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 ميةأزمة الحضارة اإلسال

  

  علي عالوي: تأليف

  مطبعة جامعة ييل: لندن: الناشر

  ٢٠٠٩األولى : الطبعة

  ٣٠٤: عدد الصفحات

  عرض مركز االمارات للدراسات االستراتيجية

علي عالوي، الذي يجمع بين الخبرات األكاديمية واالقتصادية والسياسية، في هذا الكتاب بالبحث في أزمة    يهتم  

الحضارة اإلسالمية، سواء من حيث تشخيص األزمة واستكشاف أعراضها، وتحليل مـصادرها، أو اقتـراح               

  .مالئمة لتجاوزها" وصفة"

كون من جانبين أو عالمين، أحدهما داخلي هـو أسـاس           كيان كليٌّ م  يعرف عالوي الحضارة اإلسالمية بأنها      

، وثمة جسر للتواصل بينهمـا      هذه الحضارة وروحها، واآلخر خارجي يمثل التعبير الظاهري عن هذه الروح          

وبينما يشير العالم الداخلي إلى روحانية اإلسالم وقيمه ومبادئه األساسية، يشير العالم الخارجي . تجسده الشريعة

جتماعي والسياسي، والذي يتمظهر في التشريعات والنظم والمؤسسات وأشكال التعبيـر الثقـافي             إلى الفعل اال  

أما الشريعة التي تصل بين العالمين، فهي تستلهم روح اإلسالم، وتمثل إطـاراً أو مرجعيـة للفعـل                  . المختلفة

سيمه للحضارة اإلسالمية    في تق  عالوي يحاكي المنهج الماركسي   ويبدو أن   . والحركة في المجتمعات اإلسالمية   

إلى عالمين أو جانبين داخلي وخارجي؛ ما يذكرنا بمفهومي البنية التحتية والبنية الفوقية فـي أعمـال كـارل                   

 تفسير الوهن الذي أصاب روح اإلسالم     وهذه المحاكاة شكلية فقط؛ ألن اهتمام عالوي المركزي هو          . ماركس

كما يقترب الكاتب كثيراً من صـمويل       . نظرية الماركسية المادية  وكيفية إنعاشها، وهي أمور تتجاوز بالطبع ال      

  .؛ حين يعتبر أن الدين هو المحدد األساسـي للحـضارة ومحركهـا الـرئيس              هنتنجتون في تعريفه للحضارة   

؛ بمعنـى أن لحمـة عـالمي        الحضارة اإلسالمية تفقد روحهـا    فيما يتعلق بتشخيص األزمة، يرى عالوي أن        

تكن قد انهارت؛ نتيجة االفتراق بين الروحي والمادي في سلوك المـسلمين، وعـدم              الحضارة ضعفت، إن لم     

بـل إن الكاتـب     . تعبير التشريعات والنظم والمؤسسات والثقافات في األقطار اإلسالمية عن روحانية اإلسالم          

، كما  )دين ودولة (، وأداة لإليمان الداخلي، وليس إطاراً جامعاً للحياة العامة          اإلسالم أصبح مخصخصاً  يقرر أن   



 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 سات االستراتيجيةمركز الكاشف للمتابعة و الدرا                             ٥ من ٣                                ٢٠٠٩ -كانون األول        

 

خصخصة اإلسالم هي بداية النهايـة للحـضارة التـي          وبحسب عالوي، فإن    . كان تاريخياً، وينبغي أن يكون    

؛ بعد أن   عاجزة عن إعادة التواصل بين عالمي اإلسالم      وقد غدت الشريعة، إن كان معترفاً بها أصالً،         . يمثلها

معقدة، أو التميع فأصبحت زياً طيعاً لكل ما تقذف به          أصابها الجمود فأصبحت عقيدة ثابتة من أحكام مفصلة و        

  .الحداثة في طريقها

تتضمن هذه . تعداد مظاهرها خالل القرنين الماضيينبعد تشخيص أزمة الحضارة اإلسالمية، يدلف الكاتب إلى 

، تـشيع الكراهيـة     انقسام المسلمين إلى فرق وجماعات على أساس طائفي أو عرقي         المظاهر أو األعراض    

