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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري
مِ ن امل�صادر الأجنبية املهمة التي تناولتْ عُمان �أي�ضا :كتابات ِّ
املب�شر
الأم��ري�ك��ي امل�ع��روف �صمويل مارينا�س زومي��ر ()1952-1867؛ حيث
�أ�سَّ �س زومير -وباال�شرتاك مع جيم�س كانتاين« -الإر�سالية الأمريكية
العربية» يف نيوجري�سي� ،سنة  ،1889وكانت يف بدايتها م�ستقلة ،لكنها
يف �سنة  1994تبنتها ودعمتها الكني�سة الربوت�ستانتية يف �أم��ري�ك��ا،
وانطلقت الإر��س��ال�ي��ة م��ن ه��دف حت��وي��ل ال�ع��رب �إىل امل�سيحية ،لكنها
الحقا ك َّر�ست جهودها للخدمات الطبية والتعليمية.
• «الإ�سالم الدميقراطي املدين ..ال�شــركاء
• «الإ�سالم ال�سيا�سي والدميقراط َّية»
• «امل�س�ألة الإ�سالمية بفرن�سا»
فتحتْ الإر�سالية �أوَّل فرع لها يف الب�صرة �سنة  ،1889ويف �سنة 1892
واملوارد والإ�سرتاتيج َّيات»
• ريكاردو ريدايللي
• برنارد غودارد
فتحت فرعا �آخ��ر لها يف البحرين ،وب ��د�أت عملها يف ُع�م��ان بت�أ�سي�س
• �شرييل بينارد
«م�ست�شفى ال َّرحمة» يف مطرح �سنة  ،1909بقيادة الدكتور جون �شارون
طوم�س .وقد قام �صمويل زومير برحلتني يف عُمان؛ الأوىل كانت يف
مار�س �سنة 1900؛ حيث انطلق من ال�شارقة �إىل �شنا�ص حتى و�صل
�صُ حار ،والثانية كانت يف م��ار���س �سنة  ،1901ب��د�أه��ا م��ن �أبوظبي �إىل
الربميي ،حتى �صُ حار.
ون�شر زومير عدة �أعمال تتعلق برحالته يف عُمان واجلزيرة العربية؛
لعل من �أهمها :كتابه «اجلزيرة العربية :مهد الإ�سالم» ،ظهر يف لندن
�سنة  .1900كما ن�شر رح�لات��ه يف بع�ض ال��دوري��ات؛ ومنها« :الأب ��واب
املفتوحة يف عُمان..اجلزيرة العـربية» ،ظهرت يف «املجلة التب�شريية
للعامل» �سنة  ،1901و«ثالث رحالت يف �شمال عُمان»ُ ،ن�شرت يف «املجلة
ْ
ظهرت يف
اجلغرافية�س �سنة  ،1902و«عُمان و�شرق اجلزيرة العربية»،
«ن�شرة اجلمعية اجلغرافية الأمريكية» �سنة  ،1907و«مالحظات حول
عُمان» ُن�شرت يف «املجلة اجلغرافية الوطنية» �سنة .1911
و ُي�ح�دِّد زومي��ر هدفه من كتابته ح��ول عُمان ب�أنه يُريد �أن ِّ
يو�ضح
• «الإ�ســــالم والعلمان َّية» • «الدميقراط َّية �أ�شدُّ ال�صادرات • «م�سائل التعدُّ د واالختالف يف • «جيوبوليتيك الدم ..الت�أريخ الأ�سري «امل ��دى ال��ذي تنفتح فيه الأب ��واب هـنا ،للعمل التب�شريي ب�ين ه ��ؤالء
اجلبليني والريفيني الب�سطاء ال��ذي��ن لي�س لديهم �شيء م��ن تزمُّ ت
واجلغرافيا املت�صدِّ عة»
الأنظمة الليربال َّية الغرب َّية»
الأمريك َّية فتكا»
• �أوليفييه روا
امل�سلمني الآخ��ري��ن» .وي�ح��دث زومي��ر ع��ن ج�ه��ود الإر��س��ال�ي��ة يف عُمان
مطر
�سايد
ال�صايف �سعيد
• ّ
•
• وليام بـلوم
ُم�ؤ ِّكدا �أ َّن �إعطاء دواء لطفل �أو «كينني» مل�صاب مبالريا ،ف�إ َّن ذلك يعني
�شيئاً عظيماً بالن�سبة للعـربي�« .إنه ال يوجد �شك يف �أ َّن كل واحد من
�أهل القرى التي على ال�ساحل لديه ا�ستعداد لتقبُّل �أي جهد تب�شريي»،
كما يزعم .ومن الدالئل التي ي�سوقها على ذلك كرثة مبيعاتهم من
كتب الديانة امل�سيحية؛ ففي العام  1899كله ِبيْعت من كتبهم -كما
يدعي -خم�سمائة كتاب فقط ،من مركز م�سقط لكل عُمان ،على حني
بيع منها يف ت�سعة �أ�شهر فقط م��ن رحلتهم �سنة 1901م ،نحو 1336
كتاباً� ،أي �أكرث من �أي عام م�ضى .ويف بع�ض املدن التي مل يزرها �أحد،
بيع من كتبهم -كما يقول -يف يوم واحد مائة كتاب تقريباً.
ويذ ُكر �صمويل زومير �أ َّن عُمان ب�شكل عام كانت -تاريخيًّا و�سيا�سيًّا
وجغـرافيًّا� -أكرث �أج��زاء اجلزيرة العـربية عُزلة ،ما عدا م�سقط التي
ك��ان��ت «ع�ي��ون�ه��ا مفتوحة ع�ل��ى ال�ع��امل ال��وا� �س��ع» .ويقتب�س زومي ��ر من
الكولونيل الربيطاين �صمويل مايلز ،قوله بتقدير عالٍ عن العربي
العُماين�« :إنه �صريح وب�سيط يف عاداته ،ومتحرر من التباهي والكرب».
• «الفاتيكان ورق�صة التاجنو..
• «الإ�سالم وم�ستقبل الت�سامح»
• «�صعود الدولة الإ�سالم َّية« :داعــ�ش» • «وثائق عن �أوقاف الأمـاكن املقد�سة يف وينقل عنه قوله �أي�ضا�« :إنني دائماً مُقدِّر للعرب ،وممنت حلما�ستهم
الإ�سالم»
فران�سي�س»
البابا
زمن
يف
الكــني�سة
»
اجلديدة
نية
ال�س
والثورة
ُّ
• �سام هاري�س وماجد نواز
وت�ضحيتهم نيابة عني� .إنهم ال يت�ضجرون من التعب وع��دم الراحة
�سكاراموت�سي
ياكوبو
كوكربن
باتريك
•
•
• لوي ما�سينيون
الذي ن�سببه لهم ،ويبدون �أنهم يعدون �أمننا وراحتنا مو�ضع اهتمامهم
الرئي�سي» .وي�ؤكد زومير هذه ال�شهادات التي نقلها عن مايلز ،قائال:
«وخربتنا يف رحلتنا اجلديدة يف هذا البلد املن�سي ت�ؤكد هذا».
hilalalhajri@hotmail.com
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امل�س�ألـــــة الإ�ســــ
ُم َّمد احلدَّ اد*
قبل تقدمي هذا الكتاب ال�صادر منذ ب�ضعة �أ�شهر ،جتدر الإ�شارة �إىل مالحظتني متهيديتني لو�ضع القارئ يف �سياق املو�ضوع الذي يتناوله:
�أ ّوال :ت�شهد �أوروبا حالي ًا جد ًال غري م�سبوق يتع ّلق بالعالقة بالإ�سالم ،وينبغي �أن نتابع ّ
بدقة تطورات هذا اجلدل وتبعاته الثقاف ّية وال�سيا�سية؛ لأن �أوروبا
ت�ضم عددا من امل�سلمني يقدر بني � 40إىل  50مليون �شخ�ص؛ منهم حوايل � 15إىل  18مليون يقيمون يف االحتاد الأوروبي .وتتم َّيز �أوروبا بعالقات خا�صة مع
بلدان املغرب العربي وم�صر ،كما �أن البلدان اخلليجية قد �سعت يف الع�شرية الأخرية �إىل متتني عالقاتها ب�أوروبا يف �إطار تنويع العالقات اخلارجية دبلوما�سيا
واقت�صاديا.
وتعترب فرن�سا البلد املوجه لهذه العالقة لأنها ت�ضم حوايل  4.5مليون م�سلم ،وهذا �أكرب عدد داخل بلدان االحتاد .ويف فرن�سا �أي�ضا� ،شهد �أق�صى اليمني
املعادي للم�سلمني جناحات كربى يف االنتخابات واقرتب �أكرث من مرة من احل�صول على الأغلبية ،م�ستفيدا من عوامل كثرية منها ت�صاعد كراهية الإ�سالم
(الإ�سالمفوبيا) .لكن من جهة �أخرى �أ�صبح وزن امل�سلمني قويا �سيا�سيا واجتماعيا ،بل �أي�ضا ثقافيا وريا�ضيا؛ لذلك يرى العديد من املراقبني �أن العالقة بني
�أوروبا والإ�سالم �ستتحدد بنتائج الو�ضع الفرن�سي.

ول �ئ��ن ك��ان��ت �أزم� ��ة امل�ه��اج��ري��ن ق��د ج�ع�ل��ت �أمل��ان �ي��ا تختطف
الأنظار بدورها يف الأ�سابيع الأخ�يرة ،فال نن�سى �أن حدود
ب �ل��دان االحت ��اد م�ف�ت��وح��ة ع�ل��ى بع�ضها ال�ب�ع����ض مب��ا يجعل
الق�ضايا متداخلة �إىل �أبعد احلدود.
ثانيا :كل بلدان االحتاد الأوروب��ي بلدان علمانية ،ال ميكن
فيها للحكومات �أن تتدخل مبا�شرة يف ��ش��ؤون الأدي ��ان ،بل
تكتفي يف �أح�سن احل��االت بالتنظيم والتن�سيق مع الهيئات
الر�سمية املمثلة للأديان ،وهذا ما يدعى بنظام «الكونكردا»
(ال�ت�ع��اق��د) ال��ذي طبق م��ع الكنائ�س امل�سيحية ث��م ا�ستلهم
لتنظيم العالقة م��ع الأدي ��ان الأخ ��رى .بيد �أن الإ��س�لام ال
يت�ضمن كني�سة �أو هيئة موحدة لتمثيله ،ال يف �أوروب ��ا وال
يف غريها ،لذلك حملت م�س�ألة تنظيم ال�ش�ؤون الإ�سالمية
�إ�شكاالت عديدة مل جتد لها املجتمعات الأوروب�ي��ة احللول
الناجعة.
ون�شري على �سبيل املثال �إىل �أ َّن امل�سلمني من حقهم مبقت�ضى
مبد�أ احلرية الدينية �أن تكون لهم م�ساجد وجوامع ،لكن
م��ن جهة �أخ ��رى متنع ال�ق��وان�ين العلمانية احل�ك��وم��ات من
امل�ساهمة يف ب�ن��اء دور ال�ع�ب��ادة للم�سلمني وغ�يره��م .و�إىل
حد نهاية الثمانينيات من القرن الع�شرين كانت امل�ساجد
واجل��وام��ع ت�شيد ب��رع��اي��ة دول �إ��س�لام�ي��ة ،خ��ا��ص��ة اجل��زائ��ر
وامل�غ��رب وبع�ض دول اخلليج .لكن العديد م��ن احلكومات
الأوروبية �أ�صبحت ت�ضيق هذه الإمكانية من منطق احرتام
�سيادتها الداخلية ،يف حني ما فتئ ع��دد امل�سلمني يتعاظم
لأ� �س �ب��اب م �ت �ع��ددة (ال �ت �ط��ور ال ��دمي �غ ��رايف ،ع ��دد الأب� �ن ��اء يف
الأ��س��رة امل�سلمة ال��ذي يتجاوز دائ�م��ا امل�ع��دل ال�ع��ام ،توا�صل
الهجرة ب�أ�شكال خمتلفة رغم الإعالن الر�سمي عن توقفها
يف ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات�...إل��خ) .فكيف ميكن التوفيق ب�ين حقوق
امل�سلمني يف �أداء �شعائرهم وفقدان املوارد املالية ال�ضرورية
لتجميد هذه احلقوق ،ال�سيما �إذا �أخذنا بعني االعتبار �أن
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اجل��ال�ي��ات امل�سلمة يف �أوروب� ��ا ه��ي يف ال�غ��ال��ب م��ن الطبقات
املتو�سطة وال�ف�ق�يرة؟ ه��ذا مثال م��ن ع�شرات الأم�ث�ل��ة على
ال�صعوبات املطروحة لتنظيم احل�ضور الإ�سالمي يف �أوروبا،
ول�ق��د �أدى تراكمها على م��دى ع�ق��ود �إىل ان�ف�ج��اره��ا دفعة
واح��دة يف جدل �سيا�سي وجتاذبات اجتماعية تت�سم باحلدة
يف العديد من الأح�ي��ان ،ال�سيما وق��د �أ�صبحت موظفة من
حركات و�أحزاب �أق�صى اليمني التي �أ�صبحت تهدد الأحزاب
التقليدية.
لعلنا ُندرك من خالل هاتني املقدمتني املو�ضحتني لل�سياق
�أه �م �ي��ة ه ��ذا ال �ك �ت��اب ال ��ذي �أل �ف ��ه ب ��رن ��ارد غ� � ��ودارد ،ال�ك��ات��ب
احلائز على �شهادة يف علم االجتماع الديني ودبلوم اللغات
من معهد اللغات ال�شرقية .والأه��م �أن الكاتب ك��ان مكلفا
يف وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة بتن�سيق ال �� �ش ��ؤون الدينية
للم�سلمني من � 1997إىل  ،2014حتى �إنه كان يلقب بـ»مو�سيو
�إ�سالم» يف وزارته .ذلك �أن فرن�سا العلمانية لي�س فيها وزارة
لل�ش�ؤون الدينية و�إمنا تلحق �إدارة هذه ال�ش�ؤون بالداخلية.
وكان الكاتب قد �شارك �سابقا يف عدة م�صنفات يف املو�ضوع،
منها م�شاركته يف و�ضع «املعجم اجليو�سيا�سي للإ�سالموية»
ال�صادر �سنة  2009ب�إ�شراف �أنطوان �صفري ،والأهم منه كتابه
«امل�سلمون يف فرن�سا :ال�ت�ي��ارات وامل��ؤ��س���س��ات وامل�ج�م��وع��ات»
ال���ص��ادر �سنة  2007مب���ش��ارك��ة �سليفي تو�سيغ (Sylvie
 ،)Taussigويعترب كتابه اجلديد ال��ذي نقدمه يف هذا
املقال م�ساهمة يف عر�ض و�ضع الإ�سالم وامل�سلمني والق�ضايا
العالقة يف عالقتهم باجلمهورية التي ت�أ�س�ست على قواعد
علمانية.
ويرى الكاتب �أ َّن احل�ضور الإ�سالمي يف فرن�سا خا�صة ،ويف
�أوروبا عامة ،قد �شهد حتوال نوعيا يف الت�سعينيات من القرن
الع�شرين ،لأنه انق�سم ح�سب ر�أيه �إىل ثالثة تيارات كربى،
�أو ثالث «ديناميكيات» كما يدعوها؛ فيق�سم كتابه �إىل ثالثة

�أجزاء يفرد يف كل جزء تيارا من هذه التيارات .فيطلق على
التيار الأول «تيار الهوية» ،ويرى �أن تطور ح�ضور امل�سلمني
و�شعورهم بقلة االهتمام بهم قد دفع جزءا كبريا منهم �إىل
التعبري ع��ن مت�ي��زه بهويته الدينية يف بلد ت�ق��وم فل�سفته
ال�سيا�سية على املواطنة املجردة من ق�ضايا الهوية .وعلى
ه��ذا الأ�سا�س �شهدت «التجارة احل�لال» مثال تطورا كبريا
منذ الت�سعينيات؛ �إذ ي�شري تقرير �صدر �سنة  2011عن املعهد
الفرن�سي للإح�صاء �إىل �أن  %60من امل�سلمني امل�ستجوبني
يقولون �إنهم ال ي�شرتون اللحوم �إال يف املتاجر التي تعتمد
القواعد الإ�سالمية يف الذبح (اللحوم احلالل ،كما ت�سمى
يف �أوروبا).
وي �ع��ر���ض ال �ك��ات��ب بتف�صيل م��ا �أث ��ارت ��ه ه ��ذه ال �ظ��اه��رة من
تغريات عميقة .فما هي مثال اجلهة املخولة لتحديد اللحم
احل�ل�ال؟ ع�ن��دم��ا ك��ان ع��دد امل�سلمني حم ��دودا ،ك��ان جامع
باري�س هو املرجع يف منح �صفة احلالل للمتاجر الإ�سالمية،
لكن م��ع تنامي ه��ذه الظاهرة مل تعد �إدارة اجل��ام��ع ق��ادرة
على ذل��ك ،ون���ش��أت م�ؤ�س�سات �أخ ��رى مرتبطة مبجموعات
منا�ضلة �أو م�شاريع جتارية .وقد خ�شيت ال�سلطات الفرن�سة
�أن تتحول جت��ارة اللحم احل�لال �إىل و�سيلة لتمويل بع�ض
اجل�م��اع��ات امل�ن��ا��ض�ل��ة �أو رمب ��ا امل�ت�ط��رف��ة ،ف�سعت �إىل �إع ��ادة
احتكار جامع باري�س لهذه املهمة .لكن يف الأث�ن��اء ظهرت
م��ؤ��س���س��ات جت ��اري ��ة �إ� �س�لام �ي��ة ال ت�ك�ت�ف��ي ب��ال��ذب��ح احل�ل�ال،
و�إمنا تتوىل عملية الإنتاج منذ البداية وتعمل على �أ�سا�س
اقت�صادي حديث ،فا�صطدمت مب�شاكل �أخرى مثل جمعيات
الرفق باحليوان �أو القواعد ال�صحية املفرو�ضة على هذا
النوع من الن�شاطات.
وي� �ب�ي ِّ�ن ال �ك ��ات ��ب ب��ال�ت�ف���ص�ي��ل ك �ي��ف ت �ع��اظ��م ه� ��ذا ال�ن���ش��اط
االقت�صادي و�أ�صبح حمل تنازع بني جهات �إ�سالمية متعددة،
واح �ت��ارت احل�ك��وم��ة الفرن�سية يف حت��دي��د ال�ط��ري�ق��ة املثلى
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ـــــــالمية بفرن�ســــا
َّ

لتنظيمه .ثم دخلت �أوروبا على اخلط عندما طالبت «اللجنة
الأوروبية لتحديد املوا�صفات» بتوحيد املوا�صفات الأوروبية
للحم احل�لال ،ال�سيما بعد �أن �أ�صبحت �أوروب��ا تورد كميات
�ضخمة من اللحم احل�لال من ماليزيا كما ت�صدر فرن�سا
كميات من اللحم احلالل �إىل بلدان اخلليج .و�إىل حد الآن
مل يح�صل اتفاق م َّكن من حتديد ه��ذه ال�ضوابط� ،شرعيا
وقانونيا ،وتوجد عدة جهات �إ�سالمية متناف�سة على منح
�شهادات الت�صديق غالبا ما تطعن يف بع�ضها البع�ض .بيد
�أن امل�سلمني قد جنحوا �أي�ضا يف فر�ض فكرة اللحم احلالل
وج�ع�ل��وا ال�ه�ي�ئ��ات الر�سمية الأوروب �ي ��ة ت�ت�ح��اور معهم عند
�ضبط امل��وا��ص�ف��ات ،وع�ب�روا ب��ذل��ك ع��ن متيزهم بقواعدهم
اخلا�صة.
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ل�ن�ب�ين منهجية ال�ك�ت��اب ال �ت��ي تتميز ب�ج��ان�ب�ه��ا التف�سريي
وامليداين .فالكتاب ال يخو�ض يف جمردات وق�ضايا نظرية،
فل�سفية �أو دي�ن�ي��ة ،ل�ك�ن��ه يعك�س جت��رب��ة ك��ات�ب��ه يف متابعة
ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الإ�� �س �ل�ام واجل �م �ه ��وري ��ة م ��ن خ �ل�ال ق���ض��اي��ا
ميدانية وا�ضحة ،دون �أن تغيب عن �أنظاره الدوافع اخلفية،
مثل الأرباح ال�ضخمة املرتتبة على هذه التجارة �أو املناف�سة
ب�ين ت�ي��ارات خمتلفة لال�ستفادة م��ن ه��ذه الأرب� ��اح .بيد �أن
ال �ك��ات��ب ي ��رى �أن ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ،وظ ��واه ��ر �أخ� ��رى ع��دي��دة
عر�ضها يف ك�ت��اب��ه ،ت��دخ��ل يف �إط ��ار �سعي امل�سلمني لت�أكيد
هويتهم ومتيزهم داخل املجتمع الذي يعي�شون فيه ،ولذلك
جمع هذه الظواهر حتت عنوان جامع هو �إ�سالم الهوية.
ويف م�ق��اب��ل ه ��ذا ال �ت �ي��ار ،ي���ض��ع ال�ك��ات��ب م��ا ي��دع��وه ب��إ��س�لام
القطيعة ،وي�صفه ب�أنه �إع�لان للتمرد على قواعد املجتمع
ول �ي �� ��س جم� ��رد ت ��أك �ي ��د ل �ه ��وي ��ة خم �� �ص��و� �ص��ة ت �ت �ع��اي ����ش م��ع
امل�ج�ت�م��ع وت�ت�ف��اع��ل م��ع م�ك��ون��ات��ه الأخ � ��رى .وي ��رى �أن ��ه ب��د�أ
م��ع ن�شر ال�سلفية وال��وه��اب �ي��ة ،واع �ت �ن��اق ه ��ذه ال��دع��وة من
بع�ض الفرن�سيني املتحولني للإ�سالم ،وانت�شاره يف بع�ض
الأح �ي ��اء والأو� �س ��اط ال�ف�ق�يرة .وق ��د ت�ط��ور ه ��ذا ال�ت�ي��ار من
االلتزام الذاتي �إىل الت�سي�س لينتهي �إىل اخلاليا اجلهادية.
فااللتزام الذاتي متثل يف �إ�صرار البع�ض مثال على ارتداء
القمي�ص الأبي�ض يف �أماكن العمل ومنع البنات من ح�ص�ص
ال��ري��ا� �ض��ة وف �ت ��ح ب �ي ��وت � �ص�ل�اة غ�ي�ر ق��ان��ون �ي��ة يف الأح �ي ��اء
ال�شعبية .وقد ت�سي�س هذا التيار بفعل مناف�سته للإ�سالم
الفرن�سي التقليدي ال��ذي يعترب ام �ت��دادا ل�ب�ل��دان املهجر،
خا�صة املغرب واجلزائر وتركيا وبع�ض البلدان الإفريقية،
وهو ال��ذي تعودت احلكومات الفرن�سية بالتعامل معه .بل
�إنَّه �أ�صبح يناف�س �أي�ضا اجلمعيات املح�سوبة على «الإخوان
امل���س�ل�م�ين» وق ��د دخ �ل��ت احل �ك��وم��ات الأوروب� �ي ��ة يف ال�ت�ع��ام��ل
معها يف العقدين الأخريين ولو ب�صفة غري مبا�شرة ،لأنها
�أ�صبحت تخ�شى �أكرث ف�أكرث ظهور اخلاليا اجلهادية .ويرى
الكاتب �أن هذه اخلاليا تن�ش�أ يف الغالب من �أتباع هذا التيار،

