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ذو الحجة 1436هـ  -سبتمبر 2015م

�أهم َّية مراجعة اخلطاب الإ�سالمي
قي�س اجله�ضمي

يتناول الكاتب تركي علي الربيعو يف جملة الت�سامح يف مقالته «الإ�سالم و�ضرورة اخلروج من دائرة الفتنة :حظوظ املراجعة» مدى �أثر مراجعة
اخلطاب يف الإطار ال�سيا�سي واالجتماعي للجماعات الإ�سالمية؛ بهدف ت�صحيح م�سار الأفكار غري املو�ضوعية التي َت�سِ م الإ�سالم بالعنف والإرهاب،
خ�صو�صا تلك التي ظهرت بعد احلادي ع�شر من �سبتمرب؛ حيث يُق ِّرر ال�سيد عبدالرحمن اليو�سفي رئي�س الوزراء املغربي بني عامي  1998و2002م
�أنه ال توجد �أي دوافع �أو �شروط مو�ضوعية تربر الإرهاب؛ لأ َّن من يُبيح �إراقة دماء الآخرين هو كالذي ميلك ح َّق ُما�سبة الإن�سان على مُعتقداته
و�إميانه .فاخلروج من دائرة الفتنة يقت�ضي مراجعة �ضرورية للتيارات ال�سيا�سية املرتبطة باجلماعات الإ�سالمية ،خا�صة تلك التي اتك�أت على
«النظرية التكفريية» -كما ي�صفها منت�صر الزيات يف كتابه «اجلماعة الإ�سالمية :ر�ؤية من الداخل»� -إذ تقوم هذه النظرية على تكفري احلكم و�أعوانه
واملجتمع ،وال بد �أي�ضا من مراجعة حقيقة دور الدين يف ال�سيا�سة ودور ال�سيا�سة يف ا�ستغالل الدين؛ ملا قامت به بع�ض من قوى املعار�ضة يف الإكثار من
املدار�س القر�آنية واملعاهد لتظهر ب�صورة حامي الدين وقيمه ،وهي يف احلقيقة ت�سعى للح�صول على ال�شرعية التي حتقق مكا�سبها ال�سيا�سية.
والقيا�س اخلاط َئ على النموذج الأوروب���ي ،ودعم
� ...إ َّن االنطبا َع
َ
فكرة �إهمال العامل الديني يف الثورة والنه�ضة التي يقوم بها مُثقفون
ع��رب ،ثم �أث��ر الهواج�س الأيديولوجية والتطورات ال�سيا�سية ،بعد
ذل��ك �أدى جميعه �إىل ظ��ه��ور دع���وة �إع����ادة االع��ت��ب��ار ل��ه��ذا ال��ع��ام��ل يف
ال��ن��ه�����ض��ة ،وي��ع��ت��ق��د ك���رمي م���روة �أن «ه��ن��اك ����ض���رورة لإع����ادة �صياغة
موقفنا من امل�س�ألة الدينية لي�س يف جانبها الفل�سفي البحت ،و� ّإنا
يف وجهها االجتماعي وال�سيا�سي» ..م�شريا �إىل �أ َّن جُ مهور امل�ؤمنني هو
�أ�سا�سي يف عملية التغيري ،ويق ِّرر الربيعو �أن كل ما يخ�شى هو �أن تتوه
هذه املراجعات للظاهرة الدينية عن طريقها؛ وبذلك نفقد عملية
الإ�صالح املطلوبة.
ال�صراع على الإ�سالم
ي َّتخذ الربيعو ر���ض��وان ال�سيد من��وذج��ا م��ن الباحثني الن�شيطني
خالل ربع قرن من الزمان؛ �إذ ظل يحارب ال�سيد على جبهتني :جبهة
الت�أويالت ال�ضيقة والأحكام اجلاهزة وامل�سبقة التي جعلت مرجعيتها
الثقافويات ال�سائدة ،و�إىل جبهات حرب و�صدام ،فجبهة عاملية تقودها
�أمريكا يف مواجهة الإره��اب وجبهة من كهوف �أفغان�ستان ُتعلن عن
نف�سها ب�أنها اجلبهة الإ�سالمية العاملية جلهاد اليهود وال�صليبني،
وهناك جبهة ثالثة عني بها ال�سيد وهي جبهة ثقافة املراجعة التي
ُ
تهدف لوقف الرتاجع الذي ي�سم ويالزم احلياة الثقافية وال�سيا�سية
ال��ع��رب��ي��ة ،وي���رى ال�سيد �أ َّن م��ا �صنع و�صقل ه��ذه اجل��ب��ه��ات ه��و ذلك
احل��دث ال��ذي زل��زل العامل الإ�سالمي يف احل��ادي ع�شر من �سبتمرب
ال���ذي ي��ق��ول ف��ي��ه ب����أن���ه�« :ضربة كبرية لنا �أم��ام العامل و�أم��ام
�أنف�سنا».
