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املنى والر�ؤى ..قراءة فـي واقع الفكر الإ�سالمي املعا�صر
عبد اهلل املقبايل

لوال الر�ؤى ما ُب ِلغت املُنى .رغم كرثة م�شاريع النه�ضة العربية والإ�سالمية؛ �إال �أن م�ؤ�شر التحوالت العاملية املعا�صرة ،مازال يثبت �أن النه�ضة مزعومة,
وان الأمة ما زالت تتذيل ركب احل�ضارة الإن�سانية  ،لأنها  -بخت�صار  -تفتقد ر�ؤية للعامل باملعنيني النظري واال�سرتاتيجي ال�سيا�سي ،ح�سب ر�أي الباحث
واملفكر اللبناين ر�ضوان ال�سيد .يف مقالة بعنوان (ق�ضايا الفكر الإ�سالمي املعا�صر وم�شكالته :مراجعة نقدية للذات).

ح ��اول ر� �ض��وان ال���س�ي��د �أن ي �ق��دم ل �ل �ق��ارئ ط��رح��ا
حتليليا يبحث ف�ي��ه �أ��س�ب��اب ت� ��أزم ال�ف�ك��ر الإ��س�لام��ي
املعا�صر ،وغياب امل�سلمني عن �ساحة القوى العاملية
امل�ؤثرة .ق�سم ر�ضوان ال�سيد مقاله �إىل ثالثة �أق�سام،
ناق�ش يف الأول ثالثة اجت��اه��ات ع��رب� /إ�سالمية يف
تعليل �سوء العالقة بالعامل ،ويف الق�سم الثاين بحث
يف غياب ال��ر�ؤي��ة ال�شاملة للعامل من قبل الأو�ساط
الفكرية العربية الإ�سالمية ،وعزا ذلك �إىل الق�صور
املعريف ،واالفتقار �إىل ما �أ�سماه الوعي بالعامل� .أمّا
يف الق�سم ال�ث��ال��ث م��ن امل�ق��ال��ة ،فقد خ�ص�صه املفكر
اللبناين ملناق�شة املعوقات التي ت�سد الطريق يف وجه
املثقفني الإحيائيني والأ�صوليني يف �سبيل الإ�صالح
والنه�ضة .يف الثلث الأول من املقال ،عر�ض الكاتب
ثالثة اجتاهات يف الوطن العربي تباينت يف تعليلها
ل�سوء عالقة العرب بالعامل ،وفهم ظواهر الت�شدد
الديني �إزاء الأمم الأخرى وثقافاتها .االجتاه الأول،
اجتاه تربيري – وهو ال�سائد يف نظر الكاتب -يعترب
كل ت�صرفات العرب وامل�سلمني طوال قرن ون�صف من
الزمان �إمنا هي ردود �أفعال نظرية وثقافية �أو عملية
على عدوان الأمم الأخرى ،ويرى الكاتب �أ ّن �آثار هذا
االجتاه الفكري ملمو�سة يف كتابات ذات طابع درا�سي،
وب �ي��ان��ات حت �� �ش �ي��دي��ة ،وخ �ط��ب وف� �ت ��اوى ،وت�ف��ا��س�ير
للقر�آن ،وم�شروعات للد�ساتري .وتتجلى ر�ؤي��ة اتباع
هذا االجتاه  ،التربيري ،يف حتميل الآخر امل�س�ؤولية
عن الأزمة وت�شدد امل�سلمني لكونها عدوانية بطبعها
مل��ادي�ت�ه��ا ،وي���ش�ترك يف ت�ل��ك ال���ص�ي��غ امل�سيحية التي
�سادت يف الع�صور الو�سطى �إىل جانب تيارات ثقافية
ثالثة هي املا�سونية ،واملارك�سية والفرويدية .وقد
جابه امل�سلمون العرب هذا التعنت الغربي باحلركات
املناوئة لال�ستعمار ،عن طريق احلجاج الثقايف� ،أو
الن�ضال الفكري �ضد اال�ستعماريني واملب�شرين .كما
�سعوا �إىل بناء ثقافة �إ�سالمية للحفاظ على الهوية
ال�صلبة وال�ط�ه��وري��ة ال�ت��ي ح��اول ال�غ��رب ويحاولون
تذويبها .ويف رد فعل �أكرث عملية على الغرب ن�ش�أت
حركات ال�صحوة الإ�سالمية ،التي يحملها الكاتب
الكثري من �إخفاقات املرحلة.
�أ ّم � � ��ا االجت � � ��اه ال � �ث� ��اين ف �ه ��و اجت� � ��اه ال �ق��وم �ي�ي�ن

