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مقدمة املترجم:

يو ِّجــه الكاتــب نقــدً ا للمقولــة الغربيــة الشــائعة عــن "اســتثنائية املجتمعــات اإلســامية
وفرادتهــا" ،وعــدم قابليتهــا للتأقلــم مــع الحداثــة والدميقراطيــة ،وهــي رؤيــة متأثــرة
ـاكن وجام ـ ٍد للثقافــة يجعــل
باالســترشاق الكالســييك ونابعــة َ -و ْفـ َـق رأيــه  -مــن تص ـ ُّور سـ ٍ
اإلســام مــن خاللــه مسـ ً
رشا عــن نشــأة التط ـ ُّرف.
ـؤول مبــا ً
وبقــدر مــا يو ِّجــه "بيــات" نقــدً ا عمي ًقــا لهــذه الرؤيــة ،فإنــه عمــل بالتــوازي عــى نقــد
التوســل بالنصــوص
رؤى إســامية توفيقيــة تحــاول اإلقنــاع باإلســام الدميقراطــي مــن خــال ُّ
املقدَّ ســة لإلقنــاع بوجاهــة هــذا الطــرح الجديــد.
عمــل الكاتــب عــى بيــان نســبية هــذه املقــوالت والتقليــل مــن وجاهتهــا مــن خــال
االعتــاد عــى املقاربــة السوســيولوجية عمو ًمــا والسوســيولوجية الدينيــة عــى وجــه
(وخصوصــا اإلســامية الحديثــة) ليســت ســوى
الخصــوص ،فــرأى أنَّ تركيبــة املجتمعــات
ً
مثــرة مســار ٍ
ات معقَّــدة سياســية واجتامعيــة واقتصاديــة وثقافيــة ،وليســت نابعــ ًة مــن
تأثــر الديــن فحســب ،فاالســتبداد مثـ ًـا ليــس ناب ًعــا مــن الطبيعــة التس ـلُّطية لإلســام .بــل
إن الديــن ذاتــه ال يتحــدَّ د معنــاه  -يف الواقــع االجتامعــي طب ًعــا  -إال مــن خــال مواقــع
الفاعلــن االجتامعيــن ورصاعاتهــم .فالفاعــل االجتامعــي هــو الــذي يحــول الديــن إىل شــامل
ـلطوي ...إلــخ .وعــى هــذا األســاس ،فــإن مقولــة التوافــق بــن
أو خـ ٍّ
ـي أو سـ ٍّ
ـاص ،إىل دميقراطـ ٍّ
ـيايس ملخَّصــه ال ـراع
اإلســام والدميقراطيــة ليســت فرضي ـ ًة فلســفية ،بــل هــي نضــال سـ ٌّ
بــن موازيــن القــوى ،أو باألحــرى بــن الفاعلــن االجتامعيــن ،وال عالقــة للنصــوص بهــا.
مــن هــذا البــاب ولــج الكاتــب إىل تحليــل مراحــل التطــور ومســارات التغــر التــي
عرفتهــا حــركات اإلســام الســيايس ،فوجدهــا تتــوزَّع إىل مرحلتــن :اإلســاموية (،)Islamism
ومــا بعــد اإلســاموية (.)Post-Islamism
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وقــف الكاتــب عنــد عوامــل تشـكُّل املرحلــة األوىل مــن الناحيــة السوســيولوجية عــى
وجــه الخصــوص ،وركَّــز عــى والدة حركــة سياســية نابعة مــن مســارات التهميــش االقتصادية
والسياســية والثقافيــة ،فضـ ًـا عــن االجتامعيــة ،مرتافقــة مــع اإلخفــاق الــذي عرفتــه فلســفتا
الحداثــة الرأســالية واالشـراكية يف بلــدان العــامل اإلســامي ،مــا أ َّدى إىل نشــأة أيديولوجيــا
جذريــة وصلبــة تســعى إىل القطــع التــا ِّم مــع الســائد ،متوســل ًة بلغــة دينيــة شــعبية مبســطة
ـي ثقيــل الوطــأة عــى غــر امللتزمــن دين ًّيــا .وقــد يكــون األهــم مــن كل
وتس ـلُّط اجتامعـ ٍّ
والتوســع يف معادلــة هــي :الفرصــة والقمــع ،مــن
هــذا التحليــل هــو إيجــازه لعوامــل النشــأة
ُّ
خــال متكــن أبنــاء الطبقــة الوســطى مــن فرصــة التعلُّــم ،وقمعهــم سياسـ ًّيا وفكر ًّيــا .ورغــم
اســتبعاده لفكــرة مامثلــة هــذه الظاهــرة لظاهــرة الهــوت التح ـ ُّرر يف أمريــكا الالتينيــة،
فقــد أبــرز أســباب فشــل "اإلســاموية" وحــره يف عــدم القــدرة عــى الذهــاب بعيــدً ا يف
مــروع أســلم ٍة باهــظ الكلفــة ،أ َّدى إىل تحـ ٍ
ـوالت داخليــة يف كيــان الحــركات اإلســاموية.
وهــو مــا ولَّــد ظاهــرة "مــا بعــد اإلســاموية" بوصفهــا مراجعــ ًة للمســار األول ،فرفــض
اعتبارهــا مرحل ـ ًة تاريخيــة أو مج ـ َّرد حالــة ،ووســمها بكونهــا مرشو ًعــا قــام عــى التخـ ّـي
عــن بعــض املبــادئ األساســية/األصلية مقابــل إعــادة بنــاء الــذات والقبــول باتبــاع سياسـ ٍ
ـات
براغامتيــة غايتهــا القصــوى اســتبدال الدمــج بــن التديــن واملســؤولية (اإلســاموية) بالدمــج
بــن التديــن والحقــوق وبــن اإلميــان والحريــة.
وينهــي الكاتــب مقالــه بالتنبيــه إىل أن ظهــور "مــا بعــد اإلســاموية" ليــس نهايــ ًة
لـ"اإلســاموية" ،بــل مــن املمكــن أن نجــد الظاهرتـ ْـن تتعايشــان م ًعــا يف واقــع الحــركات
الدينيــة اإلســامية وحتــى مــن خــال الحيــاة االجتامعيــة الســائدة .واملهــم هــو أنهــا
يعـران عــن مســاريْن مختلفـ ْـن نوع ًّيــا ،فنحــن نشــهد عمليـ ٍ
ـات لألســلمة ومــا بعــد األســلمة
خصوصــا بعــد أحــداث انتفاضــات العــامل العــريب خــال عــام  2011ومــا
يف العــامل العــريب
ً
بعدهــا إىل اليــوم.
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املقال
كانــت إحــدى مشــاغل املنظِّريــن االجتامعيــن الكــرى خــال القــرن التاســع عــر ،هــي إزالــة
التمييــز بــن الدينــي وغــر الدينــي .أ َّمــا اآلن ،وبعــد أكــر مــن قــرنٍ مــن التحديــث ،فإنهــم يحاولــون
التمييــز بــن الدينــي ومــا هــو أكــر تدي ًنــا ( .)the more religiousويصــاغ هــذا "اإلفـراط يف التديّــن"
حال ًيــا مــن خــال اصطالحـ ٍ
والتعصــب أو التط ُّرف.
ـات متن ِّوعــة ،مثــل :األصوليــة واإلحيائيــة واملحافظــة
ُّ
وهــي تتب ـ َّدى اتجا ًهــا عامل ًّيــا يشــمل معظــم العقائــد العامليــة ،إلَّ أنهــا تظهــر يف الغــرب يف صيغــة
را.
ـلبي لــه طابــع خـ ٌّ
ـاص حــول املجتمعــات اإلســامية حـ ً
تفكــر سـ ٍّ
وقط ًعــا فــإ َّن أحــداث الحــادي عرش من ســبتمرب اإلرهابيــة بالواليات املتحــدة األمريكيــة والتطورات
الالحقــة قــد كثَّفــت املخــاوف الغربيــة مــن "تهديــد األصوليــة اإلســامية" ،ومــن ثـ َّم د َّعمــت أكــر من
أي وقـ ٍ
ـت مــى فكــرة "خصوصيــة املســلمني" .وبطبيعــة الحــال ،فــإ َّن الرتكيبــة "الفريــدة" للمســلمني
ِّ
ليســت أم ـ ًرا جدي ـ ًدا :فقــد كانــت الســمة املميــزة ملــا يس ـ َّمى بالنظــرة االســترشاقية التــي كان قــد
نقدي .فاالســترشاق عند ســعيد وســائر
تناولهــا إدوارد ســعيد وآخــرون بصفــة ملحوظــة جـ ًّدا وبشــكل ٍّ
النقــاد ميثِّــل آل ّيـ ًة خطابيــة إلنتــاج املعرفة بوصفهــا أدا ًة للقوة ووســيل ًة للحفــاظ عىل الهيمنــة((( .وهو
قصــة لكيفيــة تصويــر مجموعــة مــن الر َّحالــة والروائيــن والفنانــن والدبلوماســيني والعلــاء وحال ًيــا
متجانســا وثابتًــا يف أساســه ،ومــن ث ـ َّم فهــو "فريــد".
وســائل اإلعــام للــرق األوســط املســلم كيانًــا
ً
ومــن خــال التأكيــد عــى "اســتثنائية" املجتمعــات اإلســامية عمو ًمــا ،فإنهــم يركِّــزون نظرهــم
عــى مفاهيــم ض ِّيقــة للثقافــة (الســاكنة) والديــن باعتبــاره ســياقًا لالســتمرارية التاريخيــة ،ويركِّــزون
ـري) للتغيــر.
عــى النخــب الفرديــة والقــوى الخارجيــة باعتبارهــا املصــدر (الحـ َّ
أي ح ـ ٍّد تبــدو املجتمعــات اإلســامية "فريــدة"؟ هــذا إن كانــت هنــاك ف ـرادة أصـ ًـا.
ولكــن ،إىل ِّ
فهــل هــي عــى درجـ ٍة كــرى مــن االختــاف ،إىل الحـ ِّد الــذي تتطلَّــب فيــه أدوات تحليــلٍ مختلفــة؟
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((( إدوارد سعيد ( ،) 1979 ,Edward Said, Orientalism, New York: Vintageماكسيم رودنسون:
(Maxime Rodinson, Europe and the Mystique of Islam, University of Washington Press, 1987).
