"داعش" في خلفياتها الفكرية والتنظيميّة
الكلمات المفتاحية :محيد بارسانيا ،داعش ،أدوات االستعمار ،العهد األموي ،اخلوارج ،العهد العثماين ،الصحوة

اإلسالمية.

التطرفيّة التي تسبّبت بظهور داعش؟
 ما هو رأيكم بالنزعات ّخاصة تعيش يف
تقصي أساس ظهور داعش يف إفراط وتفريط مجاعة أو بعض اجلماعات وفئة ّ
بارسا نيا :ال ميكن ّ
منطقة جغرافيّة حم ّددة.
فعوامل ظهور داعش أوسع من أن حُت ّد مبنطقة الشام والعراق أو الشرق األوسط ،وأعمق من أن حُتصر بإفراط

وتفريط األفراد ،واألشخاص واجلماعات .وينبغي أن يحنظر لعمق املسألة يف إطار مواجهة حضاريّة ويف نتائج أعمال
لتطرفهم
العامل الغريب مقابل الصحوة اإلسالميّة .فاملمارسات العنيفة لداعش وأمثاهلا ،ال تتمثّل حقيقتها بأ ّّنا نتيجة ّ
خاصة وهروهبا من العقل والعقالنيّة .أي أ ّن املسألة ال تنتهي هنا،
فحسب ،أو نتيجة النزعة الظاهريّة لدى مجاعة ّ
وأ ّّنم مجاعة فاقدون لالعتدال وللسلوكيّات املالئمة.
التطرف ،اجلمود ،النزعة الظاهريّة وهروب مجاعة معيّنة من العقل واالستنباطات العقليّة من
لطاملا كان ّ
النصوص ،موجودا يف األفراد أو اجلماعات املختلفة يف مناطق العامل االسالمي ،وال يزال .وإذا ما كانت هذه األمور
أي وقت ،ولوحدها ،ظاهرة يف مستوى داعش.
من ّ
متطرفة ،لكنّها ال تنتج يف ّ
املمهدات لظهور مجاعات ّ
التطرف ،فما هي إذا أسباب تش ّكلها؟
 إن لم يكن ظهور داعش عائدا إلى ّللتطرف يف هذه املسألة ،لكن ال ميكن تفسري ظاهرة داعش هبذه املسألة .هناك
بارسا نيا :أنا ال أقول أن ال دخل ّ
عوامل أكثر أمهية تستفيد من أرضيّة التطرف.
لظهور هذه اجلماعات أساس يف التنافس السياسي واألعمال السلطويّة العامليّة يف هذه املنطقة .إ ّن لدول
مثل السعوديّة وقطر واألردن وأمريكا وبعض الدول األوروبيّة ،دخالة يف هذه القضيّة ،ودور هذه الدول ليس واحدا،
بل خمتلف ومتفاوت.

كزي ،والبعض اآلخر كدول املنطقة له دور تابع .إ ّن
لبعض هذه الدول كأمريكا والدول األوروبيّة ،دور مر ّ
عمل هذه اجملموعة ليس العامل الوحيد إلجياد املمارسات املتطرفة لداعش ،وتعاملهم يف مواجهة ظاهرة أخرى ّأدى

إىل هذا األمر ،وهذه الظاهرة األخرى ليست سوى الصحوة اإلسالميّة ،لذا ،ال ينبغي االنتهاء بأ ّن ظهور داعش يعود
إىل أسباب هي يف مستوى إفراط أفراد ومجاعات معيّنة وتفريطهم ،بل ينبغي النظر معها يف أفق العوامل االجتماعيّة
الواسعة والعميقة كالطفرة الثقافيّة واحلضاريّة للعامل اإلسالمي ،والصحوة اإلسالمية ،واألداء التارخيي للعامل الغريب.
 إذا ،ترون أ ّن داعش هي أيضا جزء من المؤامرة السياسية للغرب على العالم االسالمي؟بارسا نيا :دخالة العوامل املذكورة ليس مبعىن إسناد هذه الظاهرة إىل املؤامرة السياسيّة جلماعة أو دولة غربيّة أو شرقيّة.
املؤامرات السياسيّة هي مشاريع طبيعيّة حمدودة ،تتش ّكل يف بعض العمليّات االجتماعيّة األوسع .إن مل تكن لدينا

العامة
اهلبّة والصحوة اإلسالميّة ،ومل تصبح املطالبة بتكوين وتشكيل القدرة العامليّة لإلسالم جزءا من املطالب ّ
للمسلمني ،فإ ّن أي مؤامرة إقليمية أو غربية مل تكن لتستطيع أن متتلكُ ،تت غطاء الدولة اإلسالمية ،السلوكيات
خاص موجودة ،ملا ظهر الرد على املطالبة الثقافيّة
السبعية لداعش .وإن مل تكن ممارسات الدول ّ
عامة ،والغربيّة بشكل ّ
واحلضاريّة للعامل االسالمي ،يف الصورة املمسوخة واملتطرفة لداعش.
 ما هو دافع الدول الغربيّة من إيجاد داعش؟بارسا نيا :داعش ليست نتاجا ملمارسات الدول الغربيّة املباشرة واالبتدائيّة ،هي الظاهرة اليت جتد فرصة الظهور يف
خاصة.
زمنيّة
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ّ
متتلك الدول الغربيّة أي أمريكا والدول األوروبيّة أرضيّات ثقافيّة ،واقتصاديّة ،وسياسيّة مشرتكة .وإ ّن عالقاهتم
االقتصاديّة والسياسيّة ليست قابلة للدوام ،يف حال التخلي عن كيفية تعاطيهم مع مناطق العامل األخرى .فاالقتصاد

