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رشيد بوطيب

ف اإلسالمي واألمــراض 
ّ
»عن املثق

ــــالت فـــــي امِلـــحـــنـــة  ــ ــأّم ــ ــة: تــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــــعــــاِصــــرة«، هـــو عـــنـــوان الــكــتــاب 

ُ
امل

الـــذي صــدر للمفّكر الــســودانــي عبد الــوّهــاب 
رًا عن »ُمنتدى العالقات 

ّ
أحمد األفندي مؤخ

راِهنيٌّ  العربية والدولية« 2022. وهو كتاب 
التي  لّحة 

ُ
امل بامتياز، وذلك بالنظر للقضايا 

يطرُحها، وأيــضــا مــن جهة األدبــّيــات واآلراء 
واملــواقــف الــتــي يــدخــل فــي حـــواٍر معها. لكن، 
عّرج على بعض أسئلة الكتاب، ال 

ُ
وقبل أن ن

ف لُبرهة أمام عنوانه. 
ّ
بّد أن نتوق

ـــف اإلســــالمــــي فـــي مــواجــهــة 
ّ
ـــــه يــضــع املـــثـــق

ّ
إن

أحُدهم  يعتِرض  قــد  لكن  العربية،  األمـــراض 
 نفسه متوّرط 

َ
 هذا املثقف

ّ
على ذلك ويقول: إن

في هذه األمراض وقد يكون أحد أعراضها. ألم 
يربِط الكثيرون بني ظهور وانتشار اإلسالم 
أليس  التحديثي؟  املشروع  السياسي وفشل 
ــزءًا مــن خــطــاب الــهــوّيــة والــذي  هــذا املثقف ُجـ
هو خطاب هزيمة في آن؟  ثّم، هل من السهل 
أليس  ف واإلسالمي؟ 

ّ
املثق الَجمُع بني  علينا 

كما  علمانية  ف ظاهرة حديثة؟ ظاهرة 
ّ
املثق

أوضــَح إدوارد سعيد؟ وهل يصّح استعمال 
فا عــن آخـــر، ذلك 

ّ
ِصــفــة اإلســالمــي لنمّيز مثق

 هـــذه الــصــفــة أيــديــولــوجــيــة، أصــحــابــهــا ال 
ّ
أن

يعرفون بالضرورة الكثير عن اإلســالم أو ال 
السلف، وهم  اجتهاد   من خــالل 

ّ
إال يعرفونه 

فيه جميعا،  يّدعون شيئا ألنفسهم، نشترك 
 تــوصــيــف 

ّ
وهــــــو اإلســــــــــالم. عـــــــالوة عـــلـــى أن

بهوّية  يربطها  عربية،  باعتبارها  األمــراض 
ــأمــــراض  ـــق بــ

ّ
ــر يـــتـــعـــل ــ ــــاألمـ ــيــــس بـــــواقـــــع، فـ ولــ

ــف، واملــفــّكــر الــســودانــي يــعــتــرض على 
ّ
الــتــخــل

، والــتــي تربط 
ّ

ــقــاربــات الــثــقــافــويــة عــن حـــق
ُ
امل

ــالـــم الــعــربــي  ــفــــاق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـــعـ إخــ
ــه لم 

ّ
بــاإلســالم أو بالثقافة اإلســالمــيــة، ولــكــن

حرية للثقافويني وهو  ص من اللغة السِّ
ّ
يتخل

ث عن الهوية أو عن »الهوية الحقيقية«  يتحدَّ
وعن »األّمة« إلخ. أو، وهو يبحث عن تفسير 

للطائفية في النصوص الدينية. 
ــــوان كــتــابــه  ــنـ ــ ــــن عـ ــــف ابـــــتـــــداء مـ ــــؤلـ يـــحـــّبـــذ املـ
ية، تتحّدث عن املرض وعن  غة طبِّ

ُ
استعمال ل

األول  املفّكر  األفندي  يكون  التشخيص، ولن 
وال األخير الــذي سيقوم بذلك، فمنذ روسو، 
مرورًا بماركس ونيتشه ودوركهايم، ُصعودًا 
والِفكر  املعاصرة،  االجتماعية  الفلسفة  إلــى 
الــنــقــدي يــتــحــّدث عــن بــاثــولــوِجــيــات املجتمع 
املــعــاصــر أو الــبــاثــولــوِجــيــات االجــتــمــاعــيــة، 
أو صناعة  الثقافية  األمــــراض  عــن  وأحــيــانــا 
الــثــقــافــة، بــل إن الــفــيــلــســوف األملـــانـــي آكسيل 
هونيث سيتحّدث عن افالطون باعتباره أّول 
من اعتمد هذه األنالوجيا بني جسد املجتمع 