وغنــي عــن القــول إ َّن االســترشاق باملعنــى الســعيدي [نســبة إىل إدوارد ســعيد  -إضافــة املرتجــم] (بالحــرف الكبــر  )Oال يشــر
التخصــص م َّمــن
أي مســترشق (بالحــرف الصغــر  )oيــدرس الــرق .ويف الواقــع هنــاك العديــد مــن الباحثــن يف هــذا
ُّ
إطالقًــا إىل ِّ
يتنازعــون هــذا االســترشاق أدا ًة خطابيــة لخدمــة الســلطة.
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كل ذلــك ،أن نتحــ َّدث عــن موضــو ٍع مــن هــذا القبيــل ،اســمه "املجتمعــات
وهــل ميكــن ،رغــم ِّ
اإلســامية"؟ وإذا مــا اســتعملنا هــذا التصنيــف الواســع ،أَال نكــون يف طريق إعــادة توجيــه املجتمعات
والثقافــات اإلســامية ببنــاء كيانـ ٍ
ـات متجانســة ال توجــد حال ًيــا؟ ويف الوقــت الــذي تظـ ُّـل فيــه هــذه
القضايــا مرشوع ـ ًة ،فــإين أو ُّد اق ـراح إمكانيــة فهــم املجتمعــات اإلســامية بالشــكل الــذي يجعلهــا
صن ًفــا تحليل ًّيــا مفي ـ ًدا.
ـت يف ســياقٍ آخــر أ َّن عبــار ْيت "العــامل اإلســامي" و"املجتمــع اإلســامي" اللتــن
كنــت قــد طرحـ ُ
يجســد
تســتخدمان يف صيغـ ٍة مفــردة مجـ َّردة ،ميكــن أن تعنيــا أ َّن اإلســام هــو املكـ ِّون األســايس الــذي ِّ
ديناميكيــات ( )the dynamicsهــذه املجتمعــات((( .فقــد تح ـ َّول" املجتمــع اإلســامي" إىل تســمية
عا َّمــة يصوغهــا اآلخــرون لوصــف املســلمني وثقافتهــم ،وهــي تخربنــا عــن طريقــة تص ـ ُّور اآلخريــن
أيضــا.
لحــال املســلمني وكيــف ينبغــي أن يكونــوا ً
(خصوصــا اإلســاميني)
وقــد اســتمرت هــذه الرؤيــة إىل حـ ٍّد مــا لــدى بعــض الجامعــات اإلســامية
ً
الذيــن يشـكِّلون عــى نحــو مامثــلٍ مشــه ًدا إســام ًّيا مو َّحـ ًدا .ويف املقابــل ت ُفهــم عبــارة "املجتمعــات
اإلســامية" عــى أنهــا كيانــاتٌ متعـ ِّددة وملموســة مت ِّكــن الغالبيــة املســلمة الواعيــة بذاتها مــن تحديد
ـب االهتــام عــى
واقعهــا الخــاص بطريقـ ٍة متميــزة وحيويــة ومتنــازع عليهــا ال محالــة .وهنــا ال ينصـ ُّ
رص مــن مجتمعـ ٍ
ـات وثقافــات ،وإ ْن مل يكونــوا مــن صنعها.
اإلســام ،بــل عــى املســلمني باعتبارهــم عنــا َ
فــا تفهــم الثقافــة عــى أنهــا مجموعـ ٌة مــن النواميــس والســلوكيات الثابتــة ،بــل هــي سلســلة
مــن مســار ٍ
ات دامئــة التغـ ُّـر واملرونــة والتنــازع .وهــذه املجتمعــات التــي وقــع مــن خاللهــا تفســر
الخاصــة والعا َّمــة  -مبــا فيهــا
ظواهــر اإلســام وتب ِّنيهــا بطــرق شـتَّى ،أثَّــرت يف بعــض مجــاالت الحيــاة
َّ
مجــاالت األخــاق ،والعالقــات األرسيَّــة ،والديناميكيــات الجندريــة ( ،)gender dynamicsوالقانــون،
ـكل املختلــف هــو ادعاء جميع املســلمني
ويف بعــض األحيــان السياســة والدولــة .والجامــع بــن هــذا الـ ِّ
(الليرباليــن واملحافظــن الناشــطني والعاديــن) أنهــم ميثلــون اإلســام الصحيــح ،والنصــوص املق َّدســة.
وم ــع ذل ــك ،ف ــإ َّن املجتمع ــات اإلس ــامية  -باعتباره ــا كيان ــات ملموس ــة أو واقعي ــة  -ال تك ــون
إطالقًــا متجانســة يف حـ ِّد ذاتهــا ،وليســت دينيـ ًة بحكــم التعريــف ،وال تقتــر ثقافتهــا إطالقًــا عــى
((( انظر:
Asef Bayat, “The Use and Abuse of ‘Muslim Societies’”, ISIM Newsletter, no 13, December 2003, p. 5.
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الدي ــن املح ــض .وبالفع ــل ،ف ــإ َّن الثقاف ــات الوطني ــة والتج ــارب التاريخي ــة واملس ــارات السياس ــية
ـات فرعي ــة وتص ــور ٍ
ـات مختلف ــة وثقاف ـ ٍ
وكذل ــك االنت ــاء الطبق ــي ،غال ًب ــا م ــا أمث ــرت ثقاف ـ ٍ
ات ديني ــة
ع ــر مختل ــف البل ــدان اإلس ــامية وداخله ــا.
كل بل ـ ٍـد "مس ــلم" (أو ذي أغلبي ــة مس ــلمة) م ــن أن ـ ٍ
ـاس له ــم درج ــاتٌ مختلف ــة م ــن
ويتألَّ ــف ُّ
االنتــاء الدينــي .وبهــذا املعنــى ،فــإ َّن املجتمعــات اإلســامية تتشــابه متا ًمــا مــع نظرائهــا يف العــامل
ـاص م ــن جــ َّراء مس ــار العومل ــة ال ــذي ال ي ــؤ ِّدي إىل
النام ــي .وتتزاي ــد عملي ــة التش ــابه بوج ــه خ ـ ٍّ
التفاض ــل فحس ــب ،ب ــل إىل العدي ــد م ــن ال ُبن ــى واملس ــارات املتوازي ــة ب ــن األم ــم يف الع ــامل.
ولك ــن ع ــى الرغ ــم م ــن أوج ــه التش ــابه البنيوي ــة ،ف ــإ َّن ال ــرق األوس ــط املس ــلم (وبص ــورة
أوس ــع الع ــامل اإلس ــامي الي ــوم) ال يــزال يق ــاس باملعي ــار االس ــتثنايئ ال ــذي تك ــون في ــه الوس ــطية
رئيســا .ولــذا فــإ َّن االســتبداد اإلقليمــي و"املجتمعــات املدنيــة
الدينيــة ( )religio-centrismمرك ـ ًزا ً
الضعيف ــة" والثقاف ــة السياس ــية تنس ــب غال ًب ــا إىل دينه ــا الرئي ــس ،أَال وه ــو اإلس ــام.
أيض ــا "االس ــتثناء
ورغ ــم أن "االس ــتثنائية" غ ــر مقت ــرة ع ــى ال ــرق األوس ــط املس ــلم  -فلدين ــا ً
األمريــي" ،و"االســتثناء" األورويب" ،و"خصوصيــة اللغــة االنجليزيــة" مثلــا أســاها إي.ب .طمســون
( - )E.P. Thompsonفإن ــه يف حال ــة ال ــرق األوس ــط املس ــلم ،وخالفً ــا لآلخري ــن ،فق ــد أ َّدى ه ــذا
التوصي ــف  -يف الغال ــب  -إىل تهمي ــش ه ــذه املنطق ــة م ــن وجه ــات النظ ــر األكادميي ــة الس ــائدة.
وأظــ ُّن أ َّن هنــاك ثالثــة عوامــل عــى األقــل أســهمت يف النظــرة "االســتثنائية" يف دراســة
الــرق األوســط املســلم اليــوم .األول :هــو اســتمرار هيمنــة الفكــر االســترشاقي/املعياري يف
الغــرب ،وخاص ـ ًة الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،والظاهــر أنــه يلتقــي بشــكل ج ّيــد مــع األهــداف
السياســية للتدخــل الخارجــي يف الــرق األوســط .أمــا العنــر الثــاين فهــو الحكــم االســتبدادي
املســتم ُّر مــن ِقبــل األنظمــة املحليــة (مثــل إيــران الشــاه ،وعــراق صــدام ،واململكــة العربيــة
بدعــم متواصــلٍ مــن العديــد مــن األنظمــة الغربيــة،
الســعودية ،واألردن ومــر) التــي حظيــت
ٍ
وخصوصــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة .والعامــل الثالــث لــه صلــ ٌة بواقــع املنطقــة اإلســامية
ً
الداخــي ،فهنــاك ظهــور وامتــداد للحــركات اإلســامية التــي أبــدت اجتامع ًّيــا  -يف الغالــب -
ٍ
نزعــات محافظــة وغــر دميقراطيــة .وقــد أ َّدت هــذه املواقــف والعمليــات إىل بــروز مزاعــم ال
حــ َّد لهــا ،ومزاعــم مضــادة حــول الســؤال الشــائن عــن مــدى توافــق اإلســام مــع الدميقراطيــة.
8

إ َّن األوس ــاط اإلعالمي ــة والفكري ــة الس ــائدة يف الغ ــرب تنظ ــر إىل اإلس ــام ع ــى أن ــه أص ـ ُـل
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املنظوم ــة االس ــتبدادية يف ال ــرق األوس ــط املس ــلم((( .فاإلس ــام بالنس ــبة إليه ــم يُ َعــ ُّد نظا ًم ــا
مفهـــوم للمواطنـــة والحريـــة؛ أل َّن إميانـــه بحكـــم اللـــه قـــد
ألي
ٍ
أبويًّـــا (بطريرك ًّيـــا) ،ويفتقـــر ِّ
ـيايس
قلَّ ــص م ــن الس ــلطة الش ــعبية .فب ــدل أن يك ــون دي ــن محم ــد ش ــأنًا ش ــخص ًّيا ،فإن ــه س ـ ٌّ
يف جوه ــره(((.
