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نزعات احلرية يف ظل �رصاع احل�ضارات
ب�سام الكلباين

عندما �أطلق البابا الراحل يوحنا بول�س الثاين نداءه من �أجل ن�صرة الإميان واحلرية ،ما ا�ستند يف ذلك �إال �إىل مترد نقابة الت�ضامن يف دانزيج ببولندا على
ال�سيطرة ال�شيوعية؛ لكن ذلك وافق فوز ريجان بالرئا�سة يف الواليات املتحدة ،والذي رفع �شعار �إ�سقاط «حمور ال�شر» من طريق حرب الف�ضا ،فقام االحتاد
ال�سوفييتي بحملته الأخرية للدفاع عن نف�سه ومع�سكره بالتوجيه بقمع الإ�ضرابات العمالية يف بولندا ،والقيام بانقالب �شيوعي يف �أفغان�ستان �سرعان ما �أر�سل
جيو�شه مل�ساعدته على ال�صمود .وكان ذلك هو الفخ الذي ا�ستدرج نف�سه �إليه ،والذي �سارع �إليه «املجاهدون امل�سلمون من كل حدب و�صوب ،تدعمهم الواليات
املتحدة ،ويثريون الكثري من نزعات احلرية بني �سكان �آ�سيا الو�سطى والقوقاز للخروج من النري ال�سوفييتي.
يذكر ر���ض��وان ال�سيد يف مقاله مبجلة «ال��ت��ف��اه��م»« ،ال�صراع
على الإ���س�لام يف زم��ن الهيمنة واخل��ي��ارات الأخ��رى يف الزمن
اجلديد» ،على �أن �إعالن غوربات�شوف ان�سحابه من �أفغان�ستان
يف ال��ع��ام  1987ك��ان انت�صاراً ل�ل�إ���س�لام على ال�شيوعية ،ففي
العام  1989انهار جدار برلني� ،إيذاناً بتحقق الآمال يف حترر
�شعوب �أوروبا ال�شرقية ،وما نفعت امل�شروعات الفيدرالية التي
حاولها غوربات�شوف ،فبد�أت اجلمهوريات الإ�سالمية يف �آ�سيا
الو�سطى باالنف�صال وحتول زعما�ؤها ال�شيوعيون �إىل اعتناق
القومية تارة �أو الإ�سالم باعتباره قومية الدول اجلديدة.
لقد كانت التوقعات كبرية وهائلة ،وانتظر الفاتيكان -كما
ان��ت��ظ��ر امل�����س��ل��م��ون� -أن ي�صبحوا ���ش��رك��اء ف��اع��ل�ين يف «ال��ن��ظ��ام
العاملي اجلديد»� ،إال �أن الأمر كان �صعباً على امل�سلمني؛ فهم ال
ميلكون قيادة دينية مركزية ،كما �أن منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
ظلت �ضعيفة الفعالية منذ �إن�شائها عام  1968على �إثر حرق
امل�سجد الأق�صى ،ونتيجة حلرب الكويت تع ّذر على اجلامعة
العربية االج��ت��م��اع على م�ستوى وزرائ��ه��ا ل�سنوات ،وتعطلت
م�ؤمترات القمة ،وظل العراق حما�صراً و�أ�ضيف �إليه ح�صار
ليبيا .بيد �أ َّن الأف��ظ��ع ك��ان احل��رب الدينية والثقافية التي
�ش ّنت على الإ�سالم يف �أو�ساط اليمني الأوروب��ي والأمريكي؛
باعتباره اخلطر الأخ�ضر الذي ح َّل حمل �-أو يحاول �أن يح َّل
حمل -اخلطر الأحمر ال�شيوعي ،ونتيجة لتلك ال�ضغوطات
ال��ث��ق��اف��ي��ة والأم��ن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ،ت��و ّق��ع ك��ث�يرون �أن يحدث
انفجار كبري يف بقاع �شتى من العاملني العربي والإ�سالمي،
فقد ن�شطت دعاوى و�أيدولوجيات «�صراع احل�ضارات» ،والتي
ر ّوج لها كثريون يف طليعتهم برنارد لوي�س ،ويف العام 1993
�أ�صدر هنتنجتون مقالته� :صراع احل�ضارات ،والتي حتولت
فيما بعد �إىل ك��ت��اب ع��ام  1996ج��اء ف��ي��ه� :إن الإ���س�لام ميلك
تخوماً دموية؛ �أي �أ ّن��ه دي��ن �أ�صويل يرف�ض الآخ��ر ويتم�سك
باخل�صو�صية ،ومييل �أت��ب��اع��ه ال�شديدو الإمي���ان ب��ه ملمار�سة
العنف �ضد �أبناء احل�ضارات والثقافات الأخرى.
