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كلمات

فكر

طارق رمضان
أزمة الوعي اإلسالمي المعاصر

ُّ
سجاالت كثيرة أثارها في أوروبا واتهم بأنه يحمل أفكارًا أصولية
والمسلمين:
تحت غطاء الليبرالية .في كتابه الجديد «حول اإلسالم
َّ
تأمالت في اإلنسان ،اإلصالح ،الحرب والغرب» ،انشغل حفيد حسن البنا
في بلورة قراءة حديثة حول اإلنسان واإليمان والسالم والجهاد في
اإلسالم ومعضالت اندماج الجاليات المسلمة في الغرب ،معالجًا بعض
المفاهيم اإلشكالية مثل الرؤية القرآنية لإلنسان
ريتا فرج

يناقش
وجهات
النظر
الغربية
ّالتي ترى
أن اإلسالم
عنيف
بطبيعته

اهـ ـت ــم ط ـ ـ ــارق رم ـ ـضـ ــان ( )1962فــي
مــؤل ـفــاتــه بـقـضـيــة «إص ـ ــاح اإلس ــام
املعاصر والتأسيس التجاه إنساني
وحداثي في الدين اإلسالمي» .أثيرت
حــولــه س ـجــاالت كـثـيــرة ال سـيـمــا في
ّ
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا .رأى ب ـع ـض ـهــم أن أس ـت ــاذ
ال ــدراس ــات اإلســامـيــة املـعــاصــرة في
«جــامـعــة أوك ـس ـف ــورد» يـحـمــل أف ـكــارًا
أص ــولـ ـي ــة ت ـح ــت غـ ـط ــاء ال ـل ـي ـبــرال ـيــة،
واعتبر آخرون أنه يسعى إلى إرساء
تـ ّ
ـوج ــه ت ـق ــدم ــي ف ــي رؤيـ ـ ــة املـسـلـمــن
لذاتهم والعالم املحيط بهم.
في كتابه الجديد الصادر بالفرنسية
«ع ـ ــن اإلس ـ ـ ــام وامل ـس ـل ـم ــن :ت ـ ّ
ـأم ــات
ف ــي االنـ ـ ـس ـ ــان ،واإلص ـ ـ ـ ــاح والـ ـح ــرب
والغرب»
De l’islam et des musulmans:
Réflexions sur l’Homme, la réforme,
la guerre et l’Occident Presses du
 2014 ,Châteletانشغل حفيد حسن
َّ
الـبــنــا فــي ب ـلــورة ق ــراءة حــديـثــة حــول
اإلنـســان واإليـمــان والـســام والجهاد
ف ــي اإلس ـ ـ ـ ــام ،وإشـ ـك ــالـ ـي ــات ان ــدم ــاج
الجاليات املسلمة في الـغــرب .يعالج
صاحب «اإلسالم والصحوة العربية»
بعض املفاهيم اإلشكالية مثل الرؤية
القرآنية لإلنسان في اإلســام .يشدد
ع ـل ــى األبـ ـ ـع ـ ــاد ال ــروح ــانـ ـي ــة وال ـف ـه ــم
الكوني تأسيسًا على النص املقدس
ومعنى الحياة بكليتها .يسيطر على
ال ـك ـتــاب ال ـطــابــع ال ـتــأم ـلــي .يــأخــذ في
االعـتـبــار مجمل الـتـســاؤالت الراهنة
الـتــي يـطــرحـهــا مــوقــع اإلس ــام الـيــوم
وراهنيته ،بما يفرضه مــن مقاربات
عربية وأوروبية حول ملفات التطرف
واملـ ـ ــرأة والـ ـص ــراع ال ـس ـنــي ـ الشيعي
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــاب الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة والـ ـ ـح ـ ــرب

