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البرلمان في بنجالديش

تعتبر إشكالٌة الطرح السٌاسً لإلسالم موضوعا شائكا ومعقدا لما فٌه من مخاطر
ومزالق كثٌرة؛ ألنه ٌتعرض للبنٌة الفكرٌة للحركات اإلسالمٌة المعاصرة.
وقد ارتبط الطرح السٌاسً لإلسالم بمرحلة ما بعد الخالفة متمثال فً التركٌز على السٌاسة كمدخل
لإلصالح ،أو فلنقل نظرٌة التغٌٌر االجتماعً من أعلى ،من الدولة ومن خالل امتالك السلطة والسٌطرة
مفتاح التغٌٌر فً المجتمع.
على النظام السٌاسً الذي ٌعد
َ
وسوف نتناول هذا الموضوع بصورة متدرجة عبر خطوات أرجو أن تكون منطقٌة فً ترتٌبها ،وأن
تؤدي إلى الفهم األمثل لهذه القضٌة ،دون التركٌز فقط على نقد الحركات اإلسالمٌة المعاصرة ،أو نقد
المدخل السٌاسً لإلصالح ،أو نقد الطرح السٌاسً لإلسالم؛ ألن النقد فً ذاته ال ٌؤدي إلى وظٌفة ما لم
نحلل لماذا حدث ما حدث؟ وفً أي ظروف؟ حتى نتفهم أوال ،ثم ننتقد ثانٌا.
النقطة األولى :تعتبر الفترة من عهد محمد علً إلى اآلن فترة ثقافٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة مختلفة عما
سبقها؛ نظرا لحالة االنقطاع المعرفً والتارٌخً مع التراث ،وبدء حقبة ومرحلة جدٌدة تختلف عن
سابقتها ،اتسمت بالتقلٌد واالقتداء واالفتتان بالغرب؛ مما أدى إلى ما أطلق علٌه مالك بن نبً القابلٌة
لالستتباع ،أو القابلٌة لالستعمار.
العقلية الحدية ..والثنائيات المتناقضة
فً هذه المرحلة اكتسبت العقلٌة اإلسالمٌة مجموعة من الصفات ،منها:
 .1أنها أصبحت عقلٌة أحادٌة واحدة أو قطبٌة ثنائٌة؛ أي إنها ال ترى فً األمور إال شٌئا واحدا،
وافتقدت القٌمة الوسطٌة فال ترى األشٌاء إال على شكل حدٌات :مع أو ضد ،واحد أو اآلخر ،وبدأت تنظر
إلى أحد المداخل ،أو أحد الحلول ،أو إحدى الوسائل ،وتغفل عن الوسائل األخرى ،مع أن المجتمع فً
ظواهره معق ٌد ومتشابك؛ فال ٌمكن الفصل بٌن السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي والثقافً والدٌنً ،إال أن
ٌكون الفصل بالتحلٌل بمبضع األستاذ وفً قاعة الدرس فقط.
وقد أدت هذه العقلٌة الواحدٌة الحدٌة الطرفٌة إلى فكرة الثنائٌات المتناقضة :فإما دٌن أو دولة ،وإما
أصالة أو معاصرة ،وإما حداثة أو تقلٌدٌة ،وإما سلفٌة أو صوفٌة ..فهناك ثنائٌات ال نهاٌة لها على الرغم
من أن واقع الحٌاة لٌس كذلك ،بل هو كل متصل.
العبث بالمفاهيم ..عربية المبنى غربية المحتوى!
 .2وحدث خلل آخر هو خلل فً المفاهٌم؛ فالمفاهٌم التً أصبحت تستخدم فً الواقع اإلسالمً -
والعربً بصفة خاصة -مفاهٌم عربٌة المبنى أو عربٌة اللفظ ،ولكنها غربٌة المحتوى .وحدثت عملٌات من
الملء والتفرٌغ لهذه المفاهٌم تستحق الدراسة والرصد.
وأضرب مثاال بمفهوم الدٌن؛ فهو -كما ورد فً اللغة العربٌة وفً اللغات السامٌة جمٌعاٌ -شمل
السٌاسة ،وٌشمل االقتصاد كما فً اإلقراض واالقتراض ،وٌشمل الحساب والعقاب كٌوم الدٌن ،وٌشمل
الخضوع واإلذعان ،وٌشمل االستقرار كما فً المدنٌة ،وٌشمل مجموعة من المعانً تعنً نمطا حٌاتٌا
متكامال ،فٌه االقتصادي واالجتماعً والدٌنً واألخروي والعمرانً وكل ما هو داخل فً المعنى اللغوي
لمفهوم الدٌن.
