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مناضل في الغرب
�أحمد املكتومي

لطاملا كان ال�شغل ال�شاغل للواليات املتحدة الأمريكية هو التخل�ص من قوة اخلطاب الإ�سالمي ال�سيا�سي الذي ميثل قوة �صمود للحركات ال�سيا�سية .فقد
كان طارق رم�ضان مثا ًال عظيماً للت�أثري على عامة املجتمع الإ�سالمي الأوروبي والعربي على حد �سواء .لكن �أن تقوم الواليات املتحدة بالرتحيب بال�سيا�سي
الكبري طارق رم�ضان على �أر�ضها عام  2010بعد �أن �أعلنت �أنه من كبار املُتطرفني فهذا يعني �أن هناك تغريا طر�أ على اخلطاب الديني ال�سيا�سي الذي
بحد ذاته ي�شهد تراجعا وتالعبا يف ال�ساحة الدولية اليوم؛ فمثل هذه التغريات دائ ًما تبحث عنها الواليات املتحدة كي تزيد من حدة ال�ضمور الإ�سالمي
وت�ستحوذ هي على ما تريد ويتغا�ضى العامل العربي والإ�سالمي عن تلك ال�صحوة التي طاملا غنى بها الفال�سفة واملفكرون الإ�سالميون القدامى.
يطلعنا العامل ال�سيا�سي مارك لين�ش يف مقالة يف جملة الت�سامح
عنونها بـ (احلقائق املحجبة� :صعود الإ�سالمي يف الغرب) على
التغريات التي طر�أت على اجلماعات الإ�سالمية وكيف �أثرت تلك
التغريات على املجتمعات؟ وما هو قول بريمان يف كتابة هروب
املثقفني حول جماعة الإخوان امل�سلمني؟
يف يونيو عام  2009حتدث الرئي�س �أوباما يف القاهرة عن جهد
ينبغي �أن يبذل للتوا�صل مع امل�سلمني من طريق «االهتمام
املتبادل واالحرتام املتبادل» ولذا ف�إن �شخ�صيات �إ�سالمية تعد
رموزا للإ�سالمية غري العنيفة والتي � -أدينت من قبل التهامها
بالتطرف  -ميكن �أن ينظر �إليها الآن بو�صفها ج�سرا للتوا�صل
بني �ضفتني ما كان التقا�ؤهما مت�صورا من قبل .بيد �أن بريمان ال
يعرتف بخزعبالت �أوباما والتي عرفت ب�أنها تد�س ال�سم يف الع�سل
حيث �أو�ضح يف كتابه  -هروب املثقفني� -أن الواليات املتحدة تخو�ض
حرباً �ضد العدو اخلط�أ؛ فالإ�سالميون العنيفون لي�سوا هم الذي
ي�شكلون اخلطر الأكرب بل �إن �أبناء عمهم املعروفني ب�أنهم معتدلون
هم الذين ميثلون اخلطر امل�ضاعف لأنهم ي�ستطيعون التغرير
بالليرباليني ال�سذج ودفعهم للمعانقة والود الزائد .فاملعتدلون
ه�ؤالء الذين يرف�ضون العنف « وهو بطبيعة احلال رف�ض جمتز�أ
لأنه ال ي�شمل �إ�سرائيل وال القوات الأمريكية يف العراق » ال
ي�ستحقون الت�صديق لأن هدفهم الأ�سا�سي هو ت�ضليل املجتمعات
حيث يقول بريمان� :إن �أرادوا �إنقاذ امل�سلمني من املعتدلني
امل�ضللني فعليهم بالليرباليني املن�صفني الذين يتمتعون بال�صفاء
وال�صراحة.
