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ر اذا اراد           ى تبري لم في حاجة ال ر المس دّخل "في ماض غير بعيد، لم يكن العربي غي في شؤون   " الت
ه   . العرب المسلمين  اصًال، لم يكن ليشعر بان عليه اشهار اختالفه الطائفي من تلقائه خشية ان يذّآره ب

و،         بل انه لم يكن ليظن ان هذا االختالف الط         . من يريد االعتراض على آالمه     ره ه م يخت ذي ل ائفي ال
م                  اًء ل ا انتم يحول دون مقاربته بعض المشاآل التي تعترض مستقبل الجماعة الواسعة التي ينتمي اليه

.يختره هو اآلخر لكنه اختار ان يجّدد وثائقه يوميًا على جميع المستويات الفكرية والحياتية
ل مكانه فأضحى راهننا يبدو محكومًا بخط        الذي ح " المستقبل"اال ان   . الماضي وّلى وان لم يكن بعيداً     

ة ترآيب                        رة عملي ه ثم تراجعي يقفز وراء هذا الماضي غير البعيد ليستعيد ماضيًا آخر، وان يكن جل
ولعل في هذه االستعادة المشتهاة ما يكفي لتبيان هشاشة مفهوم التقّدم الذي عّد ذات يوم، وليس                . ذهنية

وعليه، فقد بات التعامل مع امور الدين في الفضاء           . ريخ االنساني فقط في الثقافة العربية، ناموس التا     
وم،            ديني الي العربي محكومًا بهاجس عدم المساس بالخطوط الحمر التي يحّددها القّيمون على النص ال

دين، تحت               . وليس النص نفسه   ه لل وصار العربي المسلم مضطرًا الى محاذرة الفكر النقدي في مقاربت
ات صار ة عقوب اريخ   طائل ي الت ه ف ل ل ذي ال مثي د وال ي زي د اب اه نصر حام ذي عان وع ال ن الن مة م

د             ي عب العربي الحديث، ال في قضية صادق جالل العظم في نهاية الستينات، وال في قضية الشيخ عل
ر راغب في                         . الرازق في العشرينات    ك غي وق ذل لم، وف ر مس م غي ان مقترف االث الحري اذا آ م ب فك
ار بين االديان؟التسلح بذريعة الحو

ا، اذا                           اش؟ ربم أى بنفسه عن النق ًا فين ًا حيادي لم ان يبقى متفّرج ومع ذلك، هل يحق للعربي غير المس
د        -آان مستعدًا لتغليب هويته الضيقة الدينية        وع جدي ه آيف يكون    .  الطائفية، فيرضى بذّمية من ن لكن

ه االوسع،     ام           وفيًا لهويت اد ام ار الحي ه إن اخت ًا لعروبت ذي يعتمل في الجسم العربي دون              أمين داء ال  ال
ن            رب م ين الع رة ب الظواهر المنتش ل ب دين، ب الم آ ل باالس ة، ال تتص ي النهاي ألة، ف ره؟ فالمس غي

.المسلمين
ان صحيحًا ان  المية "واذا آ ني    " الصحوة االس ّقيها الس ي ش ي، وف الم العرب ارج الع ن خ ت م انطلق

ة   (ي  والشيع)  الباآستانية -المدرسة الهندية   ( ة التي             )المدرسة االيراني ر العربي دان غي ان معظم البل ، ف
ل                    ًا مث ة العصر، علمي شهدت هذه الصحوة عرفت ايضًا آيف تؤلف بين تجديد االنتماء الديني ومواآب
ا ثبت                        ًا آم ة، او ديموقراطي درات النووي ذول بنجاح لتطوير الق ما حدث في باآستان بدليل الجهد المب

ا        في ايران، رغم عدم اآ     ة       . تمال التجربة االصالحية بعد، واخيرًا في ترآي م ان االضطرابات االمني ث
ة                     ة واتني ى انقسامات طائفي ة ال التي تشهدها البلدان غير العربية جراء نمو االسالم الحرآي تعود عام

يني           . اآثر مما تعود الى خالفات في التفسير الديني        ا، تلك هي الحال مثًال في الفيليبين وحتى في تشيتش
.والى حد بعيد في افغانستان

