النهضة العربية المرتجاة في ظل الثنائيات المتصارعة
الدكتور برهان زريق
الجدل بٌن هذه الثنائٌات قائم منذ قرن وبؤشكال صرٌحة أو كامنة ،عالٌة أو خافتة ،جسور أو خجولة ،لم ٌعد
ٌمثل حالة من حاالت الحوار المثمر والمفٌد ،ألنه ٌضٌع جهد األمة فً أقنٌة غٌر موصلة إلى األهداف
المنشودة ،وٌفوت علٌها فرص النهوض واالنصراف إلى العمل.
لهذا فقد وسمنا بحثنا بالقول متصارعة ولٌست متحاورة :
1ـ ثنائٌة القطرٌة والوحدوٌة :
فالقطرٌة والوحدوٌة فً الوطن العربً والعالم اإلسالمًٌ ،مكن أن ٌلتقٌا على أكثر من صعٌد ،وتجربة
المجموعة األوروبٌة خٌر دلٌل ،بل هً أفضل نموذج للدراسة واالستدالل على إمكانٌة قٌام وحدات اقتصادٌة
وجمركٌة وثقافٌة ومواطنٌه دون المس بالقطرٌات ،أو حتى بالقومٌات.
وإذا كان ال بد من مثل صارخ ٌنتقى من وضعنا العربً واإلسالمً ،فمثل طرق المواصالت ووسائل االتصال
(وهً الهٌكل األساسً الذي ٌشكل شرطا ً أولٌا ً ألي وحدة أو اتحاد أو تعاون)ٌ ،شكل مرآة لما نحن علٌه من
تجزئة وتفرقة وتنابذ ،فالجمٌع ٌعرف أن االتصال ما بٌن المدن العربٌة واإلسالمٌةٌ ،مر عبر عواصم أوروبا.
والسإال :لم ال تبدأ مشارٌع الوحدة وأشكالها بتطوٌر طرق المواصالت وأسالٌب االتصال واالنتقال بٌن
العواصم العربٌة واإلسالمٌة ،ألٌس فً هذه البداٌة محاولة جدٌة لتحقٌق سمة حضارٌة أساسٌة من سمات
المشروع الحضاري العربً اإلسالمً المنشود.
2ـ ثنائٌة الثورة والدولة :
وأما الثورة والدولة فً الوطن العربً والعالم اإلسالمً ،فٌمكن أن ٌردم الهوة بٌنهما أكثر من جسر ،وشرط
ذلك إدراك الطبقات الحاكمة أن الشعوب ال تساس بالقوة ،والتفرد واالستئثار وعن طرٌق األجهزة السرٌة ،بل
ثمة مإسسات دٌمقراطٌة ،وأقنٌة شعبٌة ونقابات وأحزاب وتعبٌرات أهلٌة ومدنٌة مختلفةٌ ،نبغً أن تقوم وتنمى
لتشكل وسائط من السلطة الفعلٌة بٌن المجتمع والدولة.
وبالمقابل ٌنبغً لطالب اإلصالح والتغٌٌر أن ٌستوعبوا جٌداً المبدأ الفقهً اإلسالمً الداعً لتجنب الفتنة ـ وهً
المرادفة فً العصر الحالً للحرب األهلٌة ـ وأن ٌدركوا تماما ً الحد الفاصل بٌن الثورة والفتنة ،بٌن مصلحة
األمة وسفك دماء أبنائها ،فتفهم الثورة على أنها تغٌٌر فً النفس وتغٌٌر فً القوم ،تربوٌا ً وأخالقٌا ً واجتماعٌاً،
إنه االستعداد النفسً والقٌمً أو القابلٌة ـ على حد تعبٌر األستاذ مالك بن بنً ـ فكما أن ثمة قابلٌة لالستعمار
فثمة قابلٌة أٌضا ً للتحرر.
ولٌس من قبٌل قصر النظر أو التخاذل أو المهانة أن ٌإجل المصلح اإلمام محمد عبده فً أٌامه الدعوة إلى
استقالل مصر ،وان ٌقف موقف الحذر من أي تهٌٌج ثوري فً حٌنه ،فقد كان ٌرى عدم االستعداد الكافً لدى
األمة لتحمل نتائج الثورة الشعبٌة ،وتحمل مهمات االستقالل الكبرى ،فؤعطى األولوٌة آنذاك إلصالح النفس
والمإسسات ومراكز التعلٌم وإلنتاج فقه معاصر ومجدد(.)1
ومهما ٌكن من أمر تقوٌم هذه التجربة ،فإن المسؤلة التً تطرح اآلن فً عملٌة البحث عن سمات حضارٌة
للمشروع العربً اإلسالمً ،هً كٌف نوازن بٌن الدولة والمجتمع كً ال ٌطغى أهل الدولة على المجتمع طغٌانا ً
استبدادٌاً ،وال ٌطغى أهل الثورة على النظام العام للجماعة ،فٌإدي ذلك إلى الفتنة والعنف.
