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�ضياء الدين �ساردار مطارحة الإ�سالم والم�ستقبل
تخبرنا القراءة المتفح�صة للفكر الإ�سالمي الحديث �أنه وقع منذ ع�صر النه�ضة في
أ�سيرا لنزعتين؛ النزعة الأولى هي هيمنة مبحث ال�سيا�سة والدولة
نهاية القرن التا�سع ع�شر � ً

على اهتماماته ،والنزعة الثانية هي النزعة الما�ضوية التراثية ،وربما ترتبط النزعتان ببع�ضهما
البع�ض .لقد دار المجهود الفكري لرواد الإ�صالح الأوائل حول �س�ؤال النه�ضة ،على خلفية
فهما ل�شمولية التحدي،
التحدي الح�ضاري الذي مثله الغرب .لقد كان هذا ال�س�ؤال �أكثر ً

ات�ساعا في فهمه للإ�سالم؛ كر�ؤية كونية ذات ت�ضمينات اجتماعية وح�ضارية ،غير �أن
و�أكثر
ً
ظهور الإ�سالم ال�سيا�سي وغلبته على �ساحة النقا�ش والعمل اختزل ال�س�ؤال والإجابة .وفي حين
ارتكز الفكر النه�ضوي الأول على �إعادة تف�سير وت�أويل التراث الديني بما يتنا�سب والحداثة
من �أجل طرح �سبل لنه�ضة �شعوب الإ�سالم ،عمل الإ�سالم ال�سيا�سي على ا�ستدعاء الما�ضي
وتركيزه على لحظات تاريخية وتقديمها كنماذج يجب �أن يبنى عليها الواقع والم�ستقبل .لقد
لما�ض ال تتوفر �شرائط عودته �إن لم تكن
أ�سيرا
ٍ
�أوقع الإ�سالم ال�سيا�سي م�ستقبل الأمة الإ�سالمية � ً
لت�ستحيل .ومن ناحية �أخرى �أدت هيمنة طرح الإ�سالم ال�سيا�سي �إلى وقوع الفكر الإ�سالمي

أ�سيرا لثنائيات ت�ضع الم�ستقبل في مواجهة الما�ضي ،والتراث في مواجهة الحداثة ،والأ�صالة
� ً
في مواجهة التحديث ،وال�شرق في مواجهة الغرب� .إن �صورة الم�ستقبل في الت�صورات التي
لما�ض يوتوبي خال�صي
طرحها الإ�سالم ال�سيا�سي على اختالف مدار�سه وم�شاربه هي تكرار
ٍ
ال يتنا�سب ومفهوم الإ�سالم للإن�سان والتاريخ؛ حيث «كل يوم هو في �ش�أن».

لقد �أق�صت النزعتان ال�سيا�سية والما�ضوية �س�ؤال الم�ستقبل من اهتمامات الفكر الإ�سالمي
المعا�صر ،وال نجد �أقل العناوين التي تتناول طرح م�ستقبل الإ�سالم وح�ضارته .حاول محمد
�إقبال في كتابه «تجديد الفكر الديني في الإ�سالم» �أن يعيد ت�أويل �أ�صول الإ�سالم باعتباره ر�ؤية
كونية للزمان والتاريخ والإن�سان بما يتنا�سب وروح الفل�سفة الحديثة ،وك�أ�سا�س لنه�ضة ال
ترتكز على الت�أويل ال�سيا�سي للدين ،غير �أن م�سلمي الهند لم ي�أخذوا من فكره ،بخالف �شعره
الروحاني� ،إال دعوته ال�سيا�سية لتكوين دولة لم�سلمي الهند .ولم يلتفت الم�سلمون في �أنحاء
العالم �إلى كتاب محمد �أ�سد ال�سائر على نف�س النهج «الإ�سالم على مفترق الطرق» .غير �أن
�أعمال �سيد قطب الطوباوية التب�شيرية «معالم في الطريق» و«الم�ستقبل لهذا الدين» وغيرهما
�صدى وا�س ًعا ،و�ساهمت في تر�سيخ النزعة الما�ضوية الم�سي�سة للدين� .إن �أغلب مجهود
القت ً

الم�سلمين الفكري في القرن الع�شرين قد دار حول طرح الإ�سالم في مواجهة ثنائية مع العلمانية
والديمقراطية و�صراعات الهوية ،دون �أن يحاول هذا المجهود بناء نقد يتوجه للم�ستقبل .وال
يقت�صر الأمر على المفكرين «الإ�سالميين»؛ �إذ �إن النقاد الحداثيين للإ�سالم ،لم يتجهوا لتطوير
نقدهم الفكري نحو الم�ستقبل ،فوقعوا في فخ الجداالت الدائرية الثنائية.
ومن هنا ت�أتي �أهمية تناول �أحد �أهم مفكري الإ�سالم في الغرب وهو �ضياء الدين
نموذجا فكر ًّيا لإعادة طرح الإ�سالم على �أ�سا�س م�ستقبلي .يتركز فكر
�ساردار((( ،باعتباره
ً
((( ولد �ضياء الدين �ساردار  Ziauddin Sardarيف � 31أكتوبر  1951يف باك�ستان ،وربي ون�ش�أ يف هاكني  ،Hackneyب�رشق لندن� .أظهر
منذ �صغره اهتما ًما بالعلوم الطبيعية ،فدر�س الفيزياء واملعلومات بجامعة املدينة بلندن ،ثم انتقل �إىل اململكة العربية ال�سعودية 1974؛ حيث
عمل خلم�س �سنوات يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة يف معهد �أبحاث احلج ،وخالل هذه الفرتة انتقل يف �أرجاء العامل الإ�سالمي؛ ليجمع
مادة كتابه الأول ) ،(Science, Technology, and Development in the Muslim Worldعام  .1977وبنهاية هذه الفرتة �أ�صدر
كتابه الذي و�ضعه يف عداد امل�شهورين بني م�سلمي الغرب  ،)(The Future of Muslim Civilizationعام  .1979وبعدها �أ�صبح
مرا�سل جملتي العلوم ال�شهريتني  Natureو New Scientistيف منطقة ال�رشق الأو�سط ،و�أن�ش�أ مع جمموعة من الباحثني يف بداية الثمانينيات
جملة  Inquiryاملعنية ب�شئون الفكر وال�سيا�سة يف البلدان الإ�سالمية ،يف الوقت الذي عمل فيه مرا�س ً
ال يف تليفزيون لندن ،و�أ�س�س مرك ًزا
لل�سيا�سات والدرا�سات امل�ستقبلية يف جامعة  East-Westب�شيكاغو الأمريكية .وانتقل �ساردار يف �أواخر الثمانينيات �إىل كواالالمبور
م�ست�شارا لل�سيد �أنور �إبراهيم؛ نائب رئي�س الوزراء الأ�سبق وزعيم املعار�ضة احلايل .ويف هذا العقد انت�رشت
العا�صمة املاليزية؛ حيث عمل
ً
كتاباته و�أ�صبح كاتب عمود �صحفي يف جملة  ،New Statesmanوجريدت َْي  The Guardianو The Independentحتى الآن ،وحرر
جملة  Futuresاملجلة الأ�شهر يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية عام  ،1999وهو العام نف�سه الذي بد�أ العمل فيه ك�أ�ستاذ زائر لدرا�سات ما بعد
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�ساردار غير ذائع ال�صيت في عالمنا العربي حول «بناء م�ستقبل الإ�سالم على �أ�سا�س تجديد
�أ�صوله و�إعادة ت�أويلها؛ ك�أ�س�س لبناء م�ستقبل مزدهر ل�شعوبه في ظل عالم مت�سارع التغير،
ويت�سم بالتعقد والت�شابك في عالقاته وق�ضاياه» .ويعبر فكر �ساردار عن مزيج ثري من
المعارف والعلوم .وهو يرى نف�سه �أنه �أقرب �إلى �أبي الريحان البيروني(((؛ عالم الإ�سالم
المو�سوعي الذي عبر عن تداخل العلوم والمعارف حتى الهويات؛ فيكتب �ساردار �أنه يحمل
هويات متنوعة ومت�شابكة؛ فرغم �أنه يعي�ش في الغرب ،ف�إنه لي�س من الغرب ،ورغم التزامه
الديني ،ف�إنه بعيد عن الأ�صولية الدينية ،ورغم خلفيته الأكاديمية ،فلم يقع في �شرك الأكاديمية
الهرمية ،ورغم ا�ستخدامه لأدوات ما بعد الحداثة ،ف�إنه لي�س ما بعد الحداثي على الإطالق.
دائما �أنه على الهام�ش ،و�أنه تعبير عن «الآخر» في مواجهة الأنماط الفكرية
�إنه ي�صف نف�سه ً
دائما �أن يخرج من هيمنة
ال�سائدة� ،سواء في عالم الإ�سالم �أو في الغرب ،وبالتالي يحاول ً
المركز ال�سائد ،و�أن تعك�س �أعماله �أ�صواتًا نقدية غير �سائدة.

وينطلق �ساردار في هذا الم�سعى من الإيمان بالهوية الإن�سانية الجامعة المبنية على
التنوع والتعددية ،وبالتالي يبتعد عن �سرديات الهوية المغلقة� ،سواء كانت غربية �أو �إ�سالمية.
حاليا ك�أ�ستاذ للقانون واملجتمع يف جامعة  .Middlesexوبالإ�ضافة �إىل العمل الأكادميي
الكولونيالية يف جامعة مدينة لندن .كما يعمل ًّ
وال�صحايف ،برز �ساردار ك�إعالمي؛ حيث قدم برامج �إذاعية وتليفزيونية و�أنتج وقدم �أفال ًما وثائقية لهيئة الإذاعة الربيطانية  BBCوبرامج
حوارية ،مثل .Conversations of Islam، Encounters with Islam :كما قدم برامج حوارية على تليفزيون  ،Sky Newsويف �أثناء
ع�ضوا يف جلنة اململكة املتحدة
رحالته الآ�سيوية كان قد �أعد برامج م�شابهة لتليفزيونات ماليزية وباك�ستانية .ويف عام  ،2005اختري �ساردار
ً
ؤخرا جملة
�
م
أ�صدر
�
و
النقدي،
إ�سالمي
حاليا املعهد الإ�سالمي بلندن؛ وهو جمعية خمت�صة بتطوير الفكر ال
للم�ساواة وحقوق الإن�سان ،ويرت�أ�س ًّ
ً
 Critical Muslimبنف�س التوجه ،كما يرت�أ�س جمعية  ،Black Umbrella Trustالتي ت�صدر جملة  The Third Textاملخت�صة بتقدم
�أطروحات نقدية يف الأدب والثقافة .طرح �ساردار �سريته الذاتية يف كتابني؛ هما Desperately Seeking Paradise: Journeys of a
) Balti Britain: A Provocative Journey Through Asian Britain (2008و ) .Sceptical Muslim (2004ي�صف �ساردار
نف�سه باعتباره مثقفًا نقد ًّيا ،فيما اعتربته جريدة الإندبندنت مثقف بريطانيا امل�سلم ،واختارته جملة  Prospectك�أحد �أهم مائة مثقف �شعبي
يف بريطانيا.
انظر املوقع الإلكرتوين اخلا�ص ب�ضياء الدين �ساردار:
Ziauddin Sardar, http://ziauddinsardar.com

وريا�ضيا
فلكيا ورحالة
(((	�أبو الريحان حممد بن �أحمد َ
ًّ
البيرْ ُ وين ( )1048 - 973من �أكرث علماء الإ�سالم مو�سوعية ،ا�شتهر بالإ�ضافة �إىل كونه ًّ
مبو�سوعته عن تاريخ الأمم “الآثار الباقية عن القرون اخلالية” ومو�سوعته عن ح�ضارة الهند “حتقيق ما للهند من مقولة”.
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وهو �إن كان قد نقد �سرديات الحداثة وما بعد الحداثة الغربية في كثير من �أعماله التي تربو على
الأربعين م�ؤلفًا ،فقد نقد الفكر الأ�صولي الإ�سالمي المبني على ر�ؤى �أحادية هوياتية مغلقة في
�أعمال عديدة؛ حيث �سعى �إلى �إنقاذ نظرية المعرفة الإ�سالمية من هيمنة الأ�صوليين والعلمانيين
والحداثيين وما بعد الحداثيين وال�سا�سة االنتهازيين .لقد وقع الفكر الإ�سالمي في م�أزق خطير
أ�سيرا للأ�صولية ،وبالتالي ُو�ضعت
مع �إغالق باب االجتهاد؛ حيث وقع الإ�سالم كر�ؤية كونية � ً

وتحد كبير .ولمواجهة هذا التحدى يجب �أن ينقد الإ�سالم
الح�ضارة الإ�سالمية في م�أزق كبير
ٍّ
من داخله .ويرى �ساردار �أن ما ك�شفته �أحداث �سبتمبر� /أيلول وما بعدها �أن الم�سلمين قد
ابتعدوا �إلى حد كبير عن روح الإ�سالم باعتباره قوة تحررية وديناميكة فكرية لتر�سيخ الم�ساواة
والعدالة وقيم الإن�سانية ،لقد ا�ستبطن الم�سلمون كل تمثيالت الغرب اال�ست�شراقية((( لهم� .إن
الإ�سالم اليوم قد �أ�صيب بمر�ض ع�ضال تبدو معه هذه التمثيالت التي تم بنا�ؤها عبر قرون
�صحيحة و�صادقة(((� .إن الم�ستقبليات الإ�سالمية تعمل كمحاولة لعالج داء الإ�سالم الع�ضال:
الأ�صولية واالنغالق الفكري.
يهدف م�شروع �ساردار �إلى ع�صرنة الإ�سالم ونقد الح�ضارة الغربية المهيمنة ،وهو يرى
�أن الهدفين هما وجهان لعملة واحدة� .إن نقد الح�ضارة الغربية يجب �أن يتم من خالل وجهة
((( �ضياء الدين �ساردار ،اال�ست�رشاق� :صورة ال�رشق يف الآداب واملعارف الغربية ،ترجمة فخري �صالح (�أبو ظبي :م�رشوع كلمة .)2012 ،ي�ستكمل
�ساردار يف هذا الكتاب الذي �أ�صدره عام  1999م�سرية من �سبقه من نقاد اال�ست�رشاق (�أنور عبد امللك ،و�إدوارد �سعيد ،و�سعيد العطا�س،
وه�شام جعيط ،وغريهم) ،وهو يتناول هذا النقد ويزيد عليه بتو�ضيح ا�ستمرار التمثيالت اال�ست�رشاقية للإ�سالم وح�ضارات ال�رشق يف مرحلة
ما بعد احلداثة ويف �ألوان الثقافة ال�شعبية خا�صة يف الأدب وفن ال�سينما .ويت�ضح من هذا النقد ا�ستيعاب �ساردار للفنون الغربية املعا�رصة،
أي�ضا هجو ًما على ناقد اال�ست�رشاق الأ�شهر
وقدرته على نقدها وحتليلها بر�ؤية تتجاوز فكرة الدفاع عن الإ�سالم .غري �أنه ي�سوق يف هذا الكتاب � ً
متهما �أعماله بال�ضجة غري املربرة وعدم الأ�صالة ،وبالتحامل على الإ�سالم واجلهل به� « ،إن ارتباطه الرومان�سي بالثقافة الغربية
�إدوارد �سعيد ً
الرفيعة يعميه ال عن ر�ؤية �أن اال�ست�رشاق مثله مثل الكولونيالية قد حطم احل�ضارة الغربية نف�سها و�أفرغها من قيمها الإن�سانية ،بل عن كون
داخليا من عنا�رص ر�ؤية الإ�سالم للعامل� ..إن �سعيدً ا ال يرف�ض االعرتاف بهذا التاريخ ،بل �إنه ال ي�سمح للإ�سالم ور�ؤيته للعامل
عن�رصا
الإن�سانية
ً
ًّ
وتاريخه وباحثيه وعلمائه امل�ستنريين �أن يتكلم بل�سانه وهو ي�رص على تقدمي حماكاة �ساخرة ب�شعة للإ�سالم من �صنعه هو ..كما �أن معاجلة �سعيد
للإ�سالم تك�شف عن جهل بالتاريخ الإ�سالمي وروحيته والنظرية ال�سيا�سية الإ�سالمية ،دع عنك البحث والدرا�سات الإ�سالمية حول املقاومة
وبدائلها» ،انظر.137 ،136 :
((( Sohail Inayatullah and Gail Boxwell, Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar
Reader (London: Pluto Press, 2003): 1–2.
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نظر نقدية تمييزية تفرق بين الحق والباطل وال�صحيح والخط أ� بما ال يعني رف�ض الغرب ،بل
إن�سانيا من خالل مبد أ� الإ�سالم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر� .أما ع�صرنة
التعامل معه � ًّ
الإ�سالم فهي عملية م�ستقبلية لن تتم في الحا�ضر الذي ي�شهد المزيد من �ضعف العالم الإ�سالمي

حجرا من خالل مفاهيم
حجرا
وتفتته .يرى �ساردار �أن الح�ضارة الإ�سالمية يجب �أن يتم بنا�ؤها
ً
ً

الإ�سالم الأ�سا�سية باعتبارها ح�ضارة الم�ستقبل ،غير �أن �أخطر ما يواجهه هذا الم�ستقبل �أنه عر�ضة
لال�ستعمار من قبل الغرب .وهو ما يراه ك�أزمة في حقل الدرا�سات الم�ستقبلية.
خال�صا ،بمفهوم
علما
ً
يرى �ساردار �أن الدرا�سات الم�ستقبلية  Futures Studiesلي�ست ً

العلوم الطبيعية ،بل هي تعبير عن تداخل العلوم البينية؛ ف�أي علم  -مهما كان  -عبارة عن ب ًنى
اجتماعية ا�صطناعية تت�سم بالتعقد والتداخل .وبالن�سبة �إلى الدرا�سات الم�ستقبلية ف�إن التعامل
معها بداي ًة يقت�ضي «في �أن نهمل الفكرة القائلة ب�أن الدرا�سات الم�ستقبلية هي علم discipline

له حدود جامدة ونظريات ثابتة ،وم�صطلحات �سرية غام�ضة ورجال عظام قاموا بو�ضع �أ�س�سه
وكيانه المهيب»(((.
ولكن ككل البنى االجتماعية اال�صطناعية ،ف�إن الدرا�سات الم�ستقبلية بو�ضعها الحالي
قد �صاغتها الر�ؤية الكونية الغربية ،وهي الأزمة الأ�سا�سية التي تواجه العاملين في هذا الحقل
ٌّ
محتل وتحريره هو التحدي الأكبر الذي يواجه العاملين القادمين من خلفيات ثقافية غير
«�إنه
غربية(((� ».إن ا�ستعمار الم�ستقبل هو ا�ستمرار ال�ستعمار الحا�ضر ،فالح�ضارة الغربية ما زالت
هي المهيمنة ،والمنتجات التكنولوجية والعلمية وتكنولوجيا االت�صاالت والأخبار تحمل
أفكارا غربية .هذه التحيزات والتف�ضيالت �سادت العالم منذ مرحلة
في خلفياتها تحيزات و� ً
((( Ziauddin Sardar, “The Namesake: Futures; Futures Studies; Futurology; Futuristic; Foresight. What's In The
Name?” Futures 42 (2010): 177–184.
((( Ziauddin Sardar, “The Problem of Futures Studies”, in Islam, Postmodernism and Other Futures: A
Ziauddin Sardar Reader, by Sohail Inayatullah and Gail Boxwell (London: Pluto Press, 2003): 247.
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اال�ستعمار ،غير �أن التغريب يتم تحت ا�سم العولمة .ومن ال�سذاجة �أن ن�ساوي بين التغريب
والعولمة غير �أن النتائج في الحالتين واحدة؛ �إن العولمة  -باعتبارها العملية التي يتم من
خاللها تحويل العالم �إلى قرية �صغيرة تُلغى فيها الحدود وتتقل�ص الم�سافات  -تقوم بدورها
بت�شكيل العالم كله في ثقافة و�صورة واحدة هي �صورة الغرب((( ،وهي تحافظ على كل
�أ�شكال �إمبريالية الغرب االقت�صادية والثقافية بل تتجاوزها؛ حيث تدعم �شك ً
واحدا للحياة
ال
ً
على ح�ساب الر�ؤى الأخرى� .إنها ال تهم�ش التقاليد غير الغربية ،ولكنها تقتل الخيارات
أ�سيرا لر�ؤية واحدة؛ هي ر�ؤية الغرب� .إن الدرا�سات
الأخ��رى؛ بحيث ي�صبح الم�ستقبل � ً
الم�ستقبلية مثلها مثل حقل الدرا�سات الثقافية تطورت كحركة فكرية واجتماعية ت�ؤكد على
تعدد البدائل الم�ستقبلية .ومع المرحلة التي بد�أت فيها م�أ�س�سة الحقل في �أروقة الم�ؤ�س�سات
وال�شركات الأمريكية ،فقد ذهب هذا الت�أكيد �أدراج الرياح؛ بحيث �أ�صبحت الدرا�سات
�صنوا للم�صالح الغربية((( .ومن ثم يرى �ساردار �أن هيمنة الم�صالح االقت�صادية
الم�ستقبلية
ً
للغرب ممث ً
ال في �شركاته الكبرى قد نجحت في اال�ستيالء على العلم واحتالله .وي�ضرب
مثا ًال على هذا بالهيمنة التي حولت الحقل �إلى �أداة في يد ال�شركات الأمريكية العمالقة «لقد
�أدى �إلحاق الدرا�سات الم�ستقبلية بال�شركات  ،corporatizationلي�س فقط �إلى �سيادة االعتقاد
�أن �أمريكا هي موطن الدرا�سات الم�ستقبلية الطبيعي فقط ولكن �أنها هي الم�ستقبل نف�سه� .إن
هذا هو االعتقاد ال�سائد لدى م�ؤ�س�سات؛ مثل جمعية الم�ستقبل العالمي  .WFSو�أ�صبحت
دورية الجمعية  The Futuristو�إ�صدارتها تعمل على تحويل الحقل �إلى علم يخدم م�صالح
الثقافة ال�سائدة مثله مثل الأنثربولوجيا واال�ست�شراق”(((.