و�إن مل يكن كل �أتباعه من اجلهاديني.
ي�شجع �أتباعه �إىل حد الت�سعينيات
ويف حني كان هذا التيار ِّ
القرن الع�شرين على مغادرة البلدان الأوروبية باعتبارها
ب �ل ��دان ك �ف��ر ،واال� �س �ت �ق ��رار يف ال �ب �ل ��دان الإ� �س�ل�ام �ي ��ة؛ فقد
�أ�صبح ال�ي��وم يدعو �إىل «اح�ت�لال» ه��ذه البلدان م��ن خالل
ال�سيطرة على امل�ساجد وم��دار���س تعليم ال �ق��ر�آن ومتاجر
احل �ل�ال .وق ��د ق��ام��ت ف��رن���س��ا �سنة  2014بت�أ�سي�س «م��رك��ز
ال��وق��اي��ة �ضد االن �ح��راف��ات الطائفية املرتبطة ب��الإ��س�لام»
كما فتح االحت��اد الأوروب ��ي اعتمادات مالية مهمة لدرا�سة
ظاهرة «الراديكالية» ،مع الت�شديد على متييز الطائفية
واجلهادية عن الإ��س�لام ذات��هَ .ب ْيد �أن التخوف من انت�شار
الدعوات اجلهادية داخل �أوروبا ذاتها �أ�صبح حمددا �أ�سا�سيا
لل�سيا�سات الأوروبية عامة والفرن�سية خا�صة .ولقد كانت
�سنة � 2015سنة مف�صلية ب�سبب العمليتني الإره��اب�ي�ت�ين
ال�ضخمتني اللتني �شهدتهما فرن�سا ،وق��د ت�أكد معهما �أن
اخلطر حقيقي و�أن الأ�ساليب والو�سائل امل�ستعملة �سابقا مل
يعد جمديا .وعلى هذا الأ�سا�س ،يقدم الكاتب نقدا مط َّوال
للمجل�س الفرن�سي للديانة الإ�سالمية ( ،)CFRMوقد
ت�أ�س�س مببادرة من الرئي�س ال�سابق نيكوالي �ساركوزي �سنة
 2003لي�صبح املمثل الر�سمي للم�سلمني بفرن�سا ،و�ساهم
الكاتب �شخ�صيا يف توفري ظروف �إن�شائه� ،إال �أنه يراه اليوم
عاجزا عن اال�ضطالع ب�أهدافه ،ومنها توجيه حوايل 2300
م�سجد موزعة على كل الرتاب الفرن�سي .مع مالحظة �أن
هذا العدد قد تطور ب�سرعة على مدى الع�شريات ال�سابقة؛
�إذ مل يكن عدد امل�ساجد يتجاوز ب�ضعة مئات يف ال�سبعينيات،
ثم بلغ  500م�سجد �سنة  ،1985لريتفع �إىل � 1200سنة 1992
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ثم � 1600سنة  2004ويبلغ حاليا الرقم املذكور.
ُيحيلنا عدد امل�ساجد �إىل التيار الثالث ح�سب تقييم الكاتب
وهو تيار الأغلبية التي ال ترغب يف �أكرث من �أداء واجباتها
الدينية؛ فرغم ارت�ف��اع ع��دد امل�ساجد مثال ف�إنه يظل غري
قادر على ا�ستيعاب �أعداد امل�سلمني .ويقدر �أن فرن�سا حتتاج
�إىل �أكرث من �ألف م�سجد �إ�ضايف لتحقيق املطلوب ،لكن غلبة
�صورة الت�سي�س والعنف �أ�صبحت عائقا �أم��ام امل�سلمني� ،إذ
�أ�صبح كل م�شروع جديد لبناء م�سجد يفتح جمادالت �سيا�سة
وت�ستغله ج�م��اع��ات �أق���ص��ى ال�ي�م�ين لإذك� ��اء الإ��س�لام��وف��وب��ا
(كراهية الإ�سالم) والتلويح بالغزو الإ�سالمي لأوروبا ،مبا
يجعل ر�ؤ�ساء البلديات متحفظني يف منح رخ�ص البناء.
احلقيقة �أ َّن كتاب برنارد غودارد يقدم �صورة دقيقة وواقعية
وميدانية للح�ضور الإ�سالمي يف فرن�سا ،وهو ال ي�ستدعي
ال�ك�ث�ير م��ن ال�ن�ق��ا���ش؛ لأن ��ه ع��ر���ض للمعلومات وامل�ع�ط�ي��ات
�أك�ثر منه خو�ض يف ق�ضايا نظرية جم��ردةَ ،ب ْيد �أ َّن��ه ُي�شكل
كنزا من املعطيات الدقيقة التي جمعها الكاتب من خالل
عمله الطويل يف مكتب ال�ش�ؤون الدينية ب��وزارة الداخلية
الفرن�سية ،وه��و مرجع ��ض��روري مل��ن �أراد �أن يفهم حقيقة
احل���ض��ور الإ� �س�لام��ي يف �أوروب � ��ا وامل���ش��اك��ل احل�ق�ي�ق�ي��ة التي
يعي�شها امل���س�ل�م��ون ه �ن��اك ،و�أي �� �ض��ا امل���ش��اك��ل ال�ت��ي تواجهها
احلكومات الأوروبية يف تنظيم ال�ش�ؤون الإ�سالمية يف �إطار
القوانني والت�شريعات العلمانية.
وم��ن ه��ذا املنظور ،ميثل الكتاب وثيقة تدفع �إىل التفكري
امل �� �ش�ت�رك وال �ب �ح ��ث ع ��ن ح �ل ��ول ت��ر� �ض��ي ال �ط ��رف�ي�ن ومت�ن��ع
االلتجاء �إىل الراديكالية والعنف وت�ضع حدا للإ�سالمفوبيا
املتنامية يف املجتمعات ال�غ��رب�ي��ة .وب ��دال �أن يتمحور ح��وار
الأدي��ان على ق�ضايا عامة تتكرر يف كل املنا�سبات ،ف��إن من
املفيد �أن يتجه �إىل البحث يف الأمور التف�صيلية واال�ستفادة
م��ن التجارب الناجحة واق�ت�راح احل�ل��ول املبتكرة للق�ضايا
العالقة ،فال نن�سى �أن الق�ضايا يف النهاية �إمنا هي ق�ضايا
كائنات ب�شرية تعرب عن وجودها وكرامتها ،رغم �أن بع�ض
الأق�ل�ي��ات ت�سعى ال�ستغالل ال�شعور بال�ضيم لتوظيفه يف
م�شاريع هيمنة �أو اال�ستفادة منه جتاريا �أو حتويله �إىل عنف
و�إره ��اب .ول�ق��د �أ�صبح الإ� �س�لام ج��زءا ال يتجز�أ م��ن �أوروب ��ا
وه��ذا واق��ع ال رجعة فيه ،ويظل التحدي اليوم متمثال يف
�إيجاد �سبل التوافق ال�سل�س بني الدين الثاين يف �أوروبا من
حيث عدد الأتباع واملنظومة ال�سيا�سية الأوروبية التي لها
خ�صائ�صها وثوابتها التاريخية.
----------------------------- الكتاب :امل�س�ألة الإ�سالمية بفرن�سا. امل�ؤلف :برنارد غودارد. النا�شر :باري�س ،من�شورات فايارد.2015 ،* ا�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة لالديان
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الإ�سالم الدميقراطي املدين ..ال�شـــ

ال�سيا�سة الأمريك َّية ب َو ْ�صفه تقرير ًا �صادر ًا عن م� َّؤ�س�سة «راند» الأمريك َّية -الذراع البحثية �شبه الر�سمية
ُ
كتاب «الإ�سالم الدميقراطي املدين» َّ
موجه �إىل �صانع ِّ
ٌ
واحدة من �أكرب باحثي م� َّؤ�س�سة «راند» الأمريك َّية ،من�ساو َّية الأ�صل ،وحا�صلة
للإدارة الأمريك َّية والبنتاجون بوجه خا�ص -وامل�ؤ ِّلفة هي الباحثة �شرييل بينارد،
على درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�س َّية من اجلامعة الأمريك َّية يف بريوت ،زوجة الدبلوما�سي زملاي خليل زاد ،الأفغاين الأ�صل ،والذي عمل �سفريا للواليات
املتحدة الأمريك َّية يف ٍّ
يهم يف البداية �صانع القرار الأمريكي الباحث عن
كل من �أفغان�ستان والعراق .وما دام هذا الكتاب ذا طابع ر�سمي �أ�شبه بالتقرير ،ف�إنه ُّ
�أدوات ت�ساعده على و�ضع �إ�سرتاتيج َّيات معينة للتعامل مع العامل الإ�سالمي بكل تناق�ضاته و�صراعاته ،التي ت�شكل حا�ضره وم�ستقبله.
ول�ك��ن م��ا دام ق��د ظ�ه��ر ال�ك�ت��اب �إىل ال �ق��ارئ ال�ع��رب��ي ،ف��إن��ه مُطالب
بفح�ص حم �ت��واه ،واالط �ل�اع ع�ل��ى تفا�صيل ال�ب�ي��ان��ات ال� ��واردة فيه،
ُّ
وتبي املعطيات واملقرتحات واملعاجلات ،ومن ث َّم حماولة فهم ذلك،
وت��و��ض�ي��ح م��ا ُي�ك��ن ل��ه �أن ي ��دور يف ك��وال�ي����س ال�سيا�سة الأم��ري�ك� َّي��ة،
واتخاذ القرار املنا�سب من قبل م�ؤ�س�سات البحث العلمي ،وامل�ؤ�س�سات
الثقافيَّة والفكريَّة العربيَّة والإ�سالميَّة .ف��إذا كان من ح ِّق الإدارة
الأمريكيَّة وم�ؤ�س�ساتها البحثيَّة �أن حتدِّد مالمح �شريكها الإ�سالمي
املالئم ،ف�إن على امل�ؤ�س�سات الثقافيَّة الإ�سالميَّة �أن حتدِّد ما يُالئم
�شعوبها؛ كونها الأقرب �إىل روح اهتماماتهم و�إدراك م�شكالتهم.
ي�ب�ت� ُ
�دئ ال �ك �ت��ابُ بت�صنيف امل���س�ل�م�ين �إىل �أرب �ع ��ة �أ� �ص �ن��اف م��ن حيث
ر�ؤيتهم للق�ضايا املركزيَّة املت�ش ِّكلة يف الفكر الإ�سالمي؛ فال�صنف
الأول الأ�صوليُّون الراف�ضون لقيم الدميقراطيَّة والثقافة الغربيَّة
املعا�صرة ،ويبحثون عن �سلطة ملتزمة بتطبيق ر�ؤيتهم لل�شريعة،
وهم تياران� :أ�صوليُّون ن�صو�صيُّون متج ِّذرون يف امل�ؤ�س�سات الدينيَّة
ك�م��ا يف �إي� ��ران وال���س�ع��ودي��ة .و�أ� �ص��ول � ُّي��ون م�ت�ط��رف��ون �أق � ُّ�ل اهتماما
بالداللة احلرفيَّة لن�صو�ص الإ�سالم ويتعاملون بانتقائية ،ويبيحون
لأنف�سهم حريات �أكرب ،ومنوذجهم« :القاعدة» ،و«طالبان» ،و«حزب
التحرير».
�أمَّا ال�صنف الثاين ،فهم التقليديِّون الذين -كما تقول -ينق�سمون
�إىل :حمافظني على التطبيق ا َ
حل� ْر ِف لل�شريعة وت�شجيع م�ؤ�سَّ �سات
ال ��دول ��ة ع �ل �ي �ه��ا ،وي �ه �ت � ُّم��ون ب��ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ن �ف��وذه��م
وت�أثريهم ،ولكن ال ي�ؤيِّدون َ
العنف .و�إ�صالحيِّني يقبلون فكرة عدم
التطبيق ا َ
حل ْر ِف للإ�سالم ،وهم م�ستع ُّدون ملحاولة الإ�صالح و�إعادة
تف�سري الن�صو�ص.
ال�صنف الثالث :احلداثيِّون الذين ي�سعون لإحداث تغيريات جوهريَّة
يف الفهم والتطبيق للإ�سالم ،وي�ؤمنون بتاريخانيَّة الإ�سالم ،وبوجود
جوهر للإ�سالم ،وبقاء ذلك اجلوهر يف مقابل تغيري ال�شكل.
ال�صنف الرابع :العلمانيون الذين يرون الدين �أم ًرا �شخ�صيَّا يجب
ف�صله عن ال�سِّ يا�سة ومنع تعدي �أحدهما على الآخر.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن الباحثة ت�ع�ترف ب ��أ َّن ه�ن��اك ت��داخ�لا ب�ين هذه
الت�صنيفات� ،إال �أ َّن الت�صنيف -بحد ذاته -م�شوبٌ بالق�صور ،ناهيك
ع��ن �أن امل�ع��اي�ير ال�ت��ي ي�ت��م ب�ه��ا غ�ير من�ضبطة؛ وه��و م��ا يجعل من
النتائج املرتتبة عليه عُر�ضة للت�سا�ؤل واالعرتا�ض ،ومن ث َّم ف�إن �آلية
التعامل مع نتائجها� ،ستكون عُر�ضة للوقوع يف �أخطاء تنعك�س �سلبا
على م�ستوى ال�سِّ يا�سة الأمريكيَّة وعلى م�ستوى العامل الإ�سالمي.
فيبدو الفرز الوا�ضح على ق�سمني :الق�سم الأول الذي ترى الباحثة
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�أن��ه ميثل الإ��س�لام الدميقراطي -م��ن وجهة نظرها( -احلداثيِّون
وال�ع�ل�م��ان� ّي��ون) ،والآخ ��ر املتمثل يف التقليديِّني والأ��ص��ول� ِّي�ين ،وهو
الطرف الذي ينبغي التعامل معه بحذر �أو حزم ،وهكذا يبدو الفرز
وا�ضحا على طرفني :مع و�ضد.
تق�سيم الكتاب
ينق�س ُم الكتابُ �إىل �أربعة �أق�سام رئي�سة ،وهي ثالثة ف�صول ومالحق؛
ْ
حاولت الباحثة و َْ�ضع حتييد للق�ضايا املركزيَّة
ففي الف�صل الأول
يف العامل الإ�سالمي واملواقف العقديَّة �إزاءها؛ من خالل ا�ستعرا�ض
�آراء ت �ل��ك الأ� �ص �ن ��اف الأرب� �ع ��ة مب ��ا حت�م�ل��ه م ��ن ت �ب��اي��ن واخ �ت�ل�اف
و��ص��راع .والف�صل ال�ث��اين تبحث فيه ع��ن اخل�ي��ارات املتاحة لإيجاد
��ش��ري��ك مُ�لائ��م ل�ل�إ��س�لام ال��دمي�ق��راط��ي امل ��دين؛ م��ن خ�لال البحث
يف الت�صنيفات امل��ذك��ورة .والف�صل الثالث ت�ضع فيه �إ�سرتاتيجية
مقرتحة ل�صانع ال�سيا�سة الأمريكيَّة تبني فيها كيفية التعامل مع
كل الأ�صناف امل��ذك��ورة؛ �إ َّم��ا باملواجهة �أو املراوغة �أو الدعم؛ بحيث
ت�صل يف الأخ�ي�ر �إىل ن�سخة حديثة م��ن الإ� �س�لام تتما�شى م��ع قيم
الع�صر ،بح�سب تعبريها.
وق ��د ��ض� َّم�ن��ت ال�ف���ص��ل الأول ج ��دوال ��ش�ب��ه تف�صيلي حت��ت ع �ن��وان:
الق�ضايا املحوريَّة واملواقف العقديَّة �إزاءها ،وت�ضمَّن الق�ضايا الآتية:
الدميقراطيَّة ،وحقوق الإن�سان ،واحلريَّات الفرديَّة ،وتعدد الزوجات،
واحل��دود اجلنائيَّة الإ�سالميَّة ،واحلجاب ،و�ضرب الزوجات ،وو�ضع
الأقليَّات ،والدولة الإ�سالميَّة ،وم�شاركة الن�ساء يف احلياة العامة،
واجلهاد ،وم�صادر الت�شريع .وكان املحور العمودي للجدول يت�ضمن
ر�ؤي��ة الفئات املختلفة العقديَّة من هذه الق�ضايا الإ�شكالية ،وهذه
الفئات ه��ي :الأ��ص��ول� ُّي��ون املتطرفون ،والأ��ص��ول� ُّي��ون الن�صو�صيُّون،
والتقليديِّون املحافظون ،والتقليديِّون الإ�صالحيُّون ،واحلداثيِّون،
والعلمانيُّون اجل��زئ� ُّي��ون ،والعلمانيُّون امل�ت�ط��رف��ون .و ُي�لاح��ظ على
هذا اجل��دول الأحكام العامة التي و َّزع��ت الأفكار على املحاور ،وهو
اخللل املرت ِّتب على الت�صنيف ال�سابق؛ فكما �أ َّن الأ�صوليَّة هي ٌ
�سلوك
ق��ائ� ٌم على معتقدات خمتلفة ،وك�م��ا ي�ك��ون امل�ت���ش� ِّد ُد دي�ن� َّي��ا �أ��ص��ول� َّي��ا،
فقد نرى الي�ساري �أو الليربايل مُت�شدِّدا يف �أ�صوليَّته �أي�ضا .فمثال
ق�ضيَّة احل�ج��اب التي ت�ستعر�ض االخ�ت�لاف��ات حولها ،ف ��إن اخل�لاف
يبدو �أكرث تعقيدا مما ُذكر ،وال يرتبط باملعتقد الديني فح�سب ،بل
ي�أخذ حيِّزا يف العادات وال َّتقاليد املوروثة ،ومثل ذلك ُيكن �أن تربز
مالحظات على الق�ضايا الأخ��رى .ثم �إن الق�ضايا املطروحة ذاتها
لي�ست هي العمق اجلوهري لكل هذه اخلالفات ،بل �إ َّنها عناوين وال
ميكن اجلزم ب�أ َّنها العمق احلقيقي الذي يت�سبب بك ِّل تلك اخلالفات

