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سياسة الالعنف :المخرج الوعر نحو حضارة
إنسانية تنموية

�أ�سماء القطيبية

فعل ٌ
�إ َّن االحتفاء بال�شخ�صيات التي قدَّمت �إ�سهاماتها يف �أي من جماالت العلوم التي تخدم الإن�سانية ٌ
نبيلُّ ،
يدل على تقدير اجلهود املبذولة ،وعلى ال َّرغبة يف اال�ستفادة من املنجز الذي
قدَّمته هذه ال�شخ�صيات ..ولعل هذا ما دفع الباحث حممد �أبو رمان يف مقاله «تيارات ال�سلم وامل�صاحلة واحلكم ال�صالح يف الزمن املعا�صر» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -التخاذ املفكر
منوذجا لهذه الدرا�سة؛ من خالل ت�سليط ال�ضوء على �إ�سهاماته الفكرية يف جمال الفكر الإ�سالمي ..فمن هو جودت �سعيد؟ وما �أ�سباب جتاهل كثري
والباحث الإ�سالمي جودت �سعيد
ً
َّ
ا�ستحق لقب «غاندي العرب»؟
من الباحثني والأكادمييني مل�ؤلفاته ودرا�ساته؟ وما �أهم الأفكار التي نادى بها حتى

ُيعد ج��ودت �سعيد واح��� ًدا م��ن املفكرين امل�ؤمنني ل��ق��ب ب��ـ»غ��ان��دي ال���ع���رب» ،ت��ي ُّ��م��ن��ا ب��غ��ان��دي ال��ه��ن��د،
ب��ال��ت��غ��ي�ير ال�����س��ل��م��ي ،ال����ذي ي���ب���د�أ م���ن الإ����ص�ل�اح ال���ذي نقل ب�ل�اده ع��ن ط��ري��ق ث���ورة ال�لاع��ن��ف �إىل
ال��داخ��ل��ي للمجتمعات ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ع��ن��ف .ول��ع َّ��ل حال �أف�ضل.
ن�����ش���أت��ه وت��ن��ق��ل��ه ب�ين م��ن��اط��ق ال�����ص��راع يف ال��ع��امل
العربي �أ�سهمت يف تعزيزه ل��ه��ذه الأف��ك��ار؛ حيث ويقول ج��ودت �سعيد يف كتابه «مفهوم التغيري»:
���س��اف��ر ج�����ودت يف ����س���نٍّ م��ب��ك��رة م���ن ����س���وري���ا �إىل «الأم��ة الرا�شدة �أه��م من اخلالفة الرا�شدة ،لأن
م�صر ل��درا���س��ة اللغة العربية يف الأزه���ر .و�شهد الأم��ة الرا�شدة هي التي ت�صنع اخلليفة الرا�شد
ال�����ص��راع ب�ين الإخ����وان والع�سكر يف الأربعينيات ولي�س العك�س ،والأمة غري الرا�شدة تقتل اخلليفة
واخلم�سينيات ،ويف تلك الفرتة تعرف على كتابات الرا�شد كما ُقتل عمر بن اخلطاب؛ لذلك علينا
املفكر اجلزائري مالك ابن نبي ،وت�أثر بها ت�أثرا �أن نعيد الأم���ة ال��را���ش��دة ،وب��ع��د ذل��ك ينتج عنها
كبريا .ثم كانت عودته لبلده الأم �سوريا؛ حيث تلقائيا اخلليفة الرا�شد» ،وبالن�سبة يل يبدو هذا
ا�ست�شعر جودت �أنَّ هناك بواد َر �صراع بني احلركة الكالم طوباوبيا ب�شكل كبري ،جودت �سعيد يجعل
الإ���س�لام��ي��ة وال�سلطة .وخ�شية �أن ت�شهد ب�لاده الأم���ر غ�ير م��ا ي��ب��دو عليه يف ال��واق��عُ ،متجاهال
ما �شهدته م�صر ،فقد �سارع بت�أليف كتابه الأول الظروف ال�سيا�سية والقوانني احلديثة ،واحلقوق
َ
«مذهب اب��ن �آدم الأول» ،ال��ذي مل
يحظ للأ�سف امل��دن��ي��ة والتنظيمات الت�شريعية...وغريها من
باهتمام كبري؛ نظرا لكون املناخ العام �آنذاك كان التعقيدات التي ح�صلتْ يف هذا الع�صر .كما �أنه
مناخً ا للثورة وال�صراع .وحدث يف �سوريا ما خَ �شي يتجاهل جت��ارب تاريخيه مهمة كانت املجتمعات
منه �سعيد جودت وحذر منه يف كتابه.
الر�شيدة فيها ترزح حتت وط�أة ظلم اخلليفة غري
ال��را���ش��د ال���ذي يتفنن يف �أ���س��ال��ي��ب ال��ظ��ل��م .وحتى
ك�����ان ج������ودت ���س��ع��ي��د م����ؤم���ن���ا ب�������أن الإ������ص��ل��اح يف نن�صف الرجل ،فهو ال يعار�ض ا�ستخدام و�سائل
ال��ع��امل الإ���س�لام��ي يتمثل يف ب��ن��اء ال��ف��رد امل�سلم ،ال��ث��ورة ال�سلمية كاالعت�صام...وغريها ،حتى لو
وت�أهيله علميا وعمليا ،بحيث يكت�سب امل�س�ؤولية �أوذي املتظاهر فيها و َّ
مت �سجنه وتعذيبه .فاملفكر
الأخالقية واملجتمعيه التي هي الأ�سا�س ال�صحيح جودت �سعيد يرى �أن تبني �سيا�سة الالعنف لي�س
لأي تغيري يف املجتمعات ،كما �أنَّ جودت كان ي�ؤمن فقط لتجنب ال�صراعات بني القوى املختلفة ،وال
ب��ف��ك��رة «ال�����س��ن��ن��ي��ة» ،وال��ت��ي ت��ق��ول ب����أن املجتمعات للن�أي بالدين عن التلطخ بالدماء ،و�إمنا لإميانه
ك��ح��ال ال���ك���ون وال��ط��ب��ي��ع��ة ،ل��ه��ا ق���وان�ي�ن حم���ددة ،ب�����أن ق��ي��م��ة الإن�������س���ان وح���ق���ه يف احل���ي���اة �أول���وي���ة،
يتحتم علينا اكت�شافها وفهمها ،والعمل بها لإنقاذ و�أن �سلطة الفكر يجب �أن تكون �أق���وى م��ن قوة
جمتمعاتنا من اجلهل والتخلف� .أما الفكرة التي ال�سالح؛ فالإن�سان َّية �أرق��ى من ال�صراع البدائي
داف����ع ع��ن��ه��ا امل��ف��ك��ر ج����ودت يف ك���ل م��ق��االت��ه ،فهي وقانون الغاب الذي يحكم عامل اليوم.
ال�سلمية يف الإ�صالح من خالل رف�ض ا�ستخدام
ال�����س�لاح ،ورف�����ض التنظيمات ال�����س��ري��ة �أ ًّي���ا كانت وي�� ُع��ود رف�����ض ج���ودت �سعيد ل�سرية التنظيمات،
�أه��داف��ه��ا وال��ظ��روف التي ن�ش�أت فيها .وق��د نظر خا�صة امل�سلحة منها� ،إىل َك�� ْون��ه ي��رى مثل هذه
يف هذه الفكرة و�أ�سهب يف احلديث عنها واملدافعة التحزبات عائقا �أمام التوا�صل بني كافة الأطراف،
لأجلها حتى �أ�صبحت ق�ضيته الرئي�سية ،وب�سببها و�أنَّ من�ش�أها عاطفي وان��ف��ع��ايل ،و�أن مواجهاتها