)Ibid: 250. (7
((( Ibid: 251.
((( Ibid: 252.
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�إن �أخطر ما يعنيه ا�ستعمار الم�ستقبل �أنه ي�سلب �إمكانية الحركة والفعل من الثقافات
الأخرى .يدعو �ساردار �إلى تحويل الدرا�سات الم�ستقبلية �إلى حركة خالقة من �ش�أنها �أن تقاوم
الواقع الحالي .وكي يتحقق هذا يجب �أن يتم تغيير �أطرها المفاهيمية؛ بحيث تخرج من الأطر
الغربية المهيمنة ،و�إال ف ََ�س َت َظ ُّل غريبة عن تناول المجتمعات غير الغربية .و�إذا كان الم�ستقبل هو
�سليما �إال �إذا نبع من �أعماق الثقافة الأ�صيلة ،و يعني
حالة من الوعي ،ف�إن هذا الوعي ال يكون ً

هذا �أن ترتكز الدرا�سات الم�ستقبلية على التنوع والتعددية؛ بحيث تعك�س المفاهيم والأدوات
الم�ستخدمة م�صالح واهتمامات كل ثقافة� .إذ لم ي�أخذ مفكرو المجتمعات الغربية الم�ستقبل
على محمل الجد ،ف�إن مجتمعاتهم �ستقع �أ�سيرة لم�ستقبل الآخر� ،أي م�صالحه(� .((1إن �أخطر
ما خلفته الكولونيالية هي �أنها جعلت الم�ستعمرين يفكرون بنف�س المفاهيم الكولونيالية؛
فعلى خطى ابن خلدون ي�ؤمن �ساردار بالحركة الدائرية للتاريخ ،ومن ثم يرى �أن الغرب قد
حاليا فيما ينتقل مركز العالم �إلى �آ�سيا؛ حيث
ا�ستنفذ دورة �صعوده التاريخية ويواجه االنهيار ًّ

ال�صين والهند ال�صاعدتان بقوة .و�سيكون القرن الحالي �آ�سيو ًّيا بقدر ما كانت القرون الما�ضية
�أوروبية ،غير �أن القوى الآ�سيوية ال�صاعدة ،على الرغم من ثقتها الكبيرة في نموها ،ف�إنها ما
زالت �أ�سيرة لمفاهيم القوة الغربية ،وال تعدو نظرتها �إال نف�س تلك ال�سائدة في علم الم�ستقبل
الغربي .ولك�سر هذه الدائرة يجب �أن تكون �آ�سيا هي م�صدر م�ستقبلها البديل .يقت�ضي هذا
جهدا فكر ًّيا خالقًا ي�صل الما�ضي بالحا�ضر ف�ض ً
ال عن الم�ستقبل.
ً
من هنا يتناول �ساردار الفكر الإ�سالمي ك�أ�سا�س لم�ستقبل بديل ي�ساهم في الح�ضارة
العالمية .ينقد �ساردار الفكر الإ�سالمي ،ب�شقيه التراثي والحديث ،من منظور يقوم على
الإيمان بالتعددية التي يمثلها الإ�سالم والتعددية باعتبارها الحالة الطبيعية التي �أوجد اهلل الب�شر
(Ibid: 259. ((1
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عليها .لقد �ساهمت الروافد الفكرية الثرية التي �شكلت فكر �ساردار في ت�أطير هذا النقد .تبد أ�
هذه الر�ؤية بالنظر �إلى الإ�سالم باعتباره ر�ؤية كونية «كطريقة للنظر للعالم وت�شكيله ،ونظام
للمعرفة والوجود والفعل»� .إن المعنى الحرفي للإ�سالم هو الخ�ضوع وال�سالم ،و�أن تكون
طوعا لإرادة اهلل الواحد الرحمن الرحيم القدير ،و�أن تجد ال�سالم
م�سلما؛ يعني �أن تخ�ضع ً
ً

في هذا الخ�ضوع� .إن هذا ال�سالم يتحقق من خالل مفاهيم وقيم خالدة عبر عنها القر�آن
الكريم و�سنة النبي� .إن المفهوم الأ�سا�سي الذي �شكل ر�ؤية الإ�سالم للعالم هو التوحيد الذي
أي�ضا على �أنه وحدة الجن�س الب�شري والطبيعة.
يعني وحدة الإله الخالق ،ولكن يمكن تف�سيره � ً
وبهذا الإطار الجامع للتوحيد ،ي�صبح الخلق رجا ًال ون�سا ًء مت�ساوين �أمام الخالق ،دونما اعتبار

للون والعرق والعقيدة ،م�سئولين عنها وهم خلفاء عليها ،و�سيحا�سب كل فرد على �أفعاله في
الآخرة .وتتحقق م�سئولية الب�شر عن الأمانة على �أ�سا�س مفهومين �إ�سالميين �آخرين؛ هما :العلم
والعدل� .إن �أفعال خليفة اهلل و�أفكاره لي�ست قائمة على �إيمانٍ �أعمى ،ولكن على معرفة .وهذه
الأفعال والأفكار وظيفتها الوحيدة هي �إقامة العدل .ويتحقق ٌّ
كل من العلم والعدالة على
قاعدة الإجماع وال�شورى والم�صلحة العامة .في هذا الإطار القيمي ،ف�إن كل �أ�شكال المعرفة
والوجود والفعل هي حالل ،وخارج هذه الأو�ضاع الأخالقية يكمن الحرام� .إن التحدي
القائم �أمام �أي مجتمع �إ�سالمي هو �أن ي�ؤطر الحالل بما يتنا�سب مع مرحلته التاريخية .وه�ؤالء
طوعا هذا التحدي ويعملون من �أجل هذه الغاية على �أ�سا�س هذه ال�شبكة
الأفراد الذين يقبلون ً
من المفاهيم والقيم هم مترابطون في جماعة واحدة؛ هي الأمة»( .((1يبتعد �ساردار بهذه
الر�ؤية الكلية القيمية للدين عن الر�ؤى االختزالية الخرافية غير التاريخية التي تختزل الإ�سالم
�إلى عبادات� ،أو التي ت�ضعه في مقام الت�شريعات الجامدة؛ فهذه الر�ؤية تحاول �أن ت�ضع القيم
(Ziauddin Sardar, “Editor’s Introduction: Islam and the Future”, Futures 23, no. 3 (April 1991): 223–30. ((1
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التي يعبر عنها الإ�سالم محل الفعل والحركة؛ بحيث يتحول الإ�سالم �إلى «ح�ضارة عالمية تقوم
على حكم ت�شاركي وعدالة اجتماعية؛ وكمجتمع قائم على المعرفة وملتزم بعبادة اهلل ويقوم
ب�إنتاج المعرفة الفل�سفية والتكنولوجية والعلمية التي تح�سن من حياة الإن�سانية كلها ولي�س فقط
�أفراد الأمة» .هذه الر�ؤية ال يمكن و�صفها بالإ�سالمية الخال�صة بقدر ما هي �إن�سانية جامعة،
وت�سعى �إلى �إعادة النظر في كل مفردات العالم المعا�صر من الحداثة وما بعدها والر�أ�سمالية
ونظامها .ويرى �ساردار �أن �إعادة البناء لح�ضارة الإ�سالم �ستكون عملية م�ؤلمة وتدريجية؛ �إذ
�إنها ت�شتمل على �إعادة بناء كل جوانب الحياة ،وتتطلب �شجاعة فكرية ،وهي عبء تقوم به
�أجيال متعاقبة و�سيكون لها نجاحاتها و�إخفاقاتها»(.((1
يرى �ساردار �أن �أزمة الح�ضارة الإ�سالمية قد بد�أت مع �إغالق باب االجتهاد الفكري
والفقهي ،لقد �أدى هذا الجمود الفكري �إلى ما ي�سميه «الكوارث الميتافيزيقية الثالثة»
في تاريخ الفكر الإ�سالمي .وتتمثل في ت�صعيد ال�شريعة �إلى مرتبة المقد�س الإلهي ،و�إلغاء
ال�سلطة عن الم�ؤمنين ،وم�ساواة الإ�سالم بالدولة .يقول �ساردار�« :إنه ال يوجد ما هو مقد�س
في ال�شريعة ،وال�شيء الوحيد المقد�س في الإ�سالم هو القر�آن الكريم� ،أما ال�شريعة فهي بناء
�إن�ساني ومحاولة لفهم الإرادة الإلهية في �سياقات معينة� .إن ال�شريعة في جزئها الأكبر هي
فقه ،وال يعدو �إال �أن يكون �آرا ًء �شرعية للم�شرعين القدامى «الفقهاء» .ولم يكن الفقه قبل
بدعا؛ حيث تمت �صياغته وتقنينه ..وفي هذه المرحلة ،عبر الفقه عن الروح
الع�صر العبا�سي ً
التو�سعية لدى الم�سلمين ،وعلى �سبيل المثال ا�ستمدت �أحكام الفقه فيما يتعلق بالردة من هذا
ً
ب�سيطا،
المنطق (التو�سعي) ال من القر�آن .وفي هذا ال�سياق الذي تطور فيه الفقه كان العالم
ويمكن تق�سيمه ب�سهولة �إلى ما هو �أبي�ض و�أ�سود .وبالتالي ظهر في الفقه دار الحرب ودار
(Inayatullah and Boxwell, Islam, Postmodernism and Other Futures: 8. ((1
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الإ�سالم .كما �أن الفقهاء لم يكونوا في مو�ضع ال�سلطة في المجتمع ،فظلت اجتهاداتهم حبي�سة
مدوناتهم ونظريات ال يمكن تعديلها؛ �إذ لم ي�ستطع الفقهاء �أن يتعر�ضوا للتجربة العملية التي
تظهر �أخطاء نظرياتهم ،وت�ستدعي �إعادة التفكير فيها .ومن ناحية �أخرى تطور الفقه الإ�سالمي
على قاعدة االنق�سامات ال�سيا�سية»(.((1
وت�ؤدي هذه الكارثة �إلى كارثة �أخرى؛ حيث تنزع ال�سلطة عن الم�ؤمنين طالما �أن
القانون الفقهي «ال�شريعة» معطى مقد�س فال مجال للتفكير والنقد ،وهنالك ي�صبح الم�ؤمن
متلق �سلبي ال فائدة من بحثه لما تقت�ضيه م�صلحته .ي�ؤكد �ساردار �أن ال�شريعة في �أح�سن
مجرد ٍ
وقيما ت�ستر�شد بها المجتمعات الإ�سالمية� ،إنها منهاجية لحل
الأحوال لي�ست �إال مبادئ ً
جهدا و�أن
الم�شكالت ،ولي�ست قانونًا ينبغي اتباعه .ويتطلب هذا من الم�ؤمنين �أن يبذلوا
ً
يعيدوا ت�أويل القر�آن با�ستمرار.

(((1

�أما الكارثة الأخيرة المترتبة على ما �سبق من اختزال للإ�سالم ،فهي م�ساواة الإ�سالم
بالدولة ،وفقًا للر�ؤية التي تعبر عنها جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي .يقول �ساردار�« :إن هذا
اختزال �آخر للإ�سالم ي�ضعه في مقام الأيديولوجيا ،وي�ضع هذه الأيديولوجيا داخل بنية الدولة
القومية ،وذلك لتحويلها �إلى دولة �إ�سالمية� ».إن كل هذه الدول الم�سماة بالإ�سالمية قائمة على
افترا�ضات �سخيفة .والأخطر من هذا �أن الإ�سالم بكل ما ي�شتمله من حقائق عندما يتحول �إلى
�أيديولوجيا حركية تحملها جماعة معينة ،ف�إنه يفقد �إن�سانيته ،وي�صبح �ساحة لل�صراع ال�سيا�سي
الذي يتم فيه الت�ضحية بالأخالق والعقل والعدالة ».تقوم هذه الأيديولوجية التوتاليتارية
 Totalitarianismعند �ساردار على جعل الدولة المتحكم في كل �شيء با�سم الدين ،وتبني
(Ziauddin Sardar, “Rethinking Islam”, in Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar ((1
Reader, by Sohail Inayatullah and Gail Boxwell (London: Pluto Press, 2003): 28-29.
(Ibid: 29. ((1
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إ�سالميا كما هو الحال في �إيران� .إن هذه
برامج �سيا�سية بال معنى ،وتجعل من كل فعل �سيا�سي �
ًّ
حاليا بالعالم الإ�سالمي ومجتمعاته �إلى
االختزالية لي�ست بالحالة الجديدة ،ولكنها و�صلت ًّ

حالة من العبثية والتدهور كما �أ�شارت �إلى ذلك تجارب تطبيق ال�شريعة تحت حكم طالبان في
�أفغان�ستان وفي ال�سودان ،ولي�ست �إيران وال�سعودية ب�أح�سن حال في هذا ال�صدد .لقد دفعت
بعيدا عن القيم الإن�سانية التي يحملها(.((1
هذه الحالة مجتمعات الإ�سالم ً
�إن م�ستقبل الإ�سالم وفقًا ل�ساردار مرتهن على قدرة الم�سلمين على عالج داء الأ�صولية
والجمود الفكري ،وذلك من خالل تجديد الأ�صول التي يرتكز عليها الإ�سالم كر�ؤية كونية.
هذا التجديد ال يعني رف�ض التراث والتقليد ،فهو ي�ؤكد  -على خطى �أ�شي�س ناندي؛ المفكر
الهندي � -أنه تقليدي نقدي ال يقبل التقاليد ب�شكل �أعمى؛ فالتقاليد يجب �أن تبتدع وتخترع
با�ستمرار ،وال يعني �أن هذه التقاليد التي قد نجحت في الحفاظ على �أنماط حياة ال�شعوب
الإ�سالمية وهويتها لقرون تعتبر مقد�سة لمجرد �أنها تاريخية .ومن هنا ن�ستطيع فهمه لل�شريعة
كبناء تاريخي �إن�ساني� .أما القر�آن فهو ما يج�سد ا�ستمرارية الإ�سالم وجوهره الوحيد المقد�س،
غير �أن تف�سيره و�إعادة ت�أويله يجب �أن يتم ح�سب كل �سياق وبفهم جديد ح�سب كل ع�صر
لمقت�ضى �آياته� .إن هذا يعني �أن الدين نف�سه يجب �أن يجدد فهمه طالما تغيرت ظروف الب�شر
وحياتهم .هذا التجديد يقت�ضي �أن تتحطم كل �سلطة تدعي احتكار تف�سير القر�آن والدين ،فهو
م�سئولية كل م�سلم قادر على الفهم واال�ستيعاب.
ي�ستخدم �ساردار في نقده للتراث الإ�سالمي �أدوات ما بعد حداثية ،تقوم على تفكيك
�سردية ال�شريعة و�سلطة الفقهاء والعلماء ،دون �أن يعني هذا القول بنهاية �سردية ال�شريعة �أو
محاولة هدمها� .إن هذا الفي�صل بين النقد والهدم هو جوهر نقد �ساردار لما بعد الحداثة.
(Ibid: 29-30. ((1
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مثلت رواية �سلمان ر�شدي «�آيات �شيطانية» وال�ضجة التي �أثيرت حولها خا�صة بعد فتوى
مر�شد الثورة الإيرانية �آية اهلل الخميني بقتل ر�شدي  -انعطافة في اهتمامات �ساردار .لقد تنبه
�إلى الخطر الذي تمثله ما بعد الحداثة على الح�ضارة الإن�سانية ب�شكل عام والإ�سالم على وجه
التحديد .وما بعد الحداثة وفقًا ل�ساردار ،هي الحالة التي تنعدم فيها الحدود الفا�صلة بين
الحياة والموت ،ال�صورة والواقع ،الأ�صالة والزيف .وفيها ي�صبح الفزع هو الحالة الطبيعية،
وكل �شيء يمكن تبريره بمطلقات علمانية ودينيةٌّ ،
فكل من رواية ر�شدي وفتوى الخميني
تج�سيد لهذه الحالة؛ حيث ت�ستباح المقد�سات في حالة ر�شدي ،وتُ�ستباح الحياة في حالة
الخميني با�سم المطلق.
�إن الخط أ� الذي ارتكبه ر�شدي( ((1بر�أي �ساردار هو �أنه تجاوز نقد التراث والمقد�س
�إلى محاولة هدمه في نفو�س الم�ؤمنين .عالوة على هذا ف�إن �ساردار ،على عك�س النظرة
ال�سائدة لما بعد الحداثة باعتبارها تمر ًدا وهد ًما ل�سرديات الحداثة التي انبنت عليها الح�ضارة

الغربية ،يرى �أنها ا�ستمرار للإمبريالية الحداثية .وهو ي�ضع ر�شدي كنموذج ال�ستمرار تقاليد
الإمبريالية الثقافية الم�ؤ�س�سة على اال�ست�شراق .يتحدث �ساردار عن نايبول

(((1

ور�شدي

باعتبارهما نموذجين «لل�سيد داكن الب�شرة الم�شرقن» والذي يرى ثقافته الأ�صيلة في مر�آة
الح�ضارة الغربية ،و�أن العالم غير الغربي لم يوجد �إال لتلبية احتياجات الذات الغربية ،و�أن كل
الح�ضارات ت�سعى جاهدة وهي تلهث متقطعة الأنفا�س يائ�سة؛ كي ت�صل �إلى م�ستوى الحداثة
�أو تتمثل ما بعد الحداثة ،ذروة الح�ضارة الغربية .تهدف �آيات �شيطانية من خالل غزوها �أر�ض
( ((1خ�ص�ص �ساردار م�ؤلفه  )1990( Distorted Imagination: Lessons from the Rushdie Affairباال�شرتاك مع مرييل واين ديفز
ملناق�شة ق�ضية ر�شدي وم�ضامينها.
( )..-1932( V. S. Naipaul ((1كاتب بريطاين ولد يف ترينداد لأ�رسة هاجرت من الهند �إىل جزر الهند الغربية ،انتقل �إىل �إجنلرتا ودر�س يف
�أك�سفورد ،ا�شتهر برواياته عن جمتمع الكاريبي؛ مثل “�شارع ميجيل”  ،1959و”منزل لل�سيد ب�سوا�س”  .1961حاز نايبول على جائزة
نوبل للآداب عام  ،2001قام برحالت يف �آ�سيا و�إفريقيا ،ا�شتهر فيها بت�صدير النظرة اال�ست�رشاقية عن املجتمعات الإ�سالمية للقارئ الغربي؛
مثل كتاب  . )1998( Beyond Belief: Islamic Excursions among the Converted Peoplesكما ا�شتهر نايبول بهجومه
العا�صف على العرب وامل�سلمني عقب �أحداث �سبتمرب� /أيلول .2001
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الإ�سالم المقد�سة وعلمنتها لهذه الأر�ض �إلى اختزال الإ�سالم وجعله ملحقًا بالح�ضارة الغربية،
وذلك با�ستخدام تقنيات تنويرية؛ مثل المحاكاة ال�ساخرة وال�سخرية .وعندما يجتمع الجهل
والغرور ينتج عن ذلك مركب �سام قاتل وهو ثمرة برمجة «ال�سيد داكن الب�شرة الم�شرقن» التي
بد�أت في زمن الكولونيالية .ولكونهم بدالء كولونياليين مثاليين ،يحقق ال�سادة داكنو الب�شرة
الرغبات الكاملة ل�ساداتهم الكولونياليين من خالل بلوغهم حدو ًدا لم يبلغها الم�ست�شرقون
أكيدا للتمثيل الذي طوره اال�ست�شراق على
الغربيون �أنف�سهم� .إنهم يوفرون في التحليل الأخير ت� ً
الدوام :دونية الإ�سالم وتخلفه .ولهذا ال�سبب و�صف المفكر الهندي �آ�شي�س ناندي �أعمال
نايبول ور�شدي ب�أنها «غير �إن�سانية وتنا�سب الإبادة العرقية»(.((1
ي�شير �ساردار بذكاء �إلى �أن الأ�صولية الإ�سالمية تتنا�سب و�سيا�سات الفزع والعدمية التي
تخلقها ما بعد الحداثة الغربية؛ حيث تتقابل �صورتا الخميني ور�شدي .والعالم الذي نعي�شه
هو نتاج ال�صراع بين الحداثة وما بعد الحداثة والتقليدية ،ما ُي�سمى بالتحالف الثالثي ،غير

�أن ت�أثيره واحد على الإ�سالم والأطر الثقافية غير الغربية الأخرى؛ حيث ي�سود التقليد الأعمى
دون �أي قدر على خلق واقع وم�ستقبل خالق .لذا ،ف�إن الأ�صولية تقوم بالدور الذي قامت
به الكولونيالية الغربية؛ من حيث �أثرها ال�سلبي على الر�ؤية التعددية للإ�سالم�« .إن الم�ستقبل
أ�سين؛ الأيديولوجيات والتقليد ،و�إطالق طاقة التخيل
الإيجابي يتطلب قتل الحية ذات الر� ْ

الخالقة المرتبطة بالذوات الإ�سالمية والآ�سيوية».

