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للغـرب واإلسـالم املتجـاذب ليس هناك أي مؤلف من مؤلفات الراحلة فاطمة املرنييس نلمس فيـه تصـورها          
0Fالحداثة. رصاع اإلسالم والد�وقراطية"-أهم من: "الخوف

بطريقة خاصة جدا، بحيث أنـه عبـارة  وهو كتاب مؤلف .1
عن ورشاة عمل مفتوحة عىل بعضها البعض، عىل شكل نصوص يُخيل للمرء أنها كُتبت مستقلة عن بعضها البعض، 
تجمعها خيوط ناظمة متعددة يتداخل فيها النقد السوسيولوجي والتأمل الفكري والبعـد التـاريخي، ولـو بكميـات 

لعمق األحداث التاريخية املُثارة، بقد ما يتم التذك� بها يف سبيل ضحد أو الربهنـة ضئيلة وإشارات عابرة، ال تذهب 
عىل موقف من املواقف التـي تتبناهـا أو ترفضـها. قـد يكـو  الخـي  النـاظم للكتـاب هـو قضـية املـرأة يف العـال 

كل النتائج املرتتبة عـن هـذه اإلسالمي، وهي قضية بنت عليها الباحثة أطروحاتها املتعلقة بعالقة اإلسالم والغرب، ب
قد يكو  من طبيعة نفسية أكث منها مـن –العالقة املتشنجة بينه�. ويتمظهر التجاذب ب� اإلثن� يف فكر املرنييس 

يف عدم الحسم النها  يف موقفها من اإلثن�، ال رفضا وال قبوال. فمرة تصـور الغـرب كغـو  بخالـب  -طبيعة فكرية
تسبح يف "مدح" الثقافة الغربية، وبالخصوص املتعلقـة ها يف الجسد املسلم للتمكن منه، ومرة يحاو  باستمرار تثبيت

العىصـ السـحرية  بالد�قراطية والحقوق األساسية لإلنسا ، إىل درجة أ  هذه الد�قراطية تبـدو يف بعـض األحيـا 
ورها للثقافة املسلمة، عىل الرغم من األمر نلمسه يف تص سنف التي يحتاجها العال املسلم ليخرج من عنق الزجاجة.

ي قافية مسلمة معينة، وهو الحـذر الـذستيمولوجي للباحثة يف تناولها ملواضيع ثبأ  املرء يلمس نوعا من الحذر اإل 
 �يز كل باحث/باحثة يأخذ موضوع دراسته محل الجد.
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ثته هذه الحرب يف نفسية املجتمع قد يكو  الكتاب أيضا رد فعل فكري عىل حرب الخليج األوىل والرشخ الذي أحد
املسلم، وبالخصوص عندما أصبحت نتائجها واضحة املعال، وشعر اإلنسا  املسلم بأةمة وجودية وغ  يف العال، بـل 

اإلسـالمي طفـرة اإلسـتيالب الثقـايف، بـوعي حـاد للتفـاوت يف ميـزا  القـوة بـ� -تعزةت يف الضم� الجمعي العرب
 املسلم� والغرب.

 
لنص تتبع خطى املرنييس، محاول� فهم األطروحات املختلفة التي جاءت بها ومناقشتها يف أهمهـا، اسنحاو  يف هذا 

بأنها قدمت للفكر العرب اإلسالمي خدمة جليلة بؤلفها هذا، عـىل الـرغم مـن أنـه ألـف يف األصـل بلغـة  اإ�انا من
 .أجنبية (الفرنسية)، التي اعتمدناها يف رجوعنا للكتاب

 
تدافع الباحثة يف مستهل كتابها عىل أطروحة كو  حرب الخليج أيقظت يف الشعور العرب اإلسالمي، ما كبته لقرو  

الغرب، بكل ما يحمله هذا الشعور من نتائج يف هذا يف الشعوره التجاه الغرب، ويتعلق األمر بهاجس "الخوف" من 
املكـا  الـذي  ه، عىل اعتبار أنـهو مصدر رمز هذا الخوف، الغرب كفضاء جغرايفالواقع وتقهقر (نكوص) لل�يض. ف

عـي كغـراب الظالم محل نور النهار. وبهذا فن  مصطلح الغرب يقبع يف تثلنـا الالوافيه  يسودتغيب فيه الشمس، و
. وتجـدر اإلشـارة أ  سـكا  املغـرب العـرب، وبالخصـوص املغاربـة، حسـب الباحثـة، أسود نتط� ونشأم ملشـاهدته

أناسا "غرباء" عند املرشقي�، وقد يكو  هذا راجع إىل كو  الشمس تغرب وراء املحي  األطليس، الذي كا   يعتربو 
 يعترب رخر حدود للعال املسلم قبل اكتشاف أمريكا، وكذا كو  املغرب العرب أقرب جار للغرب املسيحي الغريب.

 
الحجاب الحامي للعرب بهـدم كـل الحـدود الرمزيـة حرب الخليج ضد العراق كانت بثابة إةاحة تؤكد الباحثة بأ  

العـرب  يف هـذا اإلطـارتطالـب و    هويتهم، أو يعتقدو  بأ  األمـر هكـذا.كوِّ والجغرافية من طرف الغرب، أي ما يُ 
بالتوقف عن مطالبة الغرب بفهمنا، بل علينا أ  نفهمه، با أننا متمكنو  من لغاتـه ولنـا درايـة بثقافاتـه وتاريخـه، 

من ب� مواطن قوته هناك الد�قراطية، التي تخيف صاحب القرار يف و  م مواطن قوته ولربا ضعفه كذلك.قصد فه
الدو  العربية، عىل الرغم (أو بسبب) من أ  الشعوب العربية تتوق إليها وتريدها. واإلسرتاتيجية املتبعة من طرف 

 �ها كخطر حاذق عـىل العـرب برشـا وجغرافيـة.صاحب القرار يف الدو  العربية هي التهويل والتخويف منها وتقد
تؤكد بأ  الد�قراطية ليست غريبة عن العال العرب، لكنها ُمغربة ومكبوتـة، ويـتجىل ذلـك يف رقصـة املـوت بـ� و 

ء إىل إيديولوجيـة األمـة الحاكم واملحكوم، واعت�د األو  عىل ميكانيزمات "حجب/تغطيـة" "الديكتاتوريـة"، بـاللجو 
الغريب الحقيقي هو الذي يسكن دواخلنا، عندما نرى أنفسـنا يف املـررة، وهـذه األخـ�ة والوحدة. بالنسبة لها فن  

هي الد�قراطية، حيث نرى قتل الخالف لإلختالف يف تاريخنا الثقايف والحضاري وغلق بـاب اإلجتهـاد، عنـدما فكـر 
الباحثة إىل التأكيد بأ  فكرة الد�قراطية كتعب� عن حريـة الفـرد يف تأمـل واقعـه من سبقنا يف هذا األمر. وتخلص 

هـ) إال شاهد إثبـات عـىل  179وإع�  عقله، متجذرة يف ثقافتنا، لكنها بُرتت، وما مثا  مالك ابن أنس (املتوىف عام 
 هذا، حسب الباحثة.

 
ق�، وتحـاو  كـل مـا يف وسـعها تأصـيل مفهـوم نلمس هنا كيف تيش الباحثة عىل خي  رفيع، يرب  جبلـ� شـاه

فلسفي، ظهر وترعرع وتطور يف الغرب عىل مدى قرو  طويلة وبوت�ات ععة مختلفـة مـن قطـر غـرب إىل -فكري
رخر، مؤكدة بأ  أجمل ثرة وصل إليها الغـرب هـي "الد�قراطيـة"، وبـأ  نـواة هـذه الثمـرة موجـودة يف الثقافـة 

 يرتكها تنمو وتكرب. ونعتقد بأ  هذا إسقاط جيل لتاريخ ثقافة عىل أخرى، وهو إسـقاط املسلمة كذلك، لكن املرء ل
من طرف الباحثة، ليس للربهنة للغرب بأننا ننتمي إىل نفس اإلرث الثقايف والسـيايس، بـل لتـذك�  اقد يكو  ُمتعمد

نها أثبتت صالحيتها كنظام دولـة يف املسلم� والعرب بأ  فكرة الد�قراطية موجودة يف تراثنا، ويجب العودة لها، أل 
ثقافات أخرى. قد يبدو هذا األمر ساذجا (فكـل املفكـرين األحـرار وامللتـزم� بقضـايا شـعوبهم يكونـو  سـاذج� 

، لكنه يُظهـر مـدى إ�ـا  املرنييسـ بالد�قراطيـة مقدار من حكم قيمي)  ومتفائل�، وليس يف هذا أي أد�ومثالي�
 كأسلوب حكم.



