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العامل الإ�سالمي ..وحدة جغرافيا �أم وحدة عمل؟!
مبارك احلمداين

من الق�ضايا الأ�سا�سية واملهمة يف �سياق البحث املمنهج حول م�شروعية كيان �سيا�سي �أو ثقايف �أو جغرايف �أو اجتماعي معني �أو يف م�س�ألة البحث عن واقعه
وم�ستقبله يقت�ضي الأمر بال�ضرورة تفكيك املفاهيم الأ�سا�سية املرتبطة به .وقيا�س عمق الوجود الفكري والتطبيقي لهذه املفاهيم يف الوعي االجتماعي
اجلماهريي من ناحية ويف مالب�سات الواقع املعا�ش من ناحية �أخرى .ففي �أطروحته املعنونة بعنوان“ :العامل الإ�سالمي وامل�ستقبل” يذهب الباحث
�سعيد بن�سعيد العلوي �إىل ا�ست�شراف م�ستقبل العامل الإ�سالمي بالدر�س والتحليل بناء على معطيات الواقع الذي تعي�شه �أقطاره .ورغم �أن الأطروحة
يف تقديري ت�سري يف خط غري متزن منهجياً نوعاً ما من زاويا التعاطي مع الق�ضية �إال �أن الدالالت واملقاربات التي بنى عليها العلوي هذه الأطروحة يف
ال�شق املهم منها هي الدالالت الأكرث �أهمية يف �سبيل ا�ست�شراف م�ستقبل العامل الإ�سالمي.
�إن م�صطلح ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ال��ي��وم �إذا م��ا ذه��ب��ن��ا �إىل اع��ت��ب��اره
جزءًا من النظام الدويل املكوّن من عدة نظم دولية فرعية� :إقليمية
ونوعية -فهو بح�سب باحثني ي�شري �إىل جمموعة ال��دول الإ�سالمية
و�إىل امل�سلمني يف دول �أخ��رى؛ وهو بالأ�سا�س (م�صطلح جيو�سيا�سي)
يرتجم واقع الأمة الإ�سالمية احلايل ،خا�صة من حيث عدم ان�ضوائها
يف �إط��ار دول��ة واح��دة .وهو يف �شق منه قائم على �أ�س�س عقدية بحيث
ي�صطلح على كونه مفهوما معرفيا يعك�س ر�ؤية امل�سلمني يف الأقطار
الإ�سالمية وغ�ير الإ�سالمية �إىل �أنف�سهم يف �ضوء وج��وده��م العاملي
واحل�����ض��اري ون��ظ��رت��ه��م �إىل الآخ����ر وف���ق امل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي يبنى عليها
وج��وده��م احل�ضاري .وعليه ف���إن الرابطة العقدية (كمحور �أ�سا�سي
معريف) يتكئ عليه هذا املفهوم هي التي من املفرت�ض �أن تكون تربط
بني �شعوب متنوعة الأقوام والأعراق والألوان والأجنا�س تنتمي لهذه
الأمة ،ويذهب البع�ض �إىل مناق�شة املفهوم يف �شقه ال�سيا�سي بالنظر
للعامل الإ�سالمي ككيان دولة له �أبعاده وقواماته وتنظيماته..
وعليه يف �ضوء التحليل املفاهيمي ال�سابق ف���إن البحث يف ق�ضية
العامل الإ�سالمي والأبعاد املرتبطة به �سواء كانت �أبعادا تاريخية �أو
راهنية �أو م�ستقبلية يقت�ضي حتديد مدخل �أ�سا�سي للمناق�شة ،هذا
امل��دخ��ل ينطلق ب��ال�����ض��رورة م��ن ب��واب��ة املفهوم ال��ذي نناق�ش منه هذا
العامل �سواء كان يف بعده الإيديولوجي �أو ال�سيا�سي �أو اجليو �سيا�سي �أو
الثقايف .باعتبار �أن حتديد هذا املدخل ي�سهم يف الفهم العميق وامل�ؤ�صل
للق�ضية .وه��ذا ما مل جن��ده حا�ضراً يف حتليل العلوي يف �أطروحته.
فالأطروحة تتقاطب بني املفاهيم الإيديولوجية واملفاهيم املعرفية
وال�سيا�سية يف �سبيل ا�ست�شراف م�ستقبل العامل العربي.
يتطرق العلوي يف مقالته �إىل تبيان املنعطفات التاريخية البارزة
وامل���ؤث��رة التي �أث��رت على مفهوم العامل الإ�سالمي داخ��ل بناء الوعي
ال��ع��ام م��ن زاوي���ة و�إزاء وج���وده احل�����ض��اري م��ن زاوي���ة �أخ����رى .وه��و يف
تف�صيله للأحداث هذه جنده ميار�س نف�س الت�أرجح يف م�س�ألة مداخل
الفهم غ�ير �أن ه��ذا ال��ت��ن��وع يف ���س��رد الأح����داث رمب��ا ي�سري نحو هدف
وا���ض��ح وه��و ان��ت��ق��اء الأح����داث الأك�ث�ر فاعلية يف ال��ت���أث�ير على الوعي
الإ���س�لام��ي ال��ع��ام .فيتحدث العلوي �أن هناك �أرب��ع حمطات �أث��رت يف
وجود العامل الإ�سالمي ويف �صورة الوعي الرا�سخة يف العامل الغربي
عن هذا العامل.
