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ديل أيكلامن
ترجمة :ماهيتاب منترص
مراجعة :مصطفى الوجاين

 -1ديل إيكلمان ،أنثروبولوجيا المجتمعات اإلسالمية ،صدر عن دار مؤمنون بال حدود للنشر والتوزيع.

العام:
اإلرهاب والنِّقاش ُّ
أيّ
وقت مضى؛ أصبح على المسلمين  -سوا ٌء كانوا متد ِيّنين أو علمان ِيّين -أن يواجهوا
ٍ
اآلن وأكثر من ِ
قضايا الهويَّة والعنف من خالل نقاش عا ّم مفتوح .قبل أن يأخذ عدد القتلى بالعراق في التَّزايد منذ ِّ
شن الحرب
ٍ
َّ
َّ
االستباقيَّة ض َّد العراق عام  .2003لقد كانت كولومبيا تتص َّدر كل بالد العالم في أعداد الوفيَّات الناتجة
مباشرة عن اإلرهاب ،تليها سيريالنكا الَّتي لم تكن بعيدة عن المرتبة األولى .ومع ذلك؛ فقد أ َبت التَّمثيالت
العامَّة َّإل أن تضع َّ
الشرق األوسط ذا األغلبيَّة المسلمة في طليعة بؤر اإلرهاب .فقد كانت أحداث الحادي

عشر من أيلول/سبتمبر  2001وتفجيرات تشرين األول/أكتوبر 2002ببالي بإندونيسيا وأحداث الهجومات
االنتحاريَّة على طريقة «الكاميكاز» في أيار/مايو  2003بالمملكة العربيَّة السُّ عوديَّة والمغرب ،وتفجيرات
مدريد  11آذار/مارس  ،2004وتفجيرات وسط المدينة بلندن في  8تموز/يوليو  ،2005وهجمات بومباي
ً
المتكرّ رة في أماكن أُخرى ،مثل القدس وبغداد
فضال عن التَّفجيرات وأعمال العنف
 11تموز/يوليو ،2005
ِ
ِ
ً
َّ
كافية الختبار حدود التَّ ُّ
العالمي ،ونحت صورة في المخ ِيّلة
والثّقة لدى الرَّ أي العا ِّم
وغزة وأيوديا بالهند،
حضر ِ
ّ
ِ
«اإلسالمي» .وما يدعو للسُّ خرية؛ هو َّ
أن كلمة «كاميكاز» قد أضحت
العالميَّة عن إمكانيَّة وجود اإلرهاب
ّ
َّ
المفضلة لدى الجرائد المغربيَّة
الكلمة اليابانيَّة األكثر استخداما لدى ال ُّنخبة المتعلِّمة العربيَّة .فهي الكلمة

ً
كالشرق األوسط (لندن) ً
ُّ
والصحف العربيَّة عبر الوطنيَّة َّ
«الشهداء»
بديال إلطالق صفة
مثال ،حيث صارت
ُّ
أو «االنتحاريّين» على م ِّ
ُنفذي مثل هذه الهجمات .فاختيار هاتين اللَّفظتين يحمل دالالت متباينة في مجال
ِ
حكم في المتخيَّل َّ ِ
ِ
ياسي من أجل التَّ ُّ
عبي (.)pekonen 1989: 132
ِّ
الصراع ِّ
الش ّ
الس ّ
ِ
ويهدف م ِّ
المنطقي حول ردود الفعل المالئمة ،وغالباً ما تنجح
ُنفذو العمليَّات اإلرهابيَّة إلى إعاقة ال ِنّقاش
ّ
عكس ّ
كل التَّكهُّنات .ومع ذلك؛ فإنَّه من َّ
روريّ على الباحثين
الض
الصغيرة في بلوغ مراميهم؛
أعدادهم َّ
َ ِ
ِ
والمالحظين النَّظر فيما وراء األحداث العاجلة والمزعجة في غالب األحيان ،وتبيُّن التَّوجُّ هات والتَّطوُّرات
َّ
الطويلة المدى والَّتي يحتمل أن تُح ِّدد سياسات العالم لسنوات قادمة .أقلِّيَّة ضئيلة فقط من المسلمين تستخدم

أن العديد يرونه سالحاً َّ
للضعيف .كما َّ
أو تقبل اإلرهاب باسم ال ِّدين ،بالرَّ غم من َّ
أن التَّبرير ِيّين يتذرَّ عون بك ٍّم
هائل وجاهز من األمثلة على اإلرهاب بين الهندوس والبوذ ِيّين واليهود والمسيح ِيّين ومُعتنقي ديانات أخرى.
ِ
ِ
ومع ذلك؛ َّ
العالمي ،وغي ََّرت
ياسي
فإن ممارسات هذه ال ِقلَّة هي الَّتي استحوذت على مُخ ِيّلة المجتمع ِّ
ّ
الس ّ
ِ
مالمح ُّ
السياسيَّة في البالد ذات األغلبيَّة
السياق؛ لن نتفاجأ بكون التَّيَّارات ِّ
ياسي .وفي هذا ِّ
الشعور بالتَّهديد ِّ
الس ّ
المُسلِ َمة غالباً ما تتَّ ِسم بالعُنف والتَّناقض ،ولكن ربَّما يرجع ذلك لألنظمة االستبداديَّة للعديد من تلك ال ُّدول.

ُّ
والشعور المتنامي باالنتماء -ليس بدوره
صل حميميَّاً باإلعالم الجديد
و«اإلسالم العا ُّم» -وهو مفهوم مُتَّ ِ
مُستث َنى ِمن تلك التَّناقضاتَّ ،إل أنَّه في الغالِب ما يتَّسم بالفعاليَّة في مواجهة العنف.
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عاص:
العام ا ُمل ِ
اإلسالم ُّ
كانت النَّظريَّات السَّ ائدة عن التَّحديث والحداثة في منتصف القرن العشرين تُسلِّم بتزايد تقوقع الحركات
َّ
ُّ
والهويَّات والممارسات ال ِّدينيَّة في الهامش ،وتفترض تلك النَّظريَّات َّ
والزعماء ال ِّدين ِيّين
المثقفين
أن أولئك

المرتبطين بمفهوم ال َّدولة الوطنيَّة؛ هم فقط َمن سيواصلون لعب األدوار البارزة في الحياة العامَّة .والواقع
ِ
يني في الحياة العامَّة في أمريكا َّ
َّ
الشماليَّة وأوربا؛ مُبال ٌغ فيه .فقد كان خوسيه
أن الجزم بأفول نجم الخطاب ال ِّد ّ

الصمود
كازانوفا ( )1994أوَّل َمن الحظ أنَّه مع نهاية السَّ بعينيات؛ لم يستطع هذا التَّصوُّر الواسع االنتشار ُّ
أمام تأثير العديد من التَّطوُّرات الموازية ،كالثَّورة اإليرانيَّة وظهور حركة «تضامن» البولنديَّة ،ودور

