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هاني عواد*

ً
ً
منفلتا
نمطا
بوصفه
التد ّين الشبابي
ِ
من المؤسسة األيديولوجية
تقدم هذه الدراسة قراءة ٍ
لنمط جديد من أنامط التدين برز ً
فاعال يف ثورات ميادين التحرير العربية،
ّ
أال وهو التدين الشبايب .وتعتمد هذه املقاربة عىل وعي الدين كنظا ٍم ثقايف ،يف حماولة لتقديم مسامهة
سوسيو ثقافية ،حت ّلل العالقة التي تربط بني أنامط إنتاج التدين ومعطيات البنية االجتامعية ،يف
املجتمعات العربية ذات الرتكيب التنضيدي.
وتقوم هذه األطروحة عىل فرضية مفادها أن تطور وسائل االتصال /التخيل وكثافة انتشارها يف
افرتاضيا  -قام بكرس رابطة الشيخ -
حي ٍز عا ٍم جديد  -وإن كان
ً
املجتمعات العربية ،أ ّديا إىل بروز ّ
شيد عليه اإلسالم احلركي نسقه الرتبوي .وحني حدث ذلك،
التلميذ ،التي كانت األساس الذي ّ
ٍ
باتت الذات االجتامعية العربية ّ
مطلعة عىل أكثر من مصدر للمعرفة اإلسالمية -السياسية ،لتنتقي
منها ما يناسبها ،أو تتبنى فكرة أو عدة أفكار من دون احلاجة إىل االنخراط يف النسق الرتبوي
للمؤسسة األيديولوجية.

هكذا أ ّدى انتشار منتجات العوملة يف الطبقات الوسطى والشعبية ،إىل نسج ٍ
جمال عا ٍّم افرتايض ،جعل
ثقافيا ،يفلت من قبضة املؤسسات االجتامعية التقليدية ،ليصبح يف متناول حالة
الدين بوصفه نظا ًما ً
فككته إىل ِقي ِمي ٍ
فردانية /شبابيةّ ،
ات ،واستعملتها يف سبيل إعادة استدعاء حاجاهتا االجتامعية واحلقوقية.
َ َّ

ربام يؤكد مقبل األيام ّ
أن حلظة ميدان التحرير يف اخلامس والعرشين من كانون الثاين /يناير ،2011
ألن املشهد العام يوحي ّ
كانت فارقة يف التاريخ العريب املعارص ،ال ّ
بأن الشعوب العربية مسحت
هول املشهد جعل َّ
املسافة الفاصلة بني اخليال اجلمعي والفعل االجتامعي ،بل ّ
ألن ْ
جل النخب العربية تغيرّ
حساباهتا الثقافية املاضية.

ومن مجلة املستجدّ ات التي رفع لواءها ميدان التحرير ْ
أن و ّلد يف عرص الربيع العريب مشهدً ا ثقاف ًيا جديدً ا ،حني
ٍ
ممارسات مجاعي ًة ثقافية حديثة أصابت حقل التدين ،لينبثق ٌ
شكل من أشكال املامرسات الدينية ،ال يتضا ّد
أفرز
التحرر والكرامة والعناد .هو مشهدٌ يمكن
أيضا مع معاين
مع الليربالية بمعناها الرومنيس املعروف ،وال يتضا ّد ً
ّ
* باحث فلسطيني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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تعبريا عن
ّ
ألي شخص من ألوان النخب العربية املختلفة أن يرى فيه ما يريد أن يراه .فداعي الليربالية يرى فيه ً
االحتجاج السلمي النتزاع حقوق املواطنة .والسلفي يرى فيه مج ًعا حاشدً ا من املسلمني يقيمون صلواهتم يف

ويتلهفون عىل يوم اجلمعة بام فيه من رمزية إيامنية ،للمطالبة بتغيري طبيعة النظام ،لتعرض الكامريات،
مواعيدها،
ّ

والتجمع مع شباب مسيحي ويساري(((.
وبشكل فريد ،شبا ًبا متد ّينًا ال يأنف اهلتاف والغناء
ّ

ِ
واجلدّ ة يف الصورة أهنا أكّدت َّ
أن نم ًطا فردان ًيا من أنامط التدين بات يزاحم النمط السيايس الذي شغل نخ ًبا
نخب مستفيدة لتعطيل الديمقراطية
ثقافية عربية ،وأصبح يف العقدين األخريين كأنه قدر حمتوم ،تستعمله
ٌ
ورشعنة الديكتاتوريات ،وأخرى تعمل جاهد ًة لتوصيف عقدة ثقافية استثنائية تؤرجح العرب بني ثنائيات

الصريورة إىل التحليل االجتامعي لأليديولوجيات العربية
األصوليات .فهل بات من الرضوري اآلن إعادة ّ

والقول ّ
إن ظاهرة التدين السيايس ،يف إطار اجلدليات املجتمعية ،تفرز ممكناهتا النهضو ّية؟

حتاول هذه الدراسة ،من خالل املشهد اآلنف الوصفْ ،
أن حت ّلل نمط هذا التد ّين الشبايب اجلديد ،الذي ظهر
ٍ
مقاربة مفا ُدها ّ
أن وسائل اإلعالم اجلديد ،التي كان
يف أهبى ح ّلة له يف ميادين التحرير العربية ،معتمد ًة عىل
أبرزها مواقع التواصل االجتامعي ( ،)Social Mediaقد استطاعت ْ
حيزا عا ًما افرتاض ًيا ،جعل الدين
أن تنسج ً
املؤسسات االجتامعية التقليدية ،ليصبح يف متناول حالة فردانية /شبابية فكّكته إىل
كنظام ثقايف يفلت من قبضة ّ
قيميات ،واستعملتها يف سبيل إعادة استدعاء حاجاهتا االجتامعية واحلقوقية .وقد استخدم الشباب العريب هذا

احل ّيز اجلديد الفتكاك احل ّيز العام التقليدي كام فهمناه قبل ذلك من هابرماس.

يتفرع عنه
وقد جاء هذا
ّ
مهمتها املتم ّثلة يف بناء األ ّمة ،الذي ّ
التطور بعد أن استنكفت الدولة العربية من أداء ّ
ٍ
ترصفت كجامعة يف املجتمع،
محاية ح ّيز عام تتوافر عربه جدلية احلوار بني القطاعات واجلامعات املتعدّ دة ،بل ّ
أمر أ ّدى إىل بحث النخب املضا ّدة عن أحياز أخرى متارس عربها
وو ّفرت ً
حيزا عا ًما أحاد ًيا لنخبتها ،وهو ٌ

السياسة وترعاها .وحني نَام املجتمع العريب ،وقد غابت عنه دولة مركزية ترى ّ
أن إحدى مهامهتا كتابة احلكاية
ٌ
كقوة
القومية ،وتنظيم احل ّيز العام ال حبسه ،برزت
أنساق تربوية متعددة ،سامهت يف ظهور اإلسالم السيايس ّ
أمر أ ّدى إىل تقابالت أرهقت بنية
مهمة تنفرد بنظرهتا إىل العامل ،أي بتخ ّيلها الدولة واملجتمع واخلارج .وهو ٌ

املجتمع العريب لعقود.

ّ
إن املقاربة التي تقدّ مها هذه الورقة تنحاز إىل احلالة الدينية بوصفها موضو ًعا ال بدّ أن ّ
منهج
يتدخل يف تفسريه
ٌ
ينتمي إىل «سوسيولوجية الثقافة» .فعندما ِ
نعي الدين كنظا ٍم ثقايف ،فإننا يف حاجة إىل حتليل العالقة التي تربط بني
أنامط اإلنتاج الثقايف ومعطيات البنية االجتامعية يف «املجتمعات ذات الرتكيب التنضيدي»(((.

 1الحقًا وبعد كتابة هذه الدراسة بأشهرُ ،أجريت يف مرص انتخابات جمليس الشعب والشورى التي استطاع ّتيار اإلسالم احلركي فيها أن
ٍ
حراك سيايس واجتامعي مكثّف ،كشف يف انتخابات الرئاسة املرصية
احليز العام يف الفرتة الالحقة من
حيقق أغلبية مرحية،
َّ
ولكن ما شهده ّ
ٍ
ٍ
ّ
َّ
املستقل واملفصول من مجاعة اإلخوان املسلمني عبد املنعم أبو الفتوح ،وقد ظهرت عدة
اصطف خلف املرشح اإلسالمي
جديد
توجه
عن
مؤرشات ّ
تدل عىل أنَّ
صوت له بل وحشّ د له عرب مواقع التواصل
قطاعا
ً
ً
واسعا من شباب الطبقة الوسطى الذي جينح إىل املحافظة الدينية ّ
يصب يف فرضيات هذه الدراسة ويدعمها.
االجتامعي ووسائل اإلعالم ،وهو ما
ّ
 2الطاهر لبيب ،سوسيولوجيا الثقافة (املحمدية -املغرب :-مطبعة فضالة ،)2006 ،ص.24

المحور :تغيّر أنماط التديُّن في الوطن العربي
ً
نمطا منفل ًتا عن المؤسسة األيديولوجية
بوصفه
التديُن الشبابي
ِ

نظاما ثقاف ًيا
الدين بوصفه
ً
يمكن القول ،بقليل من احلذرّ ،
إن اإلنتاج االجتامعي حول الدين يف املجتمعات العربية ق ّيدته األيديولوجيا
أمر جعل قطا ًعا
بمعناها الض ّيقّ ،
خاص ًة مع بروز اإلسالم احلركي ،منذ نكسة حزيران /يونيو 1967؛ وهو ٌ
كبريا من النخبة الثقافية العربية حيمل لواء العلموية ،ويواجه اخلطاب احلركي اإلسالمي ،بنظريات غربيةٍ
ً
والسابع عرش.
عرش
ادس
الس
القرنني
يف
األورويب
التنوير
اد
رو
ومعركة
هذه
معركته
بني
ويساوي
وافدة،
ّ
ّ
ّ
وقد أ ّدت هذه النزعة لدى الباحثني االجتامع ّيني إىل الرتكيز عىل نقد الدين عىل حساب التد ّين ،واخللط بني
االثنني من دون االنتباه إىل ّ
أن الشكل األخري يعبرّ عن سلوكيات ثقافية ترتبط برموز أكثر ممّا ترتبط بمنظومة
ثقافية متامسكة .وهكذا أطلقت املقاربات التي طرحها مث ّقفون عرب إشارة املساواة بني األيديولوجيا والدين،
السلف الصالح».
واستدعت أطروحات تنتقل بني «أفيون الشعوب» والتفكري يف «جمتم ِع ّ

لقد أظهر كليفورد غريتز يف كتابه تأويل الثقافات إحباطه من املقاربات األنثروبولوجية إزاء األيديولوجيا،
التي تراوحت يف رأيه بني نظريتني :نظرية املصلحة ونظرية اجلهد .تكون األيديولوجيا بالنسبة إىل األوىل قنا ًعا
وسالحا عىل خلف ّية الرصاع الكوين للحصول عىل السلطة واملنفعة ،أ ّما يف نظرية اجلهد فتبذل ّ
الذوات االجتامعية
ً
(((
مساعيها للفرار من القلق .
ويف سبيل إحدى املقاربتني أو كلت ْيهام ،تراوحت الكتابات العربية لنقد الدين بني بيان األثر السيكولوجي هلزائم
العرب وزخم الثورة اخلمينية ،وبني الوعي الزائف الذي تتحالف معه األنظمة االستبدادية لتحصيل رشع ّية
اعتبارا ملعاملة «الشعور» و«اخليال» كمقولتني علم ّيتني حداث ّيتني.
البقاء يف السلطة ،من دون أن يلقوا
ً