وسيطرة األنظمة االستبدادية.
يركز األكاديمي املصري ـ السويسري
في كتابه على أزمة الوعي اإلسالمي
امل ـع ــاص ــر ك ـم ــا ل ــو أنـ ــه ي ــري ــد ال ـق ــول:
«إن األزمـ ـ ـ ــة فـ ــي امل ـس ـل ـم ــن ول ـي ـســت
فــي اإلسـ ــام» .يـقــدم ق ــراءة هــادئــة ،ال
تخلو مــن اإلفـ ــراط أحـيــانــا للمسائل
ذات الصلة بــأحــوال املسلمني شرقًا
وغ ـ ــرب ـ ــا .لـ ـ ــذا ي ـع ـم ــل عـ ـل ــى ت ـصــويــب
وإع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ــل املـ ـف ــاهـ ـي ــم األكـ ـث ــر
عرضة للسجال النقدي فــي الــدوائــر
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة .ي ـ ــرى أن
الـ ـح ــب قـ ــاعـ ــدة واض ـ ـحـ ــة فـ ــي ال ـنــص
الـقــرآنــي وغـيــر قــابـلــة لــانـفـصــال عن
ال ـتــراث اإلســامــي مستشهدًا ُبــاآليــة
ْ
 31م ــن سـ ــورة «آلَ عـ ـم ــران»{ :قـ ــل ِإن
َ َّ
َّ
ُ ُ ُ
وني ُي ْحب ْب ُكمُ
كنت ْم تح ُّبون الل َه فاتب ُع
َّ ُ َ َ ِ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ِ ُ ْ ِ َ َّ
الل ُه َ ِغ ُفورٌ
الله ويغ ِفر لكم ذنوبكم و
َّر ِح ـ ـ ـيـ ـ ـ ٌـم} .ي ــؤك ــد أن ج ــوه ــر اإلسـ ــام
ي ـن ـهــض وي ـت ـط ــور ع ـلــى الـ ـح ــب؛ فكل
الـتــراث اإلســامــي يــدور حــول تجربة
القلب والعالقة بالرب (.)Seigneur
يخاطب صاحب «اإلصــاح الجذري:
األخ ــاقـ ـي ــات اإلس ــام ـي ــة وال ـت ـح ــرر»
املـسـلـمــن فــي ال ــدول الـغــربـيــة .يشير
فــي مفاصل عــدة إلــى ضــرورة تحمل
امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة وال ـ ـتـ ــأس ـ ـيـ ــس الدراك
أك ـثــر تـصــالـحــا م ــع شـ ــروط ال ـحــداثــة
واالندماج واملواطنة واالنفتاح على
ال ـت ـع ــددي ــة والـ ـش ــراك ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
واح ـت ــرام ال ـقــوانــن .تـتـجــاوز األفـكــار
امل ـطــروحــة مـسـلـمــي ال ـغ ــرب وتـقـتــرب
إل ـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر م ــن ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
واإلسالمي ،خصوصًا حني يحذر من
مخاطر العنف الديني الذي اشتد في
السنوات األخيرة.
ال ي ـن ـظــر رمـ ـض ــان إل ـ ــى «الـ ـشـ ـه ــادة»
فــي اإلسـ ــام مــن ال ــزاوي ــة الـتـقـلـيــديــة.
يضفي عليها بعدين :األول شهادة

املــؤمــن فــي إيـمــانــه الـتــي تتخذ قالبًا
ذاتيًا تصاعديًا في العالقة مع الذات
اإللـهـيــة؛ والـثــانــي تـحـ ّـمــل املسؤولية
أمــام البشر؛ فالشهادة بالنسبة إلى
ُ
امل ـس ـلــم تـسـتـبـطــن رس ــال ــة ت ـع ـبــر عن
األنموذج األفضل للشراكة اإلنسانية.
ي ـتــأســس اإلسـ ـ ــام األوروبـ ـ ـ ــي ال ــذي
ِّ
ُينظر لــه طــارق رمـضــان فــي كتاباته
ع ـلــى اإلس ـ ــام امل ـن ــدم ــج م ــع امل ـب ــادئ
وال ـث ـقــافــة األوروبـ ـيـ ـت ــن م ــن دون أن
ي ــؤدي ذل ــك إل ــى االم ـح ــاء .ي ـشــار إلــى
أن عـ ــددًا م ــن ال ـبــاح ـثــن األوروبـ ـي ــن
وال ـ ـعـ ــرب ع ـم ـل ــوا ع ـل ــى اإلش ـك ــال ـي ــات
التي يطرحها هــذا املصطلح بينهم
األملاني من أصل سوري بسام طيبي،
والـ ـب ــاح ــث ال ـف ــرن ـس ــي فـ ــي الـ ـش ــؤون