السياسيَّة في ّ
كل أرجاء أمريكا َّ
َّ
َّ
اللتينيَّة ،وعودة األصوليَّة البروتستانتيَّة
ريّ في الحركات ِّ
ِ
اللهوت التحرُّ ِ
ِ
ِ
األمريكي .وفي العقود الحديثة؛ تنامى اعتناق المسلمين في أوربا لهويَّات مختلفة،
ياسي
كقوَّة في الخطاب ِّ
ّ
الس ّ
فتنامي اإلسالم في أوربا على مدار العقود الثَّالثة الماضية ليس مسألة أعداد فحسب ،بل يرجع إلى الوعي
المتزايد بمعنى االنتماء لإلسالم في أوربا .ويُع ُّد جيل كيبيل من أوائل الَّذين أشاروا إلى ذلك من خالل
ِ
َّ
ين في فرنسا» (les banlieues de )1987
عنوانه
الفرعي المختار بعناية:
ّ
«الضواحي اإلسالميَّة :ميالد ِد ٍ
 :l’islamوبال ِنّسبة لبعض األورب ِيّين الَّذين سلَّموا بتراجع عنصر ال ِّدين في هويَّاتهم العامَّة؛ فقد فسَّ روا تنامي
ِ
اإلسالمي على أنَّه تهديد.
الوعي
ّ
ومهما يكن؛ َّ
فإن دور ال ِّدين في الحياة االجتماعيَّة وطريقة عيش المجتمع في البالد ذات األغلبيَّة المسلمة
لم يتراجع أبداً .وهذا ال يعني َّ
أن هذا ال َّدور لم يتغيَّر أو يتطوَّر في مسارات غالباً ما يُبالَغ في االستهانة بها

ِ
اإلسالمي العا ِّم»
ِمن ِق َبل المالحظين الغرب ِيّين ،بل من المسلمين أنفسهم ( .)zaman 2002فمفهوم «المجال
ّ
باأللمانيَّة ( )islamische ?ffentlichkeitلم يقفز إلى الواجهة َّإل خالل العقد األخير؛ عندما فطن رينارد
سياقات تُ ِّ
شكل البنية
شولز ( ،)]1994[ 2000في معرض ر ِّده على أعمال يورغن هابرماس إلى بزوغ
ٍ
ِ
ِ
التَّحتيَّة لتواصل وخطابات َّ
َّ
اإلسالمي في نهايات القرن
الكالسيكي لإلصالح
المثقفة الجديدة ،منذ العهد
الطبقة
ّ
ّ
الس ِتّينيات والسَّ بعينيات ،إلى اآلن.
التَّاسع عشر ،مروراً بالتَّحوُّالت البنيويَّة في ِّ
االتّصال الحديثة في ّ
كل
لقد ساهمت مستويات التَّعليم المرتفعة وسهولة التَّ ُّنقل والسَّ فر وبروز وسائل ِ
ِ
مجال عا ٍّم يُتيح ألعداد غفيرة من األشخاص العاد ِيّين ،وليس
أرجاء البالد ذات األغلبيَّة المسلمة؛ في ظهور
ٍ
َّ
المثقفةَ ،
السياسيَّة واالقتصاديَّة
السياسيَّة وال ِّدينيَّة .ونتج عن ذلك ظهورُ
قول كلمتها في القضايا ِّ
فقط لل ُّن َخب ِّ
ِّ
السياسيَّة وال ِّدينيَّة ،وفتح المزيد من ال ِنّقاشات المتعلِّقة بمسألة
تح ِّديات جديدة تواجه االستبداد
وتشظي السُّ لطة ِّ

«المصلحة العامَّة» ،الَّتي تعتبر من المفاهيم األساسيَّة في التَّقاليد الفقهيَّة اإلسالميَّة .وفي نفس الوقت؛
أصبحت هذه النَّزعة غير متكافئة ،وفي حاالت عديدة؛ مُتناقضة (.)masud 2005
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يُحيل «اإلسالم العامُّ» على استحضارات متعد ِّدة لإلسالم من َق ِبيل األفكار والممارسات الَّتي يشارك بها
الصوفيَّة ُ
والمثقفون العلمانيُّون ُّ
َّ
واألمَّهات
الصفة،
والطرق ُّ
الباحثون ال ِّدينيُّون والسُّ لطات ال ِّدينيَّة المنتحلة لهذه ِّ

ُّ
والط َّلب والعمَّال والمهندسون ،وآخرون كثيرون في ال ِنّقاشات المدنيَّة والحياة العامَّة .وبهذه الحمولة العامَّة؛
السياسات والحياة االجتماعيَّة لجزء هائل من العالم ،وليس فقط للسُّ لطات
يصنع اإلسالم الفارق في صياغة ِّ
الصفة .واإلسالم يصنع هذا الفارق ،ليس كنموذج ألفكار ومُمارسات مُعيَّنة فحسب ،بل
ال ِّدينيَّة المنتحلة لهذه ِّ
ِ
ِ
ولي ،وبالتَّالي؛
الصعيدَين
أيضاً كمنهج لتصوُّر وقائع سياسيَّة بديلة ،وكفاعل يتعاظم دوره على َّ
اإلقليمي وال ُّد ّ
ّ
َّ
يتمكن من إعادة رسم الحدود الثَّابتة بين الحياة االجتماعيَّة والمدنيَّة.

خاصة بالعالم الحديث؛ فبإمكان المرء ِّ
لم تكن ُّ
َّ
الجذاب لمايكل
االطالع على التَّقرير
كل هذه التَّوجُّ هات
َّ
ِ
اإلسالمي ،وهي دراسة تنطلق من
كوك ( )2000عن «األمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر» في الفكر
ّ

القرون اإلسالميَّة األولى لتشمل الحاضر .وباإلمكان اعتبار هذا التَّقرير التزاماً ّ
لكل من الفقهاء المسلمين،
ٍ
وجمهور واسع من المسلمين بقضايا ترتبط باهتمامات وشؤون المجتمع وسلوكه .وهذه االهتمامات قد ساهم
ِ
في تشكيلها ٌّ
ُّ
كل من التَّطوُّر التَّ
اريخي
وتمثل الماضي في البالد ذات األغلبيَّة المُسلمة.
ّ

الصاعدة وقادة الحركات المتواجدة داخل الفضاء العا ِّم المتناسل
ت َّدعي العديد من األصوات الجديدة َّ
ِ
تواصلي وما ِّديٌّ في نفس الوقت -القدرة على تأويل أو استلهام
اإلسالمي المعاصر -وهو فضا ٌء
في العالم
ٌّ
ّ
نصوص وأفكار دينيَّة أساسيَّة ،واالشتغال في سياقات محلِّيَّة وعبر وطنيَّةَّ .إل َّ
أن هؤالء المؤ ِّولين الجُ ُدد
لكيفيَّة تشكيل ال ِّدين أو للكيفيَّة الَّتي ينبغي أن ي ِّ
السياسويَّة؛ غالباً ما
ُشك َل بها ال ِّدين المجتمعات
ِّ
والصراعات ِّ
اللهوت التَّحرُّ ريَّة في أمريكا َّ
يعانون -شأنهم شأن نظرائهم في حركة تضامن البولنديَّة وحركات َّ
اللتينيَّة
في الثَّمانينيات -من قصور في المعرفة ال ِّدينيَّة والفلسفيَّة الَّتي ميَّزت الباحثين ال ِّدين ِيّين الَّذين أسَّ سوا لمثل هذه
ال ِنّقاشات في العصور السَّ ابقة .وعلى الرَّ غم من ذلك؛ فقد أفلح هؤالء القادة الجُ ُدد والنَّاطقون الرَّ سميُّون في
االستيالء على مُخ ِيّلة عدد هائل من النَّاس .وهذه النَّزعات؛ غالباً ما تق ِّوي الرَّ وابط بين الجماعات المسلمة
في البالد ذات األغلبيَّة المسلمة والجاليات اإلسالميَّة في ّ
كل من أوربا وأمريكا َّ
الشماليّة ،وأصقاع أخرى.
ٍ

