هل يمكن أسلمة املعرفة؟
قراءة في استقبال عبد الوهاب املسيري

حجاج أبو جبر
أكاديمي وباحث في العلوم االجتماعية واألدب والترجمة ودراسات الشرق األوسط
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مقدمة
منذ ظهور موسوعته الشهيرة عن "اليهود واليهودية والصهيونية" ،تعددت أشكال
استقبال أطروحات عبد الوهاب املسيري ،من ندوات ومؤتمرات ومجالت وكتب شاركت فيها
جماعات متنوعة من الباحثين من مختلف املجاالت ،بما في ذلك األدب ،والسياسة،
والفلسفة ،والسوسيولوجيا .وأصبح لهذا االستقبال داللته من خالل إشارات عبد الوهاب
املسيري لعالقته القصيرة باإلخوان املسلمين ،وانضمامه إلى حزب الوسط ،وقبوله منصب
منسق حركة كفاية للتغيير .ولم ينحصر استقبال املسيري في املستوى األكاديمي ،بل تجلى في
عالقات إنسانية جعلت منه " ً
ً
عضويا" ،إذا جاز تعبير جرامتش ي في مثل هذا السياق ،له
مثقفا
ُمريدون وتالمذة يحرصون على إحياء ذكراه في ندوات ومقاالت وكتب تكريمية .وال عجب أنه
بعد وفاته ،وبعد اندالع ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر ،وخالل االحتفاالت
الدورية بذكراه ،ظهر مثقفون وسياسيون ينتمون إلى تيارات مختلفة ،بل ومتضاربة ،لإلشادة
بدوره في الحياة الثقافية املصرية والعربية واإلسالمية.
لكن "النماذج التفسيرية" التي قدمها املسيري للقارىء العربي استقبلها كثير من
الباحثين في مصر والعالم العربي في عدد من املؤتمرات والندوات واإلصدارات على أنها "خطاب
إسالمي جديد" ،وهذا أمر يحتاج إلى تدقيق ومراجعة جادة ،السيما أن املسيري لم يعبر عن
واقع العرب واملسلمين بمصطلحات مستمدة من التراث العربي واإلسالمي ،وإنما استلهم
التراث الغربي النقدي ووضعه في لغة بدت جديدة ً
تماما لغير املتخصصين الذين ما زالوا
يرددونها من دون تمحيص ،ومبهرة للمتخصصين الذين مالوا كل امليل إلى االحتفال الكرنفالي
باملسيري 1.وتحاول هذه الدراسة أن تتناول األسباب التي ربما دفعت بعض الباحثين إلى
رؤية املسيري في سياق أسلمة املعرفة ومدى إمكانية فكرة األسلمة في حدها.

صعود اإلسالم السياس ي
ربما تضخمت فكرة "الخطاب اإلسالمي الجديد" في عيون أصدقاء املسيري وتالميذه
بسبب انحسار الحركات اليسارية وانكشاف سوءات الفكر الليبرالي في مقابل صعود اإلسالم
السياس ي .وربما يفسر انتشار فكرة الخطاب اإلسالمي الجديد أن املسيري نفسه شرح بعض
مالمحه في التسعينيات من القرن املاض ي ،وميز بين نوعين من الخطاب )1( :الخطاب
اإلسالمي التقليدي الذي ظهر كرد فعل مباشر للتدخل االستعماري الغربي ،و( )2الخطاب
اإلسالمي الجديد الذي أخذ يتبلور منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين .ويذهب
1
www.fairforum.org

املسيري إلى أن الفرق بين الخطابين يكمن في قدرة أنصار الخطاب اإلسالمي الجديد على إدراك
الوجه اآلخر للحداثة الغربية ،إذ ظهرت في القرن العشرين حداثة علمانية دموية إرهابية
استعمارية على كافة املستويات الفكرية والحياتية ،ومن ثم فهي تختلف تمام االختالف عن
الحداثة التي حاول التأقلم معها رموز جيل الرواد أمثال اإلمام محمد عبده والشيخ رفاعة
الطهطاوي 2.واملسيري يفرق بين ثالثة مستويات من هذا الخطاب الجديد )1( :اإلسالم
الشعبوي أو االستغاثي الذي يصدر عن فطرة سليمة ويقف في وجه املجتمع الحديث
املتوحش من خالل األعمال الخيرية أو األعمال اإلرهابية )2( ،اإلسالم السياس ي الذي يسعى
إلى تطبيق برنامجه عبر القنوات الشرعية وليس عن طريق اإلرهاب أو االستيالء على نظام
الحكم )3( ،اإلسالم الفكري الحضاري الثقافي الذي يطور رؤية إسالمية تتعامل مع العصر
الحديث .وهو يصنف كتاباته ضمن هذا املستوى الثالث من الخطاب اإلسالمي الجديد،
ويذكر أمثلة أخرى تضم اجتهادات الدكتور سليم العوا في القانون ،ومحاوالت الدكتور
املوصلي صنع األخشاب من سعف النخيل ،والتصميم املعماري الذي أنجزه الدكتور إبراهيم
عبد الحليم لحديقة الحوض املرصود وحاز عنه جائزة آغا خان الدولية في العمارة اإلسالمية!
وبالطبع ربما يعترض القارئ على هذه األمثلة باعتبارها تمثل الخطاب اإلسالمي الجديد أو
اإلسالم الفكري الحضاري ،فالنزوع نحو العدالة والحفاظ على البيئة أو التصميم املعماري
املنفتح ليس ً
حكرا على اإلسالم واملسلمين ،بل نزوع إنساني ال يبرز أية خصوصية إسالمية
3
جديدة.