ٍ
«روح» تنتمي إىل الفضاء العقيل للقرون
وقد أ ّدى هذا ،يف ما أ ّدى ،إىل إجياد حدود ومتفصالت موهومة بني
(((
توهم عد ٌد
الوسطى ،وأخرى تنتمي إىل الفضاء العقيل للعصور احلديثة ،وبينهام تكمن «قطيعة احلداثة»  .هكذا ّ
من احلداث ّيني ّ
النبوة ،والبعض اآلخر
أن عدّ ة فضاءات زمنية تتخ ّلل املجتمعات العربية ،لرت ّد بعضها إىل جمتمع ّ
إىل جمتمع احلداثة ،من دون اإلدراك ّ
ملوثة
مؤسسات مجعية ،خارج احلداثة
املشوهة القائمة ،غري ّ
ّ
بأن «وجود ّ
وهم ،جمرد وهم»((( .ومن البدهيي القول وفق هذا املنطق إنه «ال يشء ُيعاد إنتاجه كام كان» ،فإعادة
بلوثتها ،هو ْ
(((
إنتاج الدين تأخذ وظيفة أيديولوجية لإلجابة عن أسئلة اهلو ّية عند اإلنسان احلديث  ،واحلداثة التي ُفرضت
من اخلارج مل ترتك الناس عىل تقليد ّيتهم؛ «لقد تغيرّ ت رؤيتهم للعامل متا ًما ،ومل يبق يش ٌء كام كان عليه حتّى معنى
وظيفة التقليد تغيرّ ت»(((.
وقع «حتريفي» عىل العالقات
لقد أفرزت احلداثة ،حسب هاريف ،عملية «انضغاط الزمان  -املكان» ،التي كان هلا ٌ
(((
تضمنت فقدانًا للهو ّية مع املكان
تغيريا يف «املامرسات املكانية والزمانية التي
ّ
االجتامعية  ،لتو ّلد بدورها ً
ٍ
معان
أي معنى للتواصل التارخيي» ،لتنكشف عىل «أنقاض اهنيار حواجز املكان»
متكر ًرا عن ّ
وانقطا ًعا جذر ًيا ّ

 3كليفورد غريتز ،تأويل الثقافات ،ترمجة حممد بدوي (بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،)2009 ،ص .413-412
 4حممد أركون ،اهلوامل والشوامل :حول اإلسالم املعارص ،ترمجة وتقديم هاشم صالح (بريوت :دار الطليعة ،)2007 ،ص.41
 5عزمي بشارة ،مسامهة يف نقد املجتمع املدين (رام اهلل :مواطن ،)1997 ،ص.227
 6املصدر نفسه ،ص.223
 7املصدر السابق ،ص.233
شيا (بريوت :املنظمة العربية للرتمجة،)2005 ،
 8ديفيد هاريف ،حالة ما بعد احلداثة :بحث يف أصول التغري الثقايف االجتامعي ،ترمجة حممد ّ
ص.331
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جديدة له عىل ٍ
هنوضا للسياسات املحلية واملناطقية،
نحو يؤكّد اهلويات املحلية والعقدية ،ويبعث من جديد
ً
والعضوية والعقائدية(((.

املؤسس ،وغربلته وكشف
لقد بذلت نخب ٌة ثقافية محلت رسالة «العلامنية» جهو ًدا كبرية يف نقد ّ
النص القرآين ّ

تارخي ّيته؛ ولكن غاب عنهم ّ
أن الناس ال يأكلون وال يرشبون النصوص ،وأهنم يف حياهتم اليومية ال يقرأونه
بأي ٍ
حال من األحوال قيام باحث
يؤسس هلا الشعور اجلمعي .وال يعني ّ
قراء ًة عقالنية ،بل ينشدون أنظم ًة رمزية ّ
ٍ
ٍ
لعالقة جديدة بني الدين والناس.
أسس
بكشف الرشوط االجتامعية والتارخيية حلدث يف التاريخ اإلسالمي ،أنه ّ
ٍ
ً
حاالت
يقيم
معر ًفا الدين بوصفه نظا ًما ثقاف ًيا
فاعالُ ،
ويف سبيل الر ّد عىل مثل هذه النزعات العلموية ،كتب غريتز ّ
نفسية وحوافز قو ّية وشاملة ودائمة يف الناس ،عن طريق صوغ مفهومات عن نظا ٍم عا ٍم للوجود ،وإضفاء هالة
ٍ
بشكل فريد(.((1
من الواقعية عىل هذه املفهومات بحيث تبدو هذه احلاالت النفسية واحلوافز واقع ّية

خيتلف التعريف أعاله عن التحليالت الكالسيكية للدين ،فهو يعتربه أكثر سيولة من أن تتم موقعته يف مؤس ٍ
سة
ّ
ّ

اختصت به احلالة العربية هو ختليّ
منترشا يف احل ّيز العام .واالستثناء الذي
املؤسسات االجتامعية ،بل جيعله
ّ
من ّ
ً

النّخب العلامنية واليسارية عن فكرة احتواء الترّ اث العريب اإلسالمي ،واتجّ اهها إىل العلموية ،بحيث َس ّهلت

لإلسالم احلركي سدَّ الفجوة واالنتشار يف الثقافة الشعبية .وقد أ ّدى التشديد عىل العلموية ،وجتنّب قراءة
«الشعور» و«اخليال» ،كمقولتينْ علميتني ،إىل انفصال األيديولوجيا عن املامرسة ،وانسالخ املث ّقف عن الطبقات
االجتامعية ،وبالتايل االنزالق إىل النخبو ّية.

ٍ
بشكل
معاين مغايرة وغري معهودة للدين استنا ًدا إىل التّجربة اإلندونيسية
ولكن حتّى إسهام غريتز ،الذي أعطى
َ
خضم شمول وسائل اإلعالم ،وتعدّ د قنوات اخلطاب التي كرست
أسايس ،أصبح يف حاجة إىل التطوير ،يف
ّ

املؤسسات االجتامعية  -مثل املسجد  -من تعيني نفسها
وح ّللت وسائل إنتاج أيديولوجية قديمة مكّنت بعض ّ

ناطق ًة باسم الدين.

إ ًذا ،تناولت الدّ راسات االجتامعية واألنثروبولوجية العربية الرأسامل املفهومي الذي ّ
دشنته جهود التنوير ّيني
أن العرص قد تغيرّ ّ ،
العرب األوائل من دون االلتفات إىل ّ
التطور التقني وتدشني سوق عربية إعالمية عابرة
وأن
ّ
للحدود وللجغرافيا ،أفرز نقيض التد ّين السيايس ،وهو التد ّين الفرداين /الشبايب.
التطور أصبح الدين ،عىل حدّ تعبري بلرحومة« ،قيمة اجتامعية ،تنتظم ضمن سلمية القيم احلارضة يف
ومع هذا
ّ
جتسمها يوم ًيا أنشطتهم وقناعاهتم واختياراهتم»َ .
ونأ ْت األدبيات
حياة الناس العملية وتقديراهتم
ّ
اخلاصة ،التي ّ
املعارصة عن تناول «ماهيات القيم ومطلق ّيتها الفلسفية لتفحص يف املقابل املعيش اليومي للناس أي :قيمة
التد ّين كتجربة اجتامعية»(.((1

 9املصدر نفسه ،ص.318-317
 10كليفورد غريتز ،تأويل الثقافات ،مصدر سبق ذكره ،ص.227
 11عادل بلرحومة« ،التدين الشبايب بوصفه قيمة يف البحث عن معنى للهوية الذاتية» ،ورقة غري منشورة.
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ِ

العامة
اإلسالم السياسي في إطار تعددية األحياز
ّ
نموذجا يفسرّ به نشوء اإلسالم احلركي كظاهرة ثقافية عا ّمة يف املجتمعات العربية،
يقرتح عزمي بشارة
ً
فـ«انفصام العالمََينْ الذي جاءت به احلداثة ،أ ّدى إىل نزو ٍع أو ر ِّد ٍ
فعل يف احل ّيز الديني من أجل إعادة الوحدة بني
توجه هجومي نابع عن وعي االنفصام واملعاناة النابعة من هذا الوعي من ناحية؛ ومن
الدين والسياسة ،أي إىل ّ
الناحية األخرى أ ّدت عملية االنفصام إىل نزو ٍع يف احل ّيز السيايس نحو القداسة ،جتلىّ يف تقديس قي ٍم دنيوية مثل:
الشكلني يف الرشق والغربّ ،
احلزب ،والقوم ّية ،والدم ،واألرض ...إلخ ،بعد أن متّت علمنتها .ورغم تو ّفر ّ
فإن
األول [أي اإلسالم السيايس] هو الشكل الرئيس لر ّد الفعل عىل احلداثة يف رشقنا العريب اإلسالمي،
الشكل ّ
(((1
ّ
والشكل الثاين هو الشكل الرئيس لر ّد الفعل عىل احلداثة يف الغرب» .
تتحول
وقد ساعد يف احلالة العرب ّية بقاء «اللغة العربية لغة قوم ّية مل تستحدث كام الفرنس ّية من الالتينية كام مل
ّ
اللهجات املحلية العربية إىل لغات ،ففي حالة العرب والعربية أصبحت اللغة املقدّ سة لغة قومية»( .((1وهذه
موحد ًة بني األ ّمة
اخلصوصية التارخيية هي التي أ ّدت يف العرص احلديث إىل بروز ت ّيارات اإلسالم احلركي ّ
وتترصف يف مفاهيم أ ّمة دينية واحدة ،فام ّدة التخ ّيل هنا تصلح لذلك اللتحامها العضوي
والدين لتفكّر
ّ
(((1
بالقرآن العريب .

ويتجاوز هذا االقرتاح أطروحة الكاتب األمريكي بنجامني باربر يف كتابه :اجلهاد ضدّ عامل ماك ،الذي يرى
ّ
أن العوملة بصبغتها األمريكية أفرزت هو ّية متِيل إىل الوحدة العقيدية والتّضامن يف دول العامل الثالث ،أو ما
يسميه هو «اجلهاد» ،التي بدورها شنّت حر ًبا ضدّ الدولة القومية وضدّ الديمقراطية ،عرب البحث عن هو ّية
ّ
(((1
ٍ
خاصة أهنا خرجت عن كاتب
ما قبل حداثية بديلة  .وقد تناقل العرب هذه األطروحة هبوس مبالغ فيهّ ،
أن البعد الثقافوي فيها واضح ،إذ ّ
أمريكي( ،((1مع ّ
إن املدّ اإلسالمي انفجر يف العامل العريب واإلسالمي قبل أن
ً
أشكاال
وجهي الكرة األرضية الشاميل واجلنويب وإن اتخّ ذ
عم َ
تنفجر «املاكدونالدية» ،واألثر الذي خ ّلفته احلداثة ّ
خمتلفة بسبب تقدّ م/خت ّلف عالقات اإلنتاج.
َّ
إن خصوصية املجتمعات العربية يف عرصنا ،حسب بشارة ،تكمن يف أنهّ ا ح ّطمت ما كان قائماً  ،من دون استبداله
باملجتمع املدين القائم عىل وحدة غري عضو ّية بني أفراد .وخصوصية املث ّقف العريب تكمن يف اإلصابة باهللع من
اهنيار ألفة ومحيم ّية الوحدات العضوية من دون اكتساب حريات املجتمع املدين ،ومن دون أن تقف أمام استبداد
أي حواجز(.((1
السلطة ّ

تطورت بنا ًء عىل جدول أعامل (اآلخرين) ،ال
ويسمي بشارة ذلك باحلداثة
املشوهة ،أي أنهّ ا «غري عضويةّ ،
ّ
ّ
تخّ
املشوهة واهلجينة لعالقات
الرسملة
هو
احلداثة
هذه
ذته
ا
الذي
والشكل
حاجاتنا.
أو
أعاملنا
جدول
عىل
بنا ًء
ّ
 12عزمي بشارة« ،مدخل ملعاجلة الديمقراطية وأنامط التدين» (ص-57ص )120يف :دراسات نقدية (حمرر) :حول اخليار الديمقراطي
(رام اهلل :مواطن ،)1993 ،ص.101-100
 13عزمي بشارة ،يف :بندكت اندرسون ،اجلامعات املتخيلة :تأمالت يف أصل القومية وانتشارها ،ترمجة ثائر ديب (بريوت /دمشق :دار
قدمس ،)2009 ،ص.35
 14املصدر نفسه.
15 Benjamin Barber, Jihad vs. McWorld (New York: Ballantine Books, 2001), p. III.

