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امل�شاريع الدينية و�آمال �إعادة البعث
حممد ال�شحي
منذ بواكري النه�ضة العربية ،برزت �أ�سئلة عديدة عند �أولئك املتعلمني الذين ا�ستقوا تعليمهم من منابع لها �سمة ازدواجية :هو ّياتية عربية �إ�سالمية ،وظرفية تاريخية ت�ضرب بجذورها يف
الغرب اال�ستعماري .برزت هذه الأ�سئلة من الواقع املعا�ش الذي وعى فيه ه�ؤالء املتعلمون واق ًعا ُتزكم �أنوف الناظر فيه ثالثية :الفقر ،واملر�ض ،واجلهل .و�إن نظرة فاح�صة لنف�سيات من كانوا
يحملون م�شعل التعليم ،جتدهم يراوحون فيما بني اجلذور التي ينتمون �إليها ،وال�سماوات التي ي ُرومون �أن ي�صلوا مبجتمعاتهم ناحيتها .كان هذا املعرتك الفكري االجتماعي حمور مقاربة
�أ�ستاذ الفل�سفة املغربي عبدالإله بلقزيز يف مقاله «يف احلاجة �إىل ا�ستئناف م�شروع الإ�صالحية الإ�سالمية» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم».
�إ َّن حتليال �أوليًّا ملدلوالت عنوان املقالُ ،تنبئنا ب�أن هناك حاجة نف�سية
متعلقة بالدين الإ�سالمي .ذلك املكون الأ�سا�سي من مكونات املجتمع
العربي .هي حاجة نف�سية قبل �أن تكون اجتماعية؛ نظرا ملا ميثله مفهوم
«احلاجة» من حمورية يف البحث النف�سي ،ويحيلنا �إىل هرم ما�سلو يف
االحتياجات .و�إذا ما �أخذنا بعني االعتبار مو�ضوع هذه احلاجة ف�سنجده
ذا �صلة وثيقة و�أ�صيلة بالنف�س� ،أعني الدين ،الذي يُرجعه الباحثون �إىل
احلاجة النف�سية يف التعوي�ض النا�شئ عن الوعي بحتمية الفناء ،فكان
للنف�س حيلها يف تعزية ذاتها ب�إن�شاء منظومة �أخالقية دينية تطورت
بفعل املخيال من املادية �إىل التجريد عن طريق املرور بانعطافات لها
عالقة بالثقافات اخلا�صة لكل منطقة يعربها الدين.
وكما ي�شري العنوان �إىل «م�����ش��رو ٍع» ّ
تعطل العمل ب��ه ،و»ينبغي» (وهنا
�أ�ستعري لفظة الكاتب) بث الروح فيه ،والعمل مبقت�ضياته «الإ�صالحية»،
في�شرع لنا هنا الت�سا�ؤل حول هذا امل�شروع :ما خلفياته املعرفية امل�ؤ�س�سة
ل��ه؟ وم��ا ن��وع الف�ساد ال��ذي يح ِّتم العمل مب�شروع �إ�صالحي لتقوميه؟
وللإجابة عن هذين ال�س�ؤالني نقف مت�سائلني.
لقد �سعى بلقزيز يف مقاله �أ�سا�سا �إىل الدعوة �إىل �إع��ادة بعث م�شروع
عالل الفا�سي و�سلفِه ،منذ الطهطاوي حتى الكواكبي ،وا�ستئناف العمل
بهذا امل�شروع الذي يعمل على �إيجاد �صلة عميقة بني الهُوية الإ�سالمية
واملفاهيم احلديثة من قبيل :ال��دول��ة املدنية ،واملواطنة ،وامل�ؤ�س�سات،
وامل�شاركة ال�سيا�سية� .إال �أن ِّ
املنظرين يعون �أن طبيعة الدين تقف �أمام
�سريورة هذا امل�شروع ،ليلت ُّفوا حول هذه العقبات با�ستخدام �آلية قدمية
متجددة يف الفكر الإ�سالمي� :آلية الت�أويل التي يحتملها الن�ص الديني.
بد�أ الكاتب يف مقاله بالت�أكيد على يقني ال ي�شوبه �شك من �ضرورة وجود
م�شروع �إ�صالحي ،فقد قدم هذا امل�شروع �إجابات فكرية «ر�صينة» عن
مع�ضالت عدة «نبعت من االنقالب الكوين الهائل الذي �أحدثه �صعود
املدنية الأوروب��ي��ة احل��دي��ث��ة»َّ .