اإلشادة بدور روجيه جارودي
وربما انتشرت دعاوى أسلمة |إسالمية كتابات املسيري نتيجة إهداء املسيري كتابه
"الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ" ( )1997إلى روجيه جارودي ،أو باألحرى "رجاء جارودي"
بعد تحوله لإلسالم وكشفه لألساطير التي تستغلها إسرائيل في إضفاء الشرعية على وجودها.
لكن من يقرأ كتاب املسيري ويقارنه بكتاب عالم االجتماع البولندي (اليهودي) زيجمونت
باومان "الحداثة والهولوكوست" الذي صدر عام  1989سيجد أن املسيري كان عليه أن
يهدي كتابه إلى باومان ال إلى جارودي ،إذ ال يوجد أثر ُيذكر في هذا الكتاب لرجاء جارودي! بل
إن املرء ال يستطيع أن يفرق بين صوت املسيري وصوت باومان في هذا الكتاب املهم الذي
سبق ظهور موسوعة  1999بعامين واشتمل على مداخل كثيرة جاءت بها ،ال من حيث
املعلومات واألفكار واملنهج فحسب ،بل من حيث الرؤية النقدية والنماذج التفسيرية كذلك .و
واقع األمر أن املسيري أشار في مقدمة كتابه إلى باومان ،كما نوه به في مقدمة موسوعته
"اليهود واليهودية والصهيونية :نحو نموذج تفسيري جديد" ( ،)1999واعتبر أعماله من أهم
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الكتابات التي شكلت مرجعيته الفكرية ومقوالته التحليلية (التي لم يصفها بأنها إسالمية أو
يهودية!) ،كما امتدحه في ثنايا سيرته الفكرية ،وفي ثنايا مجلدين عن"العلمانية الجزئية
والعلمانية الشاملة" ( ،)2002لكن املسيري ،رغم كل ذلك ،لم يهد أيا من أعماله إلى باومان!
وهذه عالمة استفهام كبرى ربما تتعلق بفهم املسيري لعقلية االستقبال العربي التي ال
فكرا ًّ
تطمئن إلى ما ينتجه أعالم الجماعات اليهودية حتى وإن كان ً
نقديا يقاوم العلمانية
املتطرفة واالمبريالية الرأسمالية والصهيونية االستيطانية االستعمارية! وربما كان
للمسيري عذره حتى ال ينقلب الغوغائيون عليه.
ومنذ أواخر عام  ،2005كان املسيري  -رحمة هللا عليه -يعلم أنني أتتبع أثر زيجمونت
باومان في رؤيته للحداثة العلمانية ،ومنذ ذلك الحين أخذ يقدم لي شتى سبل العون ومنحني
فرصة العمل معه والتعلم على يديه ،وفي عام  2007نشر لي ورقة بحثية عن أثر باومان في
فكره تحت عنوان "املعالجة املجازية للحداثة الغربية في كتابات عبد الوهاب املسيري
وزيجمونت باومان" ،وذلك ضمن كتاب " عبد الوهاب املسيري في عيون أصدقائه ونقاده"
الصادر عن دار الفكر بدمشق ،لكن مجموعة "حوارات الدكتور عبد الوهاب املسيري"
الصادرة بعد وفاته عام  2009عن دار الفكر بدمشق أغفلت ذلك ً
تماما ،وانصب اهتمامها
على نفي السرقة الفكرية ،فجاءت عالقة باومان واملسيري على أنها مفاجأة غريبة ،وتوارد
أفكار ،وتجربة مثيرة للدهشة! يقول املسيري في إجابته عن سؤال طرحته ُمحررة الحوارات
حول مفهومه لقضية التأثير والتأثر:
"يوجد عالم اجتماع إنجليزي من أصل بولندي اسمه زيجمونت باومان كتب ً
كتابا
ً
مهما للغاية بعنوان الحداثة والهولوكوست نشر في أواخر الثمانينيات َّبين فيه عالقة الواحد
باآلخر .وحيث إنني طرحت الرؤية نفسها في كتابي (األيديولوجية الصهيونية :دراسة في علم
اجتماع املعرفة) والذي نشر عام  ،1981فقد أوردت في مقدمة كتابي (الصهيونية والنازية
ونهاية التاريخ :رؤية حضارية) بضع صفحات من كتاب األيديولوجية الصهيونية وأوردت
تاريخ النشر ثم أوردت أطروحة زيجمونت باومان [في سطرين] مع تاريخ نشرها[الخطأ]،
ً
مطلقا في مقدمة الكتاب،
وأشرت إلى أن هذا تالق عميق في األفكار [لم يقل املسيري ذلك
وإنما أشار إلى استفادته من باومان في الصفحة قبل األخيرة من الكتاب بين السطور عند
حديثه عن املراجع التي اعتمد عليها في صياغة رؤيته وأفكاره] .األطرف من هذا أنني منذ مدة
أتحدث عن أن الحضارة الغربية الحديثة مرت بمرحلة الصالبة وأنها اآلن تمر بمرحلة
السيولة ،عالم بال مركز .وفوجئت بأن باومان نشر ً
كتابا بعنوان  Liquid Lifeالحياة السائلة
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]صدر هذا الكتاب عام  ،2005وسبقه "الحب السائل عام  ،2003والحداثة السائلة عام
 ،[2000وهذه ليست سرقة فكرية ،وإنما توارد أفكار بين مفكرين يتبنيان موقفين متقاربين
4
من الحداثة".