وانتشار الحكم األوتـوقراطي والفـساد      يستخدم العنف بينها، ما أضر ضرراً بالغاً بمثال الوحدة اإلسالمية،           و

 في الدول اإلسالمية، وتخبط اقتصاداتها في الفـساد وسـوء اإلدارة، دون             السياسي وانتهاكات حقوق اإلنسان   

ول، وتدهور حال المدن اإلسالمية، وانتشار الحديث عن التفاوتات الصارخة في الدخل والثروة فيما بين هذه الد     

ويورد عالوي إحـصاءات  . إلخ...مظاهر التدين الخارجي أو السطحي، وبروز األحزاب والحركات اإلسالمية     

، أهمها أن اإلنتاج اإلبـداعي  للداللة على التخلف الكبير الذي أصاب المجتمعات العربية واإلسـالمية  صارخة  

قرابة ثالثين مليون مسلم في العصر العباسي أكثر بكثير مما ينتجه زهـاء مليـار               الفكري والثقافي الذي خلفه     

الذي يعاني نقـصاً فادحـاً فـي اإلبـداع الفكـري والثقـافي           ونصف مليار نسمة في العالم اإلسالمي اليوم،        

  .واإلسهامات العلمية في مختلف المعارف اإلنسانية

، التي أصبحت ظالً لما كانت عليه       زمة الحضارة اإلسالمية  ثالث قوى رئيسة ساهمت في أ     وفقاً لعالوي، ثمة    

فقد بدأت الحضارة اإلسالمية تفقد عوامل قوتهـا جـراء          . اإلمبريالية الغربية والحداثة والعولمة   سابقاً، وهي   

؛ ما أدى إلى تفكيـك المؤسـسات والقـوانين واالقتـصادات            تكالب الدول االستعمارية على العالم اإلسالمي     

 واستبدالها بتشريعات مستوردة غير مالئمة، واختفاء أخالقيات العمل مخلفةً وراءها اقتصاداً فاسـداً   اإلسالمية،

الغرب ال يزال يتحمـل  وعلى الرغم من انتهاء الحقبة اإلمبريالية، فإن المؤلف يؤكد أن        . وثقافة الغدر والخداع  

 مشيراً إلى تأجج مشاعر اإلسالموفوبيا، وخاصة جانباً كبيراً من المسؤولية في أوضاع المسلمين المزرية حالياً؛

ـ        ١١بعد أحداث    اإلسالم، وكذلك الحرب   " إصالح" سبتمبر، في أوروبا وأمريكا الشمالية، والمحاوالت الغربية ل

  .على اإلرهاب

وقد مثلت الحداثة الغربية، في تصور عالوي، تحدياً للمنظور اإلسالمي للحياة والقيم، وبسببها غـدت معـالم                 

ويجزم الكاتب أن السبب األساسـي      . عالم الخارجي للمسلمين غير أصيلة، وال تعكس روحانية اإلسالم وقيمه         ال

وراء تراجع الحضارة اإلسالمية ليس مرده إلى قلة تقوى المسلمين أو تضاؤل ورعهم، كما قد يظـن أنـصار    

والديمقراطية وحقوق اإلنسان، كما    الحركات اإلسالمية، أو عدم قدرة اإلسالم على التكيف مع مفاهيم التسامح            

، وإلى الطابع الـسياسي     فشل المسلمين الجماعي في إيجاد بديل فعال لنموذج الحداثة        يروج الغرب، وإنما إلى     

وينظر عالوي إلى العلمانية، التي صاحبت نموذج الحداثة، علـى أنهـا            . الضيق الستجابتهم للتحديات الغربية   

، وتحطيم االعتماد على قوى ما وراء الطبيعـة         س عن المجتمعات اإلسالمية   نزع فكرة المقد  عملية تهدف إلى    

    .والرموز المقدسة، وإحـالل اإللـه باإلنـسان كونـه المـسؤول عـن التعامـل مـع تحـديات الحيـاة                     
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سواء كانـت سياسـية أو      (رة اإلسالمية فهي العولمة     أما القوة الثالثة، والجبارة، التي كانت وراء أزمة الحضا        

