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الخطاب اإلسالمّي: بين الرؤية والمشروع��1

مني �بتعاد�ً عن تيّاٍر جتديديٍّ عري�ٍض يجد �لنه�ضة �لعربيّة يف �إحالل  ل ي��رى �لكاتب يف طرح �لعاّلمة �لأ

ولويّة للمبحث �لعقلّي  �لدميقر�طيّ��ة وتطوير �لبنى �ملعرفيّة، وذلك من خالل تاأ�ضيل �حلّريّ��ة و�إعطاء �لأ

بعاد �ل�ضيا�ضيّة و�لثقافيّة )دون  على ما �ضو�ه. ويت�ضاءل �لكاتب �إْن كانت هذه �ملقاربة، مبا هي تكثيٌف لالأ

حياء �لدينّي و�ضوًل �إىل  �ل�ض��ياديّة( و�ختز�ل �لدين �إليها، قادرة على تخّطي �لحتجاج �ل�ضيا�ض��ّي و�لإ

م برب�مج تغيرييّة يف مو�جهة �لتحّديات �لتنمويّة و�لجتماعيّة.   �لتقدُّ

مني ال اأحبُّ اأن اأ�ساجله، وبع���سُ النا�س يحوُل الودُّ دوَن م�ساجلتهم  العّلم��ة ال�سّيد حمّمد ح�سن االأ

حّتى لو اختلفت معهم. وم�ساحة االختلف، واإن وجدت، فاإّنها ال ُتعا�س، وال قابلّية لها اأْن تكون 

��ٌل، واأعمق الو�سل واأبهاه ما ق��ام على الغرييّة، يف قبال الت�ساب��ه الذي يجعل من  بْين��ًا، ب��ل هي و�سْ

الو�سل فعًل بارداً ال مناقب فيه وال فعل.

وه��ذا الرجل ت�س��ّدين مهابته، ويطربني �سع��ره، وي�ستوقفني اجلمال يف خباي��ا كلماته، واأجد، 

��ٍل يف اأحوال العلم��اء وما يقت�سيه زمننا هذا، اأّنه ال يكفي للع��المِ علُمُه، بل ال بدَّ له  مُّ
باال�ستن��اد اإىل تاأ

م��ن اأن يك��ون اإّما رجل مقاومة ون�سال، اأو رجَل حّريّةمِ وح��وار. وال اأجازف يف القول اإذا قلت اإّن 

العّلمة من رموز النموذج الثاين.

وىل يك�سف الن�سُق ع��ن نف�سه، اذ ال مواربة فيه وال اختباء،  م��ع هذا الكتاب، ومنذ ال�سطور االأ

وه��و ن�سٌق اأعرفه واأفهمه، بل اأعي�س الكثرَي م��ن همومه، وهو ير�سم م�ساره من الكفر اإىل التمذهب 

اإىل التاأ�سلم فالتاأن�سن، ليبني له م�ستقّراً عند مبلغه ذاك، والتاأ�سلم هنا ال ينفي التمذهب ومثله التاأن�سن 

ن���سُّ حما�رضة األقاها، يف معهد املع��ارف احلكمّية، د. علي فّيا�س مدير املركز اال�ست�ساري للدرا�س��ات والتوثيق، وهي مناق�سة لكتاب ال�سّيد   ���

حاالت  �ضالمّي: مر�جعات يف �لتعّدديّة و�لنه�ضة و�لتنوير )بريوت: دار الهادي 2003([. ملحظة: كلُّ االإ مني ]�لجتماع �لعربّي �لإ حمّمد ح�سن االأ

الواردة يف �سلب الن�ّس، فهي للكتاب املذكور.

علي فّياض
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ال يلغي ما قبله، اإّنه َتَرقٍّ ولي�س اإلغاًء واإمعانًا ولي�س جتاوزاً، كالطبقات التي ُتبنى على بع�سها فل يقوم 

ما هو فوق اإاّل على ما هو حتت.

