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ه                      د ان ي ال ب نهضوي في زمن االنحطاط الشاب الذي قرأ يوم امس نبذة عن حياة الشيخ عبداهللا العاليل
ة من رجل نهضوي، من دون ان         . فرك عينيه قبل ان يصدق، اذا صّدق   ى مقرب ا نعيش عل أهكذا آن

اد  فهو، حتى لو تيّسر له االطالع على مؤل. ننتبه اليه؟ معذور هو هذا الشاب بالطبع     فات العاليلي المع
ا  د (طبعه ضل دار الجدي ة     ) بف شهد المفارق ام م ه ام رك عيني ان ف ضا، ولك ّدق اي ان ص ا آ ل : لم عق

راءة                           ده، ومن دون المرور بق د عب شيخ محم ر المصلحين ال ا في ارث آبي اصالحي يستعيد بعض م
وق ي لعصر النهضة، وف دور التثقيف ستكمل ال ويري ي ه، وَنَفس تن يد رضا ل شيخ رش ّم ال ه ه ك آل  ذل

اء                رى الفقه اد ان ن تحديثي قاد الشيخ االزهري الى الخوض في نمط من التجارب السياسية لم نعد نعت
.يخوضونها، ال في لبنان وال في بقية انحاء العالم االسالمي

ا نهضويًا                             ّسد روح سن فظل يج ه طعن في ال ة؟ هل الن ي مفارق  فما الذي حصل حتى اصبح العاليل
و ًا ي ات يتيم شيخ  ب ة ال تكتب عن متاه ي س ة الت اط؟ ال شك ان الرواي ا بانحط زمن انحطاط م صار ال

ة               ه ستكون ممتع يس زمن يد في زمن ل شته احواال            . الراشد الرش ضا ستكون تفاصيل معاي ة اي وممتع
ا في االمر والنهي                  ستمر مرجع لكن األمر   . جعلت منه علمًا بين االعالم، وربما اولهم من دون ان ي

ه االسالم          يذهب ابعد من   ذي ُأخضع ل ة، ليطاول صلب التحريف ال  حال العاليلي، مهما تكن نموذجي
وم       ة             " االصول "المعاصر، حين انقلب مفه ادة الفكري ع الري سلفية من موق ه االصولية وال وانقلبت مع

ل                     الم، ب والسياسية الى موقف التراجع واالنحدار، وتحّولت عند ذلك ليس فقط صورة االسالم في الع
اة صورة   ى الحي ال عل ان االقب ى الموت مك وق ال ّل الت سهم، وح سلمين عن انف ا مجرد . الم ا طبع انه

.صدفة أن رحل الشيخ العاليلي يوم هّز باريس انفجار يستقي مبرراته من مفهوم ضيق للجهاد
صية          وال الشخ ول االح ان ح ي لبن ستفحل ف دأ ي جاال ب ع س شيخ قط أبين ال دفة ان ت ضا ص ي اي  وه

ة اآم الديني ين . والمح ا ب ة طبع ري"وال عالق اد الجزائ ه ال " الجه ضال عن ان ة، ف سجاالت اللبناني وال
ه ي قول م يرغب ف ا ل ل الراحل م صور . يجوز تأوي ذه ال د ه ر التوقف لحظة عن ن غي ه ال يمك اال ان

ي المشرقة عن                    ا لمتناقضة، على األقل ألن مثل هذه التناقضات هي التي آانت تحجب صورة العاليل
ه ذي ال يعرف شاب ال ّم   . ال ل ع اقض؟ وه ل زال التن ة، فه ضة الثاني االت النه ر رج د رحل آخ ا وق ام

ا ال يموت فيجعل من النهضة            ده م  السواد؟ حسبنا ان في ارث العاليلي آما في ارث الشيخ محمد عب
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