 16انظر عىل سبيل املثال احتفاء هاشم صالح بأطروحة باربر يف كتابه :معضلة األصولية اإلسالمية (دار الطليعة :بريوت.)2006 ،
 17عزمي بشارة« ،مدخل ملعاجلة الديمقراطية وأنامط التدين» ،مصدر سبق ذكره ،ص.91

69

70

العدد 2
خريف 2012

اإلنتاج ،ممّا أ ّدى إىل قيام رأساملية غري منتجة ،كومربادورية تابعة بالتصدّ ي ملهامت التحديث ،جن ًبا إىل جنب مع
بريوقراطية ورأساملية دولة (قطاع حكومي) ما لبثت ْ
أن فشلت يف أداء مهامهتا بانتهاء مراحل الرتاكم األويل»(.((1

الشكل من أشكال احلداثة العالقات الريف ّية من دون أن َّ
لقد ح َّطم هذا ّ
«حيل حم ّلها نظا ٌم رأساميل أو اقتصاد
والتحول إىل
صناعي ليستوعب اهلجرة إىل املدينة .ويف نفس الوقت أ ّدت احلداثة وعمل ّية التثاقف مع الغرب
ّ
سوق لبضائعه إىل إنتاج حاجات ،ال يستطيع النظام االجتامعي/االقتصادي القائم تلبيتها -فاحلداثة يف رشقنا
تنتج احلاجات وتنتج عدم القدرة عىل تلبيتها يف الوقت ذاته .ويزيد من حدّ ة هذه الظاهرة العظيمة األثر ازدياد
ٍ
تأثري وسائل االتّصال ودخوهلا إىل ّ
بشكل مل يعد باإلمكان أن نتعامل معها كأهنا موضوع ثانوي أو
كل بيت،
ٍ
بشكل مبارش يف
أسايس ينتمي اقتصاد ًيا إىل املبنى التحتي للمجتمع ويساهم
جز ٌء من املبنى الفوقي .بل كعامل
ٍّ
تشكيل شخصية اإلنسان املعارص»(.((1
املؤسسات التي حتتاج إليها ،وبتأميم
وقد أفرز هذا الوضع دول ًة ُمقحمة وكأهنا هبطت بـ«املظلة» ،فقامت بتشكيل ّ
ٍ
جتزئة
نتاجا لعملية
البقية كجزء من عملية االستقالل ،لتامرس بعد ذلك رقاب ًة لصيقة عىل املجتمع .وألهنا كانت ً
ٍ
قطاعات اجتامعية تربطها هبا
فسعت إىل تكوين
استعامرية ،ظ ّلت «تعاين من أزمة رشع ّية وضعف بناء املجتمع»،
ْ
عالقات املصالح ،ونجحت يف ذلك(.((2

وللتعويض عن نقص الشرّ عية ،مارست بسياساهتا خلي ًطا من «اإلرهاب والرباغامتية السياسية واخلطاب
السيايس الذي يشمل ملا ًما من احلداثوية واإلسالموية والشعبوية» .وألنهّ ا ذات طابع متذبذب بني الدولة
الشمولية  -وهي أضعف من أن تكون كذلك  -وبني اخرتاقها اجلزئي للمجتمع املدين( ،((2فإنهّ ا تساهم يف
ٍ
خطاب سيايس هو خطاب اخلارسين من احلداثة»( .((2وقد أ ّدى ذلك إىل «أزمة يف الوعي القومي ونشوء
«هيمنة
تقل خت ّي ًال ولكنها ّ
مجاعات متخ ّيلة أخرى ال ّ
تقل اتّسا ًعا وقدر ًة عىل ترسيخ الدولة احلديثة»(.((2
هذا يعني ّ
بمهمتها املتم ّثلة
وخاص ًة بعد نكسة حزيران /يونيو  ،1967مل تقم
أساسا،
ّ
ّ
أن الدولة يف املرشق العريب ً
ٍ
ترصفت كجامعة
يف بناء أ ّمة ،والذي ّ
يتفرع عنه محاية ح ّيز عام يو ّفر احلوار بني القطاعات واجلامعات املتعدّ دة؛ بل ّ
ٍ
أمر أ ّدى إىل بحث النّخب املضا ّدة عن أحياز أخرى متارس
يف املجتمع ،وو ّفرت ح ّي ًزا عا ًما أحاد ًيا لنخبتها ،وهو ٌ
عربها السياسة وترعاها .يف هذا السياق يمكن أن نفهم قوانني الطوارئ يف األنظمة العربية ،وهي القوانني التي
حظرت االجتامعات العا ّمة يف احل ِّيز العام ،وبالتايل منَعت اجلدل الداخيل إلاّ عىل نخبتها املتحالفة معها.
ّ
تتم بني األشخاص املتحاورين أنفسهم،
وألن اإلمجاع ،حسب نظرية هابرماس ،ينبثق من داخل املحادثات التي ّ
الرمزي والسيايس داخل جمتم ٍع تتنازعه قوى الصرّ اع وقوى
وحيصل من «خالل املناقشة التي يفرضها التبادل ّ
ّ
ّ
املستقل له يف الفعل
وألن احل ّيز العام هنا هو فكرة حتريضية حتفيزية ( ،)Motivatingتؤكّد التأثري
اإلمجاع»،
 18املصدر نفسه ،ص.101
 19املصدر نفسه.
 20عزمي بشارة ،يف :عزمي بشارة وآخرون ،إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي يف الوطن العريب (وقائع مؤمتر القاهرة املنعقد يف الفرتة
من  29شباط /فرباير إىل  3آذار /مارس ( )1996املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،)1997 ،ص.402
 21عزمي بشارة ،مسامهة يف نقد املجتمع املدين ،مصدر سبق ذكره ،ص.241
 22املصدر نفسه ،ص.236
 23عزمي بشارة يف :بندكت أندرسون ،مصدر سبق ذكره ،ص.43
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ِ

ألي مقاربة للحالة العربية أن تأخذ باالعتبار تعدّ د
( ،)Actionويف الفعل السيايس حتديدً ا(((2؛ فإنه ال بدّ ّ
ٍ
وفئات اجتامعية
رشائح
ضم
َ
األحياز العا ّمة ،التي تتعايش أجزاء منها وتتحالف وتتصارع أجزاء أخرى من أجل ّ
ٍ
خمتلفة ،وبالتايل ّ
أمر يعني
فإن مبادئ اإلمجاع ختتلف من ح ّي ٍز إىل آخر ،وتتعدّ د الرسديات بني
مجهور وآخر ،وهو ٌ
ٍ
ترسخ الرصاع كحالة أصل ّية يف املجتمع.
ّ
وقد كان عىل اإلسالم احلركي منذ بداية تشكّله أن يبحث عن حي ٍز عام خاص به .ويف ٍ
فرتة مبكرة ،مل جيد
ّ
ّ
ّ
غري املساجد ،واجلمعيات اخلريية واألندية املتعدّ دة النشاط ،لكي جيعلها ً
اخلاصة ،والتي
جماال لنقاشاته ومبادئه
ّ
اختلفت بطبيعة احلال عن النقاشات األخرى يف أحياز عا ّمة أخرى(.((2
ً
موحد لكافة القطاعات،
تطور احلراك يف احلقل السيايس والثقايف،
وبدال من أن تقوم الدولة برعاية ح ّي ٍز عام ّ
ومع ّ
ٍ
وجد النظام العريب نفسه يف مواجهة مع املجاالت العا ّمة التي أنشأها اإلسالميون وو ّفرت مبادئ إمجاعية منافسة
ومضا ّدة له ،وحاول عد ٌد من األنظمة املنا َف َس َة يف تلك املجاالت .ففي مرص عىل سبيل املثال ،أنفق النظام احلاكم
ً
املؤسسات االجتامعية اإلسالمية ،وأهنى ظاهرة
منذ العام 1960
أمواال طائلة الستاملة فئات اجتامعية تشملها ّ
«املساجد األهلية» ،وافتتحت احلكومة آالف املساجد ،التي صاحبتها مهرجانات افتتاحية برعاية وزراء
األوقاف(.((2

