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  :قراءة وتلخيص كتاب

   الصراع على اإلسالم

  األصولية واإلصالح والسياسات الدولية

  للمفكر اإلسالمي الدكتور رضوان السيد

  ٢٠٠٤ -- دار الكتاب العريب 
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 :قراءة وتلخيص كتاب

   الصراع على اإلسالم

  األصولية واإلصالح والسياسات الدولية

  درضوان السيالدكتور للمفكر اإلسالمي 

  : عرض

  

  

  

  : مواضيع البحث

  تعريف بالمؤلف   •

  معنى الصراع على اإلسالم   •

  كيف تجري المواجهات حول اإلسالم؟   •

  : هناك ثالثة اتجاهات في الوطن العربي اليوم في تعليل سوء العالقة بالعالم هي  •

  االتجاه التبريري : المواجهة والحل  -

  نما صراع نفوذ ال مواجهة دينية وإ: االتجاه الثاني  -

  إفالس األنظمة الحاكمة : االتجاه الثالث  -

  مراجعة نقدية : قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر ومشكالته  •

  حركات اإلسالم السياسي والصراع على اإلسالم   •

  الدين والدولة وإشكالية الوعي التاريخي   •

  من االستشراق الى االنثروبولوجيا   •

  االستعماري الرؤية الثقافية للغرب   •

  رؤية العالم في الفكر اإلسالمي المعاصر   •

  المصطلح ومستوياته .. رؤية العالم  -

  رؤية العالم والمشهد اإلسالمي   -

  هل تغيرت رؤية العالم لدى اإلسالميين؟   -

  إشكالية الثقافة والتراث   •

  بين األصوليتين اإلسالمية والغربية   •

  دولية األصولية واإلصالح والسياسات ال  •



 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  المريكيالتحدي ا
 
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 الدراسات االستراتيجية    مركز الكاشف للمتابعة و                   ١٥ من ٣                                          ٢٠٠٩ -حزيران

 

  عالقة اإلصالح الديني باإلصالح السياسي   •

البحث تلخيص وقراءة للكتاب، وأيضاً تمت االستفادة من بعض مؤلفات الكاتب وايضا من إيضاحاته  

  . في بعض البرامج حول الكتاب في بعض القنوات الفضائية في دعم هذا البحث

  التعريف بالمؤلف 
هو يكتب فـي الثقافـة      .  امة في الثقافة العربية واإلسالمية    الدكتور رضوان السيد أحد األسماء اله     

  . العربية القديمة واإلسالم السياسي وله أدوار أساسية في لبنان والعالم العربي

  : يعرف نفسه فيقول

 من قرية في جبل لبنان درست في صغري في المعهد الديني ببيروت وعنـدما               رضوان السيد اسمي  

 إلى لبنان بعد     ١٩٧٠ عدت في عام  . بكلية أصول الدين في األزهر بمصر     وصلت إلي الثانوية التحقت     

 ثم حصلت على منحة للدكتوراة  . سكرتيرا عند مفتي لبنانحصولي على العالمية من األزهر وعملت      

 تخصص رئيـسي وأمـا التخـصص        الدكتوراة في الفلسفة   وهناك حصلت على      ، في المانيا الغربية  

 إلى لبنـان ومازلـت       ١٩٧٧  ثم عدت عام   سات اإلسالمية واللغات السامية   الدراالفرعي فقد كان في     

 كما دّرست في جامعات عربية وعالمية كثيرة فـي األردن وصـنعاء وبالواليـات                . استاذا بكلياتها 

    .  دّرست الفقه واألصول والحديث والتفسير والفكر السياسي .  المتحدة وبالنمسا

عام كاهتمام أي مثقف عربي أو مسلم ينظر في هذه المـشاكل التـي               واهتمامي بالشأن اإلسالمي ال   

نعانيها، وكيف يمكن معالجتها من جهة الحفاظ على التماسك االجتماعي والـسياسي فـي المجتمـع                

  .  والدولة 

 دخلت الموضوع اإلسالمي المسيحي لسببين أولهما العيش اإلسالمي المسيحي في لبنان ثم حاجة             

    . اصل مع العالم المسلمين إلى التو

 فكتبت فـي    إلعادة قراءة المفهومية للفكر اإلسالمي الكالسيكي      كنت قد بدأت أشتغل على مشروع       

الدراسات اإلسالمية الكالسيكية وحققت دراسات مفهومية، مفاهيم مثل الجماعة واألمة والفتنة والُسنة            

التاريخي لظهور األمة وظهور الدولة إعادة تشكيل الحقل والبدعة بتحليل دقيق كمفاتيح للوصول إلى 

  . في اإلسالم

 ولهـذا قـرأت الظـاهرة        ..  أردت ان أدرس مايحدث    حركة االحياء اإلسالمي الكبرى    ولكن بسبب   

اإلسالم المعاصر وسياسات اإلسالم المعاصر، وأخيـر     اإلسالمية في ثالثة كتب في هذا المجال وهي         

 وتشخيصي للموضوعات عد احداث الحادي عشر من سبتمبرماب فقد قرأت فيه  ، الصراع علي اإلسالم

الحركات اإلسالمية ثم األنظمـة العربيـة         . ان هناك ثالث جهات يجري الصراع بينها على اإلسالم        

ثم . واإلسالمية الحاكمة التي تحاول باالسالم الحصول على مرجعية في مواجهة الحركات اإلسالمية           

والصراع من هذه الجهة له جانبـه       .  الغرب اات المتحدة وأصوليو  الدول الغربية وعلى رأسها الوالي    
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وأن لهم مصالح في بالد     أيضا،   جانبه الثقافي والفكري   وله    ، احتلوا أفغانستان والعراق  العسكري فقد   

    .المسلمين ويريدون ان يطمئنوا إلى صون مصالحهم بمحاولة القبض على روح اإلسالم

  . لماوردي وقد حقق له العديد من المؤلفاتالكاتب مهتم بمؤلفات اإلمام ا

 ويثني على ماصدر من دساتير وإعالنات إسالمية لنظام الدولة          الكاتب متابع لساحة الفكر اإلسالمي    

  . الطرح الديمقراطي في الساحة اإلسالميةولحقوق اإلنسان وحقوق المرأة والطفل ويتفق مع 

ميقا في أدق تفاصيل وأهم الوقائع التي تدور حول،         لندع األستاذ الدكتور رضوان السيد يسبر بنا ع       

