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هل يعاني اإلسالميون من عجز فكري؟

ــهيرة  ــة الش ــز البحثي ــة بروكينج ــه مؤسس ــتكتاب أطلقت ــروع اس ــن مش ــة ضم ــذه المقال ــأيت ه ت
ــي«  ــام السياس ــر يف اإلس ــادة التفكي ــوع »إع ــن( لموض ــاء المختصي ــن العلم ــارة م ــة مخت )لمجموع
ــا  ــزة موضوع ــرة المركَّ ــة القصي ــة البحثي ــذه المقال ــش ه rethinking political Islam. وتناق
هامــا وحساســا جــدًا يف ســاحة العمــل اإلســامي، وهــو: هــل يعــاين اإلســاميون مــن عجــٍز فكري؟ 
واإلســاميون المقصــودون هنــا هــم »اإلســاميون اإلصاحيــون المعتدلــون« العاملــون ضمــن أطــر 

الدولــة الوطنيــة القوميــة الحديثــة.
الكاتــب هــو عويمــر أنجــوم أســتاذ كرســي اإلمــام خطــاب للدراســات اإلســامية يف جامعــة 
توليــدو األمريكيــة.  يقــول الكاتــب إنــه عنــد لقــاءه بقــادة »الثــورة المصريــة« صيــف 2011م يف 
ميــدان التحريــر بالقاهــرة، ســاورته شــكوك ثــم تطــورت شــكوكه )وإن لــم تصــل بعــد لمرحلــة 
ــة مدعومــة  ــة راســخة للسياســة اإلســامية عندهــم؛ رؤي األطروحــة المتماســكة( حــول غيــاب رؤي
بتقاليــد خطابيــة مكثفــة. وقــد ضــرب عــدة أمثلــة للتقاليــد المكثفــة، فالماركســية تقليــد حداثــي 
مكثــف، وعلــوم الــكام والفقــه تقاليــد مــا قبــل حداثيــة مكثفــة، تقاليــد منتشــرة عــر قــرون وقــارات، 
ــن  ــة ع ــد الخطابي ــز التقالي ــا يمي ــاطة، م ــى اآلن. وببس ــك إل ــس كذل ــي« فلي ــام اإلصاح ــا »اإلس أم
غيرهــا هــو أهنــا مبنيــة علــى مجموعــة مــن األفــكار تــم بحثهــا بشــكل واســع وعميــق، وتــم اكتشــاف 

ــا. ــن مكوناهت ــة بي ــار المفتاحي ــات واآلث االلتزام
وبغــض النظــر عــن الجــدل الدائــر حــول مــدى اعتمــاد الحــركات االجتماعيــة يف نجاحهــا علــى 
ــر  ــبب اآلخ ــل الس ــة، يف مقاب ــد الخطابي ــب التقالي ــميه الكات ــا يس ــكة أو م ــا متماس ــود أيديولوجي وج
ــه يف ســياق  ــا أن ــب يلفــت نظرن ــال(، إال أن الكات ــر الفعــال )وهــو خــارج موضــوع المق وهــو التأطي
ــلحة،  ــرى )المس ــامية األخ ــات اإلس ــن« والجماع ــاميين المعتدلي ــن »اإلس ــة بي ــة الشرس المنافس
ــم مســألة الضعــف الفكــري )عنــد اإلســاميين( قدرهتــم علــى تقديــم مــا يعــدون  التقليديــة(، ُتَحجِّ

بــه وعلــى تجنــب »التطــرف«.
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وقبــل أن يســتطرد الكاتــب يف اإلجابــة عــن ســؤال المقــال، يســجل إعجابــه الشــديد بــاألوراق 
ــام  ــر يف اإلس ــادة التفكي ــروع »إع ــادرة ومش ــن مب ــن ضم ــن آخري ــن مؤلفي ــة م ــاالت المكتوب والمق
ــاميين  ــآزق اإلس ــى م ــبوق عل ــر مس ــكل غي ــوء بش ــليط الض ــا يف تس ــى أهميته ــير إل ــي« ويش السياس