املحطة الأوىل حرب �أكتوبر 1973م  -حيث يذكر �أن من نتائجها
االرت���ف���اع احل��ا���ص��ل يف �أ���س��ع��ار ال���ب�ت�رول ،وم���ن ث��م اك��ت�����ش��اف الإ���س�لام
“خ�صماً” يتهدد ال��رف��اه الأم��ري��ك��ي خ��ا���ص��ة .وامل��ح��ط��ة الثانية،هي
“حمطة الرهائن”  -الرهائن الأمريكيني الذين ا�ستمر احتجازهم
يف ال�����س��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة يف ط��ه��ران ���ش��ه��وراً ع��دي��دة مت�صلة ،و�صادمة
للوعي الثقايف الأم��ري��ك��ي� .أم��ا املحطة م��ا قبل الأخ�ي�رة  -يف الرحلة

اجلنونية التي قطعها الوعي الغربي وقد �س ّلم القيادة لو�سائل الإعالم
وا�ست�سلم لتوجيهها وحكمها خ�صو�صاً يف العقد الأخ�ير م��ن القرن
املا�ضي .و�أما املحطة الرابعة  -حمطة الو�صول واكتمال ر�سم ال�صورة
“اجلديدة” يف الوعي الثقايف الأمريكي خا�صة  -وال جدال يف ذلك
 احل��ادث الإجرامي ال�شنيع الذي كانت الواليات املتحدة الأمريكيةعر�ضة له يف يوم احلزن والأ�سى ،يوم � 11سبتمرب 2001م.
ول��ك��ن ق��ب��ل ه���ذا ك��ل��ه ن��ط��رح ال��ت�����س��ا�ؤل ع��ل��ى ال��ع��ل��وي .ه���ل م���ا زال
م�صطلح ال��ع��امل الإ���س�لام��ي على ذات امل�ستوى م��ن تقاطبات املعنى.
مبعنى �أدق �أنني �شخ�صياً �أذه��ب يف اجتاه �أولئك الذين ا�ستحدثوا يف
تنقيبهم البحثي النظر �إىل مفهوم العامل الإ�سالمي بالرتكيز على
(وح���دة ال��ع��م��ل) ب���د ًال م��ن (اع��ت��ب��ارات اجل��غ��راف��ي��ا) وم��ن ه����ؤالء املفكر
الكبري د.جمال حمدان ال��ذي يقول يف �إح��دى �أطروحاته “�إن وحدة
العامل الإ�سالمي هي وح��دة عمل ولي�ست وح��دة كيان ،وح��دة �إ�سالم
ولي�س وح��دة م�سلمني ...و�أن��ه فيما ع��دا ال��وح��دة الدينية امل���ؤك��دة ،ال
ميثل العامل الإ�سالمي وح��دة طبيعية ب�شرية ”...وم��ن ثم يقرر �أن
“اجلغرافيا والقومية مثلتا العائق التاريخي �أم��ام تكوين الإ�سالم
كقوة – دولة”.
وكلنا يعلم �أي�ضاً يف زاوي��ة �أخ��رى �أن م�س�ألة جتزئة ج�سد العامل
الإ�سالمي بعد انهيار دول��ة اخلالفة وتق�سيمها �إىل نحو �ستني دولة
وم��ع انت�شار ظ��اه��رة ال��دول��ة القومية �أ���ص��ب��ح ال��ع��ام��ل اجل��غ��رايف غري
ذي ج��دوى يف م�س�ألة النظر �إىل �أب��ع��اد ال��ع��امل الإ���س�لام��ي والظاهرة
الإ�سالمية حيث �صارت خريطة العامل الإ�سالمي ت�ضم بالإ�ضافة �إىل
الدول القومية املو�صوفة بالإ�سالمية� )26( ،إقلي ًما �إ�سالميًّا متمتعًا
باحلكم الذاتي� ،أو كائ ًنا �ضمن دول غري �إ�سالمية يقطنها خم�س �أبناء
الأمة الإ�سالمية ،ومن َثم مل تعد خريطة العامل الإ�سالمي ال�سيا�سية
ت�ستند �إىل �أي منطق .وعليه ف�إن املفهوم من الزاوية اجلغرافية �أ�صبح
ال يعرب عن وحدة حقيقية ومن هنا ننطلق �إىل النظر �إليه من زاوية
العمل التي هي الأخرى جند عندها �أن املفهوم ي�سري لي�صبح مفهوماً
�إ�شكاليا يفتقد �إىل التحديد ال��ت��ام يف ظ��ل ه��ذا التنافر الوا�ضح بني
�أقطار العامل الإ�سالمي ويف ظل هذه الإ�شكاالت ال�سيا�سية والفكرية
التي تنه�ش اجل�سد الإ���س�لام��ي ب�شكل ،وم��ن هنا فقد �أ�صبح التعبري
ال�شكالين ملفهوم العامل الإ�سالمي �إمنا هو قا�صر من خالل التعبري
عنه من خ�لال كيانات وم�ؤ�س�سات �أو تنظيمات مثل منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي مث ً
ال.