إن قٌمة أساسٌة من قٌم اإلسالم غابت عن الثوار والحكام معاً ،هً قٌمة الحوار المجنب للعنف ،قٌمة إٌصال
الرسالة بالقول اللٌن حتى فً مواجهة فرعون كما غابت قٌمة الخشٌة والتذكٌر « ْاذهبا إِلى فِرْ ع ْون إِ َّن ُه طغى *
فقُوال ل ُه ق ْو ًال ل ٌِّ ًنا لعلَّ ُه ٌتذ َّك ُر أ ْو ٌ ْخشى»(.)2
3ـ ثنائٌة اإلسالمٌة والعلمانٌة :
وأما بالنسبة لإلسالمٌة والعلمانٌة ،فإن الجدل بٌن أهلهما قد اتخذ أشكاالً من االستنزاف الفكري والسٌاسً ،ال
سٌما بعد أن رفع بعض القومٌٌن والٌسارٌٌن االشتراكٌٌن شعار علمنة الدولة ،أو فصل الدٌن عن الدولة ،وبعد

أن رفع بعض اإلسالمٌٌن شعار تطبٌق الشعرٌة ،فً عملٌة استعجال للوصول إلى السلطة ،فبدأ الجدل معزوالً
عن سٌاقه الفكري وجذوره التارٌخٌة وخارج حقله الصراعً الفعلً.
كان حقل االستخدام المفاهٌمً فً أوروبا هو التالً :العلمانٌة ) (Laicismeبالنسبة إلى العالم مقابل الكهنوت:
الدهرٌة ( )(secularismeبالنسبة إلى الدهر أو الزمن أو الدنٌا) مقابل الالهوتً أو الغٌبً ،وكانت هذه
األفكار تعبٌراً عن صراع قوى اجتماعٌة ومإسسات واتجاهات :اللٌبرالٌة مقابل التحرٌم الكنسً،الدٌمقراطٌة
مقابل نظام تحالف اإلقطاع والكنٌسة ،البرلمانٌة مقابل النظام الملكً االستبدادي إلخ(.)3
وبهذا المعنى ٌمكن أن نفهم موقف إسالمًٌ النهضة من االتجاه اإلصالحً اإلسالمً (األفغانً ،عبده،
الكواكبً ،رضا ،النائٌنً ،)..لماذا خاضوا المعركة الدستورٌة فً كل من إٌران والدولة العثمانٌة جنبا ً إلى جنب
مع اللٌبرالٌٌن والدٌمقراطٌٌن والبرلمانٌٌن المحلٌٌن ،معتبرٌن إن كل هذه األفكار والمإسسات هً أفكار
ومإسسات إسالمٌة األصل ،وإن المإسسات السلطانٌة االستبدادٌة وإن توسلت الدٌن ،هً مإسسات غٌر
إسالمٌة.
فمشٌخة اإلسالم فً الدولة السلطانٌة (وآخر تجلٌاتها الدولة العثمانٌة والدولة الصفوٌة القاجارٌة) ،أضحت شبه
مإسسة اكلٌركٌة ،رغم التؤكٌد العام أن ال كنٌسة فً اإلسالم ،وأن ال دولة دٌنٌة فٌه (محمد عبده) ،لهذا أٌضا ً
رأٌنا الكواكبً ٌتحدث عن االستبداد السٌاسً واالستبداد الدٌنً فً الدولة العثمانٌة ،ورأٌنا حسٌن نائٌنً ٌتحدث
عن شعبتً االستبداد فً الدولة القاجارٌة :الشعبٌة الدٌنٌة المتمثلة بعلماء السوء والشعبة السٌاسٌة المتمثلة
بالسالطٌن.