يف ال��و� �س��ط الإ� �س�ل�ام ��ي؛ ح�ي��ث ُي � ِّث��ل ال �� �ص��راع ال���س�ي��ا��س��ي ل ��بَّ تلك
االختالفات من حيث الوالية والإمامة وما بينهما ،فال متثل هذه
الق�ضايا املطروحة �إال التج ِّلي الأبرز لعنا�صر اخلالفات الكامنة.
التعامل مع الأ�صول ِّيني
م��ن خ�لال ال�ك�ت��اب ي�ت�ب َّ َ
�ين �أ َّن مفهوم الأ��ص��ول� ِّي�ين ل��دي�ه��ا ،يعني من
ي�سعون لت�شكيل ر�ؤي ��ة م��وحَّ ��دة متم�سِّ كة ب��ال� ِّدي��ن وم���ص��ادرة احلياة
الفرديَّة ،و�إن�شاء جمتمع متق�شف يف�صل بني اجلن�سني؛ ب�إزاحة املر�أة
من احلياة العامَّة ون�شر الإ��س�لام على اجلميع يف �سبيل ال�سيطرة
على ال�ع��امل .وللتعامل معهم ُتو�صي ب��أن يكون ذل��ك بح�سب نوعي
الأ�صوليَّة؛ فاملتطرِّفون منهم ينبغي التعامل معهم بحزم وينبغي
الت�صدِّي لهم وعدم التعامل معهم �أو دعمهم � -إال العتبارات تكتيكيَّة
عابرة���( -ص� ،)11:إ َّن هذه الفقرة من ال َّتو�صية ِّ ُ
تبي ب�شكل وا�ضح
الإ�سرتاتيجيَّة الأمريكيَّة للتعامل مع الأ�صوليَّة ،بل تع ِّزز ال��ر�أي
ري م��ن اجلماعات الأ�صوليَّة ه��ي يف احلقيقة نتا ٌج
القائل ب ��أ َّن الكث َ
لتلك ال َّتكتيكات التي �أنتجت -القاعدة ،-وم��ا تالها من تنظيمات
�إرهابيَّة ،بد�أت كتكتيك وانتهت بتنظيمات ُ
تعيث يف الو�سط الإ�سالمي
ف�سادا قبل �أن ت�صل �إىل غ�يره� .إذ ينبغي �أن يكون املبد�أ واح��دا ،وال
تكتيك يف دعم الأ�صوليَّة �أو العنف والإرهاب.
الأم� � � � ُر ن �ف �� �س��ه ي �ج � ُّر �إىل ال �ت �ع��ام��ل م ��ع م ��ا ت �� �س � ِّم �ي��ه -الأ� �ص ��ول � َّي ��ة
الن�صو�صيَّة ،-وال�ت��ي ت�ض ُّم امل�ؤ�سَّ �سة الدينيَّة الإي��ران� َّي��ة وامل�ؤ�سَّ �سة
الدينيَّة يف ال�سعوديَّة ،وهم الذين ي�ؤمنون بالتطبيق احلريف للن�ص
ال��دي�ن��ي ،ولك َّنهم ال ي��ؤم�ن��ون بالعنف كما يفعل امل�ت�ط� ِّرف��ون .وعلى
الرغم من التو�صيات التي تت�ضمَّنها لكيفيَّة التعامل معهم ،ف��إ َّن
الربجماتي الذي
ال�سِّ يا�سة الأمريكيَّة ال ت�ستطيع �أن تتج َّنب الفكر
ّ
يخدم امل�صلحة الأمريكيَّة بعيدا عن م�صالح املجتمعات مهما كانت
تلك ال َّتو�صيات ،وه��ذا م��ا َّ ُ
يتبي م��ن ال�سِّ يا�سة جت��اه تلك الأنظمة
التي تقول الكاتبة �إ َّنها تتب َّنى الأ�صوليَّة ،ناهيك عن �أ َّنها ا�ستبعدت
الأ�صوليَّة ال�صهيونيَّة القائمة على العن�صريَّة والعرقيَّة ،بل وبناء
دولة على هذا الأ�سا�س ،وهذا الأمر له الدور الأبرز يف ك ّل الأحداث
وال�صراعات يف املنطقة.
التقليد ِّيون
ِّ ُ
تبي الكاتبة مفهومها للتقليديِّني الذين ينق�سمون -كما تقول� -إىل
جماعتني �أي�ضا :حمافظني على التطبيق احلريف لل�شريعة وت�شجيع
م�ؤ�سَّ �سات الدولة عليها ،ويهتمُّون بالتفا�صيل للحفاظ على نفوذهم
وت ��أث�يره��م ول�ك��ن ال ي ��ؤ ِّي ��دون ال�ع�ن��ف .و�إ� �ص�لاح � ِّي�ين ي�ق�ب�ل��ون فكرة
ع��دم التطبيق احل��ر ّيف للإ�سالم ،وه��م م�ستع ُّدون ملحاولة الإ�صالح
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مقــــال

إ�سرتاتيجيات
ل
وا
واملوارد
ـــــــــــركاء
َّ
و�إع ��ادة تف�سري الن�صو�ص .واالخ�ت�لاف بني التقليديِّني املحافظني
والإ��ص�لاح� ِّي�ين �أن اجلميع ي��ؤم��ن بالكتاب وال�سُ َّنة والإج �م��اعَّ ،
لكن
التقليديِّني ال يرتكون م�ساحة وا�سعة لالجتهادـ فيما الإ�صالحيُّون
يفتحون جمال االجتهاد ليتنا�سب الإ�سالم مع قيم الع�صر (�ص.)32:
وتكمُن الإ�شكاليَّة هنا يف غياب احل ِّد الفا�صل بني الق�سمني ،واحل ِّد
الفا�صل ب�ين التقليديِّني املحافظني ،والأ��ص��ول� ِّي�ين الن�صو�صيني؛
وهذا ما �سيرت َّتب عليه بعد ذلك من �أ َّن �صانع ال�سِّ يا�سة الأمريكيَّة
�سي�ضع له �شخ�صيات معينة ت�ش ِّكل -بح�سب رغبته ه��و -التقليديّ
إ�صالحي .واخلطورة �أ َّن ذلك يرتبط بحياة املجتمع
املحافظ من ال
ّ
الإ�سالمي ذاته؛ فال�سِّ يا�سة الأمريكيَّة حتكمها التكتيكات وامل�صالح،
ف�لا يعنيها بعد ذل��ك م��ا �سيح�صل يف ه��ذا املجتمع بعد ذل��ك ،وك��ان
ينبغي املوازنة بني امل�صالح الأمريكيَّة من جهة ،وم�صالح ال�شعوب
التي ت�سعى -كما تقول -ملنحها حياة �أف�ضل وت�صدير قيم احلريَّة
والدميقراطيَّة وحقوق الإن�سان �إليها.
وت ��رى ال�ك��ات�ب��ة امل �ي��زة يف ال�ت�ق�ل�ي��د ِّي�ين �أ َّن �ه��م ي��رف���ض��ون ال�ع�ن��ف ،و�أ َّن
لهم ثقال مكافئا للأ�صوليني ،مييلون للتو�سط ،منفتحون حلوار
الأدي ��ان ،وميثلون �شرائح وا�سعة من املجتمع�� �( ،ص ،)71،72:ولكن
تكمُن �أوَّل �إ�شكالية يف �صعوبة التمييز بني التقليدي والأ��ص��ويل؛
فهم متقاربون يف القيم التي ي�ؤمنون بها ،كما �أ َّن هناك �ضغينة جتاه
الواليات املتحدة والغرب املعا�صر عموما ،فال ميكن الف�صل بينهما
�إال ا�ستخباريًّا ولي�س عرب الأجندات والأيديولوجيات والأفكار.
وتهاجم الكاتبة ق�ضية التغا�ضي ع��ن ت�س ُّرب الكثري م��ن املفاهيم
التقليدية من الثقافة الإ�سالميَّة �إىل الأمم املتحدة؛ مثل :م�صطلح
تدني�س املقدَّ�سات ،مبا يتجاوز القوانني العاملية حلقوق الإن�سان.
وتقول �إ َّن هذا التواط�ؤ ال ي�ستند �إىل �أيِّ قانون .ولكنها ُّ
تغ�ض الطرف
عن م�صطلحات ت�س َّربت �إىل الأمم املتحدة �أي�ضا ،كم�صطلح معاداة
ال�سامية التي ُت�ستعمل يف كثري من الأحيان مبا يتجاوز القوانني،
فيبدو التعامل املتناق�ض مع امل�شكالت نف�سها.
ال�شركاء
من خالل ما ِّ
تبي الكاتب ُة ،ف�إن احلداثيِّني والعلمانيِّني ،يبدو �أ َّنهما
اخليار الأقرب �إليها لت�شكيل الإ�سالم الدميقراطي املدين؛ �إذ يتطلع
احل��داث� ِّي��ون �إىل جمتمع يعرب �أف ��راده ع��ن تديُّنهم بالطريقة التي
تروقهم ،ويرغبون يف الف�ضيلة بوازع داخلي ولي�س بالإرغام و�إقامة
نظام يرتكز على العدل وامل�ساواة ،ويرى العلمانيّون �ضرورة ف�صل
الدين عن الدولة ،واملعتدلون منهم ي��رون التديُّن حرية �شخ�صية
مع عدم تعار�ضه مع حقوق الإن�سان� ،أم��ا املت�شدِّدون منهم ،فريون
حظره متاما.
وه��ي ح�ين ت��ؤك��د �أن ال�ت��د ُّي��ن ح��ري��ة �شخ�صية مب��ا يت�سق م��ع منهج
االعتدال ال��ذي ت��راه ،ف�إنها تقف مُنتقدة احلكومة الأمريكيَّة التي
مل متنع احلجاب يف احلياة العامة ،فتقول� :إن احلكومة الأمريكيَّة
داعمة للحجاب باعتباره �أمرا اختياريَّا قليل ال�ش�أن يف جمال امللب�س،ميكنها من التعبري عن ت�ساحمها دون كلفة تذكر ،ف�إ َّنها يف حقيقة
الأم ��ر تلتزم موقفا خ�ط�يرا دون وع��ي يف ق�ضيَّة حم��ور َّي��ة ورم��ز َّي��ة
مثرية للجدل .وهي بذلك ت�صطف �إىل جانب املتط ِّرفني يف �أق�صى
مي�ين الطيف ال�ف�ك��ري؛ م��ع الأ��ص��ول� ِّي�ين والتقليديِّني املحافظني،
يف م��واج�ه��ة التقليديِّني الإ��ص�لاح� ِّي�ين واحل��داث� ِّي�ين والعلمانيِّني-

(�ص� .)35:إ َّن هذا االعرتا�ض من ِقبَلها يجعلها ت�أخذ مبد�أ الفر�ض
ذاته الذي يتخذه الأ�صويل �أو التقليدي ،ويبقى االختالف يف املرجع
فقط� ،أما ال�سلوك فهو ذاته.
وهي �إذ ترى العلمانيِّني ب�أ َّنهم �شركاء حمتملون ،ت�شري �إىل وجود
�إ�شكاليَّة �أ َّن هناك ع��دا ًء من قبل بع�ض العلمانيِّني لأمريكا ب�سبب
الأيديولوجيَّات املختلفة من ي�ساريَّة وقوميَّات متباينة وبهيكليَّات
ت�ت��ز َّي��ن ب��ال��زخ��ارف ال��دمي�ق��راط� َّي��ة (� ��ص)64:؛ مب��ا يعني �أن�ه��ا تريد
علمانيَّة على الطريقة الأمريكيَّة ،وحت��ت الو�صاية ،دون �أن يكون
هناك �أي اعتبار للحريَّة �أو اخل��روج على اخل�ط��وط التي تر�سمها
الإدارة الأمريكيَّة للعامل.
الإ�سرتاتيج َّية املقرتحة
يف �إطار و�ضعها �إ�سرتاتيجيتها املقرتحة لإ�سالم مدين دميقراطي،
ُتو�صي ببناء قيادات حديثة ،وخلق زعامات ومثل لالحتذاء؛ لتكون
مدافعة عن احلقوق واحلريَّات بو�صفهم قادة �شجعان كما كان مع
ن ��وال ال���س�ع��داوي ،وك��ذل��ك ��ض� ّم احل��داث� ِّي�ين امل�سلمني �إىل فعاليَّات
التوعية ال�سيا�سيَّة ،وجعل الإ�سالم مكونا واحدا من مكونات الهوية.
ثم دعم املجتمع املدين يف العامل الإ�سالمي ،على وجه اخل�صو�ص يف
الأزمات وبني الالجئني ،وتطوير الإ�سالم الغربي ب�أ�شكاله املختلفة
�أم��ري�ك��ي و�أمل ��اين .م��ن جهة �أخ ��رى ،تو�صي با�ستمرار الهجوم على
الأ��ص��ول� ِّي�ين ع�بر ن��زع ال�شرعيَّة م��ن الأف ��راد واجل�م��اع��ات املرتبطة
بها ،وف�ضح �أعمال النفاق والال�أخالقية التي ترتبط بهم ،وف�ضح
املمار�سات ال�شخ�صيَّة له�ؤالء الأ�صوليِّني عرب ت�شجيع ال�صحفيني
على �إع ��داد ت�ق��اري��ر تك�شف ع��ادات�ه��م ال�شخ�صيَّة وف���س��اده��م و�إب ��راز
وح�شيتهم ،ونفاقهم وتناق�ضاتهم.
وعلى الرغم من �أ َّنها مل تتطرق �إىل حتويل �شعار �أمريكا يف الرتويج
للقيم الدميقراطيَّة ب�شكلها النموذجي� ،إال �أنها ُتو�صي بتعزيز قيم
احل��داث��ة وال��دمي�ق��راط� َّي��ة ال�غ��رب� َّي��ة ب�شكل ح��ا��س��م؛ م��ن خ�لال خلق
منوذج للإ�سالم املعتدل املزدهر الع�صري ،والرتويج له بدعم الدول

واجلهات واجلماعات ذات الر�ؤى املنا�سبة من جهة ،ونقد التقليديَّة
ع�بر ال��رب��ط بينها وب�ين التخلف ،وب�ين التقدم واحل��داث��ة .وكذلك
الرتكيز على التعليم والنا�شئة؛ بغية الت�أثري على اجليل اجلديد،
وت�شكيل وعيه ع�بر �إدم ��اج ر�سالة الإ��س�لام الدميقراطي يف املناهج
وو�سائل الإعالم.
ومن جهة �أخرىِّ ،
تبي �أ َّن هناك �أن�شطة ُمدَّدة لدعم الإ�سرتاتيجية؛
عرب :دعم احلداثيِّني والعلمانيِّني لن�شر وتوزيع �أعمالهم على نطاق
وا�سع ،وت�شجيعهم على الكتابة جلموع اجلماهري والنا�شئة ،و�إقحام
�آرائ �ه��م يف م �ق��ررات التعليم الإ��س�لام��ي ،ومنحهم م�ن�برا �إع�لام�ي��ا،
ومتكينهم م��ن مناف�سة الأ��ص��ول� ِّي�ين ع�بر ال�تروي��ج لأف�ك��اره��م فيما
يتعلق بالق�ضايا الأ�سا�سية .وعر�ض احلداثة بو�صفها البديل للن�شء
الإ�سالمي ال�ساخط كخيار بديل لهم ،وت�شجيع الربامج الثقافية
املدنية وامل�ؤ�س�سات.
كما �أ َّنها -وبدون م�سوِّغ وا�ضحُ -تو�صي بالرتكز على ق�ضية تي�سري
وت�شجيع الوعي بتاريخ وثقافة ما قبل الإ�سالم يف الإعالم واملناهج
الدرا�سية يف ال��دول ذات ال�صلة ،دون �أن ِّ
تو�ضح فائدته التنويرية،
��س��وى �أ َّن�ه��ا -ك�م��ا ي�ب��دو -ت��ري��د م��واج�ه��ة ال��دي�ن��ي ب��ال�لادي�ن��ي ،ولي�س
ق�ضية تهذيب الديني وجعله جزءا من احلياة احلديثة.
و ُتو ِْ�صي كذلك بدعم التقليديِّني �ضد الأ�صوليِّني؛ عرب ن�شر انتقادات
التقليديِّني للعنف والتط ُّرف ،وت�شجيع اخلالفات بني التقليديِّني
والأ�صوليِّني ،واحليلولة دون التحالف بينهما ،وت�شجيع التقارب بني
التقليديِّني واحلداثيِّني ،وكذلك التمييز بني قطاعات التقليديِّني،
وت�شجيع التيارات التقليديَّة الأق��رب �إىل احلداثة ،وكذلك ت�شجيع
تقبُّل ال�صوفيَّة وزي��ادة �شعبيتها .لكنها ال ِّ
تبي �أ َّن ال�صوفيَّة �أن��واع
خمتلفة ،و�أ َّنها �سيطرت ب�صورة �أو ب�أخرى على الوعي الب�شري الذي
قد يبني �أتباعا �أكرث مما يبني حرية ،و�أ َّن احلال هنا يبدو تكتيكيا
مل�صلحة �أم��ري�ك��ا ،ولي�س ل�صنع وع��ي حقيقي يف ال�ع��امل الإ�سالمي.
ومن تو�صياتها �أي�ضا :الدعم االنتقائي لبع�ض العلمانيِّني؛ بحيث
يبدو الأمر هنا �صنع رموز َت ِديْن بالوالء للمنتج ال�سيا�سي الأمريكي،
ولي�س لو�ضع تنوير حقيقي قادر على اخلروج من ربق الهيمنة ب�أي
متظهر كان.
و�أخ�ي�راُ ..يكن القول ب ��أ َّن الكتاب بحاجة لبحث م�ؤ�سَّ �سي مقابل،
ي�صدر عن امل�ؤ�سَّ �سات يف العامل الإ�سالمي ،يُقدِّم الإ�سالم ب�صورته
احلديثة املتوائمة مع الع�صر ،ومن داخل العامل الإ�سالمي وحاجة
املجتمع ف�ي��ه ،ول�ي����س ك�م��ا ت��ري��د امل��ؤ���سَّ ���س��ات ال�سِّ يا�سيَّة والع�سكريَّة
الأمريكيَّة.
--------------------------- الكتاب- :الإ�سالم الدميقراطي املدين ..ال�شركاء واملواردوالإ�سرتاتيج َّيات.-
 امل�ؤلفة� :شرييل بينارد. املرتجم� :إبراهيم عو�ض. النا�شر :مركز منا للبحوث والدِّ را�سات ،بريوت.2015 ، عدد ال�صفحات� 158 :صفحة.* �شاعر و�أكادميي ميني
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الإ�ســـــــالم ال�سيــــــ
�أمني منار *
تغي من
يح ْوز الإ�سال ُم
ُ
ال�سيا�سي يف البالد العربية وما جاورها بال َغ االهتمام يف مراكز الأبحاث واجلامعات الغربية؛ بفعل ما ت�شكله طروحاته من هواج�س قد ِّ
ُّ
ُمعادالت امل�صالح الغربية يف املنطقة ،وما قد ينجر عنها من تهديد �أمني للغرب .ونظ ًرا لتن ُّوع مالمح الإ�سالم ال�سيا�سي ،يحظى مبتابعة حثيثة تتناول �أن�شطته من
عدة �أوجه :اجتماعية ،ودينية ،و�سيا�سية .ومت ِّثل عالقة الإ�سالم بال�ش�أن ال�سيا�سي وم�س�ألة الدميقراطية املو�ضو َع الأثري الذي تتك َّثف املعاجلات حوله يف العقد
الأخري .وي�أتي كتاب ريكاردو ريدايللي «الإ�سالم ال�سيا�سي والدميقراطية» «ال�صادر يف �أواخر العام املنق�ضي» �ضمن �سل�سلة متتالية من الأبحاث �صدرت يف هذا ال�ش�أن
باللغة الإيطالية ُتقارب الظاهرة ،وتدفع مبعاجلة املناحي ال�سيا�سية �إىل ال�صدارة ،مثل كتاب« :هل يتالءم الإ�سالم مع الدميقراطية؟» ِلرينزو جولو ،و«تاريخ
الإ�سالم ال�سيا�سي العربي وتطوراته» ِلالورا جوازوين ،و«الإ�سالم وال�سيا�سة» ملا�سيمو كامبانيني.
ريكاردو ريدايللي هو �أ�ستاذ جامعي يدر�س العلوم ال�سيا�سية يف جامعة «القلب املقد�س» الكاثوليكية يف ميالنو ،كما يتوىل الإ�شراف يف اجلامعة نف�سها على مركز
يق�سم ريدايللي م�ؤلفه
�أبحاث ُيتابع التطورات ال�سيا�سية يف دول اجلنوب واملتو�سط ،من �أهم م�ؤلفاته�« :إيران املعا�صرة» ( ،)2009و«العراق املعا�صر» (ِّ .)2013
«الإ�سالم ال�سيا�سي والدميقراطية» �إىل �أربعة �أق�سام؛ ت�أتي معنونة على النحو التايل« :خماطر النظرة املجردة للإ�سالم»؛ و«العامل الإ�سالمي والدولة الوطنية»؛
و«متثيل ال�شعب وم�صاعب تطبيق النموذج امل�ستورد»؛ و«ف�شل الطرح الإ�سالموي نحو الدميقراطية ووهْ م اخلالفة».
ويُ�شري الكاتبُ يف مُ�ستهل م�ؤلفه �إىل �أن بحثه ال يتناول معاجلة
عالقة الإ�سالم بالدميقراطية ،بل هو حتديدا ت�أمالت يف تعاطي
الإ��س�لام ال�سيا�سي م��ع امل�س�ألة ،ويف م�ساعي احل��رك��ات الدينية
للفكاك من رهن «الدولة الوطنية» .ف�ضمن �سياق عودة املقد�س
ال��ذي ميَّز القرن الفائت «�أو كما يُ�سميه الفرن�سي جيل كيبيل
«ث ��أر اهلل»» وج� َد الإ��س�لام نف�سه يف مُعرتك ج��دل �سيا�سي ديني
�شمل تقريبا كافة التقاليد الدينية الكربى التي تتفاعل داخل
�أط��ر ال��دول��ة الوطنية؛ وبالتايل -ال يروعنا ما يجده الإ�سالم
من م�صاعب -على حد قول ريدايللي -تفوق غريه يف التال�ؤم
م��ع حت��والت م��ا بعد احل��داث��ة� ،أو احل��داث��ة ال�سائلة كما ينعتها
زي�غ�م��ون��ت ب ��اوم ��ان .-ف�ب�ق��در م��ا ي�ك��ون ال�ن�ظ��ام ��ص�ل� ًب��ا و ُم�ف�ت�ق��را
للآليات وامل�ؤ�س�سات املنوط بها �إحداث التكيف تتو َّلد امل�صاعب يف
مواجهة عامل م�شوب بطابع ما بعد احلداثي.
وم��ن منظور ري��داي�ل�ل��ي� ،إن يكن م��ن ال���ض��روري رف����ض ال ��ر�ؤى
الأب��وك��ال�ي�ب���س�ي��ة (الأُخ� ��روي� ��ة) ل��دع��اة الإ� �س�لام��وف��وب �ي��ا (ره ��اب
الإ� �س�ل�ام) ،ف�م��ن ج��ان��ب �أوىل �أي���ض��ا رف����ض ال ��ر�ؤى التطمينية
ل�ل�إ��س�لام��وف�ي�ل�ي��ا (حم��اب��اة الإ� �س�ل�ام) ال�ت��ي تنفي ع��ن الإ� �س�لام
�أي �شكل من �أ�شكال العنف وغياب �أي م�شكلة بداخله� ،أو باملثل
ذل ��ك ال �ت�بري��ر ال� ��ذي ي�ل�ق��ي مب���ش�ك�لات ال �� �ش��رق امل �ع��ا� �ص��ر على
اال�ستعمار الأوروبي ،وفق �أحكام جاهزة �صاغتها درا�سات ما بعد
الكولونيالية ،وراج��ت بفعل املقلدين لطروحات �إدوارد �سعيد؛
فهناك م�شكلة -وف��ق ريدايللي -تعتمل داخ��ل الإ�سالم اليوم ال
ينبغي التغا�ضي عنها (�ص.)18:
ُّ
ينطل ُق الكاتبُ يف ت�شخي�ص امل�شكلة من ت�شكل الدولة العربية
احلديثة ،مُ�برزا �أن ال��دول��ة القومية كما �شهدت يف وق��ت �سابق
�أزم ��ة ،ت�شهد ال��دول��ة الوطنية �أزم ��ة مماثلة نعي�ش تداعياتها.
ويذكر �أن مفهوم الدولة الوطنية الأوروب��ي املن� أش� والذي عرف
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انت�شاره يف كافة �أرج��اء املعمورة ،تعرتيه كغريه من ال�صياغات
الب�شرية تراجعات .و� ْإن تب َّنى العامل العربي ه��ذا املفهوم ب�أمر
ال��واق��ع ،ف ��إ َّن النمط املجتمعي امل�ت��ول��د ع��ن ذل��ك م��ا فتئ ي�شهد
انحالال �سريعا يف جملة من البلدان .فاملجتمعات الإ�سالمية يف
ما�ضي عهدها ا�ستبطنت واقعا َقبَليا وطائفيا ومناطقيا متجذرا
وهو ما يبدو بعيدا عن مفهومنا الدميقراطي الغربي -خ�ضعفيه �سري ال�سلطة �إىل مراعاة التوازن بني �أطياف ذلك الن�سيج؛
حيث ت��واج��دت �أ�شكال متثيل قبلية وم�شيخية وع�شائرية غري
َ
منتخبة ولكنها مقبولة .يف حني ما ن�شهده اليوم هو التحول
نحو �آليات حكم ومعايري غربية املن�ش�أ ،وهي �شكليا م�ضاهية ملا
ت�سري عليه الأم��ور يف ال�غ��رب ،لكنها ال تقود �إىل مناخ حرية �أو
دميقراطية فعلية.
�صحيح �أ َّن اال�ستعمار الفرن�سي واال�ستعمار الإجنليزي قد خ َّلفا
دويالت ه�شة ،كما هي احلال يف بالد ال�شام وامل�شرق عامة ،تتميز
مب�ي��وع��ة �سيا�سية داخ�ل�ي��ة ،وه��ي ت��واج��ه ال�ي��وم حت��دي التطرف
الديني والتفتت املذهبي (� ��ص .)64:ول�ك� َّ�ن التنوعات العرقية
والثقافية والدينية ال ت�ؤدي بال�ضرورة �إىل ال�صراع ،بل امل�شكلة
تكمُن يف ال�شكل الذي ُت�سري به �أو�ضاعها ال�سيا�سية ،حتى ال يغدو
الرثاء احل�ضاري والتنوع الثقايف يف البالد العربية متهَما.
ويعو ُد م�ؤلف الكتاب بجذور ُّ
تعث الدولة الوطنية �إىل َكوْن املفهوم
دخيال على البناء االجتماعي ،مُعتربا �أن الإ�سالم ال�سيا�سي �أول
من نعى مفهوم الدولة احلديثة .ف�أبو الأعلى املودودي (-1903
 ،)1979ال ��ذي ي�ع�ت�بر ��ش�ك��ل ال ��دول ��ة احل��دي �ث��ة ن�ت��اج��ا م�سموما
للعدوى الثقافية الأوروبية -كما َّبي ذلك يف م�ؤلفه -الوطنيات
املري�ضة للعامل احلديث���( -ص -)31:ذهب �إىل �أن فكرة الدولة
الوطنية هي فكرة �سقيمة �أف�سدت -دار الإ�سالم ،-وباملثل فكرة
الدولة القومية الغريبة عن الإ��س�لام؛ ملا تق�سم الب�شرية على