�إ َّن ج��� َّل م��ا ُي��ق��ل��ق ال�����س��ي��د ه��و اخ��ت��ط��اف الإ����س�ل�ام م��ن الأ���ص��ول��ي��ة
الإ�سالمية وم��ن ال��غ��رب عموما ،كما يُ�ص ِّرح يف كتابه «ال�����ص��راع على
الإ���س�لام» ،ث��م وج��ود م��راك��ز بحثية ت��زود ك��ل خ�براء ال�شرق الأو���س��ط
ب�صور منطية عن �إ���س�لام متخلف ودم��وي؛ مما ذه��ب بنا �إىل م���آالت
�ضيقة يف توظيف الإ�سالم يف الإ�صالح االجتماعي وال�سيا�سي� ،أ�ضف
�إىل ذلك ما �أ�صاب الوطن العربي والإ�سالمي من عقد النق�ص اجتاه

الغرب كما يذهب �إىل ذلك برنارد لوي�س ،وا�ستعارة اخلطاب القومي
العربي الذي دائما ما يكون يف حالة دفاعية من الغرب يف التعبري عن
نف�سه من اخلطاب الأ�صويل الذي تفزعه العوملة والهويات القاتلة.
املراجعات اجلديدة للخطاب الإ�سالمي
وي���رى ج��ه��اد ع���ودة وع��م��ار ع��ل��ي ح�سن يف كتابهما «ع��ومل��ة احل��رك��ة
الإ�سالمية الراديكالية :احلالة امل�صرية» -ال�صادر عن مركز الدرا�سات
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة يف الأه������رام ،ب��ال��ق��اه��رة -ح���ول احل���رك���ة الإ���س�لام��ي��ة
الراديكالية مب�صر� ،أ َّن التحقق من املعلومات التي تر�شح عن طريق
الن�شر والإعالم هو �صعب جدًّا؛ فاملعلومات يغلب عليها التحيز لأنها
�صادرة عن فرقاء يريد كل منهم �أن ينال من الآخ��ر ،و�أن �أغلب تلك
الأن�شطة تناولت امل��رج��وح؛ فمن هنا يُلمِّح الكاتبان �إىل غياب �إرادة
املعرفة وحلول �إرادة االيديولوجيا وهو ما تت�سم به هذه الأن�شطة.
وي�شري الربيعو �إىل �أ َّن �أغلب الباحثني �أدم��ن��وا ال��ر�ؤي��ة الكليانية
للإ�سالم ال�سيا�سي التي ت�صفه بالتخلف واجلمود التاريخي ج�� َّراء
ما و�سمته به احل��رك��ات الأ�صولية؛ فخلقت لنا ه��ذه ال��ر�ؤي��ة تياريْن
يف اخل��ط��اب ال��ف��ك��ري مي�س احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة؛ الأول� :سعى �إىل
ويثله
ن��ف��ي الآخ����ر ع��ن ط��ري��ق الإدان�����ة ال��دائ��م��ة والأح���ك���ام امل�سبقة ُ
رف��ع��ت ال�سعيد يف م��واق��ف��ه الأي��دي��ول��وج��ي��ة املت�شنجة م��ع م��ا ي�سميه
بـ«الإ�سالموية» ،وف�ؤاد زكريا الذي ا�ستفا�ض بالتهكم على الإ�سالميني
يف كتابه «ال�صحوة الإ�سالمية يف ميزان العقل» ،و�سعيد الع�شماوي
يف كتابه ع��ن «الإ���س�لام ال�سيا�سي» ال���ذي ير�سم ن��ظ��رة �أيديولوجية
للحركات الإ�سالمية� .أم��ا التيار الثاين ال��ذي �سعى �إىل تنحية �إرادة
الأيديولوجيا ل�صالح �إرادة املعرفة؛ فم َّثله يف م�صر جمموعة من
الباحثني؛ مثل� :ضياء ر�شوان وجهاد عودة وعمار ح�سن ونبيل الفتاح
ال��ذي على الرغم من حت ُّيزه الأيديولوجي يف الكتابة� ،إال �أن��ه �سعى
لالنعتاق من �أ�سر اخلطاب التقليدي والأحكام اجلاهزة.