ــتقبلية.  ــم المس ــاء وآفاقه ــراتيجياهتم للبق ــم وإس وتحوالهت
ــة )كمــا  ــر، واأليديولوجي ــه ســتتوجه لســؤال التأطي ــى أن تعليقات ــه، أشــار أنجــوم إل مــن ناحيت
ــة  ــد الخطابي ــح التقالي ــب بمصطل ــا الكات ــير إليه ــا يش ــة( أو م ــركات االجتماعي ــرو الح ــماها منظ أس

 .discursive tradition
التمييــز بيــن المفهوميــن تمــت االشــارة إليــه يف عــدة دراســات. التأطيــر هــو امتــدادات أو 
مضــادات لأليديولوجيــات القائمــة، أمــا األيديولوجيــا فهــي مجموعــة مــن المعتقــدات والقيــم 
)واســعة إلــى حــٍد مــا ومتماســكة ودائمــة نســبيا(، باالضافــة إلــى أهنــا واســعة االنتشــار ومتكاملــة، 

ــام.  ــكٍل ع ــاة بش ــل بالحي ــة ب ــط بالسياس ــق فق وال تتعل
وبمــا أن اإلســاموية تطــرح نفســها كمعــارض لأليديولوجيــة يف المقــام األول، فهــذا التقســيم 
ال يبــدو مــررًا. إنمــا، قــد يكــون الشــكل المعــدل لهــذا التقســيم مفيــدًا، وذلــك ألن تأطيــر النشــطاء 
اإلســاميين للخطابــات المصممــة للســاحة االجتماعيــة السياســية قــد تختلــف عــن )رغــم اعتمادهم 
عليهــا( إســهامات منظريهــم وعلمائهــم يف اإلســام كتقاليد خطابيــة. ما يحاول الكاتب أن يستكشــفه 
هنــا بالضبــط هــو مفهــوم النجــاح الخطابــي عنــد اإلســاميين مــن حيــث الكثافــة والتماســك، ومــا 

مــدى ارتبــاط »نجــاح« اإلســاميين بنجــاح خطاهبــم. 
ويــرى الكاتــب أن اإلصاحييــن يعانــون عجــزًا فكريــا علــى مســتويي: تأطيــر الحركــة، 

اإلصاحــي. والخطــاب 
وهــذا العجــز يظهــر مــن خــال التحديــات التــي يواجههــا اإلصاحيــون، كالتوتــر أو التمــزق 
الجيلــي؛ فالشــباب أصبــح لديهــم تصــور أن قادهتــم بــا مبــادئ وأهنــم مســتعدون للتنازل بــا حدود، 
إضافــة إلــى االنشــقاقات إلــى جماعــات أكثــر راديكاليــة أوتشــدد، واإلحبــاط المتنامــي مــن التجربــة 
الديمقراطيــة. جميــع مــا ســبق يؤيــد الفرضيــة القائلــة أن اإلســاميين يعانــون عجــزًا فكريــا وأهنــم لــم 

ينتجــوا بعــد دفاعــا أفضــل وأكثــر تماســكا عــن سياســاهتم. 
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وهنــا يدعونــا الكاتــب لعقــد مقارنــة بيــن إعــام داعــش الــذي نجــح يف تأطيــر خطــاب جــذاب 
ــعودية  ــوة يف الس ــايخ الصح ــه مش ــا يقدم ــن م ــى بي ــا، وحت ــارع يف التكنولوجي ب الب ــرِّ ــباب المتغ للش
والخليــج مــن مصــادر علميــة مثيــرة لإلعجــاب، وبيــن المواقــع اإللكرونيــة لإلخــوان ولجماعــات 
ــوب آســيا. ومــع ذلــك، فوفقــا للكاتــب، فقــد نجــح الخطــاب اإلصاحــي يف بعــض النواحــي  جن
ــات  ــن الجماع ــة م ــة وخطابي ــافة أيديولوجي ــى مس ــه عل ــة(، كحفاظ ــتجدات الحالي ــم كل المس )رغ