يرى �ساردار �أن التحدي الذي يواجه الم�سلمين اليوم في عالم ما بعد الحداثة هو
�إدراكهم لأ�س�س الإ�سالم وكيفية ا�ستيعابها كمنهج للحياة في عالم �سريع التغير .وهو يتحدث
عن هوية يجب الحفاظ عليها ،ولكنها هوية منفتحة مدركة لأ�صل القيم الإن�سانية الم�شتركة؛
(� ((1ساردار ،اال�ست�رشاق.162 -161 :
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فهناك �سبل متعددة للإن�سان ليحيا وليدرك القيم الإن�سانية العظيمة؛ العدالة والحرية والم�ساواة
والأ�صالة ،ولي�ست الطريقة الغربية العلمانية �إال طريقة واحدة .وينبغي �أن ينفتح الم�ستقبل لبقية
الح�ضارات؛ كي تعبر عن ر�ؤاها الخا�صة بها على �أ�سا�س من الإن�سانية الم�شتركة.
كاف �إلى قراء
على الرغم من ثراء �أفكار �ساردار وغزارة �إنتاجه وتنوعه ،فلم يقدم ب�شكل ٍ
العربية ،فمن بين �أعماله الخم�س والأربعين لم ُيترجم � ٌأي منها �سوى كتاب «اال�ست�شراق» الذي

�صدر بعد ثالثة ع�شر عا ًما من �صدوره بالإنجليزية  2012بترجمة فخري �صالح .وبالتالي
ارت�أينا في �سل�سلة «�أوراق» �ضرورة الم�ساهمة في تعريف قُراء العربية بهذا المفكر العمالق،

ونقل �أحد �أبحاثه التي دارت حول تعريف الم�ستقبليات الإ�سالمية( .((1والدرا�سة رغم مرور
�أعوام على �صدورها فمازالت حية بكثير من الأفكار التي تعبر عن الر�ؤية التجديدية التي ينطلق
منها �ساردار .ويتناول فيها الحالة العامة للعالم الإ�سالمي والأمة الإ�سالمية عبر القرن الع�شرين،
وكيف عبرت عن �ضعف وعجز �شديد في مواجهة العالم الغربي؛ بحيث �أ�ضحت الحاجة
�إلى التجديد ملحة �أكثر من �أي وقت م�ضى ،خا�صة مع هيمنة العولمة ونماذجها التي تتطلب
الم�شاركة الفعالة في العالم� .إنه يقر أ� �أ�صول الإ�سالم ك�إطار لإعادة �إنتاج الفكر الإ�سالمي على
م�ستويات متنوعة ومختلفة ،وي�ؤكد �أن التغيرات الطفيفة التي يحدثها التغيير الفكري من �ش�أنها
�أن تقود �إلى تحوالت كبرى على المد َي ْين المتو�سط والطويل .تقود �ساردار في هذه الدرا�سة
روح تفا�ؤلية م�ؤمنة بالطاقة العظيمة التي يوفرها الإ�سالم للعمل ،وبقدرة الإن�سان على تحديد

م�صيره بالعمل الجماعي الواعي بالحا�ضر والمتطلع �إلى الم�ستقبل.

(Ziauddin Sardar, “What Do We Mean by Islamic Futures?” in The Blackwell Companion to Contemporary ((1
Islamic Thought, edited by Ibrahim Abu-Rabi’ (London: Blackwell, 2006): 562-586.
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ماذا نعني بالم�ستقبليات الإ�سالمية؟
�ضياء الدين �ساردار
وجد العالم الإ�سالمي نف�سه عند فجر القرن الع�شرين ،في حالة من الريبة والعجز
ً
ومحبطا .وفيما �شهد الم�سلمون في القرن
غا�ضبا
مقهورا،
مهم�شا،
الكامل ،فقد �أ�ضحى
ً
ً
ً

الأخير تحوالت كبيرة ،ف�إن القليل منها قد لحق بما يتعلق بموازين قواهم .وعند نهاية القرن
التا�سع ع�شر عندما كان جمال الدين الأفغاني يدعو �إلى �إحياء تقاليد االجتهاد ،و�إقامة الجامعة
رازحا تحت الحكم اال�ستعماري ،غير �أن م�ؤ�س�سة
الإ�سالمية ،كان معظم العالم الإ�سالمي
ً
الخالفة المتداعية كانت مازالت قائمة .وخلقت حالة ال�شعوب الإ�سالمية ،والأمة المتمثلة في

عاما من القنوط لدى الم�سلمين .وخالل
خ�ضوعها للهيمنة الغربية ،والفقر والتبعية ً -
مزاجا ًّ
عقدين� ،سقطت الخالفة ،غير �أنه بعد مرور عقد ،تجدد الن�ضال من �أجل نيل اال�ستقالل،

وترددت �أ�صداء االجتهاد والجهاد عبر العالم الإ�سالمي .وبحلول منت�صف القرن الع�شرين
ح�صلت �أغلب الدول الإ�سالمية على ا�ستقاللها لتكت�شف ،بعد عقود من التغريب والتنمية� ،أنها
مازالت خا�ضعة لهيمنة الغرب ال�سيا�سية واالقت�صادية .و�شهد عقدا ال�سبعينيات والثمانينيات
فترة من الحما�سة المتقدة التي خلفتها «ال�صحوة الإ�سالمية» ،هذه الحما�سة انتهت في بداية
الت�سعينيات قبل �أن يكت�شف الم�سلمون �أن عجزهم الكامل في عالم �سريع التغير قد دفعهم �إلى
الدائرة التي بد�أت في بداية القرن ،وهي حالة يعبر عنها المثل الفرن�سي القائل «كلما تغيرت
الأ�شياء بقيت كما هي».

عبر القرن الع�شرين ،تعثر الم�سلمون من �أزمة �إلى �أخرى ،حتى النجاحات الكبرى �صعبة
المنال التي حققوها؛ مثل �إن�شاء دولة باك�ستان باعتبارها �أول دولة �إ�سالمية ،وتحرير الجزائر
بعد �صراع مرير مع المحتل الفرن�سي ،وا�ستقالل العديد من الدول الإ�سالمية ال�شاق ،لم تح�سن
هذه النجاحات من الحالة العامة للأمة الإ�سالمية .وفي عديد من �أجزاء العالم الإ�سالمي،
خا�صة في �إفريقيا و�آ�سيا في دول مثل بنجالدي�ش و�إيران� ،أ�صبحت الحياة اليومية لكثير من
فقرا مما كانت عليه �أثناء الحكم اال�ستعماري� .إن المجاعات الحادة
النا�س �أ�صعب و�أ�شق و�أكثر ً
ح�ضورا في دول �إفريقيا جنوب ال�صحراء الإ�سالمية ،و�سبعة من كل ع�شرة من الالجئين
�أكثر
ً
الفارين من المجاعات والحروب والقمع في العالم اليوم هم م�سلمون .لقد انك�شف عجز

الدول الإ�سالمية في ظل الح�ضور الطاغي لل�شبكات التليفزيونية عندما وقفت مكتوفة الأيدي
�أمام التطهير العرقي والإبادة التي تعر�ض لها م�سلمو البو�سنة .وحولت «الحرب على الإرهاب»
أرا�ض خراب.
بالإ�ضافة �إلى ال�صراعات الداخلية �أفغان�ستان والعراق �إلى � ٍ
وكما تُظهر الأحداث ،ف�إن هذه الأو�ضاع وجدت لت�ستمر .وفي عالم يتغير فيه معدل
تجزرا .وفي ظل
التغيير نف�سه �سري ًعا� ،أ�صبحت القوى التي تقهر وتقمع الأمة الإ�سالمية �أكثر
ً

أي�ضا بالتعقد والفو�ضى والتفاعالت
العولمة ،ال يت�سم التغير فقط بطبيعته المعولمة ،ولكن � ً
الفورية وال�سريعة .وما يعنيه هذا هو �أن العالم ي�شهد تحوالت ت�صنعها التطورات العلمية
والتكنولوجية ،والثقافية ،وال�سيا�سية ال�سريعة� .إن قوة ه�ؤالء الذين يديرون ويعززون هذه
التغيرات؛ �أمريكا ال�شمالية ،و�أوروب��ا ،وال�شركات متعددة الجن�سيات تزداد بمعدالت
مت�ساوية� .أما العالم الإ�سالمي ،ف�سيدفعه التغير ال�سريع والدائب �إلى �أزمات جديدة وعميقة،
و�إلى خلق حالة من اال�ضطراب واالرتباك ،و�ستجعل المجتمعات الإ�سالمية �أكثر ا�ضطرا ًبا

وغير م�ستقرة ،ومن ثم �أكثر قابلية لال�ستغالل ،والإخ�ضاع ،والهيمنة.
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و�إذا �أخذنا في االعتبار ال�سرعة التي تغير بها العالم الإ�سالمي نف�سه في العقود الثالثة
الأخيرة .ف�سنجد �أن بداية عقد ال�سبعينيات عمت فيها حما�سة و�أمل لدى الم�سلمين .و�شاع
االعتقاد �أن المجتمعات والبلدان الإ�سالمية في طريقها نحو �إحياء ثقافي .و�شاع الحديث
أي�ضا � :-إن
حول ال�صحوة الإ�سالمية ،وفجر ع�صر مجيد جديد للأمة الإ�سالمية .لقد قيل ً � -
الإ�سالم يتحول �إلى قوة في ال�سيا�سة الدولية؛ حيث بلغت قوة منظمة الدول الم�صدرة للبترول
ذروتها و�أخذت في ا�ستعرا�ض قوتها؛ من خالل مواردها غير المحدودة من الموارد المالية
المخ�ص�صة للتنمية والتحديث .كان ال�سودان في طريقه لأن يتحول �إلى �سلة خبز لبلدان ال�شرق
الأو�سط .الح في الأفق نوع جديد من الوحدة الإ�سالمية بعقد منظمة الم�ؤتمر الإ�سالمي
لقممها واحد ًة تلو الأخرى في الوقت الذي ُعقد فيه عدد من «الم�ؤتمرات الإ�سالمية» حول
كل ما هو متاحة مناق�شته من مو�ضوعات وق�ضايا في الأرجاء الرئي�سية للعالم الإ�سالمي.
وب�شكل وا�ضح بد أ� الفكر الإ�سالمي في االنتقال من الع�صور الو�سطى �إلى الأزمنة المعا�صرة
مزيدا من الحما�سة؛ لقد �أ�صبح للإ�سالم كما قيل ق�صة
و�أوقدت الثورة الإ�سالمية في �إيران ً
نجاح جديدة ،ون� أش� عن هذه الثورة �أول دولة �إ�سالمية في العالم الحديث ،و�ساد االعتقاد ب�أن
الدول الإ�سالمية �سائرة نحو الم�صير الذي �أ�صبحت عليه �إيران.
فج�أة� ،ساد التوقع ب�أن الثورات �ستندلع في كل �أرجاء العالم الإ�سالمي ،و�أخذ الم�سلمون
في كل مكان في المطالبة بتطبيق ال�شريعة ،وبد�أت الحركات الإ�سالمية في م�صر وال�سودان
وباك�ستان في العمل نحو تحويل بلدانها �إلى دول �إ�سالمية ،وبد�أت ال�سودان وباك�ستان في
إ�سالميتين .في الثمانينيات� ،أ�صبحت
دولتين �
تطبيق �شكل من ال�شريعة ،و�أعلنتا نف�سيهما
ْ
ْ
نموذجا قاب ً
ال للتطبيق في كل دول العالم الإ�سالمي .وفي هذا العقد نف�سه ،نجح
«الأ�سلمة»
ً

المجاهدون الأفغان في هزيمة قوة عظمى؛ فبتمويل �سعودي يربو على الـ 5باليين دوالر،
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تطوراُ ،ب ِدئ في دحر الدب الرو�سي في �أفغان�ستان.
وبم�ساعدة الأ�سلحة الأمريكية الأكثر
ً
وفي النهاية ،وبعد عقد من الكفاح المرير الطويل ،نجحوا في طرد الجيو�ش الرو�سية خارج

بالدهم.
لكن الأمور بد�أت في الت�أزم� ،أو ،ربما تدخل العالم للإيقاع بالأمة الإ�سالمية ،لقد خ ّلفت
عدم الكفاءة ال�سيا�سية والإدارية والتنظيمية للحكومات المتعاقبة بما في ذلك حكومة طالبان
من �أفغان�ستان دولة مفتتة ومجز�أة .فربما يكون المجاهدون الأفغان قد دفعوا االتحاد ال�سوفيتي
نحو التفكك ،كما جادل بهذا علي مزروعي ((2(،ولكن �إحاللهم محل حكومة نجيب اهلل
كانت ق�ضية �أخرى .لقد ثبت �أن هذا يتجاوز قدرتهم على التحول من مجموعة متناثرة
من مقاتلي الجبال ال�شجعان غير النظاميين �إلى حزب من ال�سيا�سيين النظاميين والموحدين
القادرين على ت�شكيل وقيادة الحكومات� .أما الثورة في �إيران ،فعلى الرغم من ت�أكيدها على
�إ�سالميتها ،فقد �أثبتت �أنها ثورة ك�أية ثورة �أخرى في التاريخ� .أما الأموال البترودوالرية التي
ُعلقت عليها �آمال كبيرة فقد ابتلعتها البنوك الأوروبية والأمريكية ،وجيوب تجار ال�سالح .لم
ي ؤ� ِّد «المال العربي» الذي تم ا�ستخدامه كم�ساعدات لكثير من الدول الإ�سالمية �إال �إلى تحقيق
النذر الي�سير من الأهداف فيما يتعلق بالتنمية والتحديث .على النقي�ض من هذا ،ازداد الفقر
المدقع وت�شعب في العديد من البلدان الإ�سالمية مثل ال�سودان وباك�ستان وبنجالدي�ش والتي
انحدرت في هوة من الفقر واالنحطاط .لقد تحولت تجربة الأ�سلمة وتطبيق ال�شريعة �إلى
مهزلة لم تخلف �إال تدمير العدالة االجتماعية وزيادة ال�شقاق وال�صراعات الأهلية .كما ات�ضح
�أن الحركات الإ�سالمية التي كانت منذ عقدين فقط واعدة وم�أمولة ،لي�ست فقط منبتة ال�صلة
حد بعيد.
بالواقع ،ولكن � ً
أي�ضا مفل�سة فكر ًّيا ،وغير م�ؤهلة �إلى ٍّ
(Ali Mazuri, “The Resurgence of Islam and the Decline of Communism”, Futures 23, no. 3 (1991): 273–88. ((2
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إ� ًذا ،ما الخط أ� الذي حدث؟ لماذا تبدلت �آمال ووعود ال�سبعينيات لتتحول �سري ًعا �إلى

م�ضن في الت�سعينيات؟ و ِل َم �أ�صبح «الإرهاب» فج�أة العنوان المهيمن في
كوابي�س وعجز
ٍ
المجتمعات الإ�سالمية طيلة العقد الما�ضي؟
�أين �أخذت «ال�صحوة الإ�سالمية» المنحى الخط�أ؟ وما الذي حدث لتوكيد الم�سلمين
على الهوية الثقافية؟ �إن ف�شل العقدين الما�ضيين وق�صور القرن الما�ضي يكمن في عجز
الم�سلمين عن تقدير نقاط قوتهم ،وا�ستيعاب حقيقة العالم المعا�صر ،والتكيف مع التغير
تحد ،والتحرك من م�أزق لآخر،
ال�سريع .لقد �أجبر الم�سلمون على القيام بردود �أفعال �إزاء كل ٍّ
والقيام بردود الأفعال على الدوام� .إن الطريق �إلى الأمام  -ويبدو لي �أنه الطريق الأكثر عقالنية
في الأفق ،بالن�سبة للم�سلمين  -هو �أن يقوموا ب�أفعال ا�ستباقية� :أن ي�شكلوا الم�ستقبل بب�صيرة
وبتقييم جدي لم�آزقهم الحالية ،وبتقدير حقيقي لق�صورهم التاريخي ،وبفهم عميق للواقع
العالمي المعا�صر.
�إن هدف الم�ستقبليات الإ�سالمية و�ضع طريق للخروج من الم�أزق الحالي ،وتطوير
ر�ؤى للإدارة وبدء التغيير ،وو�ضع خطط بديلة م�ستقبلية مرغوبة للأمة الإ�سالمية .يتطلب
م�شروع الم�ستقبليات الإ�سالمية قطيعة فا�صلة مع الفكر الإ�سالمي التقليدي والمعتمد على
أي�ضا
التقليدية المت�صلبة والفهم �أحادي البعد للعالمين الحداثي وما بعد الحداثي ،ويتطلب � ً
فهما �أكثر
فهما جري ًئا
ً
ومبدعا للتحديات التي تواجه الأمة الإ�سالمية� .إن هذا الم�شروع يحتاج ً
ً

جدة وعمقًا وم�ستقبلي ًة للإ�سالم ،و�إرادة جمعية واعية للتغلب على الم�أزق الحالي ،وكذلك
يحتاج �إلى جر�أة فكرية وخيال لتخيل ما كان حتى اليوم م�ستحي ً
ال تخيله ،ولتطوير الأفكار
التي توجد فقط على الهام�ش وت�صور ما قد يظهر الآن ك�أحالم غير محققة.
لنتحرك إ� ًذا نحو الم�ستقبل.
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�أين الم�ستقبل؟
لي�س من ال�سهل التفكير في الم�ستقبل ،فالفكرة المجردة لمحاولة معرفة كيف �ستبدو
الأ�شياء بعد  100 ،50 ،20عام من الآن �شاقة للغاية .وتت�ضاعف ال�صعوبة بحقيقة �أن الم�ستقبل
دائما الوقت الذي لم ن�صل �إليه بعد .عالوة على هذا� ،إن الم�ستقبل
ال يوجد في الواقع :فهو ً
ال يوجد حتى في الم�ستقبل؛ �إذ عندما ي�أتي هذا الم�ستقبل ي�صبح هو الحا�ضر فيتوقف عن
�أن يكون م�ستقب ً
ال .ولأن هذا الم�ستقبل ال يوجد بالفعل ،فيجب �أن يتم اختراعه ،بكلمات
�أخرى ،يجب �أن تتولد الأفكار نحو الم�ستقبل و�أن يتم درا�ستها .هذه الأفكار الم�ستقبلية في
غاية الأهمية؛ �إذ �إن �أفكارنا و�أفعالنا تت�أثر لي�س فقط بمفهومنا عما حدث في الما�ضي ،ولكن
أي�ضا بت�صوراتنا عما قد يحدث في الم�ستقبل .ومن ثم ،في الوقت الذي يكون فيه الم�ستقبل
� ً
أي�ضا مجال ن�ستطيع �أن نمار�س فيه �شي ًئا من ت�أثيرنا /قوتنا .فنحن ال
مراوغً ا وغير يقيني ،فهو � ً
ن�ستطيع تغيير الما�ضي ،فال نملك �إزاء التاريخ �إال الت�أويل و�إعادة الت�أويل .وال ن�ستطيع تغيير
تغييرا فور ًّيا ،وهو في عداد الم�ستحيل .ولكننا ن�ستطيع
الحا�ضر الآني؛ �إذ �إن هذا يتطلب
ً

موازنة عجزنا عن امتالك معرفة تامة عن الم�ستقبل بقدرتنا على �صياغة �أفكار حوله .وهذا
�إحدى القدرات المتاحة للأفراد والمجتمعات �أن ي�شكلوا م�ستقبلهم.
كيف لنا أن نشكل المستقبل؟

م�سلما ملتز ًما لديه رغبة وحيدة في زيارة مكة لأداء فري�ضة الحج� ،إنه يعرف
لنتخيل
ً

كيف ت� َّؤدى الفري�ضة ،ولكنه لم يكن في مكة من قبل ولي�س فيها الآن .فال توجد لديه م�ساحة
لتخيل هذه ال�صورة في الما�ضي �أو في الحا�ضر .ولكن لديه م�ساحة لتخيل ال�صورة العزيزة
لديه وهو ي�ؤدي فري�ضة الحج في الم�ستقبل .إ� ًذا الم�ستقبل هو المجال الوحيد الذي ي�ستطيع
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�أن ي�ستقبلها ك�صورة ممكنة ،ك�صورة زائفة في الحا�ضر .وي�أتي الم�ستقبل الذي توجد فيه هذه
ال�صور العزيزة ليجعل منها حقيقة.
ولكي يحول هذا الم�سلم الملتزم �صورته الم�ستقبلية �إلى واقع ،عليه �أن يبد أ� في االدخار
و�سوف تتراكم مدخراته عبر �سنوات لت�صبح موارد مالية كافية لقيامه برحلته �إلى مكة .لكن
أي�ضا يخطط لو�ضع ترتيبات لالعتناء ب�أ�سرته
خططه لي�ست متعلقة فقط بالجوانب المالية؛ �إنه � ً
أي�ضا لحدوث بع�ض الطوارئ .فماذا
وعمله �أثناء غيابه الذي ربما يطول ل�شهرين� .إنه يخطط � ً
لو ،طبقًا للظروف غير المتوقعة� ،إذا لم ي�ستطع القيام بالحج في العام الذي خطط له؟ ماذا لو
مر�ض وهو في مكة؛ �أو توفي في عمره المتقدم؟ من ثم ،ف�إن تحقيق �صورة الم�ستقبل الب�سيطة
ً
جادا ي�شمل �أ�سئلة عديدة عن «ماذا لو؟».
تتطلب
تخطيطا ًّ
وما ي�صدق على الأف��راد ،ي�صدق ب�شكل �أو�سع على المجتمعات .فلكي يحقق �أي
مجتمع م�ستقبله المنظور ،عليه �أن يملك �صورة ور�ؤية عن هذا الم�ستقبل .وعليه �أن ير�سم
طريقه لتحقيق هذا الم�ستقبل والإجابة عن كيفية االنتقال من هنا �إلى هناك ،ويدمج في هذه
الخارطة المكونة من �أ�سئلة ماذا لو ،والمتغيرات التي قد تكون خاطئة ،والعقبات التي قد
غالبا من الال مكان ،والطرق المختلفة المتاحة ،والبدائل التي �ستخلق �أمامنا خيارات
تظهر ً
علينا القيام بها .وما �سيقدم لنا لن يكون م�ستقب ً
واحدا بل حزمة من البدائل الم�ستقبلية.
ال
ًَ