والسياسة العامليّة للغرب من خالل االستقرار يف املوقعية املركزية ،غري قابلني لالستمرار والدوام من دون دوران بعض
دول العامل اآلخر يف فلكهما وتبعيتها هلما .وهلذا السبب ،ترى احلكومة األمريكية أو الدول األوروبية أ ّن التحوالت يف
البلدان اإلسالمية ذات معىن طاملا هي يف إطار مصاحلها ،وتربر تدخلها يف هذه الدول ،على املستوى الداخلي ،أو
العاملي ،من خالل أدبيات الدفاع عن املصاحل الوطنية.
فاملصاحل الوطنيّة هي جزء من األدبيات السياسية للغرب ،من أجل تواجده العسكري والسياسي يف ُتوالت
العامل اإلسالمي .إ ّّنم ينشطون يف هذه املنطقة منذ مائيت عام من أجل حف مصاحلهم الوطنية .فتأمني املواد اخلام

من جهة ،وإجياد األسواق االستهالكيّة لبضائعهم املختلفة العسكريّة وغري العسكريّة واحلفاظ عليها من جهة أخرى،

اخلام وعلى رأسها
أهم املصاحل اليت يسعون وراءها .ولو أمكنهم لسلبوا من شعوب املنطقة ّ
حق ملكيّة املواد ّ
من ّ
القوة والثروة يف العامل.
النفط ،وأعطوها للصناعة والصناعيّني ويف الواقع ،ألصحاب ّ
 ما عالقة تأمين المنافع االقتصاديّة والسياسيّة بظهور داعش؟بارسا نيا :املصاحل الغربيّة يف املنطقة ،لوحقت يف املراحل الزمنيّة املختلفة ،دوماُ ،تت غطاء عناوين خمتلفة .فاألدبيّات
ليربر أهداف عمليّاته ،هي يف البداية ،أدبيّات حديثة وغربيّة" .املصاحل الوطنيّة" هي جزء من
اليت يستخدمها الغرب ّ

العامة ،املفاهيم
هذه األدبيّات باللغة السياسيّة والديبلوماسيّة .البعض اآلخر من هذه األدبيّات يستفيد من املفاهيم ّ
اليت تتحلّى بقدرة إقناعيّة أكرب يف البيئة الثقافيّة للعامل الغريب وخارجها ،كاالستعمار وعمارة العامل ،والتنمية ،واحلريّة،
الشر.
والليرباليّة ،والدميقراطيّة ،وحقوق اإلنسان ،أو حماربة التخلّف التارخيي ،االستبداد ،والديكتاتوريّة وحمور ّ

حركات
هذه املفاهيم من خالل التحميل النظري احلديث والتفسري الدنيوي والعلماين هلا ،متنح الغطاء األيديولوجي لت ّ
الغرب االقتصاديّة والسياسيّة .أي أ ّّنم واقعا ،ال يهدفون إىل عمارة العامل ،وُتديث البلدان األخرى ،وُتقيق
الدميقراطيّة وحقوق االنسان ،والقضاء على االستبداد والديكتاتورية فيها .إ ّّنم ُتت غطاء هذه املفاهيم ،يسعون وراء
أهدافهم االقتصاديّة والسياسيّة ،وهلذا السبب تراهم يوجدون ويدعمون الدول املستب ّدة اليت تضمن ُتقيق أهدافهم.
املؤسسات الغربيّة حنو تطبيق املفاهيم املذكورة ،ال خيدم أهدافهم وأغراضهم ،بل ستكون له
ُترك الدول و ّ
إ ّن ّ
نتائج معاكسة بالنسبة هلم ،ذلك أنّه يف الوقت الذي يسعى فيه العامل اإلسالمي خلف هويّته الثقافيّة والتارخييّة،

سيأخذ اجملتمع االسالمي تفسريه وفهمه احلضاري والديين من هذه املفاهيم.

ظل الثقافة والتاريخ
إذا ما نزل الشعب يف الدول اإلسالميّة إىل الساحات ،وإذا ما ّ
تفعلت إرادة الناس يف ّ
اإلسالمي ،فلن تكون النتيجة بأن تذكر الدول الغربيّة ذلك الشيء على أنّه يف إطار املصاحل الوطنية ،وهلذا ال تتّخذ
تؤمن منافعهم
أمريكا والدول الغربيّة ،على الرغم من شعاراهتم األيديولوجيّة ،موقفا من الدول االستبداديّة اليت ّ
االقتصاديّة والسياسيّة ،بل تدعمها وتدافع عنها.
ويف لشعاراته األيديولوجيّة فحسب ،بل كلّما اقتضت مصاحله ،فإنّه يكون مضطرا
مل يكن الغرب غري ّ
لالستفادة من املفاهيم النظريّة املقابلة واملنافسة أيضا ،وتصبح االستفادة من هذه املفاهيم ضروريّة حني ال تكون هناك
إمكانيّة لإللغاء ،والتضعيف ،واالستفادة من املفاهيم البديلة.

وفعلت املفاهيم الدينيّة الواقعة يف
إ ّن الصحوة اإلسالميّة اليت تش ّكلت مع انطالقة الثورة االسالميّة ،أحيت ّ
إطار الثقافة اإلسالميّة ،وهذا التيّار سيتجه من خالل حضور املسلمني ،حنو قدرة إسالميّة واسعة.

