متابعات

يا َ
الد ْر ِب يا وادي ا َ
ب ْنق َِس ِم
وى َ /ب نْ َ
حلرير َه ً
أنا على َّ
ي ما َقلْبي مِ ُ
حلبي َب نْ ِ
العيونَ َّ
الش ِآم َّي ِات ن َِاع َس ًة  /بال َّن ْو ِم َه َّم ْت َع َلى ُحل ٍْم َو َل ْم َتن َِم ُ /ه َّن
 /أفْ ِدي ُ
الع ْم َر ِم ْن شَ غ ٍَف َ /و ِط ْرنَ بي َنغ ََم ًا َي ْبكي ِبكُ ِّل َف ِم  /قلبي
ال ّل َواتي َج َر ْحنَ ُ
ِمنَ ُ
األح َّب ِة ِم ْن َس ٍاه َو ِم ْن ن َِه ِم
احل ِّب ك َْر ٌم ال ِسيا َج َلهُ  /ن َْه ُب ِ
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الطيب يواجه العواصف املذهبية واملؤامرات السياسية بحنكة وذكاء ورباطة جأش

أحدثكـم عن «شيخ األزهـ ــر»
“األزهـر” ع�ب��ر ت��اري�خ��ه الذي
جت ��اوز األل ��ف ع ��ام ،بالعديد مِ ن
األسماء والرموز التي قامت على
السياسية والعلمية والدعوية
أكتافهم رسالة اجلامع ِّ
والفكرية ،أمثالَّ :
الشيخ “عبد اللهِ الشرقاوي” الذي
ساند املشروع اإلصالحي لعلي بِك الكبير في أواخر
َّ
َّ
العطار” الذي
والشيخ “حسن
القرن ال َّثامن عشر.
َّ
والشيخ “املراغي”
ق��اد ال�ث��ورات ضد الفرنسيني.
الذي ر َّد لألزهر اعتبارهَّ .
والشيْخ “محمود شلتوت”،
وال ُّدكتور “عبد احلليم محمود” و”جاد احلقّ ” .وها
هو الشيخ (أحمد َّ
الطيْب) اإلمام ال َّثامن واألربعني
للجامع األزه ��ر؛ ال��ذي واج��ه العواصف املذهبية،
واملؤامرات السياسية بحنكة وذك��اء ،ورباطة جأش
حسب ُه أنَّ اجلماهير الغفيرة خ��رج��ت تؤازره
ْ ...
ع�ن��دم��ا ش �ع��روا أ َّن ��ه ي�ت�ع��رض ل�ض�غ��وط شيطانية،
ومكائد إبليس ّية!!
لقد نشأ الشيخ “أحمد الط ِّيب” في ٍ
شامخ
بيت
ٍ
م��ن بيوت املعرفة وال �ص�لاح ،وسليل أس��رةٍ عريقة
طاهرة؛ فأبوه العالِم اجلليل الذي طلَّق الدنيا وما
فيهاَ ،و َغل َ َب عليه الور ُع إلى احلد الذي يَعج ُز القل ُم
عن التعبير عنه  ...ولطاملا استمتعنا مبواعظه في
باألقصر!
ساحة آل الط ّيب» بالبر الغربي
ُ
من عادة (آل الط ِّيب) أ َّال يفعل أحد منهم شيئاً،
من هو أكبر منه! مِ ن
وال يقضي أمراً حتى يستأذِ ن مِ َّ
ذلك؛ أنّ الدكتور «أحمد الطيب» عندما قرر السفر
إلى «السوربون» إلجن��از رسالة الدكتوراه ،استأذن
والده ،فقال له :أمهلني حتى الصباح ،فرأى له رؤيا