  .... وفي اإلسالم من تحديات صعبة، كثيرة، خطيرة، وحاسمة

  معنى الصراع على اإلسالم 
 ومن هي األطراف المتصارعة     الصراع على اإلسالم ليس الصراع من أجل اإلسالم        العنوان الملفت   

  على اإلسالم؟ 

 العالم العربي واإلسالمي والدولي ومركز اإلسالم فيـه، نـرى          ضمن معالم الصورة الراهنة لوضع    

فالقوى الداخلية تتصارع فيما بينها لالستئثار به، والقوى الخارجية تـستهدفه           . أوجها عديدة للصراع  

   .على أنه موطن الممانعة واالستعصاء في وجه مشروعات الهيمنة والتحديث

 حيث  قوى التقليد اإلسالمي التاريخي   ابعت على تمثيله     داخليا القوى التي تصارعت على اإلسالم وتت      

 إبان ما   مدارس التعليم الديني العريقة مع قوى اإلصالح والتحديث الداعية للحاق بالتقدم األوروبي           

 وانتهـاء   باإلخوان المسلمين  بدًأ   قوى اإلحياء اإلسالمية   ثم مع ما يسميه المؤلف       عهد النهضة ُسمي  

 على تملك اإلسالم وتمثيله لتحصل على مشروعية ظلت األنظمة الحاكمـة ا وتنافست أيض  . بالقاعدة

  . منقوصة منذ لحظة التأسيس

خارجيا احتد الصراع على اإلسالم في العقود األخيرة وبلغت ذروته في الحرب على اإلرهاب بعد                

قلب من ويقع في موضع ال. الحادي عشر من أيلول في مشروع إمبراطوري عالمي للسيطرة والهيمنة

السيطرة على اإلسالم وإصالحه وتدجينه وضرورة استنقاذ اإلسالم من األصوليين        ذلك المشروع هّم    

 لنصرة ما تسميهم بالمعتـدلين أو        وقد انضمت إلى الواليات المتحدة دول غربية أخرى        .اإلسالميين

  . اإلسالم المعتدل في وجه اإلسالم المتطرف

 توترا حول اإلسالم كونه مركزا لجميـع التجاذبـات الفكريـة            فهذا الصراع المركب، ما زال يزداد     

والسياسية والثقافية والنزاعات العسكرية الحاصلة اليوم في العالم بحيث صار الوجود البشري كلـه              

 ، وكـأن العـالم بحاجـة        فهم مشكالت العالم اإلسالمي   يحتاج إلى كشف الخلل الحاصل عن طريق        

الح مطلب ال يقتصر على المسلمين بل يتعداهم إلى كل أمم العـالم         ، وأن اإلص  "اإلصالح"الملحة إلى   

  . امتناع تنظيم المعمورة من دون عالج منزلة المسلمين فيهاالتي أدركت نخبها 
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  مراجعة نقدية : قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر ومشكالته
  كيف تجري المواجهات حول اإلسالم؟ 

  : يوم في تعليل سوء العالقة بالعالم هيهناك ثالثة اتجاهات في الوطن العربي ال

  االتجاه التبريري : المواجهة والحل

، وهـو االتجـاه الـذي يـسعى         "اتجاه التبرير "التفكير اإلسالمي السائد أو االتجاه المهيمن حاليا هو         

؛ بدًأ  البحث في التاريخ عن أسباب الصراع القائم حاليا بين اإلسالم والغرب          المسلمون بمقتضاه إلى    

  . مرحلة السوق العالمية ووصوال إلى  باالستعمار مروراالحروب الصليبية،ن م

الطمـوح   ، وبحكم طبيعتها يهيمن على داخلهـا         الحضارة الغربية عدوانية   وحسب هذا االتجاه فإن     

خضوعها إلى تأثير ثـالث تيـارات       وتعود إحدى أسباب هذا األمر حسب قولهم إلى         . المادي الضّيق 

بحركـات  وقد رّد المسلمون على ذلك بصفة أساسـية         . ية والماركسية والفرويدية  لماسونا: يهودية

 معـارك   كما خاضوا إلى جانب ذلك وما زالوا      . ١٨٠٠ منذ سنة    الجهاد التي أقاموها ضد االستعمار    

  .  تمسكوا فيها بثقافتهم اإلسالميةفكرية ضد االغتراب

  ال مواجهة دينية وانما صراع نفوذ : االتجاه الثاني
 أما ممثلوا االتجاه الثاني فيرون في تأزم العالقات بين الفضاء اإلسالمي والعـالم غيـر اإلسـالمي          

تبعا لهذا المنظور يكون قد نشأ بعـد فتـرة          . بتغير طرأ على نظام العالقات الدولية     مسألة لها عالقة    

ائم إلى عامل توتر    بعدها تحول هذا النظام الق    . نظام أحادي االستقطاب مركزه الغرب    الحرب الباردة   

 وهذا األمر قد عمـل علـى تـدهور          .حكام القبضة على الموارد ومواقع النفوذ     دولي أساسي يريد إ   

ولكن ثمة طرفا مسئوال آخر     . العالقات بين الجزء اإلسالمي من العالم والجزء اآلخر غير اإلسالمي         

ام غير ديمقراطـي وغيـر      عند هؤالء عن سوء العالقة هو النظام العربي القائم منذ عقود وهو نظ            

  . تمثيلي

  إفالس األنظمة الحاكمة : االتجاه الثالث
 فهي  التخلف والتقدم أما ممثلوا االتجاه الثالث، فيرون أن المشاكل القائمة بين اإلسالم والغرب سببها             

 فـي المقـام     استجابات ثقافيـة  ولكن استجابات المسلمين لها     . دول متخلفة ودول متقدمة   قائمة بين   

  .  في البالد اإلسالميةلعجز وإفالس األنظمة الحاكمةل، نظراً األو
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  حركات اإلسالم السياسي والصراع على اإلسالم 
  الدين والدولة وإشكالية الوعي التاريخي 

، أرى  وإشكالية  اإلحيائيين هي الهوية    ،  إشكالية اإلصالحيين هي التقدم   إلى جانب التحليل القائل بأن      

عجـزه   بحجـة    ضرب التقليد اإلسالمي   تعاونا في مطالع القرن العشرين على        يةاإلصالح والسلف أن  

