q

األصولٌة اإلسالمٌة بٌن العنف والدٌمقراطٌة
خدمة كامبردج بوك رٌفٌو
منذ أكثر من عشرٌن سنة ٌفكر باحثون وصحفٌون ومستشارون سٌاسٌون جاهدٌن فً ما ٌسمى "األصولٌة اإلسالمٌة"
التً تجسدت فً مخٌلة الغرب بآٌة هللا الخمٌنً والثورة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة التً قادها ,ودخلت إلى العالم مثل "كابوس"
كما ٌصف الكتاب الذي بٌن ٌدٌنا .وقد ُكتب عن هذه الظاهرة عدد ال ٌحصى من المقاالت والنصوص والدراسات التً
من السهل جداً أن تمأل مكتبة مدٌنة صغٌرة.
وبحسب ألبرشت متسكر مإلف هذا الكتاب ,فإن إحدى الباحثات وهً
"هانا لوكه" رصدت الكتابات الصادرة باأللمانٌة بٌن عامً 1967
و 1990فؤوردت  604عناوٌن ،القسم األكبر منها صدر بعد 1979
تارٌخ قٌام الثورة اإلٌرانٌة .وإضافة إلى ذلك فهً تورد قائمة تجمع
المصادر والدراسات عن الموضوع نفسه الصادرة باللغة اإلنجلٌزٌة
والمنشورة بٌن عامً  1988و 1994وتضم  1246عنوانا ً .ولكن حتى
ذلك ال ٌعد إال جزءا بسٌطا ً من األدبٌات التً كتبت عن هذا
الموضوع.
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وٌعتقد راٌنهارد شولتسه أن المرء سٌكون بحاجة إلى سنوات لكً
ٌحضّر الئحة تتضمن عناوٌن الكتب والدراسات الصادرة عن
ً
األصولٌة اإلسالمٌة .وهذا الكم الهائل من األدبٌات ٌطرر سإاال مزدوجا :هل ٌحتاج هذا األمر كل هذا الجهد لفهم ظاهرة
"األصولٌة اإلسالمٌة" أم أننا أمام تكرار وإعادة تكرار واسعة ومملة؟ وهل -فً المقابل -قٌل كل شًء عن هذا
الموضوع؟ أٌا ً ما كانت اإلجابةٌ ,ظل السإال األكثر جدالً هو" :بؤي شكل تم تناول الموضوع؟" ..بهذه األسطر ٌبدأ
ألبرشت متسكر كتابه القٌم هذا.
ومتسكر باحث ألمانً فً الدراسات اإلسالمٌة وٌكتب للعدٌد من الصحف األلمانٌة عن المنطقة
العربٌة من ضمنها لصحٌفة فرانكفورتر ألغماٌنه تساٌتونغ .كما أصدر كتابا ً عن األكراد من دار
النشر ذاتها التً أصدرت كتابه هذا .إذن هو اآلخر ٌزودنا اآلن بدراسة عن الموضوع الذي
تكونت بشؤنه جبال من الورق .وٌود متسكر أن ٌكون كتابه هذا بدٌالً للمصادر العلمٌة عن
األصولٌة اإلسالمٌة من جهة ولألعمال السطحٌة التً كتبها صحفٌون.
فً المقدمة ٌطلعنا متسكر على كٌفٌة معالجة األصولٌة اإلسالمٌة فً سوق الكتب األلمانٌة,
وٌرى أن هناك الكثٌر من الدراسات عن شتى جوانب هذه الظاهرة ،إال أنها تبقى مستعصٌة
على القراء المهتمٌن لكن غٌر المختصٌن .إذا أخذنا مثال الكلمات العربٌة التً غالبا ً ما تستعمل
فً سٌاق الكتابة كمصطلح التكفٌر مثالً أو الزكاة أو اإلصالر أو االجتهاد التً من الصعب
إٌجاد ترجمة مباشرة لها فً اللغة األلمانٌة مع ضرورة التطرق إلٌها ،عندئذ نستطٌع أن نتصور
السرعة التً ٌستسلم بها القارئ العادي وٌغلق الكتاب بعد عدة صفحات فقط .وقد هوجم
المستشرقون األلمان -ال سٌما إبان حرب الخلٌج فً عام  -1991من أطراف شتى ألنهم امتنعوا
لوقت طوٌل عن الكتابة لجمهور واسع خارج الوسط األكادٌمً .ورغم أن هناك بعض األمثلة
باللغة األلمانٌة عن كتابات خاطبت شرائح أوسع من القراء ,إال أنها تعد على أصابع الٌد
الواحدة.
