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عرب املؤامرة وغرب صدام الحضارات
فاطمة نا�صر
يف مقال ُن�شر مبجلة ال َّت�سامح يتناول الباحث امل�صري �صالح �سامل نظرية امل�ؤامرة و�صدام احل�ضارات بني العرب والغرب .حيث يقول الكاتب �إ َّن ك ً
ال من �صدام احل�ضارات ونظرية
امل�ؤامرة لي�س �سوى وجهني لعقدة ح�ضارية واحدة تعك�س روح التع�صب واالنحياز لهوية معينة .ويقول الكاتب يف جملة حمرية �إن القيم الإخالقية كرف�ض التع�صب والإميان
بالتعددية واحلرية ال حتقق مبفردها الأهداف التاريخية و�إمنا حتتاج ملن يتع�صب لها ،و� ّإن العرب والغرب كالهما مل ينج من فخ هذه الإ�شكالية ،وهي بدورها �ساهمت يف خلق
عقدتي امل�ؤامرة و�صدام احل�ضارات .وهنا ال نفهم ماهي الأهداف التاريخية التي حتتاج ملن يتع�صب لها .ال يف�صل الكاتب يف هذا ال�ش�أن ولكنه يُحلل يف مقاله �أ�صل عقدتي التع�صب
لدى العرب ولدى الغرب.
�أبعاد التع�صب العربي والغربي
يقول الكاتب �إنّ التع�صب الغربي جاء مرتكزاً على قيمة
«احل���ري���ة» ال��ت��ي ي���داف���ع ع��ن��ه��ا ال��غ��رب��ي ب�����ض��رواة وي��ق��وده
التع�صب لها �إىل حماولة فر�ضها على الآخر ولو بالقوة.
ف ُيحلل لنف�سه اح��ت�لال البلدان بحجة فر�ض ر�ؤي��ت��ه عن
احلرية املتمثلة يف مفهوم «الدميوقراطية الغربية» .بينما
يتمحور التع�صب العربي ح��ول «ال��ه��وي��ة» ورب��ط ت�شكيل
تلك الهوية بحقبة زمنية �سابقة .فيكون التع�صب رغبة
يف العودة �إىل الفكر وطرائق العي�ش التي �أنتجها ال�سلف
منوذجا مثالياً .ويف هذا ال يذكر
كونها  -ح�سب نظرهم-
ً
الكاتب �أي ت�أثري للإ�سالم يف ه��ذا التع�صب ،على الرغم
من �أن مثالية احلقبة ال�سلفية جاءت من فكرة قربها من
النبي الكرمي ون�شوء الإ�سالم الأول.
يقول الكاتب �إنّه على الرغم من املنطلقات امل�شرتكة بني
ع��ق��دة ال��غ��رب وال��ع��رب املتع�صبتني ،ف����إن لهما اختالفات
جذرية �ساهمت يف تكوينها ثالثة �أبعاد �أ�سا�سية وهي:
-1ال��ب��ع��د الأول :ج��وه��ر ال��ع��ق��دة .ي��ق��ول ال��ك��ات��ب �إن منبع
العقدتني ومنطلقاتهما خمتلفة .ف�نرى يف عقدة �صدام
احل�ضارات �أنها ن�ش�أت من فكرة تهديد منجزات احل�ضارة
الغربية ومكا�سبها ،التي ن�ش�أت يف الأ�سا�س بعد االنعتاق
الغربي من �سلطة الدين التي هيمنت على امل�شهد وكانت
�سبب رجعية احل�ضارة الغربية وتخلفها .وهذا على نقي�ض
دور الدين ال��ذي �ساهم يف نه�ضة احل�ضارة العربية كما
يقول الكاتب .و�أ�ضيف ال ميكن �إ�شراك الدين يف �إيجابية
النهو�ض احل�ضاري دون �إ�شراكه يف �سلبية تخلفه الالحق؛
مما خلق بدوره عقدة امل�ؤامرة التي جعلت العربي يخ�شى
احل�ضارة القائمة التي ال ي�ستطيع جماراتها.
