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اجلامعات  عىل  الكونية  وفضاءاهتا  الرقمية  الثورة  أثر  ما 
السياسية، والسلفيات اجلهادية، وغريها من  اإلسالمية 

الدعاة السلفيني؟ 

ظهور  أعقاب  ىف  ُيطرح  ألنه  جديد،  غري  السؤال  يبدو 
الثورة الرقمية، وحتوهلا إىل أداة من أدوات اجليل الرابع 
واخلامس ىف احلركة اإلسالمية الراديكالية، وىف تشكيل 
وبوكو  والنرصة،  اإلسالمية،  واخلالفة  القاعدة،  تنظيم 
وجنوب  أفريقيا  شامل  يف  اجلهادية  والسلفيات  حرام، 
جرت  حمدودة  حماوالت  فإن  ذلك،  ومع  الصحراء. 
لإلجابة عىل هذا السؤال املهم. ونحاول يف هذه الدراسة 
الرقمية  الثورة  هذه  تأثريات  من  عدد  عىل  الضوء  إلقاء 
املرصية  احلالتني  عىل  الرتكيز  مع  التيارات،  تلك  عىل 

والتونسية كنموذجني مهمني. 

اإلسالمية  احلركة  في  واخلامس  الرابع  واجليل  الرقمنة،  أوال: 
الراديكالية والسلفيات اجلهادية

الرابع  اجليلني  أن  إىل  التحليالت  من  العديد  تشري 
االجتامعية  الفئات  إىل  ينتمى  بعضهم  كان  واخلامس، 
)السعودية  اخلليج  منطقة  ىف  الوسطى  الوسطى- 
تعلياًم  بعضهم  وتلقى  وتونس،  ومرص  واإلمارات( 
توظيف  نمط  ىف  تغيريًا  أحدث  ما  وهو  نسبياً،  متميزاً 
التقنيات الرقمية من جانب هؤالء، والقدرة عىل التفكري 
العميل والتنظيمى من خالهلا، ومن ثم كان تركيزهم عىل 
استخدام هذه األداة كتقنية عىل عديد املستويات، ومنها:

ثنائية  إطار  ىف  اجلهادي  السلفي  الفكر  إىل  الدعوة  أ- 
إىل  امليل  أن  خاصة  البعيد،  والعدو  القريب  العدو 
املتمثل ىف مقولة »الغرب املعادى  البعيد  العدو  مواجهة 
استبعاد  عىل  تنطوي  البعيد،  العدو  بوصفه  لإلسالم«، 
كوادر احلركة عن املواجهة املبارشة لألنظمة احلاكمة ىف 
العامل العربى، ومن ثم االبتعاد عن دعاوى هذه األنظمة 
بأهنا تقوم بجرائم قتل، وتفجريات ىف جمتمعات إسالمية، 
وملسلمني، ومن ثم سهل عليها دفع هذه اجلامعات بأهنا 
ذلك  ىف  وتساندها  اإلسالم،  تعادى  اإلسالم  باسم 

من  األنظمة،  هلذه  التابعة  الدينية  اإلسالمية  السلطات 
عىل  بناءًا  اجلامعات  هذه  تؤثم  فتاوى  توظيف  خالل 
سند دينى من النص املقدس واألحاديث النبوية، ومعها 

رشوح وتأويالت الفقهاء الكبار ىف هذا الصدد. 

إحراز  ىف  اجلامعات  هذه  فشلت  أخرى،  ناحية  من 
عمليات  عرب  األنظمة  هذه  تغيري  ىف  داللة  ذات  نتائج 
االغتيال السيايس، وتغيري األنظمة من أعىل، وهي نظرة 
األنظمة  هذه  طبيعة  يف  التغيري  إحداث  يف  فشلها  ثبت 
حممد  األسبق  الرئيس  اغتيال  مثل  السياسية،  وسلطاهتا 
كبار  وبعض  املحجوب،  رفعت  ود.  السادات،  أنور 
القادة األمنيني، وأيضا قتل الكاتب فرج فودة، وحماولة 
حممد  ومكرم  حمفوظ،  نجيب  العربية  الرواية  عميد  قتل 
ما  األسبق عاطف صدقى، وهو  الوزراء  ورئيس  أمحد، 
أسلفنا  النظام من أعىل كام  تغيري  ُيطلق عليه حماولة  كان 

القول. 

التشبيك بني اخلاليا  الرقمي، ىف  الفضاء  استخدام  ب- 
العنقودية للجامعة الراديكالية.

اخلالفة  دولة  وتنظيم  القاعدة  فكر  إىل  الدعوة  ج- 
الفكر  هذا  متدد  ىف  برز  ما  وهو  داعش،  اإلسالمية 
املهاجرين  من  الشابة  األجيال  بعض  وسط  الراديكاىل 
املسلمني ىف أوروبا، السيام ىف فرنسا وبلجيكا..الخ، وهو 
ما حدث من خالل استقبال ومتثل بعضهم هلذه األفكار، 
وحتول  الفرنسية،  السجون  ىف  املسجونني  بعض  من 
بأعامل  وقيامهم  املنفردة«،  »الذئاب  نمط  إىل  بعضهم 
باألسلحة  الطعن  عمليات  خالل  من  وحشية،  إرهابية 
البيضاء أو املسدسات أو عرب استخدام العربات ىف دهس 
العمليات  هذه  أشاعت  ثم،  من  وقتلهم.  املارة  بعض 
عملية  ىف  حدث  مثلام  أوروبا  ىف  اخلوف  درجات  أقىص 

اهنيار الربجني ىف الواليات املتحدة األمريكية. 

ثانيا: حتوالت العقل التنظيمي واحلركي 

حتول  عن  اإلرهابية  العمليات  غالب  حتليل  كشف  لقد 
األجيال  وقدرة  اجلامعات،  هلذه  التنظيمى  العقل  ىف 
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القدرات  ىف  تطور  إحداث  عىل  الرقمنة،  ابنة  اجلديدة 
ظهور  عن  فضال  اجلامعات،  هلذه  والعملياتية  التعبوية 
نمط جديد ىف »اخليال اإلرهابى الرقمي«، والقدرة عىل 
استقطاب عنارص مهمشة من املسلمني العرب، وغريهم  
ىف  كيبيل  جيل  مصطلح  -وفق  اإلسالم  ضواحى  ىف 
التهميش  وضعية  واستغالل  اإلسالم-  ضواحي  كتابه 
الدعاة  وانتشار  االجتامعى،  النظام  ىف  واالستبعاد 
السلفيني الراديكاليني ىف هذه الضواحي، وتوظيف فشل 
الديني  اهلوية  وخطاب  االجتامعي،  اإلندماج  سياسات 
ذي البعد األحادي، ىف تشكيل العقل السلفي الراديكايل 

ىف فرنسا وبلجيكا والدنامرك وبريطانيا وأملانيا.