�أ�سا�سه �إىل جمموعات عرقية وقومية غري معقولة ،مبنية على
أ�سا�سي الإقليم الرتابي واللغة ،يف حني يدعو الإ�سالم �إىل رابطة
� ْ
عاملية تنادي بالأمة ال��واح��دة ،و�إن اختلفت �أل�سنتها و�أعراقها.
مُع ِّرجا يف الأثناء على طروحات الإ�سالم ال�سيا�سي يف التعاطي
مع املكونات الدينية املغايرة للأغلبية امل�سلمة؛ كونه مل يجرتح
بع ُد جتديدا عميقا يف مفهوم �أهل الذمة .واحلال �أ َّن هذا املو�ضوع
قد �شهد اجتهادات جريئة يف طروحات را�شد الغنو�شي و�سليم
العوا وفهمي هويدي؛ حيث خل�ص الأخري يف م�ؤلفه -مواطنون
ال ذميون� -إىل انتفاء ُمربِّر توا�صل ا�ستعمال تعبري �أهل الذمة
والذميني؛ لأن��ه �سقط تاريخيا .ويعود الف�ضل يف تطور الفكر
الإ��س�لام��ي احل��دي��ث يف ه��ذا ال�ب��اب �إىل ��ص��اح��ب م��ؤل��ف �-أح�ك��ام
الذميني وامل�ست�أمنني -الدكتور عبدالكرمي زي��دان ،ال��ذي ذهب
�إىل اعتبار �أتباع الديانات الأخ��رى مواطنني .و�إن مكث ال��ر�أي
على حاله يف �صدهم عن تويل ر�أ���س الدولة ،ف��إ َّن هناك تراخيا
ب�ش�أن توليهم وزارات التفوي�ض ال التنفيذ.
ومم ��ا زاد يف ت��ر��س�ي��خ ال�ت��وج�ه��ات ال�سيا�سية ال��دي�ن�ي��ة يف ال�ب�لاد
العربية ،ما انتهت �إليه الطروحات القومية يف �أ�شكالها النا�صرية
والبعثية �إىل التهام الدولة دون حتقيق �أية وعود؛ حيث الدول
حم�ك��وم��ة ب���س�ي��ا��س��ة �أم �ن �ي��ة ع���س�ك��ري��ة وم�ه�م�ل��ة ل�ل���ش�ع��ب ،ف�ضال
ع��ن الت�سيري اخل�صو�صي للموارد العامة واحتكار ال�ثروة من
قبل �شلة ال�سلطة و�أعوانها .وهو ما فاقم الزعم لدى الإ�سالم
ال�سيا�سي ب ��أ َّن احل��ل الديني ق��ادر على الإي�ف��اء مب��ا ينظم حياة
امل�سلمني؛ وبالتايل ال تعوزه حاجة �إىل احل�ضارات والثقافات
الأخرى؛ الأمر الذي مثل �سببا رئي�سيا لتهمي�ش حركة الإ�صالح
الديني احلقيقية وتفريغها م��ن م�ضامينها؛ حيث ت�ش َّكلت يف
ال��وع��ي ال��دي�ن��ي -وف ��ق ما�سيمو كامبانيني يف ك�ت��اب -الإ� �س�لام
وال�سيا�سة�( -ص -)19-18:يوتوبيا م�ستعادة تذهب �إىل �أن ر�سم
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والدميقـــراطية
ـــا�سي
َّ
معامل امل�ستقبل يقت�ضي النظر �إىل املا�ضي و�إعادة �إنتاجه.
ويف ح��دي��ث امل ��ؤل ��ف ع��ن �أزم� ��ة ال ��دول ��ةُ ،ي � � ْورِد �أ َّن ت �ط��ور ح��رك��ة
الإخ ��وان امل�سلمني يف م�صر ج��اء نتاجا لف�شل ال��دول��ة القومية
الذريع يف حتقيق الوعود الكربى بالتحرر والعدالة والوحدة.
وقد كانتْ احلركة -وفق ريدايللي -راف�ضة يف مراحلها الأوىل
ملفهوم الدولة الوطنية وملفهوم التعددية احلزبية ،لكنها �شهدت
حتوال ال �سيما يف العقود الأخرية من خالل االنكفاء على العمل
ال�سيا�سي داخ��ل القطر الواحد مع بقاء رابطة بني فروعها يف
جملة من الأقطار .ومن جانب �آخر ،بات القبول بت�شكيل �أحزاب
�سيا�سية على غرار باقي الأحزاب ،ولكن الكاتب يرتئي �أن املراد
من الإ�سرتاتيجية اجلديدة اال�ستحواذ على ال�سلطة بطريقة
ملتوية.
ول�ك��ن يف �سياق تتبع حت��والت مفهوم ال��دول��ة ،يعترب ريدايللي
�أ َّن مفهوم الأم ��ة ق��د �شهد م��ول��ده م��ع دول��ة املدينة زم��ن النبي
حممد (���ص) ،وقد دفعت اجلماعات اليهودية يف جزيرة العرب
الثمن باهظا نتاج رف�ضها االن�ضواء حتت هذا التنظيم ال�سيا�سي
اجلديد ،لدواع خمتلفة (�صَّ .)34:
لكن التنظيم ال�سيا�سي داخل
الإ�سالم املبكر وامل�ستند �إىل تعاليم ال�شريعة احتكم يف جوهره
�إىل �آل�ي��ات نابعة م��ن واق�ع��ه؛ مثل :ال���ش��ورى ،والبيعة .وه��و ما
ُي ِّثل التعاقد بني احلاكم واملحكوم ،مُرتئيا ريدايللي �أ َّن من هذا
امل�أتى ا�ستخل�ص بع�ض منظري الإ�سالم ال�سيا�سي تواجد -تيو
دميقراطية� -أي -دميقراطية دينية -يف نظام احلكم يف الإ�سالم.
ويُ�ساير ريدايللي الكاتبَ املغربي عبده الفياليل الأن�صاري يف �أن
تي�سري قبول مفاهيم احلداثة والالئكية والعلمنة داخل الف�ضاء
الإ�سالمي رهني النظر �إليها من داخ��ل العالقات الديناميكية
التاريخية للعامل الإ��س�لام��ي ،وع ��دم تنزيل تلك املفاهيم من
منظور غربي لتفادي �سوء الفهم .ويف تعقيبه على ذلك ،يقول
ريدايللي :ح�ين �أزم��ع ال�غ��رب ،بزعامة ج��ورج بو�ش االب��ن ،على
ت�صدير الدميقراطية �إىل ال�ع��راق ،مل ي��را ِع البُنى االجتماعية
ال�سيا�سية املرت�سِّ خة ،وه��و ما ج� َّر �إىل تدمري بلد وحتويله �إىل
ه�شيم دولة.
وي��زي��د يف ��ش��رح م�شكلة ت�ن��زي��ل ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة يف غري
موطنها من خالل التعر�ض �إىل �إ�شكالية التمثيل ال�سيا�سي يف
املجتمعات الإ�سالمية؛ فيقول �إ َّن مبد�أ االختيار عرب االنتخابات
مل�م�ث�ل��ي ال���ش�ع��ب امل�ب�ن��ي ع�ل��ى ق ��اع ��دة (one man one
- )voteل�ك��ل ام ��رئ � �ص��وت ،-ج��رى تفريغه م��ن م�ضامينه.
وح�ت��ى يف احل ��االت ال�ت��ي ج ��رت ف�ي�ه��ا ان�ت�خ��اب��ات ،ك ��ان ال�ف��ائ��زون
م�ع��روف�ين ق�ب��ل ان�ت�خ��اب�ه��م؛ ك��ون�ه��م مي�ث�ل��ون �أع �ل��ى الت�شكيالت
اجل �ه��وي��ة وال�ق� َب�ل�ي��ة وال�ع���ش��ائ��ري��ة؛ مم��ا ج�ع��ل اخ �ت �ي��ار املمثلني
على �أ��س��ا���س ال�ف�ك��رة ،ولي�س على ال ��والء القبلي �أو الع�شائري،
�ضعيفا .وحتى يف حاالت الفوز افتقر الفائزون �إىل النفوذ داخل
ت�ل��ك ال �� �ش��روط االج�ت�م��اع�ي��ة .وه ��و م��ا ي�ج�ع��ل ال �ت ��وازن ال�لاح��ق

داخ��ل الهيئات التمثيلية مبنيًّا على ت ��وازن �أف�ق��ي ب�ين خمتلف
الت�شكيالت ذات الطابع الطائفي �أو الديني �أو اجلهوي ولي�س
على �أ�سا�س التمثيل املجرد.
ويف ا�ست�شرافه مل�صائر الإ�سالم ال�سيا�سي ،يخل�ص ريدايللي �إىل
��س�يره ن�ح��و الأف ��ول ،وي�ع�ت�بر الأم ��ر ع��ائ��دا �إىل ع��دم توفيقه يف
تقدمي حلول عملية للم�شكالت االجتماعية واالقت�صادية التي
ت�ضرب تلك البلدان؛ مما جعل الأيديولوجيا الإ�سالموية تزيد
من حدة اال�ستقطاب ال�سيا�سي ،ومن متزيق الن�سيج االجتماعي،
دون توفري حلول عملية .كما يورد ريدايللي (�ص� )62:أ َّن كافة
احل��رك��ات والأح � ��زاب امل �ت��ول��دة م��ن الإخ� ��وان امل���س�ل�م�ين يف كافة
�أرجاء البالد العربية ال تزال رهينة الر�ؤى العقائدية للحركة
الأم يف م���ص��ر .وال��واق��ع �أ َّن بع�ض احل��رك��ات ق��د ��ش�ه� ْ
�دت حت � ُّررا
م��ن ب��ارادي�غ�م��ات ح��رك��ة الإخ ��وان على غ ��رار -ح��رك��ة النه�ضة-
التون�سية .فكانت م��راج�ع��ة امل��واق��ف الإخ��وان�ي��ة امل�ت��وراث��ة جتاه
التوجهات القومية والي�سارية والليربالية والعلمانية ،ب�صفتها
مواقف غري مالئمة للواقع التون�سي .بدا ذلك ُم ِّفزا لظهور
خطاب جديد يف �أو�ساط الإ�سالميني التون�سيني ينحو للتوافق
على �أ�سا�س مدين ،ويتبنى التعددية ،والتداول ال�سلمي لل�سلطة،
والقبول بنتائج االنتخابات ،وهو ما مل يكن مطروحا يف �أو�ساط
الإ�سالم ال�سيا�سي.
كما ير�صد ريدايللي ُع ْم َق الأزمة التي يعي�شها الإ�سالم ال�سيا�سي
يف �شقه العنيف ُم� َّث�لا يف تنظيم ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة ال��داع��ي
ل�ل�خ�لاف��ة؛ ك��ون��ه ره�ي َ�ن �أ� �س �ط��ورة ت�ع� ِر�� ُ�ض غ��واي��ة َت � ِع��د ب��ال�ع��ودة
�إىل الوحدة الإ�سالمية ب�أ�سلوب غري تاريخي ومتجاوز لقدرة
التنظيمات اجلهادية (�ص .)89:و�أمام -الغلو اجلهادي ،-يح�ض
على �ضرورة بذل اجلهد للحد من االنهيار احلا�صل ،مع العمل
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على �إيجاد ق��راءة جديدة تالئم الإ�سالم مع احلداثة ،وتراعي
التنوعات الثقافية والدينية دخل تلك البلدان .مُعتربا �أ َّن املخرج
الوحيد م��ن امل ��أزق ال�سيا�سي احل��ايل ال��ذي يتخبَّط فيه العامل
الإ�سالمي يتمثل يف ا�ستنباط ر�ؤى جديدة ال�ستنطاق ال�شريعة
وفق التحوالت االجتماعية امل�ستجدة ،وهو �أم ٌر لي�س هيِّنا يف ظل
ت�شكيك الفكر ال�سلفي يف م�شروعية خمتلف الت�أويالت املغايرة
من خالل عزلها و�شيطنتها.
ومما يزيد من �صعوبة ال�صحوة املرجوة :اال�ستقطابُ ال�شيعي-
ال���س�ن��ي ال ��ذي ي�ع�ي���ش��ه ال �ع��امل الإ� �س�ل�ام ��ي ،وه ��و م��ا ُي �ف��اق��م من
ح��دة االنق�سامات ال�سيا�سية واالجتماعية امل��وج��ودة ،وم��ا جعل
ت���ص� ُّورًا ��س��ائ�دًا ال�ي��وم ب ��أ َّن ال�ع��دو لي�س خ��ارج ال�ع��امل الإ��س�لام��ي
بل داخله؛ لذلك ي�شكل الهالل ال�شيعي اليوم يف مطلع القرن
الواحد والع�شرين داخل العامل العربي وخارجه �أكرث امل�شكالت
امل �ط��روح��ة يف ال ��دول ال����سُّ �ن�ي��ةُ .م �ع � ِّرج��ا يف ح��دي�ث��ه ع�ل��ى تقييم
منوذجني �سيا�سيني بارزين يف العامل الإ�سالمي� :إيران واململكة
العربية ال�سعودية؛ حيث يعترب الكاتب �أ َّن النموذج الإ�سالمي
الإيراين مل يفِ بوعوده �أمام انتظارات احلرية والدميقراطية؛
حيث الدولة ثنائية ،متتزج فيها �أجهزة دميقراطية مع �أخرى
غ�ير َ
منتخبة .يف ح�ين م��ن اجل��ان��ب ال���س�ع��ودي ،ال ي��زال �إ��ص��رار
النموذج احلاكم على رف�ض �أي عدوى م�ؤ�س�ساتية غربية؛ مثل:
الربملان املنتخب ،والتعددية احلزبية ،با�سم النقاوة الإ�سالمية.
وي�ب�ق��ى م��ا ي�ع�ي��ب ك �ت��اب ري��داي�ل�ل��ي ه��و حت��وي��ل ��ص��اح�ب��ه ال�ع��امل
الإ�سالمي �إىل كارثة �سيا�سية �شاملة ،وهو ما يطم�س التجارب
ال�سيا�سية الهادئة والر�صينة داخ��ل البالد العربية وخارجها.
ف�ضال ع� َّم��ا تخ َّلل ال�ك�ت��اب م��ن �أخ �ط��اء ال �سيما يف كتابة بع�ض
املفاهيم الإ��س�لام�ي��ة �أو بع�ض الأ��س�م��اء ،على غ ��رار� :أب��و حامد
الغزايل الذي يغدو �-أبو حممد الغزايل ،-واخللفاء الرا�شدون
الذين ي��رد ذكرهم -اخلليفة ال��را��ش��دون .-فريكاردو ريدايللي
هو من جيل الباحثني الغربيني ا ُ
جلدد الذي يقر�أ جلهم وقائع
العامل الإ�سالمي من خارج �إتقان لغاته الأ�سا�سية ،ولع َّل ذلك ما
ي�شي ب َوه ٍَن م�شني يف اال�ست�شراق الراهن ال��ذي تعوزه الأدوات،
ويعي�ش على �إرث �أ�سالفه.
------------------------ الكتاب :الإ�سالم ال�سيا�سي والدميقراطية. امل�ؤلف :ريكاردو ريدايللي. ال��ن��ا���ش��ر :فيتا �إي بن�سيريو (م��ي�لان��و) ،باللغةالإيطالية.2015 ،
 عدد ال�صفحات� 102 :صفحة.* باحث �إيطايل من �أ�صول مغاربية
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الإ�ســـــــــــــ