 
  تحمس املرنييس ملبدأ الد�قراطية هو صورة حيـة لجمهـور املثقفـ� األكـادمي� املسـلم� الـذين درسـوا الواقع أ 

يحتكوا بالواقع الغرب بنفسه ليقيسوا مدى ارتبـاط أو انفصـا  النظريـة عـن  ظرية يف أمهات الكتب الغربية، ولالن
د�قراطي الغرب الحايل مبتـور مـن جـذوره الفلسـفية م�رستها التطبيقية يف األوساط الغربية الحالية. فالنموذج ال

ام املعرفة بأ  الحكومات الغربية ال تارس أية د�قراطية باملفهوم لعارف باملجتمعات الغربية يعرف توالفكرية، وا
ت السياسـية اليوميـة يف الغـرب نفسـه عـىل كـل املسـتويا امل�رسة"تزوير" الد�قراطية يتجىل يف األكاد�ي، بل أ  

وبوسائل ال ح  لها. لنذكر مثال املوقف الرافض للشارع الغرب عموما من حرب الخلـيج ورالف املظـاهرات، لـيس 
، ومع ذلك شاركت حكوماتهـا فيهـا فق  يف العواصم األوروبية، بل كذلك يف مدنها النائية وقراها، ضد هذه الحرب؛

ضاربة عر  الحائ  إرادة شعوبها. لنذكر أيضا الفوارق اإلجت�عية الواسعة يف النسيج اإلجت�عي الغرب ومسـتوى 
عيش الغالبية العظمى من شعوبها تحت عتبة الفقر، يف الوقت الذي تحتكر فيه بعـض الرشـكات العـابرة للقـارات 

" إدمـاجهم يف املجتمعـات الغربيـة، بـل عـدم تتيـع رؤوس أموا  باهضة. لنذكر حالة املهاجرين املسلم� و"رفـض
ساوات يف الحق يف التعليم، وتهمـيش جحافـل مـن املأبنائهم بأهم ما تنص عليه نظرية الد�قراطية، أال وهو توف� 

أبناء املهاجرين املسلم�، الذين يضطرو  لإلنقطاع عن الدراسة، وبـذلك يُهمشـو  مهنيـا وينحـرو  اجت�عيـا، بـل 
مر بالنسبة للكث� منهم إىل اختيار اإلنض�م إىل منظ�ت إرهابية، كنوع من اإلنتقام من الذات ومن الوس  يصل األ 

 حيث يعيشو .
 

م� العديـد مـن ومثـل هـذه األمـور هـي التـي أيقظـت ضـ كل هذه األمور ثابتة وال تتحمل اإلستفاظة يف ذكرهـا،
هم مح  تسائل، بل رفـض تزويرهـا وتحريفهـا واسـتغاللها يف لد�قراطية يف بلداناملفكرين الغربي� لح  م�رسة ا

. ولهذا السبب من مسؤوليتنا كمفك�  عرب، أال نغني مع الرسب ونعترب الد�قراطية 1F2هأمور تُنتج عكس ما تصبو ل
يـه الغربية كأيقونة من الالةم "النضا " من أجلها، بل علينا أ  نعمق نقد م�رسـة السياسـية الغربيـة لهـا ومـا نجن

نحن من نتائج هذه امل�رسة يف واقعنا، حتى أصبحت الد�قراطية أداة تسل  وقهر، انضافت إىل كل أنواع التسل  
2Fالتي نعيشها يف مجتمعاتنا

. وال يعني هذا بتاتا بأننا نرفض مبـدأ الد�قراطيـة األصـيل واألصـيل، وال نـوهم أنفسـنا 3
و كانـت موجـودة بالفعـل اثنا، أل  ال وجود لها مطلقا، ولـة يف تر ونوهم اآلخرين معنا بأ  نبتة الد�قراطية موجود

لكانت قد عربت عىل نفسها. ال نتـوفر عـىل د�قراطيـة يف مخزوننـا الثقـايف املـوروث، مـا هـو موجـود هـي بعـض 
الشذرات الفكرية، ذات طابع عقـال،، ل تـرق إىل مسـتوى تنظـ� فلسـفي عميـق، يُسـتخرج منـه نظـام اجت�عـي 

وسيايس عاد . ال نريد النموذج الد�قراطي الغرب الحايل، ألنه ليس يف صالحنا، ما ينقصنا حاليا هـو أوال  وإقتصادي
وأخ�ا تحررنا الفعيل، استقاللنا الحقيقي، لنستطيع أ  نفكر يف حرية ونستخدم إمكانياتنا الذاتية ونبني مجتمعاتنـا 

ظار مساعدة غربية، ال يهمها مص�نا، بقدر ما تهمهـا مصـالحها بالنضا  من أجلها داخليا ومعا، وليس بانتالسياسية 
3Fأوال وأخ�ا

 . البد أ  نستقل عن الغرب فكريا وثقافيا وسياسيا، قبل أ  نفكر يف مشكل الد�قراطية.4
 

ال عندما نتوغل أكث يف ثنايا كتاب املرنييس نلمس هذا التجاذب الدف� يف تفك�ها يف الغرب. تقو  مثال بـأ  األمـر 
قراطية بقدر ما يتعلق ببرت واستئصا  ثقافي�، متمثلـ� يف حرمـا  العـرب مـن الـدخو  إىل بخوف من الد� يتعلق

عال الفكر والعلم الحديث�، وبالخصوص العلوم اإلنسانية با تتضمنه من أفكـار تجديديـة عـىل املسـتوى السـيايس 
ن حريـة للفـرد. واملشـكل األسـايس هـو أ  الـدفاع عـىل واإلجت�عي وعدم انخراطهم يف العل�نية، بـا تتضـمنه مـ

اإلستقال ، قاد إىل ترسيخ فكرة الحدود ب� املسلم� والغرب، خاصة وأ  هذا األخ� نفسـه ل يـتعلم اقتسـام ُمثلـه 
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اإلنسانية (حرية، حقوق اإلنسا  إلخ)، بقدر ما يستعملها كسالح ضد املسـلم�، لـيس فقـ  السـتع�رهم وإعـادة 
رهم، بل للحفاظ عىل تخلفهم الوجودي. وهذا يف صـالح صـاحب القـرار يف الـدو  العربيـة بعـد اإلسـتقال  استع�

السيايس ملعظم الدو  العربية بعد الحرب العاملية الثانيـة، وإعـال  "الحـرب" ضـد الفكـر التنـويري الغـرب، تحـت 
لحة ال يصـنعونها هـم أنفسـهم: "مـن ذريعة كونه استع�ري. ويتمثل ضعف العرب يف كونهم يقاومو  الغرب بأس

، هنـاك أربعـة دو  عربيـة: العـراق، العربيـة 1983أكـرب الـدو  التسـعة يف العـال التـي اشـرتت األسـلحة عـام ب� 
). وعىل الرغم من ذلك، ل تستطع السعودية مـثال الـدفاع عـن نفسـها أثنـاء حـرب 63السعودية، ليبيا، م " (ص 

يف مقدمتـه أمريكـا: "عـىل الـرغم مـن اسـتث�ر الحكومـة السـعودية فـي� سـ�ه الخليج، بل "احتمت" بـالغرب، و 
"، وهـو مرشـوع كبـ� جـدا، كلـف سـتة King Khaled Military Cityاألمريكيو  "املدينة الحربية للملـك خالـد 

 سـوقا من الغـرب، الـذي ال يـرى يف الـدو  املسـلمة إالبثل هذه التأكيدات يتضح موقفها  ).63بالي� دوالر" (ص 
لرتويج بضائعه، وبالخصوص املحافظة عىل صـناعته الحربيـة وترويجهـا يف األسـواق املسـلمة بكـل الوسـائل. وهنـا 
بالضب  يُطرح سؤا ، أية د�قراطية تُدافع عنها املرنييس، لغرب يستفزنا يوميا ويغرس فينا الشـعور بالدونيـة عـىل 

عندما فكر يف تجديد مجتمعاته قطع مـع الد�قراطية إىل كونه الدوام  وتُرجع سبب تفوق الغرب علينا و"تتعه" ب
" يف التجديد بنعادة إحياء املايض، وحتى محاولة الطهطاوي مثال تعتـرب وضـع نفكر" نحن املسلم� فنننا، أما ماضيه

كـ� يف بغض النظر عن الرب  املبارش للحرية بالد�قراطية، وهو ربـ  البـد مـن إعـادة التف حدود للحرية الفردية.
عىل اعتبار أ  ما حافظ عليه الغرب من الد�قراطيـة هـو مرحلـة معينـة مـن تطورهـا،  ،أسسه الفكرية والفلسفية