التواصل  ومواقع  ووسائل  الرقمنة،  ثورة  أن  شك  ال 
التجنيدي  ودورها  أمهيتها،  ازدادت  االجتامعى 
للجامعات  التقنية  االستخدامات  هذه  عرب  والدعوي، 

اجلهادية ىف مواجهة العدو البعيد.

االتصالية  الثورة  هذه  آثار  متتد  أن  الطبيعى  ومن 
وتوظيفاهتا إىل داخل املجال العام اإلقليمي والوطني ىف 
انغالق  العربية، ويتم توظيفها ىف مواجهة حالة  البلدان 
املجال العام السيايس والديني الفعىل يف عدد من الدول 
واسعة  اجلامهريية  االنتفاضات  ظل  ىف  السيام  العربية، 
تغيريات  دونام  الدولة  رأس  تغيري  إىل  أدت  التى  النطاق 
املراحل  السياسى ىف  النظام  أو حتوالت نوعية ىف طبيعة 

االنتقالية.

على  االجتماعي  التواصل  وسائل  وأثر  العام،  املجال  اتساع  ثالثا: 
التدين الشعبي 

االستقرار  وعدم  االضطراب  عمليات  أدت  لقد 
السياسى واألمنى، واألزمات االقتصادية واالجتامعية، 
استخدام  كثافة  من  املزيد  إىل  االنتقال،  مراحل  ىف 
املواقع،  هذه  إىل  املاليني  ودخول  االجتامعية،  الوسائط 
والظواهر  والديني،  السيايس  الشأنني  ىف  آرائهم  إلبداء 
االجتامعية والثقافية، واألعامل الفنية عىل اختالفها، وىف 

كافة تفاصيل احلياة اليومية الفعلية أو الرقمية.

الشعبي  التدين  أنامط  ىف  حتول  عمليات  إزاء  نحن  هنا 
والشعبوي معا، االفرتايض/ الرقمى، ويف احلياة الدينية 
الفعيل.  الواقع  عىل  تأثرياته  لذلك  وسيكون  الرقمية، 
التدين الشعبوي والشعبي  ثمة عالقة تفاعلية بني أنامط 
السائدة ىف العامل العريب، وتارخيها، وتغرياهتا وحمموالهتا 
الشعبي  التدين  مع  املتداخلة  الشعبية  الثقافة  من 
الشعبية  الرقمية  الدينية  الثقافة  وبني  والفلكولوريات، 

والشعبوية معًا.
تشري النظرة الرسيعة إىل احلياة الدينية الرقمية ىف بدايات 
بعض  تطرحها  التى  الدينية  املقوالت  أن  إىل  تشكلها 
الرقمية  احلياة  تسود  باتت  العاديني  من  الغفرية  اجلموع 
الدينية  والتصورات  املفاهيم  من  السائد  ومعها  بكثافة، 
الدعاة  أو  الرسميني،  املشايخ  بعض  آراء  أو  الشعبية، 
-وما أطلق عليهم الدكتور طه حسني دعاة الطرق- أو 
هذه  وانتقلت  اإلخوان.  ومجاعة  السلفيني  آراء  بعض 
الشعبية  الدينية  احلياة  من  الشعبية  الدينية  التصورات 
الفعلية إىل احلياة الرقمية، وتم توظيفها عىل النحو التاىل: 

	 من كجزء  املقوالت  هذه  مستخدمي  تدين  إثبات 
الواقع  عىل  القلقة،  الذات  وإعالء  الذايت،  التحقق 

الرقمى. 
	 ،حماولة بعضهم/هن بناء مكانة عىل الواقع الرقمي

ومتابعة اآلخرين هلم/هن.
	 أعضاء من  واإلخوانية  السلفية  لألفكار  الرتويج 

اجلامعات،  هلذه  التابعة  اإلليكرتونية  اللجان 
ودعاهتا، والسعي إىل متددها عرب املواقع الرقمية. 

مرص،  ىف  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  وصول  أعقاب  وىف 
إىل  السلفية،  اجلامعات  ومعهم  تونس،  ىف  والنهضة 
العربى«،  »الربيع  جمازا  معه  أطلق  ما  مع  السلطة  سدة 
حتولت املواقع االتصالية االجتامعية إىل جمال عام داخيل 
البلدين،  كال  ىف  اجلامعة  خطابات  عن  للدفاع  وإقليمي 
وأيضا للسلفيني عىل نحو مكثف دفاعًا عن أطروحاهتم 
حول السلطة وحول تنظيم احلياة االجتامعية والسياسية 
التواصل  مواقع  وحتولت  الثقايف!  والعمل  واالقتصادية 
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الدينية  للتعبئة  وجماالت  ساحات  إىل  االجتامعي 
والسياسية لقواعد هذه اجلامعة والسلفيني، وحتركاهتم ىف 
وأيضًا  السياسيني،  خصومهم  وإزاء  التظاهرات،  تنظيم 
الصحف  بعض  ىف  هلم  املوجهة  االنتقادات  عىل  للرد 

واملجالت الورقية وبعض القنوات الفضائية العربية.

رابعا: فشل اإلسالميني في السلطة 

وتونس،  مرص  يف  السلطة  ىف  اإلسالميني  فشل  مع 
الدولة،  وثقافة  احلكم،  ملكة  غياب  وانكشاف 
عىل  كوادرهم  وتكالب  السيايس،  اخلربايت  والرأسامل 
إعادة  أو  الدولة  أجهزة  يف  القيادية  املواقع  إىل  الوثوب 
يف  الصحف  وقيادات  واإلعالم  األمن  أجهزة  تشكيل 
عمليات  ىف  الدينية  اإليديولوجيا  هشاشة  بدت  مرص، 
تنظيم  ىف  فعالة  وقانونية  واجتامعية  سياسية  هندسة  بناء 
بالتعددية  يسمح  نحو  عىل  واالجتامعية  السياسية  احلياة 
السياسية،  املؤسسات  الوطني داخل  واالنفتاح واحلوار 
سلمي!  نحو  عىل  اختالفها  عىل  اإلعالم  وسائل  وىف 
وتراكمت،  السياسية  األخطاء  وتكاثرت  تتالت  هنا  من 
واالجتامعية  الشعبية  القوى  وتعبئة  بروز  إىل  وأدت 
رفض  وخاصة  والسلفيني،  اإلخوان  جلامعة  الرافضة 
واألقباط،  املريفة،  املدن  الوسطى ىف  الوسطى/  الفئات 
لتدافع  انتفضت  التي  تونس  يف  وخاصة  املرأة،  بجانب 
عن مكتسباهتا ىف نظام األحوال الشخصية املوروث من 

الرتاث السياسى والقانونى البورقيبى. 
وتشكيله  النهضة،  حزب  جانب  من  فشل  أيضا  ثمة 
وعىل  اجلبايل،  )محادى  قياداته  بعض  برئاسة  حلكومتني 
التونسية،  الدولة  ملؤسسات  سلسة  إدارة  ىف  العريض( 
بفعالية  السياسى واالجتامعى، وتواجه  حتقق االستقرار 
املشكالت االقتصادية املرتاكمة. هذا الفشل كشف أيضا 
عن فشل تارخيي ىف التسرت وراء اجلامعات السلفية ىف عهد 
بن عيل، الذى استخدم السلفيني كداعم للنظام، وأداة ىف 
هذا  سابقًا(.  اإلسالمى  )االجتاه  النهضة  مجاعة  مواجهة 
فضاًل عن التجربة املرصية ىف استخدام اجلامعات ومشايخ 
السلفية يف مواجهة مجاعة اإلخوان املسلمني. هذا اخلطأ 

