاف��ي لديهم، وهو جانب العقي��دة، أي الدين، 
لكن الدين المجرد والمنفصل عن الواقع والحياة، وعن 
العمل واإلنتاج، عن العقل والعلم والحداثة، عن الحوار 
والتس��امح، الدين الذي يختزل في مجموعه نصوص 
وآراء جاهزة عن الحاكمية والجهاد ونظام الحكم ودولة 

الخالفة االسالمية.
ودول��ة الخالفة االس��المية حلم وه��دف مركزي في 
الوعي الديني المتشدد الس��ائد حاليًا يجري االشتغال 
عليه، وعلى أساس��ه يتم التصادم م��ع القوى الحديثة 
والمدنية التي تطالب بالدولة المدني��ة، وتحرير إرادة 
الناس »المسلمين« من سطوة سلطة العلماء، وعصمة 

الحاكم )الخليفة( وقداسة أفعاله وأقواله.
حوارات أم انقالبات؟!

لقد رأينا في خض��م األحداث الثوري��ة الراهنة التي 
لم يتجل منها حتى اآلن اال الش��ق السياس��ي المتمثل 
في ش��عارات الحرية والديمقراطية واس��قاط النظام، 
هذه الشعارات والمطالب التي رفعت بعيدًا عن الوعي 
بالتحدي��ث وواق��ع التخل��ف الذي نعيش��ه، كي��ف أدى 
الى عدم الوضوح ف��ي تحديد الق��وى الثورية والقوى 
الالثوري��ة وق��وى التغيير وق��وى التعطي��ل، وبالتالي 
الى انحراف المس��ار الثوري منذ البداية، من الس��لمية 
الى الالس��لمية، ومن مظهرها المدن��ي الى مظهرها 
العش��ائري والمليش��ياتي، ومن مطلب الدولة المدنية 

الى خيار حسم الدولة المدنية.
 فالشيخ عبدالمجيد الزنداني منذ البداية ومنذ الوهج 
االول للثورة لم يحترم مشاعر وتطلعات الشباب، ولم 
يقدر له��م ترحيبهم له في الس��احة، رغ��م أننا ندرك 
أنه وفقًا لمفه��وم الثورة يصنف من الق��وى الالثورية 
والالمدني��ة وعصرية، حيث خطب في وس��طهم على 

منص��ة س��احة التغري��ر 
مبش��رًا بدول��ة الخالفة 
االس��المية، لم يناهض 
هذا التصريح، حيث كانت 
ق��د انتش��رت ف��ي أرجاء 
الس��احة عناص��ر مكلفة 
لتوزي��ع االبتس��امات، 
وتلطي��ف الج��و، وجب��ر 
 ، ب لش��با ا ط��ر  ا خو
ب�»معلش« وهذا ال يعبر 
عن مشروعنا، ومن أجل 
اس��تمرار الثورة والثورة 
المدني��ة خي��ار ال رجع��ة 
عنه، فظلت هذه الكلمات 
واالبتس��امات تظهر في 
كل انحراف ث��وري، وفي 
كل ما يرتكب في الساحة 
م��ن أخط��اء وجرائ��م 
حتى األخط��اء والجرائم 

الفادحة منها.
 وها ه��و أخيرًا يش��نع 

عل��ى المطالبي��ن بالدولة المدني��ة، ويح��رض عليها 
باعتبارها- اي الدول��ة المدنية- ض��د التوجه الديني، 
لم تجابه ه��ذه التصريحات بحراك مدن��ي قوي ومواٍز 
في الس��احة، ندرك أن أمرًا كهذا يتطل��ب قدرة وخبرة 
تنظيمية رفيعة، وهي ليس��ت موجودة من األس��اس 
كتكوين وكوعي.. التوازن التنظيمي في الساحة، كان 
مطلوبًا وضروريًا حتى تس��تقيم االم��ور وتمضي في 
خط مس��تقيم، غير أن الماكينة التنظيمية االقوى في 