ُكه الكامن، ومبع��ُث قلقه الذي ال يخبو، فهو يف تراتبه  والن�س��ق هذا ماأخوٌذ باحلداثة، فهي حمرِّ

�سلم حداثويًّا وع�رضّيًا  م فهمًا للإ ال دائم: كيف نقدِّ وبة عن �سوؤ جابة الدوؤ ع جماالته، يف حملِّ االإ وتنوُّ

قادراً على التكيي��ف وا�ستيعاب التعقيدات املعا�رضة احل�ساريّة واالجتماعّية وال�سيا�سّية وغريها؟ اأي 

د والنمّو والنهو�س؟.  م اإ�سلمًا قادراً على احلياة واأّمًة قادرة على التجدُّ مبعنى اآخر كيف نقدِّ

يف هذا ال�سياق، اأورد هذا املزيج من امللحظات واالنطباعات والتعليقات واال�ستف�سارات:

م اإجاباته على اأ�سئلة التجديد والنه�سة من قلب  مني ُيق��دِّ �أّوًل: اإّن العلم��ة ال�سّيد حمّمد ح�سن االأ

رين التجديدينّي: املنظومة املفهومّية ال�سائدة لدى الكتَّاب واملفكِّ

اإّن مقول��َة الف�سل بني الدين من ناحية وفهم الدين اأو الق��راءة الدينّية من ناحية الثابت والب�رضّي 

د، هي ذاُتها الركيزة املنهجّية التي جندها عند  »حمّمد جمتهد �سب�سرتي« و»عبد الكرمي  املتغريِّ او املتعدِّ

�رضو�س« و»ن�رض حامد اأبو زيد« وكثريين غريهم.

م��ني وحتويَله��ا اإىل قاعدٍة معيارّي��ة تاأ�سي�سّية لن�س��وء ال�سلطة   اإّن تاأ�سي��ل احلّرّي��ة عن��د ال�سّيد االأ

��ن، يت�سابه متامًا مع ما يذهب اإلي��ه العّلمة ال�سيخ  وممار�سته��ا، واال�ست��دالل على حدود قيدها املتيقَّ

ّويّل لل�سلطة. �سل االأ حمّمد مهدي �سم�س الدين يف تنظريه الفريد ملقولة االأ

مني:  يقول ال�سّيد االأ

�إّن �حلّريّة �أ�ض��ا�ٌض و�ل�ض��لطة قيد ولكنّها �رضورة �جتماع، ولكي تقوم �ل�ض��لطة دون �لخالق باأ�ض��ا�ِض �حلّريّة، ل بدَّ من �أن 

خرية �إّل بقو�عدها ولي�ض ب��اإد�رة خارجٍة عنها ... وبهذ�  تكون قيود �ل�ض��لطة م�ض��تّقة من قو�عد �حلّريّة، حي��ث ل يجوز تقييد �لأ

ها  �لتحديد، تغدو �رضعيّة �ل�ض��لطة ثمرة لختيار �لب�رض �حلّر يف تعيينها و�إذ ذ�ك يغدو �لختالف حّقاً م�ض��وناً ب�رضعيّة �ل�ض��لطِة نف�ضِ

وبنفيه تنفي �ل�ضلطُة �رضعيّتَها، �أي تنفي ذ�تها )�ل�ضفحة 42(.

