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ٌمثل مفهوم احٌاء الدٌن تٌمة اساسٌة فً بنٌة الخطاب البالؼً لتٌارات االسالم السٌاسً بمختلؾ 
أٌدولوجٌاتها ، للدرجة التً ٌوحً معها بؤنه نهجا استراتٌجٌا مع أنه لٌس كذلك، بقدر ما أنه مفهوم 
تكتٌكً ٌستند باالساس على الهوتٌة اللؽة كراس مال رمزي ٌشكل االطار المعرفً والرإٌوي للعقل 

مثلت هذه اللؽة المادة الخام والقاعدة االعالنٌة والتروٌجٌة لمفهوم االحٌاء كنهج . الجمعً االسالمً
وطقس شعائري ٌولً عناٌة كبٌرة بالتنمٌط والمماثلة كمرحلة أولى فً بناء المجتمع االسالمً االستهالكً 

أو هذا ما . وتهٌئته نفسٌا ومادٌا الستهالك الدٌن كسلعة مادٌة تتحرك وفقا لشروط النٌوراسمالٌة العولمٌة
.  نفترضه وتسعى لتوضٌحه فً ثناٌا هذا المقال

ٌمثل التدٌن كطقس وشعٌرة وسٌلة سهلة للتجٌٌش ومن ثم المماٌزة والتؤطٌر الذٌن ٌتبعهم بالضرورة 
" الصحٌح"مرحلة فرز الكٌمان كوجة من وجوه االبتزاز والمزاٌدة االٌدولوجٌة المرتكزة على وهم المسلم 

وال ٌتؤتى ذلك اال بابراز الوجه المادي للتدٌن واالعالء من قٌمته على حساب الروحً ". الناجٌة"أو الفرقة 
ولكن . واالخالقً الذٌن من المفترض ان ٌمثال المرتكز االساسً للدٌن ولٌس العكس كما هو حادث الٌوم

اتساقا مع الفكرة التسلٌعٌة للدٌن حسب مفهوم االسالم السٌاسً كان البد من من اٌالء اهمٌة بالؽة بالشق 
المادي للتدٌن بما ٌمثله من ضرورة حتمٌة الرساء قواعد التسلٌع المتمثلة فً توطٌد االستهالك كثقافة 

ربما هذا ٌفسر لنا وبشكل أكثر من مقنع حمى التنمٌط التً تجتاح مجتمعاتنا االسالمٌة فً . وسلوك
الطالبانً، الصندل، - الحجاب، العباٌة، الجلباب السعودي، أو الباكستانً: مشارق االرض ومؽاربها

كمنتوجات مادٌة للتدٌن الطقسً تمثل مرتكزا اقتصادٌا وعائدا مادٌا ضخما . الخ... الكوفٌة، المساوٌك
ٌرفد اآللة التروٌجٌة بمزٌد من الوعاظ والمرشدٌن مدفوعً األجر، كما ٌعمل جزء من فائض القٌمة لهذه 

أو المراكز " الخٌرٌة"المنتوجات الستقطاب المزٌد من مإتلفً القلوب وذلك بانشاء بعض الجمعٌات 
الصحٌة فً مناطق الفقر والهامش، والقلٌل الذي ٌدفع فً مثل هذه الخدمات التً تتخذ شكل األعمال 

الخٌرٌة ٌعود بعظٌم المنفعة المادٌة لهذه التنظٌمات وذلك فً شكل اصوات انتخابٌة وموضوعات 
فتقام المراكز الضخمة ألزٌاء الحجاب والعباٌات والمسبحات والتسجٌالت . استهالكٌة للسلع الدٌنٌة

الصوتٌة لالدعٌة والخطب الوعظٌة المكرسة للخطاب االٌدٌولجً المسٌطر ومكتبات التراث الفقهً الذي 
.  ٌمثل المرجعٌة االساسٌة لهذه التٌارات بمختلؾ ألوان طٌفها، وتمثل مصر فً الصدد أنصع نموذج

الشاهد أن هذا النوع من النشاط االقتصادي المحموم للتدٌن تترجم الى قوى تنظٌمٌة ومإسسٌة هائلة لهذه 
التٌارات على كافة المسارات السٌاسٌة، االقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة تدفعها قدراتها وخطر تاثٌراتها 

دفع هذا التنامً االنظمة الشمولٌة . الى المزاحمة على قمة الهرم السٌاسً واالقتصادي للدول االسالمٌة
التً تنتظم العالم االسالمً الى مهادنة هذه التنظٌمات االسالموٌة والبحث عن صٌػ مختلفة لللتحالؾ معها 
مما أنعكس فً مزٌد من ا لهٌمنة على المنابر والمإسسات خصوصا الثقافٌة واالعالمٌة لتعمل بقوة على 