وجسد الفرد في »الجمهورية«.
ــف فــي هــذا الكتاب مــا يسميه 

ّ
يــقــّدم لنا املــؤل

»تشخيصا« لهذا »املــرض العربي«، وهو، ال 
 »األعــضــاء«، 

ّ
 عضال، يضرب كــل

ٌ
غــرو، مــرض

الــســيــاســيــة مــنــهــا واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 
ــِفـــكـــر مــن  ، فــــأمــــراض الـ

ّ
ــذا ُمــــحــــق ــ ــو فــــي هـ ــ وهـ

ــريــة 
َ
ــمــنــا الــنــظ

ّ
أمــــراض املــجــتــمــع، أو كــمــا تــعــل

النقدية، فالِفكر الخاطئ انعكاٌس واستمراٌر 
ــــف مــنــذ 

ّ
ــلـــن املــــؤل لــلــُمــجــتــمــع الـــخـــاطـــئ. وُيـــعـ

البداية حربه على األطّباء اآلخرين، أصدقائه 
 »بعضهم 

ّ
ع، بــأن في املهنة، مــؤّكــدًا، في تــســرُّ

أحـــــوج لــلــعــالج مـــن مـــرضـــاهـــم املـــزعـــومـــني«، 
ا  عمَّ واملنافحة  ف 

ّ
املثق دور  بمناقشة  ويــبــدأ 

 اإلســالمــي، ضــّد مــن ُيــريــدون 
َ

ــف
ّ
ُيسّميه املــثــق

والــذي  ــف، 
ّ
املــثــق صفة  ألنفسهم  يحتكروا  أن 

 األفندي 
ّ
َيجب أن يكون برأيهم علمانيا، ولكن

ــف اإلســالمــي أيــضــا ضــّد من 
ّ
ُيــنــافــح عــن املــثــق

يـــن،  ــــه يــعــتــدي عــلــى َدور رجــــال الـــدِّ
ّ
َيـــــرون أن

الحقيقة  ومــع  مــعــه،  فق 
ّ
نت أن   

ّ
إال يسعنا  وال 

يــن أصبح   »الِفقه فــي أمــر الــدِّ
ّ
التي تقول بــأن

ا 
ّ
نيا«، ولكن ال َينفصل عن الِفقه في أمور الدُّ

ى 
َّ
ــفــه اإلســـالمـــي، والــــذي يتبن

َّ
نــشــكُّ بـــأن مــثــق

 .
ً
رؤية ال تاريخية، هو فقيه بأمور الدنيا فعال

ى تصورًا توفيقيا، 
ّ
املثقف يتبن  هذا 

َّ
لقد ظل

له ذلك 
ّ
ــرى، ومــا يمث خــ

ُ
ــر أ

ّ
 ويــؤخ

ً
يــقــّدم ِرجـــال

مــن تــصــالــٍح ِضــمــنــي مــع الــُبــنــى االجتماعية 
ــتـــبـــداد،  والــثــقــافــيــة وِمـــــن وراِئـــهـــمـــا مـــع االسـ
ى وهو ُينافح، في حالة األفندي - حاشا 

ّ
حت

ــّك فــي نــّيــتــه الــخــّيــرة - عــن النظام 
ُ

لــلــه أن نــش
تربية  الديمقراطية   

ّ
أن  

ً
ُمغفال الديمقراطي، 

عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، كــمــا يــؤّكــد جـــون ديـــوي، 
أهّمية  ُيغفل  الذي  الديمقراطي  االنتقال   

ّ
وأن

ديمقراطية،  ثقافة  ونــشــر  الثقافي  االنــتــقــال 
هنا  نلقي  أن  ويكفي  الفشل،  َمصيُره   

ٌ
انتقال

وروّبــا، 
ُ
أ نظرة على التطورات في دول شرق 

ــيــهــا لــلــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
ّ
والـــتـــي ُرغـــــم تــبــن

ـــحـــاد األوروّبــــــــــي، نــجــدهــا 
ّ
والــتــحــاقــهــا بـــاالت

ــع عــن  ــ ــدافـ ــ ـ
ُ
ــيـــاســـات شـــعـــبـــِويـــة، وت ــى سـ

ّ
تــتــبــن

مــســيــحــيــة قـــومـــيـــة، وتــنــتــشــر فــيــهــا ُمــــعــــاداة 
السامية وُمعاداة اإلسالم بشكٍل َمرضي.