هذا الفهم للدٌن الذي كان ٌحٌط بذلك المعنى الشامل تغٌر الٌوم ،فأصبحنا اآلن نتكلم عنه ونضعه فً
صورة ثنائٌة :الدٌن والسٌاسة ،وأنهما اثنان ،بٌنما هو األصل وفرعه؛ فالسٌاسة فرع عن الدٌن بمعناه
الواسع.
وقد حدث لمفهوم السٌاسة مثل ما حدث للدٌن؛ فالسٌاسة تعنً -كما ٌعرفها ابن القٌمَ " -
أخذ الناس إلى
الصالح ،وإبعادهم عن الفساد" ،أو هً "جلبُ المصلحة ودرء المفسدة".
ٌقول ابن عقٌل -أحد فقهاء الحنابلة" :-لو أنك تقصد أنه ال سٌاسة إال ما نطق به الشرع؛ فهذا غلط

وتغلٌط للصحابة.
السٌاسة هً أي فعل ٌكون فٌه الناس أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد ،ولو لم ٌفعله الرسول ،ولو
لم ٌرد فٌه نص قرآنً" .هذه هً السٌاسة؛ فهً فعل اجتماعً عام.
وأطلقت السٌاسة فً التارٌخ اإلسالمً على كل ما ٌتعلق بأمور التهذٌب والتربٌة واإلصالح
والتكوٌن؛ فنجد كتبا تتكلم عن سٌاسة الخٌل تعنى بأمور تدرٌب وتمرٌن الخٌل حتى تكون خٌال مهذبة
ومدربة ،وأطلقت على سٌاسة الصبٌان ،والبن سٌنا كتاب عن سٌاسة الصبٌان ،وهناك كتب أخرى تحمل
عنوان "سٌاسة الموردٌن" بالنسبة للطرق الصوفٌة .إلى أن ُكتب فً القرن الماضً فً مصر كتاب
للدكتور مصطفى كساب 1870م اسمه "سٌاسة البقر" ٌتكلم عن سلوكٌات البقر فً الطب البٌطري.
فلفظة السٌاسة كانت تعنً هذا المعنى الواسع المتسع الذي ٌشمل التهذٌب والتربٌة واإلصالح ،ومن
ثم لم تكن السٌاسة هً الدولة ،وإنما كانت السٌاسة هً الفعل االجتماعً أكثر من كونها هً الدولة.
األمر نفسه حدث أٌضا مع كثٌر جدا من المفاهٌم؛ فال نكاد نجد مفهوما من المفاهٌم المحورٌة فً
حٌاتنا الثقافٌة إال وقد عبث به هذا العبث الذي أحدثه الفكر األوروبً كمحتوى لثقافتنا المعاصرة رغم بقاء
العربٌة لغة لتلك الثقافة.
أصبح اإلنسان العربً ٌتكلم عن لفظة الدٌن أو السٌاسة أو الحضارة أو أي ألفاظ أخرى وفً ذهنه
ٌكمن المعنى األوروبً.
 .3إننا كثٌرا ما نقرأ التارٌخ اإلسالمً قراءة غٌر صحٌحة فنتهمه بالكثٌر ونحن ال نفهم مفاتٌح
وشفرات فك هذا التارٌخ .نحن نتعامل مع التارٌخ اإلسالمً وفً أذهاننا المجتمع بتنظٌماته الحالٌة اآلن،
ولكن المجتمع فً ذلك الوقت كانت له معادلة أخرى ،عناصرها مختلفة ،والعالقة بٌن عناصرها تلك
مختلفة ،ونسب تلك العناصر أٌضا مختلفة.
من تاريخ الطبقة الحاكمة ..إلى تاريخ المؤسسات
لنأخذ -مثال -العالقة بٌن الدولة والمجتمع ..نجد التارٌخ اإلسالمً ٌشهد حالة وجود دولة ضعٌف ٍة جدا
ومجتمع قويٍ جدا؛ فقد كان المجتمع هو المعمل الذي ٌنتج الحضارة ،والدولة هً طبقة هامشٌة فً
المجتمع ال تؤثر علٌه كثٌرا؛ بمعنى أن نقاط التماس بٌن حٌاة اإلنسان العادي والدولة فً حٌاته الٌومٌة
نقاط قلٌلة؛ فهو ال ٌحتك بالدولة إال عندما ٌدفع الضرٌبة أو المكوس ،أو عندما ٌقع فً جرٌمة توقعه تحت
القانون ،وفٌما عدا ذلك فهو حر.