ونعني هنا النموذج الليربايل؛ فن  التأكيد عىل أنه قطع مع ماضيه هو من بـاب مـا قـد نسـميه "الدعايـة املزيفـة" 
مع ماضيه، مع العلم أ  ما قد تقصـده الباحثـة هـو الـدين. لتتبع ووذجه. ل يقطع الغرب يف تاريخه طوال وعرضا 

ليست هناك أية دولة غربية إىل حد الساعة، باستثناء فرنسا إىل حـد مـا، قطعـت مـع ماضـيها الـديني لتنخـرط يف 
4Fالد�قراطية

، والدليل عىل هذا هو أ  الدين يعيش هنيئا مريئا يف الغرب، بل يُنفـق عليـه مـن املـا  العـام، سـواء 5
سواء يف أوروبا ذاتهـا أو خارجهـا.  لرتميم منشئاته العمرانية واملع�رية أو في� يسمى بـ "العمل الخ�ي" ملؤسساته

وهي أع�  خ�ية ال تخلو من نصيب من التبش� باملسيحية. عالوة عىل هذا ال يوجد هناك ق  أوروب، ال تربطـه 
ل ط املعسكر الرشقي القديم، اتضـح بـأ  األنظمـة الشـيوعية عالقة وطيدة بالكنيسة الكاثوليكية، وحتى بعد سقو 

، وما قوة الكنيسة األردثدكية الروسية إال مثا  عىل هذا. إضافة إىل هذا، ال يـتم تقض عىل الدين، بل تعايشت معه
، افتتاح أي إدارة أو مبنى حكومي رسمي يف الدو  الغربية، بُنـي باملـا  العـام، دو  حضـور قساوسـة ورجـا  ديـن

 يباركونه يف طقوس دينية مشرتكة مع الساسة والجمهور.
قد يكو  وهم فصل الغرب للدين عن السياسة من األوهام التي يجب أ  نتحرر منهـا يف عاملنـا املسـلم، ألنـه غـ� 

 موجود يف أر  الواقع، ويكفي التذك� يف هذا الصدد بذكر   يف الدستور األمريك إىل حد الساعة.
 

"است�اد" أو "فر " النمـوذج الـد�قراطي الغـرب. وتتمثـل أهم سلبيات  إحدىبعد هذا، تنتقل الباحثة إىل وصف 
هذه السلبية يف ةعزعة املشهد السيايس يف بلداننا، بـل قيادتـه إىل مشـارف الحافـة. تالحـظ املرنييسـ بـأ  لغتنـا ال 

ادها، عـىل الـرغم مـن أ  اإلرث اإلغريقـي/األوروب للد�قراطية، حتى التسمية تـم اسـت� تحتوي عىل كلمة خاصة 
"محرم" علينا وعىل الرغم من أ  منتوجاته الصناعية "محللة" علينا، وهي نتاج مبارش لهذا اإلرث. وسبب هـذا هـو 

ن ب� املنتوجات الصناعية/التكنولوجية والد�قراطية. تستهلك األوىل بال هوادة مـ اإلسالمي التمييز يف الوعي العرب
طرف الجميع، بل يحتدم السباق القتنائها، بين� تُرفض الثانية، بنيهامنا بأنها دخيلـة وال يحـق فـتح "الحـدود" لهـا، 

ب" وهذه األخ�ة ليست حدودا جغرافية، لكن فكرية وثقافية يف املقام األو . وهنـا بالضـب  يـتجىل فـر  "الحجـا
لهويتنا، خاصة وأنها أحدثت نوعا مـن الرشـخ يف "وحـدتنا"،  ايدعىل الد�قراطية، بنيهام الشعوب العربية بأنها تهد

إ  عىل مستوى األفراد أو الحكومات، فهناك الرافض وهناك القابل لها. واملفارقة هو أ  الطبقات امليسورة يف العال 
ة دمة ملصـالح طبقيـخالعرب، إضافة لجمهور املثقف� املتشبع واملتأثر بالثقافة الغربية، يرغبو  فيها ويطالبو  بها، 
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بعينها، يف ح� أ  الطبقات املسحوقة ترفضها. ويكمن الفرق يف رفض الد�قراطية مـن طـرف الحكومـات واألفـراد 
املنتم� للطبقات الدنيا يف املجتمـع، إىل كـو  األوىل تعتـرب اإلسـالم الضـ�نة الوحيـدة التـي �كـن التعويـل عليهـا 

بحكم أميتها وجهلهـا وفقرهـا، تعتـرب اإلسـالم كـخخر صـدرية نجـاة لهـا يف عـال  الستمرار سلطتها، يف ح� أ  الثانية
 "مجنو ".

 
معارضـة تعتـرب بثابـة امتـداد ، حسـب الباحثـة، نفس الشيئ �كن أ  يقا  عىل املعارضة يف الدو  العربية. هنـاك

بكل تلويناتها بكونها واإلسالمية  للحكومات الرافضة للد�قراطية، تتأسس معارضتها عىل اتهامها للحكومات العربية
غ� مسلمة، وبأ  هذه املعارضة هي التي تثـل اإلسـالم الصـحيح. مـن هنـا نالحـظ رصاع ومنافسـة عـىل تأسـيس 
الرشعية يف اإلسالم ب� هذه املعارضة والحكومات الرافضـة للد�قراطيـة. وهنـاك معارضـة ترغـب يف الد�قراطيـة، 

ت العربيـة، التـي تحس� األوضـاع يف الـدو  العربيـة، وهـي يف تعـار  مـع الحكومـاألنها الحل الناجع يف نظرها ل
 معاهدة األمم املتحدة"، لكنها ال تؤمن بتأم� هذه األخ�ة لسلطتها وسلطانها.وقعت شكليا عىل "

 
بالد�قراطيـة وحـدها هـو اختـزا  لقـراءة واقـع مركـب  اهذه امليكانيزمات موجودة بالفعل يف واقعنا، لكن ربطهـ

بطبيعته. فالتقدم التقني للغرب، ليس نتيجة مبارشة للد�قراطية فيه، بل قد يكو  العكـس، مـع مالحظـة بسـيطة 
قراطي القح، املبني عىل النظرية الفلسفية األصيلة له، هو غ� تطور العلـوم. تطـورت و وهي كو  تطور الفكر الد�

خ�ة يف ظل النموذج الليربايل، الذي يعترب كل شيئ ممكن، سواء اقتصاديا أو تقنيا، دو  مراعـات ال لحـدود هذه األ 
5Fالعقل البرشي وال ألية أخالق

. ونعيش حاليا نتـائج مثـل هـذا التفكـ� يف الغـرب حاليـا، وبالخصـوص فـي� يخـص 6
ت علمية، بكل ما يرافق ذلك من عمليـات اإلنتقـاء التكنولوجية الجينية وادعاء إمكانية "صناعة" اإلنسا  يف مختربا

الجيني والبيولوجي لصناعة "اإلنسا  الكامل"، الذي �كنه أ  يعيش أةليا. وهذا التفكـ� هـو الـذي أدى كـذلك إىل 
، إىل درجة أ  الحياة عىل الكرة األرضية أصـبحت مهـددة بالفعـل، وقـد تصـبح هذا التعامل "الوحيش" مع الطبيعة

ء ال حياة فيها يف املستقبل القريب. هذا هو ما تبيعه لنا امل�رسة السياسية الغربيـة كد�قراطيـة حاليـا، األر  خال 
وكحرية للفرد إلخ. أال يعترب هذا سلب اإلنسا  أهم ملكة فيه دافع عنها التنوير الغرب: إحكام عقله وعدم املساس 

تي طورها الغرب يف مجتمعاته بذاتها ويفرضها علينا بالقوة أنجـع بالكرامة اإلنسانية  أال تُعترب "ثقافة اإلستهالك" ال
ُسبل تدج� العن  البرشي، بـل تقييـده بأصـفاد العبوديـة واإلسـتغال  واإلسـتالب  أنعـرف هـو  ومصـائب هـذا 
إلستهالك األعمى املفرو  عىل البرشية، وبالخصوص عىل الغربي� أنفسهم  أنحن واعو  بأ  اإلستهالك هـو الـذي 

مل ليل نهار عىل تزيق النسيج اإلجت�عي يف الغرب نفسه، إىل درجة أ  النـاس أضـحوا يعيشـو  فقـ  لتسـديد ع
ديو  استهالكهم تحت ذريعة الحرية الفردية  ما نسميه عبثا يف العال املسلم "اإلنحـال  الخلقـي للغـرب"، هـو يف 

ــه البرشــية يف ــل، ُمســبالعمــق تــزق وجــودي ل تعرف ــا الطوي ــارشة  مــن طــرف  تاريخه ــاج الصــناعي ب مب اإلنت
6Fلمنتج وسياساتهلوالتكنولوجي، الذي يقود حت� للمزيد من اإلستهالك، ومن تم للتبعية األبدية 