كان ذلك حقل صراع فً التجربة التارٌخٌة داخل اإلسالم نفسه ،صراع بٌن اتجاه إسالمً سلطانً وبٌن اتجاه
إسالمً شوري .وأما حقل الصراع الراهن إسالم/علمانٌة ،فإنه إلى جانب االستعارة الالتارٌخٌة فٌه ،فإنه ٌترجم
فً الراهن حالة صراع سٌاسً بٌن نخب تستعجل الوصول إلى السلطة :هذه باسم تطبٌق الشرٌعة ،وتلك باسم
فصل مموه للدٌن عن الدولة ،وفً الحالتٌن تستعٌد الدولة العربٌة (الحدٌثة) أنموذجا ً السلطانً القدٌم ،فتعود إلى
الدٌن الستخدامه إٌدٌولوجٌا سلطانٌة أو فقها ً سلطانٌا ً.
لقد سلبت الدولة السلطانٌة عبر نمط عالقتها بالدٌن المعانً السامٌة والنبٌلة التً كان ٌمكن للقٌمة الدٌنٌة أن
تزخر بها ،كذلك فعلت بعض األحزاب اإلسالمٌة المعارضة ،مهمة ما بدأته الدولة السلطانٌة القدٌمة ،قبر ما
تبقى من القٌمة الدٌنٌة فً المجتمع المدنً ،حتى انعدام الحد الفاصل الضروري بٌن الدٌن والسٌاسة ،فغرق
الفقٌه فً حق السٌاسة حتى أضحى سلطانا ً أو مشروع سلطان ،وابتذل الحاكم الدٌن حتى أضحى ممثالً
فولكلورٌا ً للتراث الدٌنً.
والمفارقة الالفتة للنظر أن حاملً خطاب العلمانٌة ال ٌدركون أن السالطٌن المسلمٌن كانوا أكثر «علمانٌة »
منهم (بالمعنى المدنً والدنٌوي والزمنً) ،كما أنهم ال ٌدركون أنه فً حال وصولهم إلى السلطة ،سٌكتشفون
أهمٌة االستخدام الدٌنً فً تثبٌت السلطان الزمنً ،ولو كان ذلك عن طرٌق االرتضاء بتطبٌق الشرٌعة،
وبالمقابل ٌنكشف العمل اإلسالمً الحزبً انكشافا ً سرٌعا ً عندما ٌرتضً محالفة الحاكم على أساس هذا الشعار،
وبمعزل عن السٌاق العالئقً بٌن المجتمع والدولة ،وبغض النظر عن القٌم الدٌنٌة واألخالقٌة والسلوكٌة التً
ٌزخر بها اإلسالم ،فال ٌسؤل أٌن هً فً مسلكٌات العمل اإلسالمً وأخالقٌاته توجها ً وممارسة(. )4
فً زمننا المعاصرٌ ،تحدث الكتاب والمفكرون كثٌراً عن سمات المشروع الحضاري اإلسالمً ،فً مجال
الفلسفة واالقتصاد واألخالق واإلنسانٌات والتنمٌة ،وعبر مئات من الكتب الجدٌدة ،ومع ذلك ال نلمس تؤثٌراً لهذا
الفكر فً السٌاسة اإلسالمٌة.
وقد ٌقول قائل :إنه البد من الوقت والجهد المثابر والعمل التربوي الطوٌل النفس حتى ٌثمر هذا الفكر تربٌة
وسلوكا ً وسٌاسة ،إنه قول محق من حٌث المبدأ ،ولكن ٌبقى التساإل مطروحا ً من داخل التجربة التارٌخٌة
المعاصرة ،السٌما عندما نتذكر مفكراً كمالك بن بنً.
فالكثٌر من األطروحات «الحضارٌة» التً ننتبه لها الٌوم كمشكالت ،مالحظة فً الفكر والعمل اإلسالمٌٌن هً
أطروحات سبق وبحثها وعالجها هذا المفكر فً كتابه ،فال أثرت فً الفكر القومً السائد آنذاك وفً مشروعه
السٌاسً رغم قرب الكاتب من الناصرٌة ورهانه علٌها ،وال أثرت فً الفكر والعمل اإلسالمٌٌن السٌاسً
وبرامجه ،رغم منطلقات الكاتب الفكرٌة والعقائدٌة اإلسالمٌة ،لقد ظلت أفكاره النقدٌة حول «القضٌة
الحضارٌة» فً المشروع اإلسالمً خارج دائرة التداول فً أوساط الفعل والقرار السٌاسٌٌن ،واقتصرت على
قلة من النخبة المفكرة(. )5
ٌخلص مالك بن بنً فً مقدمة الطبعة الثانٌة (عام 1791م) من كتابة فكرة اإلفرٌقٌة اآلسٌوٌة على ضوء
مإتمر باندونغ الموضوع عام 1755م ،إلى أن الفكرة اإلفرٌقٌة ـ اآلسٌوٌة التً كان ٌمكن أن تنشؤ عن تولٌف
حضاري لثقافات العالم الثالث ،وفً مقدمتها الثقافة اإلسالمٌة كانت تستدعً تحوٌل الحدث السٌاسً الكبٌر
(مإتمر باندونغ) إلى فكرة حضارٌة ،إال أن هذا لم ٌحصل كما ٌستنتج فً العام 1791م ،إذ ٌقول« :إن مإتمر
القاهرة سنة 1759م ،ومإتمر باندونغ قد جمعا فعالً كل شروط ثورة العالم الثالث ،إال شرطا ً واحداً ،وهو شرط
إطالق الشرارة الفكرٌة إلضرامها»( ،)6والسبب كما ٌقول :إن احتٌاطات قد اتخذت داخل العالم الثالث وخارجه

حتى ال تنطلق هذه الشرارة ،وهذه االحتٌاطات ،كمنت آنذاك فً سٌاسات الدول المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.