ارتباط املسيري باملعهد العاملي للفكر اإلسالمي
من املؤكد أن الفترة التي قضاها عبد الوهاب املسيري في اململكة العربية السعودية قد
لعبت دو ًرا ً
كبيرا في صياغة نماذجه التفسيرية .فاملسيري نفسه يشير إلى تلك الفترة باعتبارها
لحظة فارقة في تحوله إلى اإلسالم واهتمامه بالبعد الديني في تفسير الواقع .أضف إلى ذلك
ارتباط عبد الوهاب املسيري باملعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،إذ قدم هذا املعهد الدعم
النعقاد مؤتمر حول إشكالية التحيز في أوائل التسعينيات من القرن العشرين ،وهو مؤتمر
استلهمت فكرته من حلقات علمية شهرية كانت تعقد في الرياض حول موضوع التحيز،
وعندما ُعقد املؤتمر في القاهرة أشار إليه األستاذ فهمي هويدي في مقال له في األهرام بأنه
ُ
"انتفاضة ثقافية" 5.ويقول املسيري إنه جمع الدراسات التي قدمت إلى املؤتمر وأضاف لها
دراسات أخرى ،وصدرت الطبعة األولى من الكتاب في جزأين عام  1995بعنوان :إشكالية
التحيز :رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد ،عن املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ونقابة املهندسين،
وصدرت الطبعة الثانية في واشنطن عام ً 1996
(أيضا عن املعهد العالمي للفكر اإلسالمي) ،ثم
صدرت طبعة ثالثة في سبعة مجلدات عام  ،1998ويضم املجلد األول "فقه التحيز" ،وهو
املقدمة الطويلة التي كتبها املسيري َّ
وعرف فيها التحيز وأسبابه وأشكاله وكيفية تجاوزه 6.ومن
املعلوم أن املسيري أشاد في مواضع كثيرة باملوقف املنفتح للتيار اإلسالمي األساس ي الذي يضم
مجموعة املعهد العالمي للفكر االسالمي ،عالوة على رموز من مختلف بلدان العالم العربي
ُ
واالسالمي مثل راشد الغنوش ي في تونس ،وبارفيز منظور في باكستان ،وأحمد داود أغلو في
7
تركيا ،وطه جابر العلواني في العراق ،وعبد الحميد أبو سليمان في السعودية.
ولطاملا أشاد املسيري باملفكر الفلسطيني إسماعيل راجي الفاروقي (أول رئيس منتخب
واملنظر لفكرة إسالمية املعرفة) .ففي حوار بمكتبة اإلسكندرية
للمعهد العالمي للفكر االسالمي
ِّ
أداره الدكتور صالح فضل يوم السبت املوافق  19نوفمبر  ،2005أشار املسيري إلى األثر الذي
ً
تركه فيه كتاب الناقد األمريكي ابراهام ماير إبرامز "املصباح واملرآة" ،واستطرد قائال" :ثم
قرأت كتيبين صغيرين للمفكر الفلسطيني اإلسالمي إسماعيل راجي الفاروقي ،أحدهما عن
اليهودية والثاني عن الصهيونية ،وهما عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها في معهد
الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة .وألول مرة وجدت معالجة معرفية
لقضايا سياسية  ....وكان لهذين الكتابين الصغيرين الفضل في أنهما نبهاني إلى أهمية البعد
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املعرفي ،وبالتالي تحولت الصهيونية بالنسبة لي من كونها ظاهرة سياسية إلى أنها ظاهرة
إنسانية ذات أبعاد فلسفية ،ولذلك كان أول كتاب لي عن الصهيونية هو كتاب نهاية التاريخ:
مقدمة لدارسة بنية الفكر الصهيوني ،وهي دراسة في فلسفة التاريخ عند الصهاينة ،وأول
فصل فيه كان بعنوان "حلول اإلله في التاريخ" حيث استخدمت نموذج الحلولية ووحدة
ً
واحدا من أهم النماذج التحليلية التي طورتها واستخدمتها في تحليل
الوجود ،الذي أصبح
8
النصوص والظواهر" .لكن ال ينبغي أن ننس ى أن املسيري أكد في موضع آخر أن نموذج
9
الحلولية لم يتبلور عنده إال في التسعينيات من القرن العشرين.
لكن املسيري أشار في أكثر من موضع إلى عدم رضاه عن مصطلح "أسلمة املعرفة"
الذي يتبناه املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ألنه يحتوي على قدر كبير من السطحية .ورغم أن
ً
املعهد العالمي يستخدم اآلن مصطلحا أخف وطأة وهو "إسالمية املعرفة" ،فإن املسيري قبل
وفاته ظل يدعو إلى منهج بحثي أكثر تركيبية أطلق عليه "توليد املعرفة اإلسالمية" من
"النموذج اإلسالمي" أو "املرجعية اإلسالمية" .لكن هذا النموذج يفقد كل خصوصية عندما
ينتهي املسيري إلى القول بأن جوهر هذا املشروع هو "أنسنة املعرفة" ،وأن خطابه اإلسالمي ال
يختلف ً
كثيرا عن خطاب مدرسة فرانكفورت األملانية األمريكية ،وأن االختالف الوحيد يكمن
10
في أن خطاب مدرسة فرانكفورت مأساوي ،أما خطابه اإلسالمي فهو خطاب مفعم باألمل!
وهذا أمر مستغرب! وال يمكن أن يصدر عن مفكر كبير مثل عبد الوهاب املسيري ،وأغلب
الظن أن محررة الكتاب قد أضافت هذه الجملة دون الرجوع إلى املسيري؛ إذ أصدر إريك
فروم عام ً 1968
كتابا بعنوان "ثورة األمل :نحو تكنولوجيا مؤنسنة" ،ومن ثم – وفق منظور
املسيري أو محررة الكتاب– ال يوجد فرق بين الخطاب اإلسالمي الجديد ومدرسة فرانكفورت!

