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حني نكون مهزومني عامليا!
هاجر ال�سعدية

ت�سببت النزعة املادية يف ت�شويه املقد�سات ،وتلطخت حتت �شعارات ت�ش ّكل نقاط �ضعف الإن�سان -املتحيون -والنا�س غري املفكرين ،الب�سطاء الذين يقتاتون من فتاوي امل�شايخ
وينهجون منهج تفكري اخلطباء واملدعني مبحامني للرب .فاليقظة الإ�سالمية املعا�صرة تواجه املركزية الأوروبية مبنهج �سيا�سي يف قالب (�إ�سالمي) ،مما �ش ّكل ظهور حركات
ولوبيات � -سيا�سية �إ�سالمية  -تطمح �إىل قلب �أنظمة احلكم من �أجل ا�سرتداد مكانتهم العاملية ،وفيه �إف�صاح مبطن ب�أن دينهم دين احلق والقوة والعقل وما عداه دين كافر
وجاهل .حيث جند الباحث « حممد زاهد جول» يف�صح ويغربل يف مقاله مبجلة الت�سامح «التدين ال�سيا�سي� :آفات احلداثة امل�ستعارة» هذه النزعة الإ�سالموية من حيث ماهيتها
وتكوينها التاريخي� ،إىل �إبراز منظوره الأيديولوجي والنقدي لهذا التيار .فمن املعلوم �أن اال�شتغال بالتدين ال�سيا�سي القائم على التغلب واملغالبة جلب ا�ستبدادا طاغيا وت�شنيعا
كثيفا داخليا وخارجيا .ويربر حممد زاهد تقدمي اجلانب ال�سيا�سي يف التدين على اجلوانب الأخرى؛ لتدارك التقدم احل�ضاري� :أي نتيجة ال�صدمة احل�ضارية التي حدثت
عقب االحتكاك املبا�شر مع القوى اال�ستعمارية الغربية .بذلك يجد �أن دعاة التدين ال�سيا�سي -الإ�سالمويني -غفلوا عن �إدراك ال�شروط العملية لآليات جتديد اخلطاب الديني،
أخ�ص �أو�صاف الإن�سان (امل�س�ألة الأخالقية) .وي�ص ّرح حممد زاهد ب�أنه ال ميكن اخلروج من �آفات الت�ضييق والت�شنيع التي تعاين منها حركات التدين
�إذ البد �أن يتعلق التجديد ب� ِّ
ال�سيا�سي �إال بالرتفع عن امل�ستوى النفعي الدنيوي والتغلب ال�سيا�سي؛ �أي االنتقال من امل�ستوى ال�سيا�سي الأ�ضيق �إىل امل�ستوى الإن�ساين الأو�سع.
والتفت الباحث حممد زاهد يف مقاله �إىل ت�سل�سل يخدم
القراء �سواء كانوا من الآبهني بحراكات الأمم �أو املنكم�شني
ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��م ف �ق ��ط ،ح �ي��ث ا� �س �ت �ع��ر���ض م��اه �ي��ة ال �ت��دي��ن
ال�سيا�سي كمفهوم ،وم��ن ث��م ا�سرت�سل يف عملية و�أ�سباب
ن�شوء هذا التيار احلركي .والتدين ال�سيا�سي -كمفهوم-
ف �ه��و م���ص�ط�ل��ح � �س �ي��ا� �س��ي و�إع �ل�ام� ��ي ا� �س �ت �خ��دم ل�ت��و��ص�ي��ف
ح��رك��ات تغيري �سيا�سية ت��ؤم��ن ب ��أنّ الإ� �س�لام منهج حياة،
ا�ستخدم بكثافة عقب �أح��داث � 11سبتمرب 2001م ،وي�شري
�إىل فهم خم�صو�ص للإ�سالم مم��ا عمل على بناء خطاب
�أيديولوجي؛ بهدف �إقامة دولة تتمثل التجربة الإ�سالمية
الأوىل التي �أقامها النبي واخللفاء الرا�شدون بعده .ونرى
هنا �إع�ط��اء الأول��و ّي��ة يف التدين ملفهوم الت�سيي�س؛ نتيجة
اعتقاد را�سخ بقدرة اجلانب ال�سيا�سي منفردًا على القيام
بعمل ّيات الإ�صالح والتغيري .وبهذا ف�إنّ الت�سيي�س يختلف
عن الوعي ال�سيا�سي ،فالت�سيي�س مينع دخول �أي عامل يف
حتديد ال�ف��رد ،ويف حتقيق ما يلزم املجتمع من الإ�صالح
�أو التغيري ،وذلك على عك�س ال�شرعية ال�سيا�سية .وهذا ما
يجعل الت�سيي�س �آفة ت�ضر باحلركة �سواء كانت (�إ�صالحية
�أو ثورية) .واجلدير بالإ�شارة �إليه هنا؛ �أن حركات (التدين
ال�سيا�سي) التي تتخذ من الإ�سالم مرجعا ومنطلقا فكريا
و�أيديولوجيا للعمل ال�سيا�سي قد عرفت ت�سميات عدة من
لدن املفكرين والباحثني منها :الأ�صولية والإ�سالمو ّية.