التكفيريــة، ومــن فكــرة العنــف كآليــة أساســية للتغييــر.
يف هــذا الصــدد، وغيــره، دور األفــكار يبــدو هامــا ولكــن ليــس حاســما. ومــع ذلــك، بشــكل 
عــام، إذا كانــت األفــكار الكامنــة يف تقاليــد خطابيــة ديناميكية تشــكل عاماً هاما يف نجــاح الحركات، 

فــإن الضعــف النســبي يف هــذا الخطــاب كان أحــد نقــاط ضعــف اإلســاميين يف العقــود الســابقة.
ــن  ــن خاصتي ــوم طريقتي ــرح أنج ــام، يق ــكار اله ــه يف دور األف ــن حجت ــاع ع ــياق الدف ــم، يف س ث
لتأهيــل بعــض االتجاهــات العلميــة االجتماعيــة الهامــة التــي تعــاين مــن فوبيــا األيديولوجيــا؛ بمعنــي 

إنــكار أي دور مســتقل لألفــكار.
فالتفســيرات الماديــة تنــزع إلــى رفــض أي دور )مزعــوم( مســتقل لألفــكار مهمــا كان صغيــرًا 
ــإن تفعيلهــا وتفســيرها  ــكار مهمــة، ف ــدو األف ــا تب ــى عندم ــى، حت ــن: األول ــرًا، وهــذا بطريقتي أو متغي
يتحــددان بشــكل حاســم مــن خــال الســياق المــادي. والثانيــة: أن األديولوجيــات ليســت إال 
تعبيــرات مجمــدة عــن االلتزامــات والمصالــح التــي فقــدت ســياقاهتا الماديــة أمامنــا. اإلدعــاء الثــاين 
غيــر قابــل للفحــص وهــو بذاتــه أيديولوجــي. أمــا األول فمــن وجهــة نظــر أنجــوم: زعــٌم مبالــٌغ فيــه، 
إذ أن الركيبــات العقليــة وأنظمــة األفــكار الموجــودة داخلهــا ال يتــم تحديدهــا بالســياق المــادي بــأي 

معنــى بســيط. 
هــذه المنظومــات الفكريــة ال تأثــر فحســب يف وزن الخيــارات األخاقيــة أو تفعيــل تفســيرات 
ــة  ــم أهمي ــادي. وبرغ ــياق الم ــي للس ــاء العقل ــكل البن ــا تش ــك، أهن ــن ذل ــم م ــا، األه ــوص، إنم النص
ــبقا.  ــودة مس ــر الموج ــكار واألط ــى األف ــد عل ــيره يعتم ــه وتفس ــياق وتحليل ــإن إدراك الس ــياق ف الس
وهكــذا يمكــن قلــب اإلدعــاء المــادي رأســا علــى عقــب؛ ال توجــد مؤسســات وعوامــل ماديــة إال 

ــة التــي يكــون الموضــوع جــزءًا منهــا.  كبنيــات عقليــة، تحــت رحمــة التقاليــد الخطابي



هل يعاني اإلسالميون من عجز فكري؟

6

هنــا يســتدرك أنجــوم فيقــول أن كاً مــن المثالييــن والمادييــن تعلمــوا كيف يكبحــون مزاعمهم، 
ويثنــي علــى صياغــة Stacey Philbrick Yadav التــي أكــد فيهــا علــى« العاقــة التكراريــة بيــن 
ــا  ــا م ــن أيض ــر ولك ــط التأطي ــس فق ــاب )لي ــة الخط ــدر أهمي ــه، فبق ــات«. وعلي ــاب والمؤسس الخط
أطلــق عليــه أيديولوجيــا( فــإن الخطــاب اإلصاحــي اإلســامي يســتحق اهتمــام علمــاء االجتمــاع.

