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  الحوار بين الثقافة والسياسة
  

  أوالً
يف الستينيات من القرن العشرين، يف عز تشكُّل حركات االستقالل الوطين يف بالد أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا    
الالتينية، ويف عز انتصار هذه احلركات يف بالدنا وإقامتها حكومات االستقالل الوطين وتنقيبها عن سبل النـهوض  

لزمامها السياسي واالقتصادي، ومع قدر اليقظة املستطاع يف متابعة جتارب النهوض االجتماعي بالشعوب وامتالكها 
ؤ، يف ذلك الوقت بدأ اجلدل يدور بني املفكرين واملتخصصني مـن  وما تواجه من جناح وفشل، أو من تسارع وتباط

إىل الصني مثالً وإىل اجلزائـر مـثالً،    النخب الثقافية هلذه البالد حول تبادل اخلربات، فصار املصريون مثالً ينظرون
، "معـذبو األرض "وكنا نقرأ ملثل فرانز فانون عن . انيا مثالً وهكذاوصار اجلزائريون مثالً ينظرون إىل غينيا مثالً وترت

الذي يتحدث عما اعترى ثورات وحركات " ثورة على الثورة"الكتاب الذي يوضح أساليب التحرر، وملثل كتاب 
وترهل، وما أنتجت من ظهور طبقات حاكمة جديدة، وما اعترى هؤالء من مالمح التخلـي عـن    حترر من مجود

  .جزء من مثاليام وتوجهام الفلسفية ونزعتهم الطوباوية، وكيف السبيل السترداد هذه املُثل
واقفه شديدة ويف إحدى املقدمات اليت كتبها جان بول سارتر، الفيلسوف الفرنسي املعاصر الذي اشتهر وقتها مب

التعاطف مع حركات حترير شعوب العامل الثالث، ووقف ضد سياسة فرنسا االستعمارية متعاطفًا مع حركة حتريـر  
قال إن شعوب آسيا وأفريقيا ومفكريها، : اجلزائر، يف إحدى هذه املقدمات حفظت ذاكريت مالحظةً له بالغةَ الذكاء

ني، وكان الغرب هو من يوجه إليه أحاديث هؤالء، ولكن مثة جديـدا  كانوا عندما يتكلمون خياطبون الغرب والغربي
ظهر يف اخلمسينيات والستينيات من ذلك القرن العشرين مع حركات التحرر واالستقالل؛ وهو أن شعوب هـذه  

ـ  ث البلدان صاروا يتخاطبون بني بعضهم البعض وال يوجهون حديثهم إىل الغربيني، وصار الغرب يتسمع إىل أحادي
  .هؤالء وهم يتبادلون حوارام

شري إليه من حتـرر الـوعي   مهمة فيما ت هذه مالحظة بدت يل ذات أمهية، حفظتها يف وجداين؛ ألا ذات داللة
واإلدراك لدى شعوبنا اليت كانت حمتلة ومستعمرة، واليت كان االستعمار قد تغلغل لدى مثقفني من أهلـها حـىت   

وحنن نعرف أن أي حديث أو خطاب ال يكتمل مفاده لـدى  . برباط التبعية واإلحلاق ارتبط لديهم الوعي واإلدراك
متابعه إال من خالل إدراكه للعالقة اليت تربط بني طريف احلديث؛ أي املتكلم املخاطب والسامع املخاطَب، وأن داللة 

عالً منفردا وحيد الطـرف،  اخلطاب تكون ناقصة ومبتسرة إن عزل اخلطاب عن متلقيه؛ ألن اخلطاب عالقة وليس ف
  .وألن طبيعة العالقة بني الطرفني هي ما يعني جوهر املعىن املؤدى من اخلطاب

إننا باخلطاب املوجه للغرب إمنا نتحاور معه، واحلوار مطلوب طبعا بني كل من جتمعهم عالقـةٌ مـا، ولكـن    
مة، ومن الطرف الذي حيـدد العالقـة ويعـين    العالقة القائ" لنوعية"احلوار " موضوع"املشكلة هي مدى مالءمة 

   .النوعية
، وأن الغرب هو من رسم موضوعه، فهو األصل وحنن "أنفسنا"ويف إطار هذه العالقة نلحظ أن احلوار يدور عن 