منامية ،فسمح له بعدها بالسفر!
وعندما اختي َر ( ُمفتياً) للديار املصرية؛ أسرع،
�ت ذلك ليلة أول
واستشار وال��ده ،فقال له :لقد رأي� ُ
أمس ،فاقبلها يا ولدي ول ْن مت ُكث فيها طوي ً
ال ،وقد
حدث بالفعل!
وبعد وفاة والده؛ صار «اإلم��ا ُم» يذهب إلى أخيه
األكبر الشيخ «محمد بن محمد الط ّيب» يُق ِّبل يده،
جد له .مِ ن ذلك ،أنه عندما
ويستشيره في كل ٍ
أمر يَ ّ
اختي َر «رئيساً جلامعة األزهر» انطلق إلى الصعيد
اجلواني ،ليأخذ موافقة أخيه ،فصلّى ،ونادى عليه
 ..وأذِ َن له بقبول ذلك املنصب!
لقد ربطتني عالقة وثيقة بالشيخ «أحمد الط ِّيب»
 ...وكثيراً ما أغتن ُم فرصة وج��ودي معه في طرح
األسئلة العقد ّية والفلسفية على فضيلته  ...وقد
سألته –ذات م��رة -عن مكانة مصر بني الشعوب
واألمم ،ف �ق��ال« :م�ص�ـ��ر ه��ي امل��ؤه �ل��ة جل�م��ع كلمة
املسلمني ،وقيادة األم��ة ،وذلك بحكم وجود األزهر
بها؛ فهو املعهد الوحيد الباقي للحفاظ على القرآن
الكرمي وعلومه ،والسنة النبوية وتراثها .وعلى الرغم
من وجود األزهر جغرافياً على أرض مصر؛ إ َّال أنه
شبر م��ن ب�ل��دان ال�ع��ال��م؛ ألن��ه ميثل
م��وج��ود ف��ي ك��ل ٍ
املنارة التي تهفوا إليها أفئدة املسلمني من كل أرجاء
الدنيا ،وم ��ازال ه��و امل��درس��ة احلقيقية التي يلجأ
إليها املسلمون في الداخل واخلارج ،س ّيما أن وحدة
األمة باتت الهدف والغاية ،ولنا األسوة احلسنة في
س دولته على املؤاخاة بني
أس َ
الرسول األكرم الذي َّ
املهاجرين واألنصار»!
وع��ن رس��ال��ة األزه ��ر احل�ض��اري��ة ،ي�ق��ول الط ِّيب:
وسطي املنهج،
أشعري املذهب،
«سيبقى «األزه��ر»
ّ
ّ
محافظاً على فقه األئمة األربعة ،وتص ّوف اإلمام
اجلنيْد ،ومدافعاً عن الفكر املعتدل الصحيح الذي
س��ار عليه ألكثر من أل��ف ع��ام ،وال��ذي انت َمى إليه
سائر شيوخ األزهر على مدى تاريخه ،ول ْو أنَّ األزهر
�ت منابعه ،ومات
تخندق ف��ي م��ذه� ٍ�ب واح ��د؛ جل� َّف� ْ
موتاً أبديا ،لكنه َّ
ظل باقياً ُمغدِ قاً؛ ألنه حافظ على
التعددية ،بطبيعة تكوينه ومنهجه الوسطي الذي
ّ
يجمع كل املذاهب اإلسالمية في رحابه دون إقصاء
ملذهب منها.
ٍ
ه��ذا؛ وي�ب��دو اجل��ان��ب االنفتاحي ل��دى «الط ِّيب»
يخص مختلف
اخلارجي فيما
في تفاعله مع العالَم
ّ
ِّ