العام يف الواقع:
اإلسالم ُّ
ِ
ياسويّ
اإلسالمي أكثر فأكثر الخصوصيَّات المحلِّيَّة أو اإلقليميَّة.
الس
تتجاوز قضايا وأطروحات الفكر ِّ
ّ
ِ
وبالتَّالي؛ َّ
فإن «نشر» اإلسالم في صيغته المعاصرة تمت ُّد جذوره إلى الممارسة ،وليس إلى اإليديولوجيا
الرَّ سميَّة ( .)adelkhah 2002لقد خلق نشرُ اإلسالم فضاءات اجتماعية جديدة ،بحيث ازدادت وتيرة هذا
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السياسيَّة
التَّوجُّ ه بصورة ملحوظة منذ منتصف القرن العشرين ،وم َّه َد لتأويالت منفتحة ومختلفة للهويَّات ِّ
وال ِّدينيَّة.
العاطفي والفكريَّ بين
مثل هذه الممارسات وما نتج عنها من فضاءات اجتماعيَّة؛ تستلزم االرتباط
َّ
والثّقة .بعض
األطراف المشاركة في حلقات تواصليَّة وتضامنيَّة مُتداخلة ،وإقامة أَ َو ِ
اصر مبنيَّة على الهويَّة ِ

هذه الممارسات ترتكز على الجماعات المحلِّيَّة .وأخرى مُتناثرة جغرافيَّاً تستهدف الجماهير المهيَّأة للتَّقبُّل.
ِ
اإللكتروني من طرف َّ
طلب الجامعات اإلندونيسيَّة الَّذين
وكمثال على ذلك؛ يمكن أن نسوق استخدام البريد
ّ
تمكنوا بفضل تنسيقهم من تنظيم احتجاجات في ّ
َّ
كل الفضاءات الجامعيَّة على امتداد البلد بأكمله .وساهمت
ِ
هذه االحتجاجات في إسقاط الرَّ ئيس سوهارتو في بداية عام  .1998لذلك؛ َّ
فإن مثل هذه الممارسات الحديثة
االتّصال الجديدة يمكن أن تخلق قواعد جديدة وفاعلة ومتناثرة جغرافيَّاً للتَّعبئة الفعَّالة .ولكن
وتكنولوجيَّات ِ
ِ
يمكنها أيضاً أن تُ ِّ
المتطرّ فة ودعواتها
المدني من خالل تسهيل دعاية الجماعات
شكل تهديداً للتَّسامح والمجتمع
ّ
ِ
مناصريها للقيام ببعض األفعال (.)hefner 2003
َّ
إن الممارسات االجتماعيَّة الَّتي ترتكز على أفكار المصلحة العامَّة ،والَّتي تساهم في تشكيل اإلسالم
العا ّم؛ تشمل أيضاً طقوساً جماعيَّة من قبيل الحجّ إلى َّ
مكة واالحتفاالت َّ
الشعبيَّة وتخليد المواسم ال ِّدينيَّة
ِ
ِ
ُّ
الصوفيَّة وزيارات
وال ُّدنيويَّة .كما أنَّها تتضمَّن تقاليد انضباطيَّة وفرجويَّة ال يختلف تنوُّعها عن تنو ُِّع الطقوس ُّ
األماكن المق َّدسة المحلِّيَّة ،واالقتصاد غير ال ُم َه َ
الصحافة وتقنيات
يكل ،وعادات التَّمدرس الرُّ وتينيَّة ،واستخدام َّ
باعي اللُّغة لنادية ياسين (www.nadiayassine.
االتّصاالت الحديثة .فالموقع
اإللكتروني النَّشيط والرُّ
ِ
ُّ
ُّ

العربي لوالدها عبد السَّ الم ياسين ( )www.yassine.netفي المغرب يوضحان بما ال يدع
 )netوالموقع
ُّ
للش ِّك كيف يمكن ُّ
ً
مجاال َّ
للطرق ال ِّدينيَّة الَّتي يفترض أن تكون «تقليديَّة» أن تتحوَّل بسرعة فائقة إلى حركات

وتمثّل
الصحيح الَّذي يتحتَّم على ال ِّدين أن يلع َبه في المجتمع.
تحشو عقول جماهير عريضة بمسألة ال َّدور َّ
ِ
ِ
ِّ
مؤشراً َ
آخر على هذا التَّوجُّ ه
الوطني،
حركة فتح هللا غولن ،المتمر ِكزة في تركيا مع تزايد إشعاعها عبر
ّ
البارز .فحركة غولن تنشط دونَ أن تُ ِّ
المؤسسة
شكل تهديداً واضحاً «للعلمانيَّة »laicism؛ أحد المبادئ
ِّ
لل َّدولة ُّ
التركيَّة الحديثة (.)turam 2006

ليست فكرة المصلحة العامَّة إرثاً ثابتاً للتَّقاليد ال ِّدينيَّة أو المعياريَّة ،حتَّى ولو زعم بعض النَّاطقين
َ
خالف ذلك .بل يت ُّم تعريفها انطالقاً من مفاهيم أخالقيَّة و ِق َيم اجتماعيَّة ي َ
ُتنازع حولها ،وتت ُّم
الرَّ سم ِيّين المسلمين
وف َرت َّ
إعادة تعريفها من خالل التَّفاعل والممارسة والتَّوارث عبر األجيال .لقد َّ
الطائفيَّة في أوربا المسيحيَّة
الجنيني َّ
والش َ
ين لتطوُّر مثل هذه األفكار والممارسات ،وبالتَّالي؛ فإنَّه من الممكن
كل
اإلطار
َ
َّ
َّ
الجماعي المناس َب ِ
الصوفيَّة والممارسات ال ّدينيَّة ُ
جنيني
إطار
األخرى لدى المسلمين كإسهامات مماثلة في رسم
فهم التَّقاليد ُّ
ِ
ٍّ
ٍ
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المتأصلة في عالقة َّ
الشيخ بالمُريد ،لمثل هذه المشاركة
تشاركي ،ولكن أيضاً باعتبارها الحدود السُّ لطويَّة
ِّ
ٍّ
ولفكرة المجال العا ّم ذاتها ( .)pinto 2004وكما هو الحال بال ِنّسبة َّ
للطوائف المسيحيَّة؛ َّ
الصوفيَّة
فإن أصناف ُّ
ِ
َّ
األكثر أصولي ًَّة وأشكال أخرى من مظاهر التقوى قد ساهمت في تشكيل ذوات استدالليَّة ،وإعادة صياغة
ّ
العالقة بين السُّ لطة َّ
المستقل للبحث عن الحقيقة .وعلى الرَّ غم من َّ
أن إمانويل كانط لم يولد
الشرعيَّة والسَّ عي
ِ
ِ
أن طرق االستدالل العا ّم تملك تاريخاً
ً
اإلسالميَّ ،
بالعراق؛ َّإل َّ
بشقيه السُّ ِنّ ِّي
طويال وتقاليد راسخة في الفقه
ّ
ِ
ِ
ّ ِ
اإلسالمي الحديثة.
يعي ،والَّذي ازدهر في العراق وألهم عمليَّة اإلصالح
ِ
ّ
والش ّ
لقد لعبت أغلب الحركات َّ
الطائفيَّة في أوربا دوراً رئيساً في تطوير فكرة َّ
الذات النَّسقيَّة ،وهي ذات تستم ُّد
ِ
األخالقي الَّذي يمكن أن يواجه السُّ لطة الثَّابتة ّ
قوَّتها من َّ
لكل من ال َّدولة وال ِّدين .ففي هذا المسار
الضمير
ّ
ٍ
ِ
بحرّ يَّة َّ
الفرديّ وتقبُّلها .ومع ذلك؛
الضمير
ّ
األوربي؛ يمكن للمجال العا ِّم أن يتطوَّر فقط عندما يت ُّم االعتراف ِ
ِ
الصاعد ،وهذا ما
يمكن إقامة حجَّ ة عامَّة على قدرة األفكار والممارسات ال ِّدينيَّة على رعاية المجال العا ِّم َّ
حدث في البالد ذات األغلبيَّة المسلمة.