املتغري، وهو من يقود احلوار ويسأل وحنن جنيب، وهو من يرتب املسائلَ املسئولَ عنها وحنن نتبعه يف ذلـك، وهـو   
مبا يفضي إليه ذلك " العلم"املفاهيم اخلاصة بالعالقة وحنن نستخدم ذات املفاهيم، مث هو يقرر أن مفاهيمه هي  يصوغ

هو النظام وحنن اإلرهاب وهـو االسـتقرار   : ، فيصري"احلقيقة املوضوعية"من جرب اآلخرين على االنصياع هلا ألا 
  .وحنن القالقل وهو السلم وحنن احلرب
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حلاق يف جمال الوعي واإلدراك، تفضي بنا إىل أن ننظر إىل أمورنا ال كما هي عندنا، ولكن ننظـر  إن التبعية واإل
حنن نكون بذلك كالطفل الذي ينجـرح  . ؛ عني الذهول عن الذاتاالغترابإليها كما يراها غرينا، وهذا هو عني 

أنه صغري ونـاقص اإلدراك، وأنـه يف    ولكن عذر الطفل". أصبعي اجنرح: "، بدالً من"أصبعه اجنرح: "أُصبعه فيقول
  .حضن أمه اليت ترعاه أكثر من رعايتها لنفسها، فال يسوغ ذلك لكبريٍ مدرِك إزاء طامع فيه مستكبِر عليه

التبعية واإلحلاق يف جمال الوعي جتعلنا ننظر إىل ذوينا بعيون غربية، ونصنف مشاكلنا مبثل ما يصـنفها الغـرب،   
الذي يصفه، وحنكم على أنفسنا مبيزانه، ونسمى أحوالنا مبا يطلقه عليها مـن أوصـاف،    ونرتب أولوياتنا بالترتيب

ونعتمد لشئوننا جدول األعمال الذي يصفه هو، فتصري حقوق األفراد أهم من حقوق الشعوب، وحترر املرأة مـن  
ومـن هـذا   . من أوطاا جربوت الرجل أهم من حترر البلد احملتل من سطوة االحتالل االستيطاين وطرد الشعوب

حول تبدل الطرف املخاطب؛ ألنه صار طرفًا مثيالً ولـيس طرفًـا   " سارتر"مجيعه، تظهر أمهية املالحظة اليت ذكرها 
متناقضا، فاختلفت طبيعة العالقة بني الطرفني واختلف موضوعها ومعايري تبادهلا، وكان ذلك يف حلظات تارخييـة مل  

  .يكتب هلا البقاء
  ثانيا

املنابر الرمسية واحلكومية وأجهزة اإلعالم املدعومة من اخلارج  عما تنشرهأسفرت األوضاع الثقافية الظاهرة اآلن 
وصرنا نسمع النفخ يف النفري يأيت من ناحية الغرب، وخباصة الغرب . أو من احلكومات التابعة للمصاحل الغربية اليوم

ويتحرك أناس عنـدنا  . من الواليات املتحدة األمريكية: طلسياألجنلوساكسوين، وبوجه أخص من غرب احمليط األ
ولوال ذلك ملا كان هذا االهتمام العجيب الـذي ال ينتـهي مبقـوالت    . ذا النفخ ويتراقصون على نغمات النفري

ال تنبئ بصـواب ظـاهر وال    أعمالهانتجتون عن صراع احلضارات أو مقاالت فوكوياما عن اية التاريخ، وهي 
الـيت أطلقتـها   " الشرق األوسط الكبري"ولوال ذلك ملا كان هذا االهتمام األعجب بفكرة . اق ثقافية يؤبه ابأعم

بالصور اليت يظهر ا كل ذلك؛ فصارت " العوملة"و" احلداثة"و" جتديد اخلطاب الديين"السياسة األمريكية، أو بفكرة 
ن متطلبات شـعوم يف االسـتقالل وحتريـر اإلرادة    هي جدول أعمالٍ ملفكرين ومثقفني ذاهلني عن أنفسهم وع

السياسية لدوهلم التابعة، وكفالة أمنهم القومي من املخاطر اخلارجية، وتنمية االقتصاد مبا يكفل إشـباع احلاجـات   
  .األساسية للشعوب