ارتبط

غادر مكتبه
لتأخر وزير
الخارجية
البريطاني
ربع ساعة
عن موعده
فاضطرَّ
الوزير لزيارة
اإلمام في
بيته!
قضايا اإلس�ل�ام واملسلمني ،وه��و م��ا ب��دا مِ ��ن َقبل
تو ِّليه مشيخة األزهر ،ف ُمن ُذ أ ْن كان رئيساً للجامعة،
و َّق��ع العديد مِ ��ن االتفاق َّيات لالنفتاح على العالم
اإلس�ل�ام� ِّ�ي .ك�م��ا ان��دم��ج ف��ي الكثير مِ ��ن القضايا
اخل��ارج� َّي��ة ،وأدل��ى فيها ب��دل��وه ،وم��ن أه � ِّم م��ا أعاد
�ؤس�س��ة الدِّين َّية األكبر
التَّأكيد فيه على ن�ظ��ر ِة املُ� َّ
واألقدم واألهم في العالَم؛ هو قض َّية العالقة ما بني
الصهيون َّية العامل َّية في تكدير
اإلسالم والغرب ،ودور ُّ
هذه العالقات ،ورؤيتهِ حول ض��رورة تطوير آليات
والسياسي اإلسالمي في
الدعوي والفكري
العمل َّ
ِّ
العالم ،وكذلك ال َّر ُّد على العديد مِ ن االفتراءات التي
تُقال عن اإلسالم واملسلمني.
كما اس�ت�ح��دثَ «اإلم� ��ام» مجموع ًة م��ن الهيئات
اجلديدة التي تُعني األزه��ر على أداء مهمته ،ومن
أه��م ه��ذه ال�ه�ي�ئ��ات« :ال � َّراب �ط��ة ال�ع��امل� َّي��ة خل ِّريجي
األزه ��ر» ،و»م��رك��ز األزه��ر العاملي للرصد والفتوى
اإلليكترونية والترجمة» ،كما أش��رف على مشروع
إن� �ش ��اء ب �ي��ت م�س�ت�ق��ل ل��ل��زك��اة ،ك �م��ا أن �ش��أ «جلنة
ُ
نشاطها داخ َل
للمصاحلات» باألزهر ،بحيث يكون
تأسيس «مجلس حكماء
وخارجها .وساهم في
مص َر
ِ
َ
املسلمني» لتعزيز السلم ف��ي املجتمعات املسلمة،
وترسيخ قِ � َي��م احل ��وار والتسامح واح �ت��رام اآلخَ ر.
وق��ام بعمل انفتاح بني جامعة األزه��ر واجلامعات
األوربية ،وقام بإرسال بعثات علمية لتلك اجلامعات
من خريجي األزه��ر في مختلف التخصصات .كما
قام بزيارات للعالم اخلارجي ،فزار أملانيا ،وفرنسا،
واجنلترا ،والفاتيكان ،وغيرها.
َّ
ه��ذا؛ ويظهر َّ
“الط ِّيب”
الطابع املُن َفتِح للدكتور
أي خالل فترة تو ِّليه مسئوليةفي كثير من فتاواه ْ
ص ��در ح��وال��ي  2835ف�ت��وى ،تتسم
اإلف �ت��اء -فقد أَ ْ
مب��رون��ة الفقه اإلس�لام��ي ،وإع�م��ال العقل ،واألخذ
مببدأ التيسير ،ورف��ع احل��رج ،وفقْه ال��واق��ع ،وفقْه
مما تصبو إليه الشريعة
األول��وي��ات ،إلى غير ذلك ّ
ال�س�م�ح��ة  ...م��ن ذل ��ك أن ��ه ع��ال��ج رخ �ص��ة تعدد
الزوجات في اإلس�لام ،وبينَّ شروطها ،وضوابطها،
وفي هذه الفتوى إنصاف ليس للمرأة فحسب ،ب ْل
لإلسالم ذاته ،إزاء ما حلق به من تشويه وسوء فهم
املقدسة.
للنصوص
َّ
بينما يبدو َّ
الطابع املحُ افِ ظ في قراراته ومواقفه

غضب وألغى السفر للسعودية ،الستالم جائزة
الملِك فيصل احتجاج ًا على الحجز له بالدرجة
األولى ،والحجز للوفد المرافق له في درجة عادية
املُتعلِّقة بقض َّيتَينْ أساس َّيتَينْ  ،هما :قض َّية فلسطني،
وحوار األديان .فقد ظهرت حنكته السياسية حينما
سمى؛
جمد احل��وار مع الفاتيكان إل��ى أج��ل غير ُم َّ
َّ
تهجم (بابا الفاتيكان السابق /بنديكت
رداً على
ُّ
ال �س��ادس ع�ش��ر) على اإلس�ل�ام ،ورف��ض “الشيخ”
إعادة العالقات مع الفاتيكان إ َّال بعد اعتذار صريح
من البابا.
أيضاً :كان للشيخ “الط ّيب” موقف قوي في ظل
تدعي أنه ميكن أن يكون هناك دين
التوجهات التي ّ
ّ
واحد يُس ّمى بـ(اإلبراهيمية) أ ْو (الدين اإلبراهيمي)،
وم��ا تطمح إل�ي��ه ه��ذه ال��دع��وى م��ن م��زج اليهودية
واملسيحية واإلس�ل�ام ف��ي دي��ن واح��د يجتمع عليه
اعترض –فضيلته -على تلك األوهام،
الناس ،فقد
َ
وقال :هذه الدعوى ،مثلها مثل :دعوى العوملة ،ونهاية
التاريخ ،واألخالق العاملية ،وغيرها ،وإ ْن كانت تبدو