التارخيى والسياسى واألمني مل يستوعب املكون السلفي 
ىف فكر النهضة ومجاعة اإلخوان املسلمني، ومن ثم متدد 
السياسية  السلطة  مع  الرصاع  أوقات  ىف  قاعديا  اجلامعة 
وأجهزة األمن، من خالل احلركة السلفية، والتجنيد من 
واألخطر  اإلخوان،  وجلامعة  تونس  يف  للنهضة  خالهلا 
العام  املجالني  تديني  يف  السلفية  للحركة  توظيفهام  هو 
واخلاص، وهو ما أكدته وقائع أزمات حزب النهضة، ثم 

مجاعة اإلخوان ىف مرص. 

واالقتصادية  السياسية  األزمات  تراكم  أدى  لقد 
 30 تظاهرات   أحداث  إىل  االجتامعية،  واالحتقانات 
إزاحة  وتم  مرص،  يف  النطاق  واسعة  يوليو   3 و  يونيو، 

اإلخوان عن سدة السلطة السياسية. 

ساحة  إىل  الربملان  حتول  التونسية  احلالة  وىف 
لالستعراضات السياسية الدينية، وإىل ساحة للخطابات 
رئيس  مع  للسجال  وأداة  املرأة،  حلقوق  املناوئة  الدينية 
الرئاسة  سدة  إىل  وصل  الذى  سعيد،  قيس  اجلمهورية 
القطاعات  لتعبئة  شعبوى  خطاب  توظيف  خالل  من 
التى تعاين  الشابة، والفئات االجتامعية املعسورة  اجليلية 
من األزمات االقتصادية واالجتامعية، وعدم االستقرار 

السياسى ىف البالد! 

القبض  الربملان، وتم  الرئيس قيس سعيد عمل  وأوقف 
والسلفيني  النهضة  أعضاء  من  العنارص  بعض  عىل 
ومعهم  الفساد،  بتهم  معهم  والتحقيق  القضاة،  وبعض 
العمل  إيقاف  تم  ثم  أخرى.  أحزاب  إىل  تنتمي  عنارص 
معارضو  اهتم  فيام  التونسى،  الدستور  نصوص  ببعض 
قيس بن سعيد باالنقالب عىل الدستور. كام تم تشكيل 
بلعيد«  »الصادق  البارز  الدستورى  الفقيه  برئاسة  جلنة 
يشكل  بات  للبالد،  جديد  دستور  مرشوع  إلعداد 
واالحتاد  السياسية  املعارضة  مع  للخالف  موضوعًا 
خيتلف  مرشوع  أعد  الرئيس  أن  واألهم  للشغل.  العام 
عام أعدته جلنة »الصادق بلعيد« الذي أعلن أن املرشوع 
من  به  وأن  للرئيس،  قدمه  ما  ليس  ونرش  ُأعلن  الذي 
النصوص الغامضة واخلطرية التي تؤدي إىل نظام رئايس 
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ديكتاتوري. 

الرئيس  عهد  من  التارخيي  السلفي  التمدد  أن  شك  ال 
مع  التحالف  إىل  أدى  عيل  بن  العابدين   زين  األسبق 
حزب النهضة، واألخطر إىل هجرة أكثر من أربعة آالف 
سلفى إىل الفكر السلفي اجلهادي الراديكايل، وتدريبهم، 
التونيس،  اجلوار  يف  اإلرهابية  العمليات  ىف  ومشاركتهم 
اإلسالمية  الدولة  وتنظيم  القاعدة،  سيطرة  مناطق  وىف 
إىل  بعضهم  عودة  شكل  ثم  ومن  والنرصة،  داعش، 
األمن  هتديد  مصادر  من  مصدرا  التونسية  األرايض 

الداخىل ىف تونس.

السلطة،  ىف  اإلسالميني  وفشل  التغريات،  هذه  ظل  ىف 
وإزاء الرتكيبة اجلديدة  لطبيعة السلطة السياسية ىف مرص 
وتونس، أدى ذلك إىل إقصاءات هلم ىف أجهزة الدولة، 
وحماكامت ىف مرص، ملامرسات بعضهم للعنف وعمليات 
االغتيال السيايس مع بعض السلفيني الراديكاليني الذين 
حماكامت  إىل  أدى  نحو  عىل  وداعش،  للقاعدة  انضموا 
وتشكيلهم  اإلخوان  مجاعة  أعضاء  لبعض  واعتقاالت 
واملستويات  والشورى،  اإلرشاد  مكتب  من  القيادي 

التنظيمية الرسية القاعدية.

خامسا: العودة إلى املالذات السرية 

لقد أدت مطاردة كوادر اجلامعة إىل بروز سياسة دعوية 
وتنظيمية خمتلفة، تأثرت بالثورة الرقمية، وأيضا بمرياث 

اجلامعة التارخيي التنظيمى والدعوي عىل النحو التايل:

1- العودة إىل الرسية جمددًا، وذلك ىف حماولة منهم لعدم 
الكشف عن املستويات التنظيمية والقاعدية للجامعة. 

بريطانيا  ىف  التنظيم  قادة  بعض  خالل  من  التحرك   -2
إيصال  أجل  من  وقطر،  وتركيا  املتحدة  والواليات 

صوهتم السيايس إىل وسائل اإلعالم العاملية. 

املرصي،  القضاء  أمام  اجلامعة  قضايا  عىل  الرتكيز   -3
وحماولة تقديم صورة له عىل أنه غري مستقل عن السلطة 
يشكل  أنه  أو  ونزاهته،  حيدته  ىف  والتشكيك  التنفيذية، 

جزءا من تكوين السلطة احلاكمة، وذلك للحيلولة دون 
تنفيذ األحكام الصادرة باإلعدام ىف قضايا ممارسة أفعال 
السائد  االجتاه  من  ذلك  ىف  مستفيدين  إرهابية،  وجرائم 
القضايا  ىف  السيام  عمومًا،  اإلعدام  عقوبة  بإلغاء  دوليا 
النظم  ىف  التطور  منظور  من  السياسية،  الطبيعة  ذات 
حتقيقات  نقد  عىل  الرتكيز  بجانب  هذا  املقارنة.  العقابية 
السلطة  عن  استقالليتها  ىف  والتشكيك  العامة،  النيابة 