أما الٌوم فإننا نعٌش فً دول تربط اإلنسان من جمٌع أعضاء جسده بخٌوط تتعلق بها فً النهاٌة
بشكل أو آخر؛ فال ٌأكل إال بالجمعٌة التعاونٌة ،وال ٌشرب إال بالتموٌن ،وال ٌفكر وال ٌتعلم وال ٌتطبب وال
ٍ
أي شًء آخر إال عن طرٌق الدولة .هذه الصٌغة لم تكن كذلك دائما؛ فالمجتمع هو الذي كان ٌنشئ هذه
المؤسسات التً تستحق أن ٌُركز علٌها و ُتفهم.
ٌ
ٌ
إسالمٌة أساسٌة فً هذا المجتمع ،وكانت لها أنواع عدٌدة ومتعددة غطت
مؤسسة
فاألوقاف مثال هً
كل الوظائف االجتماعٌة ،وهذه األوقاف األهلٌة وُ جدت واستمرت وكانت تعطً للمجتمع استقاللٌة فً
مواجهة الدولة ،وتجعل دور الدولة هامشٌا إلى أن ألغٌت فً مصر عام 1953م ،وفً العراق والشام
عام 1960م أو قبلها ،وأصبحت ملكا للدولة.
والحسبة –كمثال آخر– انتشرت إلى أن كان هناك  124مؤسسة اجتماعٌة تطبق علٌها الحسبة،
ولكل مؤسسة تنظٌم داخلً شبٌه بنمط الشركات والمؤسسات المعاصرة التً كانت تدار داخلٌا دون هٌمنة
من الدولة ،وتتعاون مع الدولة فً الوقت نفسه؛ فلكل حرفة شٌخ للحرفة؛ ٌنظم العمل بها ،وٌضع قواعدها،
وٌصبح وسٌط تعاون بٌن الدولة والحرفة؛ ٌطبق القواعد ،وٌعاقب المخالف ،وٌحافظ على الجودة
واستمرار كفاءة السلعة وقٌمتها ..الخ .فالحسبة كانت تعتبر الهٌئة الرقابٌة على هذه الوظائف؛ مما ٌعكس
أن هناك  124فرعا ومؤسسة نقابٌة أو صنفا من األصناف االجتماعٌة فً المجتمع ال تتدخل فٌها الدولة
لم تنشئه الدولة ولم تكن تدٌره.
هذا باإلضافة إلى مؤسسات التعلٌم جمٌعا ،وباإلضافة إلى الفعل االجتماعً العادي ،وباإلضافة إلى

عدم ملكٌة الدولة ألي شًء فً المجتمع؛ فلم تكن هناك ملكٌات للدولة فٌما ٌتعلق بالصناعة أو بالزراعة أو
بالتجارة.
وظل النسق االجتماعً اإلسالمً محافظا على نمطه المتوارث ،وهو أنه دولة لها دور محدد هامشً
جدا فً المجتمعٌ ،قابلها مجتم ٌع قو ٌ
ي صحٌح فً ذاته .فإذا انحدر وضعف جسده؛ فإن ذلك الضعف ٌكون
تلقائٌا ولٌس بعامل قهر أو عن طرٌق إضعاف الدولة له .ولتأكٌد هذه الفكرة نستطٌع أن نقول :إن لحظات
انحدار الدول فً التارٌخ اإلسالمً لم ٌصاحبها انحدار فً المجتمعات؛ مما ٌعنً أن كال منهما له خط
صٌرورة وتطور مستقل؛ فعندما انحدرت دولة الممالٌك فً مصر وانهارت عسكرٌا أمام األتراك أخذ
األتراك الصناع المصرٌٌن لبناء حاضرة الدولة العثمانٌة؛ فمعنى هذا أن المجتمع قوي رغم ضعف الدولة
وانهٌارها ،وهكذا.