في ظاهر أمرها كأنها دعوى إلى االجتماع اإلنساني
والقضاء على أسباب صراعاته ،إ َّال أنها ،هي نفسها،
دعوة إلى مصادرة أغلى ما ميتلكه بنو اإلنسان وهو:
حرية االعتقاد وحرية اإلميان ،وحرية االختيار؛ وهو
ما أ ّكدت عليه رساالت السماء في نصوص صريحة،
ث َّم هي دعوة فيها أضغاث األحالم أضعاف أضعاف
م��ا ف�ي�ه��ا م��ن اإلدراك ال�ص�ح�ي��ح حل�ق��ائ��ق األمور
وطبائعها.
سألت الدكتور /الط ِّيبَ :م��ن الشيخ
ذات م��رة؛
ُ
الذي تعتبره قدوتك في هذا املقام؟
سكت َمل ًّيا ،ثم قال :القدوة تُلت َمس من كل العلماء
َ
األج َّ
الء ،فعلى سبيل املثال؛ ال أستطي ُع مفارقة ُكتب
قرأت مؤلفات عباس العقاد،
الشيخ الغزالي ،ومنذ
ُ
أي مناظرة علمية
ومحمد عبد الله دراز؛ ال أخشى ّ
في الشرق أ ْو في الغرب ،وال أكتم إعجابي باإلمام

«محمود شلتوت» ذل��ك الفقيه ال��ذي م َّكنته َملَكة
االجتهاد التي اكتسبها من مدرسة اإلمام /محمد عبده،
والشيخ /املراغي -من الدفاع عن اإلسالم في الداخل
واخلارج ،وبخاصة في املؤمترات العاملية الكبرى.
وب��ال��رغ��م م��ن إع�ج��اب «ال�ط�ي��ب» مبنزلة الشيخ
شلتوت الفقهية؛ إ َّال أن��ه يسير على خطى اإلمام
«املراغي» ،وله في ذلك مواقف جليلة ،ومآثر عديدة
 ...حسبه أنه مِ ن أوائل املنادين بجعل منصب «شيخ
األزهر» باالنتخاب ،وليس بالتعيني ،ب ْل اقترح أن يكون
العمل في «مشيخة األزهر» تطوعاً ،واحتساباً لوجه الله
تعالى .وبذلك فقد َس َّن «اإلمام» ُس َّن ًة حسنة!
ي��رى كثير م��ن املُ��راق�ب�ين ف��ي السياسة واإلعالم
واألوس��اط الدعوية :أنه أكثر شيوخ األزه��ر ِحنك ًة،
�راز فريد ،وأنَّ التاريخ سوف
وأن��ه سياسي من ط� ٍ
ؤسسة
يذكره ضمن الشخصيات التي أع��ادت لل ُم َّ
ٍ
التراجع ،إ ْذ
سنوات
واجلامعة دوره��ا الريادي بعد
ُ
تتشابه جتربة «الط ِّيب» وخلف َّياته العلم َّية مع الكثير
من جت��ارب رم��وز التنوير الفكري والديني ،أمثال:
اإلمام ُم َح َّمد عبده ،ومصطفى عبد الرازق ،ومحمد
ممن مزجوا ما بني خلفياتهم
عبد الله دراز ،وغيرهم َّ
األزه��ر َّي��ة ،وب�ين تعليمهم في اجلامعات األوروب ِّية،
فاستطاعوا خلْق مرونة فكرية وِ ْف��ق ثوابت الشرع،
ومقتضيات العصر!
هذا؛ وعندما زار الرئيس اإليراني السابق «أحمدي
جناد» مشيخة األزهر؛ كان أول مطالب «اإلمام» منه:
أ ْن يُصدِ ر مرسوماً في بلده؛ يحظر التطاول على
النبي الكِ رام ،وأ َّال تتدخل «إيران» في
مقام صحابة
ّ
قريب أ ْو بعيد.
شئون البلدان العربية من
ٍ
وال نعجب م��ن م �غ��ادرة «اإلم� ��ام» مكتبه ،وعدم
انتظاره لوزير اخلارجية البريطاني؛ بسبب تأخُّ ر
الوزير ربع ساعة عن موعده ،فاضط َّر الوزير لزيارة
اإلمام في بيته!
وال نعجب –كذلك -مِ ��ن غضب «اإلم��ام» وإلغاء
السفر للسعودية ،الستالم جائزة امللِك فيصل التي
ِحت لألزهر الشريف؛ احتجاجاً منه على احلجز
ُمن ْ
له بالدرجة األولى ،بينما َّ
مت احلجز للوفد املرافق
له في درجة عادية ،قائ ً
ال :إنَّ هذا ال يليق مبكانة
العلماء األدبية والعلمية .فاعتذرت اململكة في اليوم

