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�أزمة تعدديَّة :ثقاف َّية �أم �سيا�س َّية؟
ب�سام الكلباين

ْ
ْ
ظهرت �شعارات وهتافات متباينة ،ا�ستندت �إليها �سائر الأطراف والأحزاب يف
انهارت الإمرباطورية العثمانية ،وتالها انهيار النظام اململوكي يف م�صر العربية؛
مُنذ � ْأن
الوطن العربي (الإ�سالمية-امل�سيحية) ك�أدوات رئي�سية يف �إجناح عمليات التح�شيد والتحزب واالن�ضمام .وكان �أ�شهر تلك ال�شعارات التوحيدية :العي�ش امل�شرتك؛ فبعد
االنهيار املُدمي للدولة الإ�سالمية مُت�ش َّكلة يف اخلالفة ال ُعثمانية عام 1924م ،واالنق�سامات التي حدثت جراء انهزام الكيان العثماين� ،أ�صبح ال�شرق الأو�سط يعي�ش يف
ُ
تع�صف بالن�سيج العربي املتما�سك �إىل ح ٍّد ما .ولع َّل مقولة
توج�س م�ستمر من النوايا الداخلية واخلارجية التي تنب�أت بها النخب ال�سيا�سية والدينية والثقافية ب�أنها قد
ُّ
�أنطوان �سعادة م�ؤ�س�س احلزب ال�سوري القومي االجتماعي�« :إ َّن م�صيبتنا بيهودنا الداخليني �أعظم من بالئنا باليهود الأجانب» ،خلري دليل على حجم ال�شتات العربي
�آنذاك ..وما زال.
ي َْط َرح ر�ضوان ال�سيد يف درا�سته املعنونة «املواطنة والقومية والتعددية الثقافية»  -يف جملة «الت�سامح»  -عدَّة �أ�سئلة جوهرية :هل �أ�سهمت اندماجية الفكر القومي القا�سية
يف بعث انق�سامات طائفية و�إثنية كالتي ن�شهدها اليوم يف العراق و�سوريا ولبنان وبلدان عربية �أخرى؟ وما دور الأيديولوجيا االندماجية هذه يف قيام الأنظمة التوتاليتارية
يف البلدان العربية؟ َب ْيد �أن الإجابة عن هكذا �أ�سئلة تتطلب ِّ
منظرين كباراً للفكر الذي �ساد املجتمعات العربية ومفهوم «الأمة الواحدة ذات الر�سالة اخلالدة».
فالقومية العربية مل تعرف يوماً م ِّ
ُنظرين كبارا بامل�ستوى
ال��ذي عرفناه ل��دى اجلماعات والأح ��زاب الأخ��رى يف الأوط��ان
العربية ،فما من مفاهيم مدرو�سة وال وحدة وا�ضحة اخلطى
واملعايري رغم اال�شرتاك يف الهدف الواحد «�أمة واح��دة» .فقد
اجتمع حتت هذا املفهوم عدد �شمل كل النخب ال�سيا�سية حينها
بني النا�صريني والبعثيني� ،إال �أن امل�شكلة كانت كيفية ا�ستدراك
اجلمهور حلمل هموم الأم ��ة؛ فلطاملا اه�ت� َّم اجلمهور العربي
بالوحدةَ ،ب ْيد �أ َّن القوميني �أ��ص��روا على �أ َّن «ال��وع��ي القومي»
هو ال�شرط الأ�سا�سي للنهو�ض العام ،يف حني ركز النا�صريون
جلي
على �إمي��ان اجلمهور العربي بالوحدة فقط ،ولع َّل ذل��ك ٌّ
يف خطابات عبدالنا�صر ،وافتقار وحدة مدرو�سة كانت نتيجة
لتفكك اجلمهورية العربية امل�ت�ح��دة يف ال�ع��ام 1961م وه��ي يف
�أول قيامها ،وال ميكن الإغفال �أي�ضاً عن ذكر االجتاه ال�شديد
وامل �ت��ذب��ذب يف �أف �ك ��ار ال �ق ��ادة ال�ق��وم�ي�ين ك�م�ي���ش��ال ع�ف�ل��ق وزك��ي
الأر� �س ��وزي و��س��اط��ع احل���ص��ري ،ال��ذي��ن ان�ح���ص��رت مفاهيمهم
يف ب� ��ؤرة «ن�ظ��ري��ة ق��وم�ي��ة» ون �ظ��ام ��ش�م��ويل ذي احل ��زب ال�ق��ائ��د
املمثل للجميع وح�سب ،دون االل�ت�ف��ات �إىل اجل��وان��ب الأخ��رى
االجتماعية واالقت�صادية.