�إ َّن طريقة بريمان ملعاجلة هذه امل�سائل هي الت�صدي لها من خالل
ال�شخ�صية املثرية للجدل وهي �شخ�صية طارق رم�ضان ال�شخ�صية
املثقفة واملفكرة والن�شطة جداً .ينحدر طارق رم�ضان من �أ�سرة
م�صرية عريقة جدًا؛ فجده لأمة هو ح�سن البنا م�ؤ�س�س جماعة
الإخوان امل�سلمني ،ووالده �سعيد رم�ضان وهو من كبار اجلماعة
ومن الذين فروا من م�صر هربًا من مالحقة نظام الرئي�س جمال
عبد النا�صر .يدر�س بريمان �شخ�صيته عن تتبع �سرية ح�سن البنا
و�سعيد رم�ضان كما يدر�س بنيته الفكرية والأيديولوجية وم�صادر
الت�أثري فيه .فمن خالل هذه الدرا�سة يقول بريمان �إن طارق
رم�ضان �شخ�صية غام�ضة جدًا ،فهو يذهب �إىل �أن رم�ضان ميلك
جدول �أعمال �سري وهو �شخ�صيته الواقعية لكنه ما ا�ستطاع �أن
يرينا بندقية يت�صاعد منها الدخان.

تكمن م�صاعب و�شكوك بريمان يف املفاهيم املوجودة والدائرة يف
جمتمعات الدميقراطية يف الغرب والأخرى ال�سائدة يف بلدان
الأكرثية الإ�سالمية ذات الأنظمة ال�شمولية يف كيفية فهم م�سائل
الهوية واالنتماء وممار�سة �شعائر الدين وامل�شاركة يف العمل
ال�سيا�سي وهذا كله ينطبق على طارق رم�ضان؛ فهو رجل عملي
يبحث عن امل�سلمني الأوروبيني عن طريقة ي�ستطيعون من خاللها
�أن يكونوا �أوروبيني متاماً و�أن يبقوا م�سلمني متاماً فهو بهذا يُريد
ت�أ�سي�س فكرة بناءة م�ضمونها متكني امل�سلم من �أن يكون مواطناً
ال مندجمً ا يف الدول التي يقيم فيها ويكون م�سلماً حمتفظاً
كام ً
ً
بانتمائه الديني .فمثل هذه الأفكار يرف�ضها بريمان رف�ضا تامًا
فهو يريد من امل�سلمني �أن يكونوا علمانيني وال يرى �إمكانية لقيام
ذلك اجل�سر الذي يقرتحه رم�ضان.
يف احلقيقة �أن بريمان ي�صور ن�ضال رم�ضان ب�صورة عك�سية
فخ�صوم رم�ضان لي�سوا الليرباليني يف الغرب بل هم ال�سلفيون
املت�شددون الذين تزداد حركتهم يف م�صر واخلليج وحتى يف �أوروبا
الغربية .وه�ؤالء ال�سلفيون يرون �أن حركة الإخوان امل�سلمني هي
�شديدة الت�سيي�س بحيث تتقبل املجتمعات املدنية وتبدو �أكرث
حما�سة و�إظهارا ل�شعائر الإ�سالم و�أ�شكاله يف املجال العام .لقد
�شجع الإخوان امل�سلمون الن�ساء على ارتداء احلجاب وذلك من �أجل
�أن يظهروا مت�سكهم بالأحكام يف ال�سوق و�أمكنة العمل واجلامعات.
و�أما ال�سلفيون فرييدون �أن تبقى الن�ساء يف البيوت و�أن يظللن يف
عزلة عن الرجال .فيجب على الليرباليني املن�صفني �أن يدعموا
مقاربة طارق رم�ضان لأنه يعر�ض على امل�سلمني املهاجرين منوذجاً
لالندماج بعيداً عن االنعزال والتبعية.
�إذا �أردنا �أن نفهم النزعة الإ�سالمية اجلديدة فيمكن �أن نعتنق
�إحدى املقاربتني� :أوالهما تذهب �إىل �أ َّن النزعة الإ�سالمية تيار
واحد له فروع متعددة واملت�شابهات يف داخله �أكرث من املفرقات
وبح�سب هذه النظرية ف�إ ّن الإخوان امل�سلمني والقاعدة ميثلون
فرعني لتيار واحد ،واالختالف بينهما هو يف التكتيك ولي�س يف
الهدف .وفهم كهذا يجعل من �أ�سامة بن الدن يطل من �سحنة
طارق رم�ضان.