الهموم       "الصحوة االسالمية   "في المقابل، فإن المجتمعات العربية التي شهدت بدورها          ة ب دو مأآول ، تب
ها            ّدعي لنفس ات ت كل حرآ ى ش ا عل أتي ترجمته دما ت ًا عن حوة، وخصوص ذه الص ن ه ة ع المترتب

ى ا            ". السلفية" درتها عل وم وق ذه الهم وة ه ى ق ل عل ه في ساحة       ولعل آخر دلي ا فعلت حداث الضرر، م
 فحيث لم ينجح ال المشروع الصهيوني منذ اآثر من. فلسطينية قريبة هي ساحة مخيم عين الحلوة
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رن، وال الحصار   ي"نصف ق ي     " العرب ي ان ُتنس دة ف لفية جدي ات س ف، نجحت حرآ د وني ذ عق من
.المنتمين اليها انتماءهم الى فلسطين

ة باالطار               " الجهاد"و" حماس" الحرآات، بخالف     ذلك ان هذه    ر معني ا غي في فلسطين، ال ُتخفي انه
الوطني الفلسطيني وال باستعادة ترابه، مفّضلة عليه التعبئة من اجل جهاد آخر، مهما يكن بعيدًا، على                

ال            لفية ال وذج الس داهللا عزام نم ن الدن، في افغا     -غرار ما فعل الشيخ عب م اسامة ب ة ومعل نستان  ترابي
ى                 " القاعدة "واذ يتأآد مع تنظيم      . الثمانينات ان الحضور العربي طاغ في اضفاء الطابع السلفي عل

ى   " االفغان العرب "قوس االزمة االسالمي، من      رورًا بـ   " الشيشان العرب   "ال " الكوسوفار العرب   "م
ة العرب   "وصوًال الى    تحج           "االفارق ًا التوقف عن ال ى العرب جميع ًا عل ج بخصوصية  ، فيصبح لزام

رارها        ل تنحصر اض يهم اال بالضرر، ب أتي عل ة ال ت لفية جهادي ام س امي ام ة للتع المية مفترض اس
.المستديمة فيهم دون غيرهم

ة العسكرية                     ا االنظم دما انهكته ة، بع في ازاء هذه االزمة التي تهّدد باالجهاز على ما تبقى من العروب
ؤولي  ب ان المس ومي، ال ري الفكر الق ة ب لمين  المتلطي رب المس اتق الع ى ع ع عل ر تق ر ان . ة االآب غي

ه  . العربي غير المسلم ال يستطيع، من جهته، التنّصل من مسؤوليته في العمل على نهضة جديدة               فكون
وم، وبشرط اال يكون اسير                       ديني الي ى النص ال غير خاضع الى المسلمات التي استحدثها القيمون عل

ليقة الطائف       ا حصل في                 مسلمات اخرى ناجمة عن الس ى م ه ال ره التنبي ر من غي ا أآث ة، يستطيع ربم ي
ة في             ) وغير العربي (العالم غير المسلم     ان آل المؤسسات الديني ذآيرًا ب تفنيدًا لحجة الخصوصية، وت

ة            ز المواطن ن حّي ع ع هولة التراج ل بس م تقب س، ل ا المؤسِّ ن ايمانه ًا يك اريخ، اي  .الت
لم               ر المس ك العربي غي ه، يمل ك آل ة الخصوصية، ان           وفوق ذل د ذريع اب تفني ًا من ب ان يشهد، ودائم

لم أو   ري المس ل ان الجزائ لم، ب اني المس ى االفغ و ال ا ه ه مم رب الي وم اق ان ذات ي لم آ ي المس العرب
لم                        ا هو مع المس وب االفريقي مم ولي أو الجن ر تضامنًا مع المسيحي االنغ ان اآث المصري المسلم آ

ين                 واذ يشهد، فانه سيضي   . الباآستاني ان العرب أجمع وم آ ف بأن ذلك آله آان في ماض غير بعيد، ي
 .يبحثون عن سبل نهضتهم، ومن خاللها عن دور في نهضة االنسانية
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