�إميل �أمني *

ْ
�صدرت هذه الرتجمة املتم ِّيزة لكتاب املفكر والربوفي�سور الفرن�سي ال�شهري �أوليفيه روا ،املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون الإ�سالم ال�سيا�سي ،عن دار
على َع َتبات العام اجلديد،
ْ
�صارت
ال�ساقي يف لندن .وقد جاء الكتاب ُمواكب ًا حلالة اجلدل الفكري العميق التي تدُ ْور لي�س يف فرن�سا وحدها ،بل يف كافة ربوع القارة الأوروبية ،ال �سيما بعد �أن
املخاوف من العنف تكاد َت ْ�ض َحى مرتبطة مبن هو وما هو �إ�سالمي ..وال�شاهد �أنَّ �إ�سالم اليوم هو الذي ُيقارن نف�سه بالعلمانية ،داخ ًال معها يف اختبار قوة .حتى
الأ�صولية ا�ستوعبت يف العمق الف�ضائي الديني للغرب ،وينبغي النظر �إىل خطابها يف الإطار نف�سه الذي ن�ضع فيه خطاب الأ�صوليني امل�سيحيني �أو اليهود.
ُ
النقا�ش حول العلمانية على الإ�سالمُ ،مف�سح ًا املجال �أمام معركة كالمية بالغة العنف ،تتعدَّ ى نقا�ش الأفكار وت�ستعيد النزاعات .على عك�س الأفكار امل�سلَّم
ويرت َّكز
بها .و ُيظهر هذا الكتاب �أنَّ امل�شكلة لي�ست يف الإ�سالم املعا�صر واملُغ ِرب (من الغرب ب�ضم امليم) ،منظور ًا �إليه من هذه الزاوية ُيكنه �أن ي�صبح مفهوم ًا يف النهاية.
ويلفت �أوليفيه روا « ب��داي� ًة » �إىل �أ َّن النقا�ش ال��دائ��ر حالياً يف
فرن�سا يُثري معركة كالمية بالغة العنف تتعدَّى النقا�ش الفكري
وال تتو َّرع عن مهاجمة الأ�شخا�ص ،ف��إىل القانون ال��ذي يحظر
ارت��داء احلجاب و�إب�ع��اد الدعاة عن فرن�ساُ ،ت�ضاف مئات الآراء
احلرة واملقاالت االفتتاحية يف ال�صحف ،وعدد كبري من الكتب
الأك�ثر رواج �اً ،والتي �سرعان ما انحرفت �إدان��ة الأ�صولية فيها
نحو ال�ه�ج��وم امل�ن� َّ�ظ��م على امل�سلمني والإ� �س�لام ب��وج��ه ع��ام .لقد
احت َّل « اخلطر الإ�سالمي » �أغلفة املجالت ،هذا العنف امل�شبوب،
الذي �س َّماه بع�ضهم يف الآونة الأخرية «الإ�سالموفوبيا » ،والذي
ي�صدر عن �أو�ساط متباينة جدًّا على ال�صعيد ال�سيا�سي ،يظهر
ب��و��ض��وح �أن م�س�ألة الإ� �س�لام يف فرن�سا ال�ي��وم ه��ي م�س�ألة �شبه
وجودية :يبدو الإ�سالم وك�أنه يطعن يف هوية البالد نف�سها� ،أو
على الأقل يف طبيعة م�ؤ�س�ساتها؛ مما ي�ستدعي التعبئة للدفاع
ع��ن « ال�ق�ي��م اجل�م�ه��وري��ة » وع��ن ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ،ول�ك��ن مل ��اذا يرتكز
النقا�ش حول الهوية الفرن�سية على الإ�سالم؟
ويف جوابه ،يذهب امل�ؤلف �إىل القول ب��أ َّن العلمانية املنا�ضلة يف
فرن�سا لها تاريخ طويل؛ فقد كانت يف حالة حرب �ضد املدر�سة
اخل��ا��ص��ة الكاثوليكية منذ ال�ع��ام ( 1905وال ت��وج��د حتى الآن
مدار�س خا�صة مُ�سلمة بكل معنى الكلمة) .وتزخر البالد اليوم
بالفِرق الدينية ذات ال��والء امل�سيحي وبالكنائ�س الإجنيلية من
ك ِّل جن�س ولون ،بعيداً عن �أجران املاء املقد�س الكاثوليكية.
ويف ال��وق��ت ذات ��ه ي���ض��ع ال �ق ��ارئ الأوروب � ��ي �أم ��ام ع ��دة ت���س��ا�ؤالت
جوهرية؛ منها :هل ي�شكل الإ��س�لام تهديداً �إىل ه��ذه الدرجة،
�أم �أن الهوية الفرن�سية بلغت من الت�أزم جدًّا �أ َّن ب�ضع مئات من
الفتيات املحجبات والدعاة امللتحني ميكنهم الق�ضاء عليها؟
ربرة
الإ�سالم وحملة ترهيب غري ُم َّ
َّ
ُي ��ؤك��د امل�ف� ِّك��ر الفرن�سي « ع�بر �صفحات كتابه » على �أن حملة
ربرة،
الرتهيب التي يتع َّر�ض لها الإ�سالم اليوم يف فرن�سا غري ُم َّ
ك�م��ا �أن �ه��ا ُت���س�ه��م يف �إع� ��ادة ت�ك��وي��ن امل���ش�ه��د ال���س�ي��ا��س��ي وال�ف�ك��ري
الفرن�سي؛ �إذ جند فيها العدي َد من املكونات املتنافرة .وال �شك
�أ َّن �أك�ث�ر ال�ن��ا���س ع ��دا ًء ل��وج��ود امل�ه��اج��ري��ن ول�ل�إ��س�لام يف �آن هم
�أولئك الذين يرون �أن الإرث امل�سيحي يُ�ش ِّكل ج��زءاً من الهوية
الفرن�سية والأوروب�ي��ة .وبنا ًء على ذل��ك ،ي��رون �أ َّن الإ�سالم غري
قابل لالندماج ،حتى يف �شكل علماين ،وه��ذا املوقف التقليدي
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لليمني امل�سيحي ولليمني املتطرف (الذي غالباً ما ي�ضيف �إىل
ذل��ك ُب�ع��داً «ع��رق� ًّي��ا» ،ال ب��ل «عن�صريًّا» يتبدى يف ك�ت��اب �أوري��ان��ا
فاال�سي) .ولكن �إىل هذا العداء -ولنقل التقليدي� -إزاء الإ�سالم،
يُ�ضاف اليوم عداء الأو�ساط التي تدَّعي االنتماء �إىل اجلمهورية
والعلمانية ،والتي ال ُتقاتل املهاجرين ،بل ما تت�صور �أنه �أ�صولية
�أك�ث�ر ت�ه��دي��داً مم��ا ك��ان��ت عليه نظريتها الأ��ص��ول�ي��ة امل�سيحية.
ويف ه��ذه احلملة التي يقودها بوجه خا�ص �أن��ا���س م��ن الي�سار،
َّ
يتبي خطان :خط املت�شائمني ،الذين ال ي�ؤمنون بوجود �إ�سالم
علماين ،وخط املتفائلني الذين مييلون بالعك�س �إىل ت�شجيع ،بل
وبعث �إ�سالم ليربايل علماين وفرن�سي ح ًّقا.
على �أ َّن ال�سجال النا�شب على نحو �سيئ ،وامل�شو�ش ،واملجحف،
واحل��زب��ي ،وامل�شبوب العاطفة ،ي�ط��رح �أ�سئلة �أ�سا�سية ال ميكن
التم ُّل�ص منها ،ويتطرق �إليها الكتاب؛ ومنها� :إذا ك��ان ك��ل ما
هنالك يدور حول عن�صر واحد ،فهل امل�شكلة هي الإ�سالم خا�صة،
�أم الأديان عامة؟ بعبارة �أخرى :هل �أ�سهمتْ امل�سيحية يف �إر�ساء
النظام العلماين وال�سيا�سي احل��ايل ،حتى و�إن وُ�ضعت الكني�سة
على الهام�ش ،يف حني �أ َّن الإ�سالم ُمتنع جوهريًّا على كل �شكل
من �أ�شكال العلمانية بل الدنيوة؟ �أم �أننا نعي�ش اليوم مع الإ�سالم
ما ع�شناه مع الكاثوليكية منذ قرن من الزمان :م�س�ألة ترتيب
للمعطيات وال�ضوابط القانونية واملفاو�ضات الآيلة �أخ�يراً �إىل
ظهور �إ�سالم حديث ليربايل و�أوروبي ،وباخت�صار �إ�سالم �أوروبي
ُدجن بكل ما للكلمة من معنى؟ �أو هل �أ َّن الت�ش ُّكل الذي �أنتج
م َّ
�إ�شكالية العلمانية يُعاين �أزمة تبطل املحاولة الراهنة لرتميم
علمانية باتت خرافية من الآن ف�صاعداً؟
كتاب ال يتناول العقيدة الدينية
هل يتناول الكتاب الذي ب َْي �أيدينا حتلي ً
ال للعقيدة الدينية �أيًّا
ما يكن الدين؟ هذا الأم��ر ينفيه �أوليفيه روا جُ ملة وتف�صي ً
ال،
وي�ضيف :من امل�س َّلم به عندي �أال ي�ؤخذ على الإ�سالم ما يقوم
به كل دي��ن توحيدي منزل :توجد حقيقة ف��وق م�ستوى �إدراك
الب�شر ،وجماعة م��ن امل��ؤم�ن�ين� ،أك��ان��ت ت�سمى �شعباً خم�ت��اراً� ،أم
�أمة� ،أم كني�سة� ،أم احتاد امل�ؤمنني بامل�سيح ،و�ضوابط دينية ُي�ؤدِّي
انتهاكها �إىل العقاب يف العامل الآخر.
َغ ْ�ير �أ َّن يقني امل�ؤمن ه��ذا ال يفيدنا يف �شيء عن مكانة الديني
ْ
مفهومي لي�سا
يف املجتمع .يقودنا «روا» يف كتابه �إىل ا�ستخدام

ُم�ت�رادف�ي�ن :ال��دن �ي��وة وال�ع�ل�م��ان�ي��ة� .أ َّم ��ا ال��دن �ي��وة ،ف�ه��ي ظ��اه��رة
اجتماعية ال تتطلب �أي ا�ستخدام �سيا�سي؛ وذل��ك عندما يكف
ال��دي �ن��ي ع��ن اح �ت�لال م �ك��ان امل��رك��ز يف ح �ي��اة ال�ب���ش��ر ،ح�ت��ى و�إن
ا�ستمروا يف و�صف �أنف�سهم بامل�ؤمنني ،كما �أ َّن ممار�سات النا�س
واملعنى الذي ي�ضيفونه على العامل ال حتمل الت�سامي الديني.
و�أع�ل��ى م��راح��ل ال��دن�ي��وة ه��ي زوال ال��دي��ن ،ول�ك��ن بلطف (هكذا
��ش�ه��دت �أوروب � ��ا ط ��وال ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر ان �ح ��دا َر امل�م��ار��س��ة
(الدينية) ،غري �أن الدنيوة لي�ست �ضد الديني �أو الإكلريو�س:
يكف املرء بب�ساطة عن املمار�سة الدينية �أو الكالم عنها ،وتلك
�سريورة.
�أ َّم ��ا العلمانية «يف امل�ق��اب��ل» فهي �صريحة� :إن�ه��ا خ�ي��ار �سيا�سي
يُحدِّد ب�أ�سلوب �سلطوي وقانوين مكان الديني .تن�ش�أ العلمانية
مبر�سوم ت�صدره الدولة التي تنظم املجال العام.
�إ َّن م�س�ألة العلمانية ه��ي ق�ضية الف�صل ب�ين ال��دائ��رة الدينية
وال��دائ��رة ال�سيا�سية على �صعيد املجتمع .بالطبع لي�س على
امل�ؤمن �أن يف�صل بني االثنني� :إن �ضمريه هو الذي ُيلي عليه
مكان كل من النظامني .ولي�س الدين هو الذي يُحدِّد ما يتعلق
بالديني ،بل القانون هو املحدِّد ملا يخ�ص العلمانية ،واملجتمع
فيما يدخل يف نطاق الدنيوة ..وتك ُمن امل�شكلة يف معرفة كيف
يعيد الدين تعريف نف�سه يف مواجهة ه��ذا التغري احلا�صل يف
املجال االجتماعي وال�سيا�سي :كيف يتك َّيف معه ،وكيف يواجهه
�أو كيف يخلق جماله اخلا�ص.
تاريخ العامل امل�سلم وجمتمعه
َ
يفر ُد امل�ؤلف يف كتابه ب�ضعة �سطور مهمة تدفع عن الإ�سالم ك ْيد
الكثري من الكائدين امل�ؤدجلني ،ومي�ضي يف طريق ت�أكيد ما �أكده
من قبل م�ؤرخون وعلماء ،من �أن الإ�سالم عرف الدنيوة بالفعل؛
�سواء من وجهة نظر �سيا�سية �أو اجتماعية؛ ذل��ك �أ َّن العقيدة
الإ�سالمية غنية ومُع َّقدة مبا فيه الكفاية لل�سري بها يف اجتاهات
خمتلفة ،كما �أ َّنها بناء بارع و�سيا�سي جدًّا يف غالب الأحيان ،فتح
�إعداده املتنوع عدداً من ال�سبل ،وتقابلت فيه مدار�س مُتعار�ضة؛
بحيث جند فيه ما ميكنه من التكيف .ثم �إ َّن جميع ال�سلطات يف
الإ�سالم كانت دنيوية؛ مبعنى �أنها مل تكن معينة من الديني،
وفيما عدا عهد النبي مل تقم حكومة �إلهية يُ�شرف عليها رجال
الدين «ثيوقراطية».
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والعلمانية
ــالم
َّ
لقد تب َّو�أ ال�سلطة �سالطني ،و�أم��راء ،وقادة ع�سكريون ،ور�ؤ�ساء،
ب �ن��ا ًء ع�ل��ى اع �ت �ب��ارات زم�ن�ي��ة مت ��ام �اً ،واك �ت �ف��وا ب��ال�ت�ف��او���ض على
�شرعيتهم م��ع ه�ي�ئ��ة م��ن ع�ل�م��اء ال��دي��ن ،حمتفظني لأنف�سهم
بقانون الدولة الو�ضعي.
يتو َّقف امل�ؤلف مع جزئية مهمة تدفع بعيداً كثريا من امل�ؤمرات
ال�سلبية التي ُتاك للم�سلمني يف الغرب؛ �إذ ي�شري �إىل �أنه من
َب ْ�ين ال�تره��ات اخلاطئة التي ت�تردَّد غالباً ،القول ب ��أ َّن الإ�سالم
مي�ن��ع امل���س�ل�م�ين م��ن ال �ب �ق��اء يف ظ��ل ��س�ل�ط��ة غ�ير م���س�ل�م��ة :هنا
يتعلق الأم��ر باملف�سرين م��رة �أخ ��رى ،ولي�س م��ن ب��اب امل�صادفة
�أن تلقى التف�سريات املت�صلبة «كتف�سري ابن تيمية» رواجاً اليوم
يف الأو�ساط الإ�سالمية الراديكالية ،لكن ثمة تف�سريات �أخرى
جائزة هي �أي�ضاً.
هل توجد ثقافة �سيا�سية م�سلمة؟
يتناول �أوليفيه روا يف كتابه الق ِّيم هذا مُع�ضلة املتخيل ال�سيا�سي
للإ�سالم ،وهل هناك يف عمق الإ�سالم ثقافة �سيا�سية �أم ال؟ ويف كل
الأحوال ُي�ؤكد �أنه ال ت�شري الإحالة على الإ�سالم �إىل ا�ستمرارية
تاريخية دامت �أربعة ع�شر قرناً ،فهي �إحالة مرنة جدًّا ،ال حتدد
�أي من��وذج قبلي وتتكيف مع منظومات �سيا�سية خمتلفة .غري
�أ َّن الإح��ال��ة املنتظمة على ثقافة �سيا�سية م�سلمة تعني �أن ثمة
لا متخي ً
ث��اب�ت�اً ال ي�ت�غ�ير�� ،ش�ك� ً
ال لل�سلطة ينظم ال�ع�لاق��ة التي
يقيمها امل�سلم مع ال�ش�أن ال�سيا�سي ،والتي تعود اليوم مع �صعوبة
ا�ستيعاب منوذج الدولة احلديثة والدميقراطية.
كيف يت�سنى واحل��ال��ة ه��ذه ت�صور ع��ودة ال��دي�ن��ي �إن مل يكن يف
�شكل التقليد القدمي املهجور؟ هذا التقليد يفرت�ض دوام منط
م��ن التفكري ،مُغطى م��ؤق�ت�اً ب��احل��داث��ة ،غ�ير �أن ��ه ي�ع��ود جم��دداً
كمكبوت م�ؤ�س�سي ،مثل حقيقة هُوية تبحث عن ذاتها .هكذا يتم
ال�سعي دائ�م�اً �إىل حتديد ثابت دي�ن��ي ،عقيدة ،عقلية �أو ثقافة
تف�سر الإجابات املختلفة التي يقدمها ُّ
كل جمتمع ب�ش�أن النظام
ِّ
االجتماعي ،وال�شكل ال�سيا�سي ،والتطبيق االقت�صادي ،والعالقة
باملكان وتعريف الذات.
َغ ْي �أ َّن َ
بع�ض امل�ؤلفني « �أمثال �صموئيل هنتجتون (والر�أي العام
يف الغالب)» ي��رون �أ َّن ثمة �صلة مُبا�شرة بني العقيدة والنظام
تتج�سد يف «ثقافة» :الثقافة امل�سلمة �أو «العربية
ال�سيا�سي� ،صلة َّ
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة» ،وب��اجل�م�ل��ة ح�ت��ى م ��ع ال�ت�ف�ك�ير يف �أن امل�ج�ت�م�ع��ات
الإ�سالمية رمبا تكوَّنت عرب �سريورات دنيوية فقد طبع الإ�سالم
ثقافته ال�سيا�سية ،ب��ل الذهنية الفردية للفاعلني ،مت��ام�اً كما
�أن �أوروب��ا املدنيوة تبقى م�سيحية يف العُمق .هكذا تبقى الر�ؤية
التمامية للإ�سالم ح َّية يف الأيديولوجيات ال�سيا�سية لل�شرق
الأو� �س ��ط (ح �ي��ث ج��ام�ع��ة ال �ع��روب��ة م��ا ه��ي �إال دن �ي��وة للجامعة
الإ�سالمية ،وتبقى �صعوبة التفكري يف قيام م�ؤ�س�سات �سيا�سية
م�ستقلة ،وت���ص��ور امل��واط��ن مب�ع��زل ع��ن رواب �ط��ه الع�شائرية �أو
ذوبانه العاطفي يف الطائفة :كل ذلك كما يزعمون هو عالقة
دوام ثقافة عربية �إ�سالمية �صعبة االنقياد لإقامة دولة حديثة.
كيف تدار الأ�صول َّية اجلديدة

يتو َّقف امل� ُ
ؤلف مع الأ�صوليات التي تت�صاعد اليوم حول العامل،
�أ�صوليات تقوم بنا ًء على مُنطلقات للأديان الو�ضعية ،و�أخرى
متتدُّ جذورها من الأدي��ان التوحيدية ،ويف احلالتني يُنظر �إىل
الأ�صولية اجلديدة اليوم كما لو �أنها تهديد جمتمعي� ،أي عن�صر
�إ�ضايف يف عملية تهدمي بني الن�سيج االجتماعي .لكن ال عالقة
لذلك ب�ـ«��ص��دام احل���ض��ارات» .وم��ا ال يفهمه مُنتقدو التعددية
الثقافية والطائفية ه��و �أ َّن الطوائف امل�ع��اد ت�أ�سي�سها على يد
الأ��ص��ول�ي�ين اجل ��دد ،لي�ست ه��ي التعبري ع��ن ثقافات تقليدية.
كانت هولندا قد �صدمت مبقتل «ثيو فان ج��وج» :لكن �إذا كان
القاتل مغربي الأ�صل فقد كان هولنديًّا يكتب باللغة الهولندية
وي��داف��ع ع��ن �إ� �س�لام «�إج �م ��ايل» وي�ح�ي��ا ب��الأح��رى ه��ذا الإ� �س�لام
امل ُ�ع� َّر���ض للخطر وال ��ذي مل تعد ل��ه ح ��دود �إقليمية :هوهوية
جمردة ،من دون جت ُّذر يف جمتمع وثقافة ،والذي يتحقق يف هذه
احلالة ،بفعل �إمي��ان امل�ؤمن الذي ير�سم احل��دود ب�ضربة �سكني
على عنق املجدف� .إ َّن طائفية هذه الأيام هي �إعادة بناء طائفية
خيالية تندرج يف جمال �آخر غري جمال الدولة ـ الأمة.
ي�ستلفت االنتباه �إقرار واعرتاف «روا» ب�أ َّن تاريخ العامل امل�سلم
كله يُثبت �أن ال�سلطة كانت علمانية بالفعل ،ومل تكن مو�ضوع
تقدي�س البتة .واحلال �أن �إعادة الأ�سلمة يف القرن الع�شرين هي
التي طرحت للنقا�ش املوازنة بني �سيا�سة ودين ،يف مقابل �إعادة
ق ��راءة ل�ل�إٍ��س�لام تظهر ك�ع��ودة �إىل الأ� �ص��ول ،ولكنها يف ال��واق��ع
�أدجلة للديني ،وعندما يلح الإ�سالميون ،وكذلك الأ�صوليون،
على ��ض��رورة ال�ع��ودة �إىل زم��ن النبي ،فهم �أول من ق��ال ب ��أ َّن ما
من ت�شكيل �سيا�سي قام يف العامل امل�سلم يوافق دول��ة �إ�سالمية
حقيقية .وعلى ذلك ف�إن �إ�شكالية الدولة حديثة العهد.
لقد در�س «روا» مع�ضلة الدولة الإ�سالمية ،ويكفي القول ب�أ َّنه
وج��د تعريفها «��س��واء ل��دى �أب��ي الأع�ل��ى امل ��ودودي� ،أو اخلميني،