نحو مراجعة عنيفة لفقه العنف اجلهادي
وي���رى رف��ع��ت ���س��ي��د �أح��م��د �أ َّن م��راج��ع��ة م��ا ُي�����س�� َّم��ى ب��ـ«ف��ق��ه العنف
اجل��ه��ادي» مت�� ِّث��ل حت��وال ج��ذري��ا ي�ستطيع �أن ي��ر���س��م م�����س��ارا حلركية

الإ�سالم ال�سيا�سي ،وكما يرى كثريون أ� َّن من �ش�أن هذه املراجعة �أن
تقطع الإره��اب ل�صالح ال�سيا�سة� .أما منت�صر الزيات ،فريى �أنه من
ال�صعب ال��ن��ظ��ر �إىل م�ستقبل ه��ذه اجل��م��اع��ات مب��ع��زل ع��ن ت��داع��ي��ات
�أح����داث احل���ادي ع�شر م��ن �سبتمرب ،و�أن ث��م��ة ع���داء �أم��ري��ك�� ًّي��ا مُعلنا
ل��ه��ذه اجل��م��اع��ات ،ث��م ي�� َّت��خ��ذ م��ن اجل��م��اع��ة الإ���س�لام��ي��ة -ث���اين �أك�بر
تنظيم مب�صر -منوذجا عن اجلماعات الأ�صولية التي قامت ببع�ض
املراجعات يف داخلها ..قائال� :إ َّن تغيريا ملحوظا ط��ال خطاب هذه
اجل��م��اع��ة ال��ت��ي اع��ت��م��دت على لغة ال��ع��ن��ف ،و�أ َّن ثمة م��راج��ع��ة فكرية
دقيقة ط��ال��ت «ف��ق��ه العنف اجل��ه��ادي» ،كما يظهر يف الكتب الأرب��ع��ة
التي �أنتجتها اجلماعة (مبادرة �إنهاء العنف ،وحرمة الغلو يف الدين
وت��ك��ف�ير امل�����س��ل��م�ين ،وت�����س��ل��ي��ط الأ����ض���واء ع��ل��ى م��ا وق���ع يف اجل��ه��اد من
�أخ��ط��اء ،والن�صح والتبيني يف ت�صحيح املحت�سبني)؛ مما يوحي ب���أ َّن
اجلماعة حتوَّلت من جماعة دينية منغلقة �إىل جماعة منفتحة تطرح
ر�ؤى �إ�صالحية وتتقبل الآخ��ر ،وتطالب ب��احل��وار ،مقارنة ب�أدبياتها
القدمية التي دعت �إىل رف�ض الآخر والتكفري.
وانتق َد عمرو ال�شوبكي -ب��ق��وة� -سطحية التفكري ال��ذي تنتهجه
الواليات املتحدة يف فهمها لهذه احلركات .ويرى �أ َّن انك�سا َر ما يُ�سمِّيه
بـ«اجلهاد الن�صي» يُف�سح املجال الحتجاج �إ�سالمي م�شروع و�سلمي،
وي��ع��ول عليه يف �أه��م��ي��ة ال��ت��ف��اع��ل ب�ين الإ���س�لام ال�سيا�سي وامل�����ش��اري��ع
ال�سيا�سية الأخرى ،ثم دمج تيار الإ�سالم ال�سيا�سي يف امل�سرية املدنية
لبلدان العامل العربي ،وهناك من النخب الدينية والثقافية ما ي�ؤكد
على �أولوية الثقايف على ال�سيا�سي يف �صراعنا مع الغرب ،و�أن النه�ضة
ال تكون �إال بغياب الآخ��ر؛ مما دفع الرئي�س الإي��راين ُم َّمد خامتي
�أن يدعو يف كتابه «بيم موج» �إىل مراجعة معظم مقوالتنا التي حتول
بيننا وب�ي�ن احل����وار م��ع الآخ����ر؛ ف��ك��ل حم��اول��ة حتتمي بالثقافويات
ال�سائدة ،وتقول بال�صراع الأزيل بني الإ�سالم والغرب؛ فال�صراع هو
�صراع م�صالح ولي�س �صرا َع ح�ضارات؛ وبالتايل فهو �صراع �سيا�سي
م��ن �سنن احل��ي��اة ،وي��ح��دث داخ��ل املجتمعات العربية وح��ده��ا بح�سب
التق�سيم الثقايف للخطاب الإ�سالمي.
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