ــف، فــَوجــب أن 
ّ
إن كـــان هــنــاك مــن والٍء لــلــمــثــق

والتي  للِعلمانية،  وليس  فقط،  قد 
ّ
للن  

َ
يــكــون

هـــة كما  ــااًل ُســلــطــويــة ُمـــشـــوَّ ــكــ ــخــذ أشــ
ّ
قـــد تــت

ــان الـــحـــال عــلــيــه مـــع الــُبــورقــيــبــّيــة، وتــعــّبــر  كــ
 
ّ
 عــلــى أن

ً
عــن نفسها فــي لــغــة فــاِشــيــة. عــــالوة

ــف واعــيــا بــضــرورة 
ّ
الـــوالء للنقد َيجعل املــثــق

يــن مــن عــبــث الــســيــاســة. ويــؤّكــد  تحصني الــدِّ
»طــبــيــب الـــحـــضـــارة«، وهـــو االســــم الــــذي كــان 
البداية،  الفيلسوف، منذ  ُيطلقه نيتشه على 
العربي«،  »املـــرض   سبب 

ّ
بــأن قــاطــع،  وبشكٍل 

بل  اجتماعيا،  أو  نفسيا  يكون  أن  ُيمكن  »ال 
ضح من خالل 

ّ
ال ُبــّد أن يكون سياسيا«، ويت

 مشاكل العالم 
ّ

لغته الُوثوقية التي تربط كل
ـــه واقــــع هــنــا تحت 

ّ
الــعــربــي بــالــســيــاســة، بـــأن

الــذي يعرف ُحضورًا  العربي،  السياق  تأثير 
 مجاالت الحياة، كما 

ِّ
طاغيا للسياسة في كل

أوضح ذلك عبد الله العروي في »استبانة«، 
املجتمع،  أنظمة تصنع  نا نعيش في 

ّ
أن ذلــك 

 
ّ

ــنــا نــعــيــش فــي ظــل
ّ
أو بــلــغــة كــلــود لـــوفـــور، إن

»التقسيم االجتماعي«.  أنظمة ال تسمح بـ
ــجــتــمــعــات 

ُ
دواء امل

َ
 أ

ّ
وطــبــيــُبــنــا، فــي َربــطــه لــكــل

الــعــربــيــة بــالــســيــاســة، َيــســقــط فــي الــســحــر، هو 
ذلــك  ِعــلــمــيــا،  يــكــون  أن  لتشخيصه  أراد  الـــذي 
ــــذي قـــد يــصــل إلــى  ــم الــســيــاســي، والـ

ُّ
 تــضــخ

ّ
أن

هو  منها،  عاني 
ُ
ن الــتــي  املشاكل   

ِّ
كــل سِييس 

َ
ت

 
َ
 نخلط

ّ
 علينا أال

ّ
من أعــراض املــرض. أجــل، إن

ـــقـــاربـــات الــثــقــافــويــة مـــن جـــهـــة، والــتــي 
ُ
بـــني امل

ــنــطــلــق مـــن نــــوٍع مـــن الــريــنــانــيــة الــســيــاســيــة، 
َ
ت

ثانية،  من جهة  والثقافي  االجتماعي  والنقد 
 هذه األسماء: 

ّ
وسيكون من الخطأ أن نضع كل

طرابيشي، وشــرابــي، والــجــابــري، وأدونــيــس، 
ـــة واحــــــدة، ولـــكـــن تلك 

ّ
ــــخ. فـــي ســـل والــــعــــروي إلـ

 فــكــر َيـــنـــصـــرف عـــن الــتــفــكــيــِر من 
ّ

ــرة كــــل ــريــ َجــ
ــجــتــمــع وفـــي الــعــالقــات واملــؤّســســات 

ُ
خـــالل امل

ى نعوَد 
ّ
القائمة بداخله. يرفض األفندي، وحت

ف بالِعلماني 
ّ
ف ثانية، ربط املثق

ّ
ملوضوع املثق

ــة ســتــحــرم  ــيــ ــزالــ ــتــ ــل هــــــذه االخــ ــثـ  مـ
ّ
ــقــــط، ألن فــ