ديث كم متنيت أن يعكف بعض الدارسني على إحصاء عدد الندوات واملؤمترات وخطب املسئولني وغريهم وأحا
الصحف ومناقشات اإلذاعة والتليفزيون واملقاالت والكتب، اليت جرت يف بالدنا العربية يف السنوات األخرية، وها 

  .حنن جند جهدا من هذا النوع الذي يشري إىل هذا األمر وجيهد يف أن يفرز توجهاته وأمناطه
أن رتنا، يف زماننا هذا ويف مكاننـا هـذا،   وأهم ما يبدو يل مما أود إيضاحه هنا، أن ما يتعني أن تكون عليه نظ

وهو صراع متولد عن استعمار استيطاين يف فلسـطني،   جوهر الصراع القائم بيننا وبني الغرب هو صراع سياسي،
وعن سيطرة عسكرية واقتصادية وسياسية يف اخلليج العريب، وعن احتالل عسكري يف أفغانستان، وعن غزوٍ للعراق 

مث عن سيطرة سياسية على الكثري من بالدنا العربية وغريها، يتمثل يف استتباع أجهزة احلكـم  واحتاللٍ له وتدمري، 
ورجاله لقوى اهليمنة الدولية، وللواليات املتحدة األمريكية على وجه التحديد، ويتمثل يف إثارة وجوه التفكيـك يف  

يف ديد األمن القومي؛ ضـغطًا علـى    الوحدات السياسية القائمة كما حيدث يف السودان والعراق والصومال، أو
  وإذا مل يكن ذلك كله سياسية، فماذا تكون السياسة؟. اإلرادة السياسية وإخضاعا هلا
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ولكن أجهزة الفكر واإلعالم السياسي األمريكية على وجه اخلصوص، تصور األمر على أسـاس أن الصـراع   
  .هانتجتون وغريه، وهكذا جيري وصفه وتصويره اآلنيدور يف هذا اال، هكذا أعلنها  صراع ثقايفالدائر هو 

والسبب يف ظين يرجع إىل أنه إذا وصفت طبيعة الصراع باعتباره صراعا سياسيا فإنه يظهر مباشرة أن الواليات 
املتحدة هي املعتدية وحنن املعتدى علينا؛ ألن املكافحة تدور على األرض العربية وأراضي شعوب املسـلمني ولـيس   

ا، وهي تدور بني العرب واملسلمني يف بالدهم وبني األمريكيني ومن حتالف معهم من دول الغرب؛ وألن حجم غريه
الضحايا العرب واملسلمني يف بالدهم أضعاف أضعاف حجم الضحايا من جيوش الغزو واالحـتالل؛ وألن حجـم   

عية املطموع فيها هي أرض العرب واملسـلمني؛  التدمري اهلائل جيري يف األراضي احملتلة، كما أن موطن الثروات الطبي
وألن احلل الوحيد احلاسم هلذا الصراع هو أن يعود الغريب األجنيب إىل بلده وأن ترتفع األيدي عـن أرض الغـري   

  .وشعوم
وصفًا ثقافيا، ووصف الصراع بأنه صراع فكـري وثقـايف أو    -كما هو حادثٌ اآلن-إمنا إذا وصفت املسألة 

ن ذلك معناه أن شعوبا وأناسا بسبب ما يدينون به من دين وما ميأل رؤوسهم من عقائد وما يقتنعـون  حضاري، فإ
والعدوان املادي على اآلخرين حيتاج إىل صياغات . به آراء وأصول فكرية، إمنا يمسكون بالسالح ويقتلون اآلخرين

ومن يضرب أقواما البـد أن  . هو هذه الصياغة فكرية مواتية، واحلديث عن الصراع الثقايف خيدم هذه الصياغة، بل
وهذا ال يصدر فقط عن الرغبة يف تسويغ العـدوان لـدى   . يرميهم بالنقص أو باخليانة أو القسوة وبكل ما هو قبيح

  .الغري، بل يصدر أيضا عن التصميم على إشعار املضروب بالنقص املعنوي ليسلَم زمامه للمعتدي
يف هذه املرحلة األخرية من ايات القرن العشرين وبوابات هـذا القـرن، صـار     إن من استسلم منا للعدوان