يف الســنوات األولــى للحــركات، عــادًة مــا تكــون الفجــوة ضئيلــة بيــن المفكريــن والقــادة 
التنظيمييــن كمــا يف حيــاة حســن البنــا وأبــي األعلــي المــودودي، ومؤخــرًا مــع حركــة العــدل 
واإلحســان المغربيــة بقيــادة القائــد الكاريزمــي والعالــم المفكــر عبــد الســام ياســين. وأثنــاء عقــد 
أنجــوم لمقارنــة ســريعة بيــن حركــة العــدل واإلحســان المغربيــة ونظيرهــا حــزب العدالــة والتنميــة 
ــة. والســبب هــو اعتمــاد  ــر مــن نجاحهــا دون مشــاركة انتخابي ــي. أشــار أنجــوم للقــدر الكبي المغرب
أعضائهــا علــى الكتابــات العميقــة والواثقــة لزعيمهــم الراحــل ياســين. علــى ســبيل المثــال، إصــرار 
ياســين علــى أن الديمقراطيــة ليســت هــي الشــورى اإلســامية بعينهــا وتفنيــده الرتباطــات ونتائــج 
كليهمــا، مــع رفضــه للخنــوع للحــكام وانتقــاده العلنــي للملــك. مــا ســبق يتناغــم مــع الرغبــة لوجــود 
ــد الحــكام يف التصــور  ــة يف نق ــث، كمــا يذكــر بالتوجيهــات النبوي ــل يف العصــر الحدي إســامي أصي

ــدي. ــامي التقلي اإلس
ــادات  ــر انتق ــة يثي ــن يف مصــر( للديمقراطي ــن )المتمركزي ــاق اإلصاحيي ــإن اعتن ــل، ف يف المقاب
ــاك مقاييــس للنجــاح أوســع مــن مجــرد المكاســب  ــد أنجــوم هن ــة، وعن ــة بعــدم األصال شــبه عالمي

ــن. ــي للفاعلي ــخصي والسياس ــول الش ــي والتح ــق الخطاب ــة، كالعم االنتخابي
يف هــذا الصــدد، ضــرب أنجــوم عــدة أمثلــة. بدايــًة، لفــت األنظــار لنجــاح الســلفيين يف مصر عام 
2012م، وكيــف أن أثرهــم الدينــي تحــول لمكاســب انتخابيــة بســهولة نســبية. مثــال آخــر ذكــره مــن 
باكســتان إذ صاغــت كتابــات المــودودي القويــة الخطــاب الوطنــي دون تحقيــق مكاســب انتخابيــة 
لجماعتــه: الجماعــة اإلســامية بباكســتان. ويف المقابــل، عندمــا يكــون األثــر االجتماعــي- الدينــي 
ــإن الوصــول السياســي  ــاب التأســيس الحركــي القــوي ف ــد غي محــدود علــى مســتوى القاعــدة وعن
ــة  ــرى كحال ــات أخ ــع جه ــات م ــد صفق ــادة يف عق ــر دور الق ــث ينحص ــدة حي ــدود الفائ ــون مح يك

اإلســاميين يف اليمــن.
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علــى النقيــض مــن ذلــك، يقــرر أنجــوم أن االتجاهــات اإلســامية األخــرى أفضــل )إلــى حــد 
مــا( فيمــا أســماه الكثافــة الخطابيــة، كالتقليديــون الســنّة المصــرون علــى االلتــزام بتقاليــد المذاهــب 
ــل  ــة أله ــد القديم ــى التقالي ــدون عل ــلفيون المعتم ــدل. والس ــوف المعت ــة والتص ــة والكامي الفقهي
الحديــث والحنبليــة وتفســيرات متأخــري العصــور الوســطى للشــريعة كابــن تيميــة وابــن القيــم 
ــو  ــرز تقليدي ــن الســابقين، ي ــن الصنفي ــي وغيرهــم. ويف بعــض النواحــي، يف مــكان وســط بي والذهب
جنــوب آســيا بزعامــة شــاه ولــي اهلل الدهلــوي الــذي أعــاد تنشــيط التقاليــد الواســعة للمدرســة الحنفية 
الماتريديــة. وكذلــك الشــيعة اإلثنــا عشــرية مــع مــا يحملونــه مــن تقاليــد فقهيــة وثيو-صوفيــة ممتــدة 