انضمام املسيري إلى حزب الوسط
ًّ
ً
ربما رأى الباحثون في عبد الوهاب املسيري
إسالميا النضمامه إلى حزب
مفكرا
الوسط ،إذ كتب مقدمة طويلة لبرنامج هذا الحزب صدرت في شهر أغسطس من عام ،2004
وفي نهاية املقدمة يظهر اسم املسيري في قائمة املؤسسين مباشرة بعد اسم وكيل املؤسسين
املهندس أبو العال ماض ي .وظل املسيري يؤكد أن البرنامج السياس ي لحزب الوسط ينتمي إلى
الخطاب اإلسالمي الجديد ،وأن هذا الخطاب يقوم على مرجعية إسالمية .بيد أن هذه
املرجعية اإلسالمية ليست لها مالمح محددة ،وال يمكن التفرقة بينها وبين املاركسية في خطاب
املسيري ،وكل ما يفعله املسيري أنه يحذر القارئ من الدولة العلمانية التي تنفصل عن القيم
الدينية واألخالقية واإلنسانية ،ويمتدح الشريعة في ظل دولة مدنية! يقول املسيري" :والشريعة
بوصفها مرجعية ليست مجرد نصوص تتلى أو أحكام يتم تطبيقها أمام املحاكم ،فاملسألة
5
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أعمق من هذا بكثير .فالشريعة منظومة قيمية ومعايير مرجعية يهتدي الناس بهديها في
سلوكهم أمام القانون ،وأمام أنفسهم في حياتهم العامة والخاصة ،والشريعة بوصفها مرجعية
ال تعني أنها مجموعة من القيم الساكنة وإنما هي عملية متحركة حية تهدف إلى تحقيق
املقاصد العامة للشريعة؛ من حرمة النفس اإلنسانية وحفظ العقل ،وتفعيل دوره في الحياة،
11
وحرية االعتقاد ،وحرمة املال العام والخاص ،وصيانة العرض وكرامة اإلنسان".
وهذا الفهم للمرجعية اإلسالمية ال يميزها عن اليهودية أو املسيحية أو البوذية أو حتى
املاركسية! فاإلسالم يتحول في تصور املسيري إلى إطار عام للمجتمع وللدولة املدنية التي
يحكمها "رجال مدنيون متخصصون في الحكم واإلدارة والسياسة [مثل الخبراء واملتخصصين
الذين ظل املسيري يهاجمهم طوال رحلته الفكرية وعزا إليهم الكفاءة في تنفيذ اإلبادة النازية
وغيرها] ،وليسوا فقهاء أو مشايخ أو قساوسة [فهم ال يصلحون لقضاء مصالح العباد] ،وإن
ضمت هذه الدولة ًّأيا من رجال الدين فإنهم يوجدون باعتبارهم ممثلين لرأي قطاع من
الشعب [باعتبار أن هذا أمر شاذ ال يتوافق وفصل الدين عن الدولة؟] .والدولة املدنية تقوم
على أساس دستور بشري [فلماذا تمسك املسيري في خطابه السياس ي وبرنامج حزب الوسط
باملادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس
للتشريع؟!] ،وعلى احترام القوانين ،وعلى املساواة وعلى حرية االعتقاد ،واإليمان بأن الشعب
هو مصدر السلطات .ولكن مع هذا ثمة مرجعية نهائية للدولة املدنية وفي حالتنا مرجعيتنا
12
النهائية هي اإلسالم".

إشادة املسيري بكتاب "اإلسالم بين الشرق والغرب"
ربما قرأ الباحثون أعمال املسيري على أنها خطاب إسالمي جديد ألنه ظل يشيد بكتاب
علي عزت بيغوفيتش "اإلسالم بين الشرق والغرب" ،وكيف أنه لو كان قرأ هذا الكتاب في
وقت مبكر من رحلته الفكرية ،لوفر عليه ً
عناء ً
كبيرا في صياغة نماذجه التفسيرية التي قدمها
للقارئ العربي .يقول املسيري" :ومن أهم الكتب ً
أيضا التي أثرت َفي بعد أن تبلورت أفكاري
كتاب علي عزت بيغوفيتش الذي يحمل عنوان اإلسالم بين الشرق والغرب ،الذي ترجمه
األستاذ محمد عدس ترجمة ممتازة ،بل إن ترجمته العربية أفضل من النص اإلنجليزي
على ً
بمراحل .لو كنت قرأت هذا الكتاب في مقتبل حياتي الفكرية لوفر َ
وقتا ً
كبيرا ،فبيجوفيتش
ينطلق من اإلنسان إلى املاوراء ومنه إلى هللا ،وليس من هللا إلى اإلنسان كما يفعل كثير من
13
املفكرين والدعاة".