يف املقابل، يقول العّلمة �سم�س الدين:

حٍد  ّويّل �لعقلّي و�لنقلّي يف ق�ضيّة �ل�ضلطة على �لب�رض من قبل �أّي �ضخ�ض كان هو عدم �مل�رضوعيّة، فال ولية لأ �ضَل �لأ  �إّن �لأ

�ضيل تعبريٌ يف �لوجود  و�حلياة  �ضل �لأ حٍد على جماعة... و�لوليُة �لوحيدة �لثابتة هي وليُة �هلل... وهذ� �لأ على �أحٍد ول وليَة لأ

لوهية و�خلالقيّة و�حلاكميّة، ول ميكن �خلروج عنه �إّل بدليٍل قاطع... ومقت�ضى  و�لزمن عن حقيقة �لتوحيد �خلال�ض و�ملطلق يف �لأ

ن�ضان هو عدم م�رضوعيّة �ل�ضلطة �لتي متار�ض �لد�رة يف �ملجتمع �ل�ضيا�ضّي، ول  ن�ضان على �لإ ّويّل  يف باِب �ضلطة �لإ �ضل �لأ هذ� �لأ

ثبات م�رضوعيّة نو�هي و�أو�مر و�إجر�ء�ت �لد�رة من دليٍل �رضعي معترب يدلُّ على �مل�رضوعيّة، ويجب �لقت�ضار يف مدى �ضعة  بدَّ لإ
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�ض��ُل  جر�ء�ت، فالأ و�مر و�لنو�هي و�لت�رضُّفات و�لإ �مل�رضوعيّة على مقد�ر دللة �لبيّنة، وكلُّ ما �ُض��كَّ يف �ض��مول �لدليل له من �لأ

ن�ضان مع نف�ضه يف �لكون هو �حلّريّة،  �ضل يف و�ضعيّة �لإ ن�ضان ولية على نف�ضه، فمن هذه �لناحية، �لأ فيه عدم �مل�رضوعيّة ... �إّن لالإ

ن�ضان ل يتقيّد باإن�ضاٍن �آخر)�(. خر هو �حلّريّة، وهذ� يعني �أّن �لإ ن�ضان �لآ ن�ضان بالإ ّويّل يف عالقة �لإ �ضل �لأ و�لأ

، تقوُم بنيته اال�ستداللّية على العقل، 
ّ
مني هو ن�سق ُعَقلئي ثاني��اً: اإّن الن�سق املعريّف عند العّلمة االأ

�سلمّيني   وتن��زع وجهته منزع��ًا اإن�سانّيًا را�سخًا، وه��و يف عّدته املنهجّية اأقرب اإىل جي��ل املثّقفني االإ

�سكالّيات.... التجديدّيني منه اإىل علماء الدين يف املفاهيم واللغة واالإ

اإّن املنحى التجديدّي احلداثوّي والبنية العقلّية اال�ستداللّية ال تتجاوز اإ�سلمّية الن�سِّ وال احلر�س 

دوات  ال�سديد لدى العّلمة على عدم جتاوز الثوابت والكّلّيات، اإاّل اأّن العّدة املنهجّية ال ت�ستند اإىل االأ

 ال يف اال�ستدالل وال يف ر�سم 
ّ
�سولّي��ة املعروفة وال اإىل املنطق التقليدّي، وال يح�رض الن�سُّ الروائي االأ

وجهة املعاجلة، واإن يكن الن�سُّ القراآيّن ن�سبّيًا اأكرث ح�سوراً.

 اأو الفكرّي، فاإّنه �سيو�سلك اإىل املكان 
ّ
مني، يف م�ستواه ال�سيا�سي ثالثاً: اإذا قاربت ن�سَّ العّلمة االأ

زمات الت��ي يوّلدها املاأزق الراهن، وحيث يكمن  نف�س��ه، اإىل امل�ستوى احل�سارّي، حيث تتاأ�ّس�س االأ

جوهر املعاجلة التي تف�سي اإىل النهو�س املن�سود.