الس��احة كانت متيقظة ومتنبهة لهذا األمر، لذا سعت 
بحرفية دقيقة الى تعطيل وإفشال كل محاوالت خلق 
ظاهرة تنظيمية قوية وموازية في الساحة االمر الذي 
جعل الش��باب أداة طيعة ومتلقي��ن ال مبادرين، وجعل 
الفعاليات واألنشطة وتطور االحداث حتى في جوانبها 
السلبية تسير في اتجاه ولون واحد، دونما اعتراض يحد 
من هذا الطغيان الذي يكس��ر إرادة الش��باب وأصابهم 
بالشلل، منتظرين داخل خيامهم وصوامعهم الوجدانية 
»لجودوا« ال��ذي يأتي وق��د ال يأتي، وفي هذا الش��أن 
أتذكر مقولة جميلة لالستاذ خالد الرويشان : »لن أؤمن 
بانتقال سلمي للسلطة في المرحلة القادمة اال إذا تم 

انتقال سلمي للميكرفون«.
انظمة شمولية ودكتاتورية

بات يطل��ق على ما يجري ف��ي البل��دان العربية من 
أحداث منذ بداية العام 2011م الذي يطلق عليه عام 
الربيع العربي، »ثورات« ومنذ بداية القرن العش��رين 
ونحن نطل��ق على الح��ركات االنقالبية الت��ي قام بها 
العس��كر، بالثورات.. ثورات العس��كر وانقالباتهم لم 
ينتج عنه��ا أنظمة ديمقراطية، وإنما أنظمة ش��مولية 
وديكتاتورية ظلت ستة عقود تعزز من نفسها كأنظمة 
عس��كرية، وتخوض حروبًا دنكش��وتية على مستوى 
الخط��اب السياس��ي ف��ي مواجه��ة الق��وى المتربصة 
والمتآمرة الداخلية والخارجية، فمألت المعتقالت بالقوى 
الثورية المطالب��ة بالحرية والديمقراطي��ة والتحديث 
والعدالة االجتماعية، بل وجندت عليها فصائل انتهازية 
من التيار الديني، كي يؤدي دور 
الخطي��ب الدين��ي المح��رض، 
والمخبر السياس��ي وعش��ماوي 
التصفيات واالغتي��االت.. ورحم 
اهلل الشهيدين المفكر فرج فودة 
والمفكر حسين مروة أبرز ضحايا 
ه��ذا الوع��ي والفك��ر الظالمي 
الذي يم��ارس القت��ل والجريمة 
بش��كل مقدس، لقد اغتيال ولم 
تكن لهما من جريرة، سوى أنهما 
ح��اوال أن ين��زال الحاكمي��ة م��ن 
السماء الى األرض، ما دام الناس 
هم في الدنيا، يعيشون وينتجون جميع شؤون دنياهم 
بأنفس��هم، امتثااًل لقول الرسول صلوات ربي وسالمه 
عليه وعلى آله الطاهرين: »أنتم أعلم بشؤون دنياكم«.
اعتقد أنهما لو كانا حيين، فإن حقيقة ما يحدث تحت 
مس��مى ثورات لن تظل غائبة كان س��يبرزانها بجالء 
وسيثبتان أن ما يحدث ليس اال انقالبات ليس فقط على 
أنظمة حكم، وإنما ايضًا انقالبات على وعي وعقل أمة، 
يحاول أن يبحث عن الحقيقة الغائبة، وأن يحدد موقعه 
في المس��تقبل.. ثورة العس��كر رغم أنها رفعت شعار 
الحداثة والتنمية وحاولت أن تك��ون ديمقراطية لكنها 
لم تنجز ثورة التنمية السياسية والتحديث ولم تمارس 
الديمقراطية بنزاهة، وتحولت الى أجهزة ومؤسس��ات 
بيروقراطية فاسدة، غير أن الثورات الحالية التي يطلق 
عليها ثورات شبابية أغلب مكوناتها الرئيسية الفاعلة 
قوى تقليدية »دينية، وعشائرية« والى اآلن لم تطرح 