دائما ما نفكر في الم�ستقبل ب�صيغته الجمعية:
في مجال الدرا�سات الم�ستقبليةً ،
الم�ستقبليات .ولي�س الهدف هو التنب ؤ� بالم�ستقبل (وهو عمل في غاية الخطورة) ،ولكن توقع
الم�ستقبليات الممكنة والعمل على ت�شكيل المرغوب فيها �أكثر� .إن التفكير الواعي والعقالني
والعمل نحو الم�ستقبليات المرغوب فيها يت�ضمن تطوير ال�شعور باالتجاه :الت�صرف مقد ًما� .إن

�شعورا باالتجاه يتحرك نحو الم�ستقبل المخطط له بالأهداف المرجوة
المجتمع الذي يملك
ً
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والر�ؤى القابلة للتحقيق ،ويتوقع كل البدائل الممكنة بما في ذلك الم�ستقبليات غير المرغوبة
التي قد يواجهها في م�ساره .على النقي�ض من هذا ،المجتمع الذي ال يملك �أهدافًا يندفع من
دائما فقط على كل تغير يواجهه،
م�ستقبل غير مرغوب �إلى �آخر ،وهو مجتمع يقوم بردة الفعل ً
مخرجا.
و�سوف يتحرك من �أزمة �إلى �أخرى حتى ي�صل �إلى �أزمة لن يجد من دونها
ً

نهرا جارفًا� .إن قوى التاريخ تتدفق بال محالة،
�إن المجتمع الذي بال غاية يعتبر الم�ستقبل ً

حاملة الجميع معها .ولن تعدو محاوالت تغيير م�سار التاريخ �إال كرمي ح�صاة في النهر :قد
تحدث هذه الح�صاة تموجات �صغيرة لكنها بال ت�أثير في م�سار النهر� .إن هذا الم�سار ال
يتغير �إال بت�أثير الكوارث الطبيعية؛ مثل الزالزل واالنهيارات الأر�ضية� :أي ب�إرادة اهلل� .إن هذه
�شعورا باالتجاه
لجبرية في مو�ضع الفعل .على الجانب الآخر� ،إن المجتمع الذي يمتلك
ً

يرى الم�ستقبل كمحيط كبير ،تتعدد فيها الوجهات الممكنة وتتعدد فيه الطرق البديلة لهذه
الوجهات .والمالح الجيد ي�ستفيد من الم�سار الرئي�سي للتغيير ويكيف م�ساره تب ًعا له ،ويقوم
بمراقبة حذرة لكل التغيرات والأعا�صير وظروف الطق�س ،ويتحرك بحر�ص عبر ال�ضباب

وعبر المياه المجهولة ،ومن ثم ي�صل �آم ًنا �إلى مقا�صده المبتغاة.
آفاق زمنية
عند التفكير في الم�ستقبليات البديلة ،ف�إننا نقوم بالتفكير طبقًا لخم�سة � ٍ
رئي�سية:
•

•الم�س��تقبل الحال��ي :وهو �أفق عام واح��د وك�إطار مخطط ف�إنه يق��دم خيارات محدودة
حد بعيد .ولقرارات و�أفعال الحا�ضر ت�أثير محدود
للغاية؛ �إذ �إنه محكوم بالما�ض��ي �إلى ٍّ
�أو مع��دوم على هذا الإطار ،وحدها الأحداث الكبرى قد تحدث ا�ض��طرابات في هذا
الإطار.
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•

•الم�ستقبل القريب :وهو يتراوح بين �سنة �إلى خم�س �سنوات .وهو الإطار الزمني المختار
لخط��ط التنمية المعهودة ل��دى معظم بلدان العالم الثالث� .إن الق��رارات والأفعال التي
تقوم بها الآن قد تحدث تحوالت في م�س��ار هذا الإطار .ومع ذلك ،لي�س من الممكن
جيدا في �إطار
�إح��داث تغيير ثوري خالل هذا الأفق الزمني ،فالم�س��تقبل القريب يعمل ً
الأه��داف التطورية؛ فخطط التنمي��ة تنجح في حال تراكم النجاح من خطة �إلى �أخرى.
غي��ر �أن تاريخ خط��ط التنمية يخبرنا �أنه في معظم بلدان العال��م الثالث ،كانت كل خطة
خم�س��ية تمثل انف�ص��ا ًال عما قبلها وعما كان بعدها من خط��ط .وكانت النتيجة النهائية
لهذه الخطط �أقرب �إلى خطى ع�شوائية ل�سكير .وبعد عدد من الخطط المتعاقبة ،انتهت
العديد من هذه الدول �إلى ما بد�أت منه.

•

•م�ستقبل الجيل الواحد :هو في �أفق  20عا ًما من الآن .ويتطلب هذا الوقت جي ً
واحدا
ال
ً
ينمو وين�ض��ج� .إن القرارات التي �س��نتخذها اليوم لن تغير العالم الذي �س��نحياه خالل 5

�س��نوات ،ولكنها قد تغير العالم الذي �س��نحياه خالل  20عا ًما من الآن� .س��وف ين�ضج
تقريبا في ه��ذا الإطار ،قد يبدو
الجيل القادم بهذه الخبرات ،ون�س��تطيع فعل كل �ش��يء ً

محمدا قد ا�س��تغرق  23عا ًما لتغيير مجتمع
هذا مده�شً ��ا ،ولكن علينا �أن نعتبر �أن النبي
ً
تقريبا .وفي الأزمنة
الجزيرة العربية القبلي؛ لي�ض��ع �أ�س���س ح�ضارة عظيمة من الال �ش��يء ً

الحديثة ،فور �أن اتخذت قرارات تم بناء القنبلة الذرية خالل �أربع �س��نوات ،وو�ضع �أول
�إن�س��ان على القمر خالل ثماني �سنوات� .إن الأمر ي�ستغرق جي ً
واحدا لتحقيق �أية ر�ؤية
ال
ً
واقعية للم�ستقبل.
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•

جي��ل واحدٍ وعدة �أجيال،
•الم�س��تقبل متعدد الأجي��ال �أو بعيد المدى :وهو يتراوح بين
ٍ
ويمت��د �إلى � 50أو  60عا ًما ،وعلى الرغم من �أنه م�س��تقبل مفت��وح وغير متحكم فيه –
�أعني من اليوم  ، -فمن الممكن �أن نرى الفر�ص �أو الأزمات قُد ًما.

•

•الم�س��تقبل الأق�ص��ى :وهو يمتد من  50عا ًما لما بعدها .وهو مو�ضوع الخيال العلمي،
وال نمل��ك حياله �س��وى الت�أمل �أو التخمين .غير �أن هذا الإط��ار الزمني لي�س بهذا البعد

ال��ذي نتخيله ،فكر في نف�س��ك� ،آبائك� ،أجدادك� .إنهم عل��ى بعد  100عام على الأقل
عام
من تاريخك ال�شخ�صي .ثم فكر في نف�سك� ،أبنائك� ،أحفادك� .إنهم على بعد ٍ 100
�أخرى من تاريخك ال�شخ�ص��ي� .إن المرء منا ي�سير وهو محاط بـ  200عام من الحا�ضر

الممتد :ال�سل�سلة الأ�سرية (انظر النموذج التالي)

(((2

الحا�ضر الممتد  -ال�سل�سلة العائلية
الأحفاد – الأبناء  -الإن�سان – الآباء  -الأجداد
 200عام
1900...........2000.......2100

(� ((2أنا ممنت �إىل ريت�شارد �سلوتر عن هذه الفكرة النرية .ويف احلقيقة ،ف�إن هذا الر�سم البياين جزء من توقيعه الإلكرتوين.
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ولكن ،أي أفق زمني هو األكثر مالءمة للدراسات المستقبلية؟

ح�سن ،كلما كانت ال�سيارة �أ�سرع ،ذهبت �أبعد� ،إذا ما تجنبنا المخاطر وال�سقوط.
ٌ

وكلما ازدادت وتيرة التغير ،وجب علينا �أن ننظر �أبعد �إلى الم�ستقبل .ومع الأخذ في االعتبار
المعدل ال�سريع للغاية في التغير ،وطبيعته المتداخلة ،فعلينا �أن نعمل على الأقل في حدود
الإطار الزمني لجيل واحد� ،إن لم يكن لأجيال عديدة .ومن ثم ،تنفذ معظم المخططات
الم�ستقبلية والأعمال الحالمة في حدود �أفق ما بين � 50 - 20سنة.
كل من الما�ضي والحا�ضر .ويجب �أخذ ٍّ
وبطبيعة الحال ،ف�إن الم�ستقبل هو نتاج ٍّ
كل
من تاريخنا وظروفنا الحالية في االعتبار عند القيام بالتخطيط الم�ستقبلي ،وهو ما نعنيه
بالقول «�إن التفكير الم�ستقبلي يحتاج �إلى «تطلع م�ستقبلي  »Prospectiveوت�ضمين المعرفة
الما�ضية والحالية»� .إن التاريخ هو مجال الهوية ،والم�ستقبل الذي بال هوية لي�س بم�ستقبل
دورا في الم�ستقبل ،و�إذا ما حدث هذا ف�سنعي�ش
على الإطالق ،ولكن ال يلعب كل التاريخ ً
دو ًما في التاريخ .ولكل المجتمعات تاريخ حي حتى لو �أطلقت عليه «تقاليد» ،وهي ما

ي�شكل هويتها .هذه التقاليد ،في �شكلها الحي والداعم للحياة ،ولي�س ذلك المت�صلب
والخانق الذي ينتمي حقًّا �إلى الما�ضي الباهت البعيد ،هي ما يجب �أن ن�أخذه في االعتبار
عند التفكير في ت�شكيل الم�ستقبليات المنظورة .وعند النظر �إلى الواقع المعا�صر علينا �أن
ن�ؤكد �أننا ال نبد أ� من الموقف الم�ستحيل �أو غير القابل للإبقاء عليه .ويجب ح�سبان العالم
المعا�صر بكل متناق�ضاته وتعقيداته.
هناك مالمح رئي�سية للواقع المعا�صر يجب �أخذها في الح�سبان عند القيام ب�أي عمل
متوجه نحو الم�ستقبل؛ ففي العالم المعولم ،كل �شيء مرتبط بكل �شيء �آخر ،فالطبائع ال�سائدة
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لهذا العالم هي التوا�صل واالعتمادية .ويعني هذا �أن الم�شكالت ال تتواجد في عزلة ،وال
أي�ضا حلها في عزلة؛ فعلى �سبيل المثال ،فالم�شكلة ال�صحية الب�سيطة لي�ست بمتعلقة
يمكن � ً
بالجوانب الطبية فقط ،ولكن لها مكونات علمية ،وتعليمية ،وحياتية وبيئية واجتماعية
واقت�صادية .كما �أن الحل الممكن لهذه الم�شكلة �سوف يكون له مدخالت من كل هذه
المكونات .ومن ثم ،ف�إن الم�شكالت الب�سيطة ظاهر ًّيا �أ�صبحت معقدة� :إن التعقد هو جوهر
وتكون م ًعا �شبكة من الم�شكالت
الق�ضايا المعا�صرة ((2(،فمعظمها مترابط ببع�ضه البع�ض.
ِّ

ولنقيم وتيرة التغير ،فلنعرف
� .Problematiqueإن الو�ضع يزداد �سو ًءا بت�سارع وتيرة التغير.
ّ
�أن تطور ال�سفن الحديث قد ا�ستغرق  1000عام ،لكن الطائرة تطورت عبر  60عا ًما ،وقد
اتبع تطور الكمبيوتر ال�شخ�صي خطى الكتاب المطبوع ،ولكن في  40عا ًما بد ًال من 600

عام؛ �إن التقنيات العليا �أ�ضحت الآن مهملة وتم ا�ستبدالها في �أقل من خم�س �سنوات� .إن
قوة الرقاقات تت�ضاعف كل �سنتين .وبالتالي ،ف�إن تعقد الم�شكالت الحديثة يتعزز با�ستمرار
غالبا ما
بالتغيرات التي تُحدثها التطورات العلمية والتكنولوجية� .إن تعقد هذه الم�شكالت ً

يعوق عمليات �صناعة القرار المت�سمة بالت�أجيل الم�ستمر وتجنب اتخاذ القرارات� ،أو ما
يعرف بمتالزمة القرار المتال�شي (� .Disappearing Decision Syndrome((2إن زمن القرارات
الي�سيرة قد ولى.

( ((2ملناق�شة فكرة التعقد ب�شكل �أو�سع ،انظر:

Roger Lewin, Complexity: Life at the Edge of Chaos (New York: Macmillan, 1992); Mitchell Waldrop,
Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos (New York: Simon and Schuster,
1992). For an analysis of complexity from the futures perspective, see: Ziauddin Sardar and Jerome R Ravetz,
eds., “Complexity: Fad or Future”, Futures 26, special issue no. 6 (1994).

( ((2ملناق�شة فكرة الأفكار املتال�شية ،انظر:

G.D. Kay and K.E. Solem, “Decision Making for Global Problems”, Futures 24, no. 1 (1992): 54–64.
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أي�ضا �أن العزلة م�ستحيلة .وت�شير التطورات في تكنولوجيا
�إن ترابط واعتمادية العالم تعني � ً
المعلومات واالت�صاالت ،و�شبكات التلفزة العالمية ،وتطور الإنترنت ،و�شبكة ال�شبكات
الحا�سوبية حول العالم �إلى �أن العالم يتقل�ص �سري ًعا� .إن كل الثقافات �سواء كانت كبرى �أو
�صغرى مجبرة للتفاعل مع بع�ضها ،و�أن تخلق حالة مركبة � . synthesisإن الإيمان بالنقاء

الثقافي والم�ؤ�س�سات الأحادية من كل الأنواع لم يعد له وجود� .إن ما ي�صدق في حالة الزراعة،
كحالة الثمرة الواحدة� ،إذا ما تمت زراعتها ب�شكل متكرر في نف�س التربة� ،سرعان ما تُرهق
التربة وتنتج محا�صيل �أقل .فلن ت�ستطيع البنى الفكرية الكبرى التي ت�سيطر عليها نماذج �أحادية
�أو الأفكار التي ت�سيطر عليها �أيديولوجيات �شمولية �أن تحافظ على وجودها .ويعود ال�سبب
الرئي�سي لالنهيار ال�سريع لالتحاد ال�سوفيتي �إلى الطبيعة الجوفاء لل�شيوعية ال�سوفيتية باعتبارها
جوهري اال�ستمرار في
الجوهر الأحادي للدولة ال�سوفيتية� .إن التعددية �أو التنوع لي�سا فقط َ
أي�ضا حجرا الأ�سا�س للمجتمعات الم�ستقرة والثقافات الحيوية .فالثقافات
الطبيعة ،لكنهما � ً
الأحادية لي�س لها مكان في الم�ستقبل.
وبالأخذ في االعتبار الواقع المعا�صر ،فلي�س من الممكن للدرا�سات الم�ستقبلية �أن
تكون مو�ضع علم واحد وموحد .وبطبيعة ما يتم تناوله ،ف�إن الدرا�سات الم�ستقبلية هي
ن�شاط متعدد الأبعاد ومتداخل العلوم� .إنه يعالج التعقيدات والتناق�ضات التي يحفل بها العالم.
ويحيط هذا الن�شاط ٍّ
بكل من الجوانب العالمية والمحلية للتخطيط ،وي�ؤكد على االعتمادية
والترابط ،ويدمج التعددية بالم�شاركة عبر مختلف م�ستويات الثقافة والمجتمعات .وبقدر ما
تحوي الدرا�سات الم�ستقبلية من ا�ستك�شاف منظم ومن�ضبط و�إمبريقي وعقالني لالحتماالت
علما .ولكن ال توجد احتمالية للتجربة في الدرا�سات الم�ستقبلية،
الم�ستقبلية ،ف�إنها تعتبر ً

علما بهذا المعنى .وبقدر ما ت�شتمل الدرا�سات الم�ستقبلية على
وبالتالي ال يمكن اعتبارها ً
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تنب ؤ� وتحليل م�ستقبلي وخلق للر�ؤى والت�صورات ،فيمكن اعتبارها ف ًّنا� .إنها فن التوقع المعتمد
على علم اال�ستك�شاف.
ً
عامـا؟
إذن ،كيف لنا أن نشكل المستقبل المرغوب القادم ،لنقل بعد  20إلى 40

�صورا عما قد يبدو عليه الم�ستقبل .ومن
في البداية علينا امتالك �أدوات �أ�سا�سية .فنحتاج
ً

المهم �أن يكون لدينا مجموعتان من الت�صورات ،الأولى تخبرنا عما قد �سيكون عليه الم�ستقبل
ت�صورا عن الكيفية التي ينبني بها
نكون
ً
�إذا ا�ستمرت الأمور على ما هي عليه .فن�ستطيع �أن ِّ

الم�ستقبل مع �أخذ االتجاهات الحالية ،من خالل الإ�سقاطات

Projections

وا�ستك�شاف

التوجهات  . Exploration Trendsوالإ�سقاط هو عبارة عن تحليل خطي لالتجاهات القائمة،
غالبا ما يتم
والتي تبد أ� من الما�ضي �إلى الحا�ضر وفي الم�ستقبل� .إن التطورات الديمغرافية ً
التنب ؤ� بها على �أ�سا�س نوع ما من الإ�سقاط� .أما ا�ستك�شاف التوجهات فقد يكون ً
ب�سيطا و�شام ً
ال
كبيرا من المتغيرات �إلى جانب
ومتنوعا� ،أو قد يكون
ً
ً
معقدا للغاية ومتقد ًما لي�شمل ً
جانبا ً

غالبا ما ي�شار �إليه باعتبارها تحلي ً
ال
احتماالت االعتماد والحدوث .وفي الحالة الأخيرة ً
أي�ضا �أن نح�صل على �صورة من الم�ستقبل
مورفولوجيا  .Morphological analysisون�ستطيع � ً
ًّ

من خالل �س�ؤال عدد من الخبراء .و�إذا ما تم هذا ب�أن تم ا�ستفتاء مجموعة من الخبراء عد ًدا
من المرات ،ومقارعة �آراء كل منهم للآخر ،و�أعاد ٌّ
إجماعا
كل منهم التفكير في �أفكاره ،ف�إن �
ً

�سيتولد بما يمنحنا فكرة عامة عما يحمله لنا الم�ستقبل في جعبته .وتعرف هذه بمنهجية
دلفي  .Delphi Methodو�إذا ما ا�ستخدمت منهجية دلفي لتحديد االتجاهات الم�ستقبلية وما
ارتبطت ب�أحداث الم�ستقبل المحتملة ،و�إذا ما تم تحليل ت�أثير هذه االتجاهات على اتجاهات
تركيبا للم�ستقبل ،وهو ما
تنظيما ،ف�سوف تتولد �صورة �أكثر
و�أحداث �أخرى بطريق �أكثر
ً
ً
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يعرف بمنهجية الم�صفوفة متقاطعة الت�أثير  .Cross-Impact Matrix Methodوهي منهجية
تركيبا لتطوير نماذج محاكاة للنظام ،وربما لعالم ما� ،أو اقت�صادٍ ما ثم بعد ذلك درا�سة ما
�أكثر
ً
يمكن حدوثه في حال تغير المتغيرات المختلفة.

(((2

تم بناء �أول درا�سة كبرى للم�ستقبل في الأزمنة الحالية؛ وهي «حدود النمو» برعاية نادي
روما على �أ�سا�س نماذج محاكاة الحا�سوب� .إن هذه النماذج وغيرها من منهجيات لدرا�سة
حد معقول عن
الم�ستقبل تنتج «تنب�ؤات ومخططات» .والتنب ؤ�  Predictionهو مقولة واثقة �إلى ٍّ
حذرا عن مخرجات الم�ستقبل
م�ستقبل حالة الأ�شياء� .أما المخطط  ،Forecastفهو مقولة �أكثر ً
المحتملة اعتما ًدا على تحليل “ماذا لو؟”� .إذا ما ا�ستمر اتجاه ما في الم�ستقبل� ،أو تم �إنجاز

ظروف معينة ،ف�إننا ن�ستطيع توقع “نتائج معينة” بقدر معين من الثقة� .إن �صور الم�ستقبل
التي تنتج عن هذه المنهجيات يمكن تحويلها �إلى �سيناريوهات .ويتم تعريف ال�سيناريو على
�أنه “و�صف الأو�ضاع الم�ستقبلية م ًعا مع تطور الأحداث التي تتحرك من الحالة القائمة �إلى

الحالة الم�ستقبلية”.