يجســـد "عاملًـــا ال تتمتَّـــع فيـــه الحيـــاة البرشيـــة بالقيمـــة
إ َّن اإلســـام  -كـــا هـــو مزعـــوم ِّ -
نفســها التــي تتمتَّــع بهــا يف الغــرب ،حيــث الحريــة والدميقراطيــة واالنفتــاح واإلبــداع مــن األمــور
الدخيلـــة"((( .وقـــد أثـــار العديـــد مـــن اإلســـاميني املحليـــن ،م َّمـــن يعتقـــدون باســـم دينهـــم أ َّن
ـي"  -هــذه اآلراء ،ويســتبعدون اإلرادة الشــعبية لفائــدة املشــيئة اإللهيــة.
الدميقراطيــة "نظــام أجنبـ ٌّ
فلنطل ــق ع ــى ه ــؤالء اإلس ــاميني اس ــم "امل ْرتاب ــن" ،وع ــى خ ــاف املرتاب ــن هن ــاك "املتفائل ــون"
متأصلـــة يف اإلســـام ،م َّدعـــن أنـــه ديـــ ُن التســـامح
الذيـــن مييلـــون إىل إظهـــار رو ٍح دميقراطيـــة ِّ
والتع ُّددي ــة والعدال ــة وحق ــوق اإلنس ــان(((.
ـي بطبعــه" .ووف ًقــا
وعــى ســبيل املثــال ،يعتــر راشــد الغنــويش "أ َّن الحكــم اإلســامي دميقراطـ ٌّ
للمتفائلــن ،فــإ َّن املفهــوم القــرآين للشــورى ضامــ ٌن لتوافــق اإلســام مــع الدميقراطيــة ،وتكرميــه
للكائنــات البرشيــة مــن خــال تقواهــم يعنــي تســاويهم يف ال ِعــرق والجنــس واإلرادة الحـ َّرة .وفضـ ًـا
((( عــى ســبيل املثــال ،أشــار عــد ٌد مــن األكادمييــن املؤثريــن يف الواليــات املتحــدة مثــل إليــوت كوهــن ( )Eliot Cohenمــن
جامعــة جونــز هوبكنــز ،وكينيــث أدملــان ( )Kenneth Adelmanمــن مجلــس سياســة الدفــاع بــوزارة الدفــاع  -إىل أن اإلســام
ـعي وعنيــف .وقــد أعلــن بعــض الربوتســتانت أن اإلســام ديـ ٌن "رشيــر" ( مأخــوذ مــن
عــى وجــه الخصــوص غـ ُر متســام ٍح وتوسـ ٌّ
مقــال لويليــام بفــاف [ ]William Pfaffيف صحيفــة هريالــد تربيــون  5ديســمرب  /كانــون األول .)2005
(4) Bernard Lewis, “The Roots of Muslim Rage”, Foreign Policy, vol 17, no. 4. Summer 2001/2002.
((( وقد ع َّب عنها أول "مؤرخ مراجع" يف إرسائيل ب ّني موريس ( ،)Benny Morrisنقلً عن جويل بينني (،) Joel Beinin
"No More Tears: Benny Morris and the Road from Liberal Zionism" Middle East Report, no. 230, Spring
2004, p. 40.
ـي يف جوه ــره ومعاديً ــا
وق ــد تك ــون وجه ــة النظ ــر الجوهري ــة غائيــ ًة تنق ــض نفس ــها؛ ألن ــه إذا كان اإلس ــام غ ــر دميقراط ـ ٍّ
للحريـــة الفرديـــة ،فـــا الـــذي ميكـــن عملـــه حيـــال ذلـــك ال ســـيام مـــع املشـــكِّكني؟ ومـــا الـــذي ميكـــن عملـــه مـــن أجـــل
ـي ،أي خل ــق الق ــدرة ع ــى تغي ــر الحكوم ــات م ــن خ ــال إجــراء
جع ــل املجتمع ــات اإلس ــامية تتج ــه نح ــو مس ــتقبل دميقراط ـ ٍّ
انتخاب ــات حــ َّرة ،فض ـ ًـا ع ــن القض ــاء املس ــتقل وحري ــة التعب ــر وعلوي ــة القان ــون وحق ــوق األقلي ــات؟ يب ــدو أن ح ـ َّـل عملي ــة
أي تعلي ــق
ـدي ُّ
التح ــول إىل الدميقراطي ــة ه ــي إ َّم ــا تحوي ــل املس ــلمني إىل "ديان ــات دميقراطي ــة" أخ ــرى وإ َّم ــا علمنته ــم .لي ــس ل ـ َّ
إض ــا ٍّيف ع ــى مث ــل ه ــذه "الحل ــول"!
((( وقــد يشــمل هــذا املعســكر كتَّابًــا مثــل جــون فــول ( )John Vollوخالــد أبــو الفضــل وغريهــا ،وكذلــك مؤسســات مثــل:
مركــز اإلســام والدميقراطيــة (الواليــات املتحــدة) ،ومركــز الدميقراطيــن املســلمني (فرنســا) ،وعــدد مــن املواقــع اإللكرتونيــة.
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أســاس الحكــم الدميقراطــي القائــم عــى
عــن ذلــك ،فــإ َّن ســيادة األ َّمــة التــي وهبهــا اللــه هــي
ُ
التع ُّدديــة واالختــاف وحقــوق اإلنســان(((.
الــكل
كل مــن املرتابــن واملتفائلــن يف التزامهــم ّ
ومــن الناحيــة املنهجيــة ،تشــرك مقاربــات ٍّ
بالنصــوص باعتامدهــم عــى الق ـراءة الحرفيــة للنصــوص املق َّدســة (القــرآن والحديــث) وحججهــم
الفلســفية املعتــادة .ومــن املثــر للغرابــة أنهــم ال يعــرون اهتام ًمــا كبـ ًرا ملــا تعنيــه هــذه النصــوص
ـاش
لإلنســانية املســلمة املتمزقــة يف حياتهــا اليوميــة .وعــاوة عــى ذلــك ،فنــاد ًرا مــا يكــون هنــاك نقـ ٌ
حــول كيفيــة تنــوع هــذه املعــاين باختــاف الظــروف التاريخيــة.
إ َّن املحــور األســايس ألطروحتــي هــو أ َّن األحــكام "املق َّدســة" مــوا ُّد ل ـراع الق ـراءات "املتجادلــة".
وبعبــارة أخــرى ،فهــي مــن مواضيــع التاريــخ وتحديــد البــر لحقائقهــم .فاألفـراد والجامعــات التــي
متلــك الســلطة االجتامعيــة ميكــن أن تؤكِّــد هــذه الحقائــق وتهيمــن عليهــا .والتع ُّدديــة يف مختلــف
أصنــاف التفكــر الدينــي ( - ) theological genresالتفكــر الدينــي املتحــ ِّرر ،والتفكــر الدينــي
النســوي ،والتفكــر الدينــي الغريــب ،والتفكــر الدينــي األخــر ،وأو ُّد أن أضيــف التفكــر الدينــي
الجمهــوري  -هــي دليـ ٌـل عــى مــدى تحديــد اختــاف الفئــات االجتامعيــة واملصالــح (مثــل :الفقـراء،
والنســاء ،واملثليــن ،ودعــاة حاميــة البيئــة املتدينــن ،واملضطهديــن دينيًّــا) للحقائــق الدينيــة.
هــل يتوافــق اإلســام مــع الدميقراطيــة؟ إننــي أزعــم أ َّن هــذا هــو السـ ُ
ـؤال الخاطــئ الــذي نطرحــه
ـري
يف املقــام األول .ملــاذا؟ فبــادئ ذي بــدء يرتكَّــز جــدل "اإلســام مقابــل الدميقراطيــة" بشــكل حـ ٍّ
ـب واحـ ٍـد مــن املعادلــة هــو اإلســام ،كــا لــو أ َّن الدميقراطيــة مــن الجانــب اآلخــر
تقري ًبــا عــى جانـ ٍ
خاليـ ٌة مــن التعقيــدات .مــاذا يعنــي املصطلــح بعــد كل يشء؟
توافق
هــل الدميقراطيــة مســاوية لـ"تعدديــة" روبــرت داهــل ( - )Robert Dahlوتعنــي حكومــة ٍ
ـب متنافســة لهــا مصالــح اجتامعيــة مختلفــة ضمــن إطــار تع ـ ُّددي(((؟ وإذا كان األمــر
ش ـكَّلتها نخـ ٌ
كذلــك ،فأيــن تقــع ســائر املجــاالت العامــة  -االقتصــاد واملجتمــع والثقافــة؟ وكيــف نعلِّــل الفردانيــة؟
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((( انظر عىل سبيل املثال :سيد محمد بحر العلوم" ،اإلسالم ،الدميقراطية ،ومستقبل العراق"،
Islam, Democracy, and the Future of Iraq”, in Richard Bulliet (ed.), Under Siege: Islam and Democracy,
Middle East Institute, Columbia University, occasional paper, no. 1, 1994, pp. 24-31. See also John Esposito,
Islam and Democracy, Oxford: Oxford University Press, 1996.
Robert Dahl, Democracy and It’s Critiques, Ithaca: Yale University Press, 1989.ـ )(8

مركز نهوض للدراسات والنشر

أهــي رشط مســبق للدميقراطيــة أم نقيــض لهــا؟ وهــل الرأســالية بقــوة مرشوعهــا وقــدرة ابتكارهــا
للتوافــق غــر دميقراطيــة؟
أيضـا قـدم تاريـخ الدميقراطيـة ذاتـه ،فقـد أثارتهـا مجموعـ ٌة مـن الحركات
إ َّن هـذه األسـئلة قدميـة ً
واالنتقـادات التـي سـعت إىل جعـل الدميقراطيـة دميقراطيـ ًة .وقـد أبـرزت املاركسـية الصرا َع بين
االقتصـاد الليبرايل واملُثـل الدميقراطيـة ،فالدميقراطيـة االجتامعيـة و"االرتباطيـة" ركزتـا على املواطنـة
واملسـاواة((( .وتناولـت الحركـة النسـوية املسـأل َة منـذ ٍ
أمـد بعيـد بواسـطة النظريـة الدميقراطيـة؛ يك
ترفـض التفـاوت البنيـوي ،والسـلطة األبويـة ،وفصـل العـام (املجال الـذي ينبغـي أن يكـون الجميع فيه
متسـاوين) عـن الخـاص ،أي املجـال األُرسي والعالقـات الشـخصية التـي يعتقـدون أنهـا اسـتغاللية(.((1
موسـعة مع الحداثة
واألكثر أهميـة من ذلك ليسـت درجة توافق اإلسلام مـع الدميقراطية أو بصورة َّ
(حتى وإن كانت مفهومة) أم ال ،بل باألحرى ضمن أية ٍ
متوافقي.