  ). كما يقول السلفيون (اختالطه بالشرك، وبحجة )كما يقول اإلصالحيون (واستسالمه

وعندما تضاءل التقليد، وتصدعت مرجعيته، احتل المساحة الفارغة اإلحيـائيون وحلفـاؤهم مـن              

  . ر حلفائهم السابقين من المجددين بأنهم متغربونالسلفيين، إذ استطاع هؤالء تصوي

 في العقود األربعة األخيرة أن يطوروا تفكيرا جديدا يدور كله حول            اإلحيائيون والسلفيون  واستطاع  

فكرة الحاكميـة   (االستيالء على السلطة السياسية لتطبيق الشريعة       ترك الناس لدين اهللا، والمطلوب      

   . أن ال يقتصر على الخارجالجهاد ينبغي، وأن )بصيغ شتى

 تطبيق الشريعة هي مناط المشروعية،    واستقرت لدى الفكر اإلسالمي المعاصر المقولة التي ترى أن          

هي أسـاس   ) بإجماعها(أما الفقيه التقليدي أي المذاهب الفقهية األربعة المعروفة، فيرى أن الجماعة            

، ويهبهـا الـنص ذلـك       نص والـشريعة   فاألمة هي التي تحتضن ال     المشروعية، ومناط المرجعية،  

ولذلك تملك األمة أن تعهد عن طريق الـشورى والبيعـة بالخالفـة أو              وإجماعها سلطة المرجعية،    

في حين . اإلمامة أو رئاسة الدولة ألحد أبنائها بعقد يضع بنوده وشروطه ومهماته أهل الحل والعقد    

ثرهم، ولذا ال مرجعية معـصومة إال فـي         ، أو أك  أن الناس غادروا الدين    اإلحيائية اإلسالمية ترى  

فاإلمام الواجب السمع والطاعـة     .  فالشريعة وليست الجماعة مناط الشرعية والمشروعية     . الشريعة

  . في نظرهم هو من يتعهد بتطبيق الشريعة

ولنسأل أين موضع االفتراق في طبيعة النظرة للمشروعية السياسية بين الموروث السني التقليدي،             

  وبين اإلسالميين اإلحيائيين؟ من جهة، 

 يعتبرون الشأن السياسي شأنا تدبيريا، وليس عقائديا، بينمـا يعتبـر            فقهاء أهل السنة التقليديون   ـ  

فالحاكم مكلف بمهمة مقدسة هي تطبيق شرع       . الشأن السياسي شأنا تعبديا   اإلسالميون المعاصرون   

  . اهللا

 رأي الجماعـة    ، يعتمـد فيـه علـى      شأن تدبيري ، كما سبق القول،     الشأن السياسي لدى الفقيه   ـ  

، كل شيء في السياسة قابل للتغيير واإلصـالح        وأعرافها وإجماعاتها وقد اعتبر الفقيه أن        وسلطتها

إذا اتسعت مـساحة    تعديد األئمة   وقال آخرون بإمكان    .  في اإلمام  شرط القرشية فقد اسقط عدة فقهاء     

، الخالفة إذا عجز القرشـي العربـي عـن          كي سلجوقي إمكان تولية تر   مثال   الجوينيورأى  . الدولة

وربط آخر المشروعية بوظائف الخليفة، وهل يؤديها على الوجه المرضي          . »مباشرة األمور بنفسه  «

أم ال، ما دام وصوله للسلطة من غير طريق الشورى وفهم الدستوريون القـدامى هـؤالء ظهـور                  
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ت التاريخية واالجتماعية عندما صار العرب أقلية       منصب السلطان، باعتباره تغييرا اقتضته المتغيرا     

  . الخ... ضئيلة في الدولة

 فاالحتكام فيه للمصالح وألفضِل أشـكال       فالشأن السياسي كما يقول سائر فقهائنا ليس شأنا تعبديا،        

التقدير والتدبير، مع الحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية لألمة والدولة، وهذا هو األصل الثابت              

  . عندهم

أما عند اإلسالميين المعاصرين فالوصول إلى السلطة السياسية لتطبيق الشريعة، هـو مـسوغ              ـ  

  . المشروعية، وليس إجماع  الناس عليهم أو انتخابهم لهم

، والسبب هو تغير مقولة العالقة بين الدين والدولة،        أزمة مشروعية في السلطة السياسية    عندنا اليوم   

، ولذلك تريد حمايته بسلطان الدولـة، عـن طريـق    اإلسالم في خطر تعتبر أن  فاألصولية اإلسالمية 

، فيعني تسخير الدولة    اإلسالم مصحف وسيف  : الوصول للسلطة وتطبيق الشريعة، وهذا معنى القول      

أما الحقيقة فالشريعة في اإلسالم هي منهج حياة للفـرد          . للدين، والدين للدولة هذا قول اإلسالميين     

و أن الناس هم الذين يصنعون السلطة السياسية في مجالنا، لظل الديُن مؤثرا جدا فـي                فل. والمجتمع

كما » تطبيقه«، وال   الماورديكما يقول   » حراسة الدين «الحياة العامة، لكن ليس على أن مهمة الدولة         

ل هذه هي األطروحة الجديدة، قيام نخبة باالستيالء على السلطة لتفعي         . المودودي وسيد قطب  يقول  

صحيح . وما كان األمر كذلك حتى مشارف العصور الحديثة       . اإلسالم في المجتمع وإعادته للسلطة    

انه ما كان هناك فصل بين الدين والدولة بالمعنى العلماني الفرنسي، لكن كان هناك تقسيم عمـل، أو                  

أطـراف  ، كان للسياسيين مجالهم ـ وللفقهاء مجالهم ـ وتجاذُب علـى    فصل بين السياسة والدعوة

يريد أن يصل للسلطة، وان يحكم باسـم الـدين،          ) وليس التقليدي (أما اليوم فالفقيه الجديد     . المجالين

 بحجة الخوف على اإلسالم من جهة، وألن الشأن التدبيري أصبح عنده جـزء مـن الـدين أيـضا                  

الـسلطات  يذكرون في هذا المجال، تطبيق الحدود، وبعض األحكام الواردة في القرآن ـ وقد كانت  (

السياسية تطبقها، دون أن يعني عدم تطبيق بعضها أن الدولة كفـرت، أو أن النـاس غفلـوا عـن                    