�إن �صور الم�ستقبليات الناتجة عن هذه الطريقة تحذرنا م�سبقًا من المخاطر والمهددات
المحتملة؛ �إنها تمدنا ب�إ�شارات تحذيرية مبكرة قد تدفعنا لتغيير الم�سار� ،أو تطوير خطط
طوارئ� ،أو �إعداد �أنف�سنا لمواجهة التحديات .لكن هذه التنويعة من ال�صور الم�ستقبلية بها
ق�صور �شديد؛ فهي تحتوي فقط على ثالثة �أنواع من المعلومات الأ�سا�سية:

(Michel Godet, Scenarios and Strategic Management (London: Butterworth, 1987): 21; Elenora Masini, ((2
Why Future Studies? (London: Grey Seal, 1994): 91.

أي�ضا:
كتبت �إليناورا ما�سيني مقدمات ممتازة عن املنهجيات املتنوعة للدرا�سات امل�سقبلية ،انظر � ً

Richard Slaughter, ed., “Futures of Futures Studies”, Futures 34, special issue no. 3 (2002); Sohail Inayatullah,
ed., “Layered methodologies”, Futures 34, special issue no. 5 (2002).
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�أ� -أنها �ست�ستمر في العمل والنمو كما هو معتاد.
ب� -أن الأمور �سوف تت�أخر وربما ت�شهد تراج ًعا.
ج� -سيكون هناك انهيار �شامل �أو كارثة.
�إن حتمية التغيير تجعل من الم�ستحيل �أن نبقى كما نحن ،فهناك فقط ثالثة اختيارات؛
كليا� .إن هذا النوع من التحليل الم�ستقبلي
�أن الأمور �سوف تتح�سن� ،أو �ست�سوء� ،أو �ستنهار ًّ

يعتمد على قوى دفع التاريخ وعلى التعقيدات الحالية .ومثل هذه ال�صور الم�ستقبلية لي�س لديها
�أية قدرات تغييرية.
�إن هذه المجموعة من النماذج الأ�صلية تهتم بما قد يبدو عليه الم�ستقبل� .إنها �صورنا
الفردية والجمعية عن الم�ستقبل .وهنا ب�إمكاننا �أن نكون خالقين ب�شكل �أكبر ،و�أكثر جر�أة:
فبد ًال من التنب ؤ� بالم�ستقبل فقط ،ف�إننا نحاول اختراعه ،نحاول ت�صوره� .إن �صورنا عن
هاما في تحديد الم�ستقبل� .إن
دورا ًّ
الم�ستقبل ،على الم�ستويين الفردي والمجتمعي ،تلعب ً
ال�صورة ال�سردية للم�ستقبل ،بمعظم ما فيها من خطوط عامة وتفا�صيل ،هي ر�ؤية ،وللر�ؤى قوة

تغييرية؛ فمن خالل الر�ؤى وا�ضحة المعالم ،تتمكن المجتمعات من الخروج من �شرنقتها،
و�أن تحطم �أوجه ق�صورها ،و�أن تتحول كفرا�شة� ،إلى م�ستويات �أخرى من الوجود.
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كيف تستطيع الرؤى أن تساعدنا على تشكيل المستقبل؟

ولتحويل الر�ؤى �إلى م�ستقبالت محققة علينا �أن نبد أ� بر�ؤية و�أن نخطط للخلف و�صو ًال
�إلى الحا�ضر .فلنفكر مث ً
ال في ر�ؤية لمدينة مثل كرات�شي بعد  40عا ًما من الآن(((2؛ �أي على
جيلين ،فكيف �ستكون الر�ؤية عام 2045؟
امتداد حوالي ْ

�إني �أت�صور كرات�شي مدينة خالية من االنق�سامات الطائفية والإثنية ،ومن التلوث،
جيدا بمياه
واالختناقات المرورية .ومعظم �سكانها لهم وظائف مربحة ،ويمتلكون �إ�سكانًا ً
نظيفة وكهرباء و�شبكة موا�صالت عامة جيدة� .سيزدهر العمل بف�ضل الميناء الذي �سي�صبح
ومحا�سبة.
محط �أنظار المالحة في جنوب �آ�سيا ،وهناك �ضبط وربط وحكومة محلية م�سئولة
َ
الآن ،ف�إن ال�صورة الواقعية لكرات�شي الحالية �أبعد ما تكون عن هذه الر�ؤية الواقعية الجميلة
لكرات�شي .لتحويل هذه �إلى مقترحات يمكن العمل عليها ،يجب �أن ن�س�أل مجموعة من
الأ�سئلة ب�شكل ارتجاعي �أي تنازلي من العام 2045؛ مثل ما الذي يجب �إنجازه بمقدم
العام  2043حتى يتم تحقيق هذه الر�ؤية ال�سابقة عام 2045؟ فمث ً
ال لكي يح�صل معظم
ال�سكان على وظائف مربحة يجب �أن تجري �سيا�سة الت�شغيل على قدم و�ساق� .أما البنية التحتية
للمدينة بما فيها من موا�صالت عامة فيجب �أن تكون قائمة

position

 ،inويجب �أن يتم

توفير الإ�سكان الجيد منخف�ض التكاليف والمخ�ص�ص لفقراء الح�ضر .وبالتالي �إذا كان هذا ما
�سيتم �إنجازه بحلول  ،2043فما الذي �سينجز بحلول  ،2041و،2035 ،2037 ،2039
أي�ضا �أن ن�ستك�شف االحتماالت ال�سلبية :فما الذي
و�صو ًال �إلى الوقت الحالي .يجب علينا � ً
قد يحدث ويقو�ض تنفيذ الأهداف الم�ؤكدة؟ وما الخط أ� الذي من المحتمل حدوثه؟ .عند
ا�ستكمال هذا التمرين� ،سيكون لدينا نتيجتا ر�ؤية لكرات�شي في العام  ،2045وخطة مف�صلية
( ((2كتبت الدرا�سة عام  ،2005ون�رشت عام  .2006املرتجم.
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وتطورات للوراء م�ستنبطة محددة ب�أهداف وغايات �سنوية لتحديد كيفية تحقيق هذه الخطة.
ويعرف هذا النوع من التخطيط بالتنبوء العك�سي  backcastingوهو النقي�ض للتنب ؤ� الم�ستقبلي
 ،forecastingوهو �أداة بالغة الفاعلية .و كلما كان هذا النوع من التنب ؤ� �أكثر �شمالية ودقة،كان
الم�ستقبل �أكثر قابلية للتحقق .بالطبع لي�ست ر�ؤيتي ال�شخ�صية ،وما قمت به من تمرين على
التنب ؤ� الخلفي غير كفء ،بنف�سه �أو قادر على ت�شكيل الم�ستقبل المنظور لكرات�شي .ولكي
ً
واجتماعيا؛
جماعيا
ن�شاطا
أمرا ذا معنى فيجب �أن يكون
ًّ
ًّ
يكون هذا الت�صور والتنب ؤ� الخلفي � ً

فت�شكيل الم�ستقبل جهد ت�شاركي.

�إن الر�ؤى تمد المجتمع بال�شعور باالتجاه� ،أما الم�سافات الم�ستقبلية ،ف�إن التنب ؤ�
العك�سي يمهد �سبلها بالطرق والو�سائل للو�صول �إلى هناك من هنا والآن� .إن هذا ال�ضرب من
الدرا�سات الم�ستقبلية في غاية الفاعلية ،كما �أنها عملية تحتوي على كثير من الفعل� .إنها تدعو
نحو الم�شاركة في ٍّ
كل من �صياغة ال�سبل وتطويرها ،كذلك نحو الم�ستقبليات المرغوب فيها.
ومن خالل جعل ما يبدو م�ستحي ً
ال �إلى فعل منظم ،ف�إنها تعزز االعتقاد ب�أن التحول ال�صحيح
لأي مجتمع هو �أمر ممكن� .إن الدرا�سات الم�ستقبلية تت�سم بدرجة كبيرة من التفا�ؤل.
�إن الغر�ض من خلق �صور عن الم�ستقبل ،من خالل ٍّ
كل من الطرائق المعهودة للدرا�سات
الم�ستقبلية ،وتحليل الر�ؤى والتنب ؤ� الخلفي ،هو تح�سين عملية �صناعة القرار .فالدرا�سات
الم�ستقبلية على قدر كبير من الممار�سة العملية والبرجماتية ،عندما يتم ت�شريح الر�ؤى والأفكار
وال�صور والممار�سة الإمبريقية ،ف�إننا نح�صل على خيارات واختيارات يجب القيام بها الآن.
غالبا عبر
“الحقيقة �إن م�شكالت اليوم ال تظهر فج�أة من الهواء ،لقد تم ت�شكيلها ً
مبكرا.
العديد من ال�سنوات ،وكان من الممكن التعامل معها ب�سهولة �شديدة �إذا ما تم عالجها
ً
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.والحقيقة �أن الأزمة التي نواجهها اليوم هي ب�شكل عام الم�شكلة التي تغافلنا عنها بالأم�س
والهدف الرئي�سي لدرا�سة االحتماالت الم�ستقبلية هي تح�سين جودة القرارات التي يتم
فغالبا ما نتخذ قرارات
ً ، ومع ذلك. �إن قرارات اليوم هي ما ت�شكل عالم الغد.�صناعتها الآن

.((2(”غير �آبهين بت�أثيرها على الم�ستقبل بعيد المدى

D. Meadows et al., The Limits to Growth (New York: Potomac Associates, 1972); The Club of Rome was ((2(
also responsible for other reports on the future of the world, based on different methodologies such as: M.
Mesarovic and E. Pestel, Mankind at the Turning Point (London: Hutchinson, 1974); J. Tinbergen, RIO:
Reshaping the International Order (London: Hutchinson, 1976).
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الإ�سالم والوعي الم�ستقبلي
�إن الإ�سالم بطبيعته ر�ؤية كونية متوجهة نحو الم�ستقبل؛ فالقر�آن ي�أمر الم�ؤمنين ب�أن
يكونوا واعين بتاريخهم كما بم�ستقبلهم ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

بمفهومين
فكرتي الم�ستقبل والمحا�سبة مرتبطتان في الإ�سالم
ﭼﮊ [ي�س� .]45 /إن
ْ
ْ
رئي�سين؛ هما :الآخرة ،والخالفة �أي الأمانة التي حملها الإن�سان .ويرتبط مفهوم الآخرة
ْ
خطيا؛ حيث
بفكرة الإ�سالم عن الزمن .ففي الفل�سفات المادية العقالنية يعتبر الزمن
ً
تطورا ًّ

ينتهي مع نهاية حياة الإن�سان .وال توجد حياة �أو زمن بعدها ،على الأقل بالقدر الذي ت َُهم معه

ن�سيجا يتالحم
هويته �أو هويتها ال�شخ�صية .على النقي�ض من هذا يرى الإ�سالم الزمن باعتباره
ً
فيه الزمن الأر�ضي الن�سبي مع ال�سماوي المطلق في ن�سيج واحد .فالآخرة هي حياة الخلود؛
حيث نتجاوز فيها حدود المكان والزمان وال�سببية .وال تنتهي حياة الإن�سان بمجرد وفاته،
وعمله ي�ستمر في الت�أثير عليه في حياة الآخرة� .إن الزمن الم�ستقبلي ،والذي يقع في هذا العالم
وفي الآخرة ،هو وقت الح�ساب� .إن الم�ؤمن /الم�ؤمنة �سيلقى ما �صنعته يداه /يداها في هذه
بعدا �آخر على تركيبة المحا�سبة
الحياة �أو في الحياة الآخرة� .أما مفهوم الخالفة فهو ي�ضفي ً
والم�ستقبل .وك�أمناء على خلق اهلل ،فعلى الم�ؤمنين �أن يقوموا ب�أعباء الأمانة بطريقة م�سئولة
واجتماعيا؛ فالبد من نقلها �إلى الأجيال الم�ستقبلية في ظروف جيدة� ،إن لم تكن
أخالقيا
�
ًّ
ًّ
�أف�ضل� .إن م�ؤ�س�سات �إ�سالمية بعينها تعك�س التوجه الم�ستقبلي الذي يحتويه مفهوما الأمانة

والآخرة .على �سبيل المثال ،على مدار التاريخ ،اهتم الم�سلمون بت�أ�سي�س الأوقاف وهي
م�ؤ�س�سات تقوية ل�صالح الأغرا�ض الفردية واالجتماعية .فعندما ترعى م�ؤ�س�سات الأوقاف

احتياجات الأجيال الم�ستقبلية ،ف�إنها تجلب البركات الأبدية على الأ�شخا�ص الذين �أ�س�سوها،
أي�ضا في ت�أ�سي�س الحرم وهي
وتغني حياتهم الآخرة .ويتج�سد المنطق المتوجه نحو الم�ستقبل � ً
الأمان الطاهرة التي تُحرم ال�شريعة البناء فيها ،والحمى وهي مرهونة بالحفاظ على الحياة
البرية والغابات� .إن االهتمام بالم�ستقبل �أمر �أ�صيل في الإ�سالم.
ن�ستطيع �أن نرى بجالء الوعي الم�ستقبلي في �سيرة النبي محمد ؛ لقد ا�ستبق النبي
احتماالت الم�ستقبل قبل �أن يقوم ب�أي عمل .لقد تمت الهجرة من مكة �إلى المدينة على �أ�سا�س
توقع م�ستقبل �أكثر قابلية للبقاء لجماعة الم�سلمين ال�صغيرة حينذاك ،لقد تم تخطيطها حتى
�أدق التفا�صيل ،وتم ا�ستك�شاف طريق الهجرة بانتظام عبر �أ�شهر عديدة .لقد توقع النبي هجوم
قري�ش عليه ،ف�أعد للأمر م�سبقًا ،وقابل الجي�ش القر�شي في ظاهر المدينة عند بئر بدر الذي منح
الجي�ش الإ�سالمي ال�صغير ميزة �إ�ستراتيجية� .أدرك النبي �أن م�ستقبل الجماعة الإ�سالمية يعتمد
على �سالم تفاو�ضي �شامل ،وعلى د�ستور للجماعة المتعددة التي تعي�ش في المدينة؛ حيث
تجاور الم�سلمون والم�سيحيون واليهود م ًعا .وعلى الرغم من احتجاجات ال�صحابة على ما

يحتويه من تنازالت كبيرة� ،أبرم النبي �صلح الحديبية وا�ستخدمه ك�أ�سا�س لبناء �أول د�ستور في
العالم .وقبل �أ�شهر من المعركة ،ا�ستبق النبي الهجوم القادم ،وقام بحفر خندق حول المدينة
كبيرا من الحدوث .قلما توجد �سيرة مماثلة مليئة بالتوقع والتخطيط
ومن ثم منع
ً
�صراعا ً
تقريبا ،ولكن خالل جيل واحد
والت�شكيل الأكثر عمقًا للم�ستقبل؛ حيث لم يكن هناك �شيء ً

تم �إر�ساء دعائم ح�ضارة عالمية.

وبعد النبي  ،ا�ستكمل الخلفاء الرا�شدون تقليده في التفكير والأفعال المتوجهة نحو
الم�ستقبل .لقد تنب أ� �أبو بكر الخليفة الأول بتو�سع �أرا�ضي الم�سلمين ،و�أدرك �أن احتياجات
الم�ستقبل لن يقوم بها النظام الإداري القائم ،ومن ثم ات�سم تطور نظام جديد للحكم والإدارة
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بالمرونة الكبيرة؛ حيث ا�ستطاع �أن يتكيف مع احتياجات الم�ستقبل� .أما عمر الخليفة الثاني
فقد �أدرك �أن بقاء الأمة الم�سلمة م�ستقب ً
ال �إنما يعتمد على الموارد المتوفرة ،وال يمكن لجيل
واحد �أن ي�ستهلك كل الموارد .وعلى الرغم من الرغبة الوا�ضحة لل�صحابة ومع وجود احتمال
للت�صارع ،فقد رف�ض عمر �أن يوزع الأرا�ضي المفتوحة في ال�شام ،و�سورية والعراق وفار�س
جانبا
وم�صر بين الفاتحين .و�أعلن �أن هذه الأرا�ضي ملك للأجيال المتعاقبة .وقد تركت ً

باعتبارها موارد م�ستقبلية من �أجل الجماعة الإ�سالمية المت�سعة ب�سرعة.

أي�ضا على �ضرورة
ال ي�ؤكد الإ�سالم على وعي الم�ؤمنين بالم�ستقبل فح�سب ،ولكنه ي�ؤكد � ً
�أن يقوم الم�ؤمنون بت�شكيل م�ستقبلهم بفاعلية .وب�سبب طبيعة معتقدهم ،ف�إن الم�سلمين
مطالبون باالنخراط في العالم وتغييره؛ �إن القر�آن يحث الم�سلمين با�ستمرار على الن�ضال من
�أجل تغيير �أنف�سهم ،وبالن�ضال من �أجل تغيير العالم حتى ي�صبح مكانًا �أكثر عدالة و�سال ًما
وم�ساواة للإن�سانية .ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﰑﮊ [النجم .]41-39 /ولهذا ،نجد �أن جوهر ال�شريعة هو االجتهاد الذي يتعلق
أ�سا�سا بت�شكيل و�إعادة ت�شكيل الم�ستقبل.
� ً

غير �أن المجتمعات الإ�سالمية لم تهجر فقط تقاليد االجتهاد ،الذي �أغلقت �أبوابه لقرون،
أي�ضا الر�سالة الم�ستقبلية لعقيدتهم .وهي م�صدر حيوية الح�ضارة الإ�سالمية
ولكنها تجاهلت � ً
الكال�سيكية .ونتيجة لهذا ،تجمد فهم الم�سلمين للر�ؤية الكونية الإ�سالمية في التاريخ .وعبر
فترات ا�ضمحاللها الطويلة التي انتهت باال�ستعمار ،فقدت الح�ضارة الإ�سالمية قدرتها على
تطوير �أفكار جديدة ،وا�ستيعاب وتف�سير الم�صادر الأ�صولية للإ�سالم :وهي القر�آن و�سنة النبي
محمد  .لقد ت�سبب اال�ستعمار في مزيد من التحجر الفكري؛ حيث �سادت النظرة القائلة
أخيرا ،لقد
ب�أن التقليدية المتخلفة هي الحامي الوحيد للإ�سالم في مواجهة زحف الغرب .و� ً
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�أدت �سيا�سات التنمية التي �صاحبها التغريب �إلى التجريد المنظم للأمة الإ�سالمية من طبقاتها
الأخالقية الكلية تارك ًة �إياها بغاللة رقيقة مما �أ�سماه الراحل «ف�ضل الرحمن» �إ�سالم الحد
الأدنى ،وهو مجموعة الطقو�س ،وال�شفقة ،وقائمة من المباحات والمحرمات .وفي عالمنا
المعا�صر ،يبدو الإ�سالم كمجموعة من الطرائق االختزالية المتفرقة .وتف�ضل المجتمعات
الإ�سالمية المعا�صرة �أن تنظر �إلى الخلف ،و�أن تتخبط في حنين ما�ضوي لما�ضيها الذهبي،
بد ًال من �أن تعمل وتخطط من �أجل م�ستقبل ناب�ض بالحياة.
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مبادئ الم�ستقبليات الإ�سالمية
يجب �أن تبد أ� عملية ت�شكيل الم�ستقبليات المرغوبة للعالم الإ�سالمي بفهم وا�ستيعاب
الواقع المعا�صر ،وعالم ال�سيا�سة الواقعية  .Realpolitikفمن منظور الدرا�سات الم�ستقبلية،
جانبا ال�شبكة
نعرف �أنه ال توجد �إجابات ب�سيطة �أحادية البعد للم�شكالت المعا�صرة ،ولندع ً
مت�صاعدة التعقيد من الم�شكالت التي �ستواجهنا في الم�ستقبل .وبالتالي ،ت�صبح منهجية حل

الم�شكالت الب�سيطة والذرية المعتمدة على الفقه ،والتي تبحث عن �أدلة وبراهين ومواقف
مدعمة نف�سها با�ست�شهادات ب�آيات مفردة من القر�آن الكريم و�أحاديث النبي �أو �آراء �أحد الفقهاء
القدامى ،وينتج عنها �إجابة واحدة ،ت�صبح غير �صالحة �ألبتة لعالج الم�شكالت المعا�صرة� .إن
قواعد الت�شريع المب�سطة غير قادرة على اال�شتباك مع العالم مت�صاعد التعقيد ومت�سارع التغير؛
حيث تترابط الم�شكالت وتتداخل .ولتغيير العالم بفاعلية ،يجب �أن تتداخل قوى العالم
الدافعة ،العلوم ،التكنولوجيا ،الحداثة ،وما بعد الحداثة ،على م�ستويات رئي�سية عديدة،
الم�سلمات ،القيم ،الهموم الأخالقية .وبالتالي يجب �أن ينظر �إلى الإ�سالم لي�س فقط كعقيدة �أو
دين ،بل كر�ؤية كونية كلية ومتكاملة .وبهذه الر�ؤية الكونية يتفاعل الإ�سالم مع الواقع المعا�صر
من خالل �شبكة متكاملة من المفاهيم والقيم؛ مثل التوحيد (وحدانية اهلل ،وحدة الإن�سانية،
وحدة الإن�سان والطبيعة) ،الخالفة (الأمانة التي حملها الإن�سان) ،الآخرة (الح�ساب في
الحياة الأخرى) ،العلم (المعرفة المنت�شرة) ،العدل (العدالة المنت�شرة بين النا�س) ،العبادة،
اال�ست�صالح (الم�صلحة العامة) وغيرها من مفاهيم نجدها في القر�آن الكريم وال�شريعة� .إن
الم�شكالت المعا�صرة يتم تحليلها من منظور هذه الم�صفوفة؛ حيث يتم تحليل كل م�شكلة