مشروع التحديث ومشروع الدولة المدنية..
مطلب مشوه

 ولقد بدا واضحًا من معطيات الحدث أن مفهوم الثورة 
اختزل بشكل خاطئ ومشوه وانحصر في مطلب اسقاط 
وإزاحة السلطة او النظام، كي تحل سلطة أخرى ونظام 
آخر، أم��ا مفهوم الثورة الش��املة والجذرية التي تمس 
البنى المتخلفة والتقليدية في المجتمع فهو غائب وغير 
مطروح، لذا فما يح��دث ال يخرج عن كونه انقالب قوى 
دينية ممثلة باالخوان المسلمين ومبرر دوافع اجتماعية 
تقليدية ورجعي��ة، ومن المؤكد انها لن تنجز مش��روع 
التنمية السياسية والثورة االجتماعية والعلمية عندما 
فشلت الديمقراطية في المجتمعات التقليدية من العالم 
الثالث، فلم تحقق التحديث ولم تحقق االمن واالستقرار 
وتحافظ على النظام الع��ام.. الكثير من علماء التنمية 
السياس��ية والتحدي��ث 
وعلى رأسهم »صمويل 
ا  و ك��د أ  » ن هينتجت��و
عل��ى الديمقراطية لكن 
بالتوازي على المحافظة 
عل��ى النظ��ام الع��ام، 
واكدوا أن أنظمة الحكم 
التي قد اكتس��بت نوعًا 
من المشروعية وحققت 
التغلغل االجتماعي في 
المجتمع��ات المتخلف��ة 
تستطيع أن تقيم الحرية 
والديمقراطية وتحافظ 
على األمن واالس��تقرار، 
وتقوم بعملية التحديث 
الش��امل عب��ر التوافق 
والح��وار والمزي��د م��ن 
أم��ا ان  االصالح��ات، 
الحرية ف��ي المجتمعات 
المتخلفة هي من سوف 
تخلف نظام حكم شرعي 
وحدي��ث وديمقراطي فهو 
وهم ومس��تحيل، ولن ت��ؤدي اال الى فوض��ى، وهدم 
وتدمي��ر النظام الع��ام، وصعود قوى وأح��زاب متأثرة 
بالبيئة التقليدية، كالقوى الديني��ة المتطرفة والقوى 

المتناحرة بالهوية.
 وبقياس كل ما يحدث عربيًا فمسألة االمن واالستقرار 
أصبحت مفقودة وأن النظام العام قد تدمر في ليبيا وقد 

يتدمر في اليمن وسوريا ايضًا..

وحين قرأت رد الشيخ الزنداني على الدكتور 
محم��د عبدالمل��ك المت��وكل ح��ول الدول��ة 
المدني��ة وتأكي��ده أن مفهوم الدول��ة المدنية 
هو مفهوم غرب��ي وافد على البل��دان العربية 
واالس��المية ويق��ول ف��ي مع��رض رده »إن 
المفهوم مش��بع بدالالت فكرية واستراتيجية 
ترتب��ط باس��تراتيجيات علمن��ة المجتمع��ات 
المسلمة وإزالة النموذج اإلسالمي في السياسة 
والحك��م«، والحقيق��ة أن الش��يخ الزندان��ي ال 
يدافع عن س��لطة اهلل ف��ي األرض باعتبار أن 
الدول��ة المدنية العلمانية ال تق��ول بها بل هو 
يدافع عن س��لطته كعالم ورئيس هيئة علماء 
اليمن كس��لطة موازية للدولة الحقيقية، ذلك 
ألن سلطة اهلل في األرض تنحصر في مقاصد 
الكلي��ات الخمس التي قال بها العلماء الس��لف 
وال نظن تخ��رج عنه��ا، وكل اجته��ادات الفكر 
االنساني في عمومه ال تخرج عن تلك الكليات 
وبذلك فهي تلتقي مع مقاصد اهلل ومع سلطته 
الت��ي من مبادئه��ا المي��ول الى خيار الس��لم، 
والقول: إن من قتل نفس��ًا فكأنما قتل الناس 
جميعًا والدعوة الى المجادلة بالتي هي أحسن 
حتى مع أولئك الذين يكف��رون بما نؤمن ومع 
أهل الكتاب أنفسهم الذي أصبح تعاملنا معهم 
خارج منطق القرآن نفس��ه الذي قال في اآلية 
»46« من سورة العنكبوت : »وال تجادلوا أهل 