م���ع ال�����س��ل��ط��ة �إمن����ا ت��ك��ون ر َّدات ف��ع��ل �أك��ث�ر منها
خِ ططا مدرو�سة بعيدة امل��دى ،وبالتايل ال حتقق
�أه���داف���ا ت��ن��م��وي��ة وت��وع��وي��ة م��رج��وة م��ن��ه��ا .وعلى
اجلانب الآخر ف�إن جودت �سعيد ال يعار�ض وجود
تنظيمات �سيا�سية وا�ضحة ومعلنة؛ فقد انخرط
هو نف�سه يف بع�ض هذه اجلماعات ،و�شارك ب�شكل
فعال فيها .وهو ما ال يتعار�ض مع �أفكاره يف نبذ
العنف واملطالبة امل�����ش��روع��ة ،ومب��ا يجعله مثقفا
ع�ضويا بامتياز.
�إنَّ الأف��ك��ار ال��ت��ي يتبناها ج���ودت �سعيد -خا�صة
تلك التي تتعلق بالإ�صالح الثقايف واالجتماعي-
ج���دي���رة ب��ال��وق��وف ع��ن��ده��ا ،خ��ا���ص��ة ب��ع��د جت���ارب
الربيع العربي التي ك�شفت الكثري ح��ول ثقافة
املجتمعات العربية ،وم�ستويات وعيها ،وخيبت
ظن الكثريين ممن راهنوا على تال�شي اال�ستبداد
ال�سيا�سي مب��ج��رد �إزاح����ة رم���وز ال�����س��ل��ط��ة .ولعل
حم��اوالت ج��ودت �سعيد يف ال��دع��وة �إىل الإ���ص�لاح
ال��داخ��ل��ي ون��ب��ذ العنف ه��ي دع��وة لإي��ج��اد طريقة
جديدة وخروج ثالث للتعامل مع الأو�ضاع املزرية
ل��ل��دول العربية ،وو���ض��ع ه��ذه التجربة اجل��دي��دة
حت��ت االخ��ت��ب��ار بعد ف�شل ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي �أزه��ق��ت
فيها الأرواح و���س��ال��ت ع��ل��ى �إث��ره��ا ال��دم��اء ،ومم��ا
ي��ه��م ذك����ره ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن ج����ودت ���س��ع��ي��د �أن
دعواته امل�ستمرة لتقومي ال�سلوك ونبذ الإره��اب
مل ت��ك��ن ت��ن��ظ�يرا مي��ار���س��ه يف ب����رج ع���اج���ي -ك��م��ا
ي��ف��ع��ل ك����ث��ي�رون -ف��ق��د رف�������ض ال���رج���ل حم��اول��ة
حكومة بالده ال�ستغالله كمط ِّبل لل�سلطة ،مرددا
�شعاراتها ،رغ��م �آرائ���ه التي ال حتبذ اخل��روج عن
�سلطة احلاكم .كما �أن جودت �سعيد يعي�ش حاليا
يف قريته ال�صغريه ببئر عجم يعمل مع �إخوته يف
الفالحة وتربية النحل ،بالإ�ضافة للكتابة؛ مما
يجعله �صادقا يف �آرائ���هُ ،مط ِّبقا لها ،رغ��م وج��ود
خيارات �أكرث راحة ورفاهية.
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