ومن هنا نلحظ . يستجيب لتلك الصياغة، سواء كان من احلكومات أو من املفكرين والقائمني على أجهزة اإلعالم
ـ   دد اإلسـالم  هذا النشاط الدائب لعقد املؤمترات والندوات وحشد األحاديث واملقاالت عن مساحة اإلسـالم وجت

  . وهكذا... ونظرتنا إىل غرينا" حنن واآلخر"ومرونة الفكر اإلسالمي، وعن 
واحلقيقة أننا عندما حنتاج إىل نظر جديد يف رأي من اآلراء املستمدة من املرجعية اإلسالمية، إمنا نثري هذا األمـر  

ك األمر بالنسبة ألية مسألة تتعلق بعالقتنا وكذل. ويف سياقه احلاصل لنصل إىل الرأي بشأنه ةيف صوره العينية امللموس
بغرينا، تثور يف إطار حمدد معني بالزمان واملكان والسياق احلاصل، ونصل إىل الرأي يف إطار أوضاعنا واحتياجاتنـا  

نـون  أما أن نبذل كل تلك اجلهود تفكريا وإعالنا وتثبيتا لنقول إننا نقبل التجديد بعامة وإننا متساحمون مر. الذاتية
ونألف اآلخرين بعامة، فهذا من أفعال املواجهني بالتهم واألقاويل يريدون أن ينفوها عن ذوام ليثبتوا ملن يتـهمهم  

إن األصل هو أال نقبل التهمة وأال نستدرج إىل حوارات من هذا النوع؛ ألن أول مراحـل االستسـالم   . أم أبرياء
هة إليك وتقبل التخاطب بشأا مع من يوجهها إليك ممن هم األحـق  لالستعباد الفكري هي أن تقبل التهمة املوج

  . بأن توجه إليهم
  .لذلك يتعني أن نعود إىل املوقف الذي كنا عليه مما سبق جلان بول سارتر أن وصفه

  

  ثالثًا
هل جيله كان أمحد لطفي السيد، املفكر والسياسي املرموق يف بدايات القرن العشرين يف مصر، ومن أطلق عليه أ

أستاذَ احلداثة ورائدا من كبار دعاة الرتعة العلمانية  )رمحه اهللا(، كان "أستاذ اجليل"من احملدثني املصريني وقتها لقب 
بوصفها مجاعة سياسية، وحبذ النظر إىل مصـر يف  " اجلماعة اإلسالمية"بني مصريي هذا اجليل، وهو ممن قاوم مفهوم 
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يسوون بني التبعية للخالفة العثمانية اإلسالمية وبني التبعية لإلجنليز؛ ومن مث فهو  ممن  اإلطار القطري هلا، وكان ممن
  .ال ميكن أن تفسر أقواهلم وال مواقفهم بأم ذو نزعة إسالمية سياسية، وال ميكن اامه بعصبية دينية إسالمية

بعنـوان   ١٩٠٨أبريل سنة  ٩يف " اجلريدة"أقول ذلك قبل أن أنقل عنه عبارة كتبها يف مقال نشره يف صحيفته 
كنا نظن أن إشاعة التعصب الديين وإيهام أوروبا أن يف مصـر خطـرا جيـب    : "، كتب يقول"حنن واالستقالل"

عن نفسه وتربير أعماله أمام أعدائه وأعضاء  االستعداد له كانت من بنات أفكار اللورد كرومر يستعني ا يف الدفاع
إجنليزية يلبسها اإلجنليزي كما يلبس رداءه الواسع وحذائيه الثقيلني، " مودة"الربملان اإلجنليزي، ولكن يظهر أن هذه 

ب وأن مة التعصب يظهر أا قاعدة سياسية يعتنقها اإلجنليز ليعملوا ا يف مصر، فإا عندهم تساوي قاعدة البـا 
  ".املفتوح يف التجارة، أو قاعدة الفرار من النظريات إىل العمليات يف العلوم

اسـم  " كرومـر "أُثبت هذه العبارة ألوضح للقارئ، أننا يف يومنا هذا بعد مائه سنة وسنة، إذا استبدلنا باسـم  
اصفًا به حالنـا يف سـنة   ووباإلجنليز األمريكيني، لصح قول لطفي السيد ولَخلْناه " جورج بوش"الرئيس األمريكي 