رشوط ميكن للمسـلمني أن يجعلوهام
ْ
اطي.
أي يشء
جوهري يف اإلسالم ،وكذلك يف ِّ
ٍّ
فال يوجد ُّ
أي دين آخر  -لجعله بالفعل دميقراط ًّيا أو غري دميقر ٍّ
فنحن  -الفاعلني االجتامعيني  -من يح ِّدد التو ُّجه الشامل والسلطوي للدين؛ أل َّن الدين وفقًا لهذا املنظور
وبغض النظر
الحق والحقيقة األعىلِّ .
ليـس إلَّ مجموعـة من املعتقـدات واألفكار التي ت َّدعي دامئًا املعنى َّ
عام إذا كانت املعتقدات والتجارب الدينية تتعلَّق بواقع الخوارق ،ففي نهاية األمر ومثلام يشير جيمس
بيكفـورد (" )James Beckfordيقـع التعبير عـن الديـن من خالل األفـكار والرموز واملشـاعر والعادات
والتنظيمات البرشيـة"( .((1أي إ َّن األحـكام الدينيـة ليسـت إلَّ فهمنـا لهـا  -فهـي مـا صنعنـاه يك نكـون.
منــذ خمســن عا ًمــا اعتقــد العديد مــن علامء االجتــاع أن املســيحية والدميقراطيــة ال تتوافقان(.((1
إلَّ أ َّن أكــر الدميقراطيــات رســو ًخا اليــو َم موجــود ٌة يف املناطــق املســيحية ،ومــع ذلــك ينبغــي أن
أضيــف أ َّن ظهــور الفاشــية كان مرتبطًــا بالكنيســة ،ويف قلــب املســيحية.
((( وملناقشة متميزة انظر.David Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1996 :
( ((1انظر:
 .C. Peteman, Sexual Contract, Cambridge: Polity Press, 1988وملناقشــة مفيــدة للغايــة حــول كيــف ميكــن للحريــة
االقتصاديــة أن تق ـ ّوض الحريــات املدنيــة والسياســية ،انظــر:
Sylvia Chan, Liberalism, Democracy and Development, Cambridge: Cambridge University Press, 2002
James Beckford, Social Theory and Religion, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 2.ـ )(11
( ((1إضافــة إىل ذلــك ،يســتنتج املف ِّكــرون املؤثــرون أن الكاثوليكيــة والدميقراطيــة نــاد ًرا مــا كانتــا متوافقتـ ْـن منــذ الحــرب العامليــة
األوىل .انظر:
Seong and Torres, “A Comparative Analysis of the Social Requisites of Democracy”, International Social Science Journal, vol. 136 (May 1993), p. 29.
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ويف الواقــع مل تكــن الخطابــات الســلطوية واالســتثنائية املرتبطــة باملســيحية قليلـ ًة .فقــد عــززت
الطوائــف املســيحية األوىل الــوال َء للحـكَّام املتسـلِّطني طاملــا مل يكونــوا ملحديــن ومل يــؤذوا املؤمنــن.
وكانــت الطاعــة مــن صميــم الفكــر الســيايس املســيحي بتعلَّــة أ َّن الســلطات العليــا مأمــور ٌة مــن اللــه.
"فهــؤالء الذيــن يجلســون يف مجلــس القــايض"  -كــا يعلــن مارتــن لوثــر " -هــم الذيــن يجلســون يف
ـرب مــن الســاء" ،ويواصــل لوثــر" :فــإذا كان اإلمرباطــور
مــكان اللــه ،وحكمهــم هــو مثــل حكــم الـ ِّ
ينادينــي ،فــإ َّن اللــه يدعــوين"( .((1وكــا هــو معلــوم جيــ ًدا ،فــإ َّن تصالــح املســيحية املبكِّــرة مــع
الســلطة االســتبدادية أ َّدى إىل مأســاة معــاداة الســامية التــي ك َّرســها تفســر الكتــاب املقـ َّدس لصلــب
املســيح ،ووقــع تحميــل املســؤولية عنــه عــى اليهــود وليــس الرومــان(.((1
أيضــا بعــض املســيحيني املخلصــن الذيــن يعلنــون أن الدميقراطيــة هــي "ســبب
وهنــاك اليــوم ً
مشــاكل العــامل" .فبــا أ َّن الدميقراطيــة عندهــم مــن ُصنــع الشــيطان ،فهــي ال تقــوم عــى مشــيئة
اللــه ،بــل عــى إرادة "البــر األرشار" الذيــن يطالبــون بقانــون اإلجهــاض ،وقوانــن إلغــاء عقوبــة
اإلعــدام ،وحقــوق املثليــن( .((1وهنــاك اليــوم العديــد مــن املســيحيني اإلنجيليــن الذيــن يســتهجنون
ـح
مامرســة الدميقراطيــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة؛ ألنهــا تتح ـ َّدى قص ـ َد اللــه؛ اللــه الــذي منـ َ
الواليــات املتحــدة  -يف نظرهــم " -بـ ٍ
ـركات عظيمــة" للرأســالية اإلنجيليــة املجهولــة يف أوروبــا(.((1
وقــد متثِّــل هــذه اآلراء صــوتَ الجامعــات املســيحية املتط ِّرفــةَّ ،إل أنهــا ال تقـ ُّـل عــن زعامــة الفاتيــكان
التــي انتقــدت يف ســبتمرب  2011فكــر َة "التع ُّدديــة الدينيــة" ،معلنــ ًة أ َّن العقائــد غــر املســيحية
فاســد ٌة و"خاطئــة" ،و َمــن آمنــوا بهــا هــم يف وض ـعٍ "شــائن ج ـ ًّدا" تقري ًبــا.
( ((1مذكور يف:
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Roland Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther, Mentor, New York, 1977.
( ((1يقال إ َّن ما نرشه مارتن لوثر عن اليهود وأكاذيبهم هو مصدر إلهام رئيس لكتاب كفاحي لهتلر ) ،انظر:
\GregoryS.Paul,“TheGreatScandal:Christianity’sRoleintheRiseoftheNazis”,inFreeInquiryMagazine,vol.23,no.4.
وانظر أيضً ا:
Klaus Scholder, The Churches and the Third Reich, vols. 1 and 2, Philadelphia, Fortress Press, 1988. Beth Griech)Polelle, Bishop von Galen: German Catholicism and National Socialism, New Haven, Yale University press, 2002.
(15) http://www.rossbishop.com/PDF/Fundamentalist%20God.pdf
( ((1ذُكرت يف مقا ٍل دقيقٍ للغاية بقلم جيف شارلت،
Jeff Sharlet, “Through a Glass, Darkly: "How the Christian Right is Reimagining U.S. History", Harper’s Magazine, vol. 313, no. 1879, December 2006,p. 36.
وللحصــول عــى دراســة مفصلــة عن رؤية املســيحية اإلنجيليــة يف الواليات املتحدة األمريكيــة للدميقراطية وبعض مامرســاتها ،انظر:
Kevin Phillips, American Theocracy, New York, Viking, 2006.
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ومــع ذلــك ،ورغــم هــذا التاريــخ ،فقــد يقــرأ عــد ٌد قليــل مــن املســيحيني العلامنيــن اليــو َم كتابَهــم
املق ـ َّدس بتلــك العبــارات الســلطوية مثــل لوثــر أو "الخارجــن عــن القانــون املســيحي" حال ًيــا ،أو
يعاملــون معتقداتهــم بشــكل اســتثنا ٍّيئ مثلــا يفعــل الفاتيــكان .والواقــع أنــه يف الحــاالت التــي
وص ْفتُهــا كاف ـ ًة ،يقــوم الزعــاء بنــر الكتــب املق َّدســة لتربيــر ادعاءاتهــم.
وهكــذا نلحــظ اليــو َم مــن خــال االنحــراف املثــر للســخرية عــن معــاداة الكنيســة القدميــة
للســامية كيــف أ َّن املســيحيني املتطرفــن يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة  -يف دأبهــم العجيــب مــن
أجــل التعجيــل بيــوم القيامــة والترسيــع بعــودة املســيح إىل األرض  -يخلقــون تحال ًفــا سياس ـ ًّيا مــع
اليهــود يف دولــة إرسائيــل.
خاصــا ،أحــادي
وبعبــارة أخــرى ،فإننــا نحــن الفاعلــن االجتامعيــن مــن يجعــل الديــن شـ ً
ـامل أو ًّ
املعنــى أو متعــ ِّد ًدا ،دميقراط ًّيــا أو ســلطويًّا( .((1فاللجــوء إىل الكتــب املق َّدســة لتحديــد التوجــه
الدميقراطــي لألديــان  -مثــل اإلســام  -لــن يحملنــا بعي ـ ًدا ج ـ ًّدا .وليــس ذلــك بســبب مــا أظهــره
ـوض كثيـ ٍ
باحثــون  -مثــل :نــر حامــد أبــو زيــد ،وخالــد مســعود  -مــن غمـ ٍ
ـف للمعنــى ،ومــا يتض َّمنــه
مــن تعـ ٍ
ـارض مــع القــرآن والحديــث(((1؛ بــل ألن النــاس لهــم اهتاممــات وتوجهــات متن ِّوعــة قــد تجــد
حقيقتهــا يف تعـ ٍ
ـارض دائـ ٍـم مــع الكتــاب املق ـ َّدس ذاتــه.
وبــدل مــن اللجــوء إىل القــرآن أو الرشيعــة لفهــم أســامة بــن الدن أو الحــركات اإلســامية
ً
الراديكاليــة يف العمــوم ،فإننــا نحتــاج إىل معالجــة الــروط التــي تســمح للقــوى االجتامعيــة بتقديــم
خاصــة للنصــوص املق َّدســة الســلطوية .ويرتبــط هــذا ارتباطًــا وثي ًقــا بقــدرة املجموعــة عــى
ق ـراء ٍة َّ
حشــد اإلجــاع حــول مصداقيتهــا.
( ((1كانــت مــن أبــرز مظاهــر مــا أســاه مايــكل لــوي ( ) Michael Lowyبـــ"حــرب اآللهــة" يف اآلونــة األخــرة هــي الكاثوليكيــة
يف أمريــكا الالتينيــة ،حيــث انقســم املســيحيون بشـ َّدة حــول دعــم الدميقراطيــة أو معارضتهــا .انظــر:
Michael Lowy, The War of Gods: Religion and Politics in Latin America, London, Verso, 1996.