فإذا أردنا أن نرصد تارٌخ اإلسالم فال ٌنبغً أن نرصد تارٌخ الطبقة الحاكمة أو القصر السلطانً أو
القصر األمٌري ومن ٌحٌط به كما فعل كل مؤرخً اإلسالم من الطبري وابن كثٌر وابن األثٌر .بل إذا
أردنا أن نفهم المجتمع فال بد أن ندرس تارٌخا ثالثا هو تارٌخ المؤسسات االجتماعٌة واالقتصادٌة فً
اإلسالم ،وكٌف كان ٌدار المجتمع اقتصادٌا واجتماعٌا ،ولعل ما أضافه األمٌر شكٌب أرسالن على كتاب
"حاضر العالم اإلسالمً" ٌمثل مقدمة فً هذا الشأن؛ ذلك أنه ركز على التارٌخ الوسٌط ما بٌن تارٌخ
الطبقة الدنٌا وتارٌخ الطبقة العلٌا ،وقدم تارٌخ المؤسسات االجتماعٌة أثناء الفترة المحٌطة بالحملة الفرنسٌة
وما قبلها وما بعدها.
تغول الدولة مع استنبات المفهوم الغربي!
1805
 .4ومع عصر محمد علً بدأ استنبات مفهوم الدولة الغربً فً العالم اإلسالمً ففً عام
أُلغٌت مؤسسة الحسبة إلغاء كامال ،ثم أُلغً الممالٌك كقوة اجتماعٌة ،ثم ألغٌت نقابة األشراف كقوة
اجتماعٌة أٌضا ،ثم ألغً شٌوخ الطوائف ،وألغٌت هٌئة العلماء ،وطرد محمد علً الشٌوخ إلى دمٌاط،
وحدث نو ٌع من االحتكار للسلطة فً ٌد الدولة .ومنذ ذلك التارٌخ بدأت الدولة تتغول على المجتمع.
ففً عام 1812م تم وضع ٌد الدولة على جمٌع األراضً الزراعٌة ،حتى أصبحت الدولة تملك
ملكٌة الرقبة ،والفالح ٌملك حق االنتفاع ،ثم بدأ محمد علً فً بناء الصناعة المصرٌة التً تملكها الدولة،
وبدأ فً بناء المدارس والكلٌات التً تملكها الدولة ،وبدأ ٌنشئ كلٌة الطب والمستشفٌات التً تملكها
الدولة.
ٌ
بتعبٌر آخر :بدأت تنشأ دولة على شاكلة الدولة الغربٌة الرأسمالٌة التً تتحكم فً المجتمع بدرج ٍة أو
أخرى ،وتطورت بعد ذلك إلى نموذج وصورة من الدولة مختلفة عن النمط المتوارث ،تتبعها عالقة بٌن
الدولة والمجتمع تختلف عن النمط المتوارث ،وأصبح المجتمع ضعٌفا والدولة قوٌة ،حتى تحكمت الدولة
بالمجتمع
عالقتها
عن نمط
شًء،
اآلن .وهً إشكالٌة الطرح السٌاسً ،أو أولوٌة
السابقة علٌها
التً نتكلم
اإلشكالٌة
وخرجتبدأت
ذلك الوقت
فً كلومنذ
المدخل السٌاسً لإلصالح أو اعتباره المدخل الوحٌد .ومع هذا النمط من انقالب العالقة بدأت تظهر فً
المجتمع المسلم ظاهرة جدٌدة ،وهً أن الدولة تعنً القوة وتعنً السلطة والسٌطرة والتحكم؛ فأصبح
المفهوم أو التعرٌف اإلسالمً للسٌاسة غٌر ذي معنى؛ ألنها كانت عِ ْل َم مصلحة وأصبحت علم قوة.
وبدأت بعد ذلك تظهر فً المجتمع المسلم أنماط من الحركات والمنظمات هً نسخ وتقلٌد للحركات
والمنظمات الغربٌة ،سواء على مستوى الدولة أم على مستوى المجتمع؛ فالدولة تنقل المؤسسات الغربٌة
كما هً ،والمجتمع ٌفعل المسألة نفسها حٌن ٌحاول أن ٌقاوم هذا النقل بنقل ما ٌضاد هذه المؤسسات.
حل علماني في صورة إسالمية!
النقطة الثانٌة :فً ظل هذه الظروف نشأت الحركات اإلسالمٌة ،أو نشأت حركات اإلصالح
اإلسالمً؛ فأصبحت حركات اجتماعٌة بكل ما لتعبٌر "الحركة االجتماعٌة" فً علم االجتماع من معنى؛
أي إنها ُ
بنت هذا المجتمع وولٌدته .إنها حركات تنطبق علٌها صفات أي حركة اجتماعٌة فً أي مكان
آخر ،تقوم باإلصالح فً ظل معادلة معٌنة.