. وقد تفطن الكث� 7
7Fمن املفكرين الغربي� إىل هذا الخطر، قد يكو  إيريك فروم رائدا يف هذا امليدا 

، ألنه قىض حياته كلهـا تقريبـا يف 8
انيزمات استيالب اإلنسا  الغرب بالدفع به إىل اإلستهالك األعمى لكل ما يُنـتج يف املصـانع الغربيـة. مـن دراسة ميك

طبيعة الحا ، نعيش نفس الشيئ يف عاملنا املسلم في� يخص هذه النقطة، واملطلوب هـو إعـال  "حـرب حقيقيـة" 
ىل نقطـة الصـفر يف وعينـا، لنـتمكن مـن اإلسـتقال  عىل استهالك أشياء ال ننتجها محليا، ألننا بهذا نكو  قد وصلنا إ

الفعــيل، ولــيس الشــكيل، عــن الغــرب، ولنفكــر يف النمــوذج األنســب لنــا لتنظــيم حياتنــا اإلجت�عيــة والسياســية 
8Fواإلقتصادية

9. 
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يهـابو   عندنارجا  األع�  واملستثمرين يف بحر تعداد أسباب "خوف" املسلم� من الحرية، تش� الباحثة إىل كو  
والواقع أنها ل تذهب إىل أقىصـ ، ألنها يف غ� صالحهم في� يخص قانو  الشغل وحقوق الع� . كذلك الد�قراطية

فـي غيـاب أي تثيـل نقـاب ما �كن للمرء أ  يفكر فيه يف هذه النقطة، أل  سبب هـذا "الخـوف" أعمـق بكثـ�. ف
ما هي إال ديكورا، تُستغل يف  املسلمة والعربيةبعض الدو   وحتى تلك املوجودة يف عندنا،حقيقي ملصالح الشغيلة 

الكث� من األحيا  الستغال  الطبقة العاملة/الكادحة، فن  الرجوع إىل اإلسالم من طرف هذه األخ�ة يعترب نوعا من 
ما هو  الرجوع إىل نقابة مثالية، تدافع عن الحق والعد ، وبالخصوص يف حالة ترسيح الع�  لسبب أو دو  سبب.

موجود يف عقلية أرباب العمل أو من أي مشغل ولو بسـي  ألنـاس رخـرين هـو لـيس فقـ  عـدم اإلعـرتاف بحـق 
غل�، بل تثل خاص لهم كدوني�، بل حتى عبيدا لهم، يت فو  معهم وفيهم ك� يحلوا لهـم، أكـا  ذلـك مـع  املُشغ

ت يف املغرب األقىص أو يف لبنا  إلخ. مـا هـو غائـب الع�  األجانب يف الدو  البرتولية أو خادمات البيوت البسيطا
. ليست هذه إشكالية د�قراطية، مرتبطـة ضم�هالبرش، بل وأيضا أمام  م، ليس فق  أماهو روح املسؤولية للمشغل

بتنظيم سوق الشغل، بقدر ما هي إشكالية أخالقية، فحتى يف الدو  العربية املسلمة، حيث يوجـد "قـانو  شـغل"، 
 حقوق الع� . ال تُراعى

 
تناقض الكث� من الدو  العربيـة التـي وقعـت عـىل "معاهـدة األمـم تخصص الباحثة حيزا مه� من كتابها لتعرية 

وأهم نتيجة توصلت لها يف هـذا . واإلسالمية املتحدة" وما يطبق قانونيا يف ع� املكا  من طرف الحكومات العربية
وقع� سوريا، العربية السـعودية كـأو  املـواضح ب� ما وقعوا عليه (إيرا ، تركيا، لبنا ، م ، التقبا  امليدا  هو ال

9Fنظام الدولة وقوانينها عـىل الرشـيعة . أي ادعاء تأسيسوما �ارس باسم الدين/اإلسالم )املسلم�

. مـن هنـا يبقـى 10
بلوماسـية. وبهـذا فُـر  الحجـاب عـىل التوقيع عىل هذه املعاهدة خدعة ديبلوماسـية، أو نـوع مـن املجاملـة الدي

ل "معاهدة األمم املتحـدة" يف الـدو  العربيـة، أل  العـرب "يحبـو " الحجـاب. والنتيجـة هـي أ  الـدو  املسـلمة 
بورقيبـة مـثال، كـا  يُـوهم، بـل فتستطع الوصو  إىل د�قراطية حقيقية، أل  تشويه هذه األخ�ة قـد تـم بالفعـل. 

رغمغ شعبه من أهم شيئ أال وهو حريـة التفكـ� واملشـاركة يطالب عالنية بالتحديث الس يايس ويرفض الرتاث، لكن حغ
يف الحكم. وهذا ما أدى إىل طامة كربى يف تونس والجزائر "اإلشرتاكية" كذلك، حيـث تقـوت اإلسـالموية. بعنـى أ  

اذها عـىل وسـائل اإلعـالم مثل أنظمة الحكم هذه ل تخن شعوبها فق ، بل وكذا "معاهدة األمم املتحدة"، باستحو 
 ، ومىش عىل أثره كث�و  رخرو .لتلميع صورة قادتها، فقد "اعتىل بورقيبة العرش الرئايس" يف تونس لزمن طويل

 
10Fقد يدخل هذا يف اعتقادنا يف إطار الخدعة السياسية

، وهي أقوى شيئ بـىل فيـه الحـاكم العـرب املسـلم، وفـر  11
للغـرب، وواجهـة داخليـة، حيـث اسـتمرار القمـع والتالعـب  اة، موجهـة أساسـثنائية واضحة املعال: واجهة خارجي

بصالح البالد والعباد. ونعتقد بأ  تعرية الباحثة عىل ميكانيزمات هذه اإلنزالقات وتسميتها بسمياتها هو من بـ� 
رار يف الـدو  أهم ما جاء يف الكتاب، بل يوضح مـدى وعيهـا بـا يـدور بالفعـل يف األوسـاط السياسـية صـاحبة القـ

إال الثناء عىل مثل هذا التحليل والـدعوة إىل تعميقـه أكـث، ألنـه �ثـل يف  هذهاإلسالمية والعربية. ال �كن والحالة 
نظرنا، إىل جانب فحص نوعية الد�قراطية التي يحاو  الغرب فرضها علينا، بؤرة توتر ب� الحاكم واملحكـوم عنـدنا. 

بـ� التطـرف الرسـمي للدولـة طـار وتيـز املرنييسـ يف هـذا اإل ، عنـدناالتطرف وهو من ب� األسباب التي تقود إىل 
عـىل م�رسـة الدولـة لسـلطتها و"اقتحـام" الغـرب لكـل جوانـب حياتهـا  والتطرف كرد فعل (املعارضة اإلسـالمية)

لد�قراطيـة االذي خططه لنا، عىل الرغم من أ  مبـدأ وتدخله فيها، بل محاولة قيادتنا كث�ا  من أنوفنا يف اإلتجاه 
 .الحقيقي ينص عىل حرية الشعوب يف تقرير مص�ها بيدها، دو  تدخل من أية جهة كانت

 

                                                           
 1978أوروبا واإلسالم: صدام الّثقافة والحداثة، بالفرنسية، انظر أعمال هشام جعيط وبالخصوص:   10
 انظر: "  11



تتميز تحاليل الباحثة بنعطاء أهمية لفهم معنى املطلحات والبحث يف عمق دالالتها، وهذا ما قامت به مثال عندما 
مؤسسا دينيا ولغويا، باإلحالـة إىل ، ك� ترى، نذا كا  مفهوم "امللك"لك" و"الرئيس". فحاولت التأصيل ملصطلحي "امل

ورود املصطلح مرات عديدة يف القرر ، فن  مفهوم "رئيس" الجمهورية ال يعترب كـذلك. الـرئيس يحكـم جمهـورا يف 
"الجمهوريــة  =  ، والجمهــور هــو قطيـع، ولــيس شــعبا، أل  هنـاك انــزالق ســيميا  يف تعريـب مصــطلحجمهوريـة

ِربُوبْلِيك". رئيس الجمهورية يف الدو  الغربية ال يحكم مدى الحياة وال يحكم لوحده. نفس الشيئ �كن قوله فـي� 
يخص مفهوم "رئيس = بِْريِزيُدو ". فالْربِيِزيُدو  هو من يجلس أمام جمهور، مجموعة ما، أما "الرئيس" فننه يحيـل 

م، بل مس�ه عىل اعتبار أنه يحتوي عىل املخ، أي مركز القـرار العصـبي. سـيميائيا، إىل "الرأس"، كأهم عضو يف الجس
جمهـور؛ إىل "الـرئيس"، الـذي يجلـس عموديـا،  مهناك مرور من تصور فضا  "للْربِيِزيُدو "، الذي يجلس أفقيا أمـا

مـع "جمهـوره"، أمـا  -ولـو بـالنظر– هرميا، لوحده كالرأس يف مقر القرار. للـ " بِْريِزيُدو "، نظريا عىل األقل، اتصا 
من طبيعة الحا  �كن للمرء أ  يقرأ من ب� السطور بأ  للملـك مرجعيـة دينيـة واضـحة، يسـتغلها  "الرئيس" فال.