ِ
ُ
فصل األفكار المتعلِّقة بما هو عا ٌّم عن سياقها التَّ
اريخي وعن روابطها المتينة مع التَّصوُّرات
الصعب
من َّ
ّ
الثَّقافيَّة المشتركة َّ
َ
تتموضع في تقاطعات استراتيجيَّة بين الممارسة والخطاب.
للذات والمجتمع .فهذه األفكار
فاإلسالم العا ُّم مفهو ٌم يمكن أن يشمل الممارسات والتَّفاعالت َّ
اللنخبويَّة وسابقاتها ما قبل الحديثة .كما َّ
أن
تطوُّرات المفهوم تتضمَّن تح ِّديات السُّ لطة فيما يرتبط بتأويل ال ُّنصوص المق َّدسة ،وتغيير الكيفيَّة الَّتي تت ُّم بها

صياغة القضايا .فالتَّصوُّر المشترك للمجال العا ِّم المدمج داخل هذه التَّفاعالت االجتماعيَّة؛ يتفاوت من مكان
أن قضايا المسؤوليَّة الفرديَّة والرَّ فاه والعدالة والتَّقوى ،هي أمور م َ
آلخر ومن زمان َ
َ
آلخر ،بما َّ
ُتنازع عليها
ُستمرّ .
وفي حالة تحو ٍُّل م
ٍ

حدود الفضاءات العلامن َّية:
كيف يمكن لهذه التَّطوُّرات أن تنسجم مع اآلراء حول المجال العا ِّم المرتكزة على وجود عتبة علمانيَّة،
وبكل تأكيد محايدة دينيَّاً ِّ
ّ
السجاالت
تؤطر ال ِنّقاش العا َّم؟ فبعض األفكار حول «ما هو
علماني» تُ ِّ
جرد أطراف ِّ
ٌّ
ِ
ّ
األقل تعمل على تهميش تلك الهويَّات .ولكن ِمن شأن خلق ثقافة
العامَّة من هويَّاتهم ال ِّدينيَّة والثَّقافيَّة ،أو على
ِ
المشترك من
عامَّة تسعى إلى تنمية الحوار وال ِنّقاش؛ أن تتضمَّن أيضاً مشاورات حول القضايا ذات االهتمام
َ

خالل استحضار أعراف الخطابات ال ِّدينيَّة واألخالقيَّة والتَّشريعيَّة .ومن شأنها -باإلضافة إلى ذلك -تشجيع
تدريجي ألنماط تجريديَّة من العضويَّة والمواطنة؛ تستند على االلتزامات والحقوق المتناغمة أكثر
تصاع ٍد
ٍّ
فأكثر مع اللُّغة القانونيَّة والرُّ ؤية التَّعاقديَّة للمجتمع.
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على الرَّ غم من االعتراف المتزايد َّ
بأن ال ِّدين يلعب دوراً مهمَّاً في الحياة العامَّة ،ويستطيع أن يساهم في
تعزيز المصلحة العامَّة؛ َّإل أنَّه من َّ
الضروريّ مواجهة الفرضيَّة السَّ ائدة الَّتي ترى َّ
أن العلمانيَّة والعقالنيَّة
ِ
العمليَّة المؤسَّ َسة على العلمانيَّة؛ هما األساسان المعياريَّان الحصريَّان للحياة العامَّة «الحديثة» (eickelman
 .)2000; salvatore 1997, 2001; salvatore and le vine 2005فالفكر والممارسة اإلسالميَّان
ِ
اإلسالمي يمكن أن ي ِّ
فى العالَم
لالتّجاهات العقالنيَّة العمليَّة؛ تماماً كما تلهم المقاربات
ُشكال
َ
مصدر إلهام ِ
ّ

االجتماعي .فبعض هذه الممارسات ،بما فيها ُّ
مع ،وأحياناً تصطدم
العلمانيَّة الفعل
الطرق ُّ
الصوفيَّة ،تتفاعل َ
َّ
بأنماط مختلفة من العلمانيَّة المتضمَّنة في إيديولوجيَّات وممارسات أغلب ال ُّدول ذات مُجتمعات تقطنها أغلبيَّة
مُسلمة ،أو مُجتمعات تقيم بداخلها أقلِّيَّات مُسلمة.
ِ
السجال والخطاب
خالل الفترة الممت َّدة ما بين القرن التَّاسع عشر إلى عصرنا
الحالي؛ يُمكن رصد معايير ِّ
ّ
باعتبارهما نتاجاً لتلك التَّفاعالت واالصطدامات ،ونتاجاً أيضاً ألصناف مُتع ِّددة من األنماط اإلسالميَّة للسُّ لوك

ِ
ِ
ِ
ِّ
االجتماعي،
والضمنيَّة .وهذا بدوره يتطلَّب مجهوداً الستنطاق التَّاريخ
الصريحة منها
المدني
والعموميَّ ،
ّ
ّ
ّ
أو الجينيالوجيَّة ،إلبراز معنى وبنية التَّواصل العا ّم والمشاركة في المجتمعات الَّتي ِّ
تؤطرها التَّقاليد الثَّقافيَّة
ِ
والسياسيَّة اإلسالميَّة.
ال ِّدينيَّة ِّ
وتختلف الفترة الحاليَّة عن سابقاتها في السُّ رعة والكثافة واألعداد الغفيرة لألشخاص المنخرطين في
لكن الجماهير في العهود السَّ ابقة كانت بدورها منخرطة في هذا المشروعَّ .
توسيع حدود التَّقاليدَّ ،
إن إعادة
تشكيل الهويَّة ال ِّدينيَّة وأنماط التَّواصل والسُّ لوكات العامَّة في اإلمبراطوريَّة العثمانيَّة خالل القرن التَّاسع
الصدد .لنأخذ بعين االعتبار ،وعلى سبيل المثال ،إسطنبول :المدينة الَّتي
عشر تكتسي أه ِّميَّة كبيرة بهذا َّ