حد �سواء؛ وذلك لخلق قابلية
من خالل المفاهيم الأ�سا�سية المرتبطة بها فرد ًّيا
وجماعيا على ٍّ
ًّ
لالختيارات الإ�سالمية الممكنة ،ومنها يختار كل مجتمع �إ�سالمي ما هو �أكثر مالءمة له .عندما

يتم تحليل وفح�ص الم�شكالت المعا�صرة خالل مفاهيم قيمية و�أخالقية ،ف�إن ال�شريعة تتبدل،
لتتحول من كتلة تاريخية من القواعد والو�صايا التي يجب فر�ضها على المجتمعات الم�سلمة
�إلى منهجية حل متعددة الأبعاد .من ثم ،ف�إن �أول مبادئ الم�ستقبليات الإ�سالمية هو «�أن
الإ�سالم ي�شتبك مع العالم المعا�صر باعتباره نظرة عالمية تعمل �شبكتها المفاهيمية كمنهجية
لعالج الم�شكالت ،و�إنتاج �إمكانات وخيارات م�ستقبلية من �أجل المجتمعات الم�سلمة».
�إن تفتت العالم الإ�سالمي يعني �أن الم�سلمين لي�سوا �إال مجموعة من الدول  -القوميات
ذات الموارد المحدودة وعدد كبير من الم�شكالت المزمنة .في الواقع تتعر�ض الدولة القومية
�إلى مجموعة من ال�ضغوط من قوتين متعار�ضتين؛ حيث تفقد قوتها ل�صالح المجموعات العرقية
غالبا تحت التهمي�ش والقمع ،كما �أنها مجبرة على االندماج في تحالفات
والإثنية التي تقع ً

�إقليمية �سيا�سية واقت�صادية� .إن ال�سيا�سية العالمية اليوم �أ�صبحت �أعقد من �أن يتم تحليلها من
خالل الت�صنيف الثالثي (العوالم الأول ،والثاني ،والثالث) وبمنطق ما قبل الحرب الباردة.
�إن تق�سيم العالم اليوم يتم على �أ�سا�س ما �أ�سماه �صمويل هانتينجتون «النموذج الح�ضاري
 ،((2(”civilizational paradigmمن ثم �سوف تتحول ال�سيا�سة الدولية ب�شكل كبير �إلى �سيا�سة
ح�ضارية .وعلى هذا ،فمن ال�ضروري بالن�سبة للم�سلمين �أال يروا �أنف�سهم من خالل الدول
القومية ،والم�صالح الوطنية ،ولكن كح�ضارة ومن خالل الم�صالح الح�ضارية .وباعتبارهم
ح�ضارة عالمية ،ف�إن الم�سلمين يمتلكون موارد وا�سعة ،و�إمكانيات غير محدودة ،قد تمكنهم
من حل معظم م�شكالتهم.
(Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and Remaking of the World Order (New York: Simon ((2
and Schuster, 1997).
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وهذا هو المبد أ� الثاني للم�ستقبالت الإ�سالمية :فقط من خالل امتزاجهم في ح�ضارة
واحدة تجمع مواردهم وت�شاركهم في �إمكانيات دولهم ،لحل م�شكالتهم وتحقيق �أهدافهم
الم�شتركة� ،سي�صبح الم�سلمون قادرين على تجاوز االهتمامات ال�ضيقة للدول القومية المفتتة،
والتهمي�ش البالغ نحو تكوين م�ستقبل حيوي وحي لأنف�سهم.
تكمن �إحدى �أهم نقاط قوة الإ�سالم في التنوع ،ويظهر هذا التنوع في الطرق التاريخية
المتعددة للتعبير عن الإ�سالم :وهي تعددية تغلفها الوحدة ،وتظهر هذه الوحدة في �شبكة
المفاهيم والقيم التي يقبل بها كل الم�سلمين دون قيد �أو �شرط� .إن ه�ؤالء الذين ينظرون �إلى
�شخ�صيا ،وه�ؤالء الملتزمون بالتقاليد المتنوعة داخل الدين – االتجاه
الإ�سالم باعتباره �إيمانًا
ًّ

التاريخي للتف�سير الحرفي للقر�آن الكريم وال�سنة ،وه�ؤالء الذين يعتمدون في االتجاه القديم
والم�ؤ�س�س على التف�سيرات الخرافية ،ال�صوفيون ،وه�ؤالء الذين ي�ؤكدون على التقاليد الفقهية،
وه�ؤالء الملتزمون باالختالفات ال�سيا�سية النابعة من التف�سيرات المتنوعة ،وال�شيعة ،كل
ه�ؤالء ي�ساهمون في ثراء وغنى الإ�سالم ،وكل مجموعة منهم لديها م�ساهمة هامة في ت�شكيل
الح�ضارة الم�ستقبلية للإ�سالم في �إطار تعددي وت�شاركي .عندما تقترن هذه التعددية الدينية
بالتعددية الإثنية؛ حيث العدد المذهل للعرقيات في العالم الإ�سالمي� ،ستبرز طبيعة الإ�سالم ذات
الثقافات المتعددة �إلى الواجهة .هنا يظهر المبد أ� الثالث للم�ستقبالت الإ�سالمية� :إن تعددية
وتنوع الإ�سالم هما حجرا الزاوية لت�شكيل ح�ضارة �إ�سالمية حيوية ومزدهرة في الم�ستقبل.
غالبا ما
لهذا المبد أ� نتائج عميقة على الر�ؤى االنعزالية والإق�صائية داخل الإ�سالم ،والتي ً

تعرف بالأ�صولية .يرى �أنور �إبراهيم �أن الأوامر القر�آنية لتغيير الأ�شياء ،والعمل نحو ت�شكيل
الم�ستقبل «ت�ؤكد على الجماعية والتعاون ،والتنمية الذاتية والتنظيم الذاتي .ومن منظور
الإ�سالم ،ف�إن اهلل ال الإن�سان هو من يخلق القيم ،وهي معطى م�سبق ،وهذه القيم مطلقة فال
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تتغير وال توجد قيم جديدة في حاجة لمن يكت�شفها .هناك �إجماع كامل من الأمة حول
هذه الم�س�ألة .وفي الحقيقة ،ف�إن الم�سلم يعرف ب�أنه الإن�سان الذي يقبل بالقيم وال�سلوكيات
الموجودة في القر�آن و�سنة النبي محمد  وتحاول الأمة ،وهي جماعة الم�سلمين العالمية،
�أن تغير الأمور ب�إجماع على القيم ،وي�صبح الإجماع البديل عن ال�صراع والتناف�س هو المعيار
الحاكم .عالوة على هذا ،فلأن الأمور تتغير بجهود تعاونية ،فال مكان للهيمنة وال�سيطرة في
هذا الإطار»(.((2
�إن ت�شكيل الم�ستقبليات الإ�سالمية هو عمل ت�شاركي يقوم على ا�ستك�شاف البدائل
والإمكانات و�صناعة االختيارات .وال يمكن �أن ي�شارك المنظور الطهراني المهيمن للإ�سالم
في هذا العمل ،فهذا المنظور ال يحتوي على �أية بدائل ،وال توجد اختيارات ل�صناعتها ،فقط
هناك م�ستقبل واحد ،وهو امتداد حتمي لل�صراع المرير والدائم في الحا�ضر.
�إن الإ�سالم هو مذهب للحقيقة بامتياز ،لكن الإيمان بالإ�سالم ال يعني امتالك الحقيقة.
�إن ه�ؤالء الذين يدعون �أن ن�سختهم من الإ�سالم هي الحقيقة المطلقة ،ال ينكرون تعددية وتنوع
أي�ضا يحتكرون ال�سلطة الإلهية لأنف�سهم� .إن ما يميز الأ�صولية عن الإ�سالم
الإ�سالم ،ولكنهم � ً
التقليدي كما يجادل برويز منظور� ،أن النظرية المعرفية للدولة هي �أ�صل بالن�سبة لنظرتها �إلى
الإ�سالم ،وت�شكل حقيقة هامة لفهمه .ومن ثم ،ف�إن ر�ؤية الإ�سالم الكلية المرتكزة حول الإله،
و�أ�سلوب الحياة والفكر والمعرفة والعمل المرتكز حول الإله ،يتحوالن �إلى نظام عالمي
�شمولي ُيخ�ضع كل م�ؤ�س�سة �إن�سانية �إلى حكم الدولة»( .((2وعندما تتحول الدولة والمجتمع
�إلى كيان واحد ،ف�إن ال�سيا�سة تختفي وتتم الهيمنة على كل ف�ضاءات الثقافة والمجتمع،

(Anwar Ibrahim, “From ‘Things Change’ to ‘Changing Things’”, in An Early Crescent: The Future of ((2
Knowledge and Environment in Islam, edited by Ziauddin Sardar (London: Mansell, 1989): 19.
(S. Parvez Manzoor, “The Future of Muslim Politics: Critique of the ‘Fundamentalist’ Theory of the Islamic ((2
State”, Futures 23, no. 3 (1991): 289–301.
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وينعك�س المنتج النهائي لهذا في �شكل فا�شية .عندما يتحول الإ�سالم �إلى �أيديولوجية �إق�صائية،
مقد�سا ،ويتم الزج بكل �شيء في واحدية �صماء� .إن
ف�إن المقد�س يت�سي�س ،وت�صبح ال�سيا�سة
ً
التف�سير الأ�صولي للإ�سالم ،ال يمار�س فقط عنفًا على تقاليده ،وتاريخه وم�ستقبله التعددي،

ولكنه ال يحمل �أي تقدير� ،سواء تعقد وترابط الواقع المعا�صر� ،أو القوانين البيئية للطبيعة.
والأ�صولية هي ق�ضية بال برنامج ،وبالتالي غير مجدية وغير مرتبطة بالأزمنة المعا�صرة.
ولكنها تمثل ر�ؤية؛ قوامها الهيمنة وذهنية واحدية الثقافية للدولة والمجتمع ،ف�إن الأ�صولية
ظاهرة غير طبيعية ،وال يمكن �أن تبقى ،ومن ثم هي بال م�ستقبل ،ولي�س لها مكان في مجال
الم�ستقبليات الإ�سالمية.
تقود التعددية والتنوع بال�ضرورة �إلى الم�شاركة ،ومن ثم �إلى المبد أ� الرابع للم�ستقبليات
الإ�سالمية� :إن ت�شكيل الم�ستقبليات الممكنة والمرغوبة للح�ضارة الإ�سالمية يجب �أن
يت�ضمن الم�شاركة الفاعلة للمجتمعات والجهد الواعي للت�شاور «ال�شورى» على كل
م�ستويات المجتمع بهدف تحقيق �إجماع وا�سع� .إن ك ًّ
ال من ال�شورى والإجماع يمثالن
قيما �أ�سا�سية و�ضرورية للحكم في �أي مجتمع م�سلم .وال تعزز عملية الت�شاور ،وال�سيا�سات
ً
أي�ضا ت�شرع للهويات
الإجماعية الم�ؤ�س�سات المدنية للمجتمعات الإ�سالمية فقط؛ ولكن � ً

التعددية والم�صالح بداخل المجتمع الم�سلم .وفي الوقت ،الذي ت�سمح فيه ال�سيا�سة الليبرالية
بالأ�صوات الأعلى والأقوى لتهيمن على كل العملية ال�سيا�سية ،ف�إن الأطر الت�شاركية للحكم
إلزاميا لكل
القائمة على ال�شورى والإجماع ت�ؤكد على الم�ساواة والعدالة؛ بجعلها الت�شاور � ًّ
فئات المجتمع ،وبالتالي تمنح م�ساحة التعبير وال�سلطة لكل الأقليات .ويمكن التعبير المبا�شر
عن الم�صالح واالحتياجات والتف�ضيالت الخا�صة بكل مجموعة مختلفة في المجتمع من
�صياغة �سيا�سات �أكثر مالءمة وعدالةً� .إن الم�ستفيدين الجدد من التغير االجتماعي والثقافي قد
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�أنتجوا مجتم ًعا يتحرك في اتجاهات �أكثر �صحية و�إيجابية� .سيقل ال�صراع �إلى حده الأدنى �إن
لم يكن �سينتهي ،ليولد مجتمع متما�سك .على النقي�ض من هذا ،ف�إن الأجندة الأ�صولية كما

ي�شير �أنور �إبراهيم ت�ضع �أجندة زائفة لق�ضايا هام�شية باعتبارها الق�ضايا الوحيدة التي ت�ست�أهل
االهتمام الدائم والجاد ،وبالتالي «تنتهك المعنى الأخالقي ال�ضروري لمفهوم الأمة»؛ لأنها
�صراعا غير �ضروري» .كما �أنه ي�ضع بع�ض التعبيرات في موقع
«ت�سبب االنق�سام وتخلق
ً
الإمبريالية الإ�سالمية بمعنى �أو ب�آخر .لقد �أكد الخطاب الإ�سالمي التقليدي من جهة �أخرى،
على مثاليات الإجماع ،ال�شريعة ،وعلى معنى المجتمع التعددي المترابط بقوة الإيمان� ،أي
ثقافيا يتج�سد عبر �سلوك � ٍّأي من المجموعات
الأمة .يرى �إبراهيم الأمة لي�س باعتبارها كيانًا ًّ
داخليا ،ويعبر عنها من خالل مجموعات ثقافية متنوعة .ويجادل
المهيمنة ،ولكنها توجد
ًّ

�إبراهيم �أن الهوية الإ�سالمية ال تتجذر فقط في التاريخ والتقاليد الإ�سالمية ،ولكنها مرتبطة
ب�شكل �أ�سا�سي بمفهوم الأمة .وفكرة الأمة ال تعني بب�ساطة الم�سلمين كجماعة ،ولكن «كيف
يجب �أن يكون الم�سلمون كجماعة في عالقتهم ببع�ضهم ،وفي عالقتهم بالجماعات الأخرى
والعالم الطبيعي؟ وتت�ضح الأمة في الفكر والفعل واالنفتاح كر�ؤية �أخالقية متميزة تمثل �سبب
وجود الأمة� ،إنها التزام دائم بمجموعة من المفاهيم والقواعد الأخالقية التي تخلق حدو ًدا
وتحديدا مطلقًا لهذه الأمة»(.((3
ً
�إن الم�شاركة التعددية وال�سيا�سات الإجماعية ال�شورية على م�ستوى المجتمع ،والأمة،
والح�ضارة ،تمدنا بالمحيط الذي ي�صبح الم�سلمون عبره جماعة في عالقتهم ببع�ضهم البع�ض.
�إن الطبيعة المترابطة والمتداخلة للعالم الحديث تجعل من العزلة �شي ًئا من الما�ضي،
وحتى عندما تكون هذه العزلة مرغوبة ،فلي�س من الممكن بالن�سبة لمجتمع �أو دولة �أن توجد
(Anwar Ibrahim, “The Ummah and Tomorrow”, Futures 23, no. 3 (1991): 302–10. ((3
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في عزلة ثقافية واقت�صادية و�سيا�سية .عالو ًة على هذا� ،إن التعقد والطبيعة المتناق�ضة للأزمنة
المعا�صرة تجعل من غير الممكن �أن نعتبر �أو �أن ن�صنف ،م�ؤ�س�سة ما �أو فكرة �أو مجموعة
من النا�س بمفاهيم ال�سيئ �أو الجيد ،الأ�سود �أو الأبي�ض؛ فالعالم ال يتكون من ثنائيات �أو من
اختيارات م�ستقطبة ،ولكن من تعقيدات اختزلت كل �شيء �إلى ظالل رمادية .لهذا ال�سبب
قدرا هائ ً
ال من الأهمية في اال�ستك�شافات المنهاجية
ف�إن المفاهيم الأخالقية للإ�سالم تحتل ً
والتحليلية .لت�شكيل البدائل الم�ستقبلية المرغوبة ،فعلى الم�سلمين �أن ينخرطوا بطريقة بناءة مع

العالم المعا�صر بكل �أبعاده .تعتبر هذه هي القاعدة الخام�سة والأخيرة للم�ستقبليات الإ�سالمية،
وعلى �سبيل المثال لي�س هناك مفر من الغرب ،فال توجد ح�ضارة با�ستطاعتها �أن تختبئ في
بعيدا عن الح�ضارة الغربية .ومع ذلك ،ف�إن االنخراط الب ّناء مع الغرب قد ال ي�ؤدي
مكان ما ً
فقط �إلى ح�ص�ص للمجتمعات الإ�سالمية من العالم ،لكنه قد ي�ؤدي �إلى تحويل الغرب �إلى خير
أي�ضا مع االقترابات الع�شائرية للإ�سالم التي تت�ضح
العالم �أجمع� .إن هذا المبد أ� يتناق�ض بحدة � ً
في �أ�سماء مجموعات بعينها؛ مثل «جماعة الإخوان الم�سلمين» ،و«الجماعة الإ�سالمية»،
و«حزب اهلل» ،و«حزب التحرير» ،وكلها م�سميات ت�ضم �أقليات وت�ستبعد الأغلبية� .إن
طبيعة هذه الحركات �ضيقة الأفق تقوم على ا�ستعادة �صورة �أ�صيلة متخيلة للبدايات ،وبالتالي
تتعامل مع العالم من منطلق الثنائيات :دار الإ�سالم في مواجهة دار الحرب ،الأ�صولية في
مواجهة الحداثة ،المعيارية في مواجهة التثاقفية ،الإحياء في مواجهة �إعادة التموقع ،الإ�سالم
في مواجهة الغرب .وبالتالي يجب �أن يرف�ض كل �شيء ،والرف�ض يبد أ� بقطع ال�صالت مع
الغرب وكل �أمرا�ضه و�أهدافه بدون �أي ت�سامح مع التف�سيرات التي تناق�ض ما تذهب �إليه هذه
الجماعة� .إن هذه الأفكار ومثيالتها ت�ؤدي �إلى رف�ض الديمقراطية ،مع �أن الديمقراطية كغيرها
من مفاهيم غربية وغير غربية ال تتناق�ض مع الإ�سالم �إال �إذا قدمت نف�سها كمذهب للحقيقة �أو
انتهكت أ� ًّيا من المفاهيم الرئي�سية له .فقط عندما ترتبط الديمقراطية بالهيومانية الإلحادية �أو
50

تدعي �أنها دوجما للحقيقة� ،أو عندما تف�سر العلمانية نف�سها ك�إب�سيتمولوجيا ،ف�إنها تت�صادم مع
الإيمان بالإ�سالم .والديمقراطية ك�آلية للحكومة التمثيلية خالية من كل زخارفها وادعاءاتها،
ف�إنها قلما تت�صادم مع الإ�سالم .وبالمثل ،ف�إن رف�ض الحداثة هو جنون ،ففي عالم يهيمن عليه
التطور التكنولوجي لي�س بو�سع المرء خلق مجتمع غير تكنولوجي� .إن المطلوب هو تحليل
مف�صل للحداثة ورف�ض قيمها الجوهرية؛ مثل الر�شادة الأداتية ،واالغتراب الناتج عن �أنماط
الإنتاج ،والدول القومية الم�صطنعة والقائمة على ال�صراع� ..إلخ .ولكن في النهاية �سيكون
على الم�سلمين التعامل مع الحداثة ب�إنتاج طرقهم الخا�صة؛ لأن يكونوا محدثين (تقليد ًّيا).