التنفيذية.  
ىف  يزال  وال  ساد  السياسية  السلطة  نقد  ىف  االجتاه  هذا 
إلخوان  والفعيل،  الرقمي  واحلقوقي  السيايس  اخلطاب 
املطالبة  إىل  املرصية  السلطة  جلأت  املقابل،  ىف  اخلارج. 
بتسليم هذه العنارص إىل األجهزة القضائية املرصية، وفق 
أحكام القانون الدويل العام يف جمال تسليم املجرمني يف 

قضايا مطروحة أمام اجلهات القضائية.
4- جلوء رئاسة اجلمهورية التونسية إىل منع بعض قادة 
النهضة- وبعض السابقني هبا الذين خرجوا عنها- من 
مغادرة البالد، وحتويل بعضهم إىل جهات التحقيق مثل 
أثار  ما  وهو  األسبق!،  احلكومة  رئيس  اجلبايل،  محادي 
حفيظة املعارضني لإلجراءات السياسية والقانونية التى 
القضاة  بعض  إحالة  ومنها  سعيد،  قيس  الرئيس  اختذها 

إىل التقاعد! 
يف  النهضة  إليها  تلجأ  التي  السابقة  االجراءات   تدور 
اجلامعتني  إطار موروث  تونس، واإلخوان يف مرص، يف 
السلطة  مع  الرصاع  مراحل  يف  والدعوي  التنظيمي 

السياسية يف كال البلدين. 

سادسا: الرقمنة وتكيف سياسة النهضة واإلخوان املسلمني 

النهضة  سياسة  عىل  الرقمنة  أثر  ما  جمددا  السؤال 
املهمة،  املسلمني؟ نطرح هنا عددا من اآلثار  واإلخوان 

أبرزها ما ييل: 
اإلليكرتونية  وكتائبهم  اجلامعتني  توظيف  تكثيف   -1
-الرقمية- يف نقد كافة أزمات السلطة السياسية يف كافة 
واملنشورات،  التغريدات،  خطاب  خالل  من  املجاالت 
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والفيديوهات عىل مواقع التواصل االجتامعي. 

والنهضة  اإلخوان  جلامعتي  النقدي  اخلطاب  ويركز 
املوروثة،  اهليكلية  لألزمات  السلطًة  إدارة  سوء  عىل 
السلبي  وأثرها  األجل،  قصرية  الديون  فوائد  وتزايد 
عىل ارتفاع املديونية اخلارجية وفوائد القروض، وغياب 
املشاريع اإلنتاجية، السيام الصناعية، واآلثار املرتتبة عىل 
املبارشة والقيمة املضافة، وتراجع  ارتفاع الرضائب غري 
مستويات رصف العملة الوطنية إزاء الدوالر، وارتفاع 

معدالت التضخم! 

الوسطى  الفئات  معيشة  مستوى  تراجع  توظيف   -2
حياهتا،  عىل  التضخمي  الركود  ألثر  نظرا  ودخوهلا، 
خاصة أن بعض أبناء هذه الفئات الوسطى/ الوسطى، 
االجتامعى  السند  هى  املريفة  املدن  أبناء  من  والصغرية 
لقيس سعيد ىف تونس، وتقف ىف مواجهة حزب النهضة 
هذه  ألن  املرصية،  احلالة  ىف  وأيضا  السلفية،  واحلركة 
التى ساندت حركة مترد، وخرجت ىف 30  الفئات هي 
اإلخوان،  مجاعة  حكم  ضد   2013 يوليو  و3  يونيو، 
ذلك،  أعقاب  ىف  السياسية،  اإلجراءات  وساندت 
أقرت  التي  أيضا  وهي  اجلمهورية،  رئيس  وانتخبت 

الدستور الذى صدر عام 2014.

3- جلوء الكتائب الرقمية اإلخوانية، ومعاريض احلكم 
اجلزيرة  كقناة  الفضائيات  بعض  خالل  من  اخلارج  ىف 
والعرب، والصحف املمولة قطريا -مثل العربى 21- إىل 
نقد مستمر للظواهر السياسية واالقتصادية واالجتامعية، 
وامليل إىل إظهار ما وراء بعض األخبار، مما تصوره عىل 
أنه يمثل أرسارا هبدف نقد قادة النظام احلاكم! وسياساته 

الداخلية، واخلارجية، وخاصة إزاء إرسائيل!

يبدو أن هذا التوجه اإلخوانى، ال يعدو أن تكون تكيفا 
وإيديولوجيا.  سياسيا،  وتوظيفها  الرقمنة،  ثقافة  مع 
الرقمنة، وخطاباهتا  والسؤال ما اجلديد ىف استخدامات 
الوجيزة عىل وسائل التواصل االجتامعى؟ يمكن القول 
بوك  الفيس  املواقع، السيام عىل  متابعات هذه  بناءًا عىل 

Face book وعىل تويرت، أن هذا األثر يتمثل فيام يىل:

	 السياسية السلطة  وقرارات  سياسات  توظيف 
ىف  واالجتامعية،  االقتصادية  وإجراءاهتا  احلاكمة 
نقدها، والتشكيك فيها، وحماولة السخرية منها عىل 
نحو رسيع ومكثف لتشوهيها، وإفقادها املرشوعية! 

	 مدى ىف  للتشكيك  الفساد  قضايا  بعض  استخدام 
إعامل حكم القانون.

	 والفساد القتل  قضايا  بعض  توظيف  إىل  اللجوء 
فردية،  كحاالت  القضاة،  بعض  فيها  تورط  التي 
وإغفال  عام،  بشكل  القضاء  فساد  عن  للحديث 
ضد  اختذت  التي  والقضائية  القانونية  اإلجراءات 
حتويل  إىل  هؤالء  وعمد  الفردية.  احلاالت  هذه 
قضايا عادية، يمكن حدوثها، إىل سمت عام لتشويه 
موقف  إىل  ذلك  ويرجع  القضائية.  اهليئات  بعض 
فيها  ُأهتم  التي  القضايا  إزاء  القضائية  اجلامعات 
وإصدار  قانونًا،  املحظورة  اجلامعة  وأعضاء  قادة 
التى ينطوي بعضها  القضايا  أحكام مغلظة ىف هذه 
ىف  خاصة  اإلرهابية،  واألعامل  للعنف  ممارسة  عىل 

أعقاب 30 يونيو، و3 يوليو 2013. 
بأن  الرقمية  واملواقع  الصحف  بعض  يف  اإلحياء   -4
النظام  بني  الكواليس  وراء  فيام  جترى  مفاوضات  ثمة 
السلطة  عىل  للمصاحلة  رشوطها  وطرح  واجلامعة، 
السياسية احلاكمة! وذلك هبدف إبراز قوة اجلامعة، وعدم 

قدرة الطبقة السياسية احلاكمة عىل مواجهتها.
5- يتمثل األثر األكرب لتوظيفات الرقمنة ىف جلوء اجلامعة 
إىل احلركة عىل مستويني: أوهلام، الرتكيز من اخلارج عىل 
بعنف  ونقدها  واخلارجية،  الداخلية  النظام  سياسات 
الفعلية  احلياة  مستوى  عىل  احلركة  ثانيهام،  شديد. 
تديني  عىل  الرتكيز  خالل  من  والرقمية،  االجتامعية، 
وقائع احلياة اليومية، وطرح املوروث العقدي الوضعي 
التأويىل ورشوحه للنصوص الدينية ورسدياهتا التأويلية، 

وذلك عىل التاىل: 
	 ،الصالة مثل  اليومية  الدينية  الطقوس  توظيف 

وتديني اخلطاب اليومي لكوادر اجلامعة، عىل احلياة 
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الفعلية والرقمية، وذلك هبدف تديني املجالني العام 
واخلاص. 