ُتمله ،وسيستخدم الغرب
إ ّن النهضة اإلسالميّة وتشكيل القدرة اإلسالميّة ،ليست بالشيء الذي ميكن للدول الغربيّة ّ
كل وسائله.
يف مواجهة هذه احلركة ّ
إىل ما قبل انطالق الصحوة االسالميّة ،كانت املفاهيم األيديولوجيّة احلديثة ،الغطاء املناسب هليمنة السياسة

الغربيّة على هذه املنطقة .القوميّة ،والعلمانيّة ،والليبرياليّة ،واالشرتاكيّة ،والشيوعيّة ،و ..كانت مفاهيم تلطّى هبا كل
من املعسكرين الشرقي والغريب ،لتحقيق مصاحله يف املنطقة .إثر اّنيار اخلالفة العثمانيّة ،تش ّكلت قوى مناطقية
متعددة ،استفادت كل هذه البلدان لتربير نفسها ،من هذه املفاهيم احلديثة ،كالقومية العربية ،والرتكية وغريها .وحىت

املسلمون يف هذه البلدان عندما كانوا يريدون مواجهة السياسات الغربية ،كانوا يستخدمون هذه األدبيات ،مثاله،
مجال عبد الناصر يف مصر ،وحركة فتح يف فلسطني .إ ّن النهضة اإلسالميّة وإعادة إحياء املعاين الدينيّة واإلسالميّة قد
قللت من جاذبيّة املفاهيم املذكورة يف نطاق اجملتمعات اإلسالميّة ،وأفقدت هذه املفاهيم جدوائيتها السابقة يف هذه
املنطقة.
ظل الثقافة
يستفيد العامل الغريب يف نطاق ثقافته ،وكذا يف أجزاء من الثقافة اإلسالميّة اليت تش ّكلت يف ّ
لكن االستفادة من هذه املفاهيم يف
احلديثة ،من املفاهيم احلديثة يف سبيل أهدافه وأغراضه السياسيّة واالقتصاديّة .و ّ

العامة للعامل اإلسالمي غري جمدية .فال ب ّد لالقتصاد والسياسة الغربية يف
دائرة حدود اإلسالم احملىي ،ويف نطاق الثقافة ّ
هذا القسم من الثقافة اإلسالميّة أن يستعمل األدبيّات الدينيّة.

ينحي العامل اإلسالمي األدبيّات اليت هلا جذور يف علم وجود العامل اآلخر  /املقابل وعلم اإلنسان
عندما ّ
خاصته ،يتحتّم على السياسة املرتبطة بذلك العامل اآلخر ،وبغية احلضور يف العامل اإلسالمي ،أن تستفيد من أدبيّات
ّ
العامل اإلسالمي ،وعندما تسنح الفرصة تستخدم هذه األدبيّات بقراءة جديدة ومتناسبة معها ،ويف غري هذه الصورة
فإ ّّنا تستخدم األدبيّات الدينيّة واإلسالميّة بنحو عمالينّ متاما وعجول.
إحدى أوائل االستخدامات الناجحة للغرب لالستفادة اخلام من األدبيّات الدينيّة لقسم من العامل
االُتاد
اإلسالمي ،حدثت يف أفغانستان بعد انتصار الثورة اإلسالميّة .ففي الوقت الذي كان املعسكر الغريب يعترب ّ

العاملي له ،وتفاجأت السياسة الغربيّة بانتصار الثورة اإلسالميّة يف إيران ،سعت إىل تصويب هذه
السوفيايت املنافس
ّ
احلركة ،على ّقوة منافسها ،فكانت القاعدة ظاهرة جديدة تش ّكلت عن هذا الطريق بواسطة السعوديّني.

لقد وصف اإلمام اخلميين هذه الظاهرة اليت ّاّتذت بعد انتصار الثورة أبعادا جديدة ،باإلسالم األمريكي.
داعش أيضا ،ظاهرة ال ميكن تفسريها من دون النظر إىل جمموعة [العوامل] هذه؛ والعوامل املؤثّرة يف ظهور داعش
خمتلفة ،من مجلتها:

املمهدات واملق ّدمات الفكريّة التارخييّة يف العامل اإلسالمي.
ّ
 املواجهة بني الغرب والعامل اإلسالمي على امتداد املائيت عام املاضية. النهضة والصحوة اإلسالميّة ،وانتصار الثورة اإلسالميّة. النشاط السياسي ،العسكري ،االقتصادي للغرب يف منافسة اإلحياء اجمل ّدد لإلسالم.تشكل داعش ،ال يمكننا إذا ،أن نع ّد
 بااللتفات إلى العوامل والمق ّدمات المختلفة التي لعبت دورا فيّ
داعش نتاجا لسياسة أميركا ،إسرائيل أو دول الغرب ،وعلينا اإلقرار بالدور الذي لعبه المسلمون في
تشكلّها...
بارسا نيا :إنّك تلطّف املسألة وتتكلّم عن دور املسلمني .بعض املنظّرين الغربيّني ،أو الذين يتخذون موقفا من
اإلسالم ،يتكلّم عن دور اإلسالم ،بل حياول القول بأ ّن داعش هي نتيجة عودة اإلسالم جم ّددا إىل الساحة السياسيّة.
وبعض املسلمني أيضا الذين أذعنوا للتفسري احلديث للتديّن ،ولديهم قراءة علمانيّة ودنيويّة للدين ،يرون ظهور داعش
نتيجة لدخول اإلسالم ميدان احلياة السياسيّة ،هذه اجلماعة ،اليت تنظر ،دون تصديق ،إىل إحياء الثقافة واحلضارة
اإلسالميّة ،وتشاهد العودة اجمل ّددة لإلسالم يف خمتلف ميادين احلياة االجتماعيّة ،تقرأ بفرح ظاهرة داعش ،كشاهد
على فشل حضور اإلسالم يف السياسة.
شك يف أنّه لو مل ُتدث الثورة اإلسالميّة والصحوة اإلسالميّة ،وكان العامل اإلسالمي يعيش يف ظروف ما
ال ّ
قبل الثورة اإلسالمية ،لكنّا شهدنا يف املنطقة ،بدال من انتشار داعش ومقاومة القوى الشعبيّة يف العراق أو لبنان