�إن الأيديولوجيات الممانعة تنتج �أجوبة �أحادية البعد هي �أبعد ما تكون عن الواقع .بمجرد �أن
يتم عزل الإ�سالم عن العالم الواقعي وت�أطيره في �أيديولوجيا كارتونية ،ف�إنه يتوقف عن القيام
بت�شكيل حياة الأفراد والمجتمعات ،وي�صبح نقطة مرجعية ب�سيطة .وبالتالي ي�صبح مجرد �أداة
لمحاولة خلق دول توتاليتارية قائمة على التع�صب واال�ست�شهادية� .إن هذا النوع من االختزالية
واال�ستقطاب الثنائي هو نتاج اتباع الهوى الفكري والمبالغات ،والتردد والفقر وال�صلف
والتع�صب ،وهي خ�صائ�ص لم تكن �سائدة في التاريخ الإ�سالمي قبل الع�صور الحديثة.
يعني االرتباط الب ّناء بالعالم حتمية تقليل ال�صراع داخل المجتمعات الإ�سالمية
وبين الإ�سالم والغرب .ويمكن التعامل مع ال�صراعات الداخلية من خالل �إدارة الم�صالح
والوالءات المتناف�سة على قاعدة ال�شورى وال�سيا�سات الإجماعية� .أما تعليم الغرب التوا�ضع
جهدا �أكبر� .إن فهم الم�سلمين للح�ضارة الغربية ،ب�سبب قرون ال�صراع وخبرة
فهو يحتاج
ً
�صورا عن الغرب ت�صمه بالخبث
اال�ستعمار ،م�شوه للغاية .وب�شكل عام ،لقد طور الم�سلمون
ً

والال �أخالقية وو�صفوه بال�شيطان الأكبر ،في الوقت الذي اعتمد فيه الغرب على ال�صور
اال�ست�شراقية في �إدراكه للإ�سالم والم�سلمين� .إن هذا الفهم الأعمى للغرب يمنع الم�سلمين
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من �إدراك التناق�ضات الداخلية للمجتمعات الأوروبية� ،أو يجعلهم غير قادرين على تحديد
حلفائهم الطبيعيين داخل الغرب ،وهم في الغالب المغتربون جراء الخطابات المتطرفة
�أحادية البعد .وهناك بال�ضرورة نقطتان لل�صراع بين الغرب والإ�سالم؛ تتمثل الأولى في كونه
وتكنولوجيا� ،إن العالم ما زال على الو�ضع الذي كانت فيه البلدان النامية م�ستعمرات
اقت�صاد ًّيا
ًّ

للدول ال�صناعية الغربية� .إن حوالي  %90من علماء العالم يعي�شون في الدول المتقدمة،
والتكنولوجيا تمثل الجزء الأكبر من �صادراتهم .وتربط البنوك و�شركات الت�أمين وخطوط
الطيارات وال�شركات العابرة للجن�سيات الغربية العالم ببع�ضه .وي�ؤكد عمل �صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي ،ومنظمة التجارة العالمية على الحفاظ على هذه الو�ضعية القهرية
وغير العادلة قائمة .على الم�سلمين �أن يغيروا النظام العالمي من خالل �إدارة ال�صراع من
خالل �إقامة تحالفات مع الح�ضارات الأخرى في ال�صين ،والهند و�أمريكا الالتينية ،والإفادة
فعليا،
من التناق�ضات واالن�شقاقات داخل الح�ضارة الغربية .و�إلى ٍّ
حد ما بد�أت هذه العملية ًّ
مع ت�صنيع جنوب �شرق �آ�سيا وعودة �صعود ال�صين كقوة اقت�صادية عالمية في الم�ستقبل� .أما
النقطة الثانية فتتمثل في �إ�صرار الغرب على الهيمنة على الإ�سالم والم�سلمين وت�أجيج نيران
ال�صراعات� .إن �أحد �أهم ت�أكيدات هنتينجتون في �أطروحته «�صراع الح�ضارات» هي �أن
أي�ضا
الح�ضارة الإ�سالمية العط�شى للدماء ت�ستعد للهجوم على الغرب ،وهو افترا�ض �أ�سا�سي � ً
في مفاهيم محور ال�شر والحرب على الإرهاب� .إن �شيطنة الإ�سالم لها تاريخ يمتد �إلى ما قبل
الغربيين .وال
الحرب ال�صليبية ((3(.وفي الحقيقة� ،إن هذا جزء �أ�صيل في النف�سية وال�ضمير
ْ
وبعيدا عن الأذى الذي
يجب �أن ننده�ش بهذه الحقيقة في هذه المرحلة التاريخية الحالية،
ً

ي�صيبهم جراء هذا النوع من التنميط ،فيجب على الم�سلمين �أن يتفاعلوا مع الغرب ،و�أن
( ((3ملعرفة تاريخ العداء الغربي نحو الإ�سالم ،انظر:

Ziauddin Sardar and Merryl Wyn Davies, Distorted Imagination: Lessons from the Rushdie Affair (London:
Grey Seal, 1990); Ziauddin Sardar, Orientalism (Buckingham: Open University Press, 1999).
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يو�ضحوا الطبيعة الخاطئة لهذه ال�صور التاريخية .وبد ًال من البقاء في حالة من القلق من مبارزة
الغرب ،فعلى الم�سلمين �أن يديروا هذه ال�صراعات الملحوظة بتوتر فعال؛ حيث يتحقق الحل
من خالل التحول الكيفي للخ�صم.
من الوا�ضح �أن مبادئ الم�ستقبليات الإ�سالمية لي�ست عن الم�ستقبل بقدر ما هي نقد
فغالبا
للفكر الإ�سالمي الحالي .عندما تحمل اهتمامات الم�ستقبل على المواقف المعا�صرةً ،
برنامجا للحركة� .إن مهمة مبادئ الم�ستقبليات
ما يتولد نقد ،هذا النقد في حد ذاته ي�صبح
ً

الإ�سالمية هي تمكين المجتمعات الإ�سالمية من الإدارة الخالقة لخ�صائ�ص ع�صرنا العالمية؛
وهي :التغير ،والتعقد ،والتناق�ض ،والت�صارع� .إن عملية �إدارة هذه الخ�صائ�ص

(((3

،4Cs

والتي تح�سن الحا�ضر ،ترتبط بتفعيل هذه المبادئ التي �سوف ت�شكل الم�ستقبليات المحتملة
والمرغوبة للأمة الإ�سالمية .ويتطلب الواقع الحالي القيام بمجموعة من الخطوات البرجماتية
الأولية؛ فيجب تطوير فهم جديد ومعا�صر للإ�سالم بما يحوله من �إيمان مجرد ،على النحو
الذي اختزل �إليه ،لي�صبح ر�ؤية عالمية متكاملة ذات �شبكة من المفاهيم والتحليالت الأخالقية.
على الدول الإ�سالمية �أن تعيد بناء �أنف�سها وتتغير �شي ًئا ف�شي ًئا �إلى ح�ضارة دينامية معا�صرة
وعالمية .كما يجب مراجعة النزعات االنعزالية الطهرانية الواحدية .ويجب ت�أ�سي�س التعددية
والم�شاركة على �أ�سا�س من ال�سيا�سات الإجماعية وال�شورى .وعلى الم�سلمين �أن يتجنبوا �أن
يمثلوا ك�شيطان جديد� ،أو �أن يتورطوا مثل الخالفة العثمانية في بداية القرن الع�شرين في تناف�س
مع خ�صوم �صاعدين لخ�صوم قدامى .وعلى الرغم من ج�سامة التحديات الحالية ،ف�إنها لي�ست
مروعة على النحو الذي ظهرت به في البداية ،وبالفعل هناك موارد فكرية وعلمية �إ�سالمية
معتبرة ظهرت �إلى الحد الذي �أ�صبح فيه التاريخ في �صف الم�سلمين.
( ((3ي�شري هذا االخت�صار �إىل احلرف  Cالذي تبد�أ به الكلمات؛ التغري  ،Changeالتعقد  ،Complexityالت�ضارب ،Contradiction
الت�صارع  .Conflictاملرتجم.
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معالم م�ستقبلية على الطريق
�إن التقلب بين االنت�صار والهزيمة كالبندول ،عبر عقدين ،كان له �أثر جانبي هام للغاية :لقد
�أدرك الم�سلمون في كل مكان الحاجة الما�سة للإ�صالح الإ�سالمي وهو �إدراك �أ�صبح عاج ً
ال
بعد الأحداث الم�أ�ساوية في � 11سبتمبر وتداعياتها .لقد انطلقت دعوات عديدة للإ�صالح
الداخلي في الإ�سالم ،ولت�شكيل �إ�سالم تقدمي جديد .لقد قدمت المجموعة الأمريكية،
النوعين،
«م�سلمون تقدميون» �أجندة للتغير ،بما في ذلك �أفكار عن العدالة والعالقات بين
ْ
والتوجهات الجن�سية والتعددية( .((3وفي حين ت�أمل هذه المجموعة �أن ت�شتبك جد ًّيا مع الفكر

والتقليد والممار�سة الإ�سالمية ،ف�إنها تريد �أن تترجم مثل القر�آن �إلى لغة معا�صرة ،وت�سعى
لتحقيق الحقوق الدينية والإن�سانية الكاملة للمر�أة الم�سلمة ،وتهدف �إلى ا�ستعادة الإن�سانية
الرحيمة للإ�سالم المعا�صر .على النقي�ض من هذا ،ف�إن رئي�س الوزراء الماليزي الدكتور عبد
تقدميا �آخر للإ�سالم التقدمي يطلق عليه «الإ�سالم الح�ضاري».
نموذجا
اهلل بدوي اقترح
ً
ًّ

(((3

�إن م�صطلح الح�ضارة م�أخوذ من ابن خلدون وي�شير �إلى التمدن الح�ضري .وي�ضع الإ�سالم
كبيرا على التنمية الثقافية ،والحياة المدنية ،والتقدم الثقافي .كما يمنح
الح�ضاري ت� ً
أكيدا ً
أكيدا مت�ساو ًيا على الحا�ضر والم�ستقبل وي�شجع على االعتدال والبرجماتية ،وي�ؤكد على
ت� ً

الدور المركزي للمعرفة في الإ�سالم ،ويب�شر بالعمل الجاد والإخال�ص ،ويطالب الم�سلمين
�أن يكونوا غير �إق�صائيين ومت�سامحين ومنفتحين نحو الأديان والأيديولوجيات الأخرى.
ويعتبر كال الجهدين« ،م�سلمون تقدميون» و»الإ�سالم الح�ضاري» ،جهو ًدا معا�صرة تدور
حول «االجتهاد».
(See their manifesto, Omid Safi, ed., Progressive Muslims (Oxford: One World, 2003). ((3
(Ziauddin Sardar, “Can Islam Change?” New Statesman (13 September 2004): 24–7. ((3
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في موا�ضع �أخرى ،كان الت�أكيد على ما �أطلقت عليه «الكوارث الميتافيزيقية الثالث»

(((3

التي دمرت قدرتنا على ممار�سة االجتهاد وهي :ال�صعود بال�شريعة �إلى م�ستوى المقد�س،
وم�ساواة الإ�سالم بالدولة ،ونفي ال�سلطة عن الم�ؤمنين .يدرك الم�سلمون عبر العالم الآن �أن
اجتماعيا ،غير �أن لها قليل ال�صلة بالمجتمع المعا�صر.
القوانين والت�شريعات الإ�سالمية متجذرة
ًّ
�إننا بحاجة �إلى �إعادة بناء القوانين والأخالق الإ�سالمية على �أ�سا�س المبادئ الأولى الم�ضمنة
في م�صفوفة المفاهيم والقيم الموجودة في القر�آن الكريم التي تعرف روح الإ�سالم .عالو ًة
على هذا ،ف�إن الف�شل الذريع للدول الإ�سالمية المعا�صرة في �إيران ،وال�سودان ،وال�سعودية،
و�أفغان�ستان ،وباك�ستان ،ومناطق �أخرى �أدى �إلى �س�ؤال حول �صياغة الحركة الإ�سالمية
للعالقة بين الإ�سالم والدولة� .إن الأفكار القائلة ب�أن الإ�سالم يجب �أن يكون �أ�سا�س الدولة،
و�أن تكون ال�شريعة هي د�ستورها ،و�أن تكون ال�سيادة ال�سيا�سية هلل (بما يعني العلماء) ،و�أن
تكون مبادئ ال�شورى معادية لمفهوم الديمقراطية  -لم تعد محل ثقة على الإطالق .في
حين �أن قطاعات عري�ضة من الحركة الإ�سالمية خا�صة الجماعة الإ�سالمية الباك�ستانية وجماعة
الإخوان الم�سلمين في م�صر ،تتم�سك بهذه الأفكار على نحو متفرق ،ف�إن الغالبية العظمى من
الم�سلمين تعرف ،بفعل الخبرة العري�ضة� ،أنها تمثل و�صفة مثالية لل�شمولية.
على نحو مماثل ،بد أ� مفكرون م�سلمون في نقد الحكمة ال�سائدة القائلة ب�ضرورة �أن
تكون ال�سلطة التف�سيرية في الإ�سالم بيد طبقة معينة من النا�س ،وهم العلماء ،و�أن تكون الغالبية
من الم�ؤمنين مجرد �أوعية فارغة لي�س عليها �إال أَ�نْ تتبع تعاليم القلة المختارة.

(Sardar, “Rethinking Islam”. ((3
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وعمليا .في �أعمال مثل
لقد بد�أت بالفعل جهود لإعادة ت�أطير الت�شريعات الإ�سالمية نظر ًّيا
ًّ

موئل عز الدين «القانون الإ�سالمي» ((3(،تم و�ضع ال�شريعة في �إطار تاريخي في محاولة لإعادة
التفكير في الغر�ض من وجودها الحالي .وفي بريطانيا ،هناك محاوالت لتطوير فقه الأقليات،
واقترح طه جابر العلواني على �سبيل المثال� ،أنه يمكن �صياغة فقه الأقليات من خالل القراءة
المركبة للوحي من �أجل فهم العالم المادي وقوانينه ومبادئه وقراءة العالم المادي لتقدير وفهم
أي�ضا �إلى مراجعة العالقة بين القر�آن وال�سنة ،وي�صر على �أن
قيمة الوحي»( .((3ويدعو العلواني � ً
�أ�سئلتنا حول ال�شريعة هي �سياقية ،و�أنه على كل �أقلية �أن تهتم بالنظام ال�سيا�سي الذي تعي�ش في
�إطاره ونوع الأغلبية التي تعي�ش معها ،وماهية الحقوق والحماية التي تتمتع بها ،و�أي نوع
للأر�ضية الم�شتركة التي تت�شاركها مع الثقافات الأخرى ،وما �إلى ذلك .ومن ثم ،لي�س الناتج
عالميا ،ولكنه قانون خا�ص لهذه الأقلية التي ت�شرع في �إعادة �صياغة
قانونيا
إطارا
النهائي لهذا � ً
ًّ
ًّ

ال�شريعة طبقًا الحتياجاتها وظروفها.

حد بعيد ،ف�إن �أكثر التغيرات الراديكالية والعملية التي لحقت بالت�شريعات الإ�سالمية
�إلى ٍّ
تمت في المغرب؛ عبر عقد من ال�سخط الذي عبرت عنه منظمات حقوق المر�أة والمنظمات
الإ�صالحية تم �إ�صدار قانون �أ�سرة �إ�سالمي �أكثر جذرية .لقد تم تقديمه في فبراير � ،2004إنه
يطيح بقرون من التع�صب الأعمى والتحيز ال�صريح �ضد المر�أة .لقد ا�ستعادت المغرب معظم
أي�ضا قوانين الأ�سرة الإ�سالمية التقليدية
النظام الت�شريعي الذي خلفته فرن�سا خلفها ،ولكن اتبعت � ً
محليا با�سم المدونة ،والتي تنظم الزواج ،والطالق ،والميراث ،وتعدد الزوجات،
المعروفة
ًّ

وح�ضانة الأطفال� .شجعت هذه المدونة على قائمة طويلة من �سوء معاملة المر�أة ،بما في ذلك
(Mawil Izzi Dien, Islamic Law: From Historical Foundations to Contemporary Practice (Edinburgh: ((3
Edinburgh University Press, 2004).
(Taha Jabir al-Alwani, Towards a Fiqh for Minorities (London: IIIT, 2003): 15. ((3
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العنف المنزلي ،والتحر�ش الجن�سي ،وتعدد الزوجات ،وحقوق الطالق المتحيزة ،وعدم
الم�ساواة في العمل والتعليم ،وحرمان المر�أة من الميراث� .إن القانون الجديد يعيد �صياغة

كليا ،وبالتالي أُ�طيح بالفكرة القائلة :إ�ِنَّ الرجل هو ر�أ�س الأ�سرة،
المفاهيم التقليدية عن ال�شريعة ًّ

وحل محلها و�ضع الأ�سرة تحت الم�سئولية الم�شتركة للزوجين� .إن اللغة ال�شائنة التي ا�ستخدمت
من قبل للإ�شارة للمر�أة ا�ستبدلت بم�صطلحات ذات ح�سا�سية للنوع .لذلك� ،أ�صبحت الن�ساء
�شريكات في الحقوق والواجبات بد ًال من �أن يكن تابعات في حاجة �إلى الإر�شاد والحماية.
لقد تم رفع �سن الزواج للفتيات من  15عا ًما �إلى 18عا ًما ،ليتعادل مع �سن الزواج للرجل.
و�أ�صبح للرجل والمر�أة الحق في التعاقد للزواج بال حاجة لموافقة الولي .و�أ�صبح من حق المر�أة

الطالق ،وتم �إلغاء حق الرجل في الطالق من جانبه فقط ،ف�أ�صبح على الرجال �أن يح�صلوا
على �إذن م�سبق من المحكمة قبل �أن يح�صلوا على الطالق .لقد تم �إبطال الطالق اللفظي،
وعلى هذا� ،أ�صبح على الأزواج دفع كافة الأموال الم�ستحقة للزوجة والأطفال كاملة قبل �أن
كليا ،و�أ�صبح للرجل الحق في
يتم ت�سجيل الطالق ب�شكل �سليم .لقد تم �إلغاء تعدد الأزواج ًّ

اتخاذ زوجة ثانية فقط في حال ر�ضا الزوجة الأولى ،وفي حال �إذا �أثبت في المحكمة �أنه
�سيعامل االثنتين بعدالة مطلقة ،وهو الأمر الم�ستحيل .ومن حق الن�ساء �أن يطلبن حق النفقة و�أن
ُيم َنحن ح�ضانة �أطفالهن حتى لو تزوجن مرة �أخرى .كما ت�ستطيع المر�أة �أن تح�صل على حق
ح�ضانة الأطفال في حال ق�ضت المحكمة في المرة الأولى بهذا الحق للزوج ،وف�شل الأخير
في القيام بم�سئولياته .كما هناك مادة تعطي الحق للطفل /الطفلة في �أن يح�صل على ظروف
رعاية متنا�سبة مع م�ستوى المعي�شة الذي كان عليه قبل طالق والديه .ويعتبر هذا الحق منف�ص ً
ال
عن التزامات النفقة ،والتي تتكون في العادة من مبالغ �صغيرة متقطعة .ويحمي هذا الت�شريع
ر�سميا �أو يكون قد ولد خارج
حق الطفل في اعتراف الأب في حال �إذا لم ي�سجل هذا الزواج
ًّ

�إطار الزواج .عالو ًة على هذا ،ف�إن القانون الجديد يتطلب �أن يت�شارك الأزواج والزوجات
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الممتلكات المطلوبة �أثناء الزواج .ويحق للزوجات والأزواج �أن يكون لهم ممتلكاتهم
الخا�صة ،ولكن القانون يمنحهم �إمكانية �أن يتفقوا في وثيقة �أخرى غير عقد الزواج على
كيفية الم�شاركة في بع�ض الممتلكات ،وكيفية تنميتها �أثناء الزواج .لقد �أ�سقط القانون تف�ضيل
القانون القبلي التقليدي للورثة الذكور في م�شاركة الأرا�ضي الموروثة ،ف�أ�صبح من الممكن
للأحفاد من جانب المر�أة �أن يرثوا جدهم كما هو حال الأحفاد من جانب االبن .ويمنح قانون
رئي�سيا للق�ضاء؛ فيجب على المدعين العوام �أن يتدخلوا في كل فعل قانوني
دورا
الأ�سرة الجديد ً
ًّ

يت�ضمن �أحوال الأ�سرة .تم �إن�شاء محاكم �أ�سرة جديدة ،وكذلك �إن�شاء �صندوق م�ساعدة للأ�سرة؛
كي ي�ضمن �أن يتم تطبيق القانون الجديد بفاعلية .ي�ؤكد القانون الجديد على احترام مبادئ
قوانين الأقليات ،وبالتالي �سيحكم اليهود المغاربة بقوانين ب�أحكام قانون �أ�سرة مغربية يهودية.
وعلى الرغم من طبيعة هذا القانون الجذرية ،ف�إنه يتكيف مع كل �آيات القر�آن و�أحاديث النبي
محمد � إن ما يو�ضحه قانون الأ�سرة المغربي الجديد  -ب�شكل �أدق  -هو �أن ال�شريعة لي�ست
معطى م�سبقًا؛ فهي عر�ضة للتغيير و�إعادة الت�أويل ،و�إعادة ال�صياغة ح�سب الحاجات المعا�صرة.
وتحدث تحوالت راديكالية مماثلة فيما يتعلق بالعالقة بين الدولة والدين .وهنا تقدم
رائدا� .إن الحركة الفكرية الإ�سالمية الجديدة في �إندوني�سيا والتي تطورت عبر
�إندوني�سيا مثا ًال ً
عقدين تقوم على ثالثة �أ�س�س؛ هي:
�1 )1إعادة النظر في الأ�س�س الالهوتية والفل�سفية للإ�سالم ال�سيا�سي.
�2 )2إعادة تحديد الأهداف ال�سيا�سية للإ�سالم.
�3 )3إعادة تقييم الطرق التي يتم بها تحقيق هذه الأهداف بفاعلية.
( ((3لالطالع على حتليل مف�صل للحركة الفكرية الإ�سالمية اجلديدة يف �إندوني�سيا ،انظر:

(((3

Bahtiar Effendy, Islam and the State in Indonesia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).

58

عبر نقا�شات مكثفة وج��داالت مطولة قامت بها منظمات �إ�سالمية؛ مثل جمعية
المحمدية ونه�ضة العلماء التي يبلغ عدد �أتباعها مجتمعين �أكثر من  80مليون �شخ�ص ،تم
وجمعت هذه االفترا�ضات في منظور �إ�سالمي جديد
الت�أكيد على مواقف هامة ومتعددةُ .