ويف �إط����ار ا���س��ت�����ش��راف م�ستقبل ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ي��ط��رح العلوي
ثالثة �أ�سئلة رئي�سة معترباً �أن يف الإج��اب��ة عليها يجد احل��دي��ث عن
م�ستقبل العامل الإ�سالمي مادته و�شرعيته معاً .ال�س�ؤال الأول يتعلق
باملقت�ضيات املنطقية والأ���س�����س الثقافية العميقة التي جتيز القول

بالوحدة يف احلديث عن العامل الإ�سالمي .حيث يخل�ص العلوي �إىل
�أن الدين الإ�سالمي يكت�سي دينامية وحرك ّية جتعله يف حركة دائِبة ،يف
حال من اليقظة واحليوية يحمل عليهما ذلك املعيار الإلزامي الذي
ي�ست�شعر املجتمع الإ���س�لام��ي �أو “اجلماعة” الإ���س�لام��ي��ة يف معناها
ال�شمويل الذي يت�سع في�شمل كل من كان ينطق بال�شهادتني ويعي ذاته
داخل “ن�سق كلي” ،كما يعيها يف االنتماء �إىل جماعة امل�سلمني .وهذا
يف تقدير العلوي رك��از �أ�سا�سي من ال��رك��ازات الثقافية يف النظر �إىل
م�ستقبل العامل الإ�سالمي.
�أما ال�س�ؤال الثاين الذي يطرحه العلوي فهو ي�سعى من خالله �إىل
الإجابة عن م�بررات الوحدة يف عامل �إ�سالمي �سمته التنوع الثقايف.
ويخل�ص �إىل القول ب�أن الهوية الثقافية الإ�سالمية ال تقوم عائقاً يف
وجه دع��وة “العاملية” بل �إنها على العك�س من ذل��ك ،تعمل على دعم
تلك العاملية ومتكينها من �أ�سباب الفعل وهي كذلك لأن االنفتاح على
“الكونية” كان هو ال�سمة الأ�سا�س التي ميزت احل�ضارة الإ�سالمية
ف�أك�سبها الطابع الذي كان مميزاً لها يف الوجود الب�شري.
�أم���ا ال�����س���ؤال ال��ث��ال��ث ف��ه��و يت�صل مب�ب�ررات ع��ن ال��ع��امل��ي��ة -وم��ن ثم
حظوظ الوجود والنجاح يف امل�ستقبل للإ�سالم و�أه��ل��ه .ويخل�ص فيه
�إىل القول �إىل اعتبار �أن التحديات الداخلية التي يعرت�ضها العامل
الإ�سالمي �أخطر من التحديات اخلارجية التي ت���ؤرق��ه .حيث تتخذ
ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات ���ص��وراً وم��ظ��اه��ر �شتى وت��رت��ب��ط ب���أ���س��ب��اب مو�ضوعية
(ارت��ف��اع ن�سب الأم��ي��ة يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ،وارت��ف��اع ن�سب البطالة،
والفقر املدقع� ،ضعف املجتمع امل��دين ،هيمنة دولة اال�ستبداد )...ويف
تقدير العلوي �أن رفع هذه التحديات جميعها هو ال�سبيل �إىل االنت�صار
للق�ضية التي تق�ضي باملواءمة ال�سعيدة بني التنوع الثقايف يف العامل
الإ�سالمي مع الوعي بوحدة االنت�ساب �إىل الهوية الثقافية امل�شرتكة
وبني االنفتاح على الكونية والعاملية.
�إن النظر يف ق�ضية ا�ست�شراف م�ستقبل العامل الإ�سالمي ينطوي
يف تقديري على �أبعاد �أعمق و�أكرث جذرية مما تطرق �إليه العلوي يف
�أطروحته هذه .ذلك �أن قوامات ومعطيات النظر يف امل�ستقبل تدخل
عليها م��ت��غ�يرات ك��ث�يرة وت��ت��ف��اوت ن�سبة ت���أث�ير ه��ذه امل��ت��غ�يرات يف بناء
�صورة امل�ستقبل عرب الأي��ام .فهناك العامل االقت�صادي ال��ذي هم�شه
جزئياً العلوي .وهناك العامل التقاين .والعامل العلمي واملعريف� .إن
الق�ضية �أبعد ما تكون اليوم من االتكاء على ر�سالة الإ�سالم كوحدة
�أ�سا�سية توحد دول العامل الإ�سالمي .فالأمر يتعدى ذلك �إىل �ضرورة
اال���س��ت��ي��ع��اب ال��دق��ي��ق مل��ع��ط��ي��ات ه���ذه ال��ر���س��ال��ة وحت��والت��ه��ا احل�����ض��اري��ة
وتبدالتها الزمانية واملكانية  .وهذا ما ال ن�ستطيع الو�صول �إليه �سوى
عن طريق القب�ض على قوامات احل�ضارة الكربى و�أدواتها املثلى.
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