لكن ال��ق��ارئ يت�ساءل ح��ول اجل���دوى من
امل�شاريع التي تدّعي الإ�صالحية ،وت�ست�شفع مبخيال يوتوبي ،حما ِول ًة
�إم���ا �إي��ج��اد �أر���ض��ي��ة م�شرتكة ب�ين ال�����ش��رق وال��غ��رب ،و�إم���ا ال��ت���أك��ي��د على
الهويات ال�ضيقة يف ظل العوملة التي ال تقبل بذلك ،كل ذلك يف �إطار
ال�صراع احل�ضاري بني الأمم الفاعلة واخلاملة ،و�أق�صد بالأوىل الأمم
التي تفر�ض �أمناط عي�شها و�سيا�ساتها اعتمادا على فاعليتها ،والأخرى
امل�ستقبلة لتلك الأمناط دون حيوية ملحوظة.
هذه الت�سا�ؤالت ُتِيلنا �إىل البحث يف جوهر الدين ال��ذي ي�ست�شفع به
�أولئك املفكرون ،فهل يحتمل جوهر الدين كل ه��ذه احل��م��والت� ،أم �أن
له ح��دودا ال ميكنه جتاوزها بطبيعته ،ناهيك عن ا�ستجالب م�شاريع
حديثة ،ت�صبغ احلياة «اخلاملة» ب�صبغة حديثة ،يف �إطار فر�ض احلياة
«الفاعلة» �شروطها يف �أمناط العي�ش اليومية واالجتماعية وال�سيا�سية

والفكرية.
� ...إ َّن طبيعة الدين� ،إذا ما قر�أناه �ضمن تطوره التاريخي ،منذ �أقدم
الطقو�س التي ت�شري �إىل تفكري ديني ،وحتى �آخ��ر الأدي��ان ،مفرت�ضني
ال��دي��ن الإ���س�لام��ي �آخ��ره��ا -ك��ون��ه يحظى ب��ان��ت�����ش��ار ال تتمتع ب��ه �أدي���ان
�أت��ت بعده كالبهائية -جن��د �أن��ه ال يخرج ع��ن كونه منظومة �أخالقية
اجتماعية ،توفر للم�ؤمنني �إجابات نهائية للأ�سئلة الوجودية الكربى،
ومن �أجل �أن ت�ضمن هذه املنظومة ال�شرعية فال بد لها من و�ضع هذه
الأ�س�س الأخالقية �ضمن �إط��ار تاريخي وواقعي واقت�صادي فيما يبدو
بنية معرفية متكاملة.
�إ َّن اخلا�صية التاريخية يف جوهر ال��دي��ن ت�سربت �إىل �أذه���ان ّ
منظري
الفكر الديني ،فلمعت يف عيونهم فكرة �صبغه ب�صبغة مفارقة للتاريخية
فاقرتحوا �صالحيته لكل زمان ومكان� .إال �أن الطبيعة التاريخية ت�أبى
اخل�ضوع ملجرد �شعارات هي �أقرب للفراغ منها للجد؛ فمنذ كانط� ،أُعلن
عن نهاية العقل الديني ،الذي �أتى بعد �إنهائه العقل ال�سحري ،لي�أخذ
مكانهما العقل العلمي ،والذي ي�شكل بدوره -يف ر�ؤية عدد من املفكرين-
اله��وت��ا ج��دي��دا ل��ه �أق��ط��اب��ه امل��ن��ظ��رة ل��وج��وده .وب��ذل��ك تنخف�ض فر�ص
امل�ست�شفعني بورقة الدين لتمرير �أفكار حديثة �إال من زاوي��ة وحيدة:
ت�سيها العواطف ال
زاوي���ة اجلماهري التي كما و�صفها ل��وب��ون ب�أنها ّ
العقل .فاجلماهري الذين يعدون �أغلبية ب�إزاء املثقفني ،هم الذين ميكن
اللعب على عن�صر الدين لديهم ،و ّ
يل �أذرع الن�صو�ص الدينية من �أجل
�إ�ضفاء ال�شرعية على �أفكارهم التي يرومون متريرها �إىل الواقع.
�إال �أن اللعب بهذه الورقة ،ورق��ة اجلماهري ،يتنافى مع �أح��د العنا�صر
التي يرتكز عليها م�شروع الإ�صالحية :التعليم املدر�سي ال��ذي يدَّعي
ت�أ�سي�س �أج��ي��ال تعتمد يف ت�شريعاتها و�سيا�ساتها على عن�صر العلم،
ومنه ت�ستقي مواده املقننة ل�سلوك الأفراد يف اجلماعات والدول .فهذه
الأج��ي��ال يفرت�ض بها �أن تكون واع��ي��ة وال ت�شكل جماهري نف�سية كما
يقول لوبون ،و�إال ف�إن هناك خلال بنيويا يف مبد�أ التعليم املدر�سي.