التالي على الفور!
انطلقت حملة مسعوردة من بعض نواب
وعندما
ْ
ال�ب��رمل��ان إلص ��دار ق��ان��ون يقضي بإلغاء هيئة كبار
العلماء ،وحتجيم اختصاصات شيخ األزه��ر؛ ظ ّل
«الشيخ «الط ّيب» كالط ْود الشامخ ،ل ْم يستكِ ن ،ول ْم
رتدين،
يهت ّز لذاك الصياح ،حتى انطفأت نيرا ُن امل ُ ّ
وانكسرت شوكتهم ،وارت ُّدوا خائبني مدحورين!
وهكذا؛ سيظ ّل «األزهـــر» عزيز اجلانب ،موفور
الكرامة ،شامخ املكانة؛ بشموخ علمائه ،ووقوفهم في
وجه االستبداد والطغيان!
احلقَّ أقول :إن قوة اإلمام «أحمد الط ِّيب» مستمدة
من ثقته بالله ،واعتزازه مبرجع ّيته األزهرية ،فال يُقابِل
خصومه بأفعالهم وال بأقوالهم ،ولكن مبوضوعيته
وتسامحه؛ ليقدِّم لهم األُسوة احلسنة!
هذا؛ وال تزال اآلما ُل معلّق ًة على «شيخ األزهر» الذي
الناس قدو ًة صاحلة ،كما يرو َن منصب «املشيخة»
يراه
ُ
منصب آخَ ر!
أي
ٍ
أرفع مكان ًة وأج ّل قدراً من ّ
ف��ال � ِّدي � ُن ُو ِج�� � َد ق�ب��ل وج ��ود األوط � ��ان ،واألنبياء
قبل ال��زع�م��اء ،والعلماء ف��وق الساسة  ..واألزهر
ِ
وأبصر فسوف
سيظ ُّل حتى بعد هالك احل َّكام ...
يُ ِ
بصرون!

َّ
محمـ ــد عبد الشافى القوصــي

جمال حمدان واخلالفة اإلسالمية ()1

احلركات السياسية املتشحة بالدين تنتهي إلى ثيوقراطيات متواضعة يتحول بها شيوخ الطرق إلى
ملوك الصحراء تتقوقع وتتحجر لتصبح معاقل الرجعية العاتية وتظل فى حتالف مطلق مع االستعمار
سأخوض