الكتاب إال بالتي هي أحسن«.
إذًا أهل الكتاب سواًء أكانوا يهودًا أم نصارى 
اشتغلوا على قضايا التنمية والتحديث وحصلت 
مجتمعاتهم على مي��زات اجتماعية من القوة، 
والثروة، والمهارة، والعقالنية؟ وهم أنفس��هم 
لم يتنكروا للمنتج الحضاري االس��المي ويكاد 
يكون ابن رشد هو المشكاة التي أضاءت ظالم 
العص��ور الوس��طى، فانطلقوا منه��ا، وطالما 
ونحن نتحدث عن رس��الة خاتمة وعن عالمية 
هذه الرس��الة فالنتيجة برمتها هي انس��انية، 
وليست نطاقًا قوميًا يمكن التقوقع فيه، وحين 
يؤكد الزنداني بالقول: »إنها وافدة على البلدان 
العربية واالسالمية«، فهو يحصر االسالم في 
إط��ار ضيق، وقد يزي��د من ضيقن��ا إدراكنا أن 
العقل العرب��ي لم ينتج ش��يئًا ذا بال حتى في 
اللغة كقضية وكصنعة عربية جوهرية، كانت 

هي معجزة الرسالة ومعجزة القرآن.
تراث اسالمي

ما هو ثابت أن المجتمع االنساني هو من خدم 
االسالم لغة، وبالغة وحديثًا، وفكرًا واستنباطًا، 
وتفسيرًا وقياسًا وفقهًا وتشريعًا وفكرًا، وحين 
تالقحت المعارف االنسانية اصبح هناك تراث 
معرف��ي اس��المي صنع حض��ارة وق��ف اآلخر 
مبهورًا بها وأرس��ل من أبنائه من يطلع عليها 
ويتعل��م منها كما تش��ير الى ذل��ك النصوص 
التاريخية الثابتة.. وحين حاولنا االستغراق في 
الذات لنخلق منها قداس��ًة وس��لطًة ومرجعيًة 
ذهبت ريحن��ا وصغرنا وش��غلنا انفس��نا بباب 
الطهارة والنجاسة وعقود البيع وزواج »فرند« 
و»المس��يار« وغبنا ع��ن التفكير ف��ي القضايا 
الجوهرية التي تشغل االنسانية جمعاء، وغاب 
تفكيرنا عن بناء مجتمع حديث يعمل بكفاءة في 
عالم اليوم وهو ما يتطلب كما يقول - دانبيل 
ليرنر - مؤسسات حديثة ال إيديولوجيات حديثة، 
وس��لطة حديثة ال غايات حديثة، وثروة حديثة 
ال حكمة حديثة، وس��لع اس��تهالكية حديثة ال 
أس��اليب منحرف��ة حديثة..علين��ا أْن نؤمن أن 
الحكومة ه��ي من إنت��اج اإلنس��ان وليس من 
إنت��اج غي��ره، ولذل��ك فالتحديث ال��ذي يخوف 
منه الزنداني هو القول باس��تبدال الس��لطات 
التقليدية من دينية وعائلية وعرقية وأس��رية 
بس��لطة سياس��ية وطني��ة علماني��ة مف��ردة 
والعلماني��ة ه��ي العقلن��ة ولي��س كم��ا يحبذ 
البعض ترديده أنها فصل الدي��ن عن الدولة، 
بإمكان الدين كمقاص��د وغايات وقيم وأخالق 
أن يكون حاض��رًا وليس هناك م��ن تضاد بين 
األخذ بالمنهج العلمي في قراءة الظواهر وبين 
الدين كقيمة روحية وكغاية تنشد الرفاه والخير 