-2البعد الثاين  :العمق والعمر التاريخي لكال العقدتني،
ح��ي��ث ن���رى ت��ف��وق ن��ظ��ري��ة امل����ؤام���رة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى نظرية
�صدام احل�ضارات الغربية يف هذا املعيار .فرنى �أن جذور
عقدة امل���ؤام��رة غالباً م��ا ت�برر باحلمالت ال�صليبية على
ب�ل�اد امل�����س��ل��م�ين وال��ت��ي ت��ع��ود �إىل ال��ق��رن�ين احل����ادي ع�شر
وال��ث��ال��ث ع�شر ،غ�ير �أن الكاتب يعتقد �أن عقدة امل���ؤام��رة
ظهرت بعد ذلك بزمن .وي�ست�شهد ب�أنه حتى القرن الرابع

ع�شر مل ت��ك��ن ه��ن��اك ع��ق��دة ���ض��د الآخ����ر ،ح��ي��ث ال ن���رى يف
الأدب��ي��ات وخا�صة الرحالة منهم كابن بطوطة ما يظهر
�أي عقدة بالنق�ص �أو حتى الإع��ج��اب؛ فهو زار كل البالد
ع��دا �أوروب���ا .ويعزي الكاتب ه��ذا �إىل ع��دم �إع��ج��اب العرب
باحل�ضارة امل�سيحية الغربية يف ذلك الوقت.
يف املقابل تعود عقدة �صدام احل�ضارات �إىل جذور تبد�أ من
�أواخر الع�صر الو�سيط .حيث ميكن القول �إنّ عمر عقدة
امل�ؤامرة ميتد لثالثة قرون ،بينما مت طرح نظرية �صدام
احل�ضارات كنظرية قبل عقد فقط بوا�سطة هانتينجتون.
-3البعد الثالث  :احلامل الثقايف للعقدتني .حيث يقول
ال��ك��ات��ب يف ه��ذا �إن ع��ق��دة امل���ؤام��رة العربية م��رت��ك��زة على
التيار ال�سلفي ال��ذي يتمحور ف��ك��ره ح��ول االن��غ�لاق على
الذات ورف�ض االنفتاح خا�صة ذلك الذي ي�أتي من م�صادر
غربية تخالفه دينياً وثقافياً .ومل يذكر الكاتب ما الذي
يجعل الفكر ال�سلفي بهذا االن��غ�لاق؟ وال يذكر الأدبيات
وامل�صادر التي يرتكز عليها خا�صة تلك التي ترفع من �ش�أن
امل�سلم وت��دين من � ّأي �آخ��ر و�إن تفوق عليه على ال�صعيد
الإن�ساين واحل�ضاري .فال يقول �إ َّن ال�سلفي ي��رى نف�سه
ك��ج��زء م��ن خ�ير �أم���ة �أخ��رج��ت للنا�س و�أن ال���ق���ر�آن ال��ذي
بني يديه �صالح لكل زم��ان ومكان وهو الكتاب ال��ذي جاء
ليكمل ما نق�ص يف باقي الر�ساالت ال�سماوية .وم��ن هذا
املنطلق ال���ذي مل ي��ذك��ره ال��ك��ات��ب يف مقاله ن��رى �أ َّن���ه من
ال�صعب الدخول يف تفاو�ضات مع هذا الفكر الذي ال يقبل
ب��الآخ��ر مهما ب��دا ودي��ع��اً م��ن م��ب��د�أ َ « :و َل���ن َت�� ْر� َ��ض��ى َع َ
نك
ا ْل َيهُو ُد َو َل ال َن َّ�صا َرى َح َتّى َت َّت ِب َع مِ ّلَ َت ُه ْم� » ...إىل نهاية الآية
التي جتعل من فكرة امل�ؤامرة مرت�سخة يف �صميم الذهن
ال �شاغ ً
ال�سلفي وجتعل من حياكة الد�سائ�س �شغ ً
ال للآخر
الذي يرتب�ص بامل�سلمني والإ�سالم للأبد .يف مقابل الفكر
ال�����س��ل��ف��ي ي�����س��ت��ع��ر���ض ال��ك��ات��ب ت��ي��اري��ن �آخ���ري���ن ه��م��ا :ت��ي��ار
امل��ع��ا���ص��رة وال��ت��ي��ار التوفيقي .ف���أم��ا ت��ي��ار امل��ع��ا���ص��رة ف�يراه
الكاتب ب�أنّه تيار ميجد الآخر ويراه ملهماً ومثالياً ،ويقول
عنه �إنه تيار يعلي من العقل ويهمل الروح ويرى يف مبادئ
ال��غ��رب م�صححة حل��ا���ض��ره ،خ��ا���ص�� ًة ت��ل��ك ال��ق��ي��م املتعلقة
بالدميوقراطية وحقوق الإن�سان� .أم��ا التيار الثالث فهو

ال��ت��ي��ار التوفيقي وي���رى ال��ك��ات��ب �أن���ه ت��ي��ار -ع��ري�����ض ! -ال
يعلي من الآخر حتى يجعله مالكاً وال يدين منه فيجعله
�شيطاناً .و�إمنا يراه مبنطلق �إن�ساين يخطئ تارة وي�صيب
تارة �أخرى .في�ستلهم منه ما ينفعه ويلفظ منه ما ي�ضره.