م �غ��ام��رة ه �ن��ا ف ��ى ح �ل �ق��ات ،ألق� ��دم لك
خالصة ما كتبه حمدان عن نظرية «اخلالفة
اإلسالمية» أو «الوحدة اإلسالمية».
فى عام  1971أصدر حمدان كتابا رشيقا ال يزيد عن 200
صفحة من القطع الصغير بعنوان «العالم اإلسالمى املعاصر»
ويبدو أن هذا عنوان جتارى لدار النشر ألننا نستشف من مقدمة
حمدان أنه يقصد بشكل مباشر «جغرافية اإلسالم».
قسم حمدان موضوعه إل��ى أربعة فصول ،الفصول الثالثة
األولى قد ال تغرى الكثيرين بالصبر عليها ألنها بحث تفصيلى
فى جغرافية انتشار اإلس�لام وتوزيعه على القارات واألقاليم.
صحيح أن حمدان يكتب هنا بلغته وأسلوبه الفريد لكنه أسير
املعلومات واخل��رائ��ط ويتحرك بعقلية الباحث امللتزم باملراجع
واملصادر.
أما الفصل الرابع واألخير والذى يحمل عنوان «نظرية الوحدة
اإلسالمية» فهو ملعب حمدان األثير ،حيث ينطلق مغردا بعبقريته
فى الربط والتحليل املستمد من صفاء ذهني ،ومتمتعا باجلدار
احلصني الذى أحاط به عقله من مشوشات التأثير التى نعرفها
فى حياتنا املعاصرة .كان حمدان قد قطع شوطا مهما فى عزلته،
واعتاد على التجلى بعد  8سنوات من اخللوة املثمرة التى قررها
فى عام  1963فانطلق هنا يحلق ويغرد.
فى كل حلقة سأضع  10أفكار فقط ،توجز ما أراد حمدان
عرضه فى هذه القضية املهمة.
( )1اإلسالم ليس أول األديان التى تتخذها السياسة قناعا
وستارا ،فالتاريخ حافل بنماذج كثيرة مثل احلركات الصليبية التى
كانت استعمارا متنكرا بشعار الصليب ،وليس االستعمار األوروبى
احلديث إال ويحمل شكال من أشكال تلك احلركات .ورغ��م أن
اإلس�لام لم يعرف هيراركية كهنوتية أو وساطة بابوية إال أن
تاريخه لم يخل من قدر من تداخل بني الدين والدولة ،األمر الذى
تسبب فى استغالل الدين خلدمة السياسة أو تغطية أغراضها.
وما الفرق الدينية والشيع والطوائف التى تـــــــكاثرت فجأة فى

صدر اإلسالم وما بعده إال حتزبات وحتيزات سياسية وصراعات
على السلطة واحلـــــكم ،وما زال أثرها باقيا إلى اليوم.
( )2وفيما عدا الوحدة الدينية املؤكدة إال أن العالم اإلسالمى
ليس وحدة طبيعية .فاإلسالم منتشر فى بيئات متنوعة ومختلفة
ال يجمعه منط بيئى واحد (أقاليم استوائية ومدارية واستبس
وص �ح��ارى وغ��اب��ات ومناطق ساحلية وق��اري��ة ،سهلية وجبلية،
حارة وباردة...إلخ) .كما أن العالم اإلسالمى ليس وحدة بشرية
جامعة ففيه مئات اللغات واألجناس والسالالت والقوميات ،ما
قد يجعله متح ًفا بشر ًيا أو ً
منطا يشبه املوزايكو (قوقاز ،وزنوج،
درافيديون ومالويون ،مغول ،عرب وت��رك وف��رس ...ال��خ) .وكل
م��ن ه��ذه أو بعضها ق��اب��ل للقسمة إل��ى م��زي��د م��ن التفريعات
والتصانيف .باختصار العالم اإلسالمى ليس وح��دة حضارية
باملعنى االنثروبولوجى الكامل للمصطلح.
( )3إن تسمية «العالم» هى فى حد ذاتها تسمية نافية للوحدة،
فهذه التسمية دليل على ما فيه من تفاوت وتباين ،بل وتنافر
وخالسية فى أبعاده غير الدينية .إن العالم اإلسالمى باختصار
قطاع عرضى كامل من العالم القدمي بقاراته الثالث أو منوذج
مصغر لذلك العالم القدمي.
( )4رغم أن العصور الوسطى هى عصر الدين بامتياز ،سواء
فى ذلك الشرق أو الغرب .إال أن اخلالفة ،التى كانت جتسد
وح��دة العالم اإلس�لام��ى مركز ًيا فى العصر البطولى لإلسالم
إبان الدولة العربية اإلسالمية ،شهدت تفـــــككا وتعددا .وانقسم
العالم اإلس�لام��ى إل��ى ع��دد سريع التغير ،من ال��دول املنفصلة
املستقلة ،وأحيا ًنا هوت هذه إلى زحمة مربكة كرقعة الشطرجن
من الدويالت واإلمارات واألتابكيات ،حتى فقد العالم اإلسالمى
وحدته السياسية األولى .ولعل جز ًءا من السبب فى هذا التفتيت
أن نطاق العقيدة كان قد اتسع كثي ًرا عما كان عليه فى صدر
اإلسل��ام ،ول��م تعد قاصرة على تلك الــــكتلة األرض�ي��ة املتصلة
املندمجة بعد أن قفز اإلسالم عبر حدود الصحارى هنا وعبر
البحار هناك.
( )5لعبت األخطار اخلارجية ضد العالم اإلسالمى دورا فى
تغذية االجتاهات اجلاذبة ذات النزعة املركزية من اجل إعادة لم
شتاته وتوحيد املبعثر منه ،وكان من أهم تلك األخطار اخلارجية
«الصليبيات» ،رغم دوافعها الــــكامنة كاستعمار اقتصادى خبيء.
وهنا فقط بدأت ردة الفعل فى صورة دينية ،وتلخص الصراع فى