وال�ت�ق��دم�ي�ين ،ال��ذي��ن ي��رون �أ ّن ل���س��وء ال�ع�لاق��ة بني
العرب وامل�سلمني من جهة والعامل من جهة �أخرى
ط��رف�ين ول�ي����س ط��رف��ا واح� ��دا ،ه�م��ا ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي
خارجيًا ،وغياب حرية الر�أي والتعبري داخليًا .النظام
العاملي الذي متركز يف الغرب ،مل يكن �صراعًا دينيًا
بقدر ما كان �صراعًا على املوارد والنفوذ بني االحتاد
ال�سوفيتي والكتلة الغربية ،ولكن ال�ضحية دوما هو
ما عرف بالعامل الثالث ،ال��ذي يقع يف دائرته �سائر
العرب وامل�سلمني كما يرى الكاتب .امل�شكل يف الق�ضية
�أ ّن ثقافتي النظام العاملي اعترب كل منهما �أ ّنها قيمة
عاملية و�شاملة ،وبالتايل �أُهملت خ�صو�صية الأدي��ان
وال�شعوب الأخ��رى يف العامل الثالث كما اعترب كال
الطرفني �أ ّن عدم �إقبال امل�سلمني على هذه الثقافة
اجل ��دي ��دة �إمن ��ا ��س�ب�ب�ه��ا رج �ع �ي��ة الإ�� �س�ل�ام �أو تخلف
امل�سلمني امل�ستمر� .أ ّم��ا ال�ط��رف ال�ث��اين – كما �سبق
ذك��ره -فهو غياب حرية التعبري عن م�صالح النا�س
ومطاحمهم ،لكن الكاتب مل يبينّ الكثري حول هذه
النقطة ب��ل انتقل للحديث ع��ن ر�أي التيار الثاين،
ت �ي��ار ال �ق��وم �ي�ين ،يف ح��رك��ات ال �� �ص �ح��وة ،ح �ي��ث ذك��ر
�أ ّنهم يفتقرون �إىل فهم التجربة التاريخية العاملية
ل�ل�إ��س�لام ،كما يفتقرون �إىل فهم وا��س��ع للتطورات
املعا�صرة يف املجاالت العربية والإ�سالميّة

وال�ع��امل�ي��ة� .أ ّم��ا االجت��اه ال�ث��ال��ث ،يف فهم ت�ط��ورات
العرب وامل�سلمني بالعامل ،وهو توجّ ه جمموعة من
املراجعني النقديني -كما نعتهم الكاتب -وهم يرون
�أ ّن ج��وه��ر امل�شكل ه��و ب��الأ��س��ا���س �سيا�سي اقت�صادي،
فعجز العرب �سيا�سيًا واقت�صاديًا دفعهم �إىل التفكري
وال �ت ��أم��ل يف م���ش�ك�لات�ه��م م��ع ال �ع��امل ،م�ث��ل م�شكلة
فل�سطني ،واحلروب الأهلية!
يف الثلث الثاين من املقال -وهو �صلب املو�ضوع-
ي���ش��ن ال�ك��ات��ب ه�ج��و ًم��ا ع�ن�ي� ًف��ا ،م�ب��ررًا�� ،ض��د ال�ع��رب
وامل�سلمني من املعا�صرين ،حيث ي��رى �أ ّن ال�ق��راءات
ال �ع��رب �ي��ة ل �ل��دي��ان��ات وال �ث �ق��اف��ات غ�ي�ر ال �ع��رب �ي��ة يف
اخلم�سني عامًا الأخ�يرة ن��ادرة ،وي�ؤكد �أ ّن العرب مل
يعنوا – �أ�صال� -إال بعالقتنا املت�أزمة مع الغرب ،فيما
كانت الدرا�سات التي تدر�س الآخ��ر ن��ادرة� ،إال بع�ض
الدرا�سات عن اليهود .ويتمنى الكاتب �أ ّنها مل تكن
لأ ّنها ال حتوي معارف حقيقية وتغلب عليها النزعة
اجل��دال�ي��ة ال�ق��دمي��ة ك�م��ا �أ��س�م��اه��ا .يت�صاعد غ�ضب
ر�ضوان ال�سيّد يف منت�صف املقال في�صب جام غ�ضبه
على املثقفني ال��ذي��ن مل يجد لهم درا��س��ة عربية �أو
حتى مرتجمة �إىل العربية يف ن�صف القرن الأخ�ير
عن احل�ضارات و�سنن قيامها وتطورها وانحطاطها،
تت�سم بالعر�ض املو�ضوعي� ،أو عر�ض املعلومات