ويخل�ص الكاتب بهذه املقارنة �إىل �أ َّن عقدة امل�ؤامرة لي�ست
�سوى حالة «وجدانية» �أو «نف�سية» و�أنّ التيار ال�سلفي دوره
حمدود يف العامل العربي ،وهو غري متمكن على ال�صعيد
ال�سيا�سي حتى نعتربه م�ؤثراً .حيث يكتفي بدور املعار�ضة
غري امل�ؤثرة بينما كل البناءات ال�سيا�سية العربية يف القرن
الع�شرين تتبنى التيار التوفيقي .وه��ذا يف وجهة نظري
ق��ول عجيب؛ فالتيار ال�سلفي ال�ضعيف ال��ذي يقول عنه
الكاتب و�إن ق ّلت �سلطته ال�سيا�سية ف�إنّه مهيمن اجتماعياً.
بل �إنّ هيمنته االجتماعية انعك�ست على قوته التي الزالت
تهز ليبيا و���س��وري��ا وال��ع��راق وت��ك��در �صفو م�صر وامل��غ��رب
ال��ع��رب��ي وب��ع�����ض ب��ل��دان اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ب���أع��م��ال �إره��اب��ي��ة
حتاول فيها الت�أكيد على وجودها وقوتها.
�أم��ا عن عقدة �صدام احل�ضارات في�ستعر�ض الكاتب �أهم
رواده�����ا وه����م :ه��ان��ت��ن��ج��ت��ون وف��وك��وي��ام��ا ودان���ي���ال بابي�س
وب����ات روب��رت�����س��ون و�أوري����ان����ا ف��االت�����ش��ي وم��ي�����ش��ال ويلبيك
وم��ارت��ن �أميي�س ،الذين ي��رون يف الإ���س�لام خطراً حمدقاً
باحل�ضارة الغربية .ويرى الكاتب �أنّه على الرغم من �أنّ
ه���ؤالء ال ميثلون العقل الغربي النزيه واملن�صف �إال �أنهم
ميلكون الأدوات التي جتعل ت�صوراتهم قابلة لأن ت�صبح
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ات حم��ق��ق��ة ،ب��ي��ن��م��ا ال��ف��ك��ر ال�����س��ل��ف��ي ال��ع��رب��ي
ال��ذي يقابلهم حم��روم من ه��ذه الأدوات وال يقوى �سوى
على التنظري .وه��ذا �أم��ر يخالف الواقع -كما �أراه -فهل
احلركات ال�سلفية الإ�سالمية املتطرفة ال متلك الأدوات
وه��ي مكتفية بالتنظري؟ ب��ل ق��د ي���رون يف و���ص��ف الكاتب
�إهانه لن�ضالهم الذي كان كما يرونه قو ًال وفعال ،وتغيرياً
للمنكر بد ًءا من الل�سان وو�صو ًال للت�ضحية باجل�سد بغية
اجلهاد يف �سبيل اهلل .ويف مقابل كل ه�ؤالء ال يذكر الكاتب
ا�سماً واحداً لرواد ال�سلفية و�أبرز مفكريها.
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