مبارزة ملحمية ومصيرية بني اإلس�لام واملسيحية .وحتى هذه
الوحدة التى أثارتها الصليبيات لم تتجاوز مصر والشام.
( )6إذا اعتبرنا أن ما كتبه ابن تيمية فى القرن الرابع عشر
(ومن بعده تلميذه ابن قيم اجلوزية) ،مثاال على أفكار الوحدة
اإلسالمية باعتبارهما – عند جمهرة الفقهاء احملدثني  -أول
دع��اة ال��وح��دة اإلسالمية .ف��إن ما دع��وا إليه فى احلقيقة جاء
صدى لعصر تفــــكك ومتزق ال��دول اإلسالمية وعصر األخطار
اخل��ارج�ي��ة احمل��دق��ة .وإذا تفحصنا م��ا ق��دم��وه فلن جن��د أنهم

وأمثالهم ن��ادوا بدولة إسالمية عاملية موحدة ،وإمن��ا إلى شيء
أشبه «باحتاد كونفدرالي» يجمع العالم اإلسالمى جمي ًعا ،ولـــــــكن
شي ًئا من ذلك لم يتحقق.
( )7استغل االستعمار الدينى التركى اخلالفة مطية وواجهة
الكتساب الشرعية ،وب��اس��م ال��دي��ن جن��ح ف��ى ف��رض استعماره
الغاشم على املسلمني ،وعلى أس��اس ال��دي��ن ون�ظ��ام امللة الذى
ابتدعه لم ينجح إال فى أن يفاقم مشكلة الطائفية ويبلورها
فى العالم العربي .لم تكن الدعوة للخالفة سوى شكلية اسمية
أفرغت من محتواها األصيل كوعاء للوحدة اإلسالمية .وعلى
ذكريات الصليبيات استطاع األت��راك العثمانيون أن يستعمروا
فكرة اخلالفة ويستثمروها لــــكى تعطى شرعية دينية لسيطرتهم
اجلديدة فى العالم اإلسالمي .هذا على الرغم من أن العثمانية
قطاعا فى غرب العالم اإلسالمي،
لم تشمل على اتساعها إال
ً
أما إلى الشرق من جبال زاجروس فى إيران فقد تعددت الدول
صحيحا أن
وأج��زاء ال��دول اإلسالمية املستقلة .كما أن��ه ليس
ً
اخلالفة العثمانية أع��ادت جوهر الوحدة اإلسالمية ،ففيها لم
يكن «امل��ؤم�ن��ون أخ��وة» عند أمير املؤمنني ف��ى أى معنى ،وإمنا
الصحيح أن العثمانية «استعمار ديني» تخفى وراء وحدة الدين
ولـــــكنه جعل من أقاليم الدولة توابع ومستعمرات حقيقية للمركز
فى عاصمة تلك الدولة.
(وكما استثمرت العثمانية اخلالفة فى بدايتها لتفرض نفسها،
فإنها سعت إلى جتنيدها فى النهاية لتمنع انهيار الدولة العثمانية
حني عادت أوروبا ليست فى صورة حمالت صليبية بل فى صورة
استعمار واسع شامل مزود بحضارة وقوة جديدة لتطوق العالم
اإلسالمى من خلف ومن قدام ،من البحر والبر ،وذلك مع بداية
عصر االستعمار احلديث وبوجه خاص بعد االنقالب الصناعي.
وبعكس الصليبيات ،ل��م يعد ه��ذا ت�لاق��ى األك �ف��اء أو األنداد،
ـــــكلسا فى حضيضه احلضارى
وإمن��ا ك��ان اإلس�لام متخل ًفا مت
ً
والسياسي .وبدأ العالم اإلسالمى يتهاوى ركنًا بعد ركن ويتداعى
بصورة كاسفة .هنا فقط أعادت العثمانية فكرة اخلالفة لتنقذ
نفسها .لقد وقع العالم اإلسالمى كله حتت االستعمار البريطانى
فيما عدا اليمن وقلب اجلزيرة العربية ،ال ألنه مهد اإلسالم بقدر
ما كان لفقره وعدم حاجة االستعمار له آنذاك.
( )9لقد جتلت أهم تلك احلركات السياسية املتشحة بالدين
فى الصحراء؛ حيث شيوخ الطرق؛ وحيث الدعوة للجهاد ،واندلعت