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سردية التحول إلى اإلسالم في الرحلة الفكرية

ً
ً
ًّ
ربما وجد الباحثون في نقد املسيري
جديدا ألنهم قرأوا رحلته الفكرية،
إسالميا
خطابا
وفهموا منها أننا أمام لغة عربية نقدية جديدة ،ال أمام خطاب غربي نقدي أصيل يكشف
الوعي الزائف للحداثة العلمانية الغربية حتى تضبط مسارها وتتجاوز تناقضاتها .واملسيري
نفسه لم يخف ذلك ،وأشار إليه في مقدمة موسوعة عام  .1999ولطاملا أكد تأثير املاركسية
في فكره ،لكنه ظل يؤكد أن ما استوعبه من املاركسية انصهر ً
تماما في رؤيته "اإلسالمية
اإلنسانية" ،السيما رفض الظلم واالستغالل ،وضرورة إقامة العدل في األرض ،وعدم
االنغماس في االستهالكية ،وعدم اإلذعان أو القبول باألمر الواقع 14.وربما عزز فكرة الخطاب
اإلسالمي الجديد أن املسيري نشأ في بيئة محافظة ،وفي مجتمع يتسم بالتراحم والروابط
األسرية ،عالوة على انضمامه العابر لجماعة اإلخوان املسلمين وهو في سن الثانية عشرة،
وإنهاء عضويته في الحزب الشيوعي بعد أن شارك في أنشطته في منتصف الخمسينيات وحتى
15
عام .1959
ناهيك عن سردية التحول والعودة إلى اإلسالم فيما بعد .فهذه السردية يعرضها
املسيرى على أنها لحظة تنوير مهمة في حياته تتمثل في إدراكه بأن النموذج املعرفي اإلسالمي هو
أفضل النماذج .وهذه السردية ترتبط بوضوح بالفترة التي قضاها املسيري باململكة العربية
ً
السعودية وعمل خاللها أستاذا لألدب اإلنجليزي ملدة خمس سنوات ( .)1988 -1983وفي
منتدى الحوار بمكتبة اإلسكندرية عام  2005أعرب الدكتور صالح فضل في حوار مع املسيري
عن توجسه من استغالل هذه السردية على املستوى السياس ي" :أسأل الدكتور عبد الوهاب
املسيري كيف يقول إنه عاد إلى اإلسالم؟ هل غادره ً
يوما؟ إن نشأته الدمنهورية في أحضان
ً
متشبعا باإلسالم وسيكون
أسرته الدمنهورية املصرية املسلمة ستجعل روحه وشخصه بالكامل
من املستحيل عليه أن يغادر اإلسالم في أي يوم من األيام .وأذكر أنني جلست ً
يوما في مواجهة
الدكتور زكي نجيب محمود في عام ثمانين ،وكان قد أعلن في أحد مقاالته أنه عاد إلى اإلسالم،
فقلت له في هذه الجلسة أن فكره عظيم وخالق وعلمي إال أنني أود أن أعرف ماذا جرى
ً
موضحا أنني أسأت قراءة كلماته ،وأوضح أنه قال إنه عاد
وكيف يقول ذلك في مقال؟ فأجابني
ليأخذ البعد الديني في اعتباره ،والبعد الديني مكون جوهري في الشخصية املصرية منذ
الفراعنة وحتى اآلن ،والبعد الديني هو البعد الفرعوني وهو البعد القبطي وهو البعد اإلسالمي.
وأتساءل ألم يكن الفكر اإلسالمي مص ً
احبا للدكتور عبد الوهاب املسيري في كل مراحل حياته
ً
وإن كان من الوجهة الثقافية يؤمن باملاركسية إال أن ذلك لم يكن ليتعارض إطالقا مع إيمانه
الديني في كل مسيرته .هل نفهم من شعار العودة إلى اإلسالم هو العودة إلى اإلسالم السياس ي أو
16
األصولي الذي يريد أن يقفز على الحكم؟"
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إن سردية العودة إلى اإلسالم تحظى في خطاب املسيري بمركزية كبرى على املستويين
الشخص ي والفكري كليهما .يقول املسيري" :في هذه الفترة ([ )1985 - 1984فترة اإلقامة في
اململكة العربية السعودية] َّ
تحول اإلسالم بالنسبة لي من كونه مجرد عقيدة أومن بها إلى رؤية
يولد منها نماذج تحليلية ذات مقدرة تفسيرية عالية كما
للكون أومن بأنه يمكن لإلنسان أن ِّ
يعطي إجابات عن األسئلة النهائية 17.والنماذج الثالثة األساسية التي قدمها للقارئ العربي
(الحلولية والعلمانية الشاملة والجماعة الوظيفية) ارتبطت ً
دائما بالعالقة بين اإلله
واإلنسان والطبيعة ،لكن املسيري لم يستخلص هذه النماذج من التراث اإلسالمي وإنما من
النقد الغربي .فاملفارقة تكمن في أن "اإلسالميين" أنفسهم ينهلون من الفكر الغربي نفسه عند
نقدهم للحداثة العلمانية أو عند إبرازهم ألفضلية ما يسمونه بـ"الرؤية التوحيدية" أو "الرؤية
اإلسالمية.
فالنماذج التي شرع املسيري في صياغتها أخذت في االتساع حتى إن املوسوعة أصبحت مجرد
"دراسة حالة" وتطبيق لنماذج ثالثة على اليهود واليهودية والصهيونية· ولكن ،تظل النماذج
ً
ً
اتساعا وشموال من "الحالة" التي طبقت عليها .وصارت هذه النماذج على قدر كبير من
أكثر
األهمية حتى أن املسيري رأى أنها ذات صلة وثيقة بالفقه اإلسالمي .يقول املسيري :بل إنني
ً
أزعم أن استخدام النماذج التحليلية سيساعدنا على تجديد الفقه اإلسالمي؛ فبدال من
النظر لكل املفاهيم اإلسالمية وكل النصوص الدينية ُ
بحسبانها متساوية الدرجة ،يمكن
من خالل النماذج أن نصل إلى هرم املفاهيم والنصوص بحيث نحدد ما هو األساس ي وما
18
هو الفرعي.
لكن هذا األمر لم يحدث ،وإذا حدث فسيكون الفضل األول للنقاد الغربيين (اليهود
واملسيحيين وامللحدين والالأدريين وغيرهم) الذين صاغوا فكرة النموذج ونقلها املسيري عنهم.
وهذه هي املفارقة التي تنطوي عليها فكرة الخطاب اإلسالمي الجديد.