اإلسالمية أوليفييه روا الــذي أصدر
ك ـتــاب «ن ـحــو إس ــام أوروب ـ ــي» أشــار
ّ
فيه إلى أن اإلسالم األوروبي املتبلور
خارج «ثقافات املنشأ» إسالم «أقلوي
سكانيًا وسيبقى كذلك» لكنه إسالم
قلق «بــدون سلطة سياسية» يبحث
عن هويته الدينية في فضاء علماني
إسالم
ال يكترث للدين«( .راجع :نحو
ٍ
أوروبي» ـ تعريب خليل أحمد خليل،
دار املعارف الحكمية ،بيروت.)2010 ،
يــدعــو رم ـض ــان مـسـلـمــي ال ـغ ــرب إلــى
ع ـ ــدم الـ ـشـ ـع ــور ب ـع ـق ــدة األقـ ـلـ ـي ــة وأن
عليهم ممارسة شهاداتهم بوصفهم
مسلمني غربيني قــادريــن على قبول
ال ـق ـي ــم ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـح ــدي ـث ــة .ت ـع ــددت
املحاور التي درسها وترتبط بشكل

مـبــاشــر بــالـفـكــرة األســاس ـيــة للكتاب
ب ـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــة واالنـ ـ ــدمـ ـ ــاج
واإلسالموية والراديكالية والهجرة،
ً
مخصصًا للمرأة فــي اإلس ــام فصال
ي ـن ـت ـقــد ف ـي ــه الـ ـ ـع ـ ــادات االج ـت ـمــاع ـيــة
املـ ـ ـ ـ ــؤثـ ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــن دون أن يـ ـس ــاج ــل
التخريجات الفقهية التقليدية.
في الجزء الثالث من الكتاب املعنون
«ال ـج ـه ــاد ،ال ـع ـنــف ،ال ـح ــرب وال ـس ــام
ف ــي اإلس ـ ـ ــام» ،ي ـت ـطــرق رم ـض ــان إلــى
ال ـض ــواب ــط ال ـتــي ّأسـ ــس ل ـهــا اإلس ــام
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـج ـهــاد وش ــروط ــه
وأسـ ـب ــاب ــه .ي ـن ــاق ــش وجـ ـه ــات الـنـظــر
ّ
الغربية التي تــرى أن اإلســام عنيف
بطبيعته .يستحضر خالصات بات
يـ ــور (« )Bat Ye›orأي ف ـت ــاة الـنـيــل
ب ــال ـع ـب ــري ــة» ،وهـ ــو االسـ ـ ــم امل ـس ـت ـعــار
لـلـكـتــابــة وامل ــؤرخ ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة من
أص ـ ـ ـ ــول مـ ـص ــري ــة جـ ـي ــزي ــل ل ـي ـت ـم ــان
( )Gisèle Littmanال ـت ــي اج ـتــرحــت
مصطلح ( )Dhimmitudeأو «الذمية».
ينتقد طروحاتها ال سيما قولها إن
شرعن استخدام
اإلسالم كدين غزو ُي ِ
السالح.
يـ ـح ــدد رمـ ـض ــان ال ـ ـشـ ــروط الـخـمـســة
ل ـشــرع ـيــة ال ـح ــرب أو ال ـج ـه ــاد ضمن
األطر التي وضعها الفقهاء والعلماء
في اإلســام ،وهي على النحو اآلتي:
الـ ـ ـح ـ ــرب ف ـ ــي حـ ــالـ ــة ال ـ ــدف ـ ــاع ،ح ــري ــة
الـ ـعـ ـب ــادة ،ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـي ــر ،احـ ـت ــرام
املـيـثــاق أو الـعـهــد ،واج ــب التضامن
ِّ
اإلنسانيُ .ينظر لـ مصطلح «الجهاد
االجتماعي» ساعيًا إلى توظيفه في
س ـي ــاق ــات ع ــدة م ــن بـيـنـهــا االن ــدم ــاج
واح ـتــرام الـتـنــوع واالخ ـت ــاف .يحلل
في النهاية قضايا املواطنة وتماثل
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن م ـ ــع ب ـي ـئ ــات ـه ــم ال ـغ ــرب ـي ــة
داعيًا الجاليات املسلمة إلــى الحوار
واملشاركة والفعل واملـبــادرة .يتوجه
«حـ ــول اإلسـ ــام وامل ـس ـل ـمــن :تــأمــات
فـ ـ ــي اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ،اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،الـ ـح ــرب
وال ـغــرب» فــي خطابه إلــى الجاليات
امل ـس ـل ـمــة ف ــي الـ ـغ ــرب .ي ـش ـكــل خـطــوة
نوعية لتصحيح الكثير من املفاهيم
اإلس ــام ـي ــة املـلـتـبـســة بــالـنـسـبــة إلــى
األوروبيني ،وإن سيطر عليه أحيانًا
الطابع املثالي ،وغابت عنه املعالجة
الـ ـس ــوسـ ـي ــول ــوجـ ـي ــة ل ـل ـم ــوض ــوع ــات
املدروسة.