  ). اإلسالم

 فالدولة اإلسالمية لم تكن حارسة للدين كما يقول         فك االشتباك بين الدين والدولة،    ما نطمح إليه هو،     

وأن مقولة   الدولة لتطبيق الدين،     الماوردي، وكما يقول اإلسالميون الذين يطمحون إلى االستيالء على        

، فقد كانت   من إعتبار الدولة الساسانية   الماوردي عن اإلمامة كحارسة للدين وسائسة للدنيا، مستعارة         

أمـا  . الزراداشتية كديانة تدين بوجودها للدولة الساسانية، ولما انهارت الساسانية انهارت الزراداشتية          

ار تاريخي طويل ظلت الدولـة اإلسـالمية تـدين للـدين            واقع اإلسالم فمختلف عن ذلك، فعلى مس      

  . ضاعت الدولة ولم يضع الدينوأن السلطة السياسية في اإلسالم لم تحرس الدين، و. بوجودها
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، الذي فـسد فكـرة الدولـة      أول األفكار التي فسدت عندنا ليست فكرة األمة فهي متجذرة لدينا، بل             

ة في البناء القومي وبحث عن عدو كـاالتراك والفـرس      إنها دولة أصحاب المصلح   : القوميون قالوا 

هذا الخلل في فهم الدولة جعل ، دولة الدين وحماتهإنها : ، أما اإلسالميون فقالواواألكراد واألوروبيين

    . العسكريين عندنا مع األنظمة التقليدية األخرى تبقى أربعين أو خمسين سنة ومازالت

وأرى أن جزءا كبيرا مـن      . ة الدولة في المجال الثقافي والسياسي     أعتقد أن مشروعنا أن تستقيم مسأل     

سـببه الفـشل فـي      مشكلة الهيمنة التي نعانيها مع الواليات المتحدة ومن مشكلة الثوران اإلسالمي            

فاذا أمكن بالتعاون بين المثقفين والعاملين في الشأن العـام مـن            . التجربة السياسية العربية الحديثة   

 فبالرغم من فداحة     .. ارنا مواطنين أن نتجاوز حالة الغضب والثوران التي التنتج شيئا         السياسيين باعتب 

كيف نستطيع عن طريق التنمية أن نشارك فـي العـالم           مشكلة االستبداد فإن هناك مشكلة أهم وهي        

 عن حل مشكالتنا في تحقيق التماسك االجتماعي أو تحريـر  بفاعلية حيث عجزنا بالطرق التقليديـة    

بل إن االستبداد الـصيني     . فهناك دول حلت مشكالتها عن طريق النمو الكبير         . ض في فلسطين  االر

لديه معجزة تنموية ولكن االستبداد العربي استبداد متخلف نخرج منه اآلن ألنه ينهار ولكننا قد ندخل                

قامـة عالقـة   فهل نملك في العالم العربي رؤية إل  .في مخاض مع هؤالء الذين لم يكونوا استبداديين       

  عربية إسالمية مع العالم والغرب بالذات وفق قواعد متوازنة؟ 

  من االستشراق الى االنثروبولوجيا 
  الرؤية الثقافية للغرب االستعماري 

وحقل اختـصاصهم   . مجال تخصص الدراسات اإلسالمية، ينشط فيه نشاطا كبيرا الغربيون األجانب         

 حقـل األنثروبولوجيـا،  تطور في العقدين األخيرين إلى ، ولكن هذا الحقل    يسمى عادةً االستـشراق   

  فكيف تم هذا التطور؟ 

االستشراق يمثل الرؤية الثقافية للغرب االستعماري، الرؤية التي اصـطنعها الغـرب االسـتعماري              

لثقافتنا وتاريخنا وديننا وحاضرنا، وهي رؤية مشوهة تحمل على اإلسالم وتظلـم العروبـة وتظلـم                

لحقيقة هذه المؤسسة انتهت في السبعينات وما نشهده اآلن بعض عظامها الباقية مثل             وفي ا  .ثقافتنا

، وتحـت   الثورة في العلوم االجتماعية    ُضربت هذه المؤسسة تحت وطأة       برنارد لويس ومن يشبهه،   

  . وطأة تغير عالقات الشرق بالغرب

واقع قد أدى إلى ضـعفه      القصور المنهجي في االستشراق الذي هو قراءة النصوص وليس قراءة ال           

وقد اسـتُخدم   . ، فظهرت طرائق جديدة شديدة األهمية والشراسة فيما يسمى األنثروبولوجيا         وانحساره

 وأضيف إلى ذلك عامل نفسي لتصفية الحساب مع كل تاريخنا ومع كل نـصوصنا هذا المنهج الجديد    

ون والعرب وضـعهم كـذا      وهذا أمر نفسي أنه مادام المسلم     ،  هذا الشرق مستضعف واآلن محتل    أن  

   .اآلن إذاً وضعهم أيام محمد وأيام الخلفاء أيضا لم يكن أحسن
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  رؤية العالم في الفكر اإلسالمي المعاصر 
  المصطلح ومستوياته .. رؤية العالم  ♣

  رؤية العالم والمشهد اإلسالمي   ♣

  هل تغيرت رؤية العالم لدى اإلسالميين؟   ♣

   المصطلح ومستوياته.. رؤية العالم

 أنه لم يعد مـن الممكـن دراسـة    Michael Kearny مايكل كيرنيذكر األنثروبولوجي المعروف 

إال باالستناد إلى بحـوث وفرضـيات       التصورات حول الثقافات في تكويناتها، والعالقات فيما بينها،         

  ". رؤية العالم"

 فلهلم دلتاي عروف   صكه الفيلسوف األلماني الم    Weltanschauung" رؤية العالم : " وهذا المصطلح 

 منذ مطلع القرن العشرين،     المستشرقين الجدد والذي شاع في أوساط المؤرخين واألنثربولوجيين أو        

  .  التي تدخل في مضمون الثقافةحدى المقوالت الكليةبحيث صار اليوم إ

وى ، المست المستوى النظري والمستوى السياسي واإلستراتيجي    تستند إلى مستويين    " رؤية العالم "إن  

التي تؤلف الكتلة األساسـية للمعتقـدات والمـسلمات         " الصورة الكونية "ما يطلق عليه دلتاي     : األول

والتي يمكن في ضوئها الوصول إلى إجابـات شـافية عـن    ، االفتراضية عن العالم الحقيقي الواقعي    