كانت تقطنها ساكنة مُتع ِّددة دينيَّاً وإثنيَّاً ولغويَّاً ،وأيضاً ساكنة لم يتجاوز فيها عدد المسلمين أعداد غيرهم
ِ
العثماني .ومن الفرضيَّات األكثر شيوعاً؛ هو َّ
أن الجماعات ال ِّدينيَّة
خالل الجزء األكبر من تاريخ العهد
ّ
المختلفة كانت تعيش بشكل مُنفصل في اإلمبراطوريَّة العثمانيَّة ،مع وجود ح ٍّد أدنى من التَّفاعل المتبادَل
ِ
االجتماعي .وهذه الفرضيَّة تصرف
والرَّ وابط والوالءات االجتماعيَّة المتط ِّورة؛ خصوصاً داخل محيطها
ّ
ِ
ِ
والعالئقي للعالقات المجتمعيَّة بإسطنبول العثمانيَّة ،وال تروي الكثير
يناميكي
األنظار عن تثمين الجانب ال ِّد
ّ
ّ
المستمرّ لإلمبراطورية العثمانيَّة من القرن
عن شعور النَّاس بالهويَّة ،وعن الوالءات الجماعيَّة .ففهم التَّحوُّل
ِ
ذات األغلبيَّة المسلمة
التَّاسع عشر حتَّى اآلن؛ يمكن أن يُ َي ِّس َر استيعاباً أفضل إلمكانيَّات التَّحوُّل في البالد ِ
المعاصرة (َّ .)meeker 2002; kirli 2004; cinar 2005
مدني
إن تعلُّ َم كيفيَّة التَّفكير والتَّصرُّ ف بشكل
ٍّ
مثاال حسناً لمزيج دقيق وم َّ
ً
ُعقد ِمن العمليَّات
فى المجال العا ِّم؛ عمليَّة طويلة األ َمد ومُميَّزة تاريخيَّاً ،وتُق ِّدم تركيا
ِّ
والمحفزات لدخول تركيا إلى
واإلمكانيَّات ال َّداخليَّة مع أُخرى «خارجيَّة» .فإذا كانت المفاوضات الرَّ سميَّة
ِ
األوربي تُ ِّ
وفر البنية األفقيَّة؛ َّ
بشكل
فإن التَّوافقات والتَّعامل المرن ألتراك أوربا الَّذين يعودون لوطنهم
االتّحاد
ِ
ّ
ٍ
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االتّصال الجديدة (ِّ )yavuz 2003: 180-184
َ
الحافز
توفر
ُتكرّ ر ويبقون على ِاتّصال بوطنهم عبر وسائل ِ
م ِ
َّ
«الشرق» و«الغرب».
المفترض بين
القاعديَّ والجماهيريَّ إلذابة التَّمييز
َ
َّ
إن التَّجربة الجماعيَّة التَّاريخيَّة للتَّعايش بين المسلمين وغيرهم في اإلمبراطوريَّة العثمانيَّة يمكن تحليلها
استناداً إلى مصالحهم المشتركة؛ باعتبارهم أفراداً في مجتمع نابض بالحياة .أمَّا في الهند؛ فيمكن وصف
حاسم في تطوُّر أفكار العلمانيَّة والتَّديُّن ارتباطاً بالمجال العا ِّم .وفي
العالقة بين الهندوس والمسلمين كعامل ِ
ِ
ِ
مثل هذا المنظور التَّ
ياناتي؛ َّ
فإن أنماط اإلسالم العا ِّم في القرن العشرين تبدو كتبلورات عرضيَّة
اريخي ال ِّد
ّ
ّ
لعمليَّات تاريخيَّة أكثر تعقيداً .فعلى سبيل المثال :لطالما كانت المواجهات اإلمبرياليَّة تكتسي أه ِّميَّة عظيمة
ِ
للتَّطوُّر التَّ
اريخي لل ِنّقاش العا ِّم في المتروبول ( )metropoleوالمستعمرات على ح ٍّد سواء -وهو نفس
ّ
األمريكي للعراق في  2003إلى ال ُّنور؛ رغم َّ
السياسة
أخرجه االحتالل
السياق الَّذي
أن معظم صانعي ِّ
ِّ
َ
ُّ
األمريكيّين المرتبطين بالعراق قد أقرُّ وا بصعوبة فهم االختالف بين السُّ نَّة ِّ
والشيعة ( ،)stein 2006ناهيك
ِ
ُ
ِ
البديهي لدى معظم المتعلِّمين في َّ
الشرق األوسط.
عن خلفيَّات أخرى تدخل في إطار
ّ
وعلى الرَّ غم من هذا التَّنوُّع في الخبرات؛ َّ
فإن معظم المسلمين يشتركون في مفاهيم موروثة حول أفكار
المصلحة العامَّة .فتلك األفكار المشتركة عن الماضي ِّ
تؤطر الفهم المعاصر لِ َما هو عا ٌّم في المجتمعات
المُسلمة ( .)eickelman and salvatore 2002فعلى سبيل المثال ،وعلى الرَّ غم من َّ
أن الباحثين المتد ِيّنين
اإلسالم ِيّين «أي :العلماء» يزعمون َّ
أن هللا أوحى بأفكار المصلحة العامَّة للبشريَّة؛ َّإل أنَّهم في الوقت نفسه
ِ
يني -القادرين بال َّدرجة األولى على استنباط
يعتبرون أنفسهم -بصفتهم رجاال ذوي خبرة في علم التَّأويل ال ِّد ّ
َ
حول :ماذا يترتَّب عن
هذه األفكار .وهؤالء الباحثون ال ِّدينيُّون ينخرطون في سجاالت قويَّة فيما بينهم
المصلحة العامَّة؟ .ومع ذلك؛ فهم ليسوا َّ
الطرف الوحيد المشارك في هذا ال ِنّقاش .فبالرَّ غم من َّ
أن سلطاتهم

ُّ
تظل قويَّة في العالم الحديث؛ َّإل أنَّها تواجه تح ِّديات متزايدة ِمن ِق َبل سلطات دينيَّة وسياسيَّة بديلة؛ غالباً ما
رسمي في العلوم ال ِّدينيَّة التَّقليديَّة.
تكوين
تفتقد إلى
ٍّ
ٍ
إن تزايد ُّ
َّ
توفر وسائل اإلعالم الجديدة ،بما في ذلك الفضائيَّات واإلنترنت واالستخدام الحديث لوسائل
اإلعالم القديمة كالفيديو وأشرطة التَّسجيل َّ ِ
وتي (الكاسيت) واألقراص المضغوطة  cdsو ،dvdsقد
الص ّ