	 ىف واالجتامعية  الدينية  الذكورية  خطاب  استنفار 
قضايا حقوق املرأة، والرتكيز عىل احلجاب، ووصفه 
بأنه جزء رئيس من املعتقد اإلسالمي، وليس خيارًا 
الذي  الزي اإلسالمى  نظام  أو جزءا من  شخصيًا، 
هبدف  وذلك  املحافظة،  االجتامعية  القيم  عن  يعرب 
حتويل احلجاب والزى الساتر للجسد إىل رمزية عىل 
اليومية  احلركة  ىف  والعام  اخلاص  املجالني  أسلمة 
الشارع، واملصالح احلكومية، والقطاع اخلاص،  ىف 
والسيارات اخلاصة، واملركبات العامة، وىف الطرق 

..الخ!

هذه االسرتاتيجية سبق أن أطلقنا عليها منذ عقود عديدة 
االسرتاتيجية  هذه  أن  شك  ال  أسفل«.  من  »األسلمة 
ُتوظف فيها السلطة الدينية الرسمية التى متددت داخلها 
القرن  السبعينيات من  اجلامعة والسلفيني منذ هناية عقد 

املاىض.

إن تديني نظام الزى النسائي يشكل رمزية عىل السيطرة 
الذكورية عىل اجلسد األنثوي، واعتباره جزءًا من إمجاع 
ويشكل  املوروثة،  ورسدياته  الديني  التأويل  ىف  األئمة 
الدين  لرجال  الرمزية  اهليمنة  أدوات  إحدى  أيضًا 
الرسميني عموما -من بعض اإلخوان والسلفيني داخل 
املؤسسة الدينية الرسمية- عىل املجال الديني ىف مواجهة 
االجتاهات املدنية، وأيضا ىف جمال املناورات مع السلطة 
االستقاللية  من  قدر  إلبداء  الدولة،  وأجهزة  السياسية 
االعقدية،  األبعاد  عىل  الرتكيز  ألن  إزاءها!  الشكلية 
االجتاهات  يستنفر  احلجاب،  ىف  واألخالقية  واإلمجاع، 
املحافظة ىف أجهزة الدولة لتأييد هذا التوجه ىف مواجهة 
األجيال  لدى  واملعيارية  األخالقية  القيم  حتوالت 
ىف  خرجوا  الذين  هؤالء  خاصة  الشباب،  من  اجلديدة 
يناير 2011، وما بعد، وبعضهم تغريت  تظاهرات 25 
لرجال  الرمزية  السيطرة  أشكال  إزاء  توجهاهتم  بعض 
خالل  من  السيطرة،  تبدو  ثم  ومن  واجلامعات،  الدين 

أدوات  أحد  يشكل  نحو  عىل  وتديينه،  الزي  نظام  ربط 
الضبط االجتامعي.

الرمزية  الضمنية  التحالفات  تظهر  السابق،  السياق  يف 
املؤسسة  رجال  وبعض  والسلفيني  اإلخوان  مجاعة  بني 
أو  لكليهام،  وامليول  االنتامءات  ذوى  -من  الدينية 
املرأة،  حجاب  أجل  من  اهلجومي  اخلطاب  ىف  غريهم- 
والفتيات صغريات السن، وأيضًا خللق حالة من التعبئة 
الدينية لقواعدهم، وذوي االجتاهات الدينية يف األرياف 

وهوامش املدن والفئات الوسطى.

إن نظرة عىل تدخالت بعض رجال الدين الرسميني ىف 
الفيديوهات والتلفازات، ومواقعهم عىل احلياة الرقمية، 
اليومية،  الشئون  تفاصيل  ازدياد حضورهم ىف  إىل  تشري 
عىل نحو يكشف عن حالة من رهاب اخلوف من تفكك 
ظواهر  إطارها  وىف  ألفوه،  الذى  اليومية  احلياة  نسيج 
يتناقض  الذى  والقيمى  االجتامعي  للتفسخ  جديدة 
يعيدون  التى  املوروثة،  التقليدية  الدينية  خطاباهتم  مع 
إنتاجها يف فتاوهيم، ووعظهم املستمد من املتون الفقهية 

والتأويلية التارخيية والوضعية السنية!  

سابعا: دور بعض رجال الدين الرسميني 

الرسميني  الدين  لرجال  الكثيف  احلضور  فإن  كذلك، 
والسلفيني عىل الواقع االفرتاىض، يمثل أداة لبناء املكانة 
كثرة  عىل  بناًءا  املال  جلمع  وأداة  والذيوع،  والشهرة 

متابعيهم. 

من هنا، فإهنم يلجأون إىل إبداء آراءهم ىف الوقائع اليومية، 
من مثيل مقتل فتاة جامعة املنصورة بواسطة زميلها، دون 
الفتاة  بني  ما  والعالقة  القتل،  واقعة  لتفاصيل  فحص 
– األجرامي  الفعل  نسبة  وحماولة  والشاب،  املغدورة 
القتل- إىل مالبس الفتاة، عىل نحو ما فعل استاذ بجامعة 
األزهر ىف هذا الصدد، وشايعه ىف ذلك بعض من املنتمني 
–اإلخوان والسلفيني وغريهم-  الديني  للتيار  واملوالني 
تزايد  عىل  الدالة  الدامية  الوقائع  هذه  يستخدم  وهو 
معدالت العنف االجتامعي، لطرح خطابات هذا االجتاه 
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عىل الواقع الرقمي، وإنتاج اجتاهات Trends ترمى إىل 
تديني احلياة الرقمية والفعلية حتت لواء الدفاع عن القيم 
ثوابت ىف أى جمتمع-  –وكأهنا  املجتمعية  واألخالقيات 
الدولة  أجهزة  مع  املواجهة  دائرة  من  اخلروج  هبدف 
التنظيمية  واخلاليا  التشكيالت  عىل  تركز  التى  األمنية، 
إدراكهم  دينًيا وسياسًيا، وتشكل ىف  املتطرفة  للجامعات 

األمني مصدًرا للتهديدات السياسية واألمنية.