لكن االنفجار امل��وع��ود ح��دث يف �أفغان�ستان التي ُن�س َيت بعد
خروج الرو�س منها عام  ،1989فدار �صراع على ال�سلطة بني
«املجاهدين» ،الذين �أزالتهم ب�سرعة حركة طالبان مب�ساعدة
باك�ستان املجاورة ،واحلركة نف�سها احت�ضنت تنظيم القاعدة
بزعامة �أ�سامة بن الدن ،والذي ط ّور تنظيماً جهادياً ت�صدى

للم�صالح وال�����س��ف��ارات الأم��ري��ك��ي��ة ب�إفريقيا و�آ���س��ي��ا ،ث��م �شنَّ
هجومه الكبري على ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ذات��ه��ا يف ال��ع��ام 2001
موجهاً �ضربة كبرية لهيبة �أمريكا ورموز هيمنتها ،ويف الوقت
ِّ
نف�سه �ضربة قاتلة لكل جهود امل�صاحلة �أو التوا�ؤم بني الإ�سالم
وعامل الع�صر ،وقد حدث ما كان متوقعاً وما كان غري متوقع،
فما ي�سمى باحلرب العاملية على الإرهاب (والتي �شارك فيها
العامل ك ّله بالفعل) انطلقت الحتالل �أفغان�ستان ،ثم الحتالل
ال��ع��راق املتعب باحل�صارّ � .أم��ا غري املتو ّقع متاماً فكان حرب
الأفكار التي جرى �ش ّنها على الإ�سالم مبا�شرة ،حتت �شعار �أن
ه�ؤالء الأ�صوليني �إمنا يكرهون «عامل الغرب» ب�سبب حرياته
وق��ي��م��ه الإن�����س��ان��ي��ة ،وط��ري��ق��ت��ه احل�����ض��اري��ة يف احل���ي���اة .وق��د
ا�ستخدمت يف احل��رب العاملية الثانية مئات مراكز الأبحاث
والبقاع اال�سرتاتيجية وما تركت �شيئاً يف الإ�سالم احلديث �أو
القدمي �إال وتناولته بالتحليل والتفكيك وال�شرذمة رامية �إىل
«حرمان الأ�صوليني العنيفني» من �أ�سلحتهم الفتاكة.
�إ َّن ال�����ض��غ��وط الع�سكرية والأم��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة يف
ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���ض��ي�ين دف��ع��ت �إىل ال��واج��ه��ة ب��ت��ي��ارات عري�ضة
طقو�سية و���ش��ع��ائ��ري��ة وت��ع��ب��دي��ة يف �أو����س���اط ع��ام��ة امل�سلمني،
وقد �ضربت هذه التيارات يف فورانها ما كان يعرف بالإ�سالم
التقليدي؛ �إ�سالم املذاهب وامل�ؤ�س�سات العريقة ،و�أول �آثار ذلك
ان��دم��اج الديني والتعبدي وال�شعائري يف ال��ع��ام وال�سيا�سي،
ومن �آثار ذلك االندماج حتول كل مظهر من مظاهر احلياتني
االجتماعية والعامة �إىل رموز ذات قد�سية متجددة ومكرورة،
والبحث دائماً يف جنبات النف�س والآخر عن ال�شرير واملت�آمر
وامل�شكوك يف �أمانته لدينه وعر�ضه ،والإعرا�ض عن ذلك الآخر
ال��ذي ب��دا نائياً وبعيداً و�شديد التن ّمر للإ�سالم وامل�سلمني.