للصهر والحتواء املجاالت العامة يف ٍ
موحد،
جمال عا ٍم ّ
قوهتا ّ
إ ًذا ،بدالً من أن تستخدم الدولة العربية الق ْطرية ّ
ّ
تتطور الدولة العربية الق ْطرية «عضو ًيا
كانت ميال ًة إىل هدم املجاالت العا ّمة األخرى التي ال تواليها .فلم ّ
من خالل عالقة القوى االجتامعية املحلية :رأس املال ،السوق ،املجتمع املدين» .كام مل تقم بـ«توحيد قومي
التنوعات .يف
لالختالفات وجلزئيات املجتمع املدين ومصاحله املتضاربة ،وإنام ُجعلت وعا ًء خارج ًيا حيتوي هذه ّ
تسجل القوى التقليدية نو ًعا من املقاومة ألهنا قوى طاردة عن املركز»(.((2
مثل هذه احلال ّ
 24حممد نور الدين أفاية ،احلداثة والتواصل يف الفلسفة النقدية املعارصة :نموذج هابرماس ،ط( 2الرباط :أفريقيا الرشق ،)1998 ،
ص.101-100
تتقاطع النظرية التواصلية عند هابرماس مع األطروحة اهليغلية يف فلسفة احلق ،أي مع رؤية توفيقية بني التناقضات املجتمعية يف تركيب
واسع ،ليبدو هذا الرتكيب يف الدولة احلديثة ،أو يف املجتمع املدين بوصفه حالة انتقالية إىل الدولة عند هيغل ،وبوصفه ضابطة ()Police
تؤمن انضامم اخلاص إىل الشمويل.
راجع :جان بيار لوفيفر وبيار ماشريي ،هيغل واملجتمع ،ترمجة منصور القايض (بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع،
 ،)1993ص.46-41
 25لقد سبق للصادق نيهوم أن ملّح إىل اخلصوصية التارخيية للجامع التي جتعله ً
قابال للتحول إىل حيز عام تنتج عنه حالة اإلمجاع .وهو
يميز بني اجلامع واملسجد ،فاملسجد لديه هو مؤسسة ما قبل إسالمية ،موجودة يف كل زمان ومكان« ،عرفتها كل احلضارات ،وهلا اسم يف
ّ
ٍ
صيغة مكانية ال يغادرهاّ .أما اجلامع «فهو فكرة أخرى مل يعرفها أحد ،ومل يدع إليها أحد سوى
كل لغة» ،وهي تعرب عن موضعة الدين يف
اإلسالم ،ألهنا تطبيق ملبدأ املسؤولية الشخصية ،الذي ح ّتم إلغاء كل وسيط بني اإلنسان وبني خالقه» ،فاجلامع هو اجلهاز الرشعي جلمع
حمرر من ّ
حق اجلامعة
كل اخلالفات الظاهرية،
وموجه حلامية ّ
ّ
الناس املتفرقني بني املساجد والكنائس واملعابد يف «جهاز إداري ّ
موحدّ ،
اإلنسانية يف العدل ،بوضع رشعية القرار دائام أمانة بني األغلبية».
ونظام اجلامع ،بحسب نيهوم« ،صيغة إدارية لتحقيق سلطة اجلامعة؛ ظهر يف تارخينا ،بعد سحق املؤسسات العسكرية والدينية» ،فنظام
دستورا يف ثقافتناّ ،أما «اجلامع فهو صيغة هلا تاريخ نعرفه ،ودستور بلغة مواطنينا ،بنوده معلنة بينهم،
األحزاب صيغة ال نملك هلا
ً
أعز مقدساهتم .إن كل مواطن يعرف يف اجلامع معنى الكالم الذي يقوله اآلن من دون معنى».
باعتبارها ّ
الصادق نيهوم ،اإلسالم يف األرس :من رسق اجلامع وأين ذهب يوم اجلمعة ،ط( 3دمشق :رياض الريس للكتب والنرش،)1995 ،
ص.33-27
 26مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام ،تقرير احلالة الدينية يف مرص ،العدد الثاين ،ط( 2مركز األهرام :القاهرة،)1998 ،
ص.54-50
 27عزمي بشارة ،مسامهة يف نقد املجتمع املدين ،مصدر سبق ذكره ،ص.226-225
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ّ
أي
وألن هذه املهمة األخرية كانت وال تزال مستحيلة ،فقد انغرست الدولة عمود ًيا يف املجتمع ،وأصبح ّ
ٍ
رصاع هو رصا ًعا معها ال ضمنها ،أي رصا ًعا ضدّ فئات اجتامعية وعصبيات طبق ّية مت ّثلها الدولة ،أو تتحالف
معها ،وأنتج هذا الوضع ،كام يقول هشام جعيط «دول ًة غري قادرة عىل تربية املجتمع ،وجمتم ًعا غري ٍ
قادر عىل
تربية الدولة»(.((2

ِ
تغليب ح ّيز عىل آخر ،بل سامهت سياساهتا
أي حال ،مل تنجح اسرتاتيجية النّخب العربية احلاكمة يف
عىل ّ
خاص ًة مع شعور اإلسالم ّيني بالتهديد من حماوالت اخرتاق غري سو ّية قامت عىل جتنيد
يف ترسيخ احلدود،
ّ
األموال وسياسات العقاب ،وهو ما ع ّقد املشهد العام ،وساهم يف تشديد متايز الـ «نحن» و الـ «هم» ،داخل
الفضاء املجتمعي الواحد .وأ ّدى ذلك باإلسالم احلركي إىل فرض نو ٍع من سياسة احلضور (Politics of
ٍ
أحياز أخرى ،بام فيها خوض االنتخابات يف النقابات واملجالس واجلامعات.
 ،((2()Presenceواملنافسة عىل
وهذا ما ساعد النخب العربية احلاكمة الح ًقا عىل رفع ّفزاعة اإلسالم ّيني أمام الغرب وختيريه بني بقائهم واستالم
احلركات اإلسالمية د ّفة احلكم.

مع دخول املجتمعات العربية الربع األخري من القرن العرشين ،واألثر الذي أوجدته الثورة اإلسالمية يف
الضمني والتضييق؛ اشتدَّ أزر
إيران( ،((3واختالف سياسات األنظمة العربية مع اإلسالم ّيني بني التحالف
ّ
املجال العام لإلسالم احلركي ،وأصبحت املساجد واملؤسسات االجتامعية األخرى ،من ٍ
نواد وجلان زكاة
ّ
وتشكيالت نقاب ّية داخل اجلامعات ويف الطبقة الوسطى القديمة ،وسائل إنتاج أيديولوجية /وسائل خت ّيل،
تصو ًرا سياس ًيا للدولة وعالقتها باملجتمع ،وترسم صورة للشخصية الفرد ّية للمسلم ،ال تتوافق متا ًما مع
تنسج ّ
ٍ
الصور األخرى التي تنتجها وسائل خت ّي ٍل أخرى يف أحياز أخرى.
ّ
ويمكن القول ،بقليل من احلذرّ ،
اخلاصة باإلسالم
املؤسسات األيديولوجية  -بالتعبري األلثوسريي(- ((3
ّ
إن ّ
املؤسسات األيديولوجية األخرى يف األحزاب واحلركات اليسارية األخرى،
احلركي تشاهبت من ناحية البنية مع ّ
فيمكن للمتم ّعن أن يلحظ تقار ًبا بني حلقات القرآن واألرس اإلخوانية ،وبني دروس األحزاب الشيوعية،
وذلك من خالل قراءة املذكّرات الشخصية للقياد ّيني من كال ال ّطرفني .ولكن املؤسسات األيديولوجية لإلسالم

 28هشام جعيط ،الشخصية العربية اإلسالمية واملصري العريب ،ترمجة املنجي الصيادي ،سلسلة السياسة واملجتمع (دار الطليعة :بريوت،
 ،)1984ص .175
 29املصطلح مستعار من السوسيولوجي اإليراين آصف بيات ،يف دراسته القيمةAsef Bayat, Making Islam Democratic: Social:

Movements and Post- islamist Turn (Stanford: CA: Stanford University Press, 2007).
وانظر باخلصوص إىل الفصل املعنون بـ.« The Politics of Presence: Imagining a Post-Islamist Democracy», pp. 187-208 :

 30تتحفظ هذه الدراسة عىل املنهج الذي يربط بني الثورة اإلسالمية بإيران وصعود احلركات اإلسالمية ،أي بطرحها عىل شكل
ِ
شكل حماكاة لتجربة أخرى خارجية ،بل يمكن القول
سبب -نتيجة ،فال يمكن لظاهرة اجتامعية هبذا احلجم وهبذه الديمومة أن تفسرّ عىل
عىل وجه الدقة ،وبتعبري الفياليل ،إنّ «نجاح التجربة اإليرانية لعب يف حقل تعامل احلركة اإلسالمية مع املجتمع ومع األنظمة دور بعض
العقاقري الكيميائية التي ال تدخل يف املعادلة بني العقاقري املتفاعلة ولكن وجودها رضوري حلصول التفاعل».
انظر :مصطفى الفياليل« ،الصحوة الدينية اإلسالمية :خصائصها – أطوارها – مستقبلها» ،يف :إسامعيل صربي عبد اهلل [وآخرون]،
احلركات اإلسالمية املعارصة يف الوطن العريب ،ط( 5بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2004 ،ص.374
قدم لويس ألثوسري يف منتصف القرن الفائت خطاطة حول «أجهزة الدولة األيديولوجية» ،حاول عربها اإلمساك بـ«الطابع األدايت
َّ 31
لأليديولوجيا» .وكان ألثوسري حينها يفكر يف مبدأ «إعادة إنتاج النظام السيايس» ،فبلور مفهوم أجهزة الدولة األيديولوجية ،ليحدد
أدوات السلطة املؤسسية يف هتيئة األفراد لتمثيل القيم التي حتكم آليات ترسيخ قواعد السلطة املهيمنة .وأشار إىل أن أجهزة الدولة
األيديولوجية توضع بجانب التصور اللينيني للدولة الذي يقرهنا بالقمع ،وذلك بإضافة القمع الرمزي الذي متارسه أجهزة الدولة
ومؤسساهتا للمحافظة عىل النظام» .انظر :كامل عبد اللطيف« ،يف األيديولوجيا واملعرفة :مدخل عام» (ص ،)72-37يف :حسن حنفي
[وآخرون] ،املعريف واأليديولوجي يف الفكر العريب املعارص :بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية،
حترير عبد اإلله بلقزيز (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2010 ،ص.49-48

المحور :تغيّر أنماط التديُّن في الوطن العربي
ً
نمطا منفل ًتا عن المؤسسة األيديولوجية
بوصفه
التديُن الشبابي
ِ

ربعات «أهل
الصمود ،وذلك لعدّ ة أسباب كان أبرزها ّ
احلركي كُتب هلا ّ
«جوانية» التمويل ،الذي اعتمد عىل ت ّ
اخلري» وجلان الزكاة وأموال رجال األعامل املتعاطفني من اخلارج ،بينام اعتمدت األحزاب الشيوعية واحلركات
ٍ
بشـكل أكرب عىل الدّ عم القادم من املعسكر االشرتاكي ،وأ ّدى ذلك بعد تغيرّ سياسات االحتاد السوفيايت
اليسارية
املؤسسات األيديولوجية لليسار العريب.
ثم اهنياره تال ًيا ،إىل ضمور ّ
مل تكن إ ًذا وسائل التخ ّيل لإلسالم احلركي(ّ ((3
أقل حداثة من وسائل خت ّيل القطاعات األخرى ،حيث العالقة
تنويع عىل رابطة أبو ّية وجدت
باملؤسسة االجتامعية كانت عالقة الشيخ  -التلميذ ،وهي
التي تربط اجلمهور
ٌ
ّ
نفسها ً
مثال يف األحزاب اليسار ّية والقوم ّية املوازية يف عالقة القائد  -العضو وغريها.
دشن اإلسالم احلركي ،مثله مثل سواه ،يف ٍ
وقد ّ
فرتة مبكرة ،يف ح ّيزه العام نس ًقا تعليم ًيا قائماً عىل قاعدة اقتصادية
ٍ
وشبكة اجتامعية مستق ّلة ،وهو ما و ّفر له دوام إنتاج ّ
الذوات االجتامعية املؤدجلة ،التي تنظر إىل املرشوع الدّ يني
ٍ
خاصة إىل العامل»(.((3
يؤسس لـ «نظرة ّ
بوصفه مرشو ًعا سياس ًياّ ،
وبينام كانت األنظمة العربية تتّجه إىل ضامن الفوز بالوالء العشائري عرب سياسات اهلو ّية ،من خالل إقامتها
ٍ
قنوات مال ّية وتكوين شبكات زبائنية تكسب عربها والء األتباع وإخالصهم املتني من خالل توزيع املغانم
عليهم ،كان اإلسالم احلركي خيوض حرب مواقع (بتعبري غراميش) ليع ّبئ الفجوة التي تُركت فارغة ،ويفوز
بتأييد الرشائح االجتامعية التي تضعف فيام بينها العالقات العشائرية ،من خالل نسقها التعليمي.