والعدل للبشر.
العلماني��ة ال تعني اكثر 
م��ن الخ��روج من س��لطة 
الن��ص وفه��م الت��راث 
م��ن منط��ق الت��راث الى 
التجريب والمنهج العلمي 
ف��ي القضاي��ا الت��ي له��ا 
عالق��ة بحرك��ة االنتقال 
والتطوي��ر للمجتمع��ات، 
ومثل ذل��ك كله يتم خارج 
التصور العقائدي والروحي 
الذي يظل االشتغال عليه 
من الض��رورة التي تخلق 
التوازن النفسي والروحي 
في مقابل مفردات الواقع 
وتجلياته وحرك��ة انتقاله 
وتط��وره ف��ي الم��كان 
لكنها بالضرورة س��تفقد 
الس��لطة الديني��ة هال��ة 
القداسة وتنزلها منازلهما 
الحقيقية وتجعلهما محط 
نق��د وتعدي��ل وتصويب، 

وتتعامل مع اطروح��ات رجال الدي��ن من باب 
أنه��م مجتهدون ق��د يحالفهم الص��واب مثلما 
قد يقعون في الخطأ وفق المبررات المنطقية 
والعقلية الت��ي تتجاوز منطق »يع��رف لعالمنا 
حقه« »ولح��وم العلماء مس��مومة« وغير تلك 
النصوص التي عطلت القدرات العقلية وعطلت 
وظائف التفكير، ومثل ذل��ك يقودنا الى القول 
بضرورة التفكير النقدي الذي يعرفه الفالسفة 
بالقول: إنه تفكيك المهمات الذهنية الفرعية 
التي تش��مل تحليل الحقائق، وتنظيم األفكار 
والدفاع ع��ن اآلراء وعقد المقارن��ات والخروج 
باالس��تنتاجات وتقييم الحجج وحل المس��ائل 

واتخاذ القرارات.
وآخرون يرونه ملكة ذهني��ة يصفها البعض 
بأنها غريزة هادفة وواعية وإرادية وهي وليدة 
التعليم والتدريب وااللتزام باالنضباط الفكري، 
وتشمل أدوات التفكير النقدي: التأويل وتقييم 
المعلومات والخبرات، وتتدخل فيه مجموعة من 
الميول النفسية والقدرات الذهنية التي تعمل 
على ترش��يد رؤي��ة المعتقدات واألف��كار على 

أساس عقالني.
وهن��اك من الفالس��فة من ي��رى أن التفكير 

النقدي تفكير تأملي فاحص لما يطرح من آراء 
ومسائل بغرض قبولها أو رفضها أو تصويبها، 
وكذلك بغرض تعلم مفاهيم جديدة، وممارسة 
رقابة ذاتية على ما نفعله أو نعتقد فيه ما يزيد 

من احتمال تحقيق نتائج مرغوبة.
وقياسًا على واقعنا العربي ال نجد اال مصادرًة 
وتكفيرًا أو تهجيرًا وممارسات تعسفية تتبعها 
الجماعات الدينية التي ال تعمل اال على تعطيل 
العقل وتعطيل وظائفه م��ن التأمل، والتأويل 
وتقييم الخبرات، وقراءة ما يطرح من مس��ائل 
بغ��رض التفني��د أو المعرف��ة أو التصوي��ب أو 
الرفض وفق أس��س عقلية ومنطقي��ة دامغة 
بعيدًا عن أدوات التهجير والتفريق التي الحقت 
نص��ر حامد أبو زي��د، أو الموت ال��ذي ناله فرج 
فوده، أو حمالت التشهير والتكفير التي الحقت 
الكثير من الرموز الفكرية واإلبداعية والثقافية 

طوال العقود الماضية..
الدين.. والصراع

 إن توظي��ف الدي��ن ف��ي الص��راع م��ن أجل 
الحكم والس��لطة- كما يقول الجابري - يؤدي 
دومًا ال��ى تس��ييس المتعالي أي ال��ى إخضاع 
الدين للمقوالت السياسية والقرآن في مجمله 
وفي صيغه المتعددة يدع��و إلى إعمال العقل 
والتفكر ويدعو أولى النهى الى التدبر والتفكر 
والتأم��ل والتأويل ورب��ط الحقائق واس��تنتاج 
الحكم والعبر، وال نجد في آياته ما يدعونا الى 
التسليم المطلق دون أن يصحب ذلك التسليم 