هو جزء  ، وأن ما يقال اليوم عن اإلسالم والتعصب، له أقرانه مبا يسمونه يف الغرب عنفًا أو مجودا أو ختلفًا،٢٠٠٩
من سياسات الغرب التوسعية يف بالدنا، وهو يرد مع مبدأ الباب املفتوح الذي نسميه اليـوم باالنفتـاح أو حريـة    

وال أريد أن استطرد بذكر ما كان يف حادث دنشواي مبصـر يف  . نا واستتباعها اقتصادياالتجارة مما صمم لغزو بالد
  . الذي أعدم فيه مصريون بغري جريرة وبرر اإلجنليز ذلك بتعصب املصريني املسلمني الديين ١٩٠٦سنة 

إعـادة ضـرب   هل كان من املمكن أن جيري احتالل أفغانستان مث العراق و: والسؤال الذي البد أن يثور هو
الصومال وحصار السودان وحماولة تفكيكه والسيطرة على حكومات الدول املوالية للغرب، دون أن يصحب ذلك 

  .أنواع من احلروب النفسية متثَّل أهم ميادينها يف مة التعصب اإلسالمي
ممارسة العدوان؛ فإن اسـتباحة  إن ما ينبغي أن نتنبه إليه أن التهم اليت تكال علينا يف هذا الشأن إمنا هي نوع من 

احلدود بالعدوان املسلح يصاحبها استباحة السوق حبرية التجارة، ويصاحبها استباحة احلرمـات بالسـيطرة علـى    
. اإلرادات الوطنية للدول، ويصاحبها كذلك استباحة العقول بالطعن يف العقائد والقيم بغية تغيريها واإلحالل حملها

العدوان العسكري واالقتصادي فعلُ عدوان فكري يصور املعتدى عليهم بالصور املزرية  وال يعقل أال يصاحب فعلَ
وينعتهم باهلمجية أو باجلمود أو التخلف أو التعصب، وال يعقل أن ميتدح املعتدي أي أمرٍ لدى املعتدى عليه وهـو  

ون وهم ميارسون الضرب والركل، رغم إن املتالكمني واملتصارعني يف حلبات الضراب يتشامت. ميارس العدوان عليه
  ...أن أعماهلم لعب وليست جدا

أقصد ذا احلديث أن أخطأ ما نقع فيه من خطأ، هو أن نستدرج إىل مناقشة ما يفرضه املعتـدي علينـا مـن    
ـ  االت موضوعات حوار تتعلق بذواتنا الثقافية واحلضارية والفكرية، وأن نتصور أن دفاعنا عن أوضاعنا يف هذه ا

وعن عقائدنا وقناعاتنا هو مما ميكن أن يقنعهم جبدراتنا لعدم عدوام علينا، فيقتنعون حبقوقنا وحيترموهـا ويسـلموا   
ا، وأن استدراجهم لنا يف هذه األمور يشغلنا ويصرفنا عما يتعني أن تكون له األولوية يف نشاطنا الفكري، إذا رتبنا 

وفضالً عن ذلك . فهو نوع من تبديد الطاقة واإلهلاء باألقل أمهية. كلنا وأوضاعنااحتياجاتنا مبا يستجيب حلقيقة مشا
فإن االنصياع للحديث عن الذات فيه قدر من االعتراف بالتهمة، وفيه معىن التسليم ببعض ما يثار، وفيه أيضا قبول 

طوات إقناع اآلخر هو أن تبدأ من حلاكمية اآلخر املعتدي واالحتكام إىل مسلماته والتوسل إىل قناعاته؛ ألن أول خ
ثقايف يستر أو يصاحب عدوانا سياسيا مـن ساسـة    مع أن األمر كله أمر عدوان. ذكرمسلماته وتقر بأوليات ما ي

  .ذوي أطماع وأهداف أنانية يف السيطرة والتحكم
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  رابعا

أوضاعنا وما نعاجل به شئوننا، فأظن مع بعض يف شئوننا الذاتية، لنفهم وقائعنا وحقائق  بعضنايف إطار أن يتحاور 
  :أننا حنتاج إىل إدراك عدد من األمور

أحسب أن مذهبا فكريا أو مدرسة فكرية ال تظهر يف ظرف اجتماعي وتارخيي معني، إال أن تكون تعبريا  -أوهلا
فة، وصائبا كـان  عن ظاهرة حاضرة يف هذا الظرف االجتماعي التارخيي، قوية كانت هذه الظاهرة احلاضرة أو ضعي