ٍ
توصيف هلذا النظام هو ما دعاه بيري بورديو «النسق الرتبوي» ،الذي يمكن االستفادة منه  -مع كثري
وأفضل
من التبيئة  -لفهم ماهية التدين السيايس يف املجتمعات العربية .فالنّسق يف نظرية اإلنشاء الذايت لدى بورديو

«مغلق ،وحدود هو ّيته النسقية تكمن يف مرجعية ذات ّية إىل سريوراته الداخلية»؛ و«يستعيض عن املحيط يف ما
ٌ
يفيد خطوطه الدا ّلة عىل عملياته لكي ينتجها من ذاته ،ولكن من دون أن يفيد هذا القول قطيعة مع املحيط
ّ
مستقل عن املحيط وال يعدمه ،هو مفتوح عليه لكونه مكتف ًيا ذات ًيا يف
باعتباره حمدّ ًدا للبقاء .فالنّسق ذايت اإلنشاء
ثمة بقائه»(.((3
إنتاجه ومن ّ

أمرا هامش ًيا .وهو ما استطاع اإلسالم
وما يم ّيز النسق الرتبوي وجود هو ّية ّ
«جوانية» جتعل العودة إىل خارجه ً
احلركي خالل عقود مضت بنا َءه يف ّ
ظل انكفاء الدولة عن مهمة بناء األ ّمة وصناعة اهلو ّية القوميةَّ .
إن العود
ً
ٍ
«إنتاج
مستقال وقائماً عىل
والسريورات وإعادة إنتاج النّسق بوصفه
الدائم إىل الذات ،وإنتاج العنارص ّ
املوحدة ّ
 32حـول وسائـل التخيل ،ودور الرأساملية الطباعية يف تشييد اجلامعات املتخيلة ،راجع :بندكت اندرسون ،مصدر سبق ذكره،
ص.92-73
سوغ هذا اخليال للديكتاتوريات العربية رفع شعار أال بديل ديمقراطي
العامل
إىل
النظرة
مفهوم
 33يتضمن
ختيل الدولة واملجتمع ،وقد ّ
ّ
منتجا من منتجات تعدد األحياز
سببا ،أي أنه كان ً
للنخب املؤبدة عىل كرايس السلطة .وهذا البحث يرى أن هذا اخليال كان نتيج ًة ال ً
العامة التي حال غياب الديمقراطية دون احلوار بينها.
حول مفهوم «النظرة إىل العامل» ،يمكن العودة إىل ملخص ممتاز يف :سمري أبو زيد ،العلم والنظرة العربية إىل العالمَ  :التجربة العربية
والتأسيس العلمي للنهضة (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.106-73 ،)2009 ،
 34بيار بورديو وجان كلود بارسون ،إعادة اإلنتـاج يف سبيل نظرية عا ّمة لنسق التعليم ،ترمجة ماهر تريمش (بريوت :منظمة الرتمجة
العربية ،)2007 ،ص.35
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ذايت دائري وليس عىل تبع ّية للمحيط»( ،((3هو ما نجح اإلسالم ّيون يف تشييده يف ح ّيزهم العام .ويف ّ
ظل انعدام
عملية الكتابة يف املحيط ،كان النسق الرتبوي اإلسالمي هو األقدر عىل تفسري معطيات اخلارج وتقديم األجوبة،
وحتويل احلوادث الكربى واملعلومات من اخلارج إىل ميكانيزمات تشغيلية.
يسمي بورديو العملية السابقة ،حيث النّسق يستفيد من اخلارج لشحن مستوياته الداخلية« ،إعادة الرتمجة»،
ّ
ّ
يستقل عن حميطه ،فال يميل اخلارج عليه مرجعية «حلركاته الداخلية وال يم ّثل
فاكتامل النّسق الرتبوي جيعله
مصدرا هلا بالرضورة»( ،((3وال ر ْيب ّ
أن قدرته «االستفكارية» ،وعودته الدائمة إىل الذات ،مت ّثالن أحد
ً
للذات (أنا أفكّر) ،وحتويل ما يف املحيط إىل موضوع ،يف ُصلبِ
وجوه حداثته ،حيث النزعة التأسيس ّية ّ
احلداثة الفلسفية(.((3

مسيطرا عىل مستوياته الداخلية ،و«ال يأتيه التأثري من املحيط وال التغيري إالّ
قلنا ّ
إن النّسق عند بورديو يبدو
ً
بقدر ما متْليه عليه سريوراته الداخلية» ،حتى يضمن استمرار ّيته وعدم تبع ّيته للمحيط ،فيقوم بإعادة ترمجة ما يف
املحيط بام خيدم انسجامه الداخيل( .((3وهذا يمكّننا من فهم آليات تعامل حلقات القرآن واألذكار لدى التد ّين

السيايس مع املتغيرّ ات العنيفة يف الساحة العربية ،من توقيع اتّفاقيات السالم إىل سياسات االنفتاح وإىل التعامل
مع الثورة اخلمين ّية ،وحتى توقيع اتّفاقية أوسلو؛ وكيف أعاد جماهلا العام تأويل هذه املتغيرّ ات ،واستثمرهتا خلدمة

خاصتها ،عرب حتويلها إىل «معلومات داخلية لنسق التعليم بحسب منطقها اجلواين بحيث ليس
النّسق التعليمي ّ

هلا من معنى إالّ صلب اشتغال النّسق الذي يقوم عىل اإلقصاء واالصطفاء»(.((3

والواقع ّ
الصريورة الداخل ّية لصنْع الفرد
أن هذا النّسق حيمل
«عنرصا عا ًما ( )Universalisticحقيق ًيا يكمن يف ّ
ً

( :)Individualizationالتّفكيك وإعادة تركيب عمل ّية للهو ّيات األساسية»( ،((4وذلك «عرب ما يمكن تسميته
والصوم وحلقات
الصالة ّ
تقنيات بناء الذات ( )Technologies of Self-buildingاإلسالمية ،عن طريق ّ

 35املصدر نفسه.
 36املصدر السابق ،ص.36
 37يقول مارتن هيدغر« :إنّ العملية األساسية للعصور احلديثة هي غزو العامل من حيث هو صورة متمثلة .ففي العرص اإلغريقي
تصور العاملّ .أما احلداثة فلم تقم كام هي إ ّ
ال عندما
العظيم ،بل ويف العامل الوسطوي املسيحي نفسه ،كان من املستحيل قيام يشء مثل ّ
أصبح اإلنسان ذاتًا والعامل صورة متمثلة».
حممد سبيال وعبد السالم بنعبد العايل ،احلداثة ،سلسلة دفاتر فلسفية( 6 :الدار البيضاء ،دار توبقال للنرش ،)1996 ،ص .56
 38بيار بورديو وجان كلود بارسون ،مصدر سبق ذكره ،ص.36
 39املصدر نفسه.
هناك عرشات املؤلفات واملذكرات التي أنتجها اإلخوان املسلمون عن نظام األرس اإلخوانية ،واللوائح الداخلية التي تنظم عملها .انظر
عىل سبيل املثال :عيل عبد احلليم حممود ،منهج الرتبية عند اإلخوان املسلمني (دراسة حتليلية تارخيية)؛ جزآن (دار الوفاء للطباعة والنرش:
اإلسكندرية .)2006 ،وأيضا :مجعة أمني عبد العزيز ،مرحلة التكوين (البناء الداخيل) 1943 -1938م؛ أوراق من تاريخ اإلخوان
املسلمني :رقم ( 4القاهرة :دار التوزيع والنرش اإلسالمية .)2004 ،أو أيضا :يوسف القرضاوي ،الرتبية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا
عدد كبري من املذكرات التي وثقت للنسق الرتبوي لدى اإلخوان
(بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع .)1995 ،وهناك ٌ
املسلمني ،اشتهر منها بني اإلخوان أنفسهم ،سلسلة مذكرات عباس السييس.

40 Etienne Balibar, “Ambiguous Universality,» Differences, vol. 7, no.1 (1995), p.61.

ً
نقال عن مي اجليويس« ،تشكل الذات وحالة االستثناء :اجلسد كموقع للمقاومة» ،يف :ساري حنفي (حمرر) ،حالة االستثناء واملقاومة يف
الوطن العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2010 ،ص.92

المحور :تغيّر أنماط التديُّن في الوطن العربي
ً
نمطا منفل ًتا عن المؤسسة األيديولوجية
بوصفه
التديُن الشبابي
ِ

الدروس الدّ ينية ،حيث كان جيري التّجنيد والتعبئة»( .((4وعىل األرجحّ ،
فإن مرحلة تشييد هذا النّسق الرتبوي
هو ما كانت تع عنه احلركات اإلسالمية ،يف ٍ
عدد من مواقعها املنترشة يف املرشق العريب ،يف خطاهبا باسم
ّ
برّ
ربرة بذلك عدم االنخراط يف املجال السيايس يف مرص واألردن
مرحلة «اإلعداد» أو «التّكوين» أو «الترّ بية» ،م ّ

ً
مثال ،والعزوف عن االنخراط يف الكفاح املسلح يف حالة حركة املقاومة اإلسالمية «محاس» يف فلسطني يف فرتة
السبعينيات ،مع بعض االستثناءات هنا وهناك.

وكانت إحدى النتائج التي أفرزها هذا النّسق يف مرحلته املبكرة ،هي التقابل الومهي بني اهلو ّية القوم ّية واهلو ّية

اإلسالمية ،وهو مزلق صعب ال يزال اإلسالم احلركي حتى هذه اللحظة يعاين تبعاته .وقد أ ّدت سياسات
قوة وشعب ّية املؤسسات االجتامعية
االنفتاح ،وسحب الدولة ما تب ّقى من يدها عن احل ّيز العا ّم الكليّ  ،إىل ازدياد ّ