يتعلـق  و. ، أوما يعرف بروح الحضارة أو الرسالة      التساؤالت حول مغزى الكون والوجود واإلنسان     

بالسياق التصوري الواعي واإلرادي الذي نضع نفسنا فيه ضـمن تقـسيمات العـالم          المستوى الثاني   

  . الواقعية نحن كذات جمعية من النواحي الثقافية واألخالقية واالجتماعية والسياسية

، المتعلق بالتركيبات الحاضرة للعالم، إذ استنادا إلى وعي         وأحسب هنا أننا معنيون بالمستوى الثاني     

 ألحداث العالم وتركيباته وترتيباته، ومواقع المسلمين فيـه،         األفغاني وعبده والعظم ورضا وأرسالن    

   .حددوا إشكالية المسلمين بأنها التخلف في سائر المجاالت، كما حددوا الحل وهو التقدم

بدليل عدم القدرة على الوصول إلى حل إلشكالية المـسلمين مـع            ،  افيالكن لم يكن ذلك كافيا وال ش      

الغرب من ضمن التركيبات العالمية التي كانت سائدة آنذاك إذ عجزوا عن الوصول إلى حالـة مـن           

والتي تركت أثرا عميقا في وعي المسلمين، وبالتالي في تكييفاتهم لألوضاع           . الرضا عن مواقعهم فيه   

 من جهة، وعدم    ضياع فلسطين وقد بلغت تلك التأثيرات إحدى ذراها في        . اإلسالميالقائمة في العالم    

  .  من جهة ثانيةالتجربة الباكستانيةنجاح 

لدى المفكرين اإلسالميين إلـى حـدود       " رؤية العالم "ولذلك اتخذ ذلك الوعي مسارب أخرى أوصلت        

ـ . مغزى الوجود والكون  : حدود الصورة الكونية  المستوى األول،    تـصورات االسـتخالف    رت  فظه

وتحول العـالم   . سياق الهوية والخصوصية   التي وضعت الوعي اإلسالمي في       والتكليف والحاكمية 
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فلم يعد التقدم حال كافيا لمعالجة إشكالية التخلف بل صـار مطلوبـا    . مؤامرة على اإلسـالم   كله إلى   

وظلت الحالة كذلك حتى . عالمبإعادة بناء التصور وتحديد خصائصه، واالنفصال عن ال" تحقيق الذات"

  .  من القرن الماضيمطالع التسعينيات

  رؤية العالم والمشهد اإلسالمي 

انهار االتحاد السوفيتي، ونشبت حـرب الخلـيج        : وبدأ المشهد يتغير ويختلط في مطالع التسعينيات      

اعات مقولة هنتنغتـون حـول صـر       سوءا بحيث ظهرت     الثانية، وازدادت عالئق المسلمين بالعالم    

المشروعات اإلستراتيجية ذات األبعـاد     ثم توالى ظهور    . ، وحول التخوم الدموية لإلسالم    الحضارات

... النظام العالمي الجديد، وثقافة السالم، وحوار الحضارات، والتعددية الثقافية والسياسية         : الثقافية

ذلـك كلـه لغيـر صـالحهم؛        وقد اعتبر اإلسالميون والقوميون والبقية الباقية من اليسار         . والعولمة

لكـنهم  . الهيمنة األمريكية الطاغية في اإلستراتيجية واألمن والقيم السياسية والثقافية        وخاصة تلك   

وبدءوا يغادرون سـاح المعـارك      . أقبلوا على مناقشة األمور كلها    بعكس ما فعلوه حتى الثمانينيات      

إذ  يـصر    . ميـات القديمـة أو الجديـدة      األيديولوجية؛ ولذلك انعزلت القلة المتشددة من دعـاة الحت        

 علـى   راديكاليي اإلسالميين  على فرض ظواهر العولمة، كما يصر خصومهم من          الليبراليون الجدد 

وبين هذا الطرف وذاك تنفتح البيئات الفكرية والثقافية واألدبية علـى آفـاق             . الطهورية واالنفصال 

فقد أصدرت الحركات   . تماالت واإلمكانيات شاسعة من التغيير تشكل مخاضا ضخما حافالً بشتى االح        

رفض العنف والترحيب بالتعدديـة      مؤخرا أطروحات جادة في      مصر وسوريا وتونس  اإلسالمية في   

الفقيـه الـدكتور    وهو ما قد يتأخر عنه عديد من الفقهاء المستقلين والرسميين مثل موقف             السياسية  

 الديمقراطية بينما يصدر اإلخوان     ٢٠٠٠م   الذي ال زال يرفض في كتاب له صادر عا         وهبة الزحيلي 

بل فقد أصدر اإلسـالميون الدسـاتير       .  ما يؤكد ويعلن تبنيهم لها    المسلمون في سوريا وفي مصر      

وصـارت تلـك   . واإلعالنات اإلسالمية لنظام الدولة، ولحقوق اإلنسان، وحقـوق المـرأة والطفـل     

  . اإلعالنات شأنا عربيا وإسالميا عاما

بيانات واإلعالنات تحفل بالشروط والتحفظات والمالحظات على اإلعالنات العالمية، صحيح أن تلك ال   

، كمـا أنهـا تطلـع       مراجعة نقدية لوعي القطيعة السابق     السائد تعتبر    من ضمن وعي الهوية   لكنها  

  . للمشاركة في قيم العالم والعصر

وا هـذا المبحـث أو هـذا        في حين كانوا قد غادر    ) مقاصد الشريعة ( وعاد اإلسالميون للحديث في     

ويعني ذلك طموحا إلعادة النظر في مكونات المستوى األول         . المنحى منذ عشرينيات القرن العشرين    

  . ، مستوى معنى الوجود والرسالة"رؤية العالم"من مستويي 

صحيح أن اإلسالميين تحدثوا في الستينيات من القرن العشرين عن اإلسالم باعتباره البديل الـديني               

 أما اليوم فإن    .لحضاري؛ لكنهم كانوا يريدون وقتها إعادة فرضه في عالم اإلسالم، وليس في العالم            وا
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إنما يريدون من وراء ذلك الـدخول فـي         " مقاصد الشريعة "اإلسالميين البارزين الذين يتحدثون عن      

  . منافسة مشروعة من ضمن القيم العالمية الكبرى

  ين؟ هل تغيرت رؤية العالم لدى اإلسالمي

  هل يعني ذلك كله تغييًرا في رؤية العالم لدى اإلسالميين؟ 

، عدم االعتناء بالثقافات  ثمة عددا من المشكالت األساسية في الفكر اإلسالمي والعربي عموما أهمها            