وسوريا ،استمرارا لوجود دول من أمثال حزب البعث يف العراق ،اليت كانت تطوي طريقها ،بعيدا عن هويّتها الدينيّة
كل ما جيري يف املنطقة اليوم ،هو
واإلسالميّة ،خبليط من الشعارات القوميّة ،واالشرتاكيّة ،أو الليرباليّة .ولكن ،هل ّ
األمة اإلسالميّة إىل هويّتها اإلهليّة والقرآنيّة؟
نتيجة للمطالبة باإلسالم ،وعودة ّ
إ ّن حوادث العامل اإلسالمي اليوم ،تشبه من بعض اجلهات احلوادث اليت حدثت يف عهد بين أميّة .ففي
تتوسل
عهد بين أميّة أيضا ،شهدنا تش ّكل حاكميّة باسم اخلالفة اإلسالميّة ،ذات أدبيّات ظاهريّة ،حماربة للعقلّ ،
كل هذه املظلوميّة قد وقعت يف زمن تلك اخلالفة.
العنف وإراقة الدماء .وواقعة عاشوراء مع ّ

شك يف أ ّن االسالم لو مل يظهر ،ومل تكن اآليات والرسائل االجتماعيّة والتارخييّة للقرآن الكرمي ،ولو مل
ال ّ
تكن مساعي رسول اهلل (صلّى اهلل عليه وآله وسلّم) وأصحابه احلثيثة ،وجماهداهتم وحمارباهتم االجتماعيّة ،ملا كان

كل ما جرى يف عهد بين أميّة إىل االسالم أو إىل عمل
هناك أثر لبين أميّة وخالفتهم اإلسالميّة .لكن هل ميكن نسبة ّ
املسلمني ومسلكهم ،حيث أخرجوا اإلسالم من زاوية الذهن والقلب وأوردوه ساحة العمل والسلوك والبىن والعالقات
االجتماعيّة والسياسيّة؟ وهل ميكن ع ّد غلبة بين أميّة شاهدا على فشل النظريّة االجتماعيّة يف اإلسالم ،أو أ ّن األمر
عكس ذلك ،وهو أ ّن غلبة بين أميّة دليل على عدول املسلمني عن العمل باإلسالم ،ويف الوقت عينه ،عالمة على

جناح رسول اهلل (صلّى اهلل عليه وآله وسلّم) وأصحابه املؤمنني؟

يبدو أ ّن وجود اخلالفة األمويّة هو ّأوال ،نتيجة لنجاح اإلسالم ،وثانيا ،ليس نتيجة لعدم عمل املسلمني
باإلسالم ،بل نتيجة التقصري وقلّة عمل املسلمني باإلسالم .لقد حارب اإلسالم ألكثر من عشرين عاما ،إىل عام فتح
يستقرون يف مركز قيادة الكفر ،وحني فتح م ّكة،
م ّكة ،نظام العرب القبلي املشرك ،وطوال الفرتة املدنيّة ،كان بنو أميّة ّ
دخل اإلسالم م ّكة منتصرا مبحوريّة التوحيد ،فاستسلم يف هذه األثناء أبو سفيان وقادة الكفر اآلخرون ،من دون أن
يدخل اإلميان قلوهبم.
لقد أدخل اإلسالم مفاهيم وتقسيمات جديدة إىل شبه اجلزيرة العربيّة .اإلميان والكفر ،كانا مفهومني
ظل اإلميان بالتوحيد أو عدمه .ومبوازاة اشتداد شوكة اإلسالم
جديدين جلبا معهما تقسيما اجتماعيا مناسبا ،يف ّ
ودخوله ثقافة شبه اجلزيرة العربيّة ،تش ّكل أيضا مفهوم جديد أال وهو النفاق .النفاق ظاهرة إجتماعيّة ،حيث ال تكون
املفاهيم التوحيديّة موجودة حال الغيبة أو العزلة عن الناس .فبالتزامن مع وجود التوحيد والتقسيمات املناسبة له يف
الساحة الثقافيّة ،وعندما يكون الكفر يف موقع الضعف؛ جيد النفاق فرصة للظهور .النفاق كفر مسترت وخفي ،يزاول
القوة ،أو كان التوحيد
نشاطه ُتت غطاء اإلميان .ومن الواضح ،أنّه ال حاجة للنفاق فيما لو كان الكفر يف موضع ّ

خاصة يف نطاق الثقافة.
واإلميان ال يتمتّعان مبنزلة وموقعيّة ّ

يدل على أ ّّنم مل
حني يصل بنو أميّة إىل السلطة باسم خالفة رسول اهلل (صلّى اهلل عليه وآله وسلّم)  ،فهذا ّ