ــهــم في 
ّ
اآلخــريــن مــن غــيــر الــِعــلــمــانــّيــني مــن حــق

التعبير عن أنفسهم، وقد يتحّول هذا التفكير 
ــد قــاَمــت األنــظــمــة  إلـــى نـــوع مــن املــكــارثــيــة، وقـ
اآلراء  قمع  على  العربي  السياق  فــي  القومية 
ولــكــن،  واإلســالمــيــني.  للشيوعيني  ــعــاِرضــة 

ُ
امل

إذا كانت الِعلمانية ال تعني بالضرورة العداء 
 املتدّينني في 

ّ
للّدين، وإذا كانت تعترف بحق

املشاركة في الفضاء العام، وأعني بذلك ليس 
الــقــادريــن على ترجمة حدوسهم  أولــئــك  فقط 
يــنــيــة إلـــى لــغــة ُدنــيــويــة، كــمــا عــبــر عــن ذلــك  الــدِّ
هــابــرمــاس، بــل أيــضــا مــن يــريــدون االحــتــفــاظ 
ق األمر بِعلمانية 

ّ
بلغتهم التقليدية، وإذا تعل

ال تتحالف مع االســتــبــداد، وال تبني مجدها 
الزائف على احتقار الشعب وثقافته الشعبية، 
 بتقديم الشروط 

ً
ها ال ريب ستكون قمينة

ّ
فإن

الــصــحــيــة إلنـــتـــاج الــثــقــافــة والــنــقــد، وداخــلــهــا 
ه، ولن يحرَمه 

َ
ف اإلسالمي« مكان

ّ
سيجد »املثق

ــه فـــي الـــكـــالم، كــمــا لـــن يــحــرم هو 
ّ
أحـــد مـــن حــق

اآلخرين من حقوقهم في نقد كالمه. 
أجــــل، ُيــمــكــن لــرؤيــتــه أن تــكــون كــمــا يــريــدهــا 
رة« في التراث اإلسالمي، ولكن شرط 

ّ
»متجذ

 هذا التراث هو ملك للِعلمانيني 
ّ
أن يدرك بأن

ــهــم أن يـــقـــرأوه انــطــالقــا من 
ّ
أيـــضـــا، ومــــن حــق

كما  للحداثة،  واملنهجية  الفكرية  الفتوحات 
يقرأه هو انطالقا من فتوحات األجداد، ومن 
ــتــــراث، في  ــذا الــ ــهــم أيـــضـــا أن يــنــتــقــدوا هــ

ّ
حــق

تــضــامــن نــقــدي، ويــنــتــقــدوا أشــكــال الــتــالعــب 
الــســيــاســي الــتــي مـــا بـــرح يــتــعــّرض لــهــا منذ 
الــبــدايــات األولـــى لــإســالم، وأن ُيــدافــعــوا، في 
 جيل في قراءته 

ّ
 كل

ّ
لغة كــارل بوبر، عن حق
بما يتناسب مع واقعه.

)أستاذ فلسفة وكاتب من املغرب(

في المحنة 
العربية المعاصرة

يّدعي اإلسالميون 
شيئًا نشترك فيه جميعًا 

وهو اإلسالم

انتقال ديمقراطي ال 
يشَفُعه انتقال ثقافي 

َمصيُره الفشل

الفيلسوف  العربية حــول  باللغة  دراســة شاملة  أّول  في 
الفرنسي جان فرانسوا ليوتار )1924 - 1998( صدر 
حديثًا عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« 
الــبــاحــث املــغــربــي السعيد لبيب بــعــنــوان »جــان  كــتــاب 
الشمولي« )580 صفحة(.  الفكر  ليوتار ونقد  فرانسوا 
ويندرج العمل في سياق العثور على مناهج في التحليل 
الفكرية  التيارات  قــادرة على استيعاب  والفلسفة تكون 
ومــواجــهــة الــنــزعــات املــتــطــّرفــة. وقـــد انــقــســمــت الــدراســة 
والفن  والسياسة،  واألخــاق  املعرفة،  مباحث:  ثاثة  إلى 
اهتّم  التي  العاّمة  بذلك االشتغاالت   

َ
لتشمل والجماليات، 

بها الفيلسوف خال حياته. 