 وصدور مقالة   ١٩٩٣في عام   . فالكتب المترجمة أو المؤلفة عن فلسفة الحضارة وقيامها قليلة جدا         

انهمك العرب في الرد عليها منكرين عداوة اإلسالم ومؤكدين على قـيم التواصـل               التي   هانتينجتون

والحوار فيه في تطور جديد بعد أن بات الكثير منهم طوال القرن العشرين، يكتب لـصالح اإلدانـة                  

وبالنـسبة  . فالتواصل يعرض بإيجاز بينما اللغة العقائدية العدائيـة غالبـة         . الدائمة للحضارة الغربية  

 هي عروض استشراقية أفضل خمسة عروض للثقافة اإلسالميةرة اإلسالمية فمن الطريف أن    للحضا

 في العشرينيات عن الحـضارة      هل كتاب جوزيف  و ١٩٠١ كتاب آدم متز عن الحضارة العربية     هي  

 في الثالثينيات عن روح الحضارة العربية، ترجمة عبد الرحمن بـدوي            كتاب يورغ كريمر  العربية و 

الوعي والتـاريخ فـي حـضارة    :  في السبعينيات بعنوان مغامرة اإلسالم هودجسونكتاب مارشال و

والمقصود من كل ذلك أننا في العالم العربي ال نملك رؤيـة للعـالم ال بـالمعنى النظـري                   . عالمية

فاألساس اإلعتناء بالثقافات والدراسات الحضارية، وال نملك رؤية بالمعنى السياسي واالستراتيجي ما            

ون لدينا رؤية للعالم تجمع بين تصور العالم بمتغيراته كما هو وبين الرؤية للمكانة التي نـضع                لم تتك 

فيها أنفسنا ضمن تقسيمات العالم باسهامنا على مستويات الحجم االقتـصادي والـسياسي والعلمـي               

الـذات  وبهذا ال يمكن إقامة عالقة متوازنة مع العالم والغـرب ب          . ومشاركتنا في المؤسسات الدولية   

  . وفق رؤى وقواعد غير متوازنة

 تريـد االنعـزال     نحن أقليـة   ونتعامل مع أنفسنا والعالم كأنما       أكثر من مليار  عددنا اليوم في العالم     

وأرى ان االنتماء والمشاركة هو الحقيقة الذي تقول به األمم          . تتهدد هويتها واالنفصال خوفا من أن     

  . ققت انسانيتها الكبرىالمرتاحة التي انجزت مشروعها الوطني وح

 في رد االعتبـار للحـضارة        رشيد رضا  وبدءا من جيل التأسيس لإلصالح لم يمانع أحد أبرز رواده         

 حين وجه إليـه سـؤال عـن االكتفـاء           اكتشاف أسس الحكم الرشيد الشورى    الغربية وفضلها في    

 وهذا مـا    .» الشورى أنه لوال هؤالء ماتحدث مثلك عن     «بالشورى عن الديمقراطية الغربية فقال له       

  . يؤكد ضرورة النقد الذاتي والبحث المعرفي واالستراتيجي

  إشكالية الثقافة والتراث 
وما موقع  ما مدى إسهام الثقافة بشكل عام في صناعة القرار في الوطن العربي والعالم اإلسالمي ؟     

إن هـؤالء  : قولنـا  ويمكن أن نجيـب ب المثقفين على الساحة االجتماعية وعلى الساحة السياسية ؟ 
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 في األنظمة العسكرية - أصالً -المثقفين  لم يُمكِّنوا من أن ُيسهموا، وما ُأتيح لهم مجال ؛ ألن الثقافة 

 عنـدما   -هذه األنظمة تحـاول      .جردت المجتمع من تقاليده ومن ثقافته في البلدان العربية الرئيسية         

 الشيء، أو تجامل القـوميين بعـض         أن تستغل الدين، وتجامل الجمهور بعض      -تتحرج الظروف   

  .  هي ليست قومية وال إسالمية– في الحقيقة -الشيء، لكنها 

 مثقف هشّ التكوين ألنه في األصـل        - بمختلف أصنافه وأشكاله     -أن المثقف العربي    : األمر اآلخر 

بداية  بدأ ذلك من أيام النهضويين في بداية العصر الحديث مع ليس مثقف مشروع بل هو مثقف تقني،

القرن الماضي، حيث كان المثقف يبني ثقافته للحصول على وظيفة، فصارت طبيعة ثقافته هو فعـل                

  . ما فُكِّر له به في أن يصبح موظفاً

ليس مطلوباً منه أن يملك ثقافة واسعة شاملة تمكّنه من تكوين رؤيـة يـدعو               " مثقف تقني   " فهو  

ولذلك نجد في جامعاتنـا ومؤسـساتنا التعليميـة أن          . إليها، أو ليمثل رؤية أخرى للدولة والمجتمع      

المتعلمين تزداد معرفتهم بالعصر من الناحية التقنية، لكنها من الناحية الفكرية والثقافيـة العامـة ال                

فماليين من الشباب اإلسالميين تخصصاتهم عصرية تكنولوجية، لكـنهم علـى المـستوى             تزداد،  

  . الثقافي متخلفون

أن المثقف العربي اصطدم بمشكلة التراث، واختلط عليه      أمر أيضاً شديد األهمية،       األمر الثالث وهو  

 فهذه المسألة أثرت كثيراً في عدم تكوين أين يمكن االستلهام وأين يمكن التقليد، وأين ينبغي التجديد،

  . مشاريع حقيقية لدى المثقفين ولدى اإلسالميين بالذات

ارسة نخبوية وإنما كونه حاجة فردية سـوف يغيـر حتمـاً            علينا إشاعة االجتهاد ليس بوصفه مم     

عندما يصبح هذا الفرد مدفوعاً باستمرار باتجاه البحـث نحـو األفيـد             . عالقة الفرد بذاته وبمحيطه   

  . واألكثر خدمة للمصلحة العامة

إن االجتهاد الذي نحّض عليه ال يقتصر على المجال الفقهي أو الديني، وإنما االجتهـاد كممارسـة                 

  . داخل الحقول االجتماعية والسياسية واالقتصادية كافة

 علينا أن نجتهد ونتقدم، فإذا تقدمنا تغير كل شيء، وال أقصد أن نتقدم على المـستوى المـادي، أن                   