( ((1كان ن ــر حام ــد أب ــو زي ــد ق ــد دع ــا املس ــلمني إىل رضورة تج ــاوز التفس ــر التأوي ــي للكت ــاب املقــ َّدس املختل ــف في ــه
بينه ــم .ووف ًق ــا ل ــه ،ف ــإ َّن الخالف ــات واملع ــاين املتعــ ِّددة والغم ــوض متج ــذر ٌة يف الق ــرآن ذات ــه .ويلم ــح أيضً ــا ع ــامل الفق ــه
خال ــد مس ــعود إىل أ َّن الغم ــوض وتع ــارض الحدي ــث يش ــران إىل تع ـ ُّدد اآلراء ح ــول العدي ــد م ــن املس ــائل الديني ــة يف ع ــر
النب ــي .انظ ــر :ن ــر حام ــد أب ــو زي ــد:
Rethinking the Quran: Towards a Humanistic Hermeneutics, Utrecht, Humanistics University Press, 2004.
ـض النظــر عــن مــدى صــواب حججهــا ،فــإ َّن رأيــي هــو
ويســتند موقــف األســتاذ خالــد مســعود عــى تواصــي الشــخيص بــه .وبغـ ِّ
أ َّن مداخــات أيب زيــد ومســعود العلميــة متثِّــل جانبًــا مــن النضــال لرؤيــة النصــوص اإلســامية مــن زوايــا مختلفــة.
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ـت ،فقــد ال تصلــح مجـ َّرد العــودة إىل النصــوص املق َّدســة حتــى تكــون أدا ًة تحليليــة
ومثلــا ب َّينـ ُ
مفيــدة ،بــل هــي ســاعية يف صميــم املعركــة السياســية إىل فــرض خطــاب الهيمنــة .وهكــذا فــإ َّن
ـي بطبيعتــه" (الغنــويش) قــد يكــون مــن الناحيــة التحليليــة
اإلعــان "أ َّن الحكــم اإلســامي دميقراطـ ٌّ
ســاذ ًجا ،لكنــه يعـ ِّـر عــن النضــال مــن أجــل جعــل الحكــم اإلســامي دميقراطيًّــا.
صحيــح أ َّن الجهــود التــي تســعى إىل جعــل الديــن دميقراط ًّيــا تبــدأ بــا ٍّ
شــك عــى املســتوى
الفكــريَّ ،إل أ َّن التحــ ِّدي ي ْك ُمــن يف دمــج التفاســر الدميقراطيــة ضمــن الوعــي الشــعبي.
إن تركيــز فوكــو ( )Foucaultعــى ســلطة كلــات النــص والخطــاب معلــو ٌم جي ـ ًدا .وبــا ريــب،
فــإ َّن تشــديده عــى أخــذ الخطــاب عــى محمــل الجــ ِّد كان مفيــ ًدا .ومــع ذلــك ،ميكننــا اإلشــارة
إىل أننــا قــد نناقــش مزاعــم فوكــو املطلقــة باالســتدالل عــى أن الســلطة غــر مرتبطــ ٍة ببســاطة
بـ"الحقيقــة الداخليــة" التــي تعـ ِّـر عنهــا الكلــات ،بــل هــي مرتبطــة يف املقــام األول بالناطقــن بهــا،
أولئــك الذيــن مينحونهــا الحقيقة/الســلطة .إ َّن الخطــاب ليــس ســلط ًة مــا مل ُينــح القــوة املاديــة.
ولعــل مــا ينبغــي أن نبحــث عنــه ليــس ماهيــة الخطــاب فحســب ،بــل باألحــرى م ْك َمــن الخطــاب.
فالفكــرة القائلــة بــأ َّن "اإلســام متوافــق مــع الدميقراطيــة" لهــا وز ٌن مختلــف بالنظــر إىل َمــن يعـ ِّـر
عنهــا ،فــا يكفــي النطــق بأفــكا ٍر صحيحــة؛ بــل هنــاك حاجــة ملنحهــا القــو َة املاديــة حتــى تحشــد
اإلجــاع حولهــا .وهــذا يقودنــا إىل عــامل نظريــة الحركــة االجتامعيــة ومامرســتها ،التــي أرى أن تكــون
وســيطًا بــن الخطــاب والســلطة ،والكلمــة والعــامل.
وال توجــد هــذه الوســاطة الحيويــة جـ ًّدا إلَّ يف قــدرة اليمــن املســيحي يف الواليــات املتحــدة عــى
تحويــل خطابــه الدينــي إىل حقيقــة .وقــد تح َّقــق ذلك مــن خالل التعبئــة املنظَّمــة للقواعد الشــعبية،
باإلضافــة إىل الدعــم املمنــوح مــن أعــى ســلطات صنــع القـرار يف البــاد مبــا يف ذلــك  230نائ ًبــا (يف
الكونغــرس ســنة  ،)2005ونــر نشــطاء اليمــن املســيحي عقائدهــم بفضــل الســيطرة عــى أكــر مــن
 2000إذاعــة و 250محطــة تلفزيــة مســيحية ،وآالف املؤمتـرات الكنســية ،وبفضــل إنشــاء العديــد من
الكليــات واملعاهــد ،وتعليــم مــا ال يقــل عــن مليــو ْين طفــل تعليـ ًـا منزل ًّيــا ،والتم ُّكــن مــن تســويق
ـب التاريــخ األمريــي،
أكــر مــن  60مليــون نســخة مــن سلســلة الروايــة اإلنجيليــة .وقــد غـ ّـروا كتـ َ
وأنتجــوا روايـ ٍ
ـات بديلــة يف مواضيــع كثــرة برســال ٍة مســيحية تدعــو إىل قـراء ٍة حرفية للكتــاب املق َّدس.
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وال ينبغــي أن يكــون تأثــر هــذه التعبئــة العقائديــة مفاجئًــا ألكــر مــن  50مليــون مســيحي
أصــويل أمريــي ،فـــ 60باملائــة من األمريكيــن (وفقًا الســتطالع تايــم/س إن إن) يعتقــدون أن التنبؤات

مركز نهوض للدراسات والنشر

خصوصــا يــوم القيامــة  -ســوف تتح َّقــق .ويعتقــد واح ـ ٌد مــن أربعــة أ َّن الكتــاب
يف ســفر الرؤيــا -
ً
املقـ َّدس قــد توقَّــع هجــات الحــادي عــر مــن ســبتمرب اإلرهابيــة(.((1
وباختصــار ،فــإ َّن التوافــق أو عــدم التوافــق بني الديــن  -مبا فيه اإلســام  -والدميقراطيــة ليس مج َّرد
ـيايس .وليســت املســألة مســأل َة نصـ ٍ
ـوص بقــدر مــا هي تــوازن قوى
تخمــن فلســفي ،بــل هــو نضــال سـ ٌّ
ٍ
نصوص ســلطوية .واإلســاموية
بــن أولئــك الذيــن يريدون دي ًنــا دميقراط ًّيا ،وأولئك الذين يســعون نحو
االجتامعيتي.
القوتي
هاتي
ْ
ْ
( )Islamismوما بعد اإلســاموية ( )post-Islamismهام من يرسد قصة ْ
اإلسالموية :الحركة ورؤية العالم

ظهــرت "اإلســاموية"  -يف أقــى مســتوياتها العامــة  -مبثابــة لغــة تأكيــد الــذات لحشــد أولئــك
الذيــن حققــوا درج ـ ًة عاليــة مــن النجــاح يف الطبقــة الوســطى ،والذيــن شــعروا بالتهميــش خــال
املســارات االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة الســائدة يف مجتمعاتهــم ،وهــؤالء الذيــن جعلــوا لغــة
األخــاق (الديــن)  -مــع إخفــاق فلســفة الحداثــة الرأســالية واملثاليــة االشــراكية  -بديلــ ًة عــن
السياســة .وبعبــارة أخــرى ،كانــت طريقــة الطبقــة الوســطى يف رفــض مــا اعتــروه إقصــا ًء لهــم .وهــم
نخبهــم الوطنيــة وحكوماتهــم العلامنيــة وحلفاؤهــم الغربيــون.
وبنــا ًء عليــه ،فقــد رفضــوا "الهيمنــة الثقافيــة الغربيــة" ،ومنطقهــا الســيايس ،وحساســياتها
األخالقيــة ،ورموزهــا املعياريــة ،رغــم اشـراكهم عمل ًّيــا يف العديــد مــن الســات ،مثلــا هــو الحــال يف
عالقاتهــم ،ويف الغــذاء والتعليــم والتقنيــات.
وخالفًــا لذلــك ،فقــد تب َّنــى الذيــن اســتفادوا مــن الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
للعوملــة ونجحــوا بفضلهــا  -نو ًعــا مختل ًفــا لإلســام ،وهــو مــا يس ـ َّمى باإلســام "املعتــدل" أو عــى
وجــه الدقَّــة بــ"التقــوى الســلبية" إذا مل يكونــوا علامنيــن.
وبحثًــا عــن أيديولوجيــة إســامية أصيلــة ،حــاول اإلســاميون صياغــة نســخة مــن اإلســام ميكــن أن
تجيــب عــن عجزهــم الســيايس واالقتصــادي والثقــايف .وهكــذا تصــورت "اإلســاموية" اإلســام نظا ًمــا
( ((1تــرد معظــم اإلحصائيــات يف هــذا املقطــع مــن جلــن شــرر ( )Glenn Schererعــى املوقــع اإللكــروين ملعهــد مونتــري
للدراســات الدوليــة )Monterey Institute of International Studies( ،انظــر:
http://www.grist.org/news/ maindish/2004/10/27/scherer-christian./
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إله ًّيــا كامـ ًـا بنموذجــه الســيايس املتعــايل ،ومدوناتــه الثقافيــة وبنائــه القانــوين ومنظومتــه االقتصاديــة
 فهــو نظــام يســتجيب ملشــاكل البــر كاف ـ ًة .واأله ـ ُّم مــن ذلــك هــو أ َّن هــذا اإلســام كان مينــحاملســلمني شــعو ًرا باحـرام الذات والثقــة بالنفس وباســتقاللية الخطــاب (.)a discursive autonomy
ـام غال ًبــا مــا كان مقرتنًــا بلغـ ٍة شــعبية قويــة وهيمنـ ٍة اجتامعيــة ثقيلــة
إ َّن مثــل هــذا التصــور إلسـ ٍ
الوطــأة ،ســوف يــؤ ِّدي حتـ ًـا إىل تهميــش الكثــر مــن أولئــك الذيــن ظلــوا خارجــه وتجرميهــم  -مــن
غــر امللتزمــن والعلامنيــن واملســلمني غــر اإلســاميني واألقليــات الدينيــة والكثــر مــن النســاء .ويف
ـج مــن الــوالء والواجــب.