ــنــــدن، كــتــاب  ــ ــيــــدج« فــــي ل ــلــ ــنــــشــــورات روتــ ــدر عــــن »مــ ــ صـ
»الــفــاعــلــون والــديــنــامــيــكــيــات فــي املــرحــلــة املــتــوســطــة من 
الصراع السوري«، من تحرير أستاذي العاقات الدولية 
هاينبش.  ورايموند  جاني  جاسمني  ني  البريطانيَّ
ــي الــكــتــاب الــحــرب فــي ســوريــة مــنــذ بــدايــة املظاهر 

ّ
ُيــغــط

حة في عام 2012، وحتى الوصول إلى ما يصفه 
ّ
سل

ُ
امل

الباحثان  املتجّمدة عام 2018. ويقارب  بالحرب  الكتاب 
فشل االحتجاجات السلمية في دفع العملية الديمقراطية، 
وتحّولها باتجاه العنف ومن ثّم االستقطاب الحاد للقوى 
االجــتــمــاعــيــة، كما يــتــطــّرق إلــى نــشــوء اقــتــصــاد الــحــرب، 

والنزوح الجماعي بسبب العنف الشديد. 

عن »دار الفاصلة« في طنجة، صدرت حديثًا مسرحية 
مـــونـــودرامـــيـــة بــعــنــوان »ُدنــــيــــا«، لــلــشــاعــر والــصــحــافــي 
ــف الــعــمــل مــن ثمانية عشر 

ّ
املــغــربــي طــه عــدنــان. يــتــأل

ف سيرة دنيا، وهي شاّبة من 
ّ
مشهدًا يروي فيها املؤل

الجيل الثاني من املهاجرين املغاربة في بلجيكا، تواجه 
 »إلى حّد 

ً
مسألة الهوية، وهي التي ترى نفسها مغربية

ما«، وذات انتماء بلجيكي »تقريبًا«. يعالج العمل سيرة 
املــجــّردة  »الــصــعــبــة،  بـــدءًا مــن طفولتها  الــوحــيــدة  بطلته 
 إلــى 

ً
ــنــاشــر، وصــــوال مــن الــعــاطــفــة«، بــحــســب تــعــريــف ال

 ذريعة 
ّ

حــاضــرهــا، ُبعيد زواجــهــا مــن رجـــٍل لــم يكن إال
لإلفات من ُسلطة األسرة.

»تاريخ  كتاب  الفرنسية،  »ألبان ميشيل«  دار  صدر عن 
لسود أوروبا«، ألستاذة التاريخ في »جامعة بريستول« 
ــي الــكــتــاب مــرحــلــة تــمــتــّد من 

ّ
أولــيــفــيــيــت أوتـــيـــل. ُيــغــط

ـــل عــلــى أّن حضور 
ّ
ــى الـــيـــوم، ويـــدل الــعــصــور الــقــديــمــة إلـ

األفارقة في أوروّبا يعود إلى العصور القديمة، وذلك من 
خال شخصية القديس املصري موريس الذي تصّوره 
األعمال الفنية كرجل أبيض. كما يقارب الكتاب بنظرة 
ــيــــني، في  ــ معّمقة الــعــاقــة الــشــائــكــة بــني الــســود واألوروّب
وإلقاء  عــام،  أللفي  املمتدة  التمييز  شيفرة  لفك  محاولة 
الضوء على مسائل العنصرية والهوية، منذ القدم مرورًا 

بعصر النهضة وحتى اليوم.  

عـــن دار »صــفــحــة ســبــعــة«، وبــتــوقــيــع املــتــرجــم محمد 
الــرحــمــونــي، صــــدرت الــنــســخــة الــعــربــيــة مــن كــتــاب »هــل 
الفلسطينية  للباحثة  إنــقــاذ؟«  إلــى  املسلمة  املــرأة  تحتاج 
بالتحليل  الكتاب  يتناول  ــغــد. 

ُ
ل أبــو  ليلى  األميركية  ـ 

ظهره بعض الحركات النسوية 
ُ
والنقد ذلك »القلق« الذي ت

ل« 
ّ
»تدخ إلى  والحاجة  سلمات، 

ُ
امل النساء  بشأن  الغربية 

»إنقاذهّن«. كما تحاجج الباحثة من  أوروبي وأميركي لـ
أن وضع  لثاثة عقود، في  امتّدت  التي  أبحاثها  خــال  
وأّن  الــغــربــّيــون،  يعتقده  أكثر مما  ــٌب 

َّ
مــرك املسلمة  املـــرأة 

فهم  في  يساعد  ال  يستخدمونه  الــذي  املعياري  املعجم 
ووصف حياة النساء.

ــلــكــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ« عــنــوان 
ُ
ــك الــطــبــيــعــة: الــبــيــئــة وامل

ُّ
»تــمــل

ـــني فــريــديــريــك 
َ
ــــف جـــمـــاعـــي، مــــن تـــحـــريـــر الـــبـــاحـــث

َّ
ملــــؤل

بالفرنسية  لــوشــيــه، صــدر حديثًا  غــرابــيــر وفــابــيــان 
الكتاب  ينطلق  باريس.  في  أمستردام«  »منشورات  عن 
مــن إهــمــال الــنــقــاشــات حــول اإليــكــولــوجــيــا والــبــيــئــة، منذ 
فو الكتاب 

ّ
لكية، الذي يعتبره مؤل

ُ
عقود، لصالح سؤال امل

ارتباطًا  مرتبطة  لكية 
ُ
امل »أشكال  أن  باعتبار  »مركزيًا« 

إلى  العمل  اإلنسان في األرض. ويسعى  وثيقًا« بعاقة 
ك الطبيعة، ودوره في 

ّ
اإلضاءة على مختلف أشكال تمل

الصراعات  مــن  عــدد  فــي  وكــذلــك  البيئي،  النظام  خلخلة 
السياسية والجيو ـ سياسية.

ــل بناء 
َ
صـــدر حــديــثــًا، عــن »دار الــرافــديــن«، كــتــاب »خــل

الــدولــة الــعــراقــيــة: الــقــوى الــخــارجــيــة والــقــبــيــلــة والــديــن - 
نظرية الحداثة املفقودة«، للدبلوماسي العراقي السابق، 
ف إجاباٍت على 

ّ
محمد سعيد الشكرجي. يقترح املؤل

ر 
ّ
الــعــراق فــي الفترة املــاضــيــة: مــن تعث ظــواهــر شهدها 

العملية الــديــمــقــراطــيــة، ونــشــوء حــركــات إرهــابــيــة، إلــى 
الدور االجتماعي والسياسي للقبيلة، وكذلك املرجعيات 
ص إلى نظرية ُيسّميها »الحداثة املفقودة«، 

ُ
الدينية. ويخل

يــعــود مــن خــالــهــا إلـــى عملية بــنــاء الـــدولـــة، و»والدتــهــا 
العسيرة« بإماءات خارجية عام 1921، وما زال أثُرها 

قائمًا إلى اليوم.

الذي  الكتاب  الكتابة واألحــبــار« عنوان  »رســالــة في علم 
الــحــضــاري« عن  الــتــراث  صــدر حديثًا ضمن »سلسلة 
»الهيئة املصرية العامة« بتحقيق ودراسة أحمد جمعة 
زكريا  ويحيى  عبيد،  علي  وحسن  الحميد،  عبد 
ــف مــجــهــول عـــاش خـــال الحكم 

ّ
الـــســـودة. الــكــتــاب ملــؤل

التي تناولت علم  العثماني، ويندرج في سياق األدبيات 
ها 

ّ
املخطوطات، حيث يستعرض في ثمانية أبواب يستهل

بالحديث عن فضل الِعلم، ثّم يفّصل صناعات عدد من 
األحبار في ذلك العصر مثل املداد األسود ومداد الزيت 
الحار، وُيفرد بابًا لعلم األحبار امللّونة وأنواع الصباغات 

للورق التي استخدم فيها الذهب والفضة.

أنظمتنا السياسية انعكاٌس لمجتمع غير مكتمل، والتقليدانية - كما 
أقّدُمها - انعكاٌس للتخلُّف وليست سببًا فيه، وانعكاٌس للعالقات غير 
المتوازنة بين الغرب الرأسمالي والمنطقة العربية. إّن ُمشكلة المثّقف 
اإلسالمي والمثّقف العلماني تكمُن في أنّهما يفّكران معًا من خارج 
أتجّذر  أو  أفّكر  التي  اللحظة  في  التفكير  يبدأ  حين  في  المجتمع، 

فيها داخل المجتمع وداخل المجتمع فقط.

صوب تجذير أكبر

نظرة أولى

عبد الوّهاب األفندي تمثيالت السياسي في القراءة اإلسالمية

ابتداء من العنوان يُحبّذ األفندي استعمال لغة طبِّية، تتحّدث عن المرض 
ذلك،  يعتمد  الذي  األخير  وال  األول  المفّكر  ليس  وهو  والتشخيص، 
فالفلسفة االجتماعية المعاصرة تتحّدث عن باثولوجيات المجتمع، 

كما أّن أفالطون سبق وربط بين جسد الفرد وجسد المجتمع

عبد الوّهاب األفندي
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