د احل�سارّي  احلّريّة والتنمية والدميقراطّية وتداول ال�سلطة والعقل النقدّي، هي مرتكزات التجدُّ

مني... عند العّلمة االأ

وتب��دو ه��ذه املرتكزات رغم اأهّمّيته��ا املطلقة اأّنها تن��درج �سمن �سياق��ات تاأ�سيلّية تقوم على 

التزام��ات مفاهيمّي��ة ال ميكن جتاوزه��ا، فاحلّريّة يجب اأن تقرتن بالغاية التي ه��ي اهلل )مفارقة تف�سري 

 
ّ
�سلمي مان��ة بو�سفها حّريّة يف الق��راآن الكرمي(، والدميقراطّية ال معنى له��ا يف النظام االإ العّلم��ة للأ

ّن ال�س��ورى تق��وم مقاَمها، بينما هي ���رضورة يف املجتمعات غري املحكوم��ة باأنظمة اإ�سلمّية، يف  الأ

 الذي هو 
ّ
�سلمي  ال تلغي �رضورة اإقامة احلكم االإ

ّ
لهي ح��ني اأّن ب�رضّية ال�سلطة ورف�س مقولة احل��قِّ االإ

 حُتتُِّمه �رضورُة اإقامة اأحكام ال�رضع التي ال ميكن 
ٌّ

دّلة ال�رضعّية، اإّنا هو واجب عقلي بعد الفراغ من االأ

اإقامُتها بدون و�سيلةمِ ال�سلطة. 

مني فه��و ال�سلطة اال�ستبداديّة،  اأّم��ا العدوُّ اللدود املاثل دوم��ًا يف العملّية النقدّية عند العّلمة االأ

 ، �سيا�سّيًة كانت اأو معرفّية اأو اجتماعّية، والتي حّتى يف عزِّ علمانّيتها ت�ستنُد اإىل اأ�سا�ٍس غيبيٍّ تاريخيٍّ

�ض��الم )بريوت: من�سورات جمد، ��99( ال�سفحات �43-436، و»احلريّات  د�رة يف �لإ راجع: حمّمد مهدي �سم�س الدين، نظام �حلكم و�لإ  ���

«، جمّلة �ملنهاج )بريوت: خريف �998( العدد ��، ال�سفحة 257.
ّ
�سلمي ال�سخ�سّية يف املنظور االإ
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اأو اأّنها تتمف�سل على الدين نف�سه.

 
ّ
وه��ي تق��ف اإىل جانب »ثال��وث التخلُّف واجلهل والفق��ر الذي هو ح�سان ط��روادة احلقيقي

لل�ستعمار وال�سهيونّية داخل بنية املجتمع العربي«.

 ال بّد اأْن ُيف�سي اإىل 
ّ
يف واق��ع االمر اإّن البحَث يف جوانب املاأزق احل�س��ارّي والنه�سوّي العربي

مني، لكن بتقديري، تفر���س خطورة املو�سوع اأْن ال نكتفي بتحديد  ية ال�سّيد االأ م��ا اأف�ست اإليه روؤ

ية اإىل م�رضوع وامل�رضوع يجب اأن ينطوي  مع��ال املاأزق وم�ستويات املعاجلة، بل املطلوب حتويل الروؤ

ولوّي��ات وف�سل املدخلّيات  عن املخرجات )اأي الف�سل بني  عل��ى مدخلّيات احلّل، اذ اإّن ترتيب االأ

ّمة جمع��اء، اأم احلزب، اأم  �سب��اب والنتائج(، ومن ث��ّم حتديد احلامل لهذا امل���رضوع، )هل هو االأ االأ

مر منوٌط ب��والدة قيادٍة تاريخّية عربّية جامعة، اأم غري ذلك(،  ح��زاب، اأم املجتمع املديّن، اأم اأّن االأ االأ

�سهامات العربّية التي ال تزال تتواىل منذ عقود والتي يّت�سم  كّل من �ساأنه اأن يخرج املعاجلة من ركام االإ

معظمها بالتعميم الذي هو بدوره اأحد معال املاأزق نف�سه.