***
ر ّكز الكاتب يف مقاله على �ضرورة التفريق بني م�شروع الإ�صالحية
الإ�سالمية ال��ذي ب��د�أ منذ ثالثينيات القرن التا�سع ع�شر ،وميثله
الطهطاوي والكواكبي وابن بادي�س والفا�سي ،وم�شروع الإحيائية
الإ���س�لام��ي��ة ال��ذي ظهر على ي��د ح�سن البنا فيما ي��ع��رف بجماعة
الإخوان امل�سلمني .فالفرق بني االثنني �أن امل�شروع الأول يقوم على
�س�ؤال «كيف نتقدم؟» ،بينما امل�شروع الآخ��ر يقوم على �س�ؤال «كيف
نحمي الهوية؟» ،وبالتايل ف�إن الأول منهما م�شروع تقدمي يعتمد
على املنتج احل�ضاري الغربي امل��وج��ود ،ويرمي �إىل حتقيق العي�ش
يف ال��ظ��رف التاريخي املعا�ش يف �إط���ار ال��دول��ة الوطنية ال ُقطرية،

والآخر يرمي �إىل االنكفاء حول الهوية الإ�سالمية اخلا�صة ،ونبذ
ك��ل الإن��ت��اج��ات احل�����ض��اري��ة الآت��ي��ة م��ن ال��غ��رب ،وت��ق��وي�����ض احل���دود
ال�سيا�سية ال ُقطرية و�إعادة بعث اخلالفة .ومع �أن املرجعية الفكرية
واح���دة يف ك�لا امل�����ش��روع�ين� ،إال �أن ال��ر�ؤي��ة والأه����داف تتباين فيما
بينهما ،وتظهر املفارقة بني تطبيقات كل منهما.
وم��ن امل�ستغرب �أن يق�صي ال��ك��ات��ب ،وه��و يف �إط���ار ال��ت���أري��خ حلركة
الإ�صالحية التي تعمل على النهو�ض الفكري انطالقا من املقدمة
الدينية� ،أعمال مفكرين كن�صر �أبوزيد ،و�أركون ،واجلابري ،وحممد
جمتهد ال�شب�سرتي ،وعبدالكرمي �سرو�ش ،و�أعمال ه�ؤالء تنتمي �إىل
حقبة زمنية حلقت الفا�سي الذي ي���ؤ ّرخ له كنهاية لأعمال م�شروع
الإ�صالحية الإ�سالمية ،بينما قدموا لنا �أعماال فكرية ال تقل قيمة
عن �أعمال الكواكبي والطهطاوي� ،إنْ مل نقل �إنها تفوقها من حيث
ا�ستخدامهم �أدوات علمية ت�شريحية �أكرث حداثة.
ف�����إذا ك���ان ال��ق��ارئ مل ي��� ِع طبيعة م�����ش��روع الإ���ص�لاح��ي��ة ك��م��ا قدمه
بلقزيز ،ف���إن ذلك بال�ضرورة عائد �إىل املفارقة يف طبيعة منظري
امل�شروع وكتابات �أركون واجلابري و�أبوزيد وال�شب�سرتي و�سرو�ش.
ف��ه���ؤالء الأخ�ي�رون مييلون �إىل التنظري العلمي بعيدا عن خطاب
العواطف الذي يطبع �أحيانا �أعمال �أعالم امل�شروع.
***
�أ���ص�� َّر ال��ك��ات ُ��ب على ���ض��رورة ا�ستئناف م�شروع الإ���ص�لاح��ي��ة ،ولي�س
البحث عن م�شروع �آخر جديد بحجة �أن امل�شروع قد ا�س ُتلب ،واقتيد
ن��ح��و منحى �آخ���ر ع��ل��ى ي��د الإح��ي��ائ��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة� .إ���ض��اف��ة �إىل �أ َّن
امل�شروع مل ُت�ستنفد عنا�صره االجتماعية وال�سيا�سية حتى يُ�ستغنى
عنه.
لكنَّ الناظر بعني الواقع ،والواعي مل�آالت الرهان على عن�صر الدين
ي���درك اخل��ط��ورة ال��ك��ام��ن��ة يف االع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ش��روع ك��ه��ذا يف ظل
العلمانية احلديثة .العلمانية التي ينفر منها العربي بفعل حملة
الت�شويه التي قادها ال�صحويون �ضد هذا املفهوم ،واالختزال غري
املن�صف له يف �إط��ار «ف�صل الدين عن الدولة» ،يف حني �أن��ه مفهوم
يتعدى احلدود ال�ضيقة التي ر�سمها �أولئك لتعطي املركزية للعلم
يف �صياغة القوانني وال�سيا�سات التي ت�ضمن م�شاركة الأف���راد يف
�صنع ال��ق��رار ،وتعطي ال�شرعية الفعلية لأداء ال��دول واحلكومات.
وب��ه��ذا ،ي��غ��دو وج��ود م�����ش��روع ك��ه��ذا ال��ذي ي��دع��و �إل��ي��ه ال��ك��ات��ب ُحلما
يوتوبيا وردي���ا ال مكان حقيقيا ل��ه يف ال�����ص��راع ب�ين الأمم الفاعلة
واخلاملة ،ولن يزيدنا �إال خموال على خمولنا.
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