لتثبيت سلطته، بين� ال يتوفر الرئيس عىل هذا، وعىل الرغم من ذلك، فننه ال يتهـاو  يف تقـديم نفسـه كــ "رئـيس 
ودينهم. وسواء أكا  ملكا أو رئيسا، فن  كل الحكام العرب حاولوا إيهـام شـعوبهم بـأنهم للمؤمن�"، وحامي ملتهم 

من ساللة النبي مبارشة، وبأ  سلطتهم تقوم عىل هذا. أخالقيا، ال �كن قبـو  هـذا مـن أي كـا ، لـيس فقـ  ألننـا 
مبـارشة بتنصـيب نفسـه رية، بل، أل  من يوهم بأنـه مـن سـاللته يقـوم بطريقـة غـ� نعرف بأ  النبي ل يخلف ذ

 كخليفة له.
 

عندما تنـاقش املرنييسـ بعـض املصـطلحات املتداولـة يف مـا يسـمى عبثـا "الد�قراطيـة الغربيـة" وتربطهـا بـرتاث 
م، أي  630فوىض الجاهلية ملا قبل عام و  بالرشكاملنظور اإلسالمي رية الرأي والتعب� يف املسلم�، فننها ترب  مثال ح

املحمدية. ولهذا الرشك ارتباط وثيـق، حسـب الباحثـة، بـالخوف مـن الحريـة الفرديـة ومـن سـلطة ما قبل الدعوة 
، عـىل لهـا التضـحية تقديم قراب�ستوحات (أو التي تحيل) من تقديس إالهات جاهلية عنيفات، بفرضها النساء، امل

ظهـور فكـرة وجـوب "تحجيـب" الرغم من أنها كانت تثل يف الخيا  الجمعي "األم الرحيمـة والحاميـة". مـن هنـا 
املرأة، للسيطرة عليها، واإلحت�ء من الجربوت الذي كانت اإلالهات تثله. وتعترب الباحثة تعدد اآللهـة قبـل اإلسـالم 

ملنظومة األمم  18نوعا من الحرية الدينية للفرد. وبهذا ترب  الرشك بحرية الرأي واملعتقد، الذي ينص عليه الفصل 
لحرية "الجاهلية" ل تكن قادرة عىل تحقيق أهم شيئ للشخص، أال وهـو مبـدأ الرحمـة الـذي املتحدة. لكن هذه ا

استطاعت فكرة   الوحيد تحقيقه، أل  أكرب مظاهر العنف كانت تتم بسبب اآللهمة املختلفة، لـيس ألنهـم كـانوا 
 رمز لهذا العنف وتهميش اآلخرين.ت تسببا يف التفرقة، بل أل  الكث� منها كان

 
يف اإلسـالم بـالتخيل عـن الهـوى الفـردي، أي الرغبـات تـرتب  الرحمـة تيض شـارحة وجهـة نظرهـا هـذه يف كـو  

الشخصية. وهنا بالضب  تكمن فكـرة التضـحية يف اإلسـالم، أي الـتخيل الطـوعي عـىل املصـالح الشخصـية الفرديـة 
حمة الفردي، سيصبح مـع اإلسـالم خالصـا األنانية، لصالح مصلحة عامة، يستفيد منها الجميع. بعنى أ  الخالص/الر 

ج�عيا، يؤدي إىل سالم اجت�عي وتجنب النزاعات الفردية والج�عية. هنـاك حسـب املرنييسـ تضـحية بالفردانيـة 
، ومع ذلك فن  هذا السالم املؤسس بهـذه الطريقـة يف رأيهـا، هـو سـالم هـش، ألنـه لصالح السالم العام يف املجتمع

هار الفرد يف الج�عة، وهو انصـهار يـتم عـىل حسـاب اسـتع�له لعقلـه. وهنـا تـتجىل أكـرب يقود يف نظرها إىل انص
رحمة هذا السالم املنشود؛ ولهذا السـبب يعتـرب يته بحقه يف استع�  عقله، لصالح تضحية بالنسبة للفرد، أي تضح

فـن  هـذا األمـر يعتـرب عبقريـة الهوى يف القرر  القطب املتناقض للمدينة الفاضلة التي يريد تأسيسها. ومـع ذلـك 
اإلسالم، أل  األمر ال يتعلق بقتل الهوى يف أقىص الحدود أو كبته يف أدناها، بل تحجيمه ووضع حـدود معقولـة لـه، 
أي ضبطه لك ال يرض باآلخرين. وهنا بالضب  يحدث رجوع إىل استع�  العقل، وخاصـة يف معنـاه كمقيـاس لكـل 

قد يقتل الخلق واإلبداع واإلبتكار، املؤسسة قبل كـل شـيئ عـىل الخيـا ، ويف هـذا  شيئ. يف املقابل فن  هذا العقل
"الهوى" دو  يف الفهـم اإلسـالمي هـو محاربـة لــمحاربة الخيـا  كن فهم قضية سل�  رشدي. وتؤكد بأ  اإلطار �
لغربيـة وعلومهـا؛ يـتجىل، حسـب الباحثـة، رصاع اإلسـالم والحداثـة ا هو ما يرفضه اإلسالم. وهنـا بالضـب حدود، و 



ُوجب إعادة النظر يف هذا األسـاس املضـمر لإلسـالم، إذا كذلك  املؤسسة أساسا عىل استع�  الخيا ، وهنا بالضب  
غامض يف الحضارة العربيـة ول والنتيجة يف نظرها هو أ  موقع/مكانة الحرية  كا  املرء يريد اللحاق بقافلة التقدم.

كـا  املتصـوف  قة بفوضـوية الجاهليـة. وإذاوما إيجابيا، ألنها يف العمق ملتصفهتستطع ق  الوصو  إىل اعتبارها م
ع ل، فننه كا  بهذا تهديدا للخليفة، ألنه يهدم بهـذا وسـاطة الخليفـة بـال، أي ربـ  عالقـة يرب  الحرية بالخضو 

م" يف الفـرد، ومـن تـم عـىل "الـتحك افردية به. وهذه األخ�ة تخيف الخليفة، ألنها تسلبه سـلطته، املؤسسـة أساسـ
و  يرام يف الـدالج�عة. وللحرية عالقة بالخيا ، بل إنها تتأسس عليه جزئيا، ولهذا السبب فن  وضعها ليس عىل ما 

املسلمة، خاصة إذا علمنا أ  الخيا  كحرية ذاتية يعيد خلق الواقع يف صـور جديـدة، وهـذا الخلـق مرفـو ، ألنـه 
 ةليا وال يتزعزع.تهديد لنظام يريد لنفسه أ  يبقى أ

 
ذه األخـ�ة وإلصـاق " هـيقة مبارشة أو غـ� مبـارشة إىل "حرضـى كذلك بطرورة أدارتباط الخيا  بالصوتضيف بأ  

 ها، وهي خطورة فعلية، ألنها تر من مستوى صورة إىل مستوى تثل/تصور، أي خلـق بـديل لواقـعتهمة الخطورة ب
األصنام، بأ  العذاب اإللهـي ينصـب  إىلحت ذريعة إحالة الصورة ولهذا السبب ادعى البخاري يف صحيحه، ت مع�.

 عىل املصور.
 