. ثم إن هذا التقدم تقدم إنساني وهو قيمة أخالقية        . أن يكون عندنا مشروع   نتقدم على المستوى القيمي     

إن مقاصد الشريعة الخمس وهي حق النفس وحق الحيـاة وحـق            : مسلمونعندما يقول العلماء ال   

والكالم ،  العقل وحق الدين وحق النسل، هذه قيم أخالقية كبرى وهذه هي قيم التقدم الغربي الكبرى              

ألنك إذا سألت ما دليل تقـدمنا القيمـي؟         . أننا متفوقون في القيم وهم متفوقون في التقدم المادي غلط         

 وهذا إن حصل إنما هل يتجلى عندنا اجتماعياً ؟   ، نعم؛ هذا قاله اهللا عّز وجّل،        ... تعالى قال اهللا : يقال

لكنه ليس  جزئياً على مستوى األفراد، وعلى مستوى بعض المجموعات، وبعض الفئات االجتماعية،            

   .حاصالً على مستوى المجتمع العام أوالمجتمع المدني، وليس حاصالً على مستوى الدولة
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نا في المجال اإلجتماعي والعلمي والثقافي لم نصل إلى سالسة القناة بين الفرد والمجتمع مـا                يعني أن 

إنه في النهاية يجب أن يتساوى الوعي الفردي مع الوعي العام فيكون            يسمى باألواني المستطرقة،    

  . فردي واجتماعي: له طرفان

 الذي يدل على أننا ال نستثمر       اإلسالميةوجود األمية العالية في الدول العربية و      ويزيد األمر خطورة    

ألن الذي يجب أن يقرر االستثمار في التعليم هي مؤسسات متعلقة بمفهوم الدولـة              . كثيراً في التعليم  

فاألمر له عالقة بالمجتمع المدني وبـوعي       . وبفهمها لنفسها ولدورها تجاه شعبها وبأهدافها المستقبلية      

  . وى اإلنساني مرتبط بالتعليمهذا المجتمع بأن الترقي على المست

  بين األصوليتين اإلسالمية والغربية 
انعطاف حاد في رؤيـة اإلسـالم والمـسلمين علـى            سببا في    ٢٠٠١ سبتمبر   ١١لقد كانت أحداث    

، ومازالت التداعيات تتفاقم مع استمرار الصدام بـين         المستويين األكاديمي والشعبي العام في الغرب     

  ". وهللا األمر من قبل ومن بعد"والغربية، اإلسالمية : األصوليتين

فقد تـشكل تيـار   ومن أبرز التحديات التي تواجه اإلسالم اليوم تلك التي تتصل باألجواء األكاديمية،        

، لذلك  مناهض للدين اإلسالمي والثقافة اإلسالمية زيادة على التشكيك في إنسانية المسلمين          " علمي"

 إنما هو انشقاق عن اليهودية والنـصرانية      ى القول بأن اإلسالم     إلالمستشرقين الجدد   فقد اتجه تيار    

  . ولم يجعل منه دينا سوى الفتوحات التي أّصلت العنف فيه

وال شك أن هذه النظرة األكاديمية انعكاس من جهة وتقعيد من جهة أخـرى لنظـرة الـرأي العـام                    

 علـى   ١١/٠٩سالمي بعد    كتابات حول التطرف اإل    فكتب تالمذة المستشرق برنارد لويس    . الغربي

 لصد الخطر األصولي العربي واإلسالمي      التحالف مع إسرائيل   التأكيد على ضرورة     -١:ثالث مناحٍ 

مهاجمة  -٣ المواطنين في الواليات المتحدة للدولة والقانون     التشكيك في والء العرب والمسلمين     -٢

أما التحدي اآلخر هو تبنـي      . كية ودراسات الشرق األوسط في الجامعات األمري      الدراسات اإلسالمية 

لذي يرى أن اإلسالم    أحد التفاسير لألصولية اإلسالمية الراهنة، ا     " أنتروبولوجيا اإلسالم  "امتتخصصو

دين نصي خففت وطأة نصوصيته الحضارة الكبرى التي تأسست عليه، إال أنه يعـود إلـى العنـف                  

  . طابعه األصلي عند األزمات

) وعددهم عشرات الماليين في العـالم      (اإلنجيليون الجدد لشعبي فقد صار    أما من جانب الرأي العام ا     

 بعد أن صاروا يواجهون خصما أنشأ جبهة لمقاتلة اليهـود والـصليبيين     يعلنون عداءهم للمـسلمين   

فكـان رد  " بادله اإلنجيليون التحية"، لذلك فقد العالم فسطاطان واحد لإليمان وآخر للكفـر   ويرى بأن   

 وامتد حتى إلى انتزاع عشرات الماليين مـن         التبشير القوي في إفريقيا وآسيا    ا على   فعلهم أن أقبلو  

واألمر المحيط بكل ذلـك     الكاثوليكيين في أمريكا الالتينية والوسطى وشرق ووسط أوروبا وإفريقيا؛          
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هو الموقف العالمي والنظام األمريكي من اإلسالم والمسلمين حيث استطاع اإلنجيليون وضع كـل              

  . تطرف اإلسالمي واإلسالم في خانة واحدةمن ال

الرسالة االمريكيـة   : باعتباره االقفال الرمزي للدائرة المقفلة اصالً     » حرب االفكار «ويأتي الكالم عن    

لنشر الحريات والديمقراطية في العالم بالقوة العسكرية والقيام بالحروب الوقائية واالستباقية لحمايـة             

ع العرب والمسلمين بعد الهيمنة عليهم بحسن نوايـا الواليـات المتحـدة             امن الواليات المتحدة وإقنا   

وهذه ذات معنى خاص النها ترفع التنافس الفكري والديني بـين           . تجاههم من خالل حرب االفكار    

  . امريكا واالصوليين الى حدود الحرب او األفق المسدود

 بل بدوائر صناعة القرار، وبالمصالح      وأرى أن الصور المتبادلة ما عادت تتأثر بدرجة المعرفة فقط،         

اآلنية أو العاجلة التي تعكسها وسائل اإلعالم، قبل أيام نشرت إحدى الـصحف تحقيقـا عـن كليـة                   