ب�ي��د �أنّ ال�ب��اح��ث حم�م��د زاه ��د ق��د �آث ��ر م�صطلح ال�ت��دي��ن
ال���س�ي��ا��س��ي ع�ل��ى امل���ص�ط�ل�ح��ات الأخ� ��رى ن �ظ��را ل�ل�إ��ش�ك��االت
ال��واردة على كل منها .وفيما يخ�ص �ش�أن ن�ش�أة هذا التيار
تاريخيا ،حيث جند خروجه من رحم احلركة الإ�صالحية،
التي ظهرت نهاية القرن ال  19وا�ستمرت حتى ع�شرينيات
القرن الع�شرين ،حيث بد�أت فكرا وممار�سة بالإ�صالحية
الإ�سالمية و�صوال �إىل �إحداث نوع من القطيعة.
ف��الإ��ص�لاح�ي��ة الإ��س�لام�ي��ة حت��ال�ف��ت م��ع رج ��االت ع�صر
(التنظيمات العثمانية)؛ يف �سبيل بناء منظومة حديثة
ت�ستوعب املتغريات العاملية التي �أحدثها الغرب ،ويف هذا
املجال قدمت الإ�صالح ّية الإ�سالمية �أطروحتني وهما:

(املنافع العمومية) بتعبري رفاعة الطهطاوي ،والأخ��رى
(التنظيمات) بتعبري خري الدين التون�سي .واجلدير ذكره
هنا �أنّ الإ�صالحية الإ�سالمية حققت �إجنازات على �صعيد
جميع امل�ج��االت� ،إال �أن ع�شرينيات القرن املن�صرم �شهدت
خلال يف جم��ال ع�لاق��ة الإ��ص�لاح�ي��ة الإ��س�لام�ي��ة بالغرب.
درج الإ�صالحيون على الف�صل نظريا وعمليا بني الغرب
كثقافة وتقنية من جهة وال�سيا�سات الغربية جتاه العامل
الإ�سالمي من جهة ثانية ،على اعتبار �أنّ احل�ضارة الغربية
ع��امل�ي��ة ،وميكنهم الإف� ��ادة م��ن منتجاتها يف ك��ل امل�ج��االت،
لكن العقدين الأولني من القرن الع�شرين �شهدا عدوانية
غربية جت��اه ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ،متثلت يف ال�سيطرة على
�أكرث ديار الإ�سالم ،وحتقري الدين الإ�سالمي وجمتمعنا،
وبلغت ذروة العداء يف احل��رب العاملية الأوىل ب�سحق دولة
الإ�سالم الباقية (ال�سلطنة العثمانية)؛ مما �صرح حممد
عبده و�أن�صاره �أنّ العلة ال تنح�صر يف ال�صراعات الداخلية
ب�ين رج ��االت ال�غ��رب ودول ��ه� ،أو نزعتهم اال�ستعمارية؛ بل
يتجاوز ذل��ك �إىل العقلية والثقافة الغربيتني ،فالعقلية
والثقافة ماديتان غري �إن�سانيتني.
ولقد تولدت يف وع��ي النخبة الإ�صالحية �أزم��ة جنمت
عن اخليبة بالغرب وثقافته و�سيا�ساته و�أفرزت جيال هيمن
على جممل الفكر الإ�سالمي املعا�صر .وكان ال�شيخ (ر�شيد
ر�ضا) �أحد حتوالته وظهور حركة الإخوان امل�سلمني .فقد
بدا هاج�س احلفاظ على الهوية حا�ضرا بقوة يف امل�شروع
الإ�صالحي جلماعة الإخوان امل�سلمني  -التي بد�أت كحركة
ت��وع�ي��ة دي�ن�ي��ة �إح�ي��ائ�ي��ة ال تعنى ب�شكل مبا�شر بالق�ضايا
ال�سيا�سية -وك��ان��ت ه ��ذه م�ق��دم��ات ل�ظ�ه��ور القطيعة بني
احلركة الإ�سالمية اجل��دي��دة وفكر احلركة الإ�صالحية.