هذا التعبري أو خاطئًا، فهي تكون معربة عن رؤية للظاهرة وعن وجهة نظر معينة يف حتديد ما ينشأ عنها من أمـور،  
  .ووجهة نظر معينة يف تبني جوانب االستجابة واحللول هلذه األمور

مـن خمـزون ثقافتـها    وأن كل مجاعة ثقافية وهي تتعامل مع ما جد يف حاضرها من مواجهات، إمنا تتعـاطى  
وتسحب من رصيدها الفكري املتراكم عرب املراحل التارخيية السابقة، والذي يتكون منه التشكل العقلي والنفسـي  

  . عقائد ومواريث وخربات تارخيية: هلذه اجلماعة
وحنن نعرف أن حركات حترير الشعوب املستعمرة وحركات مقاومة الغزو األجنيب والعـدوان، إمنـا اختـذت    

عبريات شىت مع اختالف عقائد الشعوب وجتارب األمم، فاختذت حركة غاندي يف اهلند تعبريا يستمد أصوله مـن  ت
اهلندوسية، واختذت ذات حركة التحرير املهدية يف السودان تعبريا مستمدا من إسالمية الشعب السوداين، وكـذلك  

واج احلضاري الثقايف يف مصر وبـالد الشـام مـع    فلما حدث االزد. كان فكر األفغاين مث احلزب الوطين يف مصر
العشرينات من القرن العشرين، ظهر تعبريان عن احلركة الوطنية، مثل التعبري الوفدي العلمـاين يف مصـر، وتعـبري    

  .اإلخوان املسلمني يف مصر أيضا يرد من املورد الثقايف اإلسالمي
رنسا أوائل القرن التاسع عشر استدعى رصيدا تارخييـا مـن   ويف أوروبا مثالً، فإن بناء النموذج الدميقراطي يف ف

وعلى خالف ذلك فإن بناء الدولة القومية املوحدة ألملانيا ووالياـا املبعثـرة يف   . نظم اإلغريق املسماة بالدميقراطية
وحىت النظم الفاشية . ميةمنتصف القرن التاسع عشر استدعى رصيدا تارخييا ثقافيا من نظم اإلمرباطورية الرومانية القد

والنازية اليت عرفتها أوروبا يف النصف األول من القرن العشرين، فقد ظهرت فاشية إيطاليا يف العشرينات متشـحة  
بعباءة األجماد الرومانية القدمية وبعثها، وظهرت نازية أملانيا يف الثالثينيات من خالل الفكر االشتراكي السائد هنـاك  

ويقال إنه عندما ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكية حركـة شـبيهة تسـربلت    . فكر العنصريوقتها ممتزجا بال
  .بالفكر الليربايل، وكذلك حدث مع مكارثي يف الواليات املتحدة يف مخسينيات القرن العشرين

املعيشـي أو  إن كل تيار فكري أو سياسي إمنا حيتوي على إمكانات غلو وإمكانات اعتدال، وأن الواقع  -ثانيا
الظرف التارخيي أو موقف مجاعة معينة ورؤيتها فيما يتضمنه هذا التيار، إن أيا من ذلك هو ما يـنعش أيـا مـن    

كما أنه يف كل من احلركات السياسية تقوم إمكانات الستخدام العنـف  . إمكانات الغلو أو االعتدال أو يضمرها
واالعتدال يتعلقان باألهداف املبتغاة، وهو يقاس بتقدير مدى الفـروق   وإمكان التباع األساليب السلمية، وأن الغلو

بني أوضاع احلاضر يف رؤية تيار سياسي حمدد، وبني األهداف املطالب ا أو صورة املستقبل اليت يرنو لتتحقق على 
للغلـو، وكلمـا    يديه، وكلما اتسعت الفجوة بني رؤيته للحاضر وبني ما يستهدفه مستقبالً كان هذا التيار أجـنح 

كما أن العنف والسلم يتعلقان بالوسائل املتخذة لبلوغ األهداف، فحيث . ضاقت هذه الفجوة كان أجنح لالعتدال
ترى أي حركة سياسية إمكان حتقيق األهداف بالتداخالت االجتماعية والتخلل االجتماعي والسياسي واألسـلوب  