اأح�سب اأّن هناك اأربعة اجّتاهات عربّية، فيما يتعلَّق بنظريّة النهو�س وهي:

ل  �. االجّتاه ال�س��يادّي ال��ذي يرى اأّن املدخل اإىل النهو�س هو مقاومة اال�س��تكبار الذي ُت�س��كِّ

 الكفيل 
ّ
�سا�سي ا�رضائيل ركيزَة �سيا�س��اته وح�س��وره يف املنطقة، فاإّن مقاومة اإ�رضائيل  هي امل�رضوع االأ

باإ�سع��اف اال�ستكبار واإحداث حالةمِ ا�ستنها�ٍس �سعبيٍّ ع��ارم، ميكن اأن تتجاوَز بتوظيفاتها االقت�ساَر 

عل��ى املقاومة اإىل اإح��داث حراٍك �سعبيٍّ وتوكيدمِ دينامّيات تغيرٍي تاريخّية. )وال يخفى اأّن ق�سمًا كبرياً 

�سلمّية ين��درُج يف هذا االجّت��اه ويف طليعتها حزب اهلل(، وقد رّت��ب هذا االجّتاه  م��ن احل��ركات االإ

 ل�سالح مهّمات الن�سال واملقاومة.
ّ
َد عملّيات التغيري ال�سيا�سي يته هذه، وجمَّ حتالفاته وفَق روؤ

، تكُمن يف بناه املعرفّية، وما ل 
ّ
2. االجّت��اه املع��ريّف- التنموي الذي يرى اأّن اأزمَة الواقع العرب��ي

 على نحٍو يعيد للعق��ل اعتبارُه فاإّن املاأزق �سرياوح مكاَنه، 
ّ
جْت��رمِ عملّيات اإعادة ت�سكيل العقلمِ العربي

وبالت��ايل فاإّن اإعادة ت�سكيل القي��م املعرفّية وولوج ع�رض العلم مبا يف�س��ي اإىل تنميٍة اجتماعّية حقيقّية 

 ) ويندرج يف 
ّ
�سي�سمح باخلروج من املاأزق فالطريق تبداأ مروراً باملجتمع و�سواًل اإىل النظام ال�سيا�سي

هذا االجّتاه جمٌع كبرٌي من املثّقفني العرب منهم حممد عابد اجلابري(.

ّن اأزمَة واقعنا  3. االجّت��اه ال�سيا�سوّي الذي يرى اإىل الدميقراطية كخ�سبةمِ خل�ٍس مّما نرزح فيه، الأ

وىل اأزمُة �سلطة واأزمة نظاٍم �سيا�سيٍّ اأّدت اإىل تعطيل الفاعلّية ال�سعبّية وتغييب املجتمع  هي بالدرجة االأ

ع��ن اال�سطلع مبهماته، فاملدخل اإىل اإطلق الفاعلّية ال�سعبّية واحليويّة املجتمعّية، هو التغيري يف بنية 

الٍت جذرّية يف واقعنا  . ويف �سياق التدليل على اأهّمّية الدميقراطّي��ة يف اإحداث حتوُّ
ّ
النظ��ام ال�سيا�سي
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ُه، ح�سبما ُيفهُم من �سياقمِ املعاجلةمِ عنَده، املعادلَة  مني نف�سُ الراه��ن، ُوفَق ه��ذا الفهم، يتبّنى العّلمة االأ

اجلوهريَّة التي تقول: »اإّننا نقرتب من فل�سطني كّلما اقرتبنا من الدميقراطّية« )ال�سفحة 389(.

يبق��ى اأن ن�س��ري اإىل اأّن الدعوَة الدميقراطّية تق��رتن با�ستمرار بالتاأكيد عل��ى اأهّمّية احلّريّة وتداول 

ال�سلط��ة والعقلنّية والتنمي��ة االجتماعّية وال يخفى اأّن هذا االجّتاه �سديد ال�سيوع يف اأو�ساط النخب 

�سلمّيني التجديديّني. والي�سار اجلديد والليربالّيني واالإ

بعاد التغيريّية كاّفًة يف عملّية واحدة، بحيث يرى  4. االجّتاه التغيريّي ال�سمويّل الذي يدمج بني االأ