�أما املقاربة الثانية فرتى املفارقات والتمايزات يف الأيديولوجيات
وال�سلوك بني اجلماعات الإ�سالمية املختلفة .وخالل العقد املا�ضي
منذ �أحداث  9/11ر�أينا الواليات املتحدة تتحرك من مع�سكر �إىل
�آخر فتجربة الواليات املتحدة يف التعاون مع املواطنني العراقيني

�ضد القاعدة يف العراق دفعت �صناع القرار ال�سيا�سي لتف�ضيل
ا�سرتاتيجية تعرتف باالختالفات بني الإ�سالميني وتعمد
ال�ستخدام هذه اخلالفات من �أجل امل�ضي يف تهمي�ش القاعدة،
ويف الوقت نف�سه كان هناك مراقبون يف الواليات املتحدة يراقبون
حركة الإخوان امل�سلمني يف االنتخابات وامل�شاركة يف الدميقراطية
يف م�صر .حيث يتهم بريمان �أن من قتل املخرج الهولندي تيوفون
هو ذلك امل�سلم املتظاهر بالوداعة واللطف ،وهنا ي�شري �إىل طارق
رم�ضان� .صحيح �أن رم�ضان �أدان �أ�سامة بن الدن واتهم جماعته
بالإرهاب �إال �أن بريمان مل يت�أثر بهذا لأنه يرى �أن العنف هو
مظهر مل�شكلة �أعمق يف امل�شروع الإ�سالمي.
�إن كثريا من نقا�شات بول بريمان يف كتابه -هروب املثقفني -والتي
ميكن ا�ستقبالها بجدية قد غرقت يف امل�ساعي احلثيثة ال�صطناع
ن�سب يربط الإ�سالميني املعا�صرين بالنازية الأملان وي�شكل �إ�صراره
على م�صطلح النازية الإ�سالمية دليال على رغبته عن الواقع
الإ�سالمي ل�صالح النخبوية الفكرية املتالعبة؛ فقد ا�ستدل بكتاب
الدعاية النازية يف العامل العربي ب�أن ح�سن البنا واملفتي �أمني
احل�سيني كانا �شديدي الإعجاب بالقادة الأملان مثل �أدولف هتلر
وجوزيف غوبلز .بالإ�ضافة �إىل ذلك كله ف�إن بريمان يتجاهل
جوانب تاريخية جمة هي التي �أ�سهمت يف �صناعة الإ�سالمية
املعا�صرة ففي اخلم�سينيات ا�ضطهد نظام الرئي�س جمال عبد
النا�صر الإخوان امل�سلمني وانت�شرت كتابات الأيديولوجي البارز
�سيد قطب وقد �أ�سهم الأمران يف �إحداث ان�شقاق �أدى �إىل �صعود
الإ�سالمية اجلديدة وكان الب ّنا يناف�س على مقاعد الربملان
ويحتفظ يف نف�س الوقت بتنظيم ع�سكري �سري مثل معظم
الأحزاب يف م�صر �آنذاك� .أما يف فرتة �سيد قطب فقد كان على
الإ�سالميني �إما الهرب من م�صر �أو �أن يقا�سوا الإرهاب يف غياهب
ال�سجن.
يف نهاية املطاف ين�صح بريمان ب�إيجاد طريقة �أو طرق لإ�شراك
املواطنني ا ُ
جلدد يف ح�ضارة الغرب و�إذا كانت الدميقراطية تعني
�شيئاً فهو الت�سليم ملواطنيها بالت�صرف واحلركة بحرية ،ورمبا
ينفرد رم�ضان بالآراء التي ذكرناها لكنه ما زال واحدا من كبار
دعاتها ،وبريمان �شديد ال�سخط على الغربيني الذين يدعمون
رم�ضان لكنه يعرتف �أخرياً ب�أ َّن ه�ؤالء قد ال يجدون طريقة �أف�ضل
لدعم الدميقراطية يف العامل العربي.
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