ولأنّ الدين ذا الوجه التعبدي �ضار هو ال�سائد الأوحد؛ ف�إ َّن
�أعراف العي�ش والت�صرف و�أخالقياتهما توارت ،و�سقطت من
االعتبار ،بو�صفها ال تنتمي �إىل الأ�صالة الطهورية ،ولذا ف�إن
حركات التغيري التي انطلقت من تون�س وم�صر يف العامني
الأخ�يري��ن ،ك��ان��ت مفاجئة م��ن ك��ل وج���ه؛ فال�شبان املدنيون
(امل��ت��د ّي��ن��ون) ال���ذي �أط��ل��ق��وا و���ش��ارك��وا ف��ي��ه��ا حت��ول��وا ب�سرعة
قيا�سية �إىل جمهور زاخ��ر .وقد كانت لكل بلد خ�صو�صياته،
لكن العام وال�سائد �أنّ الأوائل يف هذه احلركات كانوا من �أبناء
الطبقات الو�سطى املتع ّلمة ،وقد �أ�ص ّروا على ال�سلمية املطلقة،

و�إن مل ي�ستطيعوا املحافظة عليها يف كل حال ،ولي�س ب�سبب ما
ووجهوا به فقط؛ بل ولأنهم �أرادوا حتقيق التغيري اجلذري.
� ّأم��ا املفاج�أة الثانية ،فكانت ال�شعارات التي رفعوها :احلرية
والكرامة والعدالة والدميوقراطية ومكافحة الف�ساد و�إقامة
ال�صالح .لقد ر�أى ك��ل امل��راق��ب�ين الأج��ان��ب يف ه��ذه احل��رك��ات
تغيرياً قيم ّياً و�أخالق ّياً ،ال يتفق مع ال�صورة التي ك ّونوها عن
املجتمعات العربية يف العقدين الأخريين ،يف هيامها التعبدي
وال�شعائري من جهة ،ويف دجمها للديني بالعام؛ �إذ مل ترتفع
يف حركات التغيري التي عرفت بالربيع العربي �أي �شعارات
دينية ،حتى عندما دخلت الأح��زاب الدينية/ال�سيا�سية على
خط تلك التحركات ودفعت بجماهريها �إىل امليادين.
�أول مظاهر التغيري و�أك�ثره��ا دالل��ة �أن��ه يف الزمن املنق�ضي،
ف���إن ال�����ص��راع على الإ���س�لام ك��ان دائ���راً ب�ين �أق��ط��اب الهيمنة،
واحلركات اجلهادية والأ�صوليةّ � ،أما اليوم ف�إنه �صراع داخلي
ب��ح��ت؛ �أو �شبه ب��ح��ت .مبعنى �أن نا�سنا وح��ده��م ت��ق��ري��ب��اً هم
الذين يقررون فيه .وهو �صرا ٌع زاخر وقد يكون �أ�شد هو ًال من
ال�صراع ال�سابق؛ لكن املجتمعات العربية هي التي تف�صل فيه
وبطرائق �سلمية ،تتح ّول بالتدريج �إىل �آلياتٍ منتظمة.
�إ َّن الإيهام ب�أن الدين ميلك نظرية ثابتة وموحاة يف ال�سيا�سة
واالجتماع واالقت�صاد وت�سيري �أمور الدولة ،لهو تكليف للدين
والإن�سان ال يطاق .وقد كان ذلك �شعاراً من موقع املعار�ضة
وامل��ق��اوم��ةّ � ،أم���ا ال��ي��وم ف����إن نا�سنا ه��م ال��ذي��ن ميتلكون �سائر
اخل��ي��ارات يف ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع ،وه��م م�سلمون
خمل�صون لدينهم ،ولي�سوا بحاجة �إىل �إيكال �ش�ؤونهم العامة
لفئة حتكمهم با�سم الدين ،وتقرر عنهم باعتبار �أنها تعرف
من وح��ي اهلل و�إرادت���ه ما ال يعرفونه� ،أو متلك حق التقرير
يف الدين وال�ش�أن العام دونهم ،العتبارات الن�سب �أو املن�صب
�أو طموح اال�ستئثار بالدين وال��دول��ة م��ع��اً.وخ��ت��ام��اً ن���ؤك��د �أ َّن
التجربة الأمريكية احلديثة يف ف�صل الدين عن الدولة مل
ت��ك��ن م��ن �أج���ل ح��م��اي��ة ال��دول��ة ،ب��ل م��ن �أج���ل ح��م��اي��ة ال��دي��ن؛
فبح�سب الد�ستور الأمريكي ال ي�ستطيع الكوجنر�س �أن ي�شرع
يف �أمرٍ ديني ،وتلك غاية هدفت �إىل عدم تف ّرد جه ٍة ما بالف�صل
يف �أم���ور ال��دي��ن .فالدين �ضمري املجتمع ،والتناف�س با�سمه
ي�شرذمه وي�شرذم املجتمع وعباداته ومنظومته القيمية.
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