اأّن ه��ذه العملّية يجب اأن ُتخا�س على امل�ستويات كاّفة يف وقت واحد فالتغيري كلٌّ معّقٌد ومتداخل، 

 وما هو معريّف، اإذ ال ميكن الت�سنيف 
ّ
بحي��ث ال ميك��ن التمييز فعًل بني ما هو �سيادّي وما هو �سيا�سي

ب��ني ما ه��و بنية حتتّية وما هو بنية فوقّية، اأو بني ما هو مدخ��لت وما هو خمرجات، فالكّل مطلوب 

والكّل يف�سي اإىل الكّل...

واأّم��ا يف خ�سو�س هذا االجّتاه، فنحن بحاجة اإىل نقا�س عميق وفعلي، كي نتبني ما اإذا كان يعربِّ 

عن اأعلى درجاتمِ الن�سج النظرّي اأو اأّنه يعربِّ عن فو�سى نظريّة عارمة.

مني؟ ال: اإىل اأيٍّ من هذه االجّتاهات ينتمي العّلمة االأ ال�سوؤ

حّب��ذا ل��و ن�سمع منه مبا�رضة، ما يقطع علين��ا جمازفة التاأويل والتف�سري و�س��وء الفهم، لكن اأغلب 

الظ��ّن، اأّنه حممول بتوليفٍة نظريّة من االجّتاهني ال�سيا�سوّي واملعريّف- التنموّي، اإذ هو نف�سه يعربِّ عن 

نف�س��ه باأّن العقل واحلّرّية هما م�سدر القّوة يف كلِّ اجتماٍع �سيا�سيٍّ ويف مواجهة التحّديات الكربى 

التي داهمته منذ قرن« )ال�سفحة 388(.

ن   املعا�رض مّر يف مراحَل ثلث، وهو ي�سهد االآ
ّ
�سلمي مني اأّن اخلطاب االإ ر�بع��اً: يرى العّلّمة االأ

 الذي ب��داأ خطابًا ثقافّيًا اإحيائّيًا، ثّم 
ّ
�سلمي ج ال�سيغة التاريخّية للخطاب االإ »الط��ور الثالث يف تدرُّ

ل  خطابًا �سيا�سّيًا تنظيمّيًا، ثّم ها هو يتاأّهب للمزج بينهما يف طوره الثالث وهو طور الن�سج والتحوُّ

واج��رتاح معا�رضته املن�س��ودة )ال�سفحة 22( الذي يجب اأن تقّدم فه��ي اإجابات حول املوقف من 

ن�سان ومبداأ ت��داول ال�سلطة وحقوق  �سمائ��ل جوهريّ��ة كاحلّريّات العاّم��ة والدميقراطّية وحقوق االإ

قلّيات«)ال�سفحة 20(. االأ

، ثاني��ًا اأودُّ اأْن اأ�سري اإىل اأّن 
ّ
�سلمي ر اخلط��اب االإ طوار الثلثة لتطوُّ واإذ اأواف��ق متامًا عل��ى نظرّية االأ

دات  ، تكمن يف اأّن اخلطاب هو ح�سيلة تفاعل بني حمدِّ
ّ
�سلمي ب�ستمولوجّية للخطاب االإ نات االإ املكوِّ

ّثرات ه��ي ما يّت�سل بالواقع بتعقيداته  دات هي ما يكمن يف بنية الدين نف�سه، واملوؤ ثِّ��رات؛ املح��دِّ وموؤ
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املختلفة كاحلداثة والتكييف والتجديد وغريها، اأو حّتى اأ�سدادها ويعربِّ بع�سها عن نف�سه ب�سورة واعية 

دات يجعل منه �سلفّيًا اأو اأ�سولّيًا اأو  خر ب�سورة ال واعية، واأن ارتهان اخلطاب فقط للمحدِّ والبع�س االآ

ثِّرات فيجعل منه جتديديًّا اأو  حداثوّيًا  َتب وامل�ستويات، اأّما وقوعه احلا�سم حتت املوؤ تقليدّيًا باختلف الرُّ

او تنويرّيًا اأو ليربالّيًا اأو غري ذلك.