  نـوع مـن تـداعي األفكـار، تنظـيمما هو جميل جدا يف طريقة تفك� املرنييس يف هذا الكتاب هي أنهـا نجحـت يف
بسهولة ومرونـة الصعود والنزو  يف السلسلة سلسلة من املصطلحات، تحيل عىل بعضها البعض، م� سمح للباحثة 

�سـكة مـن حيـث قل نظ�ه�، بل تولد عىل الطريقة السقراطية معنى مصطلح من اآلخر، خالقة صورة فكرية مت
لدراستها كمتغ�ات، دو  هدم كل البنـاء. ويعتـرب هـذا يف العمـق البعض ب عزلها عن بعضها بنائها املنطقي، يصع

يال، بل وأيضا صب كل الرتكيز العقيل عىل موضوع الدراسة. قوة فكرية خالقة، تتطلب، ليس فق  التمر  عليها طو
هو محاولة لرب  املتناقضات ببعضها فاملرور من حرية التعب� والوصو  إىل الصورة عرب الرشك والخوف من الحرية 

يسـمح أحسـن بلمـس اإلنزالقـات السـيميائية يف  تخطي  بيا، قبالة بعضها، أل  ذلكبخي  رفيع، عو  عرضها يف 
عا، ويساعد عىل بناء فهم متكامل ملواطن الخلل التي حدثت يف فهم الرتاث، وهـذه املـواطن هـي املسـؤولة يف امل

تلعـب الباحثـة عـىل الشـكل املورفولـوجي نظر الباحثة عىل "اصطدام" اإلسالم و"الد�قراطية". ويف نهاية التحليـل 
 اإلرث املحـافظ واملتطـرف، تُحيـل إىل أحكـام قيمـة، (ملحد، ةنديق) وكلها كل�ت سلبية يف لكلمتي "ِفكر" و"كُفر"

فالكافر هو أساسا من يعارضني يف الرأي، وهـو بهـذا يف التأويـل  تستعمل بال هوادة، للحكم عمن يخالفنا يف الرأي.
تمثل الشيطا  عالقـة باإلنتفاضـة ضـد شـيئ مـا، أي التمـرد عـىل املتعسف للدين، أي املستغل له، شيطا ، با أ  ل

 ن القطيع.عع القائم والخروج الوض
 

فصـل اإلسـالم  ، يف رأيهـا،� يعقـدبعد ذلك تذكر بأ  عدم قبو  الوضع القائم الظال هو بالضب  ما أسس اإلسالم. ف
كدين عن السياسة هو أنه ظهر "كبديل" لألوضاع اإلقتصادية واإلجت�عية التي كانت سـائدة، ألنـه كـا  يـرى بأنـه 
ليس مستحيال تغي� هذا الواقع، وحتى يف أقىص حدود اإلعتزا  الصويف، كا  املتصوف مطالبـا باملسـاهمة يف تغيـ� 

مشـكل وتؤكـد بـأ   مل الروحي وحده، ك� هو الحا  عند الهنـدوس مـثال.األوضاع، وعدم اإلكتفاء بالركو  إىل التأ 
التعامل مع املعارضة بدأ بشكل تقسيم اإلسالم إىل شيعة وسنة، أل  املعارضـة/التعار  تُعـاش كصـدمة وإضـعاف 

كِّر بشاكل خاصة يف عهد الرسو ، فننها تقىص يف أحسن األحـوا  أو تحـارب يف أ با للج�عة، و  قصـاها. وقـد أنها تُذغ
ى لحل هذا املشكل بساعدة العقل أو الرأي، واستمر هـذا من طرف املعتزلة يف العصور الوسط رفض الحل املقرتح

املوقف إىل ما بعد الحرب العاملية األوىل. ما ينساه أصحاب القرار يف الدو  املسلمة الحالية، حسب الباحثة، هو أ  
، بل كانت له اإلمكانية لرشح موقفـه وتغيـ�ه أو التشـبث بـه، ول يقـرر النبي كمعار  ل يُقص ول يُحارب برسعة
 سنوات بعد بداية الدعوة. 7م، أي  622املرء التعامل معه بعنف كمعار  إال عام 

 



سـؤا  جـوهري، ألنـه وهـو هـل الد�قراطيـة ديـن  من األسئلة الحرجة التي تطرحها الباحثة بنلحاح هناك سؤا : 
، وبالخصوص الرسمي منه، الذي يوهم بأنها تحاو  تعويض الدين إذا أخـذناها "بسـالم"، أو يخدش الالوعي املسلم

تعمل عىل هدمه إذا ما أراد املرء "التهويل" وةرع الخوف والرعب يف نفوس أناس يتشبثو  بخخر ما يعتقدو  بأنـه 
ربطنـا هـذا التسـائل بـا سـبق أ   إذا مركب نجاة بالنسبة لهم، إ  ل يكن هذا يف هذه الدنيا، فسيكو  يف اآلخـرة.

قلناه سابقا يف كو  "الد�قراطية" املفروضة بهذه الطريقة من طرف الغرب، ال �كن أ  تُتصور مـن طـرف املسـلم 
 م بخضـوع املسـلم العـادي إىل مشـاعرإال كتهديد لعقديته، سواء بنيحاء مبارش من طرف صاحب القـرار املسـلم، أ 

علـن عنـه: ، عو  الهـدف املالخوف التي ورثها منذ قرو  يف تعامله مع الغرب، فنننا نفهم بأ  حرب الخليج قادت
إمربياليـة باسـم هـذين  احربـكانـت حتى وإ  كا  املتفطن قـد وعـى منـذ البدايـة بأنهـا -"الحرية والد�قراطية" 

سطورة، با تتضمنه من رموة لغوية ودالليـة، تصـب يف بحـر إىل املرور بالناس يف العال املسلم إىل عوال األ  -املبدئ�
تثالت متناقضة. ما أعادت هذه الحـرب إيقاضـه يف نفـوس املسـلم� هـو الخـوف مـن رجـوع الطاغية/الجاهليـة 

مـا أيقظتـه حـرب الخلـيج يف املرنييس يف هـذه النقطـة بتأكيـدها عـىل أ   وتستفيض بالد والعباد.للتعيث فسادا با
/بوش ودور الـدو  ر عىل سطح وعيهم هو قبل كل شيئ دور الطاغيـةواملسلم�، أو ما دفعته للظهو  نفوس العرب

، يف . كانـت هـذه الحـربهذه الدو البرتولية، وبالخصوص عندما فهم املرء بأ  تكاليف الحرب مغطات من طرف 
  مقاومة الطاغية. وبهذا نالحـظ إعالنا عن عهد جديد، يحاو  العودة للقديم، أي الرجوع إىل إسالم حاو  اعتقادها،

الحركة التاريخية أو محاولة إيقافهـا. بـا أ  الحـارض ال  فتداخل الجديد والقديم، أو العكس، م� يُنتج بدوره إيقا
الرجوع إىل املايض هو إذ ، حسب الباحثـة، فيقود إىل مستقبل أفضل، بل إىل مجهو  قد يكو  أكفس من الحارض. 

 ضوء ما يحدث يف الحارض.خوف من املستقبل عىل 
 

مـع صـدام، أل  ذكـرى اعتـداءه عـىل ل يكن تضامنا رفض العرب/املسلم� للحرب تذكر الباحثة يف هذا اإلطار بأ  
، بل إليقاظ صورة فرعـو  ما ةالت حية يف النفوسمني أو علني من الطاغية "شقيق مسلم"، بنيعاة، بل بتشجيع ض

، تعتـرب الجاهليـةبـل أكـث مـن هـذا  كل محاولـة "اسـتيقاظهم"."الطاغية" يف أذهانهم، وهو الذي يُجهض كل مرة 
تاما كالحجاب املفرو  عىل ، حجابا يف الثقافة العربية، ألننا ال نعرف عنها يف الحقيقة إال النذر القليل بالنسبة لها،

هذا الحجاب بالضب ، حسب الباحثة، يتضمن قوة رهيبة ما، ولهـذا السـبب ومصدر الخوف يكمن يف كو  النساء. 
بكل�تنـا الخاصـة، يتميز العرب عىل غ�هم من الشعوب والحضارات بقوة "كبت ماضيهم"، أو حجبه عـن وعـيهم. 

حجـب هـذا الحجـاب إذ  فهـم ي ،عو  أ  تكو  الجاهلية "العلبة السوداء" للعرب، فننها أصـبحت "ثقبـا أسـودا"
الجديد، ولفهم هذا األخ� البد من املرور إىل ما وراء الحجاب، إذا تعذر أو ل يكن من الرضوري إةاحتـه نهائيـا. مـا 
ينطبق عىل الجاهلية والجديد، ينطبق كذلك عىل التمييز ب� الرجل واملرأة، التي تعترب بهذا املعنى الثقـب األسـود 

سالمي. يتعلق األمر إذ  بصورت� لعملة واحدة، تتمثل يف استباحة وإباحة العنـف، سـواء أكـا  يف الوعي العرب اإل 
 رمزيا أو فيزيقيا.

 
إذا سلمنا بهذا الطرح، �كن أ  نفهم طريقة التفك� العرب واملسلم يف تعامله مـع ماضـيه، وبالخصـوص مـا يقلـق 

أ  يفهم شيئا مـا، فـن  الحركـة النمطيـة التـي املسلم ريد راحته يف هذا املايض ويبث يف نفسه الرعب. فعندما ال ي
تعود عليها هي رمي غطاء/حجـاب عـىل هـذا الشـيئ، أي محاولـة دفنـه يف الالوعـي، تامـا كـ� يعمـل املـرء مـع 
الحيوانات املفرتسة عندما يضعها يف قفص ويغطي القفص. فعىل الرغم من أ  هـذا الحيـوا  يف سـجن، فـن  املـرء 

عن ناظريه، أي يهاب تصور أنه قد يخرج من السجن املخصص له لـ "ينتقم" لنفسه، ولربـا لفصـيلته يهابه بحجبه 
 ممن حبسه.

