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مـــ�أزق الفكــــر الإ�ســــالمي
�إميان احلو�سن َّية

لقد عاي�ش املجتمع العربي والإ�سالمي يف ال�سنوات املن�صرمة انطالق �أطروحة “احلرب على الإرهاب» من قبل اجلانب الأمريكي وحلفائه ،والذي قوبل
هو الآخر يف خطابات الإ�سالميني ب�أنه “حرب على الإ�سالم» ككل ،ولو حاول الطرف الأمريكي تخفيف حدة الهجوم هذا بقوله �إن هناك �إ�سالما معتدال
و�آخر متطرفا ،كما يذكر الباحث واملفكر “ر�ضوان ال�سيد” يف بحثه “م�آزق الفكر الإ�سالمي املعا�صر”.
فظهرت الكثري من الكتابات العربية والإ�سالمية والتي اعتربت هذا املوقف الأمريكي �شماعة للهجوم على الدين الإ�سالمي واحتالل الأرا�ضي العربية
والإ�سالمية واال�ستفادة من مواردها ،كما �أنه رغبة قوى الغرب وحلفائه يف ن�شر ثقافته وقيمه على ح�ساب احل�ضارات الأخرى فيما ي�سمى بالأوحدية
احل�ضارية و�صراع احل�ضارات ل�صالح القيم الغربية وامل�سيحية /اليهودية على ثقافة امل�سلمني وح�ضارتهم.
وق��د �أدى ذل��ك �إىل االع��ت��ق��اد ب���أن��ه ال انق�سام يف ال��وع��ي العربي
والإ����س�ل�ام���ي و�أن ال�����ص��راع ه��ن��ا ف��ق��ط ب�ين ج��ان��ب�ين“ :الأمريكي
وحلفائه” و” امل�سلمني” ،ف�ل�ا وج����ود �إال ل���ه���ذا ال�������ص���راع بني
القطبني.
ف�أ�صبح ال�صوت العربي والإ�سالمي ال يلتفت كثريا ل�صراعاته
الداخلية واملتغريات التي حت�صل فيه ،بقدر التفاته و�إميانه ب�أن
ال�صراع هنا فقط من جانبني؛ طرفاه :الأنا (امل�سلمون) ،وطرفه
القا�صي الآخر (الأمريكي وحلفا�ؤه).
وم���ن ه��ن��ا ع��م��د ر����ض���وان ال�����س��ي��د �إىل ت��ق�����س��ي��م ب��ح��ث��ه �إىل ث�لاث
�أط��روح��ات؛ وه��ي� :أنّ ال�صراع على الإ���س�لام م���زدوج ،والثانية �أن
خطاب احلل الإ�سالمي امل�ستند على فكرة قيام الدولة على الدين
هو خطاب م�ستجد �أف��رزت��ه الأزم���ة ال�سيا�سية ،والثالثة �أن م���أزق
الفكر الإ�سالمي يتعلق بالر�ؤية ال�سائدة للعامل فيه.
ففي الأطروحة الأوىل يذكر ال�سيد ال�صراع الذي يوجد داخل
الإ�سالم ذاته ،بحديثه عن التيارين الإ�صالحي وال�سلفي اللذين
ظهرا قبل قرن ون�صف تقري ًبا ،فالتيار الإ�صالحي يريد حتقيق
�إ���ص�لاح دي��ن��ي ،مب��ا يتنا�سب م��ع متطلبات ال��ع�����ص��ر ال��راه��ن ومب��ا
يحقق الندية مع الغرب ،من �أجل تقدم مدين و�سيا�سي ،بعيدًا عن
التقليد الإ�سالمي ،فهي حركة ت�شبه يف بدايتها ،حركات الإ�صالح
الديني يف �أوروبا قبل الثورة الفرن�سية ،بينما يُريد التيار ال�سلفي،
العودة لأ�صول ال�سلف “ ،املا�ضي” ،و�إ�سقاط ر�ؤيتهم على الواقع
من �أجل �صون الهوية الإ�سالمية.
وقد �ضعف التيار الإ�صالحي يف حقبة ظهور الدولة الوطنية،
لأن��ه��ا تخلت ع��ن��ه ،ولأن ال�سلفية و�شقيقاتها م��ن ح��رك��ات �صون
ال��ه��وي��ة ،جعلت م��ن ه���ذا امل�����ش��روع ،وك���أن��ه م�����ش��روع ل��ه��دم الثقافة
الإ�سالمية ،ولي�س �إ�صالحياً.
«وهكذا ن�شهد منذ عقود وبداخل الإ�سالم �صراعاً بني الإحيائية
الإ�سالمية ذات ال�شعبتني :ال�سلفية والأ�صولية من جهة ،والتقليد
الإ���س�لام��ي م��ن جهة ثانية ،كما ن�شهد �صراعا �آخ��ر �أظ��ه��ر و�أ�شد
وبداخل الإ�سالم �أو العامل الإ�سالمي :بني الإحيائية ذات ال�شعبتني
من جهة واحلكومات العربية والإ�سالمية من جهة ثانية”.
�أما يف الأطروحة الثانية :فقد حتدث ال�سيد عن فكرة الإ�سالم
والدولة ،و�أن الإ�سالم نهج حياة ال يقت�صر فقط يف �أركان الإ�سالم
و�إمن��ا ي�شمل كل جوانب احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها.
ومن هنا ظهرت فكرة (الدولة الإ�سالمية وتطبيق ال�شريعة) و�أن
احلل لكل �أزماتنا هو بتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ال�صاحلة لكل
زمان ومكان.
والغريب �أن تطرح هذه الفكرة بهذا ال�شكل العام والف�ضفا�ض؛
ال����س���ت���ث���ارة ال�������ر�أي ال����ع����ام ،ب���ع���ي���دًا ع���ن ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا واالخ���ت�ل�اف���ات
واالج��ت��ه��ادات ال��داخ��ل��ة فيها ،وي���رى ال�سيد �أ ّن��ه��ا ف��ك��رة م�ستجدة،
نتيجة الأزم���ة ال�سيا�سية التي يعي�شها الإن�����س��ان العربي م��ن قبل