طاقة ذهنية موازية تبرره.
إذًا التفكير النقدي ش��رط ض��روري لتجديد 
العقل العربي وتحديث الفكر العربي، وبه ومن 
خالله نستطيع تغيير الوضع وكسر قيود التقليد 
واالس��تغراق في التبعية.. يقول الجابري: »إن 
القراءة العصرية للتراث التي نقترحها ونطبقها 

تهدف الى جعل المقروء معاصرًا لنفس��ه على 
صعيد االشكالية النظرية والمحتوى المعرفي 
والمضم��ون االيديولوج��ي.. أي قراءت��ه ف��ي 
محيطه االجتماعي التاريخي من جهة، وفي ذات 
الوقت جعل��ه معاصرًا لنا من جه��ة أخرى على 
صعيد الفه��م والمعقولية.. وه��ذا فيما اعتقد 
هو المعنى الحقيق��ي والعمي��ق ل�»االجتهاد« 
كم��ا مارس��ه كب��ار علم��اء االس��الم ولكن مع 
تلوينات وتنويعات وتفريعات تختلف باختالف 
الموضوع��ات، أم��ا القوالب الجاه��زة الجامدة 
س��واء أكانت قديمة أم حديث��ة، فهي ال تملك 
ان تقدم غير ش��يء واحد هو الق��راءة التراثية 
للتراث الت��ي تجر حتمًا ال��ى الق��راءة التراثية 
للعصر: ق��راءة عصرنا بنف��س تراثنا أو بتراث 
آخر وثقافة أخرى..« وهن��ا نصل الى موضوع 
النموذج االسالمي في السياسة والحكم الذي 
ق��ال الزندان��ي ان الدولة المدنية تس��عى الى 
إزاحته، فإذا كان هذا النم��وذج محددًا تحديدًا 
إلهيًا وفق نٍص قطعي الداللة فقد وجب االلتزام 
به وعدم تجاوزه، وإن كان هذا النموذج اجتهادًا 
بش��ريًا فقد وجب تطوي��ره بما يلب��ي حاجات 
الناس ويحقق مقاصد اهلل للبشر وبحيث يصبح 

معاصرًا لنا، أم��ا أن يصبح قالبًا جاهزًا وجامدًا 
فقد يتضاد م��ع عوامل االنتق��ال والتطوير 
والتحديث في المجتمعات األمر الذي سينتج 
عنه اسالم متخلف جامد وغير منتج ويميل 
الى العنف واالضطهاد واالس��تالب ويقيننا 
المطل��ق أن االس��الم ديناميك��ي، متحرك 
وحداثي يقدس الحي��اة ويعمل على الرفاه 
والس��الم وهو من القدرة بالمكان 
الذي ال يمك��ن االنتق��اص منها أو 
التقليل من قدرته��ا وفاعليتها في 
االش��تغال عل��ى الفك��ر النهضوي 
الحدي��ث والتفاعل مع مس��تجدات 

األزمنة يقول نصر حامد أبو زيد:
»ثم��ة محاوالت بذلت ف��ي الفكر 
االس��المي النهضوي الحديث لطرح 
بعض هذه األسئلة عن طبيعة النص 
الديني وضرورة إنجاز منهج للتأويل يفتح معنى 
النص لإلجابة عن أسئلة معاصرة منطلقًا من 
اإلنجازات التراثي��ة والنهضوي��ة متواصاًل مع 

الفكر االنساني«.
تل��ك المح��اوالت التي ق��ال بها نص��ر حامد 
أبو زيد ل��م ترق للمؤسس��ة الديني��ة العربية 
فصادرت حقه في التعبير وفي التحديث وقالت 
بالتفري��ق وبالنفي وهي حي��ن فعلت ذلك لم 
تفعله دفاعًا ع��ن حاكمية اهلل وف��ق المفهوم 
القطبي لها كمرجعية بل دفاعًا عن س��لطتها 
الروحية وهي س��لطة ترى ف��ي االنغالق على 
فهم التراث بالتراث بقاًء لها وصونًا لمصالحها 
واس��تمرارًا لوجوده��ا التاريخ��ي، ولذلك نجد 
تلك المؤسس��ة الديني��ة تبتعد ع��ن القضايا 
الجوهرية.. فهي حتى اآلن لم تستطع تأصيل 
مفهوم الدولة االسالمية ومالمحها ومقوماتها 
وأسسها العامة ولم تأتنا بتأصيل نظري واضح 
لالقتصاد االس��المي كم��ا فعلت الرأس��مالية 
واالش��تراكية الت��ي كان الموق��ف منهما ليس 
أكثر من معاداتهما والق��ول بخطورتهما على 
بيضة الدي��ن، والحقيقة لم يكن ذل��ك العداء 
الذي أظهرته المؤسسة الدينية - كوعي قاصر 
ومش��وه للفكر االنس��اني - أقول ل��م يكن إال 
هروبًا من أسئلة العصر التي تفرضها ضرورة 