نقد العلمانية الشاملة
وربما اهتم الباحثون بفكرة "الخطاب اإلسالمي الجديد" عند املسيري ألنه أصدر
بالفعل مجموعة من الكتب تتناول كل نموذج على حدة وتشرح إمكاناته التحليلية ،السيما
كتاب "العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة" الذي صدر في جزأين عام  ،2002إذ أخذ
املسيري يسوق فيهما ما ظل يؤكده في أعماله كافة" :فكر حركة االستنارة هو األساس الفلسفي
الذي تنطلق منه العلمانية الشاملة  ....هذا الفكر كان يتحدث عن متتالية العلمانية
ً
حد كبير عما تحدثت
والتحديث املثالية ويبشر بثمراتها وأن ما تشكل في الواقع كان مغايرا إلى ٍّ
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عنه ُ
البشرى 19".واألهم هو إعادة تعريف املسيري للعلمانية وتمييزه بين العلمانية الجزئية
والعلمانية الشاملة" :العلمانية الجزئية" هي رؤية جزئية للواقع تنطبق على عالم السياسة
ً
وربما على عالم االقتصادُ ،وي َّ
عبر عنها كثيرا بفصل الكنيسة عن الدولة· والكنيسة هنا تعني
ً
ُ
وسع
"املؤسسات الكهنوتية" عموما ،أما الدولة فهي تعني "مؤسسات الدولة املختلفة"· وي ِّ
البعض هذا التعريف ليعني فصل الدين (والدين وحده) عن الدولة بمعنى الحياة العامة في
بعض نواحيها 20.أما العلمانية الشاملة فهي تتجاوز مجرد فصل الدين عن الدولة" :العلمانية
[الشاملة] ليست فصل الدين عن الدولة ،وإنما فصل القيم كافة (سواء أكانت دينية أو
أخالقية أو إنسانية) ليس عن "الدولة" فحسب ،بل وعن الحياة العامة والخاصة ،وعن العالم
21
ككل ".وهذا يعني أن العلمانية الشاملة تطمح إلى خلق "عالم منفصل عن القيمة".
ومن املعلوم أن كلمة "العلمانية" ترتبط في الوعي الجمعي في العالم العربي واإلسالمي
املحافظ بمناهضة الدين والقيم األخالقية مهما ادعى أنصارها غير ذلك ،ومهما حاول البعض
درء هذا التعارض بين العلمانية واإلسالم .فمهما قيل إن العلمانية يراد بها وصف حال
اإلنسان الذي يتعامل مع مستجدات العصر دون إهدار ديانته أو قيمه أو كرامته ،فإن هذه
الكلمة في مصر وكثير من البالد العربية واإلسالمية تحمل معاني سلبية وتنطوي على إيحاءات
مناهضة للقرآن والسنة والقيم والهوية اإلسالمية ،إذ يطلقها املتدينون على أنصار العلمانية
بمثابة السبة ،ويتهمون الشخص العلماني بالتبعية للفكر الغربي ومناهضة اإلسالم والقيم
األخالقية.
وفي دراسة كاتب هذه األسطر عن عبد الوهاب املسيري وإريك فوجيلين (نشرتها مجلة
عالم الفكر في إبريل عام  ،)2015تعمد كاتب هذه األسطر أن يضع ديانة املسيري وباومان
وفوجيلين بين قوسين .فلم أقصد إبراز انتمائهما الديني ،وإنما أ دت أن أبين أن ً
أحدا لم يقل
ر
ً
ً
ً
ً
ًّ
ًّ
يهوديا جديدا .فاملسيري
خطابا
جديدا ،وال إن باومان يقدم
مسيحيا
خطابا
إن فوجيلين يقدم
نقل املعرفة النقدية الغربية ثم وضعها في السياق العربي اإلسالمي ،واملسيري نفسه لم َّيدع
أن مراجعته للحداثة العلمانية جديدة تمام الجدة ،بل أكد أن مفكرين غربيين كثيرين سبقوه
إلى ذلك ،السيما َّ
عراب حركة املحافظين الجدد إرفينج كريستول الذي تناول العلمانية
بوصفها رؤية دينية تؤله اإلنسان .وال شك أن كريستول هو الحلقة املفقودة بين املسيري
وفوجيلين ،السيما أن املسيري لم يشر ً
مطلقا إلى فوجيلين في أي من أعماله الصادرة باللغتين
العربية واإلنجليزية.
إننا أمام نقاد عظام للحداثة العلمانية يكشفون تناقضاتها حتى تصحح مسارها.
وليس أدل على ذلك من قبول املسيري نفسه في نهاية املطاف ،وبعد رحلة نقدية طويلة،
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بالعلمانية الجزئية ومبادئها ،والقول بأنها ال تتناقض بأية حال واملنظومة الدينية اإلسالمية،
وتسميته لها «العلمانية األخالقية أو اإلنسانية» .يقول املسيري:
ً
وأنا باعتباري
مدافعا عن اإلنسان واإليمان ،ال أرى أي غضاضة في تقبل العلمانية
الجزئية ،أي فصل الدين عن السياسة وربما االقتصاد (باملعنى املباشر واملحدد للكلمة) ،إذ
ً
شيوخا أو قساوسة أو فالسفة أو أساتذة أدب إنجليزي
إنني بكل صراحة ال أحب أن أرى
يجلسون في لجان تناقش طرق تحسين التصدير وميزان املدفوعات أو نوع السالح الذي يجب
ُ
22
علينا تزويد جيشنا به .فمثل هذه األمور الفنية يجب أن تترك للفنيين.
ًّ
ً
إسالميا
مفكرا
وربما يرى البعض أن علمانية املسيري تتضح هنا بكل جالء ،وأنه ليس
كما يدعي كثيرون ،وأنه يقع بذلك في تناقض معرفي كبير ألنه جزم أن العلمانية حلقة متصلة
تبدأ بالعلمانية الجزئية اإلنسانية وتنتهي بالعلمانية الشاملة الالإنسانية ،ومن ثم فقد وقع في
فخ النموذج املعرفي الغربي الذي ظل يحذرنا منه :عالم الخبراء والفنيين ،وعالم العلم
والتكنولوجيا املنفصل عن القيمة .وهكذا يرتد املسيري عن نقده للعلمانية ،ويسير في درب
الحداثة العلمانية التي تترك كل ش يء للخبراء والفنيين في السلم والحرب ،وينس ى أنه هو الذي
ظل يحذر من التطرف العلماني ،وترك األمور إلى الخبراء والفنيين ،السيما أنهم قسموا البشر،
إبان الحقبة النازية ،إلى كائنات نافعة وكائنات ال تستحق الحياة ،كما أن الخبراء والفنيين
ألقوا القنابل والنابالم على األبرياء ،وأجروا التجارب العلمية على األطفال في معسكرات
االعتقال.