أن الوضـع القـائم    -وفـق تقـديرها  -ترى حركة سياسية ما  التدرجيي، تتبع احلركة األساليب السلمية، وحيث
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واستخدام العنف . يستعصي على التغيري املطلوب بالسلمية وبالتدرج، ال جتد هذه احلركة مناصا من استخدام العنف
يقتضي مفاصلة ومفارقة بني حركة التغيري السياسية وبني هيئات اتمع ومؤسساته القائمة، واسـتخدام الوسـائل   

وهكذا، وكلٌ يستدعى من وجوه النظـر  ... لسلمية يقتضي االندماج واالشتباك والتخلل ملؤسسات اتمع وهيئاتها
  .الفكري ما يناسب حاله ورؤيته وأهدافه

  خامسا
كل ذلك تقوم فيه اخليارات والتنوع على أساس تقدير الواقع وفق رؤية تيارات بعينـها أو حركـات فكريـة    

والتفكري السياسي واالجتماعي يف كل ذلك إمنا يظهر من واقع يسـتدعي  . زمان واملكان املعيننيوسياسية معينة يف ال
ومن هنا ندرك التباين الواسع بني ما اتصف به يف مصر كل من احلزب الوطين وحـزب الوفـد يف   ". خمزونا ثقافيا"

، وبني النشاط املغايل والعنيف فترات ما اتصف به كل منهما من النشاط السلمي املشروع: بدايات القرن العشرين
ليست طويلة ولكنها موجودة من مجاعات سياسية أخرى، وبني سلوك طريق الدعوة السلمية السياسية وبني ظهور 

كما ندرك التباين يف الثلث األخري من القرن العشرين داخـل  . منظمات سرية ألي من هذين احلزبني يف فترات ما
ية مثالً، بني منط اإلخوان املسلمني املعتدل والسلمي الثابت، وبني منط اجلهاديني واجلماعة احلركات اإلسالمية املصر

  . اإلسالمية املغايل واملستخدم للعنف، وكل ذلك أساسه االختالف يف رؤية الواقع املعيش
ت كما نلحظ خارج مصر، حركات وطنية اعتمدت على الوسائل السلمية مثل اهلند، وحركات وطنية اعتمـد 

على حروب العصابات مثل الصني وفيتنام، وكذلك حركات اشتراكية اعتمدت على العنف وكانت مغالية مثـل  
وكذلك بالنسـبة  . شيوعي روسيا، وحركات اشتراكية اعتمدت على السلمية يف نشاطها مثل الشيوعيني يف إيطاليا

وكـذلك  . إيطاليا يف القرن التاسع عشـر  للحركات القومية؛ مثل الفارق بني حركة توحيد أملانيا وحركة توحيد
الشأن يف احلركات اإلسالمية، نلحظ الفارق بني حركة حترير أفغانستان اإلسالمية العنيفة مث حركة طالبـان ومـا   
يعكس من واقع جبلي وقبلي يف البالد، التباين بني ذلك وبني احلركات اإلسالمية يف تركيا البلد اآلسيوي األورويب 

  .رث لبيزنطة منذ عهد العثمانيني، وما تتصف به هذه احلركات من مرونة وسلمية وقدرة على االلتفافواملسلم الوا
مثة تنوع هائل وتعدد يف الرؤى السياسية ووجهات النظر االجتماعية، حسب ظروف الزمان واملكان، وحسب 

جلماعة السياسية االجتماعيـة  نوعية املشاكل املطروحة ونوع الصراع الذي يقوم وأطرفه اآلخرين، وحسب توجه ا
  .اليت تتبلور على يديها حركة معينة

أليس هذا كله ما يتعني أن يدور احلوار بشأنه بني بعضنا البعض، بدالً من أن نستهلك اجلهد والوقت التـارخيي  
ويوصـي  املتاح يف أن نؤكد ونعيد التأكيد ونزيده بأن فكرنا اإلسالمي متسامح ويقبل التجديد ويتصف باملرونـة  

  !باإلخاء مع اآلخرين، هكذا على وجه اإلطالق ارد من ظروف الواقع املعيش يف كل زمان ومكان؟
  احلمد هللا

  
 طارق البشري