دون انقطــاع منــذ العهــد الصفــوي يف القــرن الســادس عشــر.
ــي  ــم االنتقائ ــم وتعامله ــإن انفتاحه ــلمون«، ف ــوان المس ــة »اإلخ ــن مدرس ــاميون م ــا اإلس  أم
مــع غالــب التقاليــد اإلســامية المذكــورة، وتركيزهــم علــى جوانــب العدالــة االجتماعيــة والسياســية 
بالتحديــد نظــرًا لتقبلهــم الحداثــة، يكشــف عاقتهــم المتناقضــة مــع التقاليــد اإلســامية التاريخيــة. 
فهــم يرجعــون لهــا إلصاحهــا وتغييرهــا بــداًل مــن التغيــر العميــق هبــا. وبالرغــم مــن حداثتهــم إال 
أن عاقتهــم بالحداثــة مــا تــزال هشــة ومشــكوك فيهــا إلــى حــٍد مــا. نتيجــة مــا ســبق (علــى المســتوى 
الفكــري) هــو االنحســار يف خياريــن: إهمــال البحــث يف كلــى التقليديــن )اإلســامي والحداثــي( أو 
تولــد اهتمــام اســتثنائي للبحــث فيهمــا معــا. ونظــرًا لغيــاب الظــروف المؤسســاتية للخيــار الثــاين )يف 

المنطقــة( فــإن الخيــار األول هــو المطبــق غالبــا.
ــي  ــا بق ــن البن ــي لحس ــلوب األصل ــة واألس ــإن الرؤي ــاميين ف ــطاء اإلس ــم النش ــبة لمعظ بالنس
ــر  ــة أكث ــودودي فعقلي ــا الم ــوية. أم ــف والتس ــلطة التولي ــده س ــي وبي ــد كاريزم ــائد: قائ ــوذج الس النم
نظريــة ومنهجيــة وجدليــة، ويمكــن أن ينســب الفضــل لــه كونــه أول مــن قــدم لإلســاميين نموذجــا 
للتاريــخ والمجتمــع والدولــة اإلســامية. يف مصــر، ظهــر قطــب الشــخصية األكثــر تأثيــرًا بعــد البنــا، 
وإن كان علــى هامــش التنظيــم. امتلــك قطــب القــوة األدبيــة والعاطفــة الفكريــة والكاريزمــا إليجــاد 
رؤيــة واثقــة مــن نفســها، وإن كان أنجــوم يراهــا انحرفــت عــن مســارها لعــدم اعتدالهــا )وربمــا كانــت 
جذابــة لــذات الســبب وفقــا لــه(. فيمــا عــدا هــؤالء، فقــادة اإلخــوان المســلمين إمــا تكنوقراطييــن أو 
بيروقراطييــن وليســوا مفكريــن ملهميــن أو أصحــاب رؤى. ربمــا الوحيــد صاحــب الرؤيــة القويــة يف 
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التيــار اإلســامي منــذ قطــب هــو المغربــي عبــد الســام ياســين، الــذي خفــت بريقــه ربمــا لهامشــية 
المغــرب يف الســياق األوســع.

ــر  ــم األم يف مص ــا يف التنظي ــوذج البن ــإن نم ــم، ف ــن ذكرناه ــام لم ــر اله ــن األث ــم م ــى الرغ وعل
النمــوذج ســماته: الرغماتيــة،  بقــى ســائدًا. هــذا  المناطــق األخــرى(  )وبدرجــات متفاوتــة يف 

والتســوية، ومعيــار مناهضــة الفكــر.
إذن، فاســتنزاف المــوارد الفكريــة قــد يكــون أحــد أســباب العزلــة التنظيميــة. ويف ظــل الظــروف 
ــة  ــم ال تكــون إال ألســباب الــوالء واألقدمي ــادة التنظي ــة للفكــر، فــإن الوصــول لقي ــة المحارب القمعي
ممــا يديــم تمســك القدامــى بالســلطة. والنتيجــة: ليــس هنــاك حســن بنَّــا جديــد وال مــودودي جديــد 
وال قطــب جديــد، فقــط شــخصيات كبيــرة يف الســن غيــر ملهمــة. هكــذا يبــدو الحــال مــع الحركتيــن 