إذن فإنه لٌس من الغرٌب أن ٌرجع القارئ الذي ٌهتم بموضوع األصولٌة اإلسالمٌة إلى كتب
الصحفٌٌن المعروفٌن فً وسائل اإلعالم وال سٌما التلفزٌون "كخبراء" فً الشرق األوسط
واإلسالم ولعل أشهرهم وأقدمهم هو بٌتر شول التور .وٌذكر متسكر العدٌد من األمثلة للبرهان
على سطحٌة شول التور ،وٌقول معلقا ً بؤن عٌب شول التور األكبر هو اعتقاده أن كل مشاكل الشرق األوسط السٌاسٌة
تعود إلى مشكلة واحدة هً الدٌن .وٌقول إن التور إذا سافر إلى المنطقة العربٌة فإنه ٌحمل معه القرآن واإلنجٌل وٌسعى
إلى شرر مشاكل القرن العشرٌن التً تعٌشها هذه البالد فً ضوء هذٌن الكتابٌن .والواقع أن تؤثٌر التور كبٌر ,فقد بٌعت
أعداد هائلة من كتبه وذلك لقدرته على اللعب بمخاوف القراء ،فهو ٌإكد للقارئ ما كان ٌعرفه دوما ً :اإلسالم دٌن عنف
وٌسعى دوما ً إلى توسٌع دائرة نفوذه ،واإلسالم لٌس قادراً على الحٌاة بسالم جنبا ً إلى جنب مع فئات غٌر مسلمة.
وٌشٌر ألبرشت متسكر فً هذا السٌاق إلى ضرورة إدراك أمرٌن كثٌراً ما ٌغفل عنهما أثناء الحدٌث عن األصولٌة
اإلسالمٌة :األول هو أنه علٌنا أن نفرق بٌن ما ٌقوله اإلسالمٌون وما ٌطبقونه أو ما هم قادرون على تطبٌقه" .صحٌح أن

”
ٌرى المؤلف أن
القارئ األلمانً ٌرجع
إلى كتابات الصحفٌٌن
عن اإلسالم بصفتهم
"خبراء" فً الشرق
األوسط واإلسالم،
وأشهر هؤالء
وأقدمهم هو بٌتر شول
التور الذي ٌقول
المؤلف إن عٌبه
األكبر هو اعتقاده أن
كل مشاكل الشرق
األوسط السٌاسٌة
تعود إلى مشكلة
واحدة هً الدٌن
”

الكثٌر من اإلسالمٌٌن ال ٌترددون فً التعبٌر عن استعدادهم لممارسة العنف كوسٌلة للسٌطرة على أعدائهم أو للدفاع عن
أنفسهم رغم أن هذا العنف ٌُفهم دوما ً كفعل دفاعً ،إال أننا نقع فً فخ التبسٌط الشدٌد إذا اختصرنا األصولٌة اإلسالمٌة
على عنصرها اإلرهابً .وبالفعل فإن المجموعات المستعدة دوما ً إلى ممارسة العنف كالجماعة اإلسالمٌة فً مصر أو
مجموعة أسامة بن الدن أقلٌة ،والهجمات التً شنتها ضد مدنٌٌن ُتستنكر من قبل غالبٌة اإلسالمٌٌن اآلخرٌن .ومن هنا
فثمة ضرورة للتفرٌق بٌن اإلسالمٌٌن بحسب الظروف السٌاسٌة السائدة فً هذه الدولة أو تلك .فمثالً قد ٌظهر اإلسالمٌون
على الساحة كبرلمانٌٌن (مثلما هو الحال فً تركٌا أو األردن) ,أو ٌنشطون فً االتحادات المهنٌة وٌلعبون دوراً مهما ً
على الصعٌد االقتصادي (مثلما هو الحال فً مصر) ,أو ٌشكلون جٌشا ً للتحرٌر للقتال ضد محتلٌن أجانب (مثلما هو
الحال فً لبنان).
وٌرى متسكر أن إحدى صفات األصولٌة المدنٌة هً الشبكات االجتماعٌة التً ٌقوم بها
”
ومإسسات
أعضاإها ،وتشتمل هذه الشبكات على حضانات لألطفال ومدارس ومستشفٌات
ٌمٌل المراقبون
من
النمط
هذا
ونجد
اجتماعٌة أخرى ،وٌقوم اإلسالمٌون بذلك بمهام تقع عاد ًة على عاتق الدولة.