ساهم في َت ِّ
شظي البنيات التَّقليديَّة للسُّ لطة ال ِّدينيَّة .كما أنَّه قد مهَّد لظهور أفكار َّ
خلقة عن السُّ لطة ال ِّدينيَّة
وتمثيل اإلسالم في المجال العا ّم بطرق غير م َّ
ُتوق َعة (.)gonz?lez-quijano 2003; hefner 2003
ِ
َّ
المجزأة منها والسَّ ليمة من جهة،
فهناك العديد من التَّوليفات بين أشكال السُّ لطة ال ِّدينيَّة القديمة منها والجديدة،
ِ
والحقيقي
«الصالح»
وأشكال التَّأثير في المجال العا ِّم من جهة أُخرى؛ ما يجعل ال ِنّقاشات حول طبيعة اإلسالم
َّ
ّ
أكثر تنافسي ًَّة حاليَّاً ِممَّا كان عليه الحال في الماضي.
َ
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ِ
اإلسالمي الحديث في كون المصلحة العامَّة ما زالت تُعرَّ ف بشكل
تتمثَّل إحدى مفارقات المجال العا ِّم
ّ
ِ
متزايد من داخل معايير اإلسالم على الرَّ غم من هذا التَّ ُّ
الخطاباتي في العديد من ال ُّدول والمجتمعات
ضخم
ّ
ذات األغلبيَّة المُسلمة .فبعض ال ُّدول ،كتركيا الجمهوريَّة ،تسعى جاهد ًة إلى إضفاء َّ
والحياديّ
الطابع المحلِّ ِّي
ِ
السياسات ُّ
على المؤسَّ سات واألفكار اإلسالميَّة ،ومع ذلك؛ َّ
التركيَّة الحاليَّة يمكن فهمُها من خالل توافقات
فإن ِّ
متبادلة ومفاوضات ضمنيَّة ،كما ُّ
يدل على ذلك ُّ
تمكن حُ رَّ اس العلمانيَّة وأولئك المشاركين في المجال العا ِّم
والحياة المدنيَّة في تركيا من إيجاد صيغة للتَّكيُّف مع بعضهم البعض من خالل ال ِنّقاش والممارسة العا َّمي ِْن
(.)white 2002

كما تذكر فرىبا عادلخاه ( )2004بال ِنّسبة إليرانَّ ،
فإن الجزء األكثر ق َّو ًة من الحركات ال ِنّسائيَّة ال يتمثَّل
َّ
ُعترف بها ،والَّتي تت ُّم مراقبتها وقمعها من طرف ال َّدولة ،بل يتمثَّل في األنشطة
في
المنظمات الرَّ سميَّة والم َ

ِ
ّ
سمي ،وفي تشكيل الممارسات ال ِّدينيَّة .فكما حدث في الثَّورة الفرنسيَّة؛
غير الرَّ ّ
ال ِنسائيَّة داخل قطاع االقتصاد ِ
ّ
األقل أن تُ ِّ
ِّ
تؤكد عادلخاه َّ
شكل أدوات فاعلة لتغيير األدوار
أن مثل هذه األنشطة «غير الرَّ سميَّة» تستطيع على
ِ
َّ
والمنظمات الرَّ سميَّة.
المرتبطة بالجنس واألفكار عن اإلسالم؛ شأنها شأن البيانات اإليديولوجيَّة المباشرة
ففي جميع األحوال؛ تشهد األفكار اإلسالميَّة عن المصلحة العامَّة تحو ً
ُّال مُستمرَّ اً على مستو َيي المضمون
والصياغة .وعلى الرَّ غم من َّ
أن هذا التَّحوُّل يت ُّم إنكاره بشكل صريح؛ َّإل أنَّه ربَّما يتقاطع في حاالت عديدة
ِّ
ِ
الغربي لمعظم القضايا الرَّ ئيسة كال ِّديمقراطيَّة والتَّسامح مع التَّع ُّدديَّة ال ِّدينيَّة ( .)hefner 2000ولقد
مع الفهم
ّ
حفي السَّ ابق والنَّاشط في ال َّدوائر اإلسالميَّة في شبه الجزيرة العربيَّة،
ذهب صادق سليمان ()1998؛ َّ
الص ُّ
ِ
َّ
اإلسالميَّ ،
بعيداً ج َّداً عندما قالَّ :
وإن الواليات المتَّحدة ،الَّتي
يتجزأ من الوحي
إن ال ِّديمقراطيَّة هي جزء ال
ّ

الزمان قبل أن ينعم ُّ
تطلَّب منها األمر قرنين من َّ
كل مواطنيها ّ
بحق التَّصويت ،هي أفضل مثال لكون إحالل
ِ
ال ِّديمقراطيَّة يستغرق وقتاً
ً
طويال وتجارب تاريخيَّة مشتركة .من غير المرجَّ ح أن تنحسر أه ِّميَّة دور اإلسالم
إن أطروحات سليمان تُ ِّ
ذكرنا َّ
في تحديد أنماط فهم المصلحة العامَّة في السَّ نوات المقبلة؛ إذ َّ
اإلسالمي
أن الفكر
َّ
ِ
ِ
ً
بعيد عن كونه مُنغلقا على المستوى التَّ
والسياسيَّة غير اإلسالميَّة.
السياقات التَّاريخيَّة ِّ
أويلي في وجه ِّ
ّ

يشارك المسلمون في بلورة فكرة المصلحة العامَّة بطرق مُتن ِّوعة ،كما أنَّهم يساهمون في تحديد معاني
شموال في المجتمعات الَّتي ال ي ِّ
ً
ً
مثال
ُشكل المسلمون فيها أغلبيَّة ،كأوربا
المصالح العامَّة األوسع واألكثر

( ،)]1994[ khosrokhavar 1997: kepel 1997أو كسوريا وتركيا ً
مثال؛ حيث يواجهون نُ َخباً ضاربة
األطناب في العلمانيَّة ،أو كإيران؛ حيث توجد نخب كهنوتيَّة تتزايد ال شعبيَّتها رغم ق َّو ِتها (adelkhah
ِ
يني المست ِعر(van der
 .)2004وفي الهند؛ يعيش المسلمون في دولة علمانيَّة تكتوي بلهيب التَّطرُّ ف ال ِّد ّ
.)veer 1994
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«الغرب» يف مجابهة «البق َّية» :تها ُفت مقولة
ِ
السياسيَّة المختلفة
وفييتي في عام 1991؛ أصبحت العديد من األفكار ِّ
االتّحاد السَّ
خالل فترة انهيار ِ
ّ
ً
متداولة بفضل تب ِنّيها نظريَّة َّ
أن اإلسالم -أو ما يفترضه البعض إسالماً -يُح ِّدد هويَّة وسلوك المسلمين على