ـ           مليـون دوالر إلنـشاء      ٥,٢الالهوت بجامعة هارفارد، والتي تبرعت لها دولة اإلمارات العربية ب

مؤسسة الشيخ زايد للتنسيق «ة يهودية أن لكن فجأة اكتشفت طالبكرسي لدراسات الدين اإلسالمي،  

وذعـر بيـل    . فطالبت الجامعة والكلية برفض منحة دولة اإلمـارات       ،  معادية للسامية » والمتابعة

ولجأ لصديقه رئيس الجامعة    ). وهو بالمناسبة أستاذ للدراسات اإلسالمية    (غراهام عميد كلية الالهوت     

 بحجة  أيد رفض المنحة  الذي  ) نيا بعد االنتفاضة  وهو يهودي ليبرالي في األصل صار صهيو      (سامرز  

  . أن الجامعة غنية جدا وال تحتاج لمليونين أو ثالثة إذا تسببت بإزعاج

  األصولية واإلصالح والسياسات الدولية 
 فـي ظـل اعتبـار       بتجديد فهم اإلسالم من الداخل    تبدو المهمة صعبة بل تكاد تكون مستحيلة للقيام         

ستعرقل ـ على الرغم من ادعائها الدعم ـ جهود التجديد التي يقـوم بهـا      السياسات الدولية التي

، كما أن أولئك المصلحين يجدون أنفسهم في صـراع فكـري مـع     المصلحون من داخل مجتمعاتهم   

التفسيرات األصولية لإلسالم التي تجد شرعيتها الشعبية في االحتالل األميركي للعـراق واالحـتالل              

سطين، والمقارنة اليومية بينهما تجعل مهمة التفكر باإلسالم كرؤية متـصالحة           اإلسرائيلي الدموي لفل  

ذلك أن من يجد هويتـه      مع العالم تؤمن بالقيم اإلنسانية المشتركة، تجعل مصيرها اإلخفاق المستمر،           

إنه يقبل بها على عالتها خوفاً مـن أن تـؤّدي محـاوالت             ،  مهّددة ال يفكر في تجديدها أو تغييرها      

  . ا إلى زوالهاتطويره

والواقـع أن كـال     . ومجابهة تحديات الغـزاة   ،  بيد أن الوعي العربي ممزق بين ضروريات التغيير       

وعلة ذلك أن الغزاة ال يمكن مواجهتهم بجدية        . األمرين ال يمكن تجاوزه أو إعطاؤه أرجحية وأسبقية       

  . إال بالتغيير المتجه لصون الوجود والمصالح

المي أصبح جزءاً من استراتيجية السياسات الدوليـة لمنطقـة الـشرق            الحديث عن اإلصالح اإلس   

 وفورة االهتمام باإلسالم تنبع أيضاً من حجم تأثيره الطاغي في ثقافة شعوب المنطقة التـي                .األوسط
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وعلى ذلك نخلص إلى نتيجتين هما خالصة التأمل في األحـداث الدوليـة             . بدت عصّية على التغيير   

وهم إمكان استخدام اإلسـالم لـصالح النظـام         : طقة العربية واإلسالمية وهما   وانعكاساتها على المن  

الرسمي، ووهم إمكان استبعاد اإلسالم من دائرة التأثير االجتماعي والسياسي في العالمين العربـي              

  . واإلسالمي

 مع ذلـك  ولئن كان الدين غير قابل لالستعمال من طرف النظام السياسي، فإن األوساط الحاكمة تظل        

  .  على غرار ما حصل في الغرب من فصل بين الدين عن الدولةغير قادرة على االنفصال عن الدين

لقد حاولت الدولة التركية القيام بذلك طوال اكثر من خمسين عاماً وها هي تذعن اآلن على مضض                 

  . الستتباب شكل من اشكال اإلسالم السياسي يقول اهله انه معتدل وعصري

  صالح الديني باإلصالح السياسي عالقة اإل
 بإصالح الخطاب الديني والثقـافي مـن        كانت الواليات المتحدة وما تزال، تطالب العرب والمسلمين       

وبسبب هذه المطالبة أعرض البعض     . ومناهج تدريس العلوم الدينية   ،  طريق تغيير المناهج التعليمية   

ي دعوات تجديد الخطاب الديني، اعتبار      على أن الالفت ف    سبتمبر،   ١١عن الخوض في المسألة بعد      

   .الفكر الديني السائد عقبة أو عائقاً في طريق التجديد والتغيير السياسي

 للتهرب من االسـتحقاقات الـسياسية     هذه الفكرة بالذات من جانب مثقفينا المعنيين بالشأن العام هي           

  . تغيير الواقع السياسيالملحاحة، والتي تفترض عمالً على 

ا الهائلة الفظيعة في المجال السياسي تحتاج إلى وقت وعمل، وفي المجال الديني تحتـاج إلـى                 أزمتن

عمل دقيق ودؤوب على النصوص وإن اإلصالح الديني واإلصالح السياسي مربـوطين ببعـضهما              

فالبد من اإلصالح السياسي ليتم اإلصالح الديني خصوصا أن الحركات اإلسالمية ليست            . بشكل قوي 

  . في السلطة السياسيةموجودة 

أن الوعي به ال يأتي إال إثر صدمات        وهذا اإلصالح ضرورة داخلية وملحة منذ عقود بل قرون، لكن المشكلة            

 فتجعل اإلصالح حسب الطلب فال يغادر القشور، هذا فضالً عن الربط الساذج بينه وبين متطلبـات                 خارجية

  . الخارج عند الرافضين له

 لتغيير الواقـع   لكن األولوية التي ال يمكن تجاوزها تبقى     .يني، وتجديد الخطاب الديني   نحتاج الى اإلصالح الد   

واالنتخابات ليست حالً سحرياً، لكنها تعني تحمل الناس المسؤولية في حفظ الوجود والمصالح، بعد              . السياسي

 من التدخل للدفاع    أن انقضت عليهم عقود وهم يرون كل شيء ضائعاً أو على شفير الضياع، دون أن يتمكنوا               

  ! عن أنفسهم

لكن يبقى أن تغيير الواقع السياسي هو الوسـيلة         . ، ومع أنفسنا  لقد تحدثنا كثيراً عن تجديد الخطاب مع العالم       

الوحيدة لتجديد حقيقي للخطاب السياسي والثقافي، ولو تأخر تجديد الخطاب الديني فإن البيت الحرام لـه رب                 

  .يحميه