بني  التداخل  العادية...  اليومية  للوقائع  الديني  التوظيف  ثامنا: 
التدين الرقمي والشعبي 

ووقائعه  اليومي  الواقع  إىل  اللجوء  ىف  التوجه،  هذا 
ومدى  الديني،  اجلدال  جمال  إىل  وحتويله  وتفصيالته 
املجالني  تديني  أدوات  إحدى  يشكل  الدينية،  رشعيته 
وعيون  وعمل  حركة  جمال  عن  ابتعادا  واخلاص،  العام 
األجهزة األمنية، لكنه سياسى بامتياز. من ناحية أخرى، 
واألحداث  الوقائع  تديني  يوظف  بعضهم  أن  يبدو 
اليومية، واجلدل حوهلا، من أجل كرس االستقطابات عىل 
احلياة الفعلية والرقمية، وفق السياسات العامة، ومن ثم 
نقل االحتقانات االجتامعية إىل املجال الديني. إال أن هذا 
التوجه الربامجايت يغفل أن تديني احلياة الرقمية، والفعلية، 
يسمح للجامعات الدينية بالتمدد قاعديا، خاصة ىف ظل 
ازدياد بعض األزمات االقتصادية واالجتامعية عىل نحو 
توازن  عن  للبحث  كمالذ  الدين  إىل  اللجوء  إىل  يؤدي 
املعسورة،  للفئات  احلياة، خاصة  ما ىف  نفيس واجتامعي 
واألكثر فقًرا ىف األرياف وقيعان وهوامش املدن املريفة.

واالجتامعية،  االقتصادية  األزمات  حدة  ازدياد  ومع 
يميل كثري من رواد مواقع التواصل االجتامعي، من ذوى 
التوجهات الدينية واملحافظة، مرصيا وعربيا، إىل حتويل 
هذه املواقع إىل خطابات وفتاوى وأحكام دينية تقليدية، 
خاصة إزاء جسد املرأة واحلجاب والزي، هبدف التعبئة 
الدينية، واحلصول عىل عالمات اإلعجاب، أو السجال 
ومتكينها  وحقوقها  املرأة  بحرية  يؤمنون  من  بعض  مع 
االجتامعي والسيايس، أو اجلدل حول حقوق األقليات 

الدينية. 

اإلنسان  حقوق  نشطاء  بعض  يميل  أخرى،  ناحية  من 
من األقباط إىل السجال الديني حول التحول الدينى، أو 
تديني بعض الوقائع اليومية، مثل اختفاء بعض الفتيات 
املسيحيات األرثوذكس عن منازهلم أو أرسهم ألسباب 
التواصل  مواقع  استخدام  يتم  ثم،  من  هبن.  خاصة 
إىل  الفتيات  بعض  هروب  قضايا  طرح  ىف  االجتامعي 
اإلطار الطائفي، سعيا وراء إرجاع بعض هؤالء الفتيات 
مرة أخرى ألرسهم، بقطع النظر عن أسباب هروهبن من 

األرسة واملنزل واملنطقة القاطنني فيها. 
التدين  بني  وتداخالته  وأنامطه،  الرقمي،  التدين  إن 
الشعبي وختليطاته، وحكاياته املوروثة واملستجدة، ساهم 
الغفرية،  والفعلية  الرقمية  العاديني  مجاهري  خالل  من 
تفتيش  حماكم  ومعها  دينية،  ضغط  مجاعات  تشكيل  ىف 
دينية رقمية، حتاكم املخالفني ىف الرأي، والدين، وحتويل 
والسياسية،  والثقافية،  االجتامعية  القضايا  حول  اجلدل 
احلالل  ثنائية  حول  تدور  قضايا  إىل  املتغرية  واألخالقية 
واحلرام، واإليامن والكفر، وذلك كأدوات لتديني اجلدل 

عىل الواقع االفرتاىض وتأثيم أراء املغايرين ىف الرأي. 
رقميني،  وعاظ  إىل  الغفرية  اجلامهري  بعض  حتول  إن 
من  بعض  بعضهم  ذوات  يكسب  وفقهاء،  ومفتني 
املتشددة  األفكار  أرسى  باتوا  لكنهم  الذايت،  التحقق 
املشايخ  غالة  وبعض  املسلمني  واإلخوان  للسلفيني، 
األزهريني، ويشكلون روافع ألفكارهم الدينية التأويلية 
اليومية. ثمة توظيف  والوضعية، ىف كافة جماالت احلياة 
ومولد  واألعياد  –كالصالة  اليومية  الدينية  للطقوس 
الرسول األكرم )ملسو هيلع هللا ىلص(- ىف تكثيف استخدامها ىف تديني 
املجال العام، واستخدام املايكروفونات بأصوات عالية، 
ىف  اليد،  ساعات  وقبله  املحمول،  اهلاتف  هناك  زمن  ىف 

معرفة مواقيت الصالة، والتنبه هلا!
العامة  السيارات  استخدام  الفعيل  الواقع  عىل  هناك 
الكريم  القرآن  قراءة  ىف  املرتو  وعربات  والقطارات 
الفضاءات،  هذه  تديني  هو  هنا  اهلدف  عالية،  بأصوات 
القرآن  يقرأ  الذى  العادي  بأن  اإلحياء لآلخرين  وحماولة 
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الكريم متدين، وأن حياته كلها ىف القرآن، بيناماآلخرين 
يفكرون ىف مشكالهتم احلياتية أو ىف أعامهلم... إلخ.

وحماولتهم  بعضهم،  من  طوعيا  يبدو  قد  النمط  هذا 
تذكري اجلمهور بالدين، واالعتصام بالنص املقدس تعايل 
أداءها  منه  طلب  مهمة  يؤدى  اآلخر،  وبعضهم  وتنزه، 
ىف  اجلمهور  وسط  التدين،  إلشاعة  السلفي  شيخه  من 
حينا،  خفتت  اجتامعية  ظاهرة  وهى  العامة،  املركبات 
حتتاج  وربام  اليومية،  احلياة  ىف  جمدًدا  الظهور  وتعاود 
دينية  حماوالت  هذه  ذلك.  أمكن  أن  ميدانية  دراسة  إىل 
سياسية بامتياز، ألهنا لن تستفز ركاب احلافالت واملرتو 
جزًءا  تبدو  ثم  ومن  األمن،  رجال  وأيضا  والقطارات، 
املسلم  أو  اإلخوانى  أو  السلفي،  القرآن  قارئ  إيامن  من 
السيايس  عن  بعيًدا  بامتياز،  سياسى  وهدفها   ، العادي 

والتفافا عىل األمنى! 

سؤال  نحو  عادية  وقائع  توظيف  ازدياد  كذلك  يالحظ 
ترتديه  الذي  الريايض  الزي  مثيل  من  واحلرام،  احلالل 
امليدالية  عىل  حصلن  الاليت  املرصيات  العداءات  بعض 
للسيدات  مرتعدو  –مائة  العدو  مسابقات  ىف  الذهبية 
محيدة  بسنت  البطلة  مع  حدث  مثلام  عدو-  مرت  ومئتي 
بدورة ألعاب البحر املتوسط باجلزائر )2022(، واعتبار 
بعضهم أن زهيا خمالف للدين، وآخرين بأهنا عاصية! إهنا 
حماوالت سياسية تتغطى بالقناع الديني من أجل تسييد 
الوضعية  تأويالته  وفرض  املغلق،  النقيل  الدينى  العقل 
البرشية عىل كافة وقائع احلياة، وظواهرها، ولتعبئة بعض 
ىف  الرقمية،  احلياة  عىل  الغفرية  الرقمية  العاديني  مجاهري 
مواجهة غري مبارشة مع السلطة السياسية احلاكمة، ونتاج 
للتقليد التارخيي املستمر ىف الرصاع عىل توظيف الديني 

ىف العمليات السياسية املضادة.