المألوفتيــن ألنجــوم: االخــوان المســلمين يف مصــر والجماعــة اإلســامية يف باكســتان.
بيــد أن أطروحــة أنجــوم للعجــز الفكــري عنــد اإلســاميين يمكــن تحديهــا بثــاث مســاهمات 
إصاحيــة )علــى األقــل( يف التقليــد الخطابــي اإلســامي، كمــا يقــول أنجــوم نفســه. أواًل: يف 
   raymond baker الجــدد« كمــا أســماهم  قبلهــا، وضــع »اإلســاميون  أو حتــى  الثمانينــات 
ــة  ــة بلرل ــد يكــون لهــا عاق ــي ق ــة السياســية لإلســام )الت ــة االجتماعي ــر تســامحا للرؤي إطــارًا اكث
مصــر يف عهــد الســادات( وإن لــم تكــن بالضــرورة أكثــر تماســكا أو إقناعــا. واإلســاميون الجــدد 
هــم جيــل مــن العلمــاء األزهرييــن اإلصاحييــن كالغزالــي والقرضــاوي، ومــن المثقفيــن كمحمــد 
ــات  ــا: ظهــور اتجــاه قــوي القتصادي ــن. ثاني ــدي ومحمــد عمــارة وآخري ســليم العــوا وفهمــي هوي
اإلســاموية الــذي أخــذ يكــر منــذ الســبعينيات. فمــع تحــول الركيــز الدولــي مــن روح التنميــة التــي 
شــجعت الفكــر اإلســامي يف اتجــاه األيديولوجيــات واإلســراتيجيات المتمحــورة حــول الدولــة، 
إلــى الليراليــة الجديــدة وتدفــق دوالرات النفــط، تحــول الركيــز اإلصاحــي جزئيــا مــن االســتياء 
علــى الــدول إلــى إنشــاء اإلقتصــاد والمصــارف »اإلســامية«. هــذا االتجــاه األخيــر لــم ينتــج فقــط 
قطاعــا جديــدًا مــن االقتصــاد العالمــي إنمــا أيضــا أدبيــات متزايــدة حــول هــذا الموضــوع. ثالثــا: 
ركــز اإلصاحيــون علــى فقــه »األقليــات« مــع تزايــد: األقليــات المســلمة يف الغــرب، وعولمــة 
المجتمعــات اإلصاحيــة. جميــع المســاهمات الثاثــة الســابقة جاريــة يف عــدد قليل من المؤسســات 
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ــة بتكييــف اإلســام مــع الحداثــة. ــا والغــرب، وهــي معني ــة يف قطــر وباكســتان وماليزي اإلصاحي
وإذا كان اإلســاميون واإلصاحيــون ينتجــون دراســات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 

اســتجابة للتحديــات الحديثــة، ففــي أي جوانــب يكمــن عجزهــم الفكــري؟
ــات  ــن الدراس ــر م ــد أن الكثي ــا، بي ــا زال معلق ــوع م ــذا الموض ــوص ه ــدل بخص ــع أن الج وم
الحديثــة ســواًء مــن األكاديمييــن الغربييــن أو مــن التقليدييــن اإلســاميين بمختلــف أنواعهــم 
)المذهبيــة والســلفية(، قــد شــككت يف قــوة حجــة هــذه الخطابــات اإلصاحيــة. فاإلســاميون 
ــة  ــة الحديث ــة القومي ــة للدول ــار الكامل ــاف اآلث ــامية دون استكش ــة إس ــام دول ــر قي ــى تري ــعون إل يس
ودون الســؤال عمــا إذا كانــت الدولــة اإلســامية مرغوبــة أم ممكنة؛ إهنــم يدعون للعدالــة االجتماعية 
ولكــن يتجاهلــون الجوانــب المدمــرة للحداثــة تجــاه األســرة والمجتمــع والبيئــة، األمــور التــي 
تقلــق التقليدييــن اإلســاميين بــل والكثيــر مــن الحداثييــن كذلــك، إهنــم يدعــون القتصــاد إســامي 
حديــث دون تفكيــر كاف يف كيفيــة تحقيــق »الحداثــة« بــدون الدوافــع الماديــة الخاصــة التــي توفرهــا 
الرأســمالية والعلمانيــة، إهنــم يقدمــون فقــه أقليــات مــع غيــاب الفهــم الجيــد للمجتمعــات المضيفــة. 
ــق  ــايف الدقي ــي والثق ــج الدراس ــام المنه ــر أم ــاد الص ــون بنف ــم متهم ــك، فه ــى ذل ــة إل باإلضاف
للتقاليــد اإلســامية يف العصــور الوســطى، واللجــوء ألدوات عامــة يف الفقــه اإلســامي كالمصلحــة 
العامــة والمقاصــد، هــذه األدوات المتاحــة بالمثــل إلســاءة االســتخدام من قبــل نظرائهم المتشــددين  