نحو ال تفعله بقيَّة َ
األديان في العالم بأتباعها.
ٍ

ِّ
يؤكد بول جوهنسون (َّ )1991
غزو» على يد قوى اإلسالم
أن «الحضارة األوربيَّة» تواجه «ثالث أعظم
ٍ
الصين .وهذا
الَّتي يراها مُتمركز ًة في ال ِنّطاق
المتوتّر الممت ِّد على طول  4000ميل من شمال إفريقيا إلى ِّ
ِ
ِ
ِ
اإلسالمي
يوصف بأنَّه مُماثل للتَّهديد النَّاتج عن التَّوسُّ ع
المتمثّل في ال ُّنم ِّو ال ِّد
الغزو
يمغرافي وهجرة العمالة؛ َ
ِ
ّ
ّ
في أوربا في القرن الثَّامن ،وصعود اإلمبراطوريَّة العثمانيَّة في أواخر القرنين السَّ ادس عشر والسَّ ابع عشر.
وعلى غرار صامويل هنتنغتون ( )1993a: 34الَّذي كتب عن «الحدود ال َّدمويَّة» للكتلة اإلسالميَّة الهالليَّة
َّ
الشكل والمُمت َّدة من إفريقيا حتَّى وسط آسيا؛ َّ
فإن جوهنسون ،ولسبب غير مفهوم ،استبعد جنوب شرق آسيا؛
حيث يسكن نصف مُسلمي العالم ،وحيث ال يتجلَّى التَّهديد اآل ِنف ِّ
الذكر.
ِ
ُحرمون من «المفاهيم ذات ِّ
أن النَّاس في هذا القوس َّ
كتب جوهنسون َّ
الغربي» ِمن ِق َبيل
الطراز
الشاسع ي َ
ّ
ِ
«ال ِّديمقراطيَّة والحرّ يَّات َّ
ُحرمُون» في
الشخصيَّة وحكم القانون» ،واستخدامُه لصيغة
المبني للمجهول «ي َ
ّ
ِ
اس من هذه المفاهيم .كما َّ
الحقيقة محاولة للتَّ ُّ
أكد آموس بيرلماتر (َّ )1992
أن «اإلسالم؛
ستر عَ مَّن حر َم النَّ َ
سوا ٌء كان أصوليَّاً أو غير ذلك» ال يتناسب مع «ال ِّديموقراطيَّة التَّمثيليَّة اللِّيبراليَّة المبنيَّة على حقوق اإلنسان
والغربيَّة في روحها» ،ولذلك َّ
فإن الحركات اإلسالميَّة ال ِّدينيَّة «ينبغي أن ي َ
ُقضى عليها في مهدها» .وهؤالء
ِّ
َّ
والمثقفون
المفكرون غير المتعاطفين مع اإلسالم والمسلمين ليسوا الوحيدين الَّذين ينتقدون اإلسالم؛ فالقادة
ِ
ِ
ِ
كالمنفي ُّ
مقال له بعنوان« :اإلسالم
الغنوشي ( )1992يقوم بذلك أيضاً .ففي
ونسي راشد
الت
المسلمون،
ّ
ّ
ّ
ٍ
استحضر مفاهيم من قبيل :دور «الحكومة في اإلسالم» ،كما لو َّ
أن
والحرّ يَّة يمكن أن يكونا صديقين»؛
َ
ِ

َ
َ
وجهة نظر واضحة وأبديَّة.
فرض
«اإلسالم»

من جهته؛ ِّ
يؤكد صامويل هنتنغتون (َّ )1993a: 24-25
أن «الحضارات غير الغربيَّة» قد أصبحت
فإن هنتنغتون رأى َّ
فاعلة سياسيَّة أكثر فأكثر .وتحديثاً لفكرة التَّقاليد الحضاريَّة ألرنولد توينبي()1947؛ َّ
أن
اقترح أن يُط ِّور الغرب استراتيجيَّات
«اإلسالم» و«الكونفشيوسيَّة» أطروحات مناقضة للغرب ،وبالتَّالي؛
َ
لتحريض الواحدة ض َّد األخرىَّ .
تمكن توينبي ،والَّذي اعتمد عليه هنتنغتون ،من تحديد إحدى وعشرين
حضارة مختلفة ،منها ستَّة من المفترض أنَّها مازالت على قيد الحياة إلى اليوم .وبفضل قراءة متأ ِنّية لتوينبي؛
بالص َور
انتبه هنتنغتون إلى ضرورة تج ُّنب فكرة استحضار تاريخانيَّة الجيل السَّ ابق األخالقيَّة؛ والمشحونة ُّ

َّ
النَّمطيَّة .وهكذا؛ فقد كتب توينبي َّ
«حققوا انتصاراتهم المدهشة بفضل
أن العثمان ِيّين فشلوا كحضارة ألنَّهم
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تقمُّصهم لطبيعة حيوانيَّة ،وحصر عقولهم في السُّ لوكات الغريزيَّة األحاديَّة المسار» .وبناء على ذلك؛ أنزلهم
َّ
«الموقفة» ،والَّتي تتضمَّن أيضاً َّ ً
كل ِمن البولينيز ِيّين ( )polynesiansواألسكيمو
توينبي إلى فئة الحضارات
( )eskimosوالبدو الرُّ حَّ ل ( )nomadsواإلسبرط ِيّين (.)spartans( )toynbee 1947: 566-567
َ
«اآلخر»
شجّ عُ البساطة الواضحة ألنساق مثل أنساق توينبي وهنتنغتون على تمثيل حضارات وأديان
تُ ِ
الصدد؛ َّ
فإن وصفة
باعتبارها كينونات أبديَّة ،كما سبق أن مثَّلها االستشراق في جيل سابق .وفي هذا َّ
هنتنغتون َّ
الهشة حول «الغرب في مجابهة البقيَّة» خ َّداعة ومُضلِّلة في بساطتها المانويَّة ،شأنها شأن وصفة
َّ
«مكة أو المك َننة» ( ،)mecca or mechanization 1964: 405والَّتي عملت على
دانيال ليرنر عن
صرف االنتباه عن االختالفات ال َّداخليَّة والتَّاريخيَّة ،بين ما يُنظر إليها على أنَّها حضارات ،وذلك ال ِنّقاش
المحتدم داخلها.
ومع ذلك؛ َّ
فإن إحدى النَّتائج اإليجابيَّة لصيغة هنتنغتون؛ كانت هي إعادة توطين مفهوم الثَّقافة -وإن كان
السياسة الخارجيَّة والعالقات ال ُّدوليَّة ،والتَّأكيد على َّ
أن
مفهوماً متجاوزاً ومليئاً بالنَّقائص -داخل مجال دراسة ِّ

جسد دوراً
ويّ  .ومع ذلك؛ فالحضارات ال تُ ِّ
ال َّدولة الوطنيَّة لم تعد القطب الوحيد المُح ِّدد للهويَّة في الفكر ِّ
الس َ
ياس ِ
ً
فاعال فوق خشبة مسرح اإلنسانيَّة .فالفاعلون الحقيقيُّون هم حملة التَّقاليد الحضاريَّة ،وحتَّى في المجتمعات
الَّتي تُصنَّف على أنَّها «تقليديَّة» -أو الَّتي يمكن بصيغة مغايرة نعتها َّ
بالشعبويَّة (-)populist؛ نلحظ داخلها

اختالفاً وتنافساً ونقاشات داخليَّة مُستمرَّ ة حول تحديد القيم الرَّ ئيسة وحول تحديد الجهة «المخوَّل لها» التَّعبير
عن تلك القيم وكيفيَّة تفعيلها.