مقــــال

�أو الإخ��وان امل�سلمني» لي�س م�أخوذاً من ال�شريعة �أو من تقاليد
�سيا�سية يف العامل الإ�سالمي ،لكنه ميثل عمل ًّيا قراءة �إ�سالمية
ل�ل�م�ف��اه�ي��م ال���س�ي��ا��س�ي��ة احل��دي �ث��ة (دول � ��ة ،ث� ��ورة� ،أي��دي��ول��وج �ي��ا،
جمتمع) ،ويقدم على وجه الدقة تفكرياً يف ا�ستقالل ال�سيا�سي
وتف�شيه ،مُتخذاً الأيديولوجيا كمفهوم و�سيط.
وع�ل�ي��ه ..ف ��إ َّن ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة لي�ست ال��دول��ة ال�ت��ي تعرتف
بال�شريعة كقانون فح�سب ،بل هي �أي�ضاً الدولة التي جتعل من
الدين �أيديولوج ًّيا.
امل�سلمون ومع�ضلة العي�ش يف الغرب
يخ ُل�ص «روا» يف نهاية كتابه �إىل �أ َّن الإ� �س�لام ق��د حت �وَّل بفعل
الدنيوة والعلمانية معاً .وقد تو�صل الليرباليون ،واملعتدلون،
والزنادقة� ،أو الذرائعيون ،منذ زمن بعيد �إىل حل م�س�ألة عي�شهم
الإمي ��ان �أو غيابه يف املجتمع الغربي ،وم��ا �أ�صولية ه��ذه الأي��ام
بكل �أ�شكالها �إال حماولة للرد على هذا التحدي بو�ضع الهوية
الدينية يف ال���ص��دارة .وه��ي تنت�شر كخطاب وت�سعى �إىل �إيجاد
جمال ،ومكان يعي�ش فيه الفرد �إميانه كام ً
ال.
غ�ير �أ َّن ه ��ذا امل �ك��ان اف�ترا� �ض��ي ،ب�ين وه ��م �أم ��ة ال ت��وج��د �إال يف
الإنرتنت �أو يف طائفة حملية ،مُنكفئة على ذاتها وال تبقى على
قيد احلياة� ،إال �أن العامل اخلارجي يبدو لها عدائ ًّيا.
وال� �ي ��وم ..ال ي�ن�ب�غ��ي ل�ل�إ� �س�لام ال ��ذي ي �ق��ارن ن�ف���س��ه ع�ل��ى حمك
العلمانية وال��دن �ي��وة ،وغطر�سة بع�ض ال�شبان حديثي العهد
بالإ�سالم الذين يظنون �أن العامل الغربي «الغارق يف ماديته» ال
ميكن �إال �أن ين�ضم بكثافة �إىل مع�سكر امل�ؤمنني احلقيقينيْ � ،أن
ين�سينا �أ َّن هذا الإ�سالم يخ�ضع للت�ش ُّكالت اجلديدة ،ومن زوال
احل��دود الإقليمية �إىل ال�ف��ردن��ة ،ال ب�سبب �إ��ص�لاح اله��وت��ي ،بل
نتيجة تعلمه �أن يعي�ش ك�أقلية من الآن ف�صاعداً.
خال�صة روا الق ِّيمة يف ال�سطور التالية« :امل�شكلة لي�ست الإ�سالم
بل الديني� ،أو بالأحرى الأ�شكال املعا�صرة لعودة الديني .وهذا
لي�س �سبباً لإبداء الرتحيب والت�ضامن مع �أولئك الذين يبدون
كمنبوذين ،ولكنه على العك�س حث على النظر �إىل الإ�سالم يف
الإط ��ار نف�سه ال��ذي ننظر فيه �إىل الأدي ��ان الأخ ��رى والظاهرة
ال��دي�ن�ي��ة يف ذات �ه��ا .ه��ذا ه��و االح �ت�رام ال���ص��ادق ل�ل�آخ��ر واحل����س
النقدي احلقيقي».
------------------------------- الكتاب- :الإ�سالم والعلمانية.- امل�ؤلف� :أوليفيه روا. املرتجم� :صالح الأ�شقر. النا�شر :دار ال�ساقي ،لندن.2016 ،عدد ال�صفحات� 200 :صفحة.
* مدير مركز احلقيقة للدرا�سات ال�سيا�سية
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الإ�سالم وحدود الت�سامح ..حــــــــــــ
ُم َّمد ال�شيخ *
عاد لها� ،صاحب كتاب« :نهاية الإميان :الدين والإرهاب وم�ستقبل العقل» ( ،)2004متمرد على �أبوين متدينني،
ِح ْي يلتقي ُمفكر �أمريكي ُمت�شكك يف الأديان بل و ُم ٍ
وماجد نواز ال�سيا�سي والباحث الربيطاين من �أ�صل باك�ستاين� ،صاحب كتاب روى فيه مترده على تطرفه الإ�سالمي ال�سابق «راديكايل» ( ،)2013ومنخرط يف �صفوف
منظمة معادية للإ�سالميني داعية �إىل �إ�سالم حداثي دنيوي؛ ف�إن النقا�ش «ال حمالة» م�ؤذن بالإثارة.
وحني ُيثمر هذا النقا�ش كتابًا َ�صدَ ر ُم�ؤخرا «الإ�سالم وم�ستقبل الت�سامح» ( ،)2015ف�إن هذا الكتاب ُيعد فر�صة لقارئ مل يح�ضر النقا�ش� ،أو مل يتابع �أطواره على
�شبكات التوا�صل االجتماعي لالطالع على ما دار فيه :كيف ُيكن �أن يتحول جهادي تر َّبى يف �أح�ضان جي�ش التحرير �إىل ُمنافح عن قيم الدميقراطية والدنيوية
وحقوق الإن�سان؟ وكيف ننتقل من ت�صنيف ُم�سلمي اليوم من �أ�صحاب مقاالت كالمية �أو مذاهب فقهية ،ون�صنِّفهم �إىل «�إ�سالميني جهاديني» و«�إ�سالميني ثوريني»
أمر م�ستحيل؟ وكيف تتم «�صناعة» م�سلم
و«�إ�سالميني �سيا�سيني» و«م�سلمني حمافظني» و«م�سلمني �إ�صالحيني»؟ وهل من املمكن �أن ن�صلح حال الإ�سالم اليوم �أم �أن ذلك � ٌ
مت�شدد؟ هي ذي �أهم املحاور التي دار عليها النقا�ش بني هذين املفكر ْين املتباينني.
واحلا ُل �أنه ما كان هذا احلوار باملناظرة مبعناها احلقيقي ،و�إمنا
كان �أ�شبه بحوار تقم�ص فيه �سام هاري�س دور «ال�سائل» ،وتقم�ص
فيه ماجد نواز دور «املجيب» .حوار ال يُخفي عُم َق اخلالف وراء
طالء املجامالت ،ويف الوقت نف�سه مل يكن هدف �صاحبيه �إظهار
كل واحد منهما الغلبة على الغري� .أكرث من هذا ،من مزايا هذا
احلوار �أنه يت�ض َّمن بع�ض الإف�ضاءات النادرة� :إف�ضاء �سام هاري�س
ب�أنه �ساهم يف «ت�أجيج» �أدبيات ِ�صدَام احل�ضارات ،ونفخ يف تخيل
�صراع حتمي م�صريي بني الإ�سالم والغرب ب�ضع نفخات زائدة.
و�إف�ضاء ماجد نواز ب�أن الإ�صالح الديني ما كان بالأمر ِّ
الهي ،و�أن
امل�صلح الديني «يف عامل الإ�سالم اليوم» يوجد يف و�ضع ال يُح�سد
عليه .هذا ف�ضال عن �أنه يف الكثري من املنا�سبات يعرتف الواحد
منهما للآخر ب�أنه كان ُم ًّقا يف ادعائه غري مُبطل ،وي�شكره على
�إف�ضائه و�إف�ضاله.
يف بداية احل��وار ،ال ي�تردَّد �سام هاري�س يف الإق��رار ب�أهمية العمل
الذي يقوده ماجد نواز يف �إطار ما ي�سميه «�إ�صالح الإميان» ،كما
ال يرتدَّد يف �إعالنه عن ت�أييده لهذا املجهود ،ال �سيما و�أ َّن اجلمهور
ال��ذي ُقيِّ�ض له �أن ح�ضر بع�ض مناظرات ن��واز مع الإ�سالميني
وغري الإ�سالميني ،مُقتنع ب�أ َّن مهمة الرجل �إ�صالح الإ�سالم من
الداخل ،دون �أن يعد مارقا عن الإ�سالم ،وهي«املهمة الأكرث جر�أة
يف عامل اليوم» ،دون �أن مينع هاري�س ذلك من �إماطة اللثام على
ن�ق��اط اخل�ل�اف البيِّنة ب�ين ال��رج�ل�ين .وال مينع م��اج��د ن ��واز عن
مبادلة �سام هاري�س التقارظ ،م�ؤكدا بالفعل على �أ َّن املجال الذي
ي�شتغل فيه �شديد احل�سا�سية وبالغ التعقيد.
ث � َّم ���سُ ��رع��ان م��ا ينطلق يف �سال�سة احل ��وار ال��ذي ي��دور على �ستة
ف�صول :جذور التطرف ،وجمال امل�شكلة وحجمها ،وقوة الإميان،
وخيانة الليربالية ،وطبيعة الإ�سالم ،و�إيجاد الطريق الذي ينبغي
�سلكه.
والكتاب يف ُممله ع�ب��ارة ع��ن ت��واج��ه ب�ين ت�صوُّرين :ت�صوُّر من
يعتقد ب�إمكان �إ�صالح حال الإ�سالم اليوم على الرغم من �إقراره
ب��وج��ود �صعوبات مهولة (م��اج��د ن ��واز) ،وت���ص��ور م��ن يت�شكك يف
�إمكان ذلك كل الت�شكيك (�سام هاري�س).
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ن�ص «وال ي�شكل
وتقوم �أطروحة نواز الأ�سا�سية على ما يلي :ما من ٍّ
الن�ص الديني بدعا من ذلك» �إال وتوجد له ت�أويالت عدة تربهن
«من تلقاء ذاتها» �أنه ال يوجد ت�أويل �صحيح واحد للن�ص ووحيد.
و�إذا ما نحن فهمنا هذا الأمر ،ف�إننا �سوف ننتهي بال�ضرورة �إىل
احرتام االختالف ،ال�شيء الذي �سوف يقودنا �إىل الت�سامح ،ف�إىل
التعدد؛ وبالتايل �إىل الدميقراطية والدنيوية وحقوق الإن�سان.
هي ذي املقاربة التي ينبغي اتخاذها جتاه الدين «�أَيَّ دين» وما كان
الإ�سالم منه ببدع .وبطبيعة احلال ،لن تنجح هذه املقاربة اللهم
�إال �إذا كان اخل�صوم مُهيئني للتحاور.
ويرت َّتب عن هذا �أن الإ�سالم «�ش�أنه �ش�أن �أي دي��ن» ما كان ديانة
حرب ،وال كان ديانة �سلم ،و�إمنا هو ديانة ،ال �أقل وال �أكرث .وكتابه
املقد�س� ،ش�أن كتابات كل الأديان ،يت�ض َّمن مقاطع مُ�ساملة .والقر�آن
ال ينطق ،و�إمنا تنطق عنه الرجال ،فال كتاب مقد�س ،بل ال كتاب،
بل ال قطعة م�سطورة من كتاب ،يكون لها بالتلقاء �صوتها اخلا�ص
بها ،ويكون لها ل�سان تنطق به� « :أنا �أ�ؤمن بهذا الأمر� ،سواء تعلق
الأمر بت�أويل �شك�سبري �أو بت�أويل الكتاب الديني » .ويف�ضل ماجد
نواز الت�أويل ال�سلمي للكتاب املقد�س؛ فريى �أن دين الإ�سالم دين
�سالم؛ �إذ �إ َّن الغالبية العظمى من امل�سلمني حتمل الإ�سالم على
هذا ال�ضرب من الت�أويل ال�سلمي ،و�إذا كان يهم اعتبار �أن الإ�سالم
هو كيفية ت�أويل املنتمني �إليه «يف غالبيتهم» ف�إنه فعال دين �سالم.
ه��و ذا م��ا ق�ضت ب��ه الأغلبية ال�صامتة ،وال�ت�ح��دي الأك�ب�ر يكمُن
يف كيفية تنظيم وجتنيد ه��ذه الأغ�ل�ب�ي��ة ال�صامتة �ضد النزعة
اجلهادية؛ بحيث ت�شرع يف �إبطال «مرويات العنف» التي �أ�شاعتها
�أقلية ُتهيمن على اخلطاب حول الإ�سالم.
والأو��س��اط امل�سلمة �أ�شبه �شيء يكون بدوائر متداخلة :يف مركز
ال��دوائ��ر «ال ��دائ ��رة الأ��ص�ل�ي��ة» ث� َّم��ة «تنظيم ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة»
الذي َّ
غطى على تنظيم القاعدة� .أع�ضا�ؤه »جهاديون �شاملون» �أو
«جهاديون كونيون» .ثم هناك «جهاديون جهويون» �أو «جهاديون
حمليون» (�ش�أن -حما�س -و-حزب اهللَّ .)-
لكن اجلهاديني يبقون
�أقلية داخ��ل العامل ،على �أنهم الأك�ثر تنظيما والأك�بر ق��وة ،وهم
ي�سيطرون على اخلطاب لأنهم عنيفون.

ووراء «اجل�ه��ادي�ين» ،ثمة بقايا «الإ��س�لام�ي�ين» ،وه��م فئة �أو��س��ع:
ثمة �أوال«الإ��س�لام�ي��ون ال�ث��وري��ون» املقربون م��ن «اجل�ه��ادي�ين» يف
النظرية؛ يليهم «الإ��س�لام�ي��ون ال�سيا�سيون» (جماعة الإخ ��وان
امل�سلمني مثال) ،وهم يبقون �أغلبية بني الإ�سالميني و�أقلية بني
امل�سلمني.
ث� َّم هناك دائ��رة «امل�سلمني املحافظني» دينيا .وال��ذي عند ماجد
ن ��واز �أن �أغ �ل��ب امل���س�ل�م�ين حم��اف �ظ��ون؛ لأن غ��ال�ب�ي�ت�ه��م ال ت��واف��ق
على حقوق الإن�سان الليربالية املعا�صرة .وه��م و�إن مل يختاروا
ال��دمي�ق��راط�ي��ة الليربالية ال��دن�ي��وي��ة ،ف��إن�ه��م يرف�ضون امل�شروع
الإ� �س�لام��ي ،ه��م حم��اف�ظ��ون يف �أ� �س��ره��م ومن ��ط ح�ي��ات�ه��م ،لكنهم
عموما ال يريدون �أن تفر�ض الدولة عليهم منطا من التدين؛
لأنهم يريدون االحتفاظ باحلق يف �أن يكون لهم فهمهم اخلا�ص
ملا تعنيه هذه النزعة املحافظة الدينية.
ومييِّز ماجد نواز بني «النزعة الإ�سالمية» التي تنم عن الرغبة
يف فر�ض ت�أويل معني للإ�سالم على املجتمع ،و«النزعة اجلهادية»
التي تريد ا�ستخدام العنف لن�شر النزعة الإ�سالمية .على �أنهما
ال مي�ث�لان الإ� �س�لام وال اجل�ه��اد يف ذات�ي�ه�م��ا ،و�إمن ��ا ه�م��ا نزعتان
م�س َّي�ستان وق��راءت��ان معا�صرتان للإ�سالم وللجهاد؛ �إذ الإ�سالم
دي��ن �ش�أنه ��ش��أن غ�يره يخ�ضع ل �ق��راءات م�ت�ع��ددة .والإ��س�لام�ي��ون
ال�سيا�سيون ي�سعون لفر�ض �أن�ظ��اره��م ع��ن ط��ري��ق الت�سرب �إىل
املجتمع من الداخل ،بينما الإ�سالميون الثوريون ي�سعون لتغيري
النظام من اخل��ارج عرب �ضربة مكن�سة ،واملنا�ضلون الإ�سالميون
ه��م اجل�ه��ادي��ون .وباجلملة« :الإ��س�لام��ي» ه��و م��ن ي�ح��اول فر�ض
ت�صوره للإ�سالم على بقية املجتمع ،و«اجلهادي» �إ�سالمي يحاول
فعل ذلك بالقوة .والفارق بني الإ�سالميني من ال�صنف ال�سيا�سي
والإ� �س�لام �ي�ين ال �ث��وري�ين واجل �ه��ادي�ين� ،أ َّن اجل �ه��ادي�ين ي��ؤم�ن��ون
ب��ال�ع�م��ل امل�ب��ا��ش��ر ،ول�ه��م ن�ظ��ري��ة ك��ام�ل��ة ح ��ول ذل ��ك ،ول�ه��م ت�صور
لل�شهادة يقوم على �أ�سا�س �أن ال�شهادة هي املوت يف معركة جهادية.
وال �ف��ارق واق��ع يف املنهجية ولي�س يف درج��ة القناعة ،ف�لا يوجد
تنا�سب بال�ضرورة بني فرط قناعة وف�ضل عنف .هي «�أيديولوجيا
م�شرتكة»ُّ ،
كل واحد يحاول �أن ينجز تعاليمها مبقاربة خا�صة به.
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ـــــوار بني �سام هاري�س وماجد نواز
ومن �ش�أن «الكيمياء» التي ت�صنع اجلهاديني �أن تتط َّلب تفاع َل
�أربعة عوامل :عقيدة �أيديولوجية ،يُ�ضاف �إليها جهد جم ِّندين
ك ��ارزم ��ائ �ي�ي�ن ي�ت�م�ت�ع��ون ب �ق ��در ك �ب�ير م ��ن الإق� �ن ��اع واجل ��اذب �ي ��ة،
يلعبون على وترين �شديدي احل�سا�سية :ظلم الحق بال�شخ�ص
امل ��راد جت�ن�ي��ده (م�ث�لا بع�ض م�ظ��اه��ر العن�صرية يف املجتمعات
الغربية �ضد امل�سلمني) ،و�أزمة هوية يُعاين منها امل�سلم الغربي
باخل�صو�ص .هي ذي توابل راب��وع �صناعة املتطرف يف ر�أي من
�سبق له �أن كان متطرفا ومن ا�ست�أن�س كثريا ب�أدبيات ومرويات
ال�ت�ط��رف :ع�ق�ي��دة �أي��دي��ول��وج�ي��ة ،جم � ِّن��دون ك��ارزم��ائ �ي��ون ،ظلم
حا�صل� ،أزمة هوية.
َّ
لذلك؛ يرى نواز �أ َّن �إ�صالح حال الإ�سالم اليوم يتطلب مواجهة
حت��دي�ين خمتلفني :م��واج�ه��ة «ال�ن��زع��ة الإ��س�لام�ي��ة» و«ال�ن��زع��ة
اجلهادية» من جهة ،وت�شجيع �إ�شاعة حقوق الإن�سان والثقافة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى .وت �ل��ك ه��ي م�ه�م��ة «امل�سلمني
امل�صلحني» الذي يرفعون راية الإ�صالح؛ مبعنى جتديد ت�أويالت
ال�ن����ص ،وي ��روم ��ون ت�ق��دمي ر��س��ائ��ل دمي�ق��راط�ي��ة دن�ي��وي��ة مدنية
��ض��د �أ��ش�ك��ال ال�ت�ط��رف ال��دي�ن��ي ال�ع�ق��دي ال�ع�ن�ي��ف«:الإ��س�لام�ي��ة»
و«اجلهادية» معا .والإ�سالميون املحافظون «الذين هم الأغلبية
ال�صامتة» ��س��وف ي�ك��ون��ون حلفاء يف امل���س��أل��ة الأوىل ،لكن ال يف
امل�س�ألة الثانية؛ مما ي�ضع امل�سلم �صاحب العقلية الإ�صالحية يف
و�ضعية ال يُح�سد عليها .وهناك تعبري فرن�سي عن هذه الو�ضعية
التي جتعل الإن�سان ال يف العري وال يف النفري� :أن يجل�س املرء
بني كر�سيني ،ال على هذا وال على ذاك.
�أ َّم��ا �سام هاري�س ،فيميل ميال بينا �إىل تف�سري حال نزوع بع�ض
امل�سلمني ال�ي��وم �إىل ال�ت�ط��رف وال�ع�ن��ف ب��ال��داع��ي ال�ع�ق��دي .فال
داف��ع �أ��ش��د ع�ن��ده م�ن��ه :لقد �أم�سى ال��داف��ع ال�لاه��وت��ي «القناعة
وال���ش�ه��ادة» �أك�ث�ر ت�ط� ُّرف��ا ،و�أم���س��ت ف�ك��رة الت�ضحية ب�ك��ل �شيء
م��ن �أج ��ل �إمي ��ان ال�شخ�ص �أ��ش��د رادي�ك��ال�ي��ة .و��ش��اه��ده على ذلك
الغربيون امللتحقون بـ «داع�ش» :ما عانوا هم من ظلم حا�صل،
وال قا�سوا من �أزم��ة هوية حادثة .ف�أحيانا تبدو الأيديولوجية
الدينية لي�ست فح�سب ��ض��روري��ة ،ب��ل كافية حل� ِّ�ث �شخ�ص على
فعل فعلته .وحني يُقال �إ َّن ثمة �أزم��ة هوية حادثة ،ف��إ َّن ما من
�شخ�ص يف املجتمعات الغربية �إال ويعاين قد ًرا من �أزمة الهوية
� َ��ض��ؤُل �أم ك�بر .واحلقيقة �أن��ه يبدو �أن باعث بع�ض النا�س على
التطرف �إمن��ا هو ح�صريًّا املعتقدات الدينية� :إذا ما هي غابت
ال ي�صري ل�سلوكهم معنى ،و�إذا ما هي ح�ضرت مي�سي �سلوكهم
مفهوما ،بل حتى معقوال.
وت �� �س��ا�ؤالت ��س��ام ه��اري����س ح��ول الإ� �س�لام وح ��ول و��ض��ع امل�سلمني
وحول م�شروع ماجد نواز عديدة مُ�شكلة راديكالية؛ منها �أ�سئلة
فل�سفية ح��ول �أخ�لاق�ي��ات الإمي ��ان� :إىل �أيِّ ح��د تعد املعتقدات
الدينية -الرغبة يف ال�شهادة مثال -حافزا للقيام بالعنف �ضد
الغري الذي يُعترب كافرا؟ وهل الفرق بني الإ�سالمي ال�سيا�سي
والإ�سالمي اجلهادي ،من حيث القناعة الدينية ،فرق يف الدرجة
�أم فرق يف املنهجية؟

وم�ن�ه��ا �أ��س�ئ�ل��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة� :أل�ي���س��ت ال�ل�ي�برال�ي��ة ع�ل��ى ال�ط��ري�ق��ة
الإجن� �ل� �ي ��زي ��ة وب ��ا�� �س ��م « الأ� � �ص� ��ال� ��ة ال �ث �ق ��اف �ي ��ة » و« ح �ق ��وق
�شجعت على النظام
الأقليات»و«احلقوق اجلماعية» ،هي التي َّ
اجلماعاتي؛ وبالتايل على تط ُّرف بع�ض امل�سلمني داخل معازلهم
االجتماعية ،و�إذ هي قويت اجلماعة ف�إ َّنها �أ�ضعفت فئات م�سلمة
ك�ث�يرة م��ن ن���س��اء و�أق �ل �ي��ات جنو�سية وم�ف�ك��ري��ن �أح ��رار وم��ن ال
�سلطة لهم وال ح��ول يف العامل الإ�سالمي ،وتركتهم مل�صريهم
يواجهون التخوين والتف�سيق والت�ضليل والتبديع والتكفري؟
ومنها �أ�سئلة هرمنوطيقية� :ألي�س الن�ص نف�سه ي�ساعد املت�أولني
ال�ع�ن�ي�ف�ين ع�ل��ى ال�ف�ه��م ال ��ذي ف�ه�م��وه م �ن��ه؟ وه ��ل مي�ك��ن تربئة
الن�ص بالتمام والكمال من ت�ضمن بع�ض احل�ض على العنف؟
و�أال يتحايل « املعتدلون» على الن�ص لكي يخفوا الأم��ور غري
املنطقية وغ�ير املعقولة ال�ت��ي ق��د ي�ع��اد اكت�شافها وا�ستثمارها
من لدن «املتطرفني» وهم مرتاحون �إىل �أن ب�ضاعتهم ممنوحة
م�ب��ا��ش��رة م��ن ال� ��رب؟ و�أل �ي ����س ي�ع��د ع�م�ل�ه��م ه ��ذا «م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
الأخ�لاق �ي��ة» ع��دم ن��زاه��ة ف�ك��ري��ة»؟ وه�ن��ا يخاطب ��س��ام هاري�س
ماجد نواز خطابا �صريحا ومبا�شرا«:عندما تقول ب�أن ال دين
يف ذاته م�سامل وال حمارب ،و�أن ما من كتاب مقد�س �إال وينبغي
ت�أويله ،ف�إنك تثري هنا من امل�شاكل �أكرث مما حتله؛ وذلك لأن
العديد من الن�صو�ص «القطعية الداللة» ي�ضيق معناها �ضيقا
��ش��دي��دا؛ بحيث ال حتتمل م��ن ال�ف�ه��م ال�ل�ه��م �إال فهما واح ��دا،
وت� ��ؤدي مب��ن يعتقد بها �إىل اع�ت�ق��ادات خا�صة و�إىل ممار�سات
خم�صو�صة؟« وج��واب ماجد نواز �أنه ال ميكن �أب��دا �أن متتد يد
لتعبث بالن�ص ،وامل�خ��رج ه��و ال�ت��أوي��ل .وه��و يتهم ��س��ام هاري�س
باتباع �ضرب م��ن التفكري امل�ث��ايل ه��و امل��رت��اح يف موقع جمتمع
نا�ضج دنيوي دميقراطي لي�س من �ش�أنه �أن يفكر يف الباك�ستاين
من �أفناء النا�س ،وهو الذي يناق�ش �أمور الدين بكل حرية و�أمان