ـج مــن التقــوى وااللتـزام ،ومزيـ ٌ
صميــم النمــوذج اإلســامي إذن ،يوجــد مزيـ ٌ
إ َّن "اإلســاموية" املعــارصة يف الــرق األوســط بوصفها حركـ ًة وخطابًا ،هي بوضــو ٍح ظاهر ٌة تاريخية
اكتســبت روا ًجــا منــذ الســبعينيات .وأتصــور أ َّن هناك مســارين متزامنـ ْـن ،ولكنهام متناقضــان قد دفعا
بالحركــة اإلســامية إىل موقفها التسـلُّطي ،هــا :الفرصة والقمــع (.)opportunity and suppression
التوســع التعليمــي الهائــل والتنميــة االقتصاديــة ،والوفــرة الظاهريــة للــروة
فقــد تضافــرت فرصــة ُّ
(أمــوال النفــط) والح ـراك االجتامعــي العــام ،مــع القمــع الســيايس والتهميــش وانعــدام املســاواة
املتزايــدة( .ففــي الخمســينيات مل تكــن توجــد إال عــر جامعــات فحســب يف العــامل العــريب ،أمــا اآلن
ـي جامعــة).
فهنــاك أكــر مــن مئتـ ْ
وخــال هــذه املرحلــة ،كان حاسـ ًـا عــى وجــه الخصــوص أ ْن أصبــح امله َّمشــون مــن الطبقــة
الوســطى واملتعلِّمــن جيــ ًدا اليــوم واعــن متا ًمــا بتهميشــهم ،ومــن ثــ َّم شــاهدين عــى "فضيحــة
أخالقيــة" كــرى .وقــد و ّجهــوا غضبهــم إىل الــدول الوطنيــة ،وال ُّنخــب املتحالفــة مــع القــوى الغربيــة،
وال ســيام الواليــات املتحــدة األمريكيــة .ومــن املفارقــات ،أن الحكومــة ذاتهــا هــي التــي ش ـ ّجعت
املعارضــة اإلســامية باعتبارهــا حص ًنــا ضــد الشــيوعية والقوميــة العلامنيــة.
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وقــد اعتــرت الطبقــة السياســية يف العــامل العــريب عــى وجــه الخصــوص أن االحتــال املتواصــل
لــأرايض الفلســطينية مــن ِقبــل إرسائيــل ،ودعــم الواليــات املتحــدة األمريكيــة لهــا  -دليـ ًـا إضاف ًّيــا
عــى إخضاعهــا عــى املســتوى العاملــي األوســع .فسياســة االحتــال اإلرسائيليــة املتع ِّنتــة (خاصـ ًة يف
ظـ ِّـل حكومــات الليكــود اليمينيــة) غالبًــا مــا أخــذت حيّ ـ ًزا مركزيًّــا يف املشــاعر الشــعبية العربيــة/
اإلســامية إىل درجــة أ َّن نضــال الشــعب مــن أجــل اســتعادة الكرامــة  -أي األرض  -غال ًبــا مــا طغــى
عــى ســعيهم مــن أجــل الدميقراطيــة .وبعبــارة أخــرى ،فــإ َّن التحـ ُّرر مــن الهيمنــة األجنبيــة ســيكون
ـبق مــن التح ـ ُّرر يف الداخــل.
أسـ َ

مركز نهوض للدراسات والنشر

ومييـل بعـض املالحظين ،املتأثريـن باللغـة الشـعبوية اإلسلامية ،إىل ربـط الحـركات اإلسلامية يف
الشرق األوسـط بالهـوت التحـ ُّرر يف أمريـكا الالتينيـة .ورغم أنـه ميكن التعـ ُّرف إىل الخلفيـات الدينية
سـبب ٍ
االثني .فقد نشـأ الهـوت التح ُّرر
كاف للمقارنـة بين ْ
املشتركة بسـهولة ،فإنـه ال يوجـد يف رأيـي ٌ
كمحاولـة إلصلاح الكنيسـة من الداخل ،لكنـه تط َّور إىل حركة اجتامعية احتلَّـت فيها هموم املحرومني
ح ّيـ ًزا كبي ًرا .لقد سـعى الهـوت التحـ ُّرر إىل تحويـل التحكُّـم األوليغـاريش ()oligarchic disposition
(خصوصا
يف الكنيسـة الكاثوليكيـة ،وإهاملـه للفقـراء ضمن الرشوط التي تسـمح للحركات االشتراكية
ً
الثـورة الكوبيـة) يف رفعهـا لرايـة العدالـة االجتامعيـة بدفْـع الكنيسـة الكاثوليكيـة نحـو حافـة انعدام
التواصـل االجتامعـي .وبواسـطة قيـادة رجـال ديـن ميتلكـون وع ًيـا اجتامع ًّيـا ،كان هـدف الهـوت
التحـ ُّرر االستراتيجي هـو "تحريـر الفقـراء"؛ وتفسيره لإلنجيـل نابـ ٌع مـن هـذا الطمـوح االستراتيجي.
ويف املقابــل ،فــإ َّن لــ"اإلســاموية"  -رغــم تنوعاتهــا  -أهدافًــا اجتامعيــة وسياســية أوســع نطاقًــا مــن
الفق ـراء .فاهتاممهــا األســايس ليــس التنميــة االجتامعيــة ،وال االهتــام الخــاص بالفق ـراء؛ بــل بنــاء
"مجتمــع أيديولوجــي"  -أي إقامــة دولــة إســامية ،أو تطبيــق الرشائــع اإلســامية والقوانــن األخالقيــة.
ـامي (an Islamic moral
حينهــا فقــط ميكــن للفقــر أن يتوقَّــع االســتفادة مــن انسـ ٍ
ـي إسـ ٍّ
ـياب أخالقـ ٍّ
 .)trickle downوباختصــار ،فــإن كلًّ مــن حــركات اإلســام الســيايس يف الــرق األوســط والهــوت
ـيي مختلفـ ْـن متــام االختــاف.
التحـ ُّرر ألمريــكا الالتينيــة ميثــان مســاريْن اجتامعيـ ْـن وسياسـ ْ
ومهــا يكــن مــن أمــر ،فــإ َّن الحــركات اإلســامية  -ال ســيام الراديكاليــة يف الــرق األوســط -
لهــا أوجــه شــبه مــع حــركات املتمرديــن األمريكيــة الالتينيــة خــال الســتينيات والســبعينيات ،ال يف
أيديولوجيتهــا طب ًعــا؛ بــل يف الفاعلــن ،ويف الظــروف التــي نشــأت فيهــا .وقــد يرجــع الســبب يف صعود
ـكل مــن التحــول االجتامعــي (التوســع الحــري الرسيــع،
هاتـ ْـن الحركتـ ْـن إىل الظــروف املتزامنــة لـ ٍّ
والتعليــم الجامعــي ،التعليــم العــايل وتوقــع الحركــة) إضافــة إىل اإلقصــاء االجتامعــي ،لــدى أولئــك
ـادي حطمتــه البنــى السياســية واالجتامعيــة غــر العادلــة .ومــع
الذيــن كانــوا يحلمــون بحـراك اقتصـ ٍّ
ذلــك ،وبطبيعــة الحــال ،منحــت الســياقات العامليــة الحركتـ ْـن أط ـ ًرا أيديولوجيــة مختلفــة :يســارية
ـي لــدى الحــركات اإلســاموية.
الئكيــة لــدى حــركات املتم ِّرديــن ،مقابــل تطــرف دينـ ٍّ
وتظـ ُّـل الطبقــة السياســية يف الــرق األوســط بامتيــا ٍز الطبقـ َة الوســطى املتعلِّمة  -موظفــي الدولة
والطلبــة واملهنيــن واملثقفــن  -التــي حركــت "الشــوارع" يف الخمســينيات والســتينيات ،مــن خــال
األيديولوجيــات الســائدة :القوميــة والبعثيــة واالشـراكية والعدالــة االجتامعيــة .وكانــت األيديولوجيــة
"اإلســاموية" آخـ َر هــذه الــرؤى العامليــة الكــرى.
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ومــن خــال الدعــم املتــأيت مــن فق ـراء الطبقــة الوســطى ،نجحــت الحــركات "اإلســاموية" عــى
مــدى ثالثــة عقــو ٍد يف تنشــيط جــز ٍء كبــر مــن السـكَّان املحرومــن عرب مــا أرغب يف تســميته باألســلمة
الرخيصــة ( ،)cheap Islamizationأي باللجــوء إىل لغــة النقــاء األخالقــي والثقــايف (مثـ ًـا بالدعــوة إىل
منــع الكحــول واألدب "غــر األخالقــي" ،وإثــارة مســائل ســفور املــرأة) ،واملطالبــة بسياســة الهويــة،
مــن خــال الوعــد مبســتقبل مثــا ٍّيل غــارق يف اإلطــاق ،والقيــام بأعــا ٍل خرييــة متاحــة للجميــع.
ومــع ذلــك ،وبحلــول منتصــف تســعينيات القرن املايض ،أصبح واض ًحا أ َّن اإلســاميني ال يســتطيعون
الذهــاب بعيـ ًدا عندمــا يتعلَّــق األمــر بأســلمة أكــر كلفـ ًة ( ،)a more costly Islamizationأي إقامة
ـاميي ،وإدارة عالقـ ٍ
ـات دوليــة تتوافق مــع الوطنيــة الحديثة واملواطنــة الكونية.
نظـ ٍ
ـام واقتصــا ٍد إسـ ْ
وبنــا ًء عليــه ،واجــه الحكــم اإلســامي أزمـ ًة عميقــة كلــا كان موضــع تنفيــذ (مثلــا هــو الشــأن
أيضــا االس ـراتجيات العنيفــة واملواجهــات املس ـلَّحة
يف إي ـران أو الســودان أو باكســتان) ،وفشــلت ً
التــي تب َّناهــا اإلســاميون يف تحقيــق نجاحـ ٍ
ـات كبــرة (مثلــا حــدث يف مــر والجزائــر) .وباختصــار،
قُمعــت الحــركات اإلســامية مــن ِقبــل الــدول االســتبدادية ،أو اضطــرت إىل مراجعــة رؤاهــا الســابقة،
وتخـ َّـى الكثــر مــن اإلســاميني عــن خطابهــم الشــمويل الســابق ،أو أســاليبهم العنيفــة ،ورشعــوا يف
تطويــر رؤيــة أكــر دميقراطيـ ًة ملشــاريعهم اإلســامية.