كالعدوى الصحية وإن ظلت كالدوامات احمللية املنفصلة .على يد
رجال الدين من مرابطني ودراويش وشيوخ “وماله” ،فى مدارس
وزوايا وخلوات ،يبدأ كل منها فى مشتل صحراوى بعيدًا عن يد
االستعمار ،ثم ال تلبث أن تخرج من مشاتلها إلى املعمور وتتعدى
تعاليمها إلى الــــــــكفاح املسلح لتحرير اإلسالم واملسلمني .وكان
أب��رز أمثلة ذل��ك الوهابية ف��ى ص�ح��راء جن��د ،والسنوسية فى
صحارى شمال إفريقيا ،واملهدية فى سفانا ال�س��ودان .وتعدى
تأثير بعضها رقعته اجلغرافية كإشعاعات الوهابية فى بالد
الهند واألفغان .بيد أنها جمي ًعا تنتهى فى التحليل األخير إلى
ثيوقراطيات متواضعة ،مجرد إمارات أسرية وراثية يتحول بها
شيوخ الطرق إلى ملوك الصحراء ،تتقوقع فى انفصالية وطنية
ضيقة وتتحجر على نظمها وأمناطها االجتماعية واحلضارية
لتصبح معاقل الرجعية العاتية فى العالم اإلسالمي ،كل أولئك
فى حتالف مطلق مع االستعمار الذى قامت أصلاً لتتصدى له.
( )10إن الدعوة احلماسية للخالفة اإلسالمية حالة متوقعة
يتخندق فيها اإلس�لام املثخن باجلراح فى حمى الدين ،ويتخذ
العمل السياسى من أجل الـــكفاح التحررى شكال دين ًيا ،ال سيما
أن اإلس�ل�ام نفسه كعقيدة ت�ع��رض حينذاك حل�م�لات ال مثيل
ل �ه��ا م��ن ال�ت�ش�ه�ي��ر والقذف
م � ��ن ج� ��ان� ��ب املستشرقني
وغ�ي��ر املستشرقني وتعرض
ملوجة أق��رب إل��ى الصليبيات
اجلديدة .وكما فى الصليبيات
حت��ول ال�ع��ال��م اإلس�لام��ى فى
القرن الثامن عشر والتاسع
عشر ،إلى خلية عارمة تزخر
باحلركات الدينية والتيارات
وال��دوام��ات السياسية تنادى
بالوحدة اإلسالمية الكبرى،
وت� �ت� �خ ��ذ ب��وص �ل �ت �ه��ا ماضى
اإلسالم البطولي.

بقلم :د .عاطف معتمد
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