ال يجول بخاطره �أنه بينما يفعل ذلك ،ف�إنه قد يتع َّر�ض املفكر
امل�سلم املتحرر �إىل امل��وت .ومن هنا ي�أتي متييز ماجد ن��واز بني
الطرح الرباجماتي العملي للم�س�ألة ،والطرح النظري الفكري
لها؛ �إذ عمل ًّيا ينبغي االقتناع ب��أ َّن احلقيقة الوحيدة هي �أن��ه ال
توجد طريقة �صحيحة وحيدة لت�أويل الن�ص الديني .ويف غياب
اجل��واب ال�صحيح الوحيد ،ف ��إ َّن التعددية ه��ي اخل�ي��ار الأوح��د.
ول���س��وف ت�ق��ود ال�ت�ع��ددي��ة �إىل امل��دن�ي��ة و�إىل الدميقراطية و�إىل
حقوق الإن�سان« :و�أن��ا �أعتقد �صادقا �أنه �إذا ما نحن ركزنا على
الطبيعة التعددية للت�أويالت ،وعلى الدميقراطية ،وعلى حقوق
الإن�سان ،وعلى املدنية «على هذه القيم» ف�إ َّنه �سي�أتي على �أغلبية
بلدان الإ��س�لام زم��ان من ال�سالم واال�ستقرار ي�ؤهلهم خلو�ض
نقا�شات من هذا ال�ضرب الذي تريدنا �أن نخو�ض فيه».
وي�ب��دو ��س��ام ه��اري����س و�إن ك��ان يتفهم ط��رح م��اج��د ن ��واز� ،إال �أن��ه
غري مُقتنع متام االقتناع به« :ما يُزعجني هو �أن التقدُّ م على
الدرب الرباجماتي مُهدَّد دائما باجلمود على امل�ستوى الفكري؛
فالأ�صولية تبقى دائ�م��ا ممكنة ،وق��اب�ل��ة للتبدي يف �أي��ة حلظة
وحني ،وعائدة عودتها على وجه الدوام».
هو �إذن خالف بني من يعترب نف�سه �صادقا ال�صدق �أخل�صه يف
�إرادت��ه �إ�صالح حال دين �أهله (ماجد ن��واز) ،وبني من يعترب �أن
كل �إرادة لإ�صالح الدين ال حمالة تقوم على �ضرب من االدعاء:
ادعاء أ� َّن الدين �شيء �آخر غري ما يظهر عليه ،و�أن اجلهاد ،مثال،
جماهدة للنف�س �أك�ثر منه حربا مقد�سة (�سام هاري�س) .وهو
خالف بني من يجد �أنه ال توجد قراءة �صحيحة واحدة للن�ص
الديني و�إمنا قراءات (ماجد نواز) ،وبني من يرى �أن املتطرفني
« حم ُّقون » يف قراءتهم للن�ص على النحو ال��ذي يقر�ؤونه به؛
لأن الن�ص ه��و م��ن يتيح م��ن تلقاء نف�سه فر�صة ه��ذه ال�ق��راءة
الأ�صولية احلرفية (�سام هاري�س).
وهو خالف بني من يعرتف ب��أن للب�شر نزوعا �إىل ت�أثيث فراغ
حياتهم امل��ادي��ة باحلياة الروحية ،و�أ َّن الدين ��ض��روري يف حياة
النا�س ،و�إِ ْن َف َّ�ض َل هو علو الهوية الإن�سانية على الهوية الدينية،
وركز على القيم الإن�سانية اجلامعة ولي�س على الأديان املفرقة
(م ��اج ��د ن � ��واز) ،وب�ي�ن م ��ن ي��وا� �ص��ل ع�م��ل ف�لا��س�ف��ة ال�ت�ن��وي��ر يف
مهاجمة الدين باعتباره «وهما» و«خرافة».
ت�شا�ؤم العقل من �إمكان �إ�صالح الإ�سالم وتفا�ؤل القلب ب�إمكانه
«هو ذا موقف �سام هاري�س يف نهاية الأمر .وتفا�ؤل العقل والقلب
معا ب��إم�ك��ان �إ��ص�لاح الإ� �س�لام »ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��وع��ي بامل�شاق
والعوائق وال�صعوبات» هو ذا موقف ماجد نواز يف نهاية املطاف.
------------------------ الكتاب« :الإ�سالم وم�ستقبل الت�سامح». امل�ؤلف� :سام هاري�س ،وماجد نواز. النا�شر.2015 ،)Harvard University Press( : عدد ال�صفحات.144 :* �أكادميي مغربي
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أ�شد ال�صـــــ
الدميقراطية � ُّ
َّ

م�ؤلف هذا الكتاب هو ويليام بلوم� ،أحد �أهم املتخ�ص�صني يف ال�سيا�سة الأمريكية اخلارجية ،ممن ال ينتمون �إىل التيار ال�سائد .ترك من�صبه بوزارة اخلارجية
عام 1968؛ ب�سبب معار�ضته حلرب فيتنام ،و�أ�صبح بعد ذلك م�ؤ�س�س جريدة «وا�شنطن فري بر�س» ورئي�س حتريرها .ويف الوقت احلايلُ ،ي�صدر بلوم ن�شرة
معاد للإمرباطورية» (.)Anti-Empire Report
�إخبارية �شهرية على الإنرتنت بعنوان «تقرير ٍ
ُ
ي�شتمل الكتاب على ُمقدِّ مة وعدة ف�صول .يذكر امل�ؤلف يف املقدمة �أنَّ الواليات املتحدة ت�سعى للهيمنة على العامل ،و�أنها -يف �سبيل �إدراك هذا الهدف -على
ا�ستعداد ال�ستخدام �أية و�سيلة تراها �ضرورية .ومن �أجل حتقيق هذا الهدف ،قامت الواليات املتحدة -منذ احلرب العاملية الثانية -مبا يلي :تدخلت يف
�شعوب �أكرث من ثالثني بلدً ا بالقنابل ،وحاولت
االنتخابات الدميقراطية يف ثالثني بلدً ا على الأقل ،وحاولت اغتيال �أكرث من  50زعي ًما �أجنب ًّيا ،و�أمطرت
َ
قمع حركات �شعبية �أو قومية يف  20بلدً ا .ويف املجمل ،قامت الواليات املتحدة بتنفيذ واحدة �أو �أكرث من العمليات املذكورة يف منا�سبة �أو �أكرث من منا�سبة
يف واحد و�سبعني بلدً ا (�أي �أكرث من ثلث بلدان العامل)؛ الأمر الذي جنم عنه �إنهاء حياة عدة ماليني من الب�شر ،واحلكم على ماليني �آخرين بالعي�ش بائ�سني
معذبني ،عالوة على م�س�ؤوليتها عن تعذيب �آالف ال حت�صى من الب�شر الآخرين .وقد جلبت ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية كراهية غالبية النا�س يف العامل
ممن ي�ستطيعون ،ب�أ�سلوب �أو ب�آخر ،تتبع �أنباء ما يقع من �أحداث ،وممن ُيلمون ببع�ض �أجزاء التاريخ احلديث.
وحت��ت ع�ن��وان «�سيا�سة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م�ق��اب��ل ال�ع��امل»،
ريا من الأمريكيني ي�ؤازرون ب�شاعات
يُ�شري امل�ؤلف �إىل �أ َّن كث ً
ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ،ع�ل��ى ال��رغ��م مما
يواجهون به من وقائع ،ومن براهني على زيف ت�صريحات
حكومتهم .ويرجع امل�ؤلف هذا الأمر �إىل ق�صور يف التعليم
الأمريكي الذي ي�سمح مبدركات فكرية خاطئة ،ون�شر �أوهام
حتول دون �أن َّ
يتبي الأمريكيون اخلط�أ و�سط هذا الزيف
التعليمي والإعالمي.
ويعر�ض امل�ؤلف النقاط الرئي�سية لهذا الزيف؛ وهي:
� -1إن �أكرث الدرو�س �أهمية ،ويجب العمل على �أن ت�ستوعبه
ع �ق ��ول الأم ��ري �ك �ي�ي�ن ،ه ��و �أ َّن ن ��واي ��ا ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة
الأمريكية لي�ست طيبة.
� -2إن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال ي�ه�م�ه��ا ه ��ذا ال �� �ش��يء امل���س�م��ى
«دمي �ق��راط �ي��ة»� ،أ ًّي� ��ا ك ��ان ع ��دد امل� ��رات ال �ت��ي ي���س�ت�خ��دم فيها
الر�ؤ�ساء الأمريكيون ذلك اللفظ .فمنذ عام  ،1945حاولت
الواليات املتحدة الإطاحة مبا يربو على خم�سني حكومة،
غالبيتها منتخبة دميقراط ًّيا ،وتدخلت تدخ ً
فجا �ساف ًرا
ال ًّ
يف انتخابات ثالثني بلدًا على �أقل تقدير.
� -3إن دافع الإرهابيني املعادين لأمريكا لي�س هو الكراهية،
�أو احلقد على احلرية �أو الدميقراطية �أو الثورة الأمريكية
�أو احلكم العلماين� ،أو الثقافة؛ بل �إ َّن دافعهم هو ما ارتكبته
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية من ب�شاعات �ضد �أوطانهم
على مدى عقود.
 -4ال تعادي الواليات املتحدة الإره��اب ك��إره��اب ،بل تعادي
فقط الإرهابيني غري املتحالفني مع الإمرباطورية؛ حيث
ي��وج��د ت��اري��خ ط��وي��ل ��ش��ائ��ن ل��دع��م وا��ش�ن�ط��ن ل�ل�إره��اب�ي�ين
امل�ع��ادي��ن ل�ك��ا��س�ترو ،حتى حينما ارت�ك�ب��وا عملياتهم داخ��ل

12

الأرا�ضي الأمريكية .كما تو ِّفر الواليات املتحدة � ً
أي�ضا دع ًما
خ��ا�ًّ��ص��ا ل�ل�إره��اب�ي�ين ال��ذي��ن ق��ات�ل��وا يف ��ص�ف��وف اجل�ه��ادي�ين
الإ�سالميني يف كو�سوفو والبو�سنة و�إيران وليبيا و�سوريا؛
مب ��ن ف�ي�ه��م ه � ��ؤالء ال ��ذي ��ن ل�ه��م رواب� ��ط م �ع��روف��ة بتنظيم
القاعدة؛ وذلك من �أجل حتقيق �أهداف ال�سيا�سة اخلارجية.
 -5مل متثل العراق �أي نوع من التهديد للواليات املتحدة.
وهي واح��دة من بني الأك��اذي��ب التي ال تنتهي -وف��ق تعبري
امل�ؤلف -بل هي �أكرث تلك الأكاذيب ُخب ًثا و�ش ًّرا؛ حيث �إنها
الأ�سا�س ال�ضروري جلميع الأكاذيب الأخرى.
 -6لي�س ث�م��ة ��ش��يء ُي���س� َّم��ى امل ��ؤام ��رة ال�شيوعية ال��دول�ي��ة،
ب��ل امل��وج��ود على �أر� ��ض ال��واق��ع ه��و �أن��ا���س يعي�شون يف ب�ؤ�س
احتجاجا على �أحوالهم و�ضد احلكومات
وتعا�سة ،ينتف�ضون
ً
القامعة ،التي عاد ًة ما ت�ساندها الواليات املتحدة.
وحت ��ت ع �ن��وان «الإره� � ��اب» ،ي��ذك��ر امل ��ؤل��ف م�ق��ول��ة امل��ؤي��دي��ن
لل�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة ،تقول هذه املقولة:
�إن ه��ذه ال�سيا�سة منذ � 11سبتمرب  2001ق��د �أت��ت ثمارها،
وي�بره �ن��ون ع�ل��ى ذل ��ك ب�ع��دم ح ��دوث �أي ��ة ه�ج�م��ات �إره��اب�ي��ة
ناجحة بالداخل الأمريكي طوال تلك ال�سنوات.
ويع ِّقب امل�ؤلف على هذا �أن الأهم هو �أن الواليات املتحدة قد
ظلت ل�سنوات منذ � 11سبتمرب ،هد ًفا للهجمات الإرهابية
يف ع���ش��رات امل�ن��ا��س�ب��ات ،ح�ي��ث وق�ع��ت ه�ج�م��ات ع�ل��ى �أه ��داف
ع�سكرية ودبلوما�سية ومدنية وم�سيحية...وغريها� .أهداف
مرتبطة بالواليات املتحدة يف ال�شرق الأو�سط وجنوب �آ�سيا
ومنطقة امل�ح�ي��ط ال �ه��ادي ،ك�م��ا وق�ع��ت ه�ج�م��ات م��ر ِّوع��ة يف
ً
اعرتا�ضا
مدريد ولندن ،وهما من حلفاء الواليات املتحدة،
على احلرب.
وحت��ت ع�ن��وان «ال �ع��راق» ،ي��رى امل��ؤل��ف �أ َّن ب��داي��ة التدخل يف

العراق كانت ب�أكاذيب كبرية ،وانتهى الأمر ب�أكاذيب �أكرب.
فقد بد�أ غزو العراق بادعاء وجود �أ�سلحة كيميائية ،وانتهت
احلرب -التي ظنَّ الأمريكان �أنهم �أ�سعدوا بها �شعب العراق-
�إىل تدمري نظام تعليمي بلغ  %84م��ن م�ؤ�س�سات التعليم
ال�ع��ايل وهدمها ونهبها .ث��م مت تن�ضيب امل�خ��زون الفكري
ب��درج��ة �أك�ب�ر؛ ح�ي��ث ا��ض�ط��ر �آالف الأك��ادمي �ي�ين واملهنيني
للفرار خارج البالد� ،أو مت خطفهم �أو اغتيالهم� .إ�ضافة �إىل
فقدان نظام رعاية �صحية فاعل ،و�ضياع �صحة اجلماهري،
واجتاحت الأوبئة املعدية ال�سكان يف �أنحاء البالد.
وذكر تقري ُر الغذاء العاملي التابع للأمم املتحدة �أ َّن �أربعمائة
�أل��ف طفل ع��راق��ي يعانون م��ن نق�ص خطري يف ال�بروت�ين.
ومثلت الوفيات الناجمة ع��ن �سوء التغذية وع��ن �أم��را���ض
ميكن الوقاية منها ن�سبة كبرية ،خا�ص ًة بني الأطفال .كما
َف َق َد �آالف من العراقيني �سيقانهم �أو �أذرعهم ب�سبب القنابل
الأم��ري �ك �ي��ة ال�ع�ن�ق��ودي��ة ال �ت��ي مل ت�ن�ف�ج��ر ،وال �ت��ي �أ�صبحت
مبثابة �ألغام �أر�ضية.
ومت تدمري �آث��ار ال�ع��راق ومقتنيات متاحفها التي هي من
�أع �ظ��م ��س�ج�لات ال �ع��امل مل��ا��ض��ي ال�ب���ش��ري��ة ،دون �أن حتميها
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ال �ت��ي ك��ان��ت م���ش�غ��ول��ة ب�ح�م��اي��ة امل�ن���ش��آت
ريا
النفطية ،و َف َق َد اليهود وامل�سيحيون وغري امل�سلمني كث ً
م��ن الأم ��ن ال ��ذي ك��ان��وا يتمتعون ب��ه يف جم�ت�م��ع «� �ص��دام»
العلماين ،والآن هاجر عدد كبري منهم .وطرد �أكراد �شمال
العراق ال�سكان العرب من بيوتهم ،وطرد العرب الأكراد من
مناطق �أخرى يف البالد.
وحت��ت عنوان «�إي ��ران» ،يقول امل��ؤل��ف �إ َّن الإدارة الأمريكية
ظلت ت��ردِّد املزاعم القائلة ب��أن �أحمدي جن��اد قد �أعلن �أنه
�سيمحو �إ�سرائيل من على اخلريطة ،و�أنه قد عقد م�ؤمت ًرا
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أمريكية فتكا
ل
ا
ـــــادرات
َّ
يف �إيران ملن ينكرون حدوث الهولوكو�ست .و ُيك ِّذب امل�ؤلف
هذه املزاعم ،و�أن حقيقة الأمر تخالف تلك املزاعم؛ �إذ �إ َّن
الزعيم الإيراين مل يقل �أي �شيء عن حمو �إ�سرائيل من
على اخلريطة ،وف ًقا ملن يعرفون اللغة الفار�سية.
�أ َّما بخ�صو�ص الهولوكو�ست ،فقد قال الرئي�س الإيراين
�إن �ه��ا َّ
مت ��ت يف �أوروب � ��ا ،وجن ��م عنها ق�ي��ام دول ��ة لليهود يف
ال�شرق الأو�سط ،بد ًال من قيامها يف �أوروبا ..وت�ساءلَ ِ :
ل
يدفع الفل�سطينيون ثمن جرمية ارتكبها الأملان؟!
وحتت عنوان «امل��ؤام��رات» ،يذكر امل�ؤلف أ� َّن تاريخ �أمريكا
وتاريخ العامل مليء بامل�ؤامرات ،وهو نف�سه ي�ؤمن بوجود
م�ؤامرات .فمنذ � 11سبتمرب -حيث ُقتل فيها �أمريكيون-
جل�أت الواليات املتحدة �إىل قتل �أكرث من مليون عراقي
و أ�ف � �غ� ��اين .ويف ح ��رب اخل �ل �ي��ج الأوىل ع ��ام  ،1991دم��ر
َّ
حمطات توليد
«ت�شيني» وغ�يره من القادة الأمريكيني
الكهرباء ،و�أنظمة �ضخ املياه وال�صرف ال�صحي يف العراق،
وفر�ضوا عقوبات على البلد بدرجة جعلت �إ�صالح بنيتها
الأ�سا�سية �أم� ًرا بال َغ ال�صعوبة ،ثم عقب اثني ع�شر عا ًما
وبعد جهد بطويل من جانب ال�شعب العراقي لإ�صالحتلك الأنظمة املدمرة -قامت قا�صفات الواليات املتحدة
بتدمريها كلي ًة م��رة �أخ ��رى .ك��ل ه��ذه اجل��رائ��م الب�شعة
وغريها ترتكبها الواليات املتحدة با�سم الدميقراطية.
وي�ؤكد امل�ؤلف �أ َّن الواليات املتحدة مل تكن بحاجة لتدمري
ك��ل تلك امل�ب��اين ،وقتل الب�شر ب ��أع��داد ره�ي�ب��ة ..لقد كان
انهيار مبنى مركز التجارة العاملي كفي ً
ال باحل�صول على
موافقة الأمريكيني باحلرب على الإره��اب ،وعلى قانون
«الوطنية» و�إجراءات الأمن الداخلي ،والدولة البولي�سية
الأمريكية.
وقد ت�ش َّكك امل�ؤلف -ومعه عدد �آخر -يف الرواية الر�سمية
الن �ه �ي��ار ال�ب�رج�ي�ن ،ورواي � ��ة ال �ط ��ائ ��رة ال �ت��ي ا��ص�ط��دم��ت
بالبنتاجون؛ حيث �إ َّن الأفالم التي عُر�ضت توحي ب�شكل
قوي �أن التدمري كان متحك ًما فيه عن ُبعد.
وحتت عنوان «ليبيا»ُ ،ي�شري امل�ؤلف �إىل ق�صف الواليات
املتحدة لكل من «ليبيا» و»�صربيا» ،ويف احلالتني �أ�سمتْ
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ال�ق���ص��ف «ت��دخ� ً
لا �إن �� �س��ان � ًّي��ا» .وي�صف
امل ��ؤل ��ف ه ��ذا ب ��أن ��ه �أ� �س �ل��وب ت���س��وي��ق �إم�ب�ري ��ايل ت� ��روج به
الواليات املتحدة لأفعالها ،خا�صة بني الأمريكيني الذين
ي��ري��دون جت��دي��د ثقتهم يف ُح�سن ن��واي��ا ب�ل��ده��م ،وهناك
�أنا�س �آخ��رون يدعمون الق�صف ،ومعظمهم من الليبيني
امل�ؤيدين للواليات املتحدة والناتو ،ويدعمون �أي �شيء
يخ ِّل�صهم من القذايف حتى لو مت ذلك بالق�صف املطول
املتوا�صل لليبيا وتدمريها.