فانحصرت القرارات فً حدود إمكانها السٌاسً المباشر.
وٌدلل على ذلك من خالل مثل ذي داللة كبرى فً مسار مشروعنا العربً ـ اإلسالمً ومآل أزمته الراهنة فً
مجال الفكرة والثقافة واإلبداعٌ ،قول « :إن أحد قرارات مإتمر القاهرة عام 1957م هو إنشاء جائزة أفرٌقٌة ـ
آسٌوٌة على غرار جائزة نوبل وجائزة لٌنٌن لم ٌر النور ،والواقع ٌضطرنا أن نقول إن جائزة نوبل وزعت منذ
مإتمر القاهرة ،سبع عشرة مرة دون أن توزع الجائزة اإلفرٌقٌة ـ اآلسٌوٌة مرة واحدة»(.(9
ومنذ كتب مالك بن بنً هذا الكالم وحتى الٌوم ،توزعت هذه الجائزة أٌضا ً سبع عشرة مرة أخرى ،إال أنه فً
هذه المرة األخٌرة نالها أدٌب عربً مبدع هو نجٌب محفوظ.
والمقارنة هنا مزدوجة :كان مالك بن بنً ٌنتظر أن ٌكون لإلبداع الحضاري اإلفرٌقً ـ اآلسٌوي وفً قلبه
الحضارة اإلسالمٌة ،جائزته العالمٌة الخاصة ،وهو أمل له شروطه االستقاللٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة
التً لم تتحقق ،ولعل عدم تحقٌق هذه الشروط خالل كل تلك الفترة الطوٌلة من االنتظار ـ منذ مإتمر باندونغ
وحتى اآلن ـ أدى إلى تحقق شروط سٌاسٌة أخرى حققت بدورها المزٌد من االستتباع للمركز الحضاري
الغربً.
وٌضطرنا الواقع أن نقول بؤسلوب مالك بن بنً مرة أخرى ،إننا نلنا جائزة نوبل بعد اثنٌن وثالثٌن عاما ً من
تفكٌر مشروعنا العربً ـ اإلسالمً (الذي كان قلب المشروع األفرٌقً ـ اآلسٌوي بجائزة خاصة به) فال نال أحد
من المبدعٌن ـ ونجٌب محفوظ فً مقدمتهم ـ الجائزة الخاصة بحضارته أو عالمه أو وطنه ،وال نال أحد منهم
كطه حسٌن وعباس محمود العقاد ،فً زمن االستحقاق الفعلً ،جائزة نوبل العتٌدة ،وعندما نال نجٌب محفوظ
الجائزة التً استحقها قبل ذلك ،جاءت متؤخرة عن زمن استحقاقها الفعلً(.(8
وهكذا بٌن غٌاب الجائزة الخاصة بالمشروع العربً اإلسالمً ،وانتظار االعتراف الغربً بإنجازنا الحضاري
ٌنكشف واقعنا انكشافا ً محزنا ً ومؤساوٌاًٌ ،كشف مزٌداً من االبتعاد عن معاٌٌر االستقاللٌة الثقافٌة واإلنسانٌة،
ومزٌداً من االستتباع واالستقطاب ألحد المركزٌن ،وٌجهد مالك بن بنً فً البحث عن بدٌل غٌر «نوبل» وغٌر
«لٌنٌن» ذي داللة حاضرة فً تمٌٌز السمات الحضارٌة للمشروع العربً اإلسالمً(.)7
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