ويدل على أنّه ،رغم حماربة الك ّفار
يتم ّكنوا من حماربة التوحيد والرسالة يف نطاق القيم واملبادىء االجتماعيّة للمجتمعّ ،
الكبرية لإلسالم ،فإ ّن االسالم حضر يف النهاية ،كقيمة ومعرفة حاكمة على اجملتمع ،وتش ّكلت الثقافة اإلسالميّة.
ّأما علّة تربّع النفاقُ ،تت غطاء املفاهيم اإلسالميّة والدينيّة ،على عرش السلطة ،فهو أ ّن االسالم والقرآن ،بالرغم من
القوة الالزمة ،وأبتحليا بآفات هيّأت الفرصة
حضورمها الواسع يف احلياة الثقافيّة للمجتمع ،مل يكونا يتحليّان بالقدرة و ّ
لوصول اخلصمُ ،تت ستار املظاهر الدينيّة ،وذلك أيضا إىل أكثر املراكز االجتماعيّة حساسيّة ،وقد تكون هذه

الظاهرة ناشئة عن تقصري املسلمني واجملتمع اإلسالمي وغفلتهما عن املفاهيم والقيم واملبادىء الدينيّة .يع ّد االمام
احلسني (عليه السالم) ،الوضع املضطّرب للمجتمع اإلسالمي يف أواخر عهد معاوية ،حصيلة لتقصري املسلمني

وخاصة العلماء منهم ،عن القيم واملبادىء اإلسالميّة ،ونتيجة لعدم اهتمامهم بأمور من قبيل األمر
وإعراضهم،
ّ
باملعروف والنهي عن املنكر.
التحول من ّقوة قبليّة
بناء على هذا ،مع أ ّن بين أميّة مل يكونوا ليستطيعوا مطلقا ،من دون وجود اإلسالمّ ،
األمة اإلسالميّة وعدم عملها
إىل ّقوة عامليّةّ ،إال أ ّن وجودهم ليس الزما طبيعيا لوجود اإلسالم ،بل الزم الحنراف ّ
العامة .هلذا ،مل ير االمام احلسني (عليه السالم) سبيل
بالقيم اليت ح ّققت مستويات من النجاح على صعيد الثقافة ّ
اخلروج من هذه اآلفة والبالء االجتماعي ،بالعودة عن اإلسالم ،بل ع ّد سبيل اخلروج منها هو العودة إىل االسالم
وإصالح ّأمة ج ّده.

 إذا أنتم تع ّدون داعش شيئا من نوع الخالفة األمويّة؟ وكيف تثبتون هذه العالقة واالرتباط والمشاكلة؟حىت لو مل تكن له امتدادات باتّساع
مسمى داعشّ ،
بارسانيا :احلدث الذي وقع يف مناطق من سوريا والعراق ُتت ّ
اخلالفة األمويّة ،وال ميكن له ذلكّ ،إال أنّه ال ميكن إنكار التشابه واملشاكلة فيما بينهما.
فبنو أميّة بقايا قبيلة كانت يف موضع املنافس لنفوذ اإلسالم املعنوي والعاملي وسلطته .استفادت هذه السلطة يف قالب
حمرفة .كان اإلسالم األموي هو اإلسالم االنتقائي لألمويّني ،وسلطة األمويّني مل تكن
النفاق من اإلسالم كأيديولوجيا ّ
السلطة النابعة من قلب الفكر اإلسالمي ،بل صنيعة قبيلة ،قامت بتحريف الفكر اإلسالمي من خالل التعاطي
احملرفانُ ،تكمهما النزعة الظاهريّة ،احملاربة للعقل ،حيث قامت باالستناد إىل
االنتقائي .فقراءة األمويّني وتفسريهم ّ

ظواهر منتقاة من القرآن ،بتكفري أهل بيت العصمة والطهارة وع ّدهتم خارجني من الدين.
لكن هذه املعرفة املنتجة مل تفقد
سقوط السلطة األمويّة خلبط النتائج  /املخلّفات السياسيّة ملعرفتهم املصطنعة ،و ّ
ح
استمرت صور مع ّدلة عنها من قبيل العقيدة األشعريّة ،على أيدي احلكومات
استمراريّتها التارخييّة بنحو ّ
تام ،بل ّأوالّ :
كل برهة من الزمن ،بتغيريات طفيفة ،وبأبعاد حمدودة ،ومن دون أن
احلالّة حملّها .وثانيا :إ ّن صورهتا ّ
األوليّة ،تتج ّدد ّ
تتمتّع بالسلطة واالمتداد االجتماعي.

وميكن رؤية منوذج من الدعوة اجلديدة لإلسالم األموي يف فكر ابن تيميّة وعمله ،ولكن بسبب عدم امتالك

أي وقت ،ولن تستطيع أن ُتظى بنتائج اجتماعيّة واسعة.
هذه القراءة لألرضيّات االجتماعيّة الكافية ،مل تستطع يف ّ
األول ،يسعون إىل العودة إىل
إ ّن داعش والقاعدة وشرحية كربى من السلفيّني الذين يهدفون إىل العودة إىل القرن ّ
اإلسالم األموي ،وهلذا يستفيدون من ذخائرهم املعرفيّة.