اللحظة الحضارية ومنطق المقارنة.
إن المؤسس��ة الدينية العربي��ة لم تفهم من 
االشتراكية كفكر إنساني إال أنها ضد اهلل، ولم 
تفهم من الليبرالية اال االنحالل االخالقي وهي 
حتى اآلن لم تقرأ منتج ذلك الفكر بتفكير تأملي 
فاحص بغرض القبول او الرفض أو التصويب 
أو تفكيك المهمات الذهنية بحيث تعمل على 
تحليل الحقائق وتنظيم األفكار وعقد المقارنات 
والخروج باالس��تنتاجات وحل مس��ائل العصر 
العالق��ة وفق المنظ��ور االس��المي وكل الذي 
فعلت��ه كردة فع��ل منفعلة هو إنت��اج أصولية 
صراعية كالقاعدة قتلت الدين االسالمي قبل 
أن تس��تطيع تقديمه كخي��ار منقذ للبش��رية 
وبمراجعة واعية ومدرك��ة للحدث وللفعل معًا 
الذي تسلكه يمكنها قراءة النتائج، إذ مظاهرها 
ماثلة للعي��ان وال يمكن نكرانه��ا أو القفز على 
جوهريتها، ولعل التمترس وراء أقبية التضليل 
لن يزيد األمة االسالمية اال هوانًا وصغارًا وهو 

ما نربأ بها عنه.
الزنداني وزواج »فرند«!

وكما أسلفت في الس��ياق ليس هناك نموذج 
مؤصل تأصي��اًل نظريًا للدولة االس��المية التي 
ق��ال الزنداني ان الدولة المدنية س��تعمل على 
إزاحتها كم��ا ورد في صحيف��ة األولى عدد رقم 
)172( الصادر بتاريخ 21 / 7 / 2011م ألنه هو 
وأمثاله من أرباب السياسة وااليديولوجيا الدينية 
انشغلوا بزواج »فرند« و»المسيار« وباب الطهارة 
عن ما س��واهما من القضايا المهمة، وقد سبق 
لي القول في مقال س��ابق نقاًل عن فقهاء علم 
السياسة أن الس��لطة في النظام الديمقراطي 
المدن��ي له��ا ش��كالن أو مظه��ران االول داخل 
الدولة والثاني خارجها، فالس��لطة داخل الدولة 
ه��ي للقانون وبحي��ث تصبح 
الدولة طرفًا دستوريًا محايدًا، 
وس��لطة القانون ف��ي الدولة 
تت��وزع عل��ى ث��الث هيئ��ات 
ه��ي القضائي��ة، التنفيذية، 
التش��ريعية، وذل��ك يعن��ي 
حدوث احتكاك بين السلطات 
وس��تحد الدولة الدول��ة وبما 
يحفظ التوازن، وف��ي الدولة 
المدنية تتوزع الس��لطة بين 
المجتمع الرس��مي والمجتمع 
المدني وبحيث يحد المجتمع 
المدن��ي بعض��ه بعض��ًا كما 
تح��دُّ الدولة بعضه��ا بعضًا، 
إذ أن الس��لطة ف��ي المجتمع 
المدني تتوزع على األحزاب، 
والنقابات والمراج��ع الدينية 
والجامعات والن��وادي وكل ما 
يتفرع عن ذلك وفقًا لضرورات 
وحاج��ات المجتم��ع المدن��ي 
وهو األمر ال��ذي يتخوف منه 
الزنداني في معرض رده على 
موضوع الدولة المدنية حيث 
قال ما نصه »وهذا المفه��وم بصورة مختصرة 
ومرك��زة ينصرف الى تلك الدول��ة التي قدمتها 
أوروبا للعالم بعد أن تخلصت من نموذج الدولة 
الثيوقراطي��ة »الدينية المس��يحية« وله ثالثة 
أركان مترابطة بش��كل عض��وي ينصرف األول 
الى حق الشعوب ممثلة في نوابها في المجلس 
النيابي في سن التش��ريعات على أسس مدنية 
ورفض الخضوع ألية سلطة من خارج البرلمان 