فأصبح ال ٌمكن الفكاك أو الخروج من أَسر الواقع الذي كانت فٌه ،وهو واق ٌع ٌُعلً شأن السلطة
والقوة والدولة ،وٌجعل الدولة هً المدخل األساسً أو المدخل األصٌل لإلصالح االجتماعً.

وهذه الحركات أخذت فً تنظٌمها الداخلً صورة المؤسسة الغربٌة الهرمٌة؛ من التدرج إلى النظام
إلى انسٌاب األمر من أعلى إلى أدنى إلى الرئاسة ،ثم بعد ذلك أخذت صورة أكثر قسوة وشمولٌة،
وأصبحت حركات مغلقة ٌترأسها شخص ال ٌُخلع حتى ٌموت ،لٌس فٌها انتخابات داخلٌة أو دٌمقراطٌة،
ولٌس فٌها تداو ٌل للسلطة أو المسئولٌة.
أي إنه أصبحت تنطبق على الحركات أو المنظمات االجتماعٌة -إسالمٌة كانت أو غٌر إسالمٌة-
مواصفات المجتمع الذي تعٌش فٌه ،والفلسفة نفسها التً تحكم المنظمات التً تدٌرها الدولة ،أو المنظمات
التً تدار فً المجتمع بأكمله؛ بحٌث أصبحت حركات ٌسري علٌها القانون االجتماعً نفسه.
وشٌئا فشٌئا تحول المجتمع إلى نموذج آخر ،حٌن أصبح النموذج الغربً هو النموذج المسٌطر فً
داخل النموذج كهٌكل وبنٌة ،بٌنما أصبح اإلسالم هو المحتوى الذي ٌقدم البدائل الفكرٌة -فقط -داخل هذه
التنظٌمات ذات الطبٌعة الغربٌة؛ فاإلسالم لٌس أكثر من بدائل داخلٌة ،لكن طرٌقة التنظٌم طرٌقة غربٌة.
وهذا ال ٌعنً أنها مرفوضة ،وإنما ٌعنً أننا ننبه إلى حدوث نوع من االنقالب الكلً أو التغٌٌر الكلً الذي
أدى إلى زحزحة منظومة قٌمٌة معٌنة ،ونسق معرفً ومؤسساتً معٌن ،وإحالله نسقا آخر مختلفا عنه
مكانه.
هذا النسق اآلخر هو نسق ٌقوم على فهم معٌن للسٌاسة وعلى وزن معٌن للدولة وللمجتمع؛ فوصلنا
إلى ما ٌمكن أن ٌُطلق علٌه علمنة للمجتمع وعلمنة للحلول؛ بمعنى أنه حل علمانً فً صور ٍة إسالمٌة؛
ألنه ٌقوم على المعادلة نفسها والمسلمات نفسها ،وهً فكرة التنظٌم والسلطة والقوة ،فكرة السٌاسة كمدخل
أساسً.
الديكتاتورية المبررة!
ومنذ ذلك الوقت أصبحت المسألة مسألة حركات أو منظمات أو جماعات تقوم على محاولة إحداث
اإلصالح والتغٌٌر فً الدولة بالمنطق نفسه الذي أصبح سائدا فً الدولة؛ فلم ٌُلتفت كثٌرا إلى التغٌٌر من
أدنى ،وإنما ال ُتفت بصورة أكثر إلى التغٌٌر من أعلى؛ التغٌٌر من الدولة ،أو من التنظٌم السٌاسً ،وبدأنا
نشهد مجموعة ضخمة من الظواهر المتناقضة نتٌجة وجود نسقٌن فكرٌٌن متناقضٌن ٌتعاٌشان فً مؤسسة
واحدة :نسق إسالمً كمحتوى فكري ،ونسق غربً كبناء تنظٌمً وكمفهوم ٌدٌر الصراع االجتماعً أو
ٌتحكم فً معادلة الصراع.
إن وجود مفهوم القوة الغربً مع فكرة الشرعٌة فً اإلسالم (شرعٌة الحكم) أصبح ٌؤدي إلى ظاهرة
دٌكتاتورٌة مبررة نضعها فً صورة معادلة( :مفهوم القوة الغربً  +الشرعٌة اإلسالمٌة = دٌكتاتورٌة
مبررة).