لمحات

الحبيب السائح

فخري صالح

ّ
حسين السكاف

محمود شقير

ابن قرناس

عبد الرحمن الشيخ

يحكي ال ـجــزائــري الحبيب السائح
فــي «كولونيل الــزبــربــر» (الساقي)،
ق ـ ـصـ ــة طـ ـ ـ ـ ــاوس ال ـ ـح ـ ـضـ ــري الـ ـت ــي
تـ ـكـ ـتـ ـش ــف حـ ـ ـي ـ ــاة ج ـ ــده ـ ــا مـ ـ ــوالي
ال ـ ـح ـ ـضـ ــري .ت ـت ـع ـم ــق الـ ـ ــروايـ ـ ــة فــي
س ـيــرة ح ــرب الـتـحــريــر وتــاريـخـهــا
وتفاصيلها ،وتتوقف عند مرحلة
ما ّ بعد االستقالل ،واالنكسار الذي
خــلـفــه .الـتــاريــخ وال ــذاك ــرة وال ــدم هي
املفردات التي ترافق أحــداث الرواية،
ّ
وتوحد معاناة اإلنسان الجزائري،
فـتـتـقــاطــع م ـصــائــره وخـيـبــاتــه رغــم
اختالف النهايات.

ص ــدرت الطبعة الثانية مــن «إدوارد
سعيد ـ دراسة وترجمات» عن «الدار
ّ
يتضمن
العربية للعلوم نــاشــرون».
الـكـتــاب مـجـمــوعــة مــن امل ـق ــاالت التي
ي ـشــرح فـيـهــا ف ـخــري صــالــح راهـنـيــة
أف ـكــار إدوارد سـعـيــد ،بــن الــدراســة
والـ ـت ــرجـ ـم ــة ،م ـع ـت ـم ـدًا ع ـل ــى الـ ـق ــراءة
ال ـب ــان ــورام ـي ــة وال ـت ـح ـل ـيــل والـتـفـكـيــك
والتفسير والنقدّ .
يتطرق املؤلف إلى
رؤية املفكر الفلسطيني لحل القضية
ً
الفلسطينية ،ويتضمن العمل فصال
عــن فــرانــز فــانــون فــي تــأويــل سعيد،
إضافة إلى ترجمة بعض مقاالته.