دينًيا  الرقمية  احلياة  توظيف  كثافة  ضوء  ىف  املرجح  من 
ىف  واالجتامعية  والسياسية  الدينية  االحتقانات  ازدياد 
الدولة  سلطات  عىل  رمزية  قيود  وفرض  العريب،  العامل 
املرأة،  أوضاع  لتحرير  مسعى  أي  ىف  العريب  اإلقليم  ىف 
أو احلريات الدينية للمواطنني، أو ىف إصالح السياسات 

للهيمنة  وإخضاعها  والثقافية،  والتعليمية  الدينية 
الرمزية للجامهري الغفرية الرقمية، التي باتت تشكل قوة 
ضاغطة عىل القرار السيايس، وعىل حركة أجهزة الدولة 
الرتاكامت  ظل  ىف  واألخطر،  واأليديولوجية.  األمنية 
هو  االقتصادية،  لألزمات  االجتامعية  واالحتقانات 
ىف  التحرك  عىل  الغفرية  الرقمية  اجلامهري  هذه  حتريض 
الواقع الفعيل، حتت رايات بعض هذه اجلامعات الدينية 

السياسية. 
الغفرية  العاديني  مجوع  جانب  من  إفراط  حالة  هناك 
املخالفني  عىل  وهجومهم  الديني،  اإلفتاء  ىف  الرقمية 
الرقمية  احلالة  هذه  ستستمر  هل  السؤال:  الرأي.  ىف 
وظواهرها، وهل يستطيع رجال الدين، وقادة املنظامت 
السيطرة عىل  السلفية،  السياسية، واجلامعات  اإلسالمية 

هذه احلالة وتوجيهها لصاحلهم عىل املدى البعيد؟ 

تاسعا: مسارات التدين الشعبوي الرقمي ومآالته 

الرقمية  الدينية  احلالة  هذه  تستمر  سوف  األرجح  عىل 
حضورها  وسيزداد  واملتوسط،  القصري  املديني  عىل 
كثافة، مع استمرارية األزمات االقتصادية واالحتقانات 
النسبية  والسيولة  االضطراب  وحالة  االجتامعية، 
مثل  احلروب  وبعض  العاملي،  النظام  ىف  والاليقني  
التدين  أنامط  أن  إىل  ذلك  ويرجع  أوكرانيا.  ىف  احلرب 
الشعبى، والسلطات الدينية التابعة ىف العامل العريب، متثل 
التامسك ىف مواجهة حتوالت عرصنا،  أدوات  أبرز  أحد 
انجاز  أو  مواجهتها،  عن  بالعجز  اجلمعى  واالحساس 
واإلنسانية،  الطبيعية  العلوم  جماالت  ىف  مهمة  تطورات 
واألخطر...  الثالثة،  إىل  األوىل  من  التقنيات  ثورة  وىف 
األخطر هو الثورة التقنية الرابعة التى ستشكل مستقبال 
قطًعا معرفيا، ونظريا، واصطالحيا ومفاهيميا مع عوامل 
دخول  من  احلياة،  أنامط  ستغري  ألهنا  قبلها،  ما  وعصور 
عاملنا يف قلب اإلناسة الروبوتية، ومرحلة ما بعد اإلنسان 
حول  واملوروثات  األفكار  من  عديد  سيزلزل  نحو  عىل 
بني  بالعالقة  املرتبطة  واألسئلة  بالكون،  اإلنسان  عالقة 
ثورة  من  جزًءا  كانت  التى  و«امليتاوضعي«  الوضعي، 
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دول  ظل  ىف  الوضعية  احلياة  عالقة  ىف  الغريب،  العقل 
وتراجع  وماورائه،  الوضعي  بني  متايز  سياسية  ونظم 
أدوار رجال الدين –األكلريوس والالهوت- إىل مناطق 
املجتمعات  ىف  كثريون  هجرها  التى  وطقوسها،  العبادة 
ىف  و«الالأدريني«  الالدينني،  أعداد  وتزايد  الغربية، 
)»الالأدري«  األديان  دراسة  حول  األكاديمية  التقاليد 
هو شخص ليس لديه رأي حمدد فيام خيص قضية وجود 
إهلية،  ذات  وجود  ينكر  وال  ُيؤمن  وال  عدمه،  من  إله 
وذلك عىل عكس املؤمن الذي يؤمن هبا، وامللحد الذي 
يرفضها(، وهو ما ساهم ىف تطور الدرس التارخيي حول 
تاريخ  منظورات  من  سواء  اختالفها،  عىل  العامل  أديان 
األديان، أو السوسيولوجيا الدينية، وهو ما ساهم بدوره 
ىف دعم االنفصال بني الوضعي و«امليتاوضعي« ىف الدول 
والكاثوليكية،  والربوتستانتية،  الغربية  واملجتمعات 
وطرحه  الغريب،  املسيحي  الالهوت  تطور  ىف  وساهم 
ألسئلة عرصه  عىل العقل الالهوتى، والفلسفي، وسعيه 
لوثر  مارتن  ثورة  ىف  برز  ما  وهو  عليها،  إجابات  إلجياد 
املجمع  إىل  وأدى  ومابعدمها،  الربوتستانتنية  وكليفن، 
الفاتيكانى الثاين، أثناء احلرب الباردة ىف ستينيات القرن 
املايض، والرتدد حينا بعد اآلخر بني االنفتاح اإلنسانى، 
وبني املحافظة الشعبية، خاصة يف إطار كاثوليك جنوب 
القادم من عامل  للبابا احلايل  العامل، واخلطاب اإلنسانوي 

الهوت التحرير ىف أمريكا الالتينية.
االجتهاد  حركة  توقفت  املعارص،  اإلسالمى  الفكر  ىف 
هزيمة  منذ  النقدي،  الديني  العقل  جتديد  إىل  والسعى 
يونيو 1967، وتوقف األزهر عن متابعة حركة التجديد 
والتاسع  عرش،  الثامن  القرن  منتصف  منذ  سارت  التى 
عقد  إىل  العرشين  والقرن  أواخره،  ىف  السيام  عرش 

الستينيات. 
مرص،  ىف  الليربايل  شبه  العرص  هناية  إىل  ذلك  يعود 
وأفكاره  األورويب  املركز  عىل  املفتوح  شبه  واملجتمع 
االجتامعية  والظواهر  اجلديدة،  واألسئلة  الوافدة 
»التسلطية  وتشكلت  مرص.  وىف  العاملية،  والسياسية 
يالئم  تطوًرا  واملدين  الديني  التعليم  يتطور  ومل  الدينية«، 

الدينى  العقل  إىل سطوة  أدى  ما  تطورات عرصنا، وهو 
النقيل، عىل نحو أدى إىل هيمنة اجلمود الفكري، وسيادة 

النقل عىل العقل.