ـيايس لإلســام .واســتم َّرت الظــروف االجتامعيــة
ورغــم ذلــك ،فــإ َّن هــذا مل يُن ـ ِه كل ًّيــا الــدور السـ َّ
والسياســية العامليــة والوطنيــة يف إنتــاج دعـ ٍ
ـوات للسياســات الدينيــة واألخالقيــة ،ال ســيام يف الــدول
التــي مل تعــرف "اإلســاموية" .وعــ َّزز الشــعور املعــادي لإلســام يف الغــرب بعــد أحــداث الحــادي
عــر مــن ســبتمرب ،والحــرب املواليــة عــى اإلرهــاب  -شــعو ًرا عمي ًقــا بانعــدام األمــان والغضــب بــن
مســلمني شــعروا بــأن اإلســام واملســلمني قــد تعرضــوا لحملــة عامليــة.
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وهــذا مــا ضاعــف بــدوره الدعــوات إىل اللغــة الدينيــة واألصالــة .فحقَّقــت العديــد مــن األحـزاب
اإلســامية (مثــل العدالــة والتنميــة يف املغــرب ،واألحـزاب اإلســامية يف الجزائــر ،والتحالــف الدينــي يف
باكســتان والبحريــن وتركيــا) التــي عـ ّـرت بشــكل أو بآخــر عــن معارضتهــا للسياســات األمريكيــة يف
أفغانســتان  -نجا ًحــا كبـ ًرا يف االنتخابــات ســنة  .2002ومــع ذلــك ،فــإ َّن االنتصــارات االنتخابيــة تشــر
إىل صحــوة "اإلســاموية" بصــورة أقـ َّـل مــن تحــول اإلســام الســيايس إىل خطابـ ٍ
ـات مش ـتَّتة ،متعلِّقــة
عاملــي معــا ٍد لإلســام .وبالفعــل ،كانــت العديــد مــن املجتمعــات
بالتقــوى الشــخصية ،وبتهديــد
ٍّ
اإلســامية عــى وشــك االنعطــاف إىل مرحلــة "مــا بعــد اإلســاموية" (.)post-Islamist turn
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ما هي ما بعد اإلسالموية؟

ـال عنوانــه "حلول
ـت مقـ ً
ملصطلــح "مــا بعــد اإلســاموية" تاريـ ٌخ قصــر نســب ًّيا ،ففــي عــام  1995كتبـ ُ
مجتمــع "مــا بعــد اإلســاموية""( ،((2ناقشــت فيــه التعبــر عــن التيــارات االجتامعيــة البــارزة ،واآلراء
يجســد
السياســية ،والفكــر الدينــي الــذي بــدأت تشــهده إيـران مــا بعــد الخمينــي ،وهــو تيــار أصبــح ِّ
يف نهايــة املطــاف حركــة اإلصــاح يف أواخــر التســعينيات .مل تتنــاول مقالتــي األوليــة ســوى االتجاهات
املجتمعيــة؛ إ ْذ ليــس هنــاك إال قلَّــة عــى املســتوى الحكومــي ميكــن اعتبارهــا "مــا بعــد إســاموية".
ويف الواقــع ،فــإ َّن "مــا بعــد اإلســاموية" كــا وقــع اســتخدامها يف األصــل ال تتعلَّــق َّإل بواقــع
الجمهوريــة اإلســامية يف إيـران دون غريهــا مــن املجتمعــات .ومــع ذلــك ،فــإن الجوهــر األســايس لهذا
املصطلــح يـ ُّ
ـدل عــى تحــول الحركــة اإلســامية يف أفكارهــا ومناهجهــا ومامرســاتها داخليًّــا وخارجيًّــا.
ومن ــذ ذل ــك الح ــن ،اس ــتخدم ع ــد ٌد م ــن املالحظ ــن يف أوروب ــا ه ــذا املصطل ــح  -رغ ــم أن ــه
تحـــول عا ًّمـــا يف مواقـــف املقاتلـــن
ً
أساســـا إىل مـــا يعتربونـــه
وصفـــي يف الغالـــب  -لإلشـــارة ً
ٌّ
(((2
اإلس ــاميني ،واس ــراتيجياتهم يف الع ــامل اإلس ــامي  .ولألس ــف ،فق ــد وق ــع تصوي ــر م ــا بع ــد
( ((2نُرش سنة :1996
Asef Bayat, “The Coming of a Post-Islamist Society”, Critique: Critical Middle East Studies, no. 9, Fall 1996,
University of Hamline (Minnesota), pp. 43-52.
(21) Olivier Roy “Le Post-Islamisme”, Revue du Monde Musulmans et de la Méditerranée , 85-86
وهــو مقدمــة لعــد ٍد مــن املقــاالت التــي يعتربهــا روي تتح ـ َّدث عــن اتجــاه مــا بعــد اإلســاميني .ويســتخدم رينهــارد شــولتز
(" )Reinhard Schulzeمــا بعــد اإلســاموية" لوصــف "مــا بعــد اإلســاموية الحديثــة" باعتبارهــا وجهــة نظ ـ ٍر عامليــة متجزئــة
وعرقيــة بشــكل متزايــد بفعــل تنامــي إعــادة التأويــل اإلســاموية وتوطينهــا .انظــر:
Reinhard Schulze, “The Ethnization of Islamic Cultures in the Late 20th century or From Political Islam to
Post-Islamism”, in George Stauth (ed.) Islam: Motor or Challenge of Modernity, Yearbook of the Sociology
of Islam, no. 1, 1998, pp. 187-198.
ويف املقابل جيل كيبيل يف كتابه الجهاد :محاكمة اإلسالم السيايس ،
)Gilles Kepel Jihad: Le procès de l'islam politique (2e éd., Londres: IB Tauris, 2002, p.368
يســمى املصطلــح التو ُّجــه الجديــد لبعــض اإلســاميني باســم الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان م َّمــن تخلــوا عــن املذاهــب الراديكالية
والجهاديــة والســلفية .ومل يتوصــل آخــرون إطالقًــا إىل اســتيعاب املصطلــح .ويوجــد اســتثناء واحــد هــو تعامــل فرهــاد خرسوخفــار
مــع املصطلــح حينــا ق َّيــم آراء بعــض مثقفــي مرحلــة مــا بعــد اإلســاموية يف إيـران ،مثــل عبــد الكريــم رسوش .انظــر:
Farhad Khosrokhavar, “The Islamic Revolution in Iran: Retrospect after a Quarter Century”, Thesis Eleven,
vol. 76, no. 1, 2004.
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ـي ولي ــس تحليل ًّي ــا ،ومتثِّ ــل حقبــ ًة معين ــة
اإلس ــاموية ومتثله ــا ً
أساس ــا ع ــى أنه ــا صن ــف تاريخ ـ ٌّ
أو نهاي ــة تاريخي ــة.
ومــن ث ـ َّم يرجــع ذلــك يف جــز ٍء منــه إىل ضعــف مفهومــه ،ويف جــز ٍء آخــر إىل ســوء متثلــه .وقــد
اجتــذب هــذا املصطلــح ردود فعــلٍ غــر مر َّحــب بهــا ،وعــارض النقــاد التعميــم الســابق ألوانــه عــن
نهايــة اإلســاموية( .((2فــا يبــدو تغـ ًـرا وفــق النقــاد ليــس اإلســام الســيايس (أي مامرســة السياســة
ـامي) ،بــل عــى وجــه الخصــوص "النســخة الثوريــة" منــه فحســب( .((2وهــم يعتــرون
يف إطــار إسـ ٍّ
أن مــا بعــد اإلســاموية ال تعنــي واق ًعــا مميـ ًزا ،بــل مجموعــة متن ِّوعــة مــن السياســات اإلســامية(.((2
ويف نظــري ،فــإن مــا بعــد اإلســاموية متثِّــل حال ـ ًة ومرشو ًعــا قــد يتجســدان يف حركــة كــرى (أو
متع ـ ِّددة األبعــاد) ،فاملصطلــح يشــر إىل حالــة سياســية واجتامعيــة ،حيــث تســتنفد  -بعــد مرحل ـ ٍة
مــن االختبــار  -الدعــوة والطاقــة ومصــادر الرشعيــة اإلســاموية حتــى لــدى مؤيديهــا.
عيــوب منظومتهــم وقصورهــا حينــا يحاولــون تطبيــع حكمهــم وإضفــاء
ويــدرك اإلســاميون
َ
الطابــع املؤســي عليــه .واســتمرار التجربــة واألخطــاء يجعالن النظــام عرضـ ًة للمســاءلة واالنتقادات.
ويف نهايــة املطــاف تدعــم الرباغامتيــة املحافظــة عــى حســاب النظــام مــن خــال التخـ ّـي عــن بعــض
مبادئــه األساســية .وتغــدو اإلســاموية مجــر ًة عــى إعــادة بنــاء نفســها ،ســواء مــن خــال تناقضاتهــا
الداخليــة أم بســبب الضغــوط املجتمعيــةَّ ،إل أنهــا تفعــل ذلــك عــى حســاب التحــول النوعــي.
ويجســد التحــول الكبــر للخطــاب الدينــي والســيايس يف إي ـران خــال التســعينيات هــذا التو ُّج ـ َه.
ِّ

20

( ((2عىل سبيل املثال:
Diaa Rashwan, “Wishful Thinking, Present and Future”, Al-Ahram Weekly, 7-13 February 2002.
( ((2انظر:
Alain Roussillon, “Decline of Islamism or the Failure of Neo-Orientalism?” (in Persian), Goft-o-gu, no. 29,
Fall 1379, pp. 163-185, Tehran
( ((2انظر عىل سبيل املثال :
Salwa Ismail, “The Paradox of Islamist Politics”, in Middle East report, 221, winter 2001, pp. 34-39.