بعد «الرواية العراقية :صورة الوجع
ال ـعــراقــي /ثـمــانــي س ـنــوات فــي عمر
الـ ــروايـ ــة ال ـع ــراق ـي ــة ،»2012-2004
ص ــدرت رواي ــة «كوبنهاغن ـ ـ مثلث
امل ـ ـ ـ ــوت» (ال ـ ـ ـعـ ـ ــارف ل ـل ـم ـط ـب ــوع ــات)
ل ـل ـكــاتــب الـ ـع ــراق ــي ال ــزم ـي ــل حـســن
الـ ـسـ ـك ــاف .الـ ــوضـ ــع الـ ـع ــراق ــي بـعــد
االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ــي عـ ــام ،2003
ي ـخـ ّـيــم ع ـلــى الـ ــروايـ ــة .ه ـك ــذا يتتبع
حـيــوات ونفسيات العراقيني الذين
عانوا لسنوات من ظلم الديكتاتور،
فيما كانت تنتظرهم معاناة أخرى
مع الجنود األميركيني.

الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي م ــن رواي ـ ـ ــة «ف ــرس
ال ـع ــائ ـل ــة» مل ـح ـمــود ش ـق ـيــر ص ــدرت
أخيرًا عن «نوفل ـ هاشيت أنطوان»
تحت عنوان «مديح لنساء العائلة».
ت ـســرد ال ــرواي ــة س ـيــرة قـبـيـلــة العبد
الــات ،والتبدل الــذي طــرأ عليها في
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ،نـتـيـجــة ال ـت ـح ـ ّـوالت
السياسية واالجتماعية بعد النكبة،
والـ ـص ــراع الـفـلـسـطـيـنــي .م ــن خــال
ً
نساء قبيلة العبد الالت ،نقرأ فصوال
مــن تــاريــخ الـعـشـيــرة واسـتـعــدادهــا
لـهـجــر ب ــداوت ـه ــا ،خ ـصــوصــا ج ــرأة
بعضهن في تخطي التقاليد.

ي ـت ـيــح «ال ـش ــرع ــة وامل ـن ـه ــاج ـ ـ ـ نــافــذة
للتعرف على اإلســام من مصدره
ـ الجزء الثاني» (منشورات الجمل)
البن قرناس لنا التواصل مع القرآن
مـبــاشــرة مــن دون وس ـيــط .يعرفنا
الـ ـكـ ـت ــاب ب ــألـ ـف ــاظ الـ ـ ـق ـ ــرآن ،وي ـظ ـهــر
املــواضـيــع الـتــي تـنــاولـهــا واألس ـلــوب
ال ـت ــي ل ـجــأ إل ـي ــه ف ــي ب ـن ــاء ال ـع ـب ــارات
وال ـ ـج ـ ـمـ ــل والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرد الـ ـقـ ـصـ ـص ــي.
وي ـح ـت ــوي ع ـلــى ال ـك ـث ـيــر م ــن األدلـ ــة
واملواضيع التي وردت فيه واألحداث
التاريخية ،والتشريعات اإلسالمية
واألسماء التي ذكرها القرآن.

يـتـتـبــع ع ـبــد الــرح ـمــن ال ـش ـيــخ حـيــاة
جابر برامكي الشخصية وتجربته
األكاديمية في «سيرة جابر برامكي
وتجربته في جامعة بيرزيت (1929
ـ ـ ـ ( »)2012م ــؤس ـس ــة الـ ــدراسـ ــات
الفلسطينية) .تـتــرافــق فــي الكتاب
س ـيــرتــي بــرام ـكــي وس ـي ــرة تــدشــن
«جامعة بيرزيت» كمؤسسة وطنية
أكــاديـمـيــة فلسطينية فــي اإلحـتــال
الـصـهـيــونــي .وق ــد أنـجــز باإلستناد
إلى املقابالت التي أجراها الشيخ مع
برامكي قبل رحيله ،وعلى مذكرات
األخير ووثائق أخرى.