عاشرا: هيمنة العقل النقلي 

السلفي  التدين  وأنامط  النقيل،  العقل  فوائض  تشكل 
التى متددت منذ هزيمة يونيو 1967، أحد أبرز العوائق 
الدرس  ىف  الديني  للتجديد  جادة  مساعي  أية  إزاء 
الفكري  التكوين  ذلك  إىل  أضف  السائد،  الديني 
عاملنا  ىف  الرسمية  الدينية  املؤسسات  داخل  للعديدين 
العريب، وخاصة ىف ظل هيمنة اجلمود والنزعة التقليدية 
املحافظة، وأيضا سفر عديدين لإلعارة ىف الدول العربية 
املجتمعات،  هذه  ىف  السائدة  التدين  وأنامط  النفطية، 
»اإلسالم  زكريا  فؤاد  د.  عليها  أطلق  أن  سبق  والتى 
النظرعن  وبقطع  دوالر«.  البرتو  »إسالم  أو  النفطي«، 
مدى دقة هذا االصطالح، إال أن الثقافة التقليدية أثرت 
تقليدا، وقيام، عىل املفاهيم والسلوك الديني، وهو ما أثر 
عىل بعض من سافروا إىل هذه املجتمعات، حيث اليرس 
املحافظ! وتم  النقيل  الفكر  أنامط  مع  ترافق  الذى  املايل، 
التدين  أنامط  عىل  املسيطرة  املفاهيم  هذه  بعض  استعادة 
الشعبي معهم بعد عودهتم من اهلجرة املؤقته سعيا وراء 
الرزق، باإلضافة إىل دعم بعض دول اخلليج للجامعات 
السلفية، وبعض مجعياهتا األهلية التى سامهت ىف إشاعة 
املدن  املعسورة ىف  الفئات االجتامعية  السلفى بني  الفكر 
والصحية  االجتامعية،  املساعدات  خالل  من  واألرياف 
ترافق ذلك  التى يقدموهنا، للمحتاجني من املعسورين. 
الباردة  احلرب  أمريكي خالل مرحلة  توافق عريب-  مع 
اإلمرباطورية  ملواجهة  السلفي  التمدد  توظيف  عىل 

املاركسية السوفيتية آنذاك. 
ال شك أن توظيف الدين ترجع أصوله التارخيية إىل السياسة 
واألحزاب  احلركات  ضد  استخدمته  التي  الربيطانية، 
مجاعة  مع  تم  ما  نحو  عىل  الكولونيالية،  ظل  ىف  الوطنية 
اإلخوان ىف مواجهة حزب الوفد! وانتقلت هذه السياسة 
إىل الواليات املتحدة ىف أعقاب انتصارها ىف احلرب العاملية 
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ضد  الدينية  والتحالفات  الدين  وظفت  حيث  الثانية، 
النارصية ىف العامل العريب، ومنها احللف اإلسالمى! وبعد 

ذلك ضد االحتالل السوفيتي ألفغانستان! 
الريفي  وطابعه  الوضعي،  الشعبى  التدين  فوائض  إن 
اإلتكايل ال تزال تلعب دوًرا مسيطًرا عىل احلالة الدينية ىف 
مرص، اإلسالمية، والقبطية األرثوذكسية، وازداد تأثرياهتا 
ومقرراته،  التعليم،  مناهج  خالل  من  التعليم  جمال  ىف 
والسلفية،  الدينية  االجتاهات  ذوي  من  املدرسني  ودور 
وكذلك األمر ىف اجلامعات الكربى واإلقليمية، مع تزايد 
من  واألساتذة  املساعدين،  واألساتذة  املدرسني  دور 
طيلة  واإلخوانية  السلفية  الدينية  السياسية  امليول  ذوي 
عديد العقود، وهو ما أثر عىل خمرجات النظام التعليمي 
من اخلرجيني، من ذوي العقل النقيل واملحافظ، ال العقل 
أو  اإلنسانية،  العلوم  كليات  ىف  سواء  املبدع،  النقدي 
مجاعة  كوادر  بعض  خالهلا  متدد  التى  العملية  الكليات 

اإلخوان والسلفيني.
من  يبدو  املحافظة،  النقلية  الدينية  احلالة  هذه  ظل  ىف 
الصعوبة بمكان إصالح نظامي التعليم الديني، واملدين، 
العاديني  من  الغفرية  اجلموع  ووسط  اجلامعات،  وىف 
الرقمني، أو عىل الواقع الفعيل، خاصة ىف ظل انعكاسات 
والتعليمية  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  األزمات 
الدينية  اجلامعات  توظفه  ما  وهو  واملتفاقمة،  املمتدة 

السياسية والسلفية مًعا!

ال شك أن ثمة صدمات مستقبلية ستؤدي إىل طرح أسئلة 
جديدة عىل العقل الديني النقيل، وعىل رأسها التحوالت 
ىف  والرقمنة  والروبوتات،  الصناعي،  للذكاء  التقنية 
مركزية  تراجع  إىل  سيؤدى  نحو  عىل  الكربى،  حتوالهتا 
اإلنسان ىف الكون، وخاصة ىف ظل الفريوسات املتحورة، 
ىف  اإلنسان  بعد  ما  إىل  والتحول  احلرارى،  واالحتباس 

ظل الثورة اجلينية، وجتارب االستنساخ.. إلخ. 

يف  يتنامى  الذي  اجلديد  االجتاه  وضع  يمكن  هنا،  من 
اإلسالمية،  التارخيية  للرسديات  الباحثني  بعض  نقد 
النبوي  للحديث  البخاري  اإلمام  مدونة  وخاصة  
عن  النظر  وبقطع  الرسديات.  من  وغريها  الرشيف، 
الرأى املوضوعي ىف هذه اخلطابات اجلديدة، وأهدافها، 
النقيل  الديني  العقل  عىل  حتدًيا  يطرح  ذلك  أن  إال 
جديدة  نظرة  التحدي  هذا  يتطلب  ثم  ومن  املسيطر، 
جتديد  إىل  والسعي  التقليدية،  الديني  التعليم  ملناهج 
علوم الفقه واحلديث والتفسري الديني، وتاريخ »العلوم 
التارخيية، واستخدام مناهج جديدة ألسنية،  اإلسالمية« 
اجلامعات  داخل  األكاديمى  الدرس  ىف  وسوسيولوجية 
وذلك  اإلسالمية،  والدراسات  االجتامعية،  العلوم  ىف 
أيضا  يبدو  للطالب.  العلوم  هذه  تدريس  خالل  من 
املناهج  ضمن  الثقايف  املكون  دمج  بمكان  األمهية  من 
واملدنى  الديني  التعليم  ىف  الفلسفة،  وخاصة  التعليمية، 

مًعا، ملواجهة أسئلة العامل املتحول.