ظ� َّل��تْ املجتمعات الإ��س�لام�ي��ة ُم �ت�ردِّدة يف م�سائل جوهرية
ع�صفت بزمام امل�شهد العربي يف منت�صف القرن املا�ضي ما بني
م��ؤي��د وراف ����ض؛ فم�سائل العي�ش الوطني وال��وح��دة الوطنية
والتعددية  -ب�شكليها الثقايف وال�سيا�سي  -م�سائل ومفاهيم
مل ت �ط��رح ي��وم �اً يف الإ� �س�ل�ام ال�ك�لا��س�ي�ك��ي ك�م��ا ي �ح��دث ال �ي��وم،
حتى خرجت جماعات �إ�سالمية ن �دَّدت باالختالف وجماعات
�أخ��رى متطرفة حرمت االختالف؛ ا�ستناداً لبع�ض الن�صو�ص
القر�آنية؛ الأم��ر ال��ذي جعل من الأح��زاب الإ�سالمية اخلو�ض
يف معرتكٍ �سيا�سي من �أج��ل ال�سلطة ،وق��د ح��دث ذل��ك ونالت
من قلوب ال�شعب العربي الطامح للوحدة �أو لنظام احلاكمية.
وب�ه��ذا ،ت� َّأ�س�ست مرحلة جديدة من مراحل جماعات الإحياء
التي ترى وجوب �شمولية الأمة حتت �سقف الإ�سالم والتكفري

باملجتمع وال��دول��ة ،و�أن التعددية ال�سيا�سية والثقافية خطر
حمدق على املجتمعات العربية والإ�سالمية ،بيد �أن تلك القوى
والأحزاب مل تلتفت يوماً �إىل حقيقة وجود تعددية دينية منذ
ب��اك��ورة الإ� �س�لام؛ فقد ا�ستندوا يف حت��رمي التعددية الدينية
والإ�سالمية �إىل وقائع �سلبية حدثت يف الإ�سالم اخلاليف.
ويف التجربة امل�صرية ال�سيا�سية من��وذج مغاير مل��ا حَ �دَث يف
�سائر ال�ب�ل��دان العربية ك�سوريا والأردن وامل�غ��رب وال���س��ودان؛
ف ��الإخ ��وان امل���س�ل�م��ون رغ ��م جت��رب�ت�ه��م ال���س�ل�ب�ي��ة يف ال�ع�ه��دي��ن
امللكي واجلمهوري ظلوا متم�سكني مبوقفهم الراف�ض لفكرة
التعددية الثقافية وال�سيا�سية ،ويظهر ذلك جليًّا يف الكتابات
ال�سيا�سية لأب��رز قاداتهم كح�سن البنا و�سيد قطب .ورغ��م �أن
التجربة امل�صرية ات�سمت بنوع من التما�سك يف مفهوم «الدولة
ال��وط�ن�ي��ة»؛ حيث ح � ّرم الد�ستور امل�صري وج��ود �أح ��زاب دينية
للم�شاركات ال�سيا�سية؛ ل�ه��ذا ك��ان حل��زب ال��وف��د الغلبة رغ��م
تعاطف امل�صريني مع الإخوان ب�شكل الفت؛ فالإخوان كان لهم
الت�أثري الثقايف الالفت والوعي الديني والرتبوي على الأفراد
�أكرث من الت�أثري ال�سيا�سي يف امل�شهد امل�صري .ومل تكن التجربة
ال�سورية للإخوان ب�أف�ضل حاال من �سابقتها؛ فبالرغم من �أ َّن
�أح��د قادتها قد نظر يف التعددية ب�شكليها الثقايف وال�سيا�سي
بخالف الإ�سالميني الأرثوذك�س -كما يحلو لأركون ت�سميتهم-
ُغن من اندالع حرب �أودت بحياة مئات الألوف
�إال �أ َّن ذلك مل ي ِ
ِّ
ُ
يف ثمانينيات القرن املا�ضي ملفة وراءها �إق�صاء تاما للإخوان
و�ضحايا ومنفيني.