حتى وإن كانت صادرة عن اهلل تعالى..«.
إذًا يتضح أن خوف المؤسسة الدينية من الدولة 
المدنية هو فقدانها لسلطتها التي تنازعها فيها 
االحزاب والنقاب��ات والنوادي وكل ما يتفرع عن 

المجتمع المدني من منظمات.
لقد أضحت المؤسسة الدينية العربية مطالبة 
باالش��تغال على الفك��ر االس��المي النهضوي 
الحديث حت��ى تتمكن من االجابة على أس��ئلة 
العصر التقني الذي نعيش، وقد آن لها أن تعمل 
لإلس��الم بما يحقق عالميته ال أْن تعمل ضده، 
وفي ظني أن قرون��ًا من التخلف التي عاش��ها 
المجتمع المس��لم ق��ادرة على إش��عال نيران 

النهضة في فكره وتفكيره وفي مجتمعه.

األثنين :25 / 7 / 2011م 
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جدلية الدولة المدنية المنشودة
الثورات وسؤال الحداثة »1«

 كنت قد تحدثت في موضوع ســابق بعنوان »الثورة بين الحقيقة والوهم..« قائــًا: إن العملية العلمانية للتغيير 
االجتماعي هي النقطــة المهمة التي يجب البدء منها لاشــتغال على قيم التحديث فــي مجتمعاتنا بعيدًا عن روح 
االستغراق في الذات وفي القومية المفرطة وبعيدًا عن الخوف االنفعالي من النموذج الغربي الذي يتوجب علينا دراسة 
تسلسله التاريخي لنموه وتطوره وحداثيته، وحصوله على الميزات االجتماعية من القوة، والثروة والمهارة، والعقانية.

ال تكفي لوحدها المعطيات والدالالت السياسية كي نقرأ المشهد الثوري العربي بشكل أعمق، لكي 
نصل الى نتائج منطقية وشمول معرفي بالحدث ومآالته المستقبلية، فالثورة الحقيقية ال تصنعها 
مطالب الحرية والديمقراطيــة لوحدها، وإذا لم ترتبط هذه القضايا والمطالب ميكانيكيًا بســؤال 
الحداثة وعصرنة الفعل واإلنجاز الثوري، فقضيــة الحرية والديمقراطية لوحدها في المجتمع التقليدي قد 
ال تفضي اال الى مستبد عســكري بمنزع قبلي وعشائري ، أو مســتبد آخر من نوع »الما عمر أو أسامة بن 
الدن«، وهما رمزية لمشروع وأنموذج إسامي متخلف مثاله طالبان افغانستان وباكستان وتنظيم القاعدة..

 محمد علي عناش

العلماني��ة ال ه��مَّ لها 
بفص��ل الدي��ن ع��ن 
الدول��ة كم��ا يت��ردد 
وجلُّ همها االش��تغال 
على العقلن��ة من أجل 
التطوي��ر والتحدي��ث 

 عبدالرحمن مراد

توظي��ف الدي��ن 
ع  ا لص��ر ا ف��ي 
ل��ن يفض��ي إال 
إخضاع��ه ل��ى  إ

للمق����والت 
الس�ياسية

لقد غاب تفكيرنا عن 
بناء مجتمع إسالمي 
حديث يعمل بكفاءة 
ف���ي ع��ال��م ال��ي��وم

مايحدث على 
الساحة اليخرج عن 
كونه انقالب قوى 

دينية متشددة