�أنظمته الداخلية وال��ه��ج��وم ال��غ��رب��ي ،فالفقهاء امل�سلمون �سابقاً
كانوا يعتربون م�س�ألة الإم��ام��ة من االجتهاديات وامل�صلحيات ال
التعبديات ،و�أي�ضاً اعتبار ال�شريعة م�صدر كل ال�سلطات ،بينما يرى
الفقهاء امل�سلمون �أن املرجعية للجماعة و�إجماعاتها (مرجعية
اجل��م��اع��ة وم�����ش��ارك��ة اجل��م��ي��ع يف ال�سلطة ال��دي��ن��ي��ة وال�سيا�سية).
فاجلماعة هي التي حتت�ضن الن�ص والدين وت�ستقل ب�إدارة �ش�أنها
العام ولي�س الن�ص هو الذي يحت�ضنها؛ فمركزية الن�ص ت�ؤدي �إىل
ن�شوء طبقة كهنوتية حتتكر املرجعية لها.
وختم ال�سيد بحثه بعر�ض �أطروحته الثالثة والتي تتحدث عن
“ر�ؤية العامل”� ،أي كيف يرى امل�سلمون العامل؟ وذكر فيه �أنّ عددًا
من الفقهاء كانوا ي�ؤمنون ب���أنّ اجلهاد هو لي�س فقط دف��اع��اً عن
النف�س ،بل �إنّ اجلهاد م�شروع (للكفرة) ،وبالتايل ينق�سم العامل
�إىل �شطرين :ال�شطر امل�سلم ،وال�شطر الكافر ال��ذي ي�شرع قتاله
ولو مل يعتدِ علينا ،وك�أن عالقة امل�سلم بالعامل هي عالقة مبنية
على “االعتقاد” ولي�س امل�شاركة الإن�سانية .كما �أنّ هناك عقيدة
ال����والء وال��ب�راء وال��ت��ي ح��ف��رت م��زي��دا م��ن ال��ف�����ص��ل ب�ين امل�سلمني
والعامل.
وم���ن ه��ن��ا ن���رى �أن ال�����ص��راع ل��ي�����س ف��ق��ط ب�ي�ن ال���ط���رف امل�سلم
واجلانب الأمريكي وحلفائه وح�سب ،بل �إنّ امل�سلمني �أنف�سهم يف
داخل منظومتهم ،يعانون من �صراعات.
و�إن احل��ل ال يكمن يف ع�صا �سحرية يف ليلة و�ضحاها ،ب��ل �إن��ه

ت�ضافر ج��ه��ود� ،سيا�سية واج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ،ل���ر�أب ال�����ص��دع يف
الداخل.
حقيقة� ،أرى �أنّ ال�سيد وف��ق يف ت��ق��دمي بحثه ويف طريقته يف
حتليل �أطروحاته الثالث ،و�أوافقه على �أ ّنه لي�س �صراعا فقط بني
الأن��ا والآخ��ر ،بل حتى هذه الأن��ا ت�شهد يف داخلها انق�سامات ال بد
من االلتفات لها� ،إن امل�شكلة يف العقل العربي والإ�سالمي� ،أنه عقل
حدي ،ال يرى �إال الأبي�ض والأ�سود ،مما يجعل ر�ؤيته �ضيقة ،ف�إما
�أن��ت و�إم��ا �أن��ا� ،إم��ا امل�سلمون و�إم��ا الكفار� ،إم��ا �أن تكون من مذهبي
و�إال ت��ك��ف��ر� ،إم���ا �أن ت���ؤم��ن بتطبيق ال�شريعة و�إم���ا �أن ت��خ��رج من
الدين ،وهكذا ،وهذه الر�ؤية ال تخلق �إال انف�صاالت يف �أر�ض الواقع
ال ان�سجام بينها ،كما �أن ثقافة الت�شابه التي تربى عليها الإن�سان
امل�سلم يف بيئته ت�ساهم يف تر�سيخ ذلك ،فمنذ نعومة �أظفارنا ونحن
نتعلم ثقافة الت�شابه يف كل ر�ؤان��ا و�أف��ك��ارن��ا ،ويتم تعزيزها يف كل
م��ك��ان ،اب��ت��داء م��ن الأ���س��رة وان��ت��ه��اء ب��امل��در���س��ة وامل��ح��ي��ط اخل��ارج��ي،
و�إق�صاء ثقافة االختالف ،وجعلها تهديدا لأمن املجتمع و�سالمته،
ويلعب العامل ال�سيا�سي � ً
أي�ضا دورا مه ًما جدًا يف ت�ضييق اخلناق
على حرية الر�أي والتعبري ،و�إق�صاء التعددية ،بحجة احلفاظ على
�أمن الدولة ،وافتعال امل�شاكل بني �أبناء املجتمع الواحد للحفاظ
على �سلطته �أطول فرتة ممكنة.
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