لقد قام منهج املسيري على ثنائية جامدة بين العلمانية والرؤية االسالمية ،وقاده
هذا املنهج إلى النتائج التي كان يريدها (كشف تناقضات الحداثة العلمانية بما فيها من
استنارة مظلمة وعلمانية متوحشة يختفي فيها االنسان واإلله) ،لكنه اصطدم بنتائجه عندما
شرع في محاولة التوفيق بين الرؤية اإلسالمية والعلمانية.
ويكاد القارىء يشعر بالعجز الكامل عندما يلخص املسيري موقفه النقدي على النحو
التالي" :باختصار شديد ،أنا ال أرى أن الشرق شرق والغرب غرب ،أو أن الشرق روحي والغرب
مادي ،إلى آخر هذه املقوالت الجاهزة ،وإنما أرى أن هناك متتالية نماذجية ]العلمانية الجزئية
والعلمانية الشاملة[ إن أمسكت بتالبيب حضارة ما فهي تأخذ في التحقق (إال إذا تصدى لها
اإلنسان بوعي إنساني وأخالقي) 23".هذه العبارة بين القوسين تناقض منهج املسيري ،فهي
تعني أن البطل العلماني املسأوي الغربي بوسعه أن يتصدى لتناقضات الحداثة وتصحيح
مسارها ،كما تعني أن سطوة العلمانية الشاملة ليست نهاية املطاف ،وأن اإلنسان الغربي
يمكن أن يصل إلى علمانية ثالثة تتجاوز العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة .لكن املسيري
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يجعل النموذج الغربى املادي املجازي ُيحكم قبضته وكأنه الواقع ،أما محاولة تجاوز هذا
النموذج أو هذا الواقع فال مجال لها في قاموس املسيري ،وإن كان لها محل من اإلعراب؛ فهي،
كما نرى ،بين قوسين .فالنماذج املعرفية التي َّ
قومت الحداثة العلمانية على مدار قرون ،والتي
أفاد منها املسيري أيما إفادة (وهذه مفارقة كبرى تستحق التسجيل) ،ال تحظى بوزن أو أهمية
مهما تصدى املثقفون الغربيون في املاض ي والحاضر لسطوة هذا النموذج العلماني املادي.
اصطدم املسيري بمنهجه في مرحلة التأسيس لفكرة اإلسالم العلماني عندما أكد أنه ال
يوجد تعارض بين العلمانية الجزئية والرؤية اإلسالمية .لكنه لم يستطع أن يقول إن اإلسالم
السني علماني بالجوهر .لقد حاول املسيري درء التعارض بين العلمانية واإلسالم ،ولكن بعد
ً
ًّ
ً
ضخما يضم كافة الجوانب املظلمة
دالليا
أن رسخ في ذهن القارئ العربي واملسلم حقال
للعلمانية في سياقها الفلسفي والتاريخي واالجتماعي! لقد جاءت محاولة التوفيق في مرحلة
متأخرة ً
جدا من رحلة املسيري الفكرية بعد أن فكك مصطلح العلمانية وقوضه وجعله ً
وعاء
يضم كافة النعوت املقيتة (دارويني ،مادي ،نيتشوي ،إمبريالي ،عنصري .. ،إلخ) .وهكذا قادت
افتراضات املسيري وأدواته التحليلية ومنهجه إلى نتيجتها املرجوة (إبراز خطورة الفكر
العلماني) ،لكن هذه النتيجة أفشلت محاولته املتأخرة للتوفيق بين االسالم والعلمانية .ولم
يستطع الخروج من هذا املأزق إال باقتراح مفهوم الدول املدنية والحزب املدني.
ً
مطلقا ،وإنما قدم ً
ً
ًّ
لم يقدم املسيري
نقدا
إسالميا ،ولم يطمح إلى ذلك
مشروعا
ًّ
ضخما للحداثة الغربية .إن كلمة "مشروع" هي نفسها كلمة "حداثية" ً
ً
تماما مثل
ثقافيا
كلمة "مستقبل" في خطاب التحديث ،وهي تطمح إلى وضع خطة محكمة تضع نهاية للتدافع
اإلنساني والوصول إلى لحظة فردوسية ينتهي فيها الصراع والتاريخ .واملسيري كان أذكى من أن
يقع في هذا الفخ الحداثي ويطرح ما كان يطلبه منه املصريون والعرب واملسلمون في مؤتمرات
وندوات ال تعد وال تحص ى :املشروع اإلسالمي بألف الم التعريف ،الخالص من الواقع املرير
عبر وصفة سحرية تضع نهاية آلالم البشرية .وهذا ما لم يدركه املصريون حينما قالت جماعة
اإلخوان املسلمين قبيل انتخابات الرئاسة في عام  2012إنها تحمل معها "مشروع نهضة" ذا
"مرجعية إسالمية" ،إذ اعتقدوا بأنه مشروع اقتصادي وسياس ي متكامل يحقق السعادة
للجميع ،ويضع نهاية للمعاناة واآلالم ،ويقض ي على البؤس والشقاء ،ولم ينتبهوا إلى أنه ال
يتجاوز الترويج ألفكار العدالة االجتماعية والحفاظ على املنظومة األخالقية ومحاربة الفساد
املالي واإلداري.