«الحقيقي» يف املجال العا ِّم:
ال َّتنافس حول اإلسالم
ِّ
تصطف الممارسات وال ِنّقاشات ،سوا ٌء منها المعاصرة أو تلك المشهورة تاريخيَّاً بين المسلمين ،ض َّد ّ
ُّ
كل
ِ
َ
ومشتركة بين جميع المجتمعات المسلمة حول المصلحة العامَّة ،حتَّى لو
الجهود إليجاد فكرة فريدة وشاملة
ِّ
المفكرين المؤدلَجين ،سواء منهم الَّذين ي َّدعون تمثيل اإلسالم أو أولئك الَّذين يهاجمونه ،مثل هذه
تبنَّى بعض
السجاالت
المزاعم الماهويَّة ( .)eickelman and piscatori 2004: 46-79وفي هذه الحالة ،ومثل هذه ِّ
«الحقيقي»؛ غالباً ما تُساهم في تص ُّدع التَّصوُّرات ِّ
الضمنيَّة
«الصالح» أو
ُمثّله اإلسالم
َّ
أو الخالفات حول ما ي ِ
ُّ

أو حتَّى المُموَّهة عن المجال العا ِّم ،كما يحدث في العديد من المجتمعات في العالَم المسلم .ومن شأن تحليل
السجاالت؛ أن يُسلَّ َط َّ
الضوء على األدعياء المتنافسين على
السجاالت
والسياقات الَّتي تت ُّم فيها هذه ِّ
ِّ
هذه ِّ
التَّح ُّدث في المجال العا ِّم ،وبالتَّالي؛ سيكشف عن خيوط اإلجماع ونقاط االختالف والقطيعة.
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ِّ
َّ
المتلقي الَّذي تستهدفه
ديني عا ٍّم ال يُمكن فهمُها بدون تحليل الجمهور
نقاش ٍّ
إن مشاركة السُّ لطات ال ِّدينيَّة في ٍ
هذه الخطابات ،واألواصر الَّتي تربط األتباع بشخصيَّة القادة ال ِّدين ِيّين .فوسائل اإلعالم الجديدة ،بما في ذلك
الصوتيَّة والجرائد َّ
الشعبيَّة واإلذاعات المحلِّيَّة ،قد تتضافر مع وسائل إعالم
المواعظ المُسجَّ لة على األشرطة َّ
أكثر تقليديَّة (كالقيل والقال ،أو الفتاوى المنشورة أو التَّأويالت ال ِّدينيَّة) لتوسيع مجاالت المشاركة وجعلها
َّ
ولكن ال َّدرجة الَّتي يمكن أن تُغ ِيّ َر بها مشاركة أو تأثير هذه الجماهير الجديدة مفاهي َم المصلحة
أكثر تعقيداً.
َ
العامَّة وتفعيلها؛ ُّ
سؤاال يجب دائماً طرحُ ه ً
ً
بدال من التَّسليم به (eickelman and salvatore 2002:
تظل
ُغرقة في التَّقليديَّة،
 .)105-110فالمتكلِّمون الجُ ُدد يولدون في المساحة بين ال َّدولة والسُّ لطات ال ِّدينيَّة الم َ
وبالتَّالي؛ ينجحون في تمثيل مراكز سلطة بديلة.

ِ
إن السُّ لطة ال ِّدينيَّة تستطيع أن تُ ِّ
َّ
يني العا ِّم بطرق مختلفة .فعلى
شكل طرفاً أساسيَّاً في تأسيس الخطاب ال ِّد ّ
ِ
سبيل المثال :تُ ِّ
يني العا ِّم بين أشكال حديثة من صياغة المفاهيم وطرح
وفق مشاركة ُّ
الصوف ِيّين في ال ِنّقاش ال ِّد ّ
ديني مُتَّسم بالتَّراتبيَّة َّ
والشخصنة الحا َّدة.
حجج دينيَّة ،وذلك بنا ًء على درجة العضويَّة في
إطار ٍّ
ٍ
أحقيَّتها باحثون دينيُّون تقليديُّون أو َّ
إن العالقة بين السُّ لطة ال ِّدينيَّة -سواء ا َّدعى ِّ
َّ
مثقفون دينيُّون «جُ ُدد»
ُّ
تظل بالتَّالي عالقة ج ُّد غامضة وأكثر
السياسيُّون -والمجال العا ِّم؛
( )]1992[ roy 1994أو نُظراؤهم ِّ
تعقيداً ممَّا قد تجعلنا النَّظريَّات الهابرماسيَّة التَّقليديَّة نعتقد ،على الرَّ غم من التَّعقيدات النَّظريَّة لهذه األخيرة.
ً
راعية لإليديولوجيا اإلسالميَّة ،مثل باكستان وإيرانَّ ،
فإن األفراد
وحتَّى في البالد الَّتي تكون فيها ال َّدولة
ِ
يني العا ِّم من
والجماعات والمجتمعات غالباً ما يستأثرون بهذه اإليديولوجيا لتعزيز موقعهم في ال ِنّقاش ال ِّد ّ
خاصة؛ يُضفون عليها
خالل ا ِّدعاء االعتماديَّة اإلسالميَّة من أجل تعريف المصلحة العامَّة ،أو لقضاء مآرب
َّ
صفة المصالح العامَّة ،وهذه وسيلة مُنتشرة في ّ
كل المجاالت العامَّة أينما و ُِجدَت (.)masud 2005
ِ
َ
قبل أيلول/سبتمبر 2001؛ أصبح تنامي أعداد المسلمين في أوربا وشمال أمريكا يطرح تساؤالت عديدة
حول الهويَّة الوطنيَّة والمواطنة وتع ُّدد الوالءات ،كما هو الحال في ّ
كل من فرنسا وألمانيا ً
مثال .ومنذ ذلك
ٍ

الحين؛ ضاعف تواتر األحداث من هشاشة المسلمين المقيمين في َّ
الشتات .وفي بعض الحاالت؛ أ َّدى ذلك إلى

السياسيَّة للمجتمعات المعنيَّة،
مضاعفة المجهودات لتنظيم الجاليات من أجل
أكثر فعاليَّة في الحياة ِّ
ٍ
انخراط َ
َّ ِ
فضح هشاشة خطابات التَّع ُّدديَّة
اتي؛ َما ساهم في
موجات من
وفي حاالت أُخرى؛ خلق
ٍ
االستغراب-الذ ّ
ِ
الثَّقافيَّة .ومع ذلك؛ فحتَّى في مثل هذه ُّ
الصعبة ،كان من النَّتائج اإليجابيَّة لالغتراب المزدوج في
الظروف َّ
خاص ًة حين يصبح
ُستقبلة :تشجيع االنخراط في قضايا المسلمين عبر الوطنيَّة،
َّ
الوطن وداخل المجتمعات الم ِ
الصعبة لمسلمي َّ
المسلمون ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان .وبنا ًء على ذلك؛ َّ
الشتات،
فإن هشاشة الوضعيَّة َّ
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عزز على المدى َّ
َ
والَّتي تفاقمت منذ أحداث أيلول/سبتمبر  ،2001قد تُ ّ
المشاركة في الفضاءات
الطويل
ِ
اإلسالميَّة العامَّة وعبر الوطنيَّة.
باختصار :ليس هناك إسال ٌم عا ٌّم مُفرد ،ولكن باألحرى ،هناك تع ُّدد األشكال المتداخلة من الممارسات
السياسيَّة والتَّاريخيَّة المتن ِّوعة للمجتمعات المسلمة؛ وعالقتها بمجتمعات
مثّل المسارات ِّ
والخطابات الَّتي تُ ِ
أُخرى وتأثيرها فيها .فال ِنّقاشات في المجال العا ّم حول المصلحة العامَّة تشمل َّ ً
كل من األقوال واألفعال .كما
ِ
ِ
ُّ
َّ
والطرق الجديدة في التَّفكير حول السُّ لطة ال ِّدينيَّة
واالتّصال
أن الممارسات الجديدة واألشكال الجديدة للنَّشر
ِ
بشكل عميق.
والسياسيَّة؛ قد ساهمت في تحديد مالمح هذه ال ِنّقاشات
ِّ
ٍ
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