وكانت (احلاكمية) ذروة التعبري عن تلك القطيعة ،بعد �أن
�أودت نهائيا بفكرة الدولة الوطنية ولكنها �أنتجت �سيا�سة
خوارجية يف ج�سم احلركة الإ�سالمية� ،أجنبت �إىل جانب
ثقافة العنف ،بنى �سيا�سية متطرفة �أ�ساءت ا�ستخدام فكرة
اجلهاد ،وفتحت املجال ال�سيا�سي واالجتماعي على الفنت
واحل ��رب الأه�ل�ي��ة .ويف جانب �آخ��ر �أف ��رزت ت�ي��ارات جهادية

ت�ستند �إىل مفهوم التدين ال�سيا�سي� ،أدت �إىل والدة تنظيم
ج �ه��ادي ان�ت�ق��ل م��ن م��رح�ل��ة اجل �ه��اد ال��وط�ن��ي �إىل اجل�ه��اد
العاملي وعوملة احلركة الإ�سالمية  -متثل بتنظيم القاعدة
 وعلى الرغم من اجلدل العميق حول �أ�سباب بروز هذهالظاهرة �إال �إنه مل يح�سم ب�شكل نهائي ،وقد برزت خم�س
�أطروحات رئي�سية لتفهم هذه الظاهرة وهي:
ف�شل النخب العلمانية القومية
�أزمة الربجوازية ال�صغرية؛ �إذ ترى نيكي �أن الإ�سالموية
عقيدة الربجوازية ال�صغرية ،من منطلق �أن الربجوازية
ن�ش�أت من واقع �أن اال�ستقالل حمل نتائج غام�ضة عليهم.
نق�ص امل�شاركة ال�سيا�سية :ب�سبب الطبيعة الديكتاتورية
لأنظمة ما بعد اال�ستعمار.
النمو االقت�صادي؛ حيث ب��رزت الإ�سالموية ك��ردة فعل
دم ��ر الأمن� ��اط التقليدية
ع�ل��ى ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي ال ��ذي ّ
ل �ل �ح �ي��اة؛ مم ��ا دف �ع��ا ال �ن��ا���س �إىل ت ��أك �ي��د ط��ري �ق��ة ح�ي��ات�ه��م
التقليدية.
نتائج الت�آكل الثقايف
وم ��ع ت �ع��دد الأ� �س �ب ��اب ال �ن��اجت��ة ل�ل�إ� �س�لام��وي��ة� ،إال �أن ��ه
ميكننا احلكم ب�أنها غفلت ع��ن اجل��ان��ب الإن���س��اين ل�صالح
اجل��ان��ب ال�سيا�سي ،الأم ��ر ال��ذي �أدى �إىل ت�ضييع االثنني
م �ع��ا .فالت�سيي�س ال ي ��ؤم��ن ب��الإ� �ص�لاح وال�ت�غ�ي�ير �إال من
خالل املجال ال�سيا�سي خطابا وممار�سة .وجند ما يقابل
الت�سيي�س الت�أني�س ،وهو يدل على املقومات الإن�سانية التي
ت�سقطها نزعة الت�سيي�س والتي تتم�سك بها االجتاهات ذات
البعد الإن�ساين ال�صريح كالديانات ال�سماوية .فالتلب�س
ال��ذي طبع حركة الإ�سالموية ب�آفة الت�سيي�س �أغفلها عن
الت�أني�س ،رغ��م اعتقاد الإ��س�لام��وي�ين �أن�ه��م ينطلقون من
روح القر�آن الكرمي .واحلقيقة �أن الإ�سالم يحث على بناء
ثقافة ال�سالم والعدل ولي�س الإره��اب والعنف ،وال �سبيل
�إىل التخل�ص من هذه الآف��ة �إال بت�ضافر اجلهود العلمية
والإعالمية ،فهي التنح�سر �إال بالفكر واملعرفة ولي�س من
خالل احللول الأمنية والع�سكرية ال�صلبة.
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