وانتهت الشرعٌة -سواء كانت شرعٌة اتساق مع الدٌن أو شرعٌة اتساق مع المجتمع ،أو رضا
اجتماعً -إلى استبداد جاهل ،وأقصد باالستبداد هنا االستبداد الفكري قبل أن ٌكون االستبداد السٌاسً؛ ألن
أخطر أنواع االستبداد هو استبداد امتالك الحقٌقة ،استبداد امتالك الفكر .فأصبحنا نجد فً كل فترة وأخرى
ظهور من ٌدعً أنه ٌملك الحقٌقة كاملة ،وأنه المنقذ لهذا المجتمع ،وأنه المصلح األوحد الذي ٌجب على
األتباع أن ٌسٌروا خلفه..
وقد أدى نقل التنظٌم الهرمً عن الغرب بصورته الموجودة هناك مع فكرة الطاعة لولً األمر إلى
شمولٌة التنظٌم وسلبٌة األعضاء الذٌن ال ٌعرفون -غالبا -المٌثاق الذي ٌنظم المنظمة التً ٌعملون بها،
وعلٌهم السمع والطاعة ،ومن شذ شذ إلى النار؛ فالتنظٌم مع الطاعة ٌؤدي إلى استبدا ٍد قاتل ،والطاعة هنا
تختلف عن الطاعة فً صورتها البسٌطة التقلٌدٌة القدٌمة التً لم تشهد مثل هذا النوع من الهرمٌة والتدرج.
ومع انتشار عقلٌة التقلٌد والنقل فً المجتمع والثقافة -والحركات اإلسالمٌة جزء منها -ومع
التطورات المتالحقة المتسارعة ..ظهر تخلٌط شدٌد؛ فمرة نكون مع االشتراكٌة ،ومرة مع الدٌمقراطٌة
ومرة مع اللٌبرالٌة ،ومرة مع الرأسمالٌة ،ونبرر كال من هذه األشٌاء بتبرٌرات إسالمٌة.
وكم من الكتابات واألفكار والقناعات انتشرت فً الساحة ال تعبر إال عن أن العقل فقد القدرة على
االجتهاد والنقد والمراجعة ،وهو ٌقع تحت ضغوط وتغٌرات هائلة فً المجتمع حتى ٌنتهً إلى التخبط،
مرة إلى أقصى الٌمٌن ومرة إلى أقصى الٌسار.

عواقب اختزال اإلسالم في السياسة والحكم
ومع ترسخ االعتقاد فً السلطة كمدخل وحٌد فً اإلصالح من خالل التطورات التً شهدها مفهوم
السٌاسة والعالقة بٌن الدولة والمجتمع أصبح المصلح ٌعتقد أن السلطة هً المدخل األساسً لإلصالح،
وفً الوقت نفسه الذي ٌقتنع بذلك ال ٌملك إمكانٌة الوصول إلى السلطة؛ ألن الوصول إلى السلطة ٌحتاج
إلى قوة عسكرٌة مسلحة أو التمكن من الفوز فً صنادٌق االنتخابات؛ فهو مقتنع بالمستحٌل؛ مما ٌؤدي إلى
عقلٌة برجماتٌة انتهازٌة ..إذ ماذا ٌفعل من ٌرٌد الوصول إلى السلطة وال ٌملك إمكانٌاتها؟ .
لقد كان هدف هذه الحركات اإلصالح االجتماعً العام الذي ٌعنً أخذ الناس أو تقرٌبهم إلى صورة
فضلى من اإلسالم مع استصحاب التقلٌد .فعند فقدان المجدد (المجدد هو الذي ٌحدث تجدٌدا نوعٌا فً البنٌة
الفكرٌة ،والمصلح :هو القائد االجتماعً الذي ٌسعى إلى إصالح حال المجتمع ) نصٌر إلى االنسحاق فً
الماضً ،وننفً صٌرورة الزمان ..إننا نرٌد أن نصلح الحال الذي نعٌش فٌه ،وهو حال معقد جدا ،ولكننا
ال نملك إمكانٌة التجدٌد الفكري التً تتواكب مع هذا الزمان..