الغربٌون إلى التشكٌك
ً
النشاط االجتماعً أو باألحرى السٌاسً ألنصار األصولٌة اإلسالمٌة منتشرا فً كل الدول
فً النشاطات
وٌصفونها
اإلسالمٌة تقرٌبا ً .وٌمٌل المراقبون الغربٌون إلى التشكٌك فً هذه النشاطات المدنٌة
االجتماعٌة التً ٌقوم
بؤنها مجرد قناع .وٌقولون بؤن الهدف الفعلً لألصولٌٌن ٌبقى السعً نحو استالم السلطة إلرساء
بها اإلسالمٌون
حكم دكتاتوري فٌما بعد .وإذا اشترك أصولٌون فً انتخابات دٌمقراطٌة -بحسب هإالء
وٌصفونها بأنها مجرد
المراقبٌن -فٌكمن وراء ذلك انتهازٌة ولٌس االستعداد لالعتراف بالتعددٌة السٌاسٌة .وٌقول
قناع ،وٌقولون بأن
نؤخذ
متسكر إنه سواء أكانت هذه الحجة فً محلها أم ال فإن الصورة تبقى غٌر واضحة إذا لم
الهدف الفعلً
الوجه المدنً لألصولٌة اإلسالمٌة فً عٌن االعتبار وإذا حكمنا على هذه الحركة على أساس
لألصولٌٌن ٌبقى
جانبها اإلرهابً فقط" (ص .)12-11
السعً نحو استالم
السلطة إلرساء حكم
أما األمر الثانً الذي ٌرى المإلف أن معظم الكتابات عن األصولٌة تغفله فهو كون األصولٌة
دكتاتوري فٌما بعد
متساو على العالم العربً واإلسالمً .فاألصولٌة فً
اإلسالمٌة حركة متجانسة موزعة بشكل
”
ٍ
كل دولة تختلف عن الدولة األخرى حسب الظروف التارٌخٌة والسٌاسٌة والجغرافٌة
واالجتماعٌة الخاضعة لها .فال ٌمكننا أن نطلق حكما ً عاما ً ٌقول بؤن األصولٌة اإلسالمٌة حركة إرهابٌة أو األصولٌة
اإلسالمٌة خطر علٌنا وتجاهد من أجل السٌطرة على العالمٌ .مكننا أن نحكم على هذه الحركة فقط إذا وجهنا األنظار إلى
خصوصٌات الحركة فً هذه الدولة أو تلك .وهذا ما ٌود الكتاب القٌام به.
بعد تقدٌمه لمحة عن خلفٌة األصولٌة اإلسالمٌة وتطورها فً العقود الماضٌةٌ ،ر ّكز متسكر على خمس دول كؤمثلة
إلٌضار االختالفات الكبٌرة الموجودة على الساحة اإلسالمٌة .وقد اختار لذلك مصر وفلسطٌن واألردن ولبنان والٌمن.
وٌقول الكاتب بؤن اختٌاره وقع على هذه الدول بالذات ألنه ٌعرفها جٌداً من أٌام الدراسة ومن الزٌارات العدٌدة التً قام
بها إلى هناك .ولكن إضافة إلى هذا الدافع الخاص ،فإنه ٌعتقد بؤن هذه الدول بالذات تعد نماذج للتطورات التً من الممكن
أن تشهدها األصولٌة اإلسالمٌة ومن الممكن فً ضوء هذه األمثلة التوصل إلى استنتاجات عن التطور العام لهذه الحركة.
وٌشٌر ألبرشت متسكر إلى أنه قام بؤكثر من سبعٌن مقابلة فً الدول المذكورة واقتبس فقرات منها فً كتابه وذلك لكً
ٌعطً للقارئ انطباعا ً عن تفكٌر اإلسالمٌٌن أنفسهم واألشخاص الذٌن ٌنتقدونهم.
إذن ما هو االستنتاج الذي ٌتوصل إلٌه الكاتب بعد معالجته المستفٌضة للحركة اإلسالمٌة فً خمس دول عربٌة؟
ٌتطرق متسكر إلى السٌاسة األوروبٌة واألمٌرٌكٌة تجاه الشرق األوسط وٌقول بؤن الدول الغربٌة تتحدث عن الدٌمقراطٌة
والتعددٌة السٌاسٌة ،إال أنها عملٌا ً تدعم دكتاتورٌات عربٌة (بما فً ذلك دول الخلٌج كالمملكة العربٌة السعودٌة التً
تصف القرآن بؤنه دستورها والتً رفضت حتى الٌوم التوقٌع على مٌثاق حقوق اإلنسان لألمم المتحدة) ألنها تتناسب مع
مصالحها فٌما ٌتعلق بؤهم موضوعٌن بالنسبة لها فً المنطقة :البترول وإسرائٌل .الغرب مستعد من أجل ضمان أمن
إسرائٌل ومن أجل ضمان تورٌد النفط إلٌه أن ٌبذل طاقات سٌاسٌة وعسكرٌة ضخمة .أي أن الغرب ٌتحمل أٌضا ً
مسإولٌة األوضاع السائدة فً الشرق األوسط .رغم ذلك أو بسبب ذلك ٌدعو الكاتب إلى الحوار بٌن الغرب واإلسالمٌٌن
من أجل إٌجاد حلول للمشاكل التً ٌعٌشها العالم العربً.