ّثرات، فهي عملّية معّقدة  وحيث اإّن عملّية ت�سكيلمِ اخلطاب هي جدلّية تفاعلّية بني املحّددات واملوؤ

ثِّر ويف بع�س احلاالت يحّلن مكان بع�سهما البع�س، وعندها ال  د مبا هو موؤ قد يختلط فيها ما هو حمدِّ

على درجات اال�ستقرار يف  يعود الدين دينّيًا اإاّل باال�سم، اأو يتماهيان وهنا تتوافر الفر�سة املو�سوعّية الأ

ج للخطاب. الفكر املنتمِ

 يف والدته 
ّ
لّي��ات التحليلّية، براأيي، هي اإطاٌر نظريٌّ ال منا�س منه لفهم اخلطاب الديني اإّن ه��ذه االآ

الته وموته... و�سعوده وحتوُّ

ل حتّديًّا حقيقّيًا   املعا�رض، ي�س��كِّ
ّ
�سلمي م��ن ناحية اأخ��رى اأرى اأّن الطوَر الثالَث من اخلط��اب االإ

مني،  وعميق��ًا، وهو الطور الذي يقوم على رب��ط نظريّة التغيري بالبعد احل�سارّي، وبح�سب العّلمة االأ

.
ّ
 –التنظيمي

ّ
 بالبعد ال�سيا�سي

ّ
حيائي على ربط الُبعد الثقايّف واالإ

 الذي 
ّ
 تفر���س اأن يكون الطور الثالث هو االجّت��اه امل�ستقبلي

ّ
ر التاريخي وحي��ث اإّن نظريّ��ة التطوُّ

 ،
ّ
ر التلقائي ال منا���س من��ه، علينا يف املقابل اأن نلتف��ت اإىل النزعات االرتداديّة التي تعي��ق عملّية التطوُّ

رها اأو متيتها ببطء. خِّ فتوؤ

والنزعات االرتدادّية هذه تقوم، براأيي، على تكثيف البعد الثقايّف وحتويله اإىل بعد اختزايلٍّ للدين 

 وحتويله اأي�سًا اإىل ُبعٍد اختزايلٍّ للدين، ويف عملّية التكثيف املفتعلة هذه، يتمُّ 
ّ
اأو تكثيف البعد ال�سيا�سي

حتييد االهتمامات احل�ساريّة اإّما عرب تغيريها اأو اّتهامها اأو تاأجيلها.

 الفرن�سي » اأوليفيه روا« للحكم على 
ّ
�سكالّيات بال�سبط هي ما دفع��ت ال�سو�سيولوجي وه��ذه االإ

�سلمّية املعا���رضة قادرة على اأن تكون   بالف�سل، عندما اعترب اأّن احلركات االإ
ّ
�سلم ال�سيا�س��ي جترب��ة االإ

، لكن عندما جتد نف�سها يف موقع املُطاَلب بربامج 
ّ
 اأو اإحي��اء ديني

ّ
ح��ركات �رضاع اأو احتجاج �سيا�سي

 خطاَبُه اأو من الغرب الليربايّل 
ّ
تغيرييّة ملواجهة التحّديات التنموّية واالجتماعّية ت�ستعري من الي�سار املحلي

بع�س اأطروحاته.

هل هذا �سحيح؟.

م التجرب��ة ويف اأتونها الذي يغلي؛ لك��ن اإىل ماذا �سيف�سي ذلك؟  �سّ يف الواق��ع اأّنن��ا ال نزال يف خمِ

ولّيتنا و�سجاعتنا يف اآن... الت تاريخّية، والنجاح ممكن لكّنه رهُن م�سوؤ بالتاأكيد نحن على قارعةمِ حتوُّ