فماذا نفعل؟ إنه ال مفر إال اللجوء إلى الماضً ومحاولة البحث فٌه عن بدائل أو عن إجابات ألسئلة
معاصرة ،وأن نحمل التارٌخ همومنا ومشاكلنا ،ونسأل ابن تٌمٌة مثال أن ٌجٌب على سؤال الحزبٌة
والمشاركة السٌاسٌة ،ونستفتٌه فً دخول البرلمان واالئتالف الحزبً ،وتداول السلطة ،والتعاٌش مع
العلمانٌٌن والماركسٌٌن فً مجتمع واحد أو سحقهم ،وابن تٌمٌة لم ٌعاصر هذه الظواهر ولم تخطر له ببال
لٌجٌب علٌها.
ثم جاء اختزال اإلسالم فً السٌاسة والحكم ،وعدم القدرة على تفعٌل الجماهٌر؛ لٌؤدي إلى ظواهر
ورفض وعزل ٍة وانحسار ،وبما أن الجماهٌر سلبٌة فإنها إما أن ُتكفر ،وإما أن ترفض.
تكفٌر
مختلفة من
ٍ
ٍ
ُ
والجماعة إما أن تعزل عن الجماهٌر ،وإما أن تنحسر فتصبح مثل جماعة التكفٌر والهجرة أو غٌرها.
وكذلك نرى التخبط الناجم عن اجترار تارٌخ اإلسالم كقوة دولٌة واحدة واستصحاب التراث
اإلسالمً الذي أبدع وأنتج عندما كان اإلسالم القوة الدولٌة الوحٌدة ،أو إحدى القوى الدولٌة الكبرى
بالمقارنة بهزال وضعف الواقع اإلسالمً المعاصر.
وهذا التخبط هو التخبط فً العالقات مع اآلخر ،وانتقالها من النقٌض إلى النقٌض؛ فتجد مثال فً
دولنا العربٌة -برغم المعارضة الشدٌدة ألمرٌكا -أن البضائع األمرٌكٌة هً السائدة ،وفً ظل محاربة
فرنسا أن المدارس الفرنسٌة هً السائدة؛ فنحن ننسحق أمامهم ثقافٌا واجتماعٌا ،ونحاربهم سٌاسٌا مما ٌدل
على نوع من التخبط واالنهزام الداخلً.
ثم نأتً إلى ظاهرة ضعف وزن المجتمع أمام الدولة مع االعتقاد بأولوٌة السٌاسة كمدخل لإلصالح؛
األمر الذي أدى إلى ظاهرة نعاٌشها جمٌعا ،وهً ظاهرة االنتحار المتكرر للحركات اإلسالمٌة فً مصر
وسورٌا والجزائر؛ ألنها بنٌت على اعتقاد القدرة على إحداث تغٌٌر سٌاسً بمجتمع ضعٌف ودولة تمثل
الوحش والغول .فبٌنما لم تكن تلك الحركات تملك الماكٌنة الالزمة إلحداث أي توازن مع هذه القوة ،إال
أنها كانت -وربما لم تزل -مقتنعة بأن السٌاسة هً المدخل األساسً لإلصالح مع أن الواقع ٌثبت عكس
هذا األمر مئات المرات.
فما العمل تجاه مثل هذه الظواهر؟
مجرد نقاط نطرحها للنقاش والتفكٌر والتأمل:
النقطة األولى :تهمٌش السلطة ذهنٌا وثقافٌا :ال بد من إحداث حالة ثقافٌة فً المجتمع ُتهمش السلطة،
وتبعدها عن الذهن وتتمثل فً إشاعة عدم االعتقاد فً السلطة كوسٌلة أساسٌة لإلصالح ،أو كقوة أساسٌة.
النقطة الثانٌة :تقوٌة الفعل االجتماعً الطوعً والتطوعً من خالل التركٌز على األفعال الطوعٌة
البسٌطة ،أو فٌما ٌطلق علٌه اآلن -فً الموضة الحدٌثة -المجتمع المدنً ..وعلى الرغم من أننا لسنا فً
حاجة إلى هذا المجتمع؛ ألن مجتمعنا منذ نشأته وهو ٌعمل بهذه الطرٌقة؛ فإن هذا ٌساعد على تفعٌل
المؤسسات التطوعٌة فً المجتمع وإعطائها دفعات حتى تهمش السلطة فً النهاٌة تهمٌشا واقعٌا بعد أن
همُشت تهمٌشا ذهنٌا وثقافٌا.

النقطة الثالثة :بناء مؤسسات األمة ،وإعادة التفكٌر فً بناء األوقاف ،وإعادة التفكٌر فً بناء
المؤسسات التً تخدم المجتمع بعٌدا عن الدولة.
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