 
األطروحة العامة للباحثة في� يخص العنف املفرو  عـىل النسـاء يف الثقافـات املسـلمة، مؤسسـة يف العمـق عـىل 

در مـا كـن يسـاهمن يف إنتـاج العنـف يف صـفوف محاولة اإلنتقام من رلهات الجاهلية، الال  لن يكن رحي�ت، بق
ريكي� ب الخلـيج، ودخـو  األمـاملعتقدين فيهن، يف عملية املنافسة ب� رلهة وإالهـات الجاهليـة. وقـد كانـت حـر 



بثابـة رجـوع علنـي للجاهليـة، وبالضـب  اإلالهـات  ،للسعودية "لح�ية قدسية" األماكن املهمة بالنسبة للمسلم�
ا استحرضنا للذهن حضور جنديات يف صفوف الجيش األمريك. وبهذا نجحت هـذه الحـرب، يف الجاهلية، خاصة إذ

التمثل القديم لإلالهات الجاهلية. وبالتايل إعـادة نسـج الحجـاب بيـنهن وبـ� الواقـع نظر الباحثة، يف إعادة إحياء 
ية يف الالوعي الجمعـي املسـلم، العرب، أي إعادة فر  الحجاب عليهن. مثل تواجد الجنديات األمريكية يف السعود

" (أثينا اإلغريقية)، املعروفت� يف الجاهليـة كـنالهت� عشـت�، الالترجوع إالهات جاهلية، وبالخصوص "العزة"  و"
، وهـو مثلـث بنجمة "الزهـرة" أو بثلـث يف مربـعكا  يرمز "للعزة"  سفاكت� وشاربت� للدماء، طاغيات وخط�ات.

م، املوافـق لــ  630يحيل إىل الفقر والعنف والفوىض. وبهدم معبد "العزة" يف اليمن من طرف خالد ابن الوليد عام 
عـىل غـرار –السيايس إإلسالمي إىل جزء ذكوري ورخر نسوي، وأقصيت النساء -هـ، حدث تقسيم الواقع اإلجت�عي8

لهـا (أي للمـرأة) بـالكث� مـن  حجاب، حتى وإ  كا  اإلسالم يعرتف من الحقل السيايس والحياة العامة وراء -العزة
 .الحقوق، مقارنة بفرتة الجاهلية

 
د، تاما ك� هو عندما نسغي برتكيز للمرنييس نفهم بأ   ما يحاو  املرء فر  حجاب عليه هو كل ما هو قوي وُمهغدِّ

دسة. فتمثل الحجاب كقوة وتهديـد حـارض كـذلك يف الحا  للجنديات األمريكيات، الال  وطنئ األر  اإلسالمية املق
م�رسة السلطة عند بعض امللوك املسلم�، الذين كانوا يتسرتو  تحت أحجبة ليختلطوا بالناس/العامـة ملعرفـة مـا 
يروج يف مملكاتهم، وكـذا يف مؤسسـة "حجـاب الق ـ أو امللـك"، الحـارضة إىل يومنـا هـذا يف قصـور بعـض ملـوك 

 ن.املسلم� املعارصي
 

بـا يف ذلـك –مـن املظـاهر الخفيـة لإلسـتع�ر املعـارص، والتـي لهـا تـأث� مبـارش عـىل حياتنـا تقو  الباحثـة بأنـه 
. وهو التوقيت الذي يتحكم حتـى يف أصـغر 1972، هناك فر  نظام التوقيت العاملي يف أكتوبر -الدينية/الشعائرية

السـنة امليالديـة،  إلحتفـاالت، وبالخصـوص احتفـاالت بدايـةنبضات حياتنا، بغض النظر عن الكب�ة منها، بـا فيهـا ا
وقعا رمزيا جد سلبي يف الالوعي، ولربا وعي، املسـلم�. كا  له وصو  األمريكي� للقمر وتضيف بأ   واإلدارة إلخ.

ربـا  ، واألدهى من ذلك هو أ  هفنصب العلم األمريك عىل سطح القمر هو تذك� بأ  "قبيلة أمريكا" قد استعمرت
ملوا معهم اإلنجيـل، وقـرؤوا السـورة األوىل مـن لقمر بعد اكتشافه للمرة األوىل، حالفضاء الذين حطوا عىل سطح ا

علن رمزيا بأ  القمر، ليس فق  أمريكيا، بـل وكـذلك يف ذلك املسلم�، ليُ أع� املشاهدين، با  مسفر "التكوين" أما
 مسيحيا.

 
التحكم يف الوقت من طرف الغرب هو قوة رهيبة، نعيش تحت سيطرتها،  ما نستشفه من مثل هذا التحليل هو أ 

ألننا يتامى الوقت، ل نستطع حتى عندما كنا رواد الحضارة اإلهت�م به، بل تعاملنا معه وكأنه أةلية مطلقـة تحـت 
يف ترشـدنا سيطرتنا. نشعر يف ع  الوقت الرقمي بأننا خارج الوقت، وهنا يكمن عن  من العنارص التـي تسـاهم 

هنا. نحن إىل ةما  غ� ةماننا، إما بالرجوع إىل أقىص ما �كن الرجوع إليه، أي الالوجودي وخوفنا املستمر من اآل  و 
ةمن الرسو ، أو مناجاة عصور كنا فيها "أقوياء"، ابتداء من الفتوحات اإلسالمية وبداية بناء اإلمرباطوريات املسلمة، 

�نية. نعو  عىل نقصنا يف التحكم يف اآل  بـ "التفاخر" بـايض األجـداد، منغمسـ� يف إىل رخر إمرباطورية، أي العث
 وهم كوننا "سلمنا مشعل الحضارة" للغرب، يف الوقت الذي كا  فيه قد انتزعه منا نزعا بالقوة.

 
يـايل، كتعـويض عـن واقـع با أننا ال ولك أي بديل للحارض (اآل ) وال للُهنا (األر )، فنننا نحاو  بناء تثل ةمكا، خ

يرعـاه الغـرب باسـم الد�قراطيـة،  يف دولنـا، ة الغربية وسـندا  اإلسـتبداد السـيايسبئيس لنا، ب� مطرقة اإلمربيالي
محافظة منه عىل مصالحه يف بلداننا. وبهذا فنننا يتـامى الزمكـا ، وهـذا مـا يعمـق الشـعور باإلسـتيالب والشـعور 

 بالغربة يف الحارض والوطن.
 



الغـرب باقتسـام املعرفـة مـع العـال من ب� الحلو  املقرتحة من طرف الباحثة لتجاوة هـذا الوضـع هـو مطالبتهـا 
نهـا دعـوة ويف عرفنـا أ للجميع. بالنسبة الثالث، إذا كا  يريد بالفعل أ  تكو  دعوته لبناء ثقافة عاملية ذات معنى 

اقتصادي، وهذا األخـ� هـو قـوة، والنتيجـة -استث�ر سيايس "ساذجة"، أل  املعرفة العلمية ليست فكرا حرا، بل إنها
العـال ف. ههو أ  الغرب لن يتخىل عن هذه القوة بحض إرادته، وهذا شيئ عـادي، ل تقـم بـه أيـة حضـارة سـبقت

خلق بديل، قطب إضايف يف العـال، ليسـتقطب الغـربي� أنفسـهم، رشيطـة أ  يكـو  هـذا البـديل الثالث مطالب ب
، وال يخضع للوقت، أل  هذا األخ� والتحكم فيه هو أقوى سالح للغرب الحـايل، الـذي وجوديا وكونياوأجود أحسن 

معادالت رياضية متناهية الدقة ونجح يف فر  ثقافة استهالك عىل العال بـأعه، بـل فر  عاملا رقميا، مؤسسا عىل 
التـأميل كليـة، كـ� أشـار الفليلسـوف  عمل عىل تطوير فكره يف اتجاه واحد فق : البحث التقنـي، هادمـا البحـث

األملا، الشه� مارت� هيدجر، الذي انتقد بشدة يف كتاباته هذا التوجه التقني األحـادي الجانـب للحضـارة الغربيـة 
 ورأى فيه سبب تصدع الثقافة الغربية برمتها ودخو  فكر العدمية بكل ثقله.