ونفً واقصاء اآلخر " االحٌاء"السٌطرة على الرأي العام والعمل على توجٌهه أٌدولوجٌا لصالح مشروع 
.  المعارض سٌاسٌا، فكرٌا وثقافٌا

 
: بٌن االحٌاء والتابعٌة الرأسمالٌة

من أهم مٌكانٌزمات االسالم السٌاسً ألنه بمثابة اآللة االعالمٌة " الدعوي"ان االستثمار فً الشق 
الضخمة التً تعمل على التحكم والسٌطرة بممارسة ؼسٌل الدماغ بقوة وفاعلٌة وذلك من خالل المحاكاة 

. المتقنة للنهج النٌوراسمالً فً قدراته االعالنٌة الساحقة التً شكلت الحقبة االستهالكٌة التً نعٌشها
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، كتب (انترنت/قنوات تلفزٌونٌة)ٌشهد على ما نقول هذا التدافع المحموم للسٌطرة الفضائٌة والساٌبرٌة 
ٌتبع ذلك انفجار تسوٌقً على كافة األصعدة المادٌة للدرجة . واصدارات مطبوعة بكل الوسائل واالشكال

الى احدة من اكبر " حالل"وأحٌانا " اسالمً"التً نجح فٌها منطق التسوٌق والتسلٌع فً تحوٌل مفردة 
ولم ٌنجى من ذلك . وأشهر الماركات التجارٌة وسط االفراد والمجتمعات االسالمٌة أٌنما كانوا وحٌثما حلوا

حتى التعلٌم النظامً فً بعض الدول التً نجح االسالم السٌاسً فً اعتالء سدة سدة نظامها السٌاسً، 
. والسودان فً هذا الصدد ٌمثل نموذجا معتبرا

وماذا فً ذلك طالما انه ٌقود الى االحٌاء الدٌنً فً خاتمة المطاؾ؟ وما هذه الوسائل اال : وقد ٌقول قائل
مٌكانٌزمات ضرورٌة للتمكٌن بدونها ال ٌتؤتى االحٌاء؟ 

وقبل أن نجاوب على هذا السإال سنمضً قدما فً تتبع طرٌق التسلٌع الدٌنً وسنرى وقتها ان كانت له 
القدرة الفلسفٌة والمفاهٌمٌة لٌكون باعثا على احٌاء دٌنً حقٌقً أم أنه مجرد مجرد خادم جدٌد ٌضاؾ الى 
خدام الراسمالٌة ، دون أن نعًٌ أنفسنا بحثا ان كان ذلك ٌتم بسذاجة أم أنه عمل انتهازي واعً ٌعمل وفق 
مباديء هذه اآللة الجهنمٌة ومن ثم ٌكرس لذات التخلؾ والتبعٌة التً تستؽرق هذه المجتمعات منذ أمد 

.  بعٌد
ٌتم " اسالمٌة"ٌعرؾ القاصً والدانً أن هذه المنتوجات المادٌة للتدٌن الطقوسً ذات الماركة الشهٌرة 

انتاجها فً فً الكثٌر من االقطار االسٌوٌة واالوربٌة للدرجة التً صارت معها هذه الشركات االجنبٌة، 
والتً تدور فً فلك االقتصاد الراسمالً المهٌمن تتفنن فً فتح الشهٌة االستهالكٌة لهذه المجتمعات وكل 
ذلك بؽٌة تحقٌق أكبر امتصاص ممكن لآلموال ٌساهم ، كالعادة، فً تراكم راس المال العالمً وتكرٌس 

بمدٌنة ملبورن االسترالٌة اعالنا " االسالمٌة"تعرض هذه االٌام احدى الملحمات !. الهٌمنة المستدامة
وسٌكون ممتعا لو !!. ٌحتوي على القرآن مقرإا ومعه تفسٌر ابن كثٌر" اسالمً"كبٌرا عن وصول موباٌل 

علمنا أن الجهة المستهدفة بهذا االعالن هً الجالٌة الصومالٌة التً ال ٌعرؾ سوادها األعظم اٌة شًء 
!!. من الهند" حالل"والجدٌر بالذكر ان من ضمن مستوردات هذه المحلمة االسالمٌة أرز . عن لؽة الضاد

الصورة األكبر لعالقة التدٌن االستهالكً بالنٌوراسمالٌة العولمٌة ٌسجدها لنا نظام السودان االسالموي 
ففً عهده تحول السودان فجؤة الى أكبر سوق استهالكً ٌستورد بجنون وشراهة كل ما ٌخطر وال . الحاكم