وانظر أيضً اFrancois Burgat, Face to Face with Political Islam, London, I.B. Tauris, 2003, pp. 180-181 :
توصــل أليفــي روي إىل تعريــف مــا بعــد اإلســاموية عــى أنهــا "خصخصــة أو إعــادة أســلمة" .وهــي
ويف اآلونــة األخــرة فقــط َّ
تشــر إىل "أصوليــة جديــدة" فرديــة .انظــر:
O. Roy, Globalised Islam: The Search for a New Ummah, London, Hurst and Co., 2004, p.97.
وطريقة استخدامي للمصطلح مختلفة جوهريًّا.
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أيضــا ،ومحاولــة واعيــة لوضــع املفاهيــم
وليســت "مــا بعــد اإلســاموية" حالـ ًة ،بــل هــي مــروع ً
واالســراتيجيات واألُســس الفكريــة ملجــاوزة "اإلســاموية" يف املجــاالت االجتامعيــة والسياســية
والفكريــة .ومــع ذلــك ،فــإن مذهــب "مــا بعد اإلســاموية" ليــس مذه ًبــا معاديًــا لإلســام ،أو مناف ًيا له،
أو مذهبًــا علامنيًّــا؛ بــل ميثِّــل ســعيًا لدمــج التديّــن والحقــوق ،واإلميــان والحريــة ،واإلســام والحريــة.
رأســا عــى عقــب مــن خــال التأكيــد عــى الحقــوق بــدل
إنهــا محاولـ ٌة لقلــب املبــادئ األساســية ً
الواجبــات ،والتع ُّدديــة بــدل صــوت الســلطة الوحيــد ،والتاريخيــة بــدل الكتــب املق َّدســة الثابتــة،
واملســتقل بــدل املــايض .إنهــا تتــوق إىل تزويــج اإلســام بالخيــار الفــردي والحريــة ،وبالدميقراطيــة
والحداثــة؛ لتحقيــق مــا ســاه البعــض بـــ"حداثــة بديلــة".
ويقــع التعبــر عــن "مــا بعــد اإلســاموية" بأفــكا ٍر مــن قبيــل" :ال نــرى مان ًعــا يف هــدم املســاجد من
أجــل الطــرق الرسيعــة" ،واالع ـراف باملقتضيــات الدنيويــة ،والتح ـ ُّرر مــن التصلُّــب ،وكــر احتــكار
ـال ،ففــي الوقــت الــذي تُعـ َّرف فيــه "اإلســاموية" بكونهــا دم ًجــا بــن التديّــن
الحقيقــة الدينيــة .وإجـ ً
واملســؤولية ،فــإن "مــا بعــد اإلســاموية" ت ُركِّــز عــى الدمــج بــن التديّــن والحقــوق.
وقــد مثلــت نهايــة الحــرب مــع العـراق ( )1988ووفــاة الخمينــي ( ،)1989وبرنامــج إعــادة التعمري
بعــد الحــرب يف إيـران ،يف أثنــاء واليــة الرئيــس رفســنجاين  -بدايـ ًة لـ"مــا بعــد اإلســاموية" .وبوصفهــا
ـات وحـ ٍ
تجســدت يف اتجاهـ ٍ
ـركات اجتامعيــة
حركـ ًة كــرى ،فــإ َّن "مــا بعــد اإلســاموية اإليرانيــة" قــد َّ
وفكريــة بــارزة  -تــم التعبــر عنهــا مــن خــال خطابــات التجديــد الدينــي ،مــن ِقبــل الشــباب والطلبة
والنســاء واملثقفــن الدينيــن ،املطالبــن بالدميقراطيــة والحقــوق الفرديــة ،والتســامح واملســاواة بــن
رفضــا مطل ًقــا التخـ ّـي عــن املشــاعر
الجنسـ ْـن ،إضافــة إىل فصــل الديــن عــن الدولــة .لكنهــم رفضــوا ً
الدينيــة ،وأجــرت املقاومــة اليوميــة ونضــال الفاعلــن العاديــن املفكريــن الدينيــن وال ُّنخــب الروحيــة
ـذري .فقــد تخـ َّـى عـرات الثوريــن اإلســاميني القدامــى
والفاعلــن السياســيني عــى إجـراء تغيــر جـ ٍّ
كل مــن الديــن والدولــة؛ أي إ َّن
عــن أفكارهــم الســابقة ،مســتنكرين خطــر الدولــة الدينيــة عــى ٍّ
الدولــة اإلســامية ولَّــدت خصو ًمــا يف الداخــل والخــارج ،داعــن إىل علمنــة الدولــة ،لكــن مشــددين
عــى الحفــاظ عــى األخــاق الدينيــة يف املجتمــع.
را؟ الحقيقة أنه رغم قيام الثورة اإلســامية
وحينئــذ ،فهــل "مــا بعد اإلســاموية" ظاهــرة إيرانية حـ ً
منــذ الثامنينيــات بــدور واضـ ٍح يف دعــم حـ ٍ
ـركات مامثلــة يف بلــدان إســامية أخرى ،فــإ َّن إيـران ما بعد
ـي داخــل بعــض الحــركات اإلســامية.
التجربــة اإلســامية قــد أســهمت يف حــدوث تح ـ ّول إيديولوجـ ٍّ
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ومــع ذلــك ،فــإ َّن الديناميكيــات الداخليــة والقــوى العامليــة قــد قامــت بــدور أكــر منــذ
التســعينيات يف إحــداث تحــول "مــا بعــد إســاموي" داخــل الحــركات الفرديــة يف العــامل اإلســامي.
فاالســراتيجية التع ُّدديــة الجديــدة يف حــزب اللــه اللبنــاين يف بدايــة التســعينيات التــي أ َّدت إىل
انشــقاق هــذه الحركــة ،وظهــور حــزب الوســط يف مــر خــال منتصــف التســعينيات باعتبــاره بديـ ًـا
لإلســاميني املتشــددين واإلخــوان املســلمني م ًعــا ،وتع ُّدديــة األح ـزاب اإلســامية يف تركيــا (أح ـزاب
الرفــاه ،والفضيلــة ،والعدالــة والتنميــة) ،والتحــول املطــرد يف الجامعــة اإلســامية بالهنــد نحــو نزعـ ٍ
ـات
وغموضــا( ،((2وأخـ ًـرا ظهــور تيــار "إســامي-ليربايل" يف الســعودية
أيديولوجيــة أكــر شــمولً وتع ُّدديــة
ً
يف أواخــر التســعينيات ســع ًيا للتوفيــق بــن اإلســام والدميقراطيــة(((2؛ كلهــا تعــرض نسـ ًخا متن ِّوعــة عن
اتجاهــات "مــا بعــد اإلســاموية" يف املجتمعــات اإلســامية اليــوم.
ويف هــذه الحــاالت كاف ـ ًة ،تشــر "مــا بعــد اإلســاموية" إىل الخــروج  -ولــو بدرجـ ٍ
ـات متفاوتــة
 مــن أيديولوجيــة إســامية تتم َّيــز بالشــمولية ،واحتــكار الحقيقــة الدينيــة ،والتفــرد وااللت ـزام؛ إىلاالعـراف بالغمــوض والتع ُّدديــة ،ودمــج املبــادئ واملامرســة والتوفيــق بينهــا .وينبغــي أن أؤكــد عــى
أ َّن "اإلســاموية" و"مــا بعــد اإلســاموية" باعتبارهــا صنفـ ْـن مــن املفاهيــم ،يهدفــان أولً للداللــة عــى
التغيــر واالختــاف وجــذور التغيــر.
ومع ذلك ،فإن الكثري من املســلمني يف العامل اإلســامي قد يلتزمون بشــكل انتقا ٍّيئ  -ويف ٍ
وقت واحد
 بصــو ٍر مــن الخطابـ ْـن .ومــن ناحيــة أخــرى ،ال ينبغــي اعتبــار ظهور "مــا بعد اإلســاموية" تيــا ًرا فعل ًّياهــو نهايــة تاريخيــة لـ"اإلســاموية" .فــا ينبغــي النظــر إليه ،هو أنهــا والد ٌة مــن التجربة "اإلســاموية"
ـاب وسياسـ ٍة مختلفـ ْـن نوع ًّيــا .ويف الواقــع ،قــد نشــهد عمليـ ٍ
ـات لألســلمة ومــا بعــد األســلمة م ًعا.
لخطـ ٍ
وختا ًمــا ،أعلــم أ َّن العناويــن الرئيســة والنقاشــات يف غــرف األخبــار تق ـ ِّدم صــور ًة مختلفــة هــذه
األيــام .فوســائل اإلعــام الكــرى متتلــئ بالقصــص املصــورة ومظاهــر الرصاعــات وعمليــات القتــل
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( ((2انظر:
Irfan Ahmad, From Islamism to Post-Islamism: Jama’at-i Islami of India, PhD dissertation, University of
Amsterdam, January 2005.
( ((2لتحليل تو ُّجه الحركة اإلسالمية الليربالية أو حركة اإلصالح يف اململكة العربية السعودية ،انظر:
Stephane Lacroix, “A New Element in the Saudi Political-Intellectual Field: The Emergence of an Islamo-Liberal Reformist Trend”, unpublished paper presented in Workshop “Saudi Futures: Trends and Challenges in
the Post-9/11 Post-Iraq-War World, Leiden, 20-21 February 2004, Leiden, Netherlands.

مركز نهوض للدراسات والنشر

والتفجــر والحــرق .ويبــدو األمــر كــا لــو أ َّن "الصــدام" قــد غــدا حقيق ـ ًة لحضارتنــا الراهنــة .ور ًّدا
عــى هــذه الروايــات الســائدة ،أو ُّد أن أســتحرض مالحظــة ويــل وأرييــل ديورانــت (Will and Ariel
 ) Durant’sالعميقــة حــول كيفيــة فهــم قصــة حضارتنــا ورسدهــا:
إن الحضــارة مثــل جــدو ٍل بضفــاف ،ميتلــئ الجــدول أحيانًــا بدمــاء النــاس الذيــن يقتلــون ،ويرسقون
ويرصخــون ،ويقومــون بأعــا ٍل يسـ ِّجلها املؤرخــون عــادةً .بينــا يبنــي النــاس عــى الضفــاف  -ودون
انتبــاه مــن أحــد  -املســاكن ،ويضطجعــون ،ويربــون األطفــال ،ويغنــون األغــاين ويكتبــون القصائــد
وحتــى نحــت التامثيــل .فقصــة الحضــارة هــي قصــة مــا حــدث عــى الضفــاف(.((2
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(27) Will Durant, “The Story of Civilization”, Life Magazine, 18 October 1963
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