وحتت عنوان «الإعالم» ،ي�صف امل�ؤلف الإعالم الأمريكي
ب��ال��داع��ر؛ حيث ي�شجب الن�شطاء وال� ُك�ت��اب التقدميون
جت��اه� َل الإع �ل�ام لأخ�ب��اره��م و�آرائ �ه ��م ،وم��ن ث � َّم ال يطلع
ع�ل�ي�ه��ا ج �م��اه�ير ال���ش�ع��ب الأم ��ري �ك ��ي .ك �م��ا �أ َّن الإع �ل�ام
الأم��ري�ك��ي ي�ق��وم ب�ح��ذف و�إغ �ف��ال وت�شويه الأخ �ب��ار ،مما
ُيكرث من �أخطائه يف �سرد الوقائع �أو ن�شر �أكاذيب فجة؛
مثل ما ُي��ذاع يف الإع�لام الأمريكي عن تخ ُّلف امل�سلمني
وعنفهم يف الدمنارك ،ه�ؤالء الذين كانوا يحتجون على
الر�سوم الكاريكاتورية امل�سيئة لر�سولهم.
وحتت عنوان «باراك �أوباما» ،يذكر امل�ؤلف �أن «ليبيا» هي
الدولة ال�ساد�سة التي �شنَّ ب��اراك �أوباما حر ًبا �ضدها يف
غ�ضون الأ�شهر ال�ستة والع�شرين منذ توليه الرئا�سة.
مديحا من ِق َبل ال ُك ّتاب الي�ساريني يف
وقد تل َّقى �أوباما
ً
�أمريكا ،ويف اخلارج ب�سبب خطابه �إىل العامل الإ�سالمي
ب��ال�ق��اه��رة .يف ح�ين �أن ب ��إم �ك��ان م��ن ل��ه م�ع��رف��ة مبدئية
بال�سيا�سة �أن يتبني ب�سهولة النفاق يف حديث �أوب��ام��ا..
ِّ
ويبي امل�ؤلف َم َواطن ال�ضعف يف خطاب �أوباما� ،إ�ضافة
�إىل الق�صور الأخالقي وال�سيا�سي؛ حيث �إنه ح َّذر ب�أ�سلوب
�صريح ال لب�س فيه ا�ستخدام الواليات املتحدة للتعذيب.
وحت ��ت ع �ن��وان «امل�ع��ار��ض��ة وامل �ق��اوم��ة يف �أم��ري �ك��ا» ،ي�س�أل
امل�ؤلف :هل ال�سيا�سة على و�شك الت�سبب يف القلق للعقول
وال�ق�ل��وب الأم��ري�ك�ي��ة؟ لقد قامت مدار�سهم ومنافذهم
الإع�لام�ي��ة املف�ضلة مبهمة خ�ط�يرة ال��س�ت��دام��ة جهلهم
مبا فعله بلدهم لبقية العامل� .أما الذي فعلته الواليات
امل�ت�ح��دة ب��الأم����س ال�ق��ري��ب ،وم��ا زال ��ت تفعله ع�ل��ى �أر���ض

الواقع يف ال�شرق الأو�سط فيذكر امل�ؤلف مناذج منها:
 �إ�سقاط طائرتني ليبيتني عام .1981 ق�صف لبنان عامي  1983و.1984 ق�صف ليبيا عام .1986 ق�صف �سفينة �إيرانية و�إغراقها عام .1987 ق�صف طائرة ركاب �إيرانية و�إ�سقاطها عام .1988 ق���ص��ف ط��ائ��رت�ين ليبيتني �أخ��ري�ين و�إ��س�ق��اط�ه�م��ا ع��ام.1989
 الق�صف الهائل لل�شعب العراقي عام .1991 ا��س�ت�م��رار ق���ص��ف ال �ع ��راق ب��أ��س�ل��وب م�ت��وا��ص��ل وف��ر���ضالعقوبات اجلائرة عليها بني عامي  1991و.2003
 ق�صف �أفغان�ستان وال�سودان عام .1998 دعمها املعتاد لإ�سرائيل على الرغم مما تلحقه بال�شعبالفل�سطيني من دمار وترويع وتعذيب مع �إدانتها املعتادة
للمقاومة الفل�سطينية.
�أ َّما الكذبة الكربى التي رافقتْ احلرب على الإرهاب ،فهي
القول ب�أ َّن املجموعات التي ت�صيبها الهجمات الأمريكية
هي جماعات ُتبغ�ض الواليات املتحدة و�أ�سلوب حياتها .يف
حني �أن تقري ًرا �صدر عام  2004عن «جمل�س علوم الدفاع»
وه ��ي جلنة ف�ي��درال�ي��ة ا�ست�شارية �أُن���ش�ئ��ت لإم ��داد وزي��رالدفاع بالن�صائح امل�ستقلة -جاء فيه« :ال يكره امل�سلمون
تعب
حرياتنا ،بل الأحرى �أنهم يكرهون �سيا�ستنا؛ حيث ِّ
غالبيتهم العظمى ع��ن اع�ترا��ض�ه��م على م��ا ي��رون��ه من
دعم �أحادي اجلانب لإ�سرائيل �ضد احلقوق الفل�سطينية،
وحينما ت�ت�ح�دَّث ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ال�ع��ام��ة عن
الإتيان بالدميقراطية للمجتمعات الإ�سالمية ُينظر �إىل
هذا على �أنه ِن َفاق هدفه خدمة امل�صالح الأمريكية».
وي ��ؤ ِّك ��د امل ��ؤل ��ف �أ َّن م��ا ُي �ح � ِّف��ز ط �م��وح ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
للهيمنة ع�ل��ى ال �ع��امل ل�ي����س ه��و ن���ش��ر ال��دمي�ق��راط�ي��ة �أو
احلرية� ،أو وجود عامل �أكرث عد ًال� ،أو الق�ضاء على الفقر
�أو العنف� ،أو حت�سني احلياة على كوكب الأر�ض ،بل يحفزه
االقت�صاد والأيديولوجيا.
---------------------- الكتاب« :الدميقراطية �أ�شد ال�صادرات الأمريكيةفت ًكا».
 ت�أليف :وليام بـلوم. ترجمة :د .فاطمة ن�صر. النا�شر� :سطور اجلديدة ،القاهرة2015 ،م.* �أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية بكلية الآداب
جامعة م�صر
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الفاتيكان ورق�صة التاجنو ..الكـــــ
عزالدين عناية *
ُم�ؤ ِّلف الكتاب ياكوبو �سكاراموت�سي� ،أحد املتخ�ص�صني الإيطاليني يف ال�ش�أن الفاتيكاين؛ �أي من طائفة اخلرباء املعروفني با�سم «الفاتيكاني�ستا» .والفاتيكاني�ستا
لي�س �إعالميا معنيا مبتابعة ال�ش�أن الإخباري لكني�سة روما فح�سب ،بل هو �أي�ضا متابع ل�سري �أن�شطة احلرب املقد�س ومراقب للتحوالت الدينية وتداعياتها
كتاب �سكاراموت�سي -املعنون بعنوان رئي�سي رمزي «الفاتيكان ورق�صة
االجتماعية ،يف ظل ما يربط �إيطاليا وحا�ضرة الفاتيكان من توا�شج؛ حيث يتناول
ُ
التاجنو» ،و�آخر ثانوي تو�ضيحي «الكني�سة يف زمن البابا فران�سي�س» واق َع الكني�سة وحتدياتها يف زمن البابا احلايل ،وهي بحق كني�سة م�أزومة الحت �أعرا�ض
ذلك جلية مع ا�ستقالة احلرب الأ�سبق وتخليه عن مهامه يف �أجواء درامية.
ق�سم �سكاراموت�سي كتابه �إىل حماور يبلغ عددها خم�سة ع�شر حمورا ،يردفها بحوارات مع �شخ�صيات الهوتية نافذة .تت�صاعد ُقدما يف تغطية فرتة
حيث ُي ِّ
َ
احلدث الرئي�س الذي �صنع البابا فران�سي�س؛ كونه ما كان ُمر�شحا
بدءا من ظروف ا�ستقالة رات�سينجر الفجئية التي يعتربها �سكاراموت�سي
البابا احلايلً ،
تلم�س امل�سارات التي �سيقود الكني�سة
لقيادة �سفينة بطر�س ،بل كان بابا ال�ضرورة كما ي�سميه (�ص)15:؛ �إىل حماولة الكاتب ر�صد �إ�سرتاتيجية البابا ،عرب ُّ
�صوبها يف املرحلة املقبلة� .إذ �صحيح �أن كني�سة روما من �أكرث امل�ؤ�س�سات الدينية احلذرة واملرتيثة ،ولكن يبقى لكل بابا لونه اخلا�ص يف التعاطي مع جمريات
�أحداث العامل ،والتي يبقى كل وقدراته يف التوفيق يف جر الكني�سة نحوها.
ف� ْإن يكن البولندي كارول ووجتيال هو البابا املناور والالهوتي
امل�س َّي�س؛ ملا قام به من دور ف َّعال يف نخر ال�شيوعية ،ف�ضال ع َّما قام
به من رحالت مكوكية عرب �أ�صقاع العامل ،ب�شكل فاق �أ�سالفه،
�سبيال للتب�شري بر�سالة الإجنيل حتى حتول �إىل �صورة �إعالمية
معو َلة؛ ف ��إن البابا امل�ستقيل الأمل ��اين ج��وزي��ف رات�سينجر ،قد
طبعه طابع �أكادميي بارد دفعه للبحث عن بعث روح امل�سيحية
العميقة ،دون ت�ع��وي��ل ع�ل��ى احل���ض��ور الإع�لام��ي امل �ف��رط على
غ��رار �سابقه؛ ك��ون البيت الداخلي �أ ْوىل من العامل اخلارجي
بر�سالة الإجنيل ،بعد �أن حتولت الكني�سة �إىل «�سوبرماركت»
ديني مفتقر للروح وفق تو�صيف �سكاراموت�سي (�ص .)23:ويف
الوقت احلايل تغلب على البابا الأرجنتيني فران�سي�س ماريو
برجوليو ،الآتي من �أقا�صي العامل الكاثوليكي� ،صورة القدي�س
املتدثر بلبا�س ال��ورع والتوا�ضع يف من�سكه وم�سكنه؛ باعتباره
«ث ��أر كنائ�س اجل �ن��وب» .فقد �أب��ى منذ اعتالئه ��س��دة البابوية
ال�سكنى يف الق�صر الر�سويل املنيف واختار بيت القدي�سة مارتا
امل�ت��وا��ض��ع ،ك�م��ا رف����ض تقلد ال�صليب امل��ذه��ب وان�ت�ق��ى �صليبا
ب�سيطا من معدن زهيد ،عنوانا مل�سلك التق�شف الذي اختاره.
فالر�سالة البابوية الأوىل لفران�سي�س والتي ُخ�صِّ �صت للحديث
عن الأزمة املالية واالقت�صادية جاءت بعنوان« :العناية بالبيت
امل�شرتك»؛ حيث ا�ستلهم ن�صه «كن مُ�س ِّبحا» من مقول القدي�س
فران�سي�س الآ��س�ي��زي يف «ن�شيد اخل�لائ��ق»ُ ،م�ع�ت�برا �أ َّن الأم � َر
ال يتعلق مبجرد طيبة ور�أف ��ة جت��اه امل�ع�وِزي��ن ،ب��ل لأ َّن الفقري
يذكر بعامل �سقيم .ف�أن يخ�ص�ص حرب الكني�سة الأعظم ر�سالة
بابوية تعنى بال�ش�أن البيئي واالقت�صادي ما ي�شي بتحول يف
اهتمامات ال�لاه��وت الكاثوليكي للخروج للعامل العلماين يف
ثوب جديد .وقد بدت مالمح هذا اخليار الت�صاحلي اجلديد
على ما يورد �سكاراموت�سي (�ص )52:يف ت�صريح فران�سي�س غري
امل�ألوف« :ل�ست �شيوع ًّيا ،ولكني عرفت العديد من ال�شيوعيني
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ال�صادقني» ،وهي ت�صريحات حمرمة يف زمن البابا ووجتيال
املناه�ض لل�شيوعية.
الحقا ي�ستعيد �سكاراموت�سي َ
حدث ا�ستقالة البابا رات�سينجر،
معتربا �أن �أ�سبابها العميقة ال تزال تخيم بظاللها على الكني�سة
يف زمن البابا فران�سي�س؛ فاال�ستقالة ما كانت �شيئا َع َر�ضا �أو
�أمرا ه ِّينا .ترك رات�سينجر ال�سفينة وهي تكابد �أعتى العوا�صف
املتمثلة يف الف�ساد امل��ايل والف�ساد اخللقي؛ لذلك تبدو مهمة
البابا احل��ايل �شائكة ومعقدَّة يف الآن .فقد ك��ان تخ ِّلي احلرب
الأ�سبق عن مهامه واختياره العزلة بعد �أن داهمه الي�أ�س ،مع
�أنه من �أكرث رجاالت الكني�سة �إملاما ب�ش�ؤون البيت الفاتيكاين.
كان قد �سِ ي َم رات�سينجر كرديناال خالل العام  1977زمن يوحنا
بول�س ال�ساد�س ،ثم دُعِ ��ي �إىل روما خالل العام  1981من ِق َبل
يوحنا بول�س الثاين لتويل مهام جمل�س مراقبة العقيدة� ،أعلى
امل�ؤ�س�سات الرقابية ووري��ث حماكم التفتي�ش ،بو�صفه مفت�شا
عاما للعقائد .تقلد رات�سينجر مهامه البابوية يحدوه �أم� ٌ�ل
يف تفعيل ر�ؤاه الالهوتية «النقية» ،وك�أن حال الكني�سة يحتاج
م��د
�إىل ت ْعميد و�أجن�ل��ة ج��دي��دي��ن .ف�ك��ان ي ��راوده حلم �إع ��ادة َ ْ
التوماوية يف زمن ع�صفت فيه احلداثة بالعديد من الثوابت
حتى �أو�شكت �أن تهز �أبواب قلعة املحافظة العتيدة يف روما ،كما
يلخ�ص �سكاراموت�سي الو�ضعَ� .ضمن هذا ال�سياق بدا املق�صد
الأعلى الختيار رات�سينجر مدفوعا بخو�ض �إ�صالحات جوهرية
بعد �أن ا�ست�شرى ف�ساد مريع زمن البابا كارول ووجتيال .فكان
رات�سينجر مهوو�سا بالقيام بتحويرات عاجلة جراء ما يتهدَّد
الكني�سة من م�سخ حولها �إىل م�ؤ�س�سة �شبه علمانية ،منهَكة
بال�سلطوية والتفرد .وبفعل اخلا�صيات الدوغمائية املت�صلبة
لرات�سينجر ،وجد نف�سه من�ساقا يف م�سار الهوتي معزول ،ما
جره ملجابهة قوى مناوئة تتحكم ب�سري عجلة الفاتيكان.
�شخ�ص معتد
ف� ِو ْف��ق الفاتيكاني�ستا �سكاراموت�سي رات�سينجر
ٌ

بر�أيه و�صعب املرا�س ،ولكن نظرا لف�شله يف بلوغ ما ي�صبو �إليه
ح��اول اال�ستقالة يف عديد امل ��رات ،م�بررا ذل��ك بت�سرب «دخ��ان
ال�شيطان و�سط الكني�سة» واملتمثل يف ثالث ق�ضايا ع�صية:
اع �ت ��داءات ال�ق���س��او��س��ة اجلن�سية ع�ل��ى ال���ص�ب�ي��ة ،وه ��ي ف�ضائح
م�ه�ي�ن��ة �أُث �ي��رت خ�ل�ال ال �ع ��ام  2002يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ثم
تفجرت جمددا يف �إيرلندا خالل � 2010إبان فرتته ،وتبعت ذلك
َّ
تنديدات عاملية بالف�ضائح يف النم�سا وبولندا وبلجيكا وهولندا
و�إ�سبانيا والبلدان الإ�سكندنافية.
َ
ا�ست�شراء الف�ساد امل��ايل يف حا�ضرة الفاتيكان .وه��و م��ا �أج�بر
رات���س�ي�ن�ج��ر ع�ل��ى ت��وق�ي��ع ت �ع �ه��دات للمجل�س الأوروب� � ��ي للحد
رف�ضه �إحل��اق الفاتيكان
م��ن الأن�شطة املالية امل�شبوهة عَقب ِ
بـ«القائمة املالية البي�ضاء»؛ مم��ا �أث ��ار ��ض��ده عا�صفة هوجاء
داخل الفاتيكان.
ُ
ت�سلط بع�ض �أطراف الإكلريو�س على الكني�سة وت�ضخم اجلهاز
البريوقراطي فيها ،وه��و ما يو�شك كما �أو��ض��ح ذل��ك يف كتابه
«نور العامل» �أن يحولها �إىل م�ؤ�س�سة دنيوية رِبحية .و ِو ْفق قراءة
�سكاراموت�سي ل�شخ�صية رات�سينجر ،فقد كانت تعوز الرجل
الدبلوما�سية ال �سيما جت��اه الأدي ��ان الأخ ��رى ،جتلى ذل��ك يف
خطاب راتي�سبونا وما خلفه من توترات مع امل�سلمني ،ويف �إهانة
اليهود بعد عزمه على �إحياء ال ُقدا�س الالتيني املت�ضمن لدعوة
�صريحة لهم بالتحول للم�سيحية ،ناهيك عن رفعه احلرمان
عن تنظيم اللوفابريني املعروف بتوجهاته الال�سامية ،ف�ضال
عن ف�سحه املجال لتطويب بيو�س الثاين ع�شر البابا الإ�شكايل
زمن «املحرقة اليهودية» .فقد تبدو ا�ستقالة رات�سينجر نابعة
عن �أزمة �شخ�صية �أملَّت به ،واحلال �أنها تعبري عن �أزمة بنيوية
تخرتق الكني�سةَ ،توَّجها رات�سينجر بانقالب على ذات��ه وعلى
اجلهاز التنفيذي ،الكوريا رومانا.
ويف مقابل ذلك ،يتعر�ض �سكاراموت�سي للق�ضايا الرئي�سية التي
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ــــني�سة يف زمن البابا فران�سي�س
خيمت على مداوالت جمل�س الكرادلة حتت قبة كني�سة بطر�س
ُقبيل اختيار البابا فران�سي�س واملتمثلة يف ف�ساد الق�ساو�سة
الأخ�لاق��ي ،وم��ا ُي�ع��رف بف�ضيحة «فاتيكاليك�س»� ،أي تهريب
الوثائق اخلا�صة بالبابا ال�سابق من الفاتيكان ،و�إ�شكالية ف�ساد
«م�ؤ�س�سة الإي��ور»� ،أي اجلهاز املكلف بال�ش�ؤون املالية يف العامل
الكاثوليكي بو�صفها ق�ضايا عاجلة .وق��د ك��ان يكفي الختيار
فران�سي�س ب�ل��وغ �سبعة و�سبعني ��ص��وت��ا ،ب� ْي��د �أن ��ه ح�صد مائة
�صوت .فهو �أول بابا من �أمريكا الالتينية� ،أو كما يُ�سمى داخل
الفاتيكان «ال��واف��د من العامل الق�صي» ،من ف�ضاء ي�ضم 425
مليون كاثوليكي� ،أي ما يقارب الأرب�ع�ين باملئة من كاثوليك
ال�ع��امل .واحل��ال �أن فران�سي�س مل يكن خيارا لكرادلة �أمريكا
الالتينية فعددهم ال يتجاوز ال �ـ 19م��ن �ضمن  115كرديناال
يف حا�ضرة الفاتيكان مم��ن يخول لهم اختيار البابا ،وخ�لال
انتخابه كان يبلغ عدد كرادلة �أوروبا  52باملئة من جملة العدد
اجلملي .فال ميكن احلديث عن �شعبية وا�سعة ملاريو برجوليو
(فران�سي�س) يف جنوب القارة الأمريكية ،فالرجل كانت تربطه
ع�لاق��ات م���ش�ب��وه��ة ب��ال�ط�غ�م��ة ال�ع���س�ك��ري��ة يف ب �ل��ده (�� ��ص،)97:
ناهيك ع��ن خ�صومته امل�ت�ج��ذرة م��ع اله ��وت ال�ت�ح��ري��ر .ولي�س
مبعنى �أن البابا ي�سفه طروحات اله��وت التحرير يف ما يدعو
�إليه من مواالة للفقراء ،بل لأن برجوليو يف �سابق عهده ينحو
نحو «اله��وت ال�شعب» املنقى من ال�شوائب والأب�ع��اد الي�سارية
واملارك�سية ،وهو الالهوت الذي �أر�سى �أركانه الي�سوعي خوان
ك��ارل��و���س ��س�ك��ان��وين معلم ب��رج��ول�ي��و وم�ل�ه�م��ه ،وه��و يف ال��واق��ع
اله ��وت ن���ش��ط يف ج �ن��وب ال �ق ��ارة ل�ل��وق��وف �أم� ��ام �إغ� ��واء اله��وت
التحرير ،م�ستندا �إىل مقوالت الالهوتيني الي�سوعيني كارل
راهرن وهرني دي لوباك.
�صحيح �أ َّن ال�صورة الرائجة �أو امل��ر َّوج��ة من املكتب الإعالمي
للكر�سي ال��ر��س��ويل بالفاتيكان « »Sala stampaعن
ف��ران���س�ي����س �أن ��ه ب��اب��ا ال�ب���س�ط��اء ،وق ��د ت��راف �ق��ت ت�ل��ك ال���ص��ورة
ب ��إح �ي��اء ط�ق����س تقبيل �أق� ��دام امل���س��اك�ين وغ�سلها ب�ع��د ه�ج��ران
ال�ك�ن�ي���س��ة ل��ذل��ك ،ع�ن��وان��ا ل�ل�ت��وا��ض��ع ،ول �ك��ن م��ا ه��ي اخل�ط��وط
ال�ك�برى ل�سيا�سة فران�سي�س الدينية؟ يجيب �سكاراموت�سي:
�إن كان ملاريو برجوليو م�سعى للتجديد ،فهو مدعو لإ�صالح
هيكلي للفاتيكان ،ول�ي����س لإ��ض�ف��اء ج��وه��ر ج��دي��د ع�ل��ى امل�سار
ُ
فا�ضطر
الالهوتي ،وقد عجز �سلفه رات�سينجر عن �إتيان ذلك
�إىل اال�ستقالة .لذلك عزم البابا منذ اعتالئه كر�سي البابوية
على خو�ض �إ�صالحات عاجلة انتدب لها ت�سعة كرادلة خمتلفي
اجلن�سيات بق�صد اال��س�ت�ع��ان��ة ب�ه��مُ ،ع ��رف مبجل�س احل�ك�م��اء،
وه��و جهاز ا�ست�شاري