للعالقة بين الإ�سالم والدولة .ومن ثم ،ف�إن مفكرين �إندوني�سيين؛ مثل �أمين رئي�س ،ونور�شلي�ش
مجيد يرف�ضون الفكرة القائلة ب�أن القر�آن وال�سنة النبوية ي�أمران الم�سلمين ب�شكل وا�ضح ببناء
دولة �إ�سالمية .كما �أنهم يرون �أن الإ�سالم ال يحتوي على مجموعة من المبادئ ال�سيا�سية ،وال
يمكن �أن ينظر �إليه باعتباره �أيديولوجيا ،وبالتالي ال توجد �أيدلوجيا �إ�سالمية .وعالوة على هذا،
فهم يرون �أن اهلل وحده يملك الحقيقة المطلقة ،وعليه ف�إن فهمنا لمذاهب الإ�سالم الدينية هو
ن�سبي بال�ضرورة ويخ�ضع للتغير والت�أويالت المتعددة .وعندما ن�ضع هذا الإدراك �إلى جوار
حتما �سن�صل لحقيقة مفادها �أنه ال
الحقيقة القائلة� :إن الإ�سالم ال يعترف بالكهنوت ،ف�إننا ً

يوجد من ي�ستطيع االدعاء �أن فهمه للإ�سالم �أكثر �صدقًا �أو �أعلى �سلطة من فهم الآخرين ،ولهذا
لي�س للعلماء �سلطة على العامة .وبا�ستخدامها لهذه الأ�صول ،ف�إن الحركة الإ�سالمية الفكرية
الجديدة في �إندوني�سيا قادت حملة لإحداث تغيير جوهري ال رمزي في النظام ال�سيا�سي،
وبالتالي ركزت انتباهها على �سبيل المثال على ق�ضايا الف�ساد وخلق نماذج �أكثر محا�سبية
و�شفافية من الحوكمة .لقد قاتلت الحركة لف�صل ال�شريعة عن مجاالت ال�سيا�سة مجادل ًة ب�أن
القانون الإ�سالمي ال يمكن �أن يفر�ض من �أعلى ،ويجب �أن يتطور من �أ�سفل.
�إن كل هذه التطورات ب�أجندتها المتنوعة والتي ت�ؤ�س�س لمحاوالت لإ�صالح الإ�سالم،
ولجهود لإعادة �صياغة ال�شريعة ،ولإي�ضاح العالقة الجديدة بين الإ�سالم والدولة ،تعتبر
اتجاهات �سيكون لها بطريقة �أو ب�أخرى ت�أثير على م�ستقبل الإ�سالم .وعندما نفكر في
الم�ستقبليات الإ�سالمية ،ف�إننا نحتاج �أن نكون واعين بالتوجهات التي �أخذت في الحركة
بالفعل بما قد يعمل كحافز يقود نحو بدائل مرغوبة للأمة الإ�سالمية.
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توقعات للعقود القادمة
�صغيرا وغير هام ،قد يحمل بذور
اتجاها
في عالم اليوم المعولم ،ف�إن ما يبدو للعيان
ً
ً

تغيرات جذرية في الم�ستقبل .وبالتالي ف�إن التغيرات التي لحقت بالقانون في المغرب� ،أو
بال�سيا�سة في �إندوني�سيا� ،أو الأفكار المدفونة في المجالت العلمية الغام�ضة والكتب الدرا�سية
والتي قد تبدو غير ذات �ش�أن ،ف�إنها  -تحت ظروف معينة  -قد ت�ؤدي �إلى تغييرات انتقالية.
ولفهم الآلية التي قد يحدث بها هذا التحول ،علينا �أن نعي طبيعة العولمة.
وب�صرف النظر عن �سلبيات و�إيجابيات العولمة نف�سها ،علينا �أن ندرك حقيقة �أنها
ال ومتوا�ص ً
جعلت العالم مت�ص ً
ال ببع�ضه ،فكل �شيء مترابط بكل �شيء �آخر كما �أ�سلفت من قبل.
وكل �شخ�ص هو مرتبط ب�شبكة ما ،ولذلك ف�إن �إمكانية التغذية الراجعة ،و�أن تتعدد الأ�شياء
وتنت�شر �أفكار عظيمة للغاية .وهذه هي الظروف المثلى لحدوث الفو�ضى ،تلك النظرية التي
تخبرنا �أن التغيرات غير الهامة قد تطلق ا�ضطرابات كبرى ،و�أن النظام قد يخرج من الفو�ضى
الظاهرة ،و�أن النظم االجتماعية وال�سيا�سية قد تنظم نف�سها عفو ًّيا� .إن هذه الفكرة النيرة لها

�أهمية خا�صة للأمة الإ�سالمية.

في الوقت الحا�ضر ،ف�إن العالم الإ�سالمي يبدو في غاية التفتت ،والفو�ضى ،وت�سوده
االن�شقاقات الداخلية ،ويمزقه العنف ال�سيا�سي والطائفي� .إن غياب قائد واحد مهيمن ذي
�شخ�صية كاريزمية ،يطلق عليه البع�ض الخلفية ،يعني �أنه ال يوجد من يمار�س ال�سلطة المطلقة
حاليا كقطع ال�سحاب غير المنظمة ،وم�ضطربة
على الم�سلمين .وتبدو المجتمعات الإ�سالمية ًّ
ويقودها الفزع .ومع ذلك ف�إن العالم الإ�سالمي مترابط بف�ضل التليفون والإنترنت والقنوات
الف�ضائية والقنوات الإخبارية الممتدة طوال � 24ساعة ،وبالتالي يعمل ك�شبكة .وعلى هذا،
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فالأمة هي نظام معقد ،كونها �شبكة من الثقافات المتنوعة� ،إنها تعبر عن تنوع وتعدد مده�ش
ينت�شر عبر الكوكب ،وي�شمل حوالي  1.3مليار ن�سمة� .إن كل �أطر التفاعل يتم بنا�ؤها خالل
هذه ال�شبكة المعقدة .بعبارة �أخرى� ،إن العالم الإ�سالمي على حافة الفو�ضى :فكل النظم في
حالة من الحركة المتوقفة بين اال�ستقرار والتفكك الكامل في فو�ضى عارمة.
�إن العالم الإ�سالمي في حالة ي�ستطيع فيها �أي عامل ،مهما كان �صغره� ،أن يدفعه قد ًما نحو

اتجاهٍ �أو �آخر .فقد ي�ؤدي مزيد من الأعمال الإرهابية التي ترتكب با�سم الإ�سالم �إلى االنهيار
الكامل .غير �أن الأفكار واالتجاهات الإيجابية ت�ستطيع �أن تحدث تحو ًال م�ساو ًيا :فمثل �أي

نظام معقد ،ف�إن الأمة لديها القدرة �أن تنظم نف�سها عفو ًّيا ،و�أن تحقق طفرة تطورية في �شكل

نمط جديد من الوجود .ولنفكر في �سرب من الطيور التي تنطلق غير منظمة؛ حيث ت�أخذ في
�سرب منظم .ومن هنا يبرز
الت�أقلم والتكيف مع محيطها ،وبال وعي تنظم �أنف�سها في �شكل
ٍ
النظام من الفو�ضى .وبالمثل ،ف�إن التغيرات التي لحقت بالقانون الإ�سالمي �أو بالمنظمات
إ�سالميتين ب�إمكانها �أن ت�ؤدي �إلى تحوالت كبرى عبر الأمة كلها.
ال�سيا�سية في دولة �أو دولتين �
ْ
وعلى � ٍّأي ،لكي تحدث مثل هذه التحوالت ،ف�إنه من ال�ضروري �أن نفهم الطبيعة
الفو�ضوية للعالم المعولم .لذا ،علينا �أن ن�سعى جد ًّيا لأن نكون مت�صلين بكل �أنواع ال�شبكات

م�سلمين وغير م�سلمين؛ وذلك كي نتعلم �أن نفكر في �أنف�سنا مت�صلين ب�شبكات متنوعة ،و�أن
نت�صرف كجماعة معولمة بحق لها نظام عالمي .ويجب علينا �أن نعي �أن الأفعال الفردية غير
الهامة قد تقود �إلى فروق عظيمة في العالم .ولكي نغير الحياة الفو�ضوية بفاعلية ل�صالحنا ،علينا
�أن ندرك �أن �أزماتنا مترابطة ،ومن ثم علينا �أن نتعلم كيف ندرك الم�شكالت المتداخلة .يعني
التفكير الفو�ضوي ر�ؤية الروابط والبحث عن الإجابات المتداخلة .هذا هو روح الفو�ضى،
جديدا في الوقت الذي يجب �أن تبقى القيم والمبادئ الإ�سالمية م�صونة.
تفكيرا
�إنها تتطلب
ً
ً
61

أي�ضا �أخرى عميقة داخل العالم
�ست�شهد العقود القادمة حدوث
ٍ
تحوالت �صغرى و� ً
واحدا من هذه التغيرات �أو بع�ضها مجتمعة قد ي�ؤدي �إلى
الإ�سالمي وعلى م�ستوى العالم� .إن
ً
تحوالت فو�ضوية عميقة .و�ستت�صرف المجتمعات الإ�سالمية ب�شكل �أف�ضل في حال ا�ستبقت
هذه التحوالت و�أعدت العدة لها.
المتنب أ� بها �ستتم عندما تلحق تركيا باالتحاد الأوروبي� .إن تركيا جزء من
�أول التغيرات
َّ

�أوروبا على الرغم من �أنه عادة ما ينظر الم�سلمون والأوربيون �إليها باعتبارها جز ًءا من العالم
الإ�سالمي .وفيما نتوقع �أن تكون هناك معار�ضة معتبرة لهذه الخطوة من الأوروبيين خا�صة في

فرن�سا و�ألمانيا ،ففي النهاية �ستقبل ع�ضوية تركيا الكاملة في االتحاد الأوروبي .قد ال يحدث
هذا على الأقل في عقد �أو عقد ْين ،لكنه �سيحدث .يعي الأوروبيون حقيقة �أن تركيا لن ت�ستمر
مفيدا لالتحاد �أن تلحق به تركيا.
خارج االتحاد الأوروبي .وفي النهاية �سيكون ً

�سيغير التحاق تركيا باالتحاد الأوربي نظرة الأوروبيين للإ�سالم ،ونظرة الم�سلمين
لأوروبا� .سيبد أ� الم�سلمون في �إدراك �أن القيم الأوروبية لي�ست غريبة عن الإ�سالم .في الحقيقة
ف�إن العديد من القيم الأوروبية العظيمة؛ مثل الهيومانية الليبرالية ،والحوكمة المحا�سبية،
والت�أكيد على البحث والتطوير ،لها جذورها في الإ�سالم ،خا�صة في الفل�سفة والآداب
لٍ�سالم لي�س معاد ًيا
الإ�سالمية التي انتقلت لأوروبا عبر تركيا العثمانية� .سوف تدرك �أوروبا �أن ا إ

لأهدافها ،و�ستكون �أية جمهورية �إ�سالمية �أوروبية ك�أية �أمة �أوروبية� .إن مثل االتحاد الأوروبي
الجديد المت�سع الذي �سيكون ربع �سكانه من الم�سلمين �سينحاز �إلى جانب جيرانه من الدول
الإ�سالمية المزدهرة بد ًال من الواليات المتحدة .فقد يظهر توازن قوى جديد في عالم تهيمن
عليه �أمريكا وحدها.
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أمرا م�س ّل ًما به .لقد
ولكن ال يجب �أن نتعامل مع الهيمنة الأمريكية على العالم باعتباره � ً

حد بعيد ،فالجزء الأكبر من
بولغ في تفوق الواليات المتحدة وا�ستمرارها كقوة عظمى �إلى ٍّ
قوة الأمريكيين يكمن في التكنولوجيا التي �أ�صبحت متاحة بتزايد لبقية العالم .واقت�صاد ًّيا ،ف�إن
حد بعيد؛ ب�سبب الأر�صدة اليابانية والألمانية.
القوة الأمريكية عر�ضة الغرق مازالت طافية �إلى ٍّ

قريبا �ستواجه الواليات المتحدة �أزمة ال عالج لها؛ تتمثل في عجز ميزان المدفوعات ،و�سيزداد
ً
الأمر �سو ًءا بالخ�سارة الم�ستمرة في الت�صنيع ،و�صعوبة الحفاظ على الواردات البترولية .في
هذه الأثناء� ،ستبرز ال�صين والهند باعتبارهما من القوى االقت�صادية العالمية .ومن المرجح

�أن يحل االقت�صاد الهندي وال�صيني محل االقت�صاد الأمريكي في العقود القادمة ((3(.ومن
أي�ضا كما يتنب أ� بول كينيدي �أن تلقى الواليات المتحدة م�صير الإمبراطورية البريطانية
المحتمل � ً
في العقود القادمة ،و�أن نعود �إلى عالم متعدد القوى ((4(.وبال �شك� ،سيقود ال�صعود ال�صيني
�إلى تغيرات عميقة في العالقات الدولية .و�إذا التحقت الهند بمجل�س الأمن بالأمم المتحدة،
ف�إن حقبة جديدة �ستبد أ� في العالقات الدولية� .إذن ،خالل عقد ْين لن تكون هناك قوة عظمى

واحدة �أو مراكز للقوة قادرة على ب�سط هيمنتها على العالم كله .وبد ًال من هذا �سوف نرى
عالما من الح�ضارات المتناف�سة.
ً
في الوقت نف�سه� ،سوف تبد أ� البنى الت�سلطية داخل المجتمعات الإ�سالمية في االنهيار؛
لن تتمكن ٌ
دول مثل ال�سعودية وثيوقراطيات مثل �إيران من اال�ستمرار في الم�ستقبل ،وبال �شك
كبيرا من الدمار ،وربما ينتقل البندول من نقطة �إلى �أخرى
�سيحدث انهيار هذه الدول ً
ُ
قدرا ً

مقابلة في المراحل الأولى .ولكن على المدى الطويل� ،سوف تظهر نماذج من الحكومات
(Jeffrey D Sachs, “Welcome to the Asian Century: by 2050, China and Maybe India Will Overtake the US ((3
Economy in Size”, Fortune (12 January 2004): 53–4.
Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers (New York: Random House, 1989(.
(((4
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الت�شاركية والمحا�سبية .ال �شيء ي�ستمر مثل النجاح؛ فقد ت�صبح الديمقراطيات الناجحة مثل
تركيا و�إندوني�سيا نماذج مثالية لبقية العالم الإ�سالمي ليتبعها.
وعالميا ،ف�إن العالم على محك التغير الدائم� .إن مواجهة الم�سلمين
محليا
على هذا،
ًّ
ًّ

وجماعات
حد بعيد على الخطوات التي �سيتخذونها� ،أفرا ًدا
ٍ
للتحديات المقبلة يعتمد �إلى ٍّ
الآن ،وعلى الإ�شارات المبكرة التي يالحظونها ،وعلى الكيفية التي يغذون بها عملية �صناعة
فدائما ما يت�شكل الم�ستقبل في الحا�ضر.
القرار الحالي بالتوقعات و�شيكة الحدوث.
ً

التحرك ُقد ًما
تعمل الأفكار والمبادئ الرئي�سية التي تحويها الم�ستقبليات الإ�سالمية على تمكين
الم�سلمين كدول وجماعات و�أفراد ،كي ي�شتبكوا مع �أزماتهم على نطاق �أو�سع .ويجب �أن
دائما نحو التغير
يبد�أوا هذا اال�شتباك بثقة ال تهتز في قدرتهم على اتخاذ طريق براجماتية ً
المرغوب والتمكين .بدون هذا التمكين �سيتحرك الم�سلمون فقط في موقع رد الفعل على

خطط مباغتة من �أماكن �أخرى ،كما اعتادوا �أن يت�صرفوا طيلة القرون القليلة الما�ضية� .إن
الح�ضارة التي تقوم برد الفعل هي ح�ضارة قد ا�ستعمر م�ستقبلها وتوقف على �أ�شكال االعتمادية
والعجز الكامل� .أما الح�ضارة الممكنة على جهة �أخرى فتتحكم بم�صيرها.
وال تكمن الإ�شكالية الجوهرية هنا في �أن على الم�سلمين �أن ينخرطوا في الدرا�سات
الم�ستقبلية الم�شتركة؛ فمن تحليل الم�شكالت المعا�صرة التي تحيق بالم�سلمين في كل مكان،
يبدو من الوا�ضح �أن االرتباط بالتخطيط الم�ستقبلي الفعال هو الطريق الوحيد للتمكين ،وهو
ذاتيا المفتوح �أمامهم� .إن الم�شكلة الحقيقية التي نواجهها هي كيف
الم�سار الوحيد المحدد ًّ
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يمكن تعبئة الموارد والبنى التحتية المالئمة وو�ضعها في مو�ضع العمل من �أجل ال�شروع في
بناء �أفكار وخطط م�ستقبليةً � ،
أخذا في االعتبار عدم التوازن في الموارد بين الأمم واالفتقار �إلى
الم�ؤ�س�سات الفعالة والتعاون على م�ستوى الأمة .هنا ي�صبح التحدي الدائم هو خلق الإرادة
ال�سيا�سية والح�ضارية التي تتحمل م�سئولية تغيير الأمور .وال يمكن �أن يكون هذا االلتزام بال
غاية ،بل يجب �أن يت�أ�س�س على تعبئة لموارد حقيقية وبناء �صبور لآليات مرنة تحظى بالدعم
والثقة من قبل الم�ؤ�س�سات الوطنية والمواطنين العاديين ،كل هذا من �أجل البدء في درا�سة
ون�شر الأفكار والأفعال الم�ستقبلية.
�إن فائدة الدرا�سات الم�ستقبلية ،بقيامها بت�صور وت�شكيل الم�ستقبل ،كما جادلت من
قبل تكمن في الكيفية التي تقوم بها ب�إخبارنا عن �أفعال الح�ضارة ،وتخلق بها ح�س التمكين
لالختيار بين ا�ستجابات متنوعة للأزمات المعا�صرة .بيد �أنه ال يمكن �صناعة االختيار
الم�سئول بدون �شعور قوي بالهوية الح�ضارية .و�أحد ال�شروط الأ�سا�سية لتحمل عبء م�سئولية
ا�ستمرار الهوية الإ�سالمية هو �إعادة �صياغة فهمنا لمعنى �أن نكون م�سلمين� .إن التقوى ومراعاة
ال�شعائر غير كافية؛ فنحن بحاجة لأن نفعل القيم والمفاهيم التي تحدد ال�شخ�صية الإ�سالمية،
و�أن ن�ستخدمها لت�شكيل م�ستقبالت ممكنة ومرغوبة ،وذلك لي�س من خالل االنخراط فقط
ب�أزماتنا ولكن ب�أزمات العالم كله .فكما ال توجد �أزمات منعزلة ال توجد حلول منعزلة �أو
خا�صة بجماعة ما دون غيرها� .إن الح�س الأخالقي الإ�سالمي هو الرابط الرئي�س بين التقوى
الفردية والفعل الح�ضاري والعنا�صر الأ�سا�سية لخلق الم�ستقبليات البديلة؛ حيث يمكن
للم�سلمين �أن يكونوا في �أوطانهم بهوياتهم الم�صونة ،و�أن يكونوا م�شاركين في المجتمع
الإن�ساني الذي يتميز بال�سعي الدءوب لإ�صالح الإن�سان.
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تعتبر المبادئ والمفاهيم الرئي�سية في القر�آن الكريم مجموعة م�ؤ�س�سة من الم�ستقبليات
الإ�سالمية .مع ذلك ،ال يمكن �أن تكون الر�ؤية الكونية �أداة فعالة عبر المقاربات ،فلن ن�ستطيع
تحمل فكرة �أن تحدد نماذج الحداثة والن�سبية الحداثية الم�ستوردة فهمنا وتف�سيرنا لر�ؤيتنا
الكونية� .إن المبادئ والمفاهيم الإ�سالمية دائمة غير �أنها دينامية .ويجب �أن تو�ضح معانيها
عبر الجهود الفكرية والم�ساعي العملية .يجب �أن تو�ضح مبادئنا و�أن تن�شر عبر الإعالم
والتعليم .يجب �أن يكون هناك نقا�شات وج��داالت وا�سعة النطاق؛ كي تُعرف وتُ�صقل
الدالالت المعا�صرة لهذه المفاهيم .وبهذا� ،ست�صبح قيمنا متجذرة بعمق في نفو�سنا منطلقة
لحل الم�شكالت التي نواجهها .وكم نريد �أن نبتكر لغة خا�صة للم�ستقبالت الإ�سالمية ،فيجب
�أن ندمج هذه اللغة الجديدة بالخطاب الجديد حول الإ�سالم والر�ؤية الكونية الإ�سالمية في
العالم المعا�صر .ويجب �أال ننظر لل�سعي نحو الخطاب الإ�سالمي الجديد ،كمعركة من �أجل
ال�سلطة �أو مجموعة من التف�سيرات ال�سلطوية .و�إذا لم ي�شارك الم�سلمون في كل مكان في هذا
الخطاب ،و�إذا لم ي�سعوا نحو ا�ستعادة ت�سامحهم وانفتاحهم وروحهم الت�شاركية التي طغت
على مجتمع الم�سلمين الأوائل ،ف�سيظلون رهائن الحتماالت الم�ستقبل ،و�سي�صبحون �أدوات
عاجزة للتغيير الذي ال يرغبون فيه ولم يختاروه.
أر�ضا مجهولة ال ي�ستطيع � ٌّأي منا الخروج منها .غير �أن
دائما ما �سيكون الم�ستقبل � ً
ً

خلق الثقة في �إمكانية الم�ستقبل .مع ذلك ،ف�إن خلق الثقة في الإمكانية الم�ستقبلية للدول
والمجتمعات والجماعات الإ�سالمية المتكاملة في �إطار ح�ضارة حيوية مزدهرة هو ال�سبيل
الوحيد الممكن لممار�سة ت�أثير �إ�سالمي على �أحداث الم�ستقبل .و�أن نكون م�سلمين م�سئولين
اليوم فهذا يعني �أن نوازن بين احترامنا للأهمية الدائمة التي يقع عليها النموذج النبوي،

66

وهو المثال المر�شد الذي وقع في الفترة الم�ؤ�س�سة للتاريخ الإ�سالمي ،وبين االلتزام بت�صور
الم�ستقبليات؛ حيث تجد المبادئ والمفاهيم الرئي�سية للنموذج النبوي طرائق �أخرى لت�شكيل
االحتماالت واالختيارات والأفعال� .إن الرابط الأ�سا�سي بين ما�ضينا وم�ستقبلنا هو تحمل
عبء الم�سئولية عن التغيرات الحادثة في الحا�ضر.
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