للتد ّين السيايس(.((4

 41املصدر نفسه ،ص .92
تعرض
التي
الرشسة
واملالحقة
النارصي،
النظام
مع
املواجهة
مرحلة
يف
ذروته
إىل
مرص
يف
املسلمني
اإلخوان
 42وصل هذا التقابل عند
ّ
هلا اإلخوان ،ووثّقوها جيدً ا لتنتج ما بات يعرف بالقطبية (نسبة إىل سيد قطب) .لكن هذا التقابل متتد جذوره إىل مرحلة حسن البنا .انظر
عىل سبيل املثال :مجعة أمني عبد العزيز ،دور اإلخوان يف املجتمع املرصي  ،1945-1938أوراق من تاريخ اإلخوان املسلمني :رقم 6
(القاهرة :دار التوزيع والنرش اإلسالمية.)2006 ،
بحدة
حدة التقابل بسبب العالقة التصاحلية التي مجعت اإلخوان املسلمني بالنظام األردين ،لكنها ظهرت ّ
ّأما يف األردن فقد خفّت ّ
ضد األحزاب الشيوعية والقومية األخرى ،وهو ما جعلها متيل أكثر فأكثر إىل النظام .ووصلت التقابلية إىل ذروهتا يف بداية الثامنينيات
متشددة كان من أبرز وجوهها الشيخ عبد اهلل عزام( .انظر :املركز العريب للدراسات
لينتج النسق التعليمي اإلسالمي -األردين حالة
ّ
دراجومجال باروت (دمشق؛ صنعاء :املركز،)2006 ،
اإلسرتاتيجية ،األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية؛ تنسيق فيصل ّ
ص ،)489-488
حيث يذكر الكتاب أن اجلامعة نجحت يف احتواء «التيار املتشدد» .لكننا نعتقد أن تأخر نضوج النسق التعليمي يف األردن ،بسبب تأخر
نشوء الدولة ،وترافق ذلك مع بروز فكرة اجلهاد العاملي ،ساهم يف امتصاص الظاهرة وسحبها إىل مناطق أخرى أكثر جذ ًبا كام يف حالة
الشيخ عزام.
ويف سورية ،نتج من هذه التقابلية مجاعة الطليعة املقاتلة املنبثقة عن اإلخوان املسلمني بقيادة املهندس مروان حديد( .انظر :املركز العريب
للدراسات اإلسرتاتيجية ،ص .)278-266وقد أدى ذلك إىل مأساة محاة املعروفة.
ّأما يف املجال الفلسطيني ،ورغم حجم اخلصوصية التي يحُ اط هبا ،فقد أ ّدى هذا النسق إىل خلق حالة انقسام شامل ظهر جذرها يف ميثاق
سياسيا .وقد ذكر الشيخ أمحد ياسني يف
ثقافيا ثم
ً
حركة املقاومة اإلسالمية «محاس» .وأ ّدى ذلك فيام بعد إىل انقسام النخبة الفلسطينية ً
حواره مع اإلعالمي أمحد منصور أنَّه قام بطباعة وتوزيع «ألف أو ألفي نسخة من اجلزء الثالثني من تفسري يف ظالل القرآن لسيد قطب».
(راجع :أمحد منصور ،حوار وحترير ،الشيخ أمحد ياسني شاهد عىل عرص االنتفاضة؛ كتاب اجلزيرة .شاهد عىل تاعرص؛ ( 4القاهرة :الدار
العربية للعلوم ودار ابن حزم ،)2004 ،ص.)81
حد علمنا ،حتى مرحلة أوسلو وما بعدها ،ألسباب عديدة منها :اختطاف املجال السيايس
مل يكن بالطبع هلذه التقابلية أثر ُيذكر عىل ّ
الفلسطيني إىل املنفى حيث م.ت.ف ،وهو األمر الذي أعطى احلركة اإلسالمية حرية نسبية يف تشييد نسقها الرتبوي .ولكن ،ما إن
وأخريا
عاد املجال السيايس إىل الداخل عقب اتفاقية أوسلو ،حتى انفجرت هذه التقابلية ليكون من أبرز نتائجها أحداث عام ،1996
ً
االنقسام الفلسطيني عقب االنتخابات الترشيعية الثانية.
ونستطيع استنا ًدا إىل نموذج النسق الرتبوي تفسري سبب ديمومة مجاعة اإلخوان املسلمني باملقارنة مع مجاعات إسالمية أخرى؛ ففي
ّ
وأرص عىل بدء
استخف فتحي الشقاقي ،مؤسس حركة اجلهاد اإلسالمي ،منذ البداية بالنسق التعليمي عند اإلخوان،
احلالة الفلسطينية،
ّ
توجهه سببا من أسباب كرس التنظيم يف بداياته األوىل ،خاصة مع عدم وجود خربة
شح اإلمكانيات ،وكان ّ
عمليات الكفاح املسلح ،رغم ّ
تراكمية تنظيمية ألبنائه .وقد أ ّدت االعتقاالت األوىل إىل إهناك التنظيم( .راجع يف هذا الشأن :خالد احلروب ،محاس :الفكر واملامرسة
السياسية ،ط( 1بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)1996 ،ص .)144وربام كان هذا هو السبب وراء طغيان الصبغة العشائرية
اآلن بني أفراد حركة اجلهاد اإلسالمي ،فقد كانت العشرية/احلمولة ،يف أواخر الثامنينيات وبداية التسعينيات ،سبب ديمومة التنظيم.
ويمكن سحب هذه احلالة عىل مجاعات إسالمية أخرى يف مرص واألردن ،مل تقم بإنضاج ٍ
حيز عام تردفه قاعدة
نسق تربوي قائم عىل ّ
مقيد بالنصوص والقواعد التي متنع
شيد نسقًا تربو ًيا لكنه ّ
اقتصادية .ويمكن القول إنّ االستثناء الوحيد هو حالة حزب التحرير ،الذي ّ
انخراطه يف املجال السيايس ،وهذا موضوع آخر.
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تطور غاية يف األمهية ،انتبه إليه ٌ
إلاّ ّ
ً
تطورت يف
أن هذا املسار لن يدوم
قليل من الباحثني .فقد ّ
طويال ،إذ سيحصل ّ
العقد ْين األخريين بفعل منجزات العوملة «سوق عربية إعالمية»( ،((4سوف تُضعف عالقة «الشيخ  -التلميذ»،

يتطور نمط تد ّين فردي/
التي هي  -كام أسلفنا  -العامد األسايس للنّسق الرتبوي لإلسالم احلركي ،وسوف ّ
تطو ًرا ،كام سيتبينّ يف القسم التايل.
شبايب ،بوسائل خت ّي ٍل أكثر ّ

ً
نمطا منفل ًتا من المؤسسة األيديولوجية
بوصفه
التدين الشبابي
ِ
انتبه عد ٌد قليل من الباحثني إىل اآلثار البنيوية التي نجمت عن تعميم وسائل اإلعالم اجلديد  -بام فيها الفضائيات
واإلنرتنت -يف املجتمعات العربية .وال عجب يف أن يكون التقدم يف هذا املجال حمدو ًدا ،بسبب النظرة اإلمجالية
املؤامرات ّية التي صاغتها األدبيات الفكرية العربية حول موضوع العوملة.

يزج إشارة
وخيرج قارئ الكثري من األدبيات والندوات واملؤمترات العربية التي تناقش موضوع العوملة ،بانطباع ّ
صحيح ّ
أن
متخوفني عىل اهلو ّية واخلصوصية واحلر ّية من آثارها الوخيمة.
املساواة بني العوملة واالستعامر،
ٌ
ّ
ٍ
نخب نيو ليربالية عربية ّ
سخفت أمه ّية احلدود القومية والوطنية ،ولكن
خاص ًة مع صعود
رب ٌرّ ،
مبعث القلق م ّ
الصورة السلبية للعوملة هبذا الشكل ليست كاملة ،فالعوملة حني نفهمها كصريورة ،ندرك أنهّ ا تفرز اهليمنة كام
تفرز نقيضها.

توضح هذا األمر جل ًيا يف ما حصل يف الثورتني املرص ّية والتونسية وغريمها؛ ّ
فالشعوب حينام خرجت
ور ّبام ّ
ٍ
سات
مؤس ٌ
الساحات وامليادين ،رفعت شعارات تنتمي يف جمملها إىل مواثيق حقوق اإلنسان التي تتد ّثر هبا ّ
إىل ّ
الثوار العرب – عن ٍ
وعي أو عن
عاملية استعامرية عابر ٌة للحدود .وقد تبينّ ً
أيضا يف الثورة الليبية كيف استطاع ّ
ٍ
غري وعي -ابتزاز املنظومة االستعامرية ،وذلك برفع شعارات تنتمي إىل خطاهبا احلقوقي والذي راكمته عىل
مدار قرون.
هذا االخرتاق الذي ح ّققه العرب يف الثورات العربية ما كان ليكون لوال طبيعة «اخلطاب االستعامري
سمح ّ
املستعمرة ومن بينها العرب ّية بـ«التمدّ ن املاكر»،
للشعوب
القلق»  -عىل حدّ تعبري هومي بابا -الذي
َ
َ
ّ
اخلاص
يستغل التناقض يف املنظومة االستعامرية ،ويشكّل مساح ًة له يمكن من خالهلا تشكيل خياله
الذي
ّ
(((4
«املكرر املشاكس»  .فتُفقد عمل ّية حماكاة التخ ّيل  -حسب بابا  -املستعمر سيطرته ،وتنكرس اهليمنة بمحاكاة
ّ
ِ
واملستعمر متجاهل ًة بطريقة تدعو
ر
املستعم
ة
ي
هو
«تصبح
أن
إىل
ي
د
يؤ
الذي
األمر
وهو
ذاهتا،
اهليمنة
ة
عمل ّي
ّ
ّ
َ
ليتحول هذا الشكل من اخليال إىل «خياالت هتديد» ،تعمل عىل متكني أشكال نشطة
إىل االستغراب»،
ّ
من املقاومة(.((4
ّ
إن النظر إىل العوملة إ ًذا ،بطريقة «فتشية» ،جعل عد ًدا من الباحثني ال يدركون كيف أ ّثر انتشار وسائل اإلعالم،
بام فيها وسائل اإلعالم التفاعيل عىل شبكة اإلنرتنت ( ،)Social Mediaيف تشكيل شخص ّية الشباب العريب
املعارص .وهذه الدراسة تدّ عي ّ
أن هذا الشكل اجلديد من اإلعالم أفرز ح ّي ًزا عا ًما جديدً ا ،وإن كان افرتاض ًيا ،حدَّ
من فعال ّية وسائل إنتاج األيديولوجيا الكالسيكية وأضعفها ّ ،
ودشن نم ًطا مستجدً ا من أنامط التد ّين الشبايب.
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المحور :تغيّر أنماط التديُّن في الوطن العربي
ً
نمطا منفل ًتا عن المؤسسة األيديولوجية
بوصفه
التديُن الشبابي
ِ

وال يعني ذلك ّ
أن نمط التد ّين ّ
الشبايب ،الذي اص ُطلح عىل تسميته ساب ًقا باسم التد ّين الفردي ،كان غري موجود
ٍ
مدشنًا كنمط ٍ
من قبل ،لكنه مل يكن ّ
قادر عىل زعزعة مواقع اإلسالم احلركي .لقد اعتاد علامء االجتامع قبل هذا
عرفوا التد ّين الشعبي بأنه «تلك املعتقدات واملامرسات الدينية التي
أن يصنّفوا التد ّين إىل سيايس وشعبي ،وقد ّ
ّ
املؤسسة الرسمية .ويتمركز حول املزارات وأرضحة األولياء والقدّ يسني والصاحلني ممّن هلم
تستقل نسب ًيا عن ّ
ٍ
أصول يف التاريخ حول شخص ّيات أسطورية .ومن عنارصه تدرجات القداسة ،والتفسريات الرمزية ،وضعف
العالقة مع علامء الدين ،والتّشديد عىل شخصنة القوى املقدّ سة والوسطاء بني املؤمن واهلل»(.((4
السيولة عىل التد ّين الشعبي ،الذي يمكن له أن يتعايش مع السلطات االجتامع ّية
ومتيل األدبيات إىل إضفاء صفة ّ
والسياسية ،بمختلف مشارهبا ،حتى ولو كانت حتمل موق ًفا مبدئ ًّيا ضدّ الدّ ين ،لريتكز هذا النّمط من التد ّين
باألساس عىل التق ّيد بالفرائض الدين ّية واحرتام الطقوس والتّقاليد ،والتفاعل مع العادات املحلية يف ّ
كل بلد،
ولكنه ال يشكّل خ ّطة أو برناجمًا سياس ًّيا اجتامع ًيا ملزم التطبيق(.((4

أئمة وفقهاء وإدارات
املؤسسة الدينية ويقدّ سها ،ويتعامل معها وتتعامل معه عىل شكل ّ
وحيرتم اإلسالم الشعبي ّ
أوقاف وقضاة رشع ّيني ،وال يتعامل مع الدين كمجموعة من التعريفات بل كمجموعة من الوظائف احليات ّية.
و«ال ّ
املؤسسة الدين ّية كوظيفة بالنّسبة إىل اإلسالم الشعبي»(.((4
شك يف وجود ّ
ٍ
َّ
السيولة بحيث وقف يف خانة احلياد،
إن نمط التد ّين الشعبي كام نعارصه ،كان وال يزال عىل درجة عالية من ّ
إن مل يكن يف خانة التّسكني لقطاعات شعبية كبرية ،وهو صالح الستغالل السلطات السياسية يف املجتمع عىل
اختالف مشارهبا.
قلنا ّ
خمتلف جذر ًيا عن التد ّين ّ
إن التد ّين ّ
خمتلف عن التد ّين الفردي كام عرفه التّنوير
أيضا
الشبايب
ٌ
ٌ
الشعبي ،وهو ً
األورويب ،الذي يرى ّ
وعي أخالقي ( )Ethosيلزمه وجود «حرية» أو «عدم قرس» يف
أن الدين باألساس هو ٌ
(((4
الشبايب ُ
اتخّ اذ اخليارات الدينية وينحرص يف احل ّيز اخلاص  .فالتد ّين ّ
منترش يف احل ّيز العام ،ومنفلت
نمط تد ّين ٌ
املؤسسات االجتامعية.
من قبضة ّ