امل�ف�ي��دة .ث � ّم ي��ؤك��د ال�ك��ات��ب �أن�ن��ا ال منلك يف الفكر
العربي والإ��س�لام��ي املعا�صر ر�ؤي��ة للعامل ،ال باملعنى
النظري ،وال باملعنى اال�سرتاتيجي/
ال���س�ي��ا��س��ي .وم��ا ذل��ك �إال ج��زء م��ن ق���ص��ور م�ع��ريف
�شديد يقع يف �أ��ص��ل ه��ذه الأزم��ة املتفجرة� .إذا اخللل
فينا؛ �إذ مل نهتم البتة بتطوير �أنف�سنا معرفيًا ،وال
بتكوين ر�ؤي��ة حقيقية ووا�ضحة تقودنا لتحقيق املنى
والآم��ال والتطلعات .ثم يحاول الكاتب �سوق الدليل
«ال�ف��اق��ع» كما �أ��س�م��اه على عالقتنا امل�تردي��ة بالعامل،
وغربتنا عن عاملية الإ�سالم ،وعن التعددية التي كتبنا
فيها ومل ن�ع�ه��ا .ويف الق�سم ال�ث��ال��ث والأخ�ي�ر من
م�ق��ال�ت��ه ،ع��اد ر� �ض��وان ال���س�ي��د ل�ي��ؤك��د �أ ّن �أزم ��ة الفكر
الإ� �س�ل�ام ��ي وال �� �س �ي��ا� �س��ات الإ� �س�ل�ام � ّي ��ة ت �ع��اين �أزم ��ة
ط��اح�ن��ة ،وه��ي ب��الأ��س��ا���س �أزم ��ة وع ��ي ،ف�م�ق��دار ال��وع��ي
الثقايف والديني ال�سائد ال ي�سعفنا البتة يف الت�صدي
للم�شكالت احلقيقية يف ال�ع��امل وم�ع��ه ،كما ي�ستدرك
ال�ك��ات��ب لي�شري �أ ّن الآخ ��ر لي�س ب��ري� ًئ��ا مت��ا ًم��ا م��ن كل
ال�ت�ه��م امل�ن���س��وب��ة �إل �ي��ه ،ل�ك��ن ه��ذا ال ي�ب�رر اال�ست�سالم
واخل���ض��وع ال�ت��ام�ين .حتى املثقف يف نظر ال�سيّد بات
ج��زءًا م��ن ال�ع��بء ال��واق��ع على الأ ّم ��ة .وق�ب��ل �أن ينهي
ال�ك��ات��ب مقاله ي�ع��اود ال�ه�ج��وم على ح��رك��ات الإ��ص�لاح
الديني التي باتت ت�صرفاتها معو ًقا يف �سبيل النهو�ض
مبا حتمله من عدوانية وا�ستبداد .اخلال�صة �أ ّن املنى
كثرية ،وال��ر�ؤى املو�صلة �إليها �ضيّقة وقليلة� ،إذ على
الأمة كما يرى ر�ضوان ال�سيد �أن ت�ستفيد من �أخطاء
احلركات الإ�صالحيّة الدينية وتتجاوز عتبات اجلدل
العقيم �إىل ر�ؤي ��ة وا��س�ع��ة �شاملة ل�ل�ع��امل ،تطلع على
احل���ض��ارات الأخ ��رى وتتفاعل معها .فم�شكل العرب
الأول يف ذواتهم ،التي تركن �إىل الدعة وال�سكون ،و�إذا
ما حاولت التقدم ا�صطدمت بر�ؤية �ضيّقة للعامل ال
متكنه من التفاعل احل�ضاري ،وال تو�صله �إىل قيادة
العامل� .إ ّن مقال ر�ضوان ال�سيد �إ�ضافة ثمينة للمكتبة
العربية ،اجتهد يف مناق�شة ق�ضية �شائكة ومقلقة لكل
املفكرين العرب،
مبختلف تيّاراتهم .كما بحث جديًا يف �أ�سرار ف�شل
م�شاريع النه�ضة العربية والإ�سالميّة .لقد ك��ان من
الأف�ضل لو ط��ور ه��ذا املقال �إىل كتاب ،حيث يتمكن
من �إي��راد الأدل��ة وال�شواهد على ما يذكر ،خ�صو�صً ا
ما �أورده يف الثلث الأول من املقال.
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