 
 ااملرأة العربية واملسلمة، حتـى وإ  كـا  هـذا املوضـوع حـارض  تختم الباحثة مؤلفها القيم هذا بالرجوع إىل قضية

هنـاك رغبـة كبـ�ة للتغيـ� يف العـال العـرب منـذ حـرب بقوة يف مختلف مراحل تدوين هذا الكتاب، مؤكـدة بـأ  
الخليج، أل  دوائر الخوف قد تكرست، وحتى الحركات املتطرفة نفسها تعرب عن هذه الرغبة، عىل الـرغم مـن أنهـا 

 ث عن هذا األخ� بالرجوع إىل الوراء.تبح
 

عندما تندلع األةمة يف العال العرب، هناك تحر�ا  يطفوا  عىل السـطح: املـرأة والخمـر: "عنـدما تعلـن تؤكد بأنه 
وتذكر بأنـه ). 201والخمر. فقد كانت املرأة والخمر منبع كل مخسينا منذ قرو " (ص املرأة األةمة عن نفسها، تُدا  

مثال، أمر الخليفة العبايس املقتدي بنفي/تهج� النساء املغنيات واملفسدات. فرشيحة النساء املستهدفة  487عام يف 
املوضـوعة يف  األصـفادمن طرف السلطات القائة واملعارضة املتطرفة، ليست هـي فئـة النسـاء الربوليتاريـات، أل  

ال تسمح لهن باملشاركة يف معركة تحررهن. الفئة املسـتهدفة متعددة (األطفا ، الفقر، الجهل، األمية إلخ) و  أيديهن
، وبالخصوص األكاد�يات منهن، أي املناضالت مـن أجـل حقـوق املـرأة. مـا لنساء املنتميات للطبقة املتوسطةهن ا

، يتهمهن املرء به هو أنهن يدافعن عىل مبادئ أجنبية: "معاهدة األمم املتحدة"، تحت ذريعة كونها مخالفة للـدين
 موقعة عليها.واملسلمة الدو  العربية الكث� من عىل الرغم من أ  

 
يف "حربـه" ضـد النسـاء، فـن  مـا يحـدث له يقتات من مؤاةرة السلطات القائة ، يف نظرها، حتى وإ  كا  التطرف

يف  حاليا هو أ  النساء املتعل�ت/الجامعيـات أصـبحن تهديـدا حقيقيـا للتطـرف، بعـدما تعمقـن يف دراسـة الـدين
سـاء. وحتـى النسـاء امللتزمـات يف للتكلم باسم   مهدد من طـرف النالجامعات، ولهذا يرى املتطرف بأ  احتكاره 

بطريقتها الخاصة ملواصلة الحفاظ  الرغم من أ  هذه األخ�ة تستغلهن وتدجنهن أحزاب/تنظي�ت إسالموية، وعىل
وتلخـص املرنييسـ مـا  .الخطر املحذق بهن (إيرا ، الجزائـر)يف القيادة، فن  الكث�ات منهن وع� عىل موقع الرجل 

يف هيلسينك بقولها بأ  الرفض أصبح واضحا حتى عند  1990قالته السوسيولوجية اإليرانية ن�ة توهيدي يف أكتوبر 
النسـاء تهـتمن بوضـوعات طابوهـات،  تالنساء املوجودات يف صفوف اإلسـالمي�. باإلضـافة إىل هـذا، عنـدما بـدأ 

الخصوص موضوع الجنس (نوا  السعداوي)، فن  باخرة السلطة السياسية للرجـل، سـواء الحـاكم أو "املتطـرف" وب
لطة، عرفت هزة عنيفة. وجاءت املفاجئة من السعودية، عىل حد تعبـ� الباحثـة، حيـث أ  املـرأة سالذي يطمح لل

لـذكور يف التعلـيم، واسـتطاعت النسـاء الجامعية غزت التعليم الجامعي، عىل الرغم مـن سياسـة تفريـق اإلنـاث وا
محاولة وهنا بالضب  يكمن مشكل من مشاكل  يف املأة من املدرسات يف الجامعات السعودية. 25الوصو  إىل عتبة 

، عالقة وطيدة، ابتداء من ثانينيات القر  املـايض ، فالباحثة ترى بأ  لذلكفر  الحجاب عىل املرأة يف العال املسلم
رغمغ الجامعة، ليس فق  طلبا للعلم عال/بولوج املرأة  لـيس مـن وترى املرنييسـ بأنـه  ، بل "مانحة" إياه ومالكة له.حغ

املعقو  اعتبار التطـرف محصـورا عـىل ج�عـات بعينهـا، بـل إنـه يشـمل كـذلك حكومـات معينـة، تقـدم نفسـها 
ســية واإلقتصــادية، أكــث مــن "كمعتدلــة" لكنهــا يف العمــق "متطرفــة" يف بعــض جوانــب الحيــاة اإلجت�عيــة والسيا



وليـة، وعـىل رت مة املسلمة املعنيـة بـاألمر هنـا، أي البلألنظاملتطرف� أنفسهم. وقد كانت حرب الخليج بثابة تعرية 
 رأسها السعودية.

 
عىل عكس الباحثة، يظهر لنا بأ  قضية املرأة املسلمة عموما والعربية خصوصا هو أعمق من تظهره يف تقابل بـ� 

وكل ما ترتب عن هذا التقابل من استغال  لرموة املرأة ابتداء من الجاهلية وتعنيفها فيزيقيا ورمزيـا واملرأة الرجل 
إىل حد اآل . من الالةم، لك نعي التحديات التي تواجهنا، عدم اختزا  هذا املشكل يف أبعاد معينة، بل فتحـه عـىل 

حثة بأ  وضع املرأة املسلمة لـيس عـىل مـا يـرام، وبأنـه يـدخل األفق الغ� املفكر فيه إىل حد الساحة. نقر مع البا
فـدخو  املـرأة حلبـة ال ـاع السـيايس، بكـل تهديداتـه  أساسا يف ال اع عىل السلطة ب� الفرقاء يف العال املسـلم.

وضـاع أل وعوائقه ومشاكله، هو شيئ إيجاب يف عرفنا، ألنه امليدا  الحقيقي حيث �كنها الفعل والعمل عىل تغيـ� ا
مية مبدأ العد  والحـق للجميـع. مـن هـذا املنطلـق، فنننـا يف بحـر رصاع طبقـي وبناء وعي مجتمعي وسيايس بأه

محظ، تعترب املرأة أكرب ضحية فيه، وال �كن حل هذا ال اع إال بنقدام املرأة عـىل املزيـد مـن "التسـلل" يف الحيـاة 
رشـيعي أو التنفيـذي، املسـاهمة يف فـر  مبـدأ تعىل املسـتوى الالسياسية والنجاح يف احتال  مراكز تُخو  لها، إ  

املساوات يف معناه الواسع. ما يُثلج الصدر ويبعث عىل األمل هـو وجـود نخبـة مـن النسـاء املسـل�ت "العاملـات"، 
لهـذه ممن استطعن بالفعل إيقـاظ الـوعي يف العـال اإلسـالمي واإلسـت�تة يف العمـل عـىل إرسـاء قواعـد سياسـية 

 ساوات.امل
 

ل يكن من املمكن إعطاء الكتاب حقه الكامل يف العـر  والتحليـل، نظـرا لضـيق املجـا ، بـل اكتفينـا ختام القو ، 
بالتعريج عىل أهم ما جاء فيه، وهو تعريج كـاف ألخـذ فكـرة عـن غنـى فكـر املرنييسـ وتسـلحها بـأدوات تحليـل 

وتوجيها بروح علمية عاليـة جـدا. فباإلضـافة إىل تكنهـا  معارصة يف فهم واقعها الثقايف والحضاري والفعل فيه نقدا
من مواضيع دراستها يف هذا الكتاب، فننها نجحت بالت�م يف تركيز أفكارها وتحليالتها، دو  املس بجوهر ما يكونها 

التـي  بلغة علمية دقيقة وبحث يف املصادر، م� يجعل منه عمال علميا موثوقا به ومهم بالنظر للمرحلـة اإلنتقاليـة
ثقـايف، قـد يسـاعد بـاحث� وباحثـات -ور بها يف عاملنا العرب واملسلم. يتضمن الكتاب يف ثناياه منهج عمل سوسـيو

رخرين لدراسة مواضيع أخرى ل تتطرق لهـا الباحثـة، أو تعميـق مـا جـاءت بـه. وينضـاف هـذا املؤلـف إىل اإلرث 
ريخ الثقـايف ل اج ملفكـرة أكاد�يـة يف السوسـيولوجيا والتـالفكري الكب�، الذي خلفته لنا فاطمـة املرنييسـ، كنمـوذ 

 كتف بالوصف والعر ، بل تعدته للنقد اإليجاب والتقويم الرص�.ت
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