وقد ساهم يف تدشني هذا النّمط انتشار وسائل اإلعالم التفاعل ّية التي شكّلت ح ّي ًزا عا ًما جديدً ا ،منفلتًا من
ٍ
السلطة ،ومتلك ّ
مكان هلا فيه .وال ريب يف ّ
أن
املؤسسات األيديولوجية الفرص املتساوية يف أخذ
كل ّ
قبضة ّ

ثورة اإلنرتنت اجلديدة ،التي بدأت منذ تسعينيات القرن املايض ،ختتلف عن ثورة التلفزيون واإلعالم املرئي
واملسموع ،لذا ّ
ترسخ اإلنرتنت،
أسسها ن ّقاد التلفزة وتقنية االتّصاالت قبل ّ
فإن النظريات وأدوات التحليل التي ّ
ليست صاحلة متا ًما الستكشاف ال ّظواهر االجتامع ّية التي أفرزها عرص ّ
الشبكة العنكبوتية.
ٍ
بشكل
وباألخص التلفزيون  -تؤكّد
السلطة التي تفرضها وسائل اإلعالم املرئي -
ّ
ومعظم النظر ّيات التي تعالج ّ
مبارش أو ضمني سلب ّية املتل ّقي ،أي سلبية ّ
الذات االجتامعية ،فالتلفزيون يرسل رسائل مضمرة يف الصورة ،ال
ِ
واملرسل إليه.
يشارك املشاهد يف صوغها ،األمر الذي يعني انتفاء العالقة التواصل ّية بني املرسل
َ

 46حليم بركات ،املجتمع العريب يف القرن العرشين :بحث يف تغري األحوال والعالقات (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)2000ص.449
التدين» ،مصدر سبق ذكره ،ص.115-114
 47عزمي بشارة« ،مدخل ملعاجلة الديمقراطية وأنامط ّ
 48املصدر السابق ،ص.115
 49املصدر نفسه ،ص.78
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لكن هذه الفرض ّية تسقط يف حالة احل ّيز العام االفرتايض ()Social Media؛ فقد أصبحت الذات االجتامع ّية
قادرة عىل املشاركة يف عمل ّية اإلرسال ،األمر الذي أ ّدى إىل إرباك وسائل اإلعالم التقليدية ،واضطرارها
الحرتام املتل ّقني ،الذين باتوا يدرجون قضاياهم االجتامعية ،ومطالبهم السياس ّية بطريقة سهلة وغري مكلفة.

َّ
أهم النتائج التي أفرزها احل ّيز العا ّم االفرتايض ،هي كرس رابطة ّ
أرشنا إليها
إن إحدى ّ
الشيخ  -التلميذ ،والتي ْ
ٍ
مصدر للمعرفة اإلسالم ّية  -السياسية،
ساب ًقا ،ومتكني الذات االجتامعية العربية من اال ّطالع عىل أكثر من
وأن تنتقي منها ما يناسبها ،أو أن تتبنّى فكرة أو عدّ ة أفكار من دون احلاجة إىل االنخراط يف النّسق الرتبوي
للمؤسسة األيديولوجية(.((5
ّ
ٌ
باحث يف تاريخ األديان إىل نمط التد ّين اجلديد الذي نتحدّ ث عنه ،ورصد عالقة تشكّله بالتأثري
لقد انتبه
تتأسس «عالقة استهالك ّية بالدين وفق تسمية الباحث الفرنيس باتريك ميشيل ،وهي
املتصاعد للعوملة ،حيث ّ
عالقة يتعامل فيها املشاهد مع الدين بشكل استهالكي فيختار منه العرض الديني املناسب له من خالل مقاييسه
أي نظام قيمي حيمل
اخلاصة ،بحيث خيتار من الدين املساحة أو الفضاء واحليز املريح وغري اإلجباري بعيدً ا عن ّ
يف ط ّياته اإلجبار .ووفق هذه العالقة االستهالكية بالدّ ين سيكون للفرد/املشاهد إمكان ّية رفض هذا العرض
الديني يف حال عدم قبوله ليبحث عن عرض ديني أكثر ً
قبوال»( .((5ويستفيد باحث مرصي يف شؤون احلركات
كثريا عن عالقته بقائمة الفضائيات التي
اإلسالمية ،فيقول« :إن عالقة املشاهد بالفضائية الدينية لن ختتلف ً
يو ّفرها له نوع القمر الفضائي الذي يشرتك فيه ،بل ّ
كثريا عن عالقته بمغنّي
إن عالقته بالداعية الفضائي لن تبعد ً
ّ
تكتظ هبم القنوات الفضائية .فاملعيار واحد :استهالك
الفيديو كليب الذي يمكن أن خيتاره من بني آخرين كثر
ملا فيه راحة الفرد»(.((5

ولكن أطروحة ميشيل ،التي تتناول نمط التد ّين يف املجتمعات الغربية فتصفه باالستهالكية ،ال تنسحب
بالصيغة نفسها عىل املجتمعات العربية ،التي و ّلدت حالة فردانية تتّصل وتنفصل عن األيديولوجيا االجتامعية،
ّ
ٍ
وتلتزم باملوقف أكثر ممّا تلتزم بقيادة مشخصنة أو بمنظومة فكرية مع ّينة.
ومن البدهيي القول ّ
إن احلالة الفردانية قد تعبرّ عن فاعل مجاعي يتجاوز مسألة أيديولوجيا التذويت التي يفرزها
(((5
املجتمع االستهالكي بحسب التحليل األلثوسريي للمجتمعات الصناعية  .وقد يبلور الفاعل اجلامعي
ٍ
موقف فردي»(.((5
«رؤية فرد ّية بل وقد يدافع عن
كان هذا ال ّطرح سيتقاطع مع أطروحة األنثروبولوجي الفرنيس لويس دومون يف نقاشاته حول األيديولوجيات
رصده
احلديثة ،لوال نزعته حلرص حالة الفردانية يف املجتمعات الغرب ّية اخلارجة من عباءة املسيح ّية .ففي ْ
تنبه أنّ
 50ليس من الصعب بعد ذلك تفسري اخلالف الشهري بني الشيخ يوسف القرضاوي والداعية اإلسالمي ْ
عمرو خالد ،فاألول ّ
أيضا تف لنا التحاق ٍ
عدد حمدود
الثاين كان ضمن موجة التدين الشبايب الذي ال يلتزم بالرضورة بقرارات مركزية .كام أنّ هذه املقاربة ً سرّ
من أبناء اإلسالم احلركي باحلركات السلفية اجلهادية ،واعتناقهم لبعض أفكارهم يف الفرتة التي أعقبت احلادي عرش من أيلول/سبتمرب
 ،2001وهو ٌ
مثال ال غري عىل انكشاف عدد ال حمدود من مصادر املعرفة اإلسالمية السياسية أمام الشباب العريب.
 51أورده :حسام متام« ،الدين والعلامنية واهلوية يف عرص سقوط األيديولوجيات وهناية الروايات الكربى  :حوار مع باتريك ميشيل».

http://islamismscope.net/interviews/103.html

 52املصدر السابق.
 53يعترب ألثوسري أنّ فكرة التذويت ،ورؤية األفراد ألنفسهم عىل أهنم ذوات مستقلة ،هي أيديولوجيا املجتمع االستهالكي ،للمزيد
يمكن مراجعة :عبد اهلل العروي ،مفهوم األيديولوجيا ،ط( 7املركز الثقايف العريب :بريوت /الدار البيضاء ،)2003 ،ص.97-92
 54الطاهر لبيب ،مصدر سبق ذكره ،ص.44

المحور :تغيّر أنماط التديُّن في الوطن العربي
ً
نمطا منفل ًتا عن المؤسسة األيديولوجية
بوصفه
التديُن الشبابي
ِ

للفردانية كحالة داخل «الوضع األيديولوجي احلديث»( ،((5وجد دومون أنه منذ القرن الثالث عرش للميالد،
ليعزز ذلك من الفردانية ،وينقلها من «خارج العامل» إىل «داخل
تطور املسيح ّية إىل ميالد مفهوم «الذات»ّ ،
أ ّدى ّ
ٍ
فاعل
وتصب الذات ّية يف الوقت نفسه يف
يعزز الذاتية.
العامل» ،لتأخذ األيديولوجيا يف الوضع احلديث منْحى ّ
ّ
يؤسس لربامج مطلبية اجتامعية وسياسية( .((5ولكي حيدّ د مفهوم الفردانيةّ ،
فإن دومون يقابلها باحلالة
مجاعي ّ
التي تكون عليها الذات االجتامع ّية يف األنظمة املراتب ّية ،حيث الفرد منقا ٌد عرب مركّبات اجتامعية  -أيديولوجية
ماصة لفرديته(.((5
ّ
يسميه الفردانية املسيح ّية التي «ال تعالج كائنات
يعزو دومون هذا
ّ
التطور يف النمط األيديولوجي إىل ما ّ
برشا ّ
كل واحد منهم يكفي ذاته بذاته بوصفه خملو ًقا عىل صورة اهلل وبوصفه مؤمتنًا عىل
اجتامعية بل أفرا ًدا ،أي ً
بأن املسيح ّية هي واحدة ال متعدّ دة .ولكن حتى ولو وافقنا عىل هذا التّعميمّ ،
العقل»( .((5ويف هذا افرتاض ّ
فإن
ديانات وعقائد أخرى  -من بينها اإلسالم  -تشدّ د عىل عالقة مبارشة بني اهلل والذات دون وساطة أو مؤسسة
مراتبية ،ومل تنتج البالد التي تعتنقها حداثة باملعنى الذي يشري إليه دومون.
مهمة عن
إ ًذا ،فعند استبعاد روح املركزية األوروبية التي ترسي يف مقاالت دومون ،فإهنا حتمل إشارات ّ
التقاء احلالة القومية بالفردانية كقيمة ،فاأل ّمة «باملعنى الدقيق واحلديث للكلمة ،والقوم ّية – املتميزة عن جمرد
الوطنية  -ترتبطان تارخي ًيا بالنزعة الفردانية بوصفها قيمة .واأل ّمة عىل وجه الد ّقة نمط املجتمع الكليّ املطابق
لسيادة النزعة الفردان ّية بوصفها قيمة .فهي ال ترافقها تارخي ًيا فحسب ،بل ّ
إن الرتابط بينهام يفرض نفسه بحيث
إن بالوسع القولّ :
ّ
إن األ ّمة هي املجتمع الكليّ املؤلف من برش يعتربون أنفسهم أفرا ًدا»( .((5والنظر ّية القوم ّية
يف صيغتها البدائية نتجت من «نقل املبدأ من صعيد اإلنسان الفردي إىل صعيد اجلامعات» ،و«الثقافات هي
أفراد مجعيون»(.((6
ً
فاصال
حذرا يف موضعته مليالد الذات احلديثة ،لريصد اللحظة الديكارت ّية
توج ًها
يأخذ فوكو ّ
معاكسا وأكثر ً
ً
«اهتم بنفسك» ،من دون احلاجة إىل البحث
إبستيمولوج ًيا لتأسيس صيغة «اعرف نفسك» عىل حساب صيغة
ّ
عن مسهالت داخل أصول الثقافة( .((6وتوحي الصيغة األوىل إىل موضعة الذات االجتامعية داخل بنى اجتامعية
للتحرك .ومع ّ
أن
كبرية ال تربح حدودها ،بينام تنعزل الصيغة الثانية عن أصوهلا نسب ًيا وجتد هلا فضا ًء أرحب
ّ
الصيغتني منذ العهد اليوناين
دروس فوكو متيل إىل إمهال
التطور اخل ّطي بأن جعلت الذات الغرب ّية تتأرجح بني ّ
ّ
(((6
والتصور احلديث الذي ينتمي إىل عرص احلداثة ،
التصور القديم للعناية بالنفس
تفرق بني
ّ
ّ
الوسيط ،فإهنا ّ
 55لويس دومون ،مقاالت يف الفردانية :منظور أنثروبولوجي لأليديولوجية احلديثة ،ترمجة بدر الدين عردوكي (بريوت :املنظمة العربية
للرتمجة ،)2006 ،ص.24
 56املصدر نفسه ،ص.93-39
 57املصدر نفسه ،ص.122-121
 58املصدر السابق ،ص.113
 59املصدر نفسه ،ص.24-23
 60املصدر نفسه ،ص.163
 61ميشيل فوكو ،تأويل الذات ،دروس ألقيت يف «الكوليج دوفرانس» سنة  ،1982-1981ترمجة وتعليق الزواوي بغوره (بريوت:
دار الطليعة ،)2011 ،ص.217-198
 62املصدر السابق ،ص.7-6
لب دروس فوكو ،هو انتقاده الفصل بني معرفة النفس واالهتامم هبا ،وبالتايل نقد احلداثة الغربية التي فصلت الذات
مع اإلشارة إىل أن ّ
عن املوضوع.
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ويمكن القول إنه أحد وجوه الفردانية يف الوضع احلديث .ولو عارص فوكو الثورة التي خ ّلفها تطور وسائل
صيغتي معرفة النفس واالهتامم هبا برسعة وفعالية أكرب.
االتصال ،ألبرص اجلدل بني
ْ