يستفيض عالوي في شرح . ، واندماج العالم اإلسالمي في مجاالت رئيسة في النظام العالمي)اقتصادية أو ثقافية

تأثير العولمة على روحانية اإلسالم، وبعد الشقة بين القيم اإلسالمية األساسية وخطاب العولمة، وعدم وجـود                

ثم يتحدث عـن مظـاهر تـأثير        . يلة من جانب المسلمين، فضالً عن مساهمتهم في قوى العولمة         استجابة أص 

  .العولمة في التنمية في البالد اإلسالمية، والتي ليس بينها وبين مثل اإلسالم وقيمه أّي سبب أو صلة

  كيف يمكن إخراج الحضارة اإلسالمية من أزمتها؟

فالليبراليون يدعون إلى تـسليم     . رة لإلصالح داخل العالم اإلسالمي    ينظر عالوي أوالً إلى المحاوالت المستم     

وعالمه " الروحي"، ويرون أن الفصل بين عالم اإلسالم الداخلي المجال العام في المجتمعات اإلسالمية للعلمانية

ق روحانية مبهمة تُـساق فـو     "؛ فهي ال تعدو أن تكون       أن هذه الرؤية فارغة   يجزم الكاتب   . الخارجي مشروع 

  ".مجتمع ذي تميز ثقافي ضحل

، وكذلك أصحاب اتجاه الرشادة اإلسالمية، فهم في نظر عالوي يعـانون وهمـاً              لراديكاليون اإلسالميون أما ا 

مختلفاً يتعلق بإمكانية إحداث توفيق أو توافق مرضٍ بين اإلسالم والحداثة من خالل تمرير األفكار الحديثة في                 

  .، ولم يؤسس لحـضارة إسـالمية مجـددة        هذا االقتراب لم ينتج تقدماً مادياً      ويجزم عالوي أن  . فلتر الشريعة 

الحركات اإلسالمية األصولية، التي ظهرت منذ السبعينيات، اتسمت بالضحالة في هذا الصدد، يقرر المؤلف أن      

اإلسـالمية،  كما أن األحزاب    .  ولم تطرح، بالتالي، البديل الحضاري الكفيل بتحقيق التقدم للشعوب         وبالعاطفية،

، وال تختلف في سلوكها الـسياسي       "الحداثة بغطاء إسالمي  " وغيرهم، تمثل    تركيا أو ماليزيا أو في العراق     في  

كثيراً عن نظيراتها العلمانية، بل تمارس سياسات أولئك الذين تناضل ضدهم بكل ما تنطوي عليه من الشراسة، 

وفي الواقع، فـإن    . راض لألزمة وليست جزءاً من الحل     ومن ثم، فهي أع   . وال تعكس القيم الروحية اإلسالمية    

، فهـو  ال يميز بين الخطاب السياسي والخطـاب الحـضاري  جزءاً معتبراً من هذا التقييم يعود إلى أن الكاتب         

الصحوة اإلسالمية، والتي تعمل فقط في مجال التدين الخارجي،         على أية حال، يعتبر عالوي أن       . يطابق بينهما 

، واالدعاء بسمو اإلسالم في الوقـت الـذي         يز على رموز وأحكام غير مرتبطة بروح اإلسالم       من خالل الترك  

تتبنى فيه بال تمييز المنتجات التكنولوجية واالقتصادية والثقافية للغرب، قد فشلت فـي الحقيقـة فـي اإليفـاء                   

ومـات العلمانيـة، كمـا      وال يتعلق هذا الفشل بالحركات اإلسالمية وحدها، بل إنه يشمل أيضا الحك           . بوعودها

؛ واللذين عجزا عن االستلهام من منابع القيم اإلسالمية األصيلة ذات الصلة بالروحانية الداخليـة   يوضح الكاتب 

فهـذه  . جهود إحياء الحضارة اإلسالمية ليست شاملة أو كافية       يخلص المؤلف إلى أن     . والتدين الخارجي معاً  