كان املسيري يقف على أرضية الخطاب النقدي الغربي للعلمانية ،وربما ظن أنه بذلك
يؤكد تفوق الرؤية اإلسالمية وعلوها ،لكن ذلك لم يتحقق بعدما قبل في نهاية املطاف
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بالعلمانية .بل إنه رفض فكرة الخطاب اإلسالمي البديل الذي يمكن أن يزيح املرجعيات
ً
قائال" :أفضل أال نستخدم كلمة "بديل" ،الخطاب اإلسالمي استوعب ً
كثيرا من
العلمانية
مقوالت الخطاب القومي العلماني والخطاب املاركس ي .فاإلسالم شئنا أم أبينا هو جزء أساس ي
من مكونات الشخصية العربية وتاريخها ،وباعتقادي أننا يمكن أن نطلق على الخطاب
اإلسالمي صفة الخطاب القومي /اإلسالمي .كما أن العدل وهو القيمة القطب في اإلسالم ،هو
24
ً
أيضا أهم أبعاد املاركسية".
لكن القارئ ألعمال املسيري ربما ال يستسيغ هذا الكالم ،وربما يرى أنه يتناقض مع
العلمانية املقيتة التي تسود كتابات املسيري .وأن هذا االستشهاد ما هو إال حوار مختزل ظهر
بعد وفاة املسيري.
كان املسيري يؤمن بقيمة العلمانية في العالم الغربي وما أبدعته في عوالم الفن
واألدب والعلوم الطبيعية واإلنسانية ،لكنه أخفى ذلك ً
تماما في أعماله كافة ،ولم يبرز أي
جانب مض يء من العلمانية إال في إشارة عابرة في سطر أو سطرين على األكثر ،إذ كان شغله
الشاغل إبراز تلك االستنارة املادية التي ال يعرفها أو يغض الطرف عنها دعاة العلمانية
ً
وعمدا عن أية نظرة جدلية
واالستنارة في العاملين العربي والغربي ،وبذلك فهو تخلى طواعية
تحاور الجوانب املضيئة واملظلمة للعلمانية ،ولهذا لن تستطيع أعمال املسيري مهما حاولت أن
تقنع القارئ العربي أو املسلم بإمكانية قبول العلمانية الجزئية بعد أن صورها بأنها علمانية
مقيتة مظلمة وستتحول ال محالة إلى العلمانية الشاملة التي يختفي فيها اإلله واإلنسان .حاول
َّ
ُ
رغب في العلمانية بعد أن رغب عنها ،وذبحها وهو يعشقها ،ودعا الناس إلى
املسيري أن ي ِّ
كفرهم بهاَّ ،
اإليمان بها بعد أن َّ
فضيع فرصة عظيمة لدرء التعارض بين العلمانية واإلسالم.

 1انظر أحمد عبد الحليم عطية "في عالم عبد الوهاب املسيري :حوار نقدي حضاري" (ملجدان ،دار الشروق ،القاهرة،
)2004؛ العدد الخاص رقم  19عن عبد الوهاب املسيري من مجلة أوراق فلسفية ()2008؛ العدد الخاص رقم  20عن عبد
الوهاب املسيري من مجلة أوراق فلسفية ()2009؛ العدد الخاص عن عبد الوهاب املسيري من مجلة إسالمية املعرفة (مايو
ً
 .)2012كما ُعقد مؤتمر كبير في فبراير عام  2007تحت عنوان "عبد الوهاب املسيري :الرؤية واملنهج" ،وكانت ثمرته ثالثا
وأربعين ورقة بحثية صدرت في كتاب عن دار الفكر بعنوان "عبد الوهاب املسيري في عيون أصدقائه ونقاده "،وصدر كتابان
آخران عن املسيري :األول لعمرو شريف تحت عنوان "رحلة عبد الوهاب املسيري :قراءة في فكره وسيرته" (الهيئة العامة
لقصور الثقافة ،القاهرة ،)2006 ،والثاني ملمدوح الشيخ تحت عنوان "عبد الوهاب املسيري :من املادية إلى اإلسالمية
اإلنسانية" (مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،بيروت .)2008 ،ويالحظ أن معظم الدراسات التي جاءت بهذه املجلدات
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واألعداد والكتب اتسمت في الغالب األعم بالطابع املحفلي الكرنفالي ،فأخذت تكرر ما أتى به املسيري من أطروحات دون
تمحيص أو تدبر ،باستثناء قلة قليلة ،كان من أبرزها مقالة محمود أمين العالم "في الرؤية املعرفية العامة للموسوعة" التي
انتقد فيها مشروع "أسلمة املعرفة" ،ومقالة رفيق بو شالقة التي جاء تحت عنوان "محورا العلمانية والحلولية في فكر
املسيري" .ناهيك عن مقاالت مجدي يوسف في مجلة الهالل في منتصف التسعينيات من القرن العشرين وردود املسيري
عليها ،وقد صدرت هذه املقاالت ضمن دراسات أخرى ملجدي يوسف في كتابه معارك نقدية (مكتبة األسرة ،القاهرة2003 ،؛
الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة .)2007 ،كما ظهرت ثالث مقاالت جيدة :األولى ليوسف زيدان بعنوان "مفهوم
الحلولية وتطبيقه في املوسوعة اليهودية" (موقع املؤلف على شبكة االنترنت) ،والثانية لرضوان السيد بعنوان "املسيري
ولعنة الغرب" (صحيفة الحياة 8 ،يوليو ،)2008 ،والثالثة لعصام حجازي بعنوان "عبد الوهاب املسيري بين دعاوى
األسلمة وأطروحات العلمنة" (مجلة الجزيزة الثقافية ،العدد .)2012 ،369
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