توافق إ ًذا ،هذه الدراسة عىل القول بأن الكثافة التي أصبحت عليها وسائل االتّصال أنتجت وض ًعا تنتقل عربه
الذات االجتامع ّية من اجلامعية إىل الفرد ّية وبالعكس .إهنا بتعبري أحد األنثروبولوج ّيني «حراك ّية اجتامع ّية ثقافية،
تعيد ترتيب الفواصل بني الفردي واجلامعي» ،وتضع الفرد يف جماهبة روابط اجتامع ّية حداثية وما قبل حداث ّية
أيضا – مل يعد خاض ًعا هلا بسلب ّية بام ّ
أن منطق صلته باآلخرين
من دون «أن هيجر الفرد روابطه وجذوره ولكنه ً -
ً
وقابال للفسخ دائماً »(.((6
خمتارا
وانتامئه أضحى ً

وبالعودة إىل املوضوع الرئيسّ ،
فإن هذه الدراسة متيل إىل أن تك ّثف وسائل االتّصال/التخ ّيل يف الواقع اليومي
ٍ
للمجتمعات العربية ،وجتعل اجلدلية الفردانية حارض ًة بقوة لزعزعة نمط التد ّين السيايس ،وإبراز التد ّين
الفرداينّ /
الشبايب بوصفه قيمة لالهتامم بالنفس -عىل حدّ تعبري فوكو ،وبوصفه افتكاكًا من املراتبية ،عىل حدّ
تعبري دومون.
هذا يعني ّ
مؤسسة اإلسالم السيايس ال يعني بالضرّ ورة حياده االجتامعي،
أن انفالت هذا النمط من قبضة ّ
أي سلطة من السلطات؛ فكام ّ
أن التد ّين ّ
منفلت من رابطة الشيخ  -التلميذ ،فهو
الشبايب
ٌ
أو سقوطه يف قبضة ّ
أيضا ال خيضع ّ
أي مؤسسة أيديولوجية عربية أخرى.
بالرضورة ً
لكل الروابط األبو ّية املشاهبة يف ّ
َّ
إن ما يم ّيز هذه الفردانية هو أهنا «ممأسسة ضمن جمتمع مدين؛ وهي مواقع إلنشاء منظومة قيم بديلة ،وإن تكن
السمة املم ّيزة الرئيسة هلا .وإذا كان بيات يرى ّ
أن تباينها يعيق
يف داخلها متباينة» .وهذا التّباين الداخيل هو ّ
(((6
«إمكانية تلك احلركات يف تعطيل السلطة السياس ّية بسهولة» ّ ،
فإن الثورات العربية  -والثورة املرص ّية عىل
وجه اخلصوص -أثبتت ّ
أن تباينها هو الذي أ ّدى إىل إفالهتا من قبضة النّظام الذي مل يستطع حتديدها ،ومل يستطع
فض ًال عن ذلك وصمها هبو ّي ٍة غري وطنية يمكن من خالله حمارصهتا واالنقضاض عليها.
ْ

خاتمة
إن ما حدث يف ميدان التحرير يف  25كانون الثاين /يناير  2011وما تاله ،يتطلب من الباحثني إعادة النظر
ٍ
جهود ممتازة لربط
يف األيديولوجيا اإلسالمية العربية املعارصة؛ فقد أرهق املث ّقفون العرب أنفسهم يف تقديم
بمؤسسته االجتامعية ،لكن مل يقولوا لنا بالقدر الكايف ماذا حيصل لإلسالم األيديولوجي
اإلسالم األيديولوجي
ّ
يف حال ّ
حرا طلي ًقا يف ميادين االفرتايض؟
املؤسسة ،وأصبح ً
انفك عن ّ

لقد أسفر بروز احل ّيز العام االفرتايض وانتشاره يف الطبقات ّ
الشعبية عن فقدان املفاهيم اإلسالمية السياسية

;63 Andrea Semprini, La société de flux: Formes du sens et identité dans les sociétés contemporaines (Paris; Budapest
Torino: L’Harmattan, 2003), p. 255.

أورده عادل بن احلاج رحومة يف« :تنشئة اهلويات الفردية عند الشباب عرب الفضاءات االتصالية واملعلوماتية» ،إضافات (املجلة العربية
لعلم االجتامع) ،العددان  3و( 4صيف وخريف  ،)2008ص.140
والتحول ما بعد اإلسالموي» ،إضافات (املجلة العربية لعلم
 64بول كينغستون« ،اإلسالم والديمقراطية :احلركات االجتامعية
ّ
االجتامع) ،العدد ( 9شتاء  ،)2010ص.197-195
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ِ

ٍ
قطاعات واسعة من ّ
الشباب  -كام رأينا -
املؤسسة بشكلها التقليدي .وقد مكّن ذلك
لعالقتها املبارشة مع ّ

ٍ
حرج من االشتباه بارتباطهم بتشكيالت سياس ّية واجتامع ّية تقليدية،
من استخدام هذه الرموز من دون
ٍ
وبشكل أكثر فعال ّية من اإلسالم احلركي يف مرحلة سابقة .وتبينّ ذلك من خالل اغتنام رمز ّية يوم اجلمعة،
وللصمود يف الثورية .وأنتج ذلك حال ًة
كموج ٍه تعبوي للشعوب
الصالة اجلامعة يف امليادين العا ّمة،
ّ
ّ
وفروض ّ
جوانية الثقافة العربية اإلسالمية ،وحداثة القيم احلقوقية التي تنتمي ّ
بكل املقاييس إىل الفضاء
فريدة جتمع بني ّ
الثقايف التنويري.

ً
استعامال مجاع ًيا لقيم الثقافة العرب ّية اإلسالمية ،ليس بوصفها ترا ًثا ،بل بوصفها حاضنًا
يف هذه احلالة ،نجد
ِ
ستعمر من الولوج إليها ،ولتساهم
جوانية ،متنع اآلخر /ا ُمل
الثوار
معاين حداثية ّ
للخيال العريب احلديث ،ليستنسخ ّ
َ
يف تأسيس ثقافة وطنية حديثة بالرضورة ،وليست تابع ًة أليديولوجيا احلداثة الغربية(.((6
مؤسسات ّية ،أن يواكب
وما كان يف استطاعة اإلسالم احلركي ،الذي اعتمد يف نسقه الرتبوي عىل عالقة هرم ّية ّ
ٍ
ِ
ٍ
اجلدل والتفاعل جتاوزت ْ
لسبب إلاّ ّ
بطء
رسعة يف
التطور أسفر عن
ألن هذا
تطور وسائل التخ ّيل اجلديدة ،ليس
ّ
ّ
ليوسع احل ّيز العام اجلديد مساحة املعرفة اإلسالم ّية السياسية ،ويظهر
املؤسسة األيديولوجية وبريوقراطيتهاّ ،
ّ

تناقضاهتا أمام اجلمهور املتع ّلم .وهو أمر أ ّدى إىل إضعاف عالقة ّ
الشيخ  -التلميذ التي سبق توصيفها.

أن يعمل اإلسالم احلركي  -يف ّ
التطور ْ
ظل التغيرّ ات التي تشهدها املنطقة العربية
خضم هذا
ومن املتو ّقع يف
ّ
ّ
ً
اعتداال ،وأكثر
حتوله التدرجيي نحو نامذج مشاهبة أكثر
 -عىل تغيري بنيته الداخلية ،بام سيؤ ّثر يف هناية املطاف يف ّ

ارتبا ًطا بفكرة «الوطن» ،واهلو ّية العربية اجلامعة ،وهو ما سيجنّبه بالتأكيد خسارة مجهور عريض اتّضحت
مالحمه يف العقد ْين األخريين ،خيطف منه رشع ّيته املستمدّ ة من الثقافة اإلسالمية ،وينتمي إىل مشاريع سياس ّية
تبغي حتقيق منجزات احلداثة السياس ّية.

شك يف أنّ التجربة العربية حتتوي التجربة اهلندية ،التي ّ
 65ال ّ
القومية
لتتحدث عن أمهية الرتاث يف صعود
نظرت هلا مدرسة التابع،
ّ
ّ
املعادية للكولونيالية .انظر عىل سبيل املثال:

Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories (Princeton: Princeton University
Press, 1993), pp. 40-42.

وبالطبع ،املهمة يف احلالة العربية أسهل ،وذلك بسبب طبيعة اللغة العربية وتارخيها الديناميكي الذي يتصل بعدة مركّ بات ،أمهها بالطبع
اإلسالم .إنَّ اللغة العربية هي مادة التخيل الوحيدة التي تتشابك بالرتاث العريب من ناحية ،ويمكن اعتبارها من ناحية أخرى لغة قومية.
أمر يمكن أن حيتوي دعوة
إنَّ خصوصيتها كلغة مقدسة قديمة ثم حديثة أتاحت هلا أن تكون ذات طابع مزدوج :تراثي وحداثي ،وهو ٌ
إشكالية األصالة واملعارصة بال مغاالة .حول هذا املوضوع والدعوات املبالغ فيها إلجياد مرجعية استنسابية تراثية ،انظر:
عزمي بشارة ،يف املسألة العربية ..مقدمة لبيان ديمقراطي عريب (مركز دراسات الوحدة العربية :بريوت ،)2007 ،ص.233
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