ما سبق، على مؤسسة الشريعة كقانون أكثـر مـن إعـادة انخـراط              الجهود تميل إلى التركيز، باإلضافة إلى       

  .المسلمين على أساس روحي

الحضارة اإلسالمية ال يمكنها أن تحافظ على بقائها من دون استعادة قوتها الروحية             وعليه، يجزم عالوي أن     

وهر الروحي القوي   ويناشد المسلمين أن يعاودوا التواصل مع الج      . ، كما كانت في الماضي    أو قيمها األساسية  

في هذا الخصوص، ويحدد عدداً من المبـادئ        . لإلسالم، ويعيدوا تأسيس اإلسالم كفاعل رئيس في تاريخ العالم        
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ثانيها، تأسيس المنظور اإلسالمي علـى القـيم        . للعمل، أولها استعادة فكرة المقدس بأبعادها الروحية والفكرية       

الئق مع الثقافات واألديان األخرى ورفـض االضـطهاد وعـدم           اإلسالمية، مثل العدل واالعتدال والتكيف ال     

؛ ليس من أجل تجديد العالم الخارجي لإلسـالم فقـط،           إعادة قراءة قيمية وأخالقية للشريعة    وثالثها،  . المساواة

يجب بعبارة أخرى، . توفير استجابة بناءة وجذابة للتحديات التي تواجه البشرية     ولكن أيضاً لجعله قادراً على      

 المسلمين اختراع شريعة جديدة، مبنية على القيم أكثر من األحكام، وموجهة إلى الفعل االجتماعي ولـيس                على

   .المحافظة على الوضع الراهن

فإن عالوي يبدو غير متفائل بشأن      وعلى الرغم من اعتقاده بأن تحد تجديد الحضارة اإلسالمية ليس مستحيالً،            

فقد أسهب في الحديث عن أسباب انحـدار        .  أكثر من كونه رؤية للتجديد     فكتابه مرثاة . مستقبل هذه الحضارة  

بعبـارة  . ال يطرح أي شكل ستكون عليه الحضارة المجددة في مصطلحات عمليـة           الحضارة اإلسالمية؛ لكنه    

أخرى، ال يقترح عالوي طبيعة هيكل الحضارة اإلسالمية أو شكلها المأمول، وإنما يوضح أسساً يمكن أن نقيم                 

عالوة على ذلك، يتضمن الكتاب عرضـاً   . مساهمة قيمة ومهمة  ومن هنا، يمكن اعتبار الكتاب      . ا الهيكل عليه

وافياً لقضايا العالم اإلسالمي المختلفة، وبحثاً معمقاً لطبيعة العالقة بين السلطة الدنيويـة وروحانيـة التعـاليم                 

كما أنه نـص مثيـر أو       . كلت تجربة المسلمين  اإلسالمية، وفحصاً جيداً لالتجاهات الفكرية والسياسية التي ش       

والسيما فيما يتعلق بقضايا مثل العلمانية، المصارف اإلسالمية، سعر الفائدة والربا، الليبراليـة             ،  استفزازي

، وتحديه لنظريات االستشراق، التي ترى أن ثقافات العالم وحـضاراته تتطـور             والصحوة اإلسالمية وغيرها  

غير أنه في تحليله للعالقة بـين الحـضارة         . نموذج الحداثة العلمانية والسوق الحر    باتجاه نموذج عالمي، هو     

يقترب المؤلف كثيراً من أطروحة هنتنجتون عن صدام الحضارات، على الرغم           اإلسالمية ونظيرتها الغربية،    

  .من انتقاده لها

ـ            " األزمـة األخيـرة   "ذيرهم مـن    وأخيراً، فإن هذا الكتاب موجه أساساً إلى المسلمين، حكاماً ومحكومين، لتح

، وموجه أيضاً إلى كثير من الغـربيين الـذين يزعمـون أن             قد تؤدي الختفائها ككيان حي    لحضارتهم، والتي   

فالعكس هو الصحيح، كما يستنتج البروفسور . تصاعد المد اإلسالميبسبب " تحت الحصار"حضارتهم أصبحت 

 .علي عالوي

  