ٌخطر ببال حتى ٌمكن القول دون مجازفة أنه تحول الى مستودع نفاٌات الصناعات الرخٌصة التً تلبً 
سٌارات ومٌنً بصات ال ٌزٌد سعرها فً بلد المصدر عن : الثقافة االستهالكٌة المتنامٌة بشراهة

 دوالر أمرٌكً تمتلًء بها الشوارع وتؽص بها ورش التصلٌح نسبة العطابها المزمنة، سلع 1500الـ
استهالكٌة ومواد ؼذائٌة من كل صنؾ ولون حتى منتهً الصالحٌة ٌجد من ؼالبٌة السكان الفقراء لهفة 

وضع انقلبت فٌه أولوٌات الناس البسطاء راسا على عقب، وتمركز فٌه المال باٌدي النخبة . الؼتناءه
هطلت الخرطوم شركات أجنبٌة من كل الجنسٌات تعمل بهمة المتصاص آخر عملة صعبة . الحاكمة

النٌو راسمالٌة العولمٌة " برستٌج"مقابل رفاهٌتهم وترفٌعهم درجة فً سلم " االحٌاء"بواسطة سماسرة 
!. كوكالء مخلصٌن

وصؾ أحد علماء االجتماع المعاصرٌن النٌو رأسمالٌة بانها الدٌن الوحٌد الذي ال ٌجبر أحد على التخلً 
ومن جانبنا نضٌؾ !!. عن دٌنه، لذا فهً الدٌن الوحٌد الذي ٌضم فً جوفه كل أدٌان االرض دون تعارض

ففً العالم الؽربً الذي ٌعج . حتى تلك األدٌان التً ٌّدعً بعض أفرادها مناهضتهم ومقاومتهم لها: قائلٌن
بالكثٌر من الجالٌات المسلمة التً تعٌش نسبٌا فً واقع اقتصادي أفضل ، نجد أن منظمات االسالم 

السٌاسً تدفع هوالء دفعا لسلك طرٌق التدٌن االستهالكً والعمل على تنشٌط الرؼبة الشرائٌة المحمومة 
، مما ساعد على تمركز هذه " حالل"و " اسالمً"للحد الذي جعل منها مجتمعات مدمنة فً تتبع ماركتً 

المنظمات وتمكنها اقتصادٌا وبالتالً قدرتها على فرض سٌطرتها االٌدولوجٌة على هذه المجتمعات مما 
.  عمق من نفٌها وعزلتها

:  االحٌاء الذي ضاع فً زحمة االستهالك
تلك الجدلٌة الخالقة المإسسة على االنبعاث الروحً واالخالقً المستند : ٌمكن القول أن االحٌاء الدٌنً هو

على ارث تارٌخً عرٌق ملهم والعمل على تؤصٌله وفق شروط الواقع المعاصر وبالقدر الذي ٌحق 
– النهوض والسعً بوعً وادراك للحاق بركب األمم المتقدمة واالسهام معها فً رفد العالم حضارٌا 

.  بالمعنى الواسع للكلمة
هل تحقق شًء من ذلك مع سٌطرة الدٌن الطقوسً السلعً االستهالكً فً نسخته االسالموٌة؟ وهل 



باالمكان أن ٌلتقً االحٌاء بالتسلٌع؟ 
على أرض الواقع ٌتبدى مفهوم االحٌاء مجرد وعً أٌدٌولجً زائؾ ٌعمل كحملة تروٌجٌة مضللة تصرؾ 
االنظار عن التوجه الحثٌث لخط سٌر التدٌن السلعً فً مسٌرته الحتمٌة للوقوع فً أحضان النٌوراسمالٌة 
العولمٌة مراكما راس مالها وهٌمنتها ومكرسا فً ذات الوقت تبعٌة مجتمعاته التً وعدها بالخالص من 

وهنا تكمن وجه المفارقة، ولكن ذلك مفهوم متى ما علمنا أنه مجرد نشاط اقتصادي !. ذل هذه التبعٌة
طفٌلً ؼٌر انتاجً ال ٌعنى بالمجتمع سوى كموضوع استهالكً، لذا ال ؼرو أن تؤتً نتائجه االخالقٌة 

. والروحٌة بالؽة السوء على الدٌن واالحٌاء كما سوؾ نرى
- بكافة أشكالها وصورها– الشاهد أن مجتمعات االحٌاء الدٌنً تتنامى فٌها أرقام الفقر والبطالة واألمٌة 

بصورة مخٌفة وتؽٌب عنها األٌدي العاملة الماهرة، ومع ذلك فقد أضحت فرٌسة سهلة لحمى االستهالك 
ٌصحب ذلك بالضرورة " اسالمً"لٌتنامى وٌتسع الفرق ما بٌن مداخٌلها واحتٌاجاتها المادٌة ماركة 