)المركزيــن علــى النتائــج( أيضــا.
لــم يفشــل اإلســاميون اإلصاحيــون )علــى طريقــة اإلخــوان المســلمين( يف نشــر رســالتهم ، 
بــل علــى العكــس انتشــر أثرهــم بيــن المســلمين المتعلميــن المتدينيــن يف كل مــكان تقريبــا. ولهــذا 
الســبب تحديــدًا، يقــع عليهــم جــزٌء مــن المســؤولية )علــى األقــل( يف الضيــق الفكــري المنتشــر يف 
العالــم اإلســامي. وهــذا لتســرهم علــى الخافــات الجــادة بيــن: التقاليــد اإلســامية وااللتزامــات 
العلمانيــة والليراليــة للديمقراطيــة الحديثــة، وفشــلهم يف ايجــاد طــرٍق لمواجهــة األخطــار التــي 
تشــكلها الحداثــة كعــدم المســاواة االقتصاديــة وتحديــات البيئــة، تاركيــن قطاعــات كبيــرة مــن 

ــي الجــاد. ــر مســتعدين للتحــرك العمل المســلمين )يف نطــاق نفوذهــم( غي
اإلســامي  للعمــل  األول  المبــدأ  هــو  للتنظيــم  الــوالء  أن  يبــدو  الحركــي،  الجانــب  ويف 
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التنظيمــات  وقــادة  المبدعيــن  اإلصاحيــن  المفكريــن  بيــن  الفجــوة  أن  ويبــدو  اإلصاحــي، 
)المختاريــن علــى أســاس األقدميــة والــوالء( ال يمكــن ســدها. والســؤال المشــروع هنــا: هــل أثــر 
هــذا العجــز الفكــري علــى أداء اإلســاميين يف أحــداث االنتفاضــات العربيــة؟ خاصــة فيمــا اعتــره 

الكثيــر مــن العلمــاء أداًء باهتــا إلخــوان مصــر يف الفــرة القصيــرة التــي منحــت لهــم.
العديــد مــن التفســيرات قــد تعطــى لهــذا العجــز الفكــري غير عــدم الكفــاءة المجردة أو الفشــل. 
ــي  ــلمين ه ــوان المس ــة كاالخ ــركات اجتماعي ــة لح ــط للغاي ــكل الناش ــأن الهي ــم ب ــادل أحده ــد يج ق
مــن تمنــع العمــق الفكــري. ربمــا كان مجــرد عــبء البقــاء علــى قيــد الحيــاة تحــت القمــع الوحشــي 
ألجيــال هــو الــذي دفــع إلــى المحافظــة وولــد الخــوف مــن الدراســات النقديــة التــي تثيــر التســاؤل 
عــن المبــادئ األساســية للجماعــة. يف حــاالت أخــرى، كمــا يف باكســتان، ربمــا تكــون المشــاركة يف 
فوضــى السياســة االنتخابيــة هــي التــي تخفــف مــن الدافــع للبحــث وطــرح األســئلة الصعبــة، بــداًل 
ــم  ــش يف عال ــا أن تعي ــدر له ــة مق ــر العولم ــان يف عص ــع األدي ــر أن جمي ــون األم ــا يك ــك، ربم ــن ذل م
مــن »الجهــل المقــدس« كمــا جــادل بشــدة الباحــث أوليفــر روي. قــد تكــون جميــع هــذه الحجــج 
صحيحــة. علــى أي حــال، فإهنــا تقــدم مجموعــة مــن التســاؤالت الجذابة لعلماء اإلســام السياســي. 
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