والفرق فيما بينهم وبني األمويّني يكمن يف أ ّن لإلسالم األموي جذور يف العالقات والروابط القبليّة لألمويّني،
واحلال أ ّن القدرة الظاهريّة للدواعش ،هلا جذور يف القدرة السياسيّة ،والعسكريّة ،واالقتصاديّة ألمريكا والدول الغربيّة.
جرت العالم االسالمي إلى التراث
 ما هو الدليل على أ ّن دول الغرب وألجل تأمين مصادر مناطقها ّاألموي .أوليس لديهم إمكانات ووسائل أخرى؟
تفعل هذا اجملال املعريف يف الساحة السياسيّة للمنطقة ،أل ّّنا ترى يف
القوة السياسيّة العامليّة للغربّ ،
بارسا نيا :إ ّن ّ
الفعال واملفعم باحلركة.
احلي ،و ّ
اإلسالم املح ْحىي ،املنافس ّ
إ ّن احلياة املتج ّددة للعامل اإلسالمي ،قد ح ّدت من قدرة املفاهيم االجتماعيّة احلديثة على املناورة يف
وفعلت
للتنور احلديثّ ،
اجملتمعات اإلسالميّة ،وحصرهتا يف النطاقات األكادمييّة اجلامعيّة احملدودة ،ويف دوائر معدودة ّ
العام
لألمة االسالميّة .وهلذا السبب ،مل يعد العمل ّ
العامة ّ
املفاهيم الثقافيّة واحلضاريّة للعامل اإلسالمي يف نطاق الثقافة ّ
والواسع للعامل الغريب يف اجملتمعات اإلسالميّة قادرا على االنضواء ُتت املفاهيم احلديثة.

التحوالت املتتالية واملتسارعة بعد انتصار الثورة اإلسالميّة ،قد أبطلت فرصة إعادة إحياء املفاهيم الدينيّة للعامل
إ ّن ّ
اإلسالمي يف إطار قراءات احلداثة وما بعد احلداثة أيضا  .وهلذا ،مل يكن أمام السياسة واالقتصاد الغريب سوى العمل
املتسرع واخلام يف إطار املفاهيم التارخييّة للعامل اإلسالمي.
ّ
ويف هذه الظروف ،ال ب ّد من إجياد تقسيمات جديدة من خالل التعامل االنتقائي مع التفسريات واملفاهيم
التارخييّة لإلسالم ،وذلك من أجل مواجهة تش ّكل القدرة اإلسالميّة .والنتاجات األمويّة والسفيانيّة هي اخليار األفضل
استمر بعد بين أميّة،
الذي يستفيد منه الغرب يف هذا املقطع التارخيي .وهذا األمر ّ
يؤدي إىل أن يتش ّكل الفكر الذي ّ

مبمهدات سياسيّة
مرة أخرى ّ
مع فقدانه حملامله السياسيّة واالقتصاديّة والتارخييّة ،على هيئة ّ
توجهات فرديّة وحمدودةّ ،
املتطرفة اليت
جديدة على هيئة تيّار ا
جتماعي واسع وعجول .وهبذا ،يحعاد إنتاج النزعة الظاهريّة األمويّة والسفيانيّة ّ
ّ
ظل املصاحل الوطنيّة للدول احلديثة يف قلب
ظل السلطة السياسيّة لبين أميّة وآل أيب سفيان ،هذه ّ
املرة يف ّ
تش ّكلت يف ّ
اجملتمع االسالمي ،ملواجهة األهداف اليت تسعى إليها الصحوة اإلسالميّة .وهلذا السبب ،ال ميكن ُتليل األبعاد
التطرفيّة لألفراد أو
االجتماعيّة هلذه احلادثة ّ
بغض النظر عن الربامج السياسيّة لدول الغرب ،ويف إطار النزعة الظاهريّة و ّ
اجلماعات احملدودة.

لطاملا كان هؤالء األفراد واجلماعات موجودين يف تاريخ العامل اإلسالمي وسيبقون موجودين .وتش ّكل ظاهرة
إجتماعيّة منتشرة وواسعة ،من خالل إرجاعها إىل هؤالء األفراد ،ومن دون النظر إىل العالقات ،والعوامل والبىن اليت
يكون هلا امتداد متناسب وأبعاد احلادثة ،عالوة على أنّه نوع من التبسيط ،هو مانع من املعرفة الصحيحة للظاهرة،
احملصلة ،مانع من ّاّتاذ املوقف الواعي والالزم بشأّنا.
ويف ّ

تؤدي متاما إىل
األول بالنظر إىل احململ االجتماعي هلاّ ،
إذا كانت النزعة الظاهريّة للفرقة العثمانيّة يف القرن ّ
ُتليلها يف إطار السلطة األمويّة ،فإ ّن القشريّة واجلمود والتعامل االنتقائي وحماربة العقل عند القاعدة وداعش ينبغي
أيضا أن حُتلّل يف إطار عمل أمريكا والدول الغربيّة .وإذا ما عح ّد إسالم أهل احلديث والعثمانيّة هو االسالم األموي
متاما ،فينبغي ح ّقا ،تسمية اإلسالم التكفريي املعاصر باإلسالم األمريكي.

سميتموه اإلسالم األموي .إ ّن
مما ّ
متنوع جدا وأوسع بكثير ّ
 يبدو أ ّن تعاطي العالم الغربي مع اإلسالمّ ،وسائل اإلعالم الغربيّة اليوم تؤيّد القراءات المختلفة لإلسالم وتسعى وراءها ،واإلسالم األوروبي هو
أيضا عبارة تر ّددها الدول الغربيّة ،فكيف يمكن تعريف اإلسالم األميركي في قالب اإلسالم األموي؟

وتسرته باإلسالم األموي أيضا هو
شك بأ ّن اإلسالم األمريكي ال يقيّد ح
بارسا نيا :ال ّ
وحي ّد يف قالب اإلسالم األمويّ ،
أمر مرحلي .وعلى الرغم من املشرتكات بني اإلسالم األموي واإلسالم األمريكي يف التحريف ،والتعاطي االنتقائي ويف
األيديولوجيا ،هناك اختالفات فيما بينهما ،وعمدة هذه االختالفات هي أ ّن النزعة الظاهريّة والقشريّة العثمانيّة هي
التوجه التكفريي ،واجلمود ،هو مسة عجولة وخام
النموذج األبرز واألمتّ لإلسالم األموي ،يف حال أ ّن القشريّة ،و ّ
متسرعة من اإلسالم األمريكي .وحاملا تسنح الفرصة لإلسالم األمريكي ،فإنّه بدل أن يظهر يف مظهر النزعة الظاهريّة
ّ
السلفيّة ،سيقوم بتفسري املفاهيم اإلسالميّة تفسريا علمانيا ،وسيستفيد يف هذا اجملال ،من التجربة التارخييّة للعامل
وخاصة من التجربة الربوتستانتيّة.
احلديث يف مواجهة الرتاث املسيحي،
ّ

وميكن رؤية منوذج ثابت من االسالم األمريكي يف كيفيّة مواجهة علمانيّة أتاتورك للنهضة اإلسالميّة .والتفسري

العلماين لإلسالم كان النهج الذي وضعه أردوغان أمام املوجة األخرية للصحوة اإلسالميّة يف مصر .يف احلقيقة ،كانت
األول،
األول :النزعة القشريّة والظاهريّة للقرن ّ
الصحوة اإلسالمية يف مصر ،عرضة خلطر نوعني من اإلسالم األمريكيّ ،
والثاين ،التفسري والقراءة العلمانيّان للدين.

يسميه اإلمام
أي شيء ،عالمة على احلضور اجلديد ملا كان ّ
ي صورة ظهر ،فهو قبل ّ
اإلسالم األمريكي يف أ ّ
احملمدي األصيل" ،أي عالمة على احلياة اجلديدة لإلسالم وعودة التوحيد إىل احلياة االجتماعيّة
اخلميين "اإلسالم ّ

والسياسيّة لإلنسان املعاصر.

لو مل تكن هذه احلياة اجلديدة ،لكانت اجتّهت العمليّة العلمانيّة يف اجملتمعات اإلسالميّة إىل العلمانيّة
التسرت باملفاهيم الدينيّة .إ ّن النشاطات
الواضحة املعلنة ،وملا كان العامل الغريب بزعامة أمريكا السياسيّة حباجة إىل ّ

السياسيّة واالقتصاديّة للعامل الغريب تتش ّكل يف اجملتمعات الغربيّة عندما ال تكون الثقافات احملليّة فعاّلة وحيّةُ ،تت
غطاء أدبيّات التنمية وأمثاهلا .وتنتظم املواجهات القوميّة أيضا ،يف مقابل تغيريات العامل الغريب األحاديّة اجلانب
الفعال للثقافة اإلسالميّة ،حيتّم بشكل
احلي و ّ
والظاملة ،من خالل املفاهيم املستعارة من ذلك العامل نفسه .وإ ّن احلضور ّ
التوجه إىل املفاهيم ومنظومة
طبيعي على نشاط العاملني املباشرين وغري املباشرين ،والعاملني الداخليّني واألجانبّ ،
يتحركون يف إطار أهداف
املعاين املوجودة .إ ّن قراءة منظومة املعاين هذه وتفسريها من وجهة نظر األشخاص الذين ّ
العامل احلديث ،وقيمه ،ومقاصده ومبادئه ،ستنتج قراءة حديثة لإلسالم .وهذا التفسري ،يتطلّب عقيدة وشريعة متناسبة
معه ،وهذا النوع من التعامل هو التعامل األنسب واألكمل ،الذي ميكن أن حيدث يف اخرتاق السنن الدينيّة للعامل

اإلسالمي.

كرد فعل على احلركة املتسارعة ملا بعد احلركة الدستوريّة
بعض املنظّرين يع ّدون حدوث الثورة اإلسالميّة ّ
التوجه إىل الثقافة االسالميّة،
املشروطة يف العهد البهلوي .وبرأيهم ،إ ّن احللقة املفقودة اليت ّأدت إىل الثورة ،هي عدم ّ
وعدم إعادة بنائها على أساس التفسري والقراءة العلمانيّة ،والدنيويّة ،وقراءة هذا العامل .إ ّن العملة السياسيّني
التصرف يف حمتواها املعريف ،عندما مل جيدوا بدا من ذلك،
واالقتصاديّني الغربيّنيّ ،
تسرتوا باملفاهيم الدينيّة من دون ّ
تفعل الثقافة الدينيّة حضورها يف امليادين
ملمارسة نشاطاهتم االقتصاديّة والسياسيّة .وهذا األمر حيدث عندما ّ
السياسيّة واالقتصاديّة.

تصرف وإعادة قراءة ،دليل
بناء على هذا ،فاالستفادة من األدبيّات الظاهريّة لإلسالم األموي من دون ّ
أي ّ

الفعال يف ميدان السياسة .وبالطبع ،هذه االستفادة اخلام واألدواتيّة
على اضطّرار دول الغرب مقابل اإلسالم احلاضر و ّ
اليت تتش ّكل فقط يف أفق نشاط سياسي وعسكري ،سيكون هلا عواقب عليهم أنفسهم أيضا ،ليس باإلمكان السيطرة
فعلوا الطاقات امل ّدخرة واملرتاكمة للعامل
عليهاّ .إّنم من دون االلتفات إىل العواقب اخلطرية لسلوكهم هذا ،قد ّ
حىت بالنسبة هلم.
اإلسالمي يف مسار ،مل تكن عواقبه متوقّعة ّ

على أيّة حال ،مع أ ّن ظهور داعش حصيلة لتعاطي السياسة الغربيّة ودول املنطقة التابعة هلا ،مضافا إىل
حىت يف األبعاد السياسيّة،
اإلرث التارخيي األموي للعامل اإلسالمي ،هو ّأوال :عالمة على احلضور اجمل ّدد لإلسالم ّ

حبيث فرض على اإلسالم األمريكي خطوات عجولة .وثانيا :دليل على األعمال غري الكافية اليت ينبغي لإلسالم القيام
هبا الستمرار نشاطه الثقايف واالجتماعي.

 برأيكم ما هي االستراتيجيّة التي ينبغي للصحوة اإلسالمية أن تعتمدها في مواجهة الحركة االنحرافيّةلداعش ،وما سميتموها باإلسالم األموي أو األميركي؟
بارسا نيا :إ ّن التعاطي االنتقائي لبين أميّة مع حقيقة اإلسالم ،مع أنّه أمر كان ميكنه يف حال استمراره أن يدفن أصل

اإلسالم ورسالته املعنويّة يف التاريخ ،ولكن مواجهته مل تكن يف إنكار أصل اإلسالم ،بل يف توضيح سيّد الشهداء
(عليه السالم) وعمله الذي استطاع احلفاظ على أساس اإلسالم يف صلب الثقافة املبدئيّة للمجتمع اإلسالمي .هذا
التوجه االنتقائي يف التعامل مع اإلسالم األموي ،هو أيضا جزء من نشاط اإلسالم األمريكي هبدف احلؤول دون
ّ
اإلحياء اجمل ّدد لتاريخ اإلسالم .جزء آخر من نشاط األشكال األخرى هلذا اإلسالم ،هو جعل النشاط التكفريي

للظاهريّني ،مثنا لرتويج التفسريات العلمانيّة للدين.

الصحوة اإلسالميّة يف مقابل النزعة الظاهريّة ،إذا ما جلأت إىل التفسريات الدنيويّة والعلمانيّة ،فإ ّّنا ستفقد
احملمدي وتوضيح التاريخ اإلسالمي،
أساس هويّتها .وإ ّن استمرار الصحوة اإلسالميّة يكون يف العودة إىل اإلسالم ّ
األمة اإلسالميّة وانسجامها
وأخذ العرب والدروس منه ،ويف االستفادة من التجارب التارخييّة املناسبة ،اليت ُتف وحدة ّ
وغين .وإ ّن عنصر العقالنيّة الذي له
يف استمرار حياهتا الثقافيّة واحلضاريّة .إ ّن تاريخ العامل اإلسالمي ،تاريخ واسع ّ
جذور يف تعاليم اإلسالم األصيلة ،قد ترك كنزا معرفيا الئقا حلاضر اجملتمع اإلسالمي .كما أ ّن التاريخ الفقهي
فالتطرف العثماين واخلوارجي قد ساد فقط
والكالمي لعامل اإلسالم ليس تاريخ التكفري وقشريّة العثمانيّة أو اخلوارج،
ّ
ظل السلوك السياسي لبين أميّة ،وبعد ذلك كان هذا التيّار دوما ،إىل العصر
يف مرحلة ّ
خاصة من تاريخ اإلسالم يف ّ
احتل مكانه على حممل السياسة الدوليّة للغرب ،على هيئة تيّار حمظي موجود [ال أكثر] .التيّار السائد
احلاضر ،الذي ّ

كان التيّار الذي ساد اخلالفة االسالميّة املمتدة من البلقان إىل الصني ،بأقوامها وعنصريّاهتا ،ولغاهتا ،وأدياّنا
ومذاهبها وثقافاهتا القوميّة املختلفة.

وإن جتربة حياة املداراة االجتماعيّة فيما بني املذاهب والفرق اإلسالميّة املختلفة ،وكذلك بني املسلمني وغري
متهد
املسلمني ،هي أكثر تق ّدما وبدرجات من التجربة الضيّقة األفق للنواصب أو اخلوارج وظاهريي العثمانيّة .ولو مل ّ

ظل تصاعد أمواج
الدول الغربيّة والدول املرهتنة هلا ،األرضيّة السياسيّة ّ
لتطرف أهل الظاهر ،لكان هذا التيّار ميضي يف ّ
مضي ألف
الصحوة اإلسالميّة أوقاتا أكثر عزلة من ماضيه .وما كان ليجد الفرصة جم ّددا للنشاط االجتماعي ،بعد ّ
سنة على حكم بين أميّة ألف شهر.
التحمل االجتماعي للمذاهب اإلسالميّة ،واألديان
وميكن للصحوة اإلسالميّة أيضا أن ّ
تؤمن املداراة و ّ
خاصة
التوحيديّة ،أو ّ
املقررات الفقهيّة للفرق اإلسالميّة املختلفةّ ،
حىت للمجتمع البشري يف إطار املبادىء الكالميّة و ّ
ظل مواجهة اخلطر املشرتك للعامل اإلسالمي ،بل إ ّن وجود اخلطر املشرتك للعامل اإلسالمي ،أي الصهيونيّة العامليّة
يف ّ

لألمة اإلسالميّة ،أكثر من
التحمل وهذه املداراة ضروريا ّ
مهم ،ليصبح هذا ّ
والنظام املستكرب للعامل الغريب ،هو عامل ّ
أي وقت مضى.
ّ