مناورات ومداورات على محدودٌة الدخل وسمت السلوك االجتماعً بخدوش أخالقٌة ظاهرة وضربت فً 
وما زال السودان ٌمثل لنا ، فً هذا الصدد عٌنة اختبارٌة ممتازة "!. االحٌاء"الصمٌم مفهوم ما ٌسمى ب

كنت قد اشرت الى كٌؾ أن السودان قد تحول الى سوق نفاٌات استهالكٌة فً عهد . لفحص صحة ما نقول
جهابذة االحٌاء والتؤصٌل، واآلن لنلقً نظرة على الواقع الحٌاتً لهذا االحٌاء فً مستوى تطبٌقه 

تخبرنا مصادر الدولة ولٌس الؽرب المتآمر . االستهالكً وأثرهذا السلوك االستهالكً على المجتمع ككل
تخلخل اجتماعً انعكاسته فً هذا الكم الهائل من معدالت الطالق . بؤرقام فلكٌة الختالس المال العام سنوٌا

والتفكك االسري، تنامً ظاهرة التسرب من المدارس نتاج العجز المادي لؤلسر، وزٌادى الفاقد التربوي 
، هذا فضال عن تنامً ظاهرة الجرٌمة المنظمة "اللقطاء"معدالت ؼٌر مسبوقة لظاهرة . نتٌجة لذلك

وؼٌرالمنظمة وتحلل الجهاز البٌروقراطً للدولة، ٌواكب كل ذلك بإس ال معادل له فً انقالب األولوٌات 
.  الحٌاتٌة راسا على عقب

فً الؽرب ٌبلػ االستهالك المادي لالسالم معدالت عالٌة بفضل قوة الخطاب التروٌجً لالسالم الطقوسً 
والذي بمقدروه أن ٌضفً فً ذات الوقت مسحة أمان زائفة على الجالٌات المسلمة التً تستشعر احساسا 
داخلٌا بعدم األمان واهتزاز الثقة والوحشة نتاج ثقل وطؤة الثقافة المهٌمنة من جهة ونجاح الخطاب الدٌنً 

ففً مدٌنة . السائد فً تحٌٌدها وتجمٌدها ودفعها لالنؽالق ومن ثم سهولة السٌطرة علٌها من جهة أخرى
االسترالٌة ، على سبٌل المثال، تنتظم حمى التسلٌع الدٌنً كل شًء بدءا من قصاصات األدعٌة - ملبورن

التً تلصق على أبواب المنازل مرورا بالرداٌوهات ذات الموجات الحصرٌة والخاصة فقط بالبرامج الدٌنٌة 
ذات التوجهات السلفٌة، ولم تنجو من ذلك حتى مراكز التخسٌس وكرٌمات التجمٌل التً تطل من واجهتها 

والمالحظ أن المستهدؾ األكبر لهذه الحملة الدٌنٌة !. صورة فتاة محجبة انتهاءا بقروض شراء المنازل
" الخلفة"التسلٌعٌة هً المرأة مع أنها فً حقٌقة األمر خارج سوق االنتاج المثمر بشكل عام اللهم اال 

 300= الطفل  )لمقابلة النزعة االستهالكٌة لالسر " اسالمً"بكثرة كعملة قابلة للتداول النقدي كحل 
ولسنا هنا بصدد مقاربة هذه المشكلة االجتماعٌة . فً نظام الضمان االجتماعً االسترالً (-تقرٌبا– دوالر 

فً صٌؽتها الرٌاضٌة الساذجة المتبناه من قبل معظم االسر وال الى النتائج الكارثٌة التً أفضت الٌها، فهذا 
.  مكانه مقال آخر

فً الختام ٌمكن القول أن مشروع االحٌاء الدٌنً الذي طرحه االسالم السٌاسً فً نسخه المتعددة ومنذ ما 
ٌقارب الثالثون عاما لم ٌنجح سوى فً تكرٌس تبعٌة العالم االسالمً للهٌمنة الراسمالٌة الؽربٌة وعمق 
من التشظً واالنقسامات ، ووسع من خارطة الفقر بنهجه الراسمالً الطفٌلً وأضفى على التدٌن بعدا 
ؼوؼائٌا ٌفصل الفاعلٌن االجتماعٌٌن عن واقعهم الحٌاتً البائس وٌستعٌضهم بالوهم ممثال فً الطقوس 
والشعائر واضعا ساترا ضخما بٌن العقل والعقالنٌة المفضٌة الى وعً الذات كعنصر جوهري ال تستقٌم 

 .بدونه محاوالت النهوض واالستقاللٌة