تغيت
وبعد التجربة الدموية امل�ؤ�سفة للإخوان يف �سورياَّ ،
احل ��ال يف ن�ظ��رة الإخ� ��وان يف م���ص��ر جت ��اه ال�ن�ظ��ام احل��اك��م؛ �إذ
مل ي�صرحوا ب�شرعيته؛ و�إمن ��ا قبلوا التعامل معه م��ن خالل
حترميهم للعنف و�سفك ال��دم��اء ورف�ضهم االن�ق�لاب العنيف،
ح�ت��ى � �ش��رع��وا يف امل�ط��ال�ب��ة ب���ش��راك��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة يف االن�ت�خ��اب��ات
الربملانية دومنا تنظري �صريح للتعددية ال�سيا�سية واحلزبية
حتى �أواخر القرن املا�ضي ،عندما قال حممد عمارة بالتعددية،

و�أن الب�شر بطبيعتهم خمتلفون يف الآراء والطبائع ،وهو بذلك
يخرج من مفهوم حت��رمي التعددية ال�سيا�سية التي ن��ادت بها
الأح ��زاب الإ��س�لام�ي��ة م�ن��ذ �إن���ش��ائ�ه��ا ،و�إن���ش��اء مفاهيم ج��دي��دة
قد بدت للجمهور ب�أنها بداية لو�سطية جامعة لكل الأقطاب
ا�ستناداً �إىل الآية القر�آنية «وجعلناكم �أمة و�سطا».
لقد َق َ�ضى الإ�سالميون العرب عقوداً طويلة يف القول ب�أ َّن
ال�صراع بني الإ��س�لام وال�غ��رب هو ��ص��را ٌع ح�ضاري بحت؛ فقد
غ َّلبوا العوامل الثقافية يف اخلالفات واالنق�سامات الداخلية،
بينما الواقع هو �أن ال�صراع الدائر ذو �أبعاد �سيا�سية واقت�صادية
و�إ�سرتاتيجية ،وال عالقة له بالدين والهوية والثقافة؛ الأمر
الذي جعل اجلو ال�سيا�سي العربي جوًّا عكراً �أمام الدميقراطية
والتعددية؛ فقد �أ�ص َّر الكثري على �أ َّن الدميقراطية ال تفر�ض
ك�م��ا ح ��دث يف �أف�غ��ان���س�ت��ان وال� �ع ��راق ،ب ��ل وج ��ب �أن ي�خ�ل��ق لها
ج � ٌّو ��ص�ح� ٌو م�ن��ا��س��بٌ خل�صو�صية املجتمعات ال�ع��رب�ي��ة ال��واق�ع��ة
ب�ين م�ط��رق��ة الإ��س�لام�ي�ين ال���ص��ارم��ة وب�ين ��س�ن��دان القوميني
املت�سرع ،وكانت النتيجة �أن ان�صرف الإٍ�سالميون �إىل التوج�س
ح��ول مفاهيم ذات ري��ب و�شك كبري ،يف ح�ين ان�صرف القطب
الآخ ��ر ال�ق��وم��ي يف التنظري ل�لان��دم��اج�ي��ة وال���ش�م��ول�ي��ة ،وبقي
الليرباليون والعلمانيون منهمكني باملجتمع املدين .وحتى و�إن
وعى الفرد العربي ب�ضرورة �إيجاد تعددية ب�شكليها؛ ف�إن ذلك
ال يخفي من حقيقة �أن الأمر احتاج �إىل �أكرث من ثالثة عقود؛
بنتيجة خميبة للآمال .ولن�أخذ لبنان كمثال لتجربة �أكرث �أملاً
يف تعددية �سيا�سية طائفية �أو العراق و�سوريا كمثال يف الأنظمة
ال�شمولية .الأُمثلة تقال وال تقا�س بكل ت�أكيد ،وهناك �أمل كبري
يف الأجيال القادمة لال�ستفادة من التجارب املا�ضية الدموية
ليجعلوا من التعددية الثقافية ثراء ح�ضاريا ،ومن التعددية
ال�سيا�سية ��ش��راك��ة جمتمعية؛ الأم ��ر ي�ح�ت��اج -ب�ل�ا ��ش��ك� -إىل
نبذ فكرة الفرقة الناجية ونظرية احلاكمية ،و�إىل اال�ستفادة
من العقد االجتماعي التطبيقي لتوما�س هوبز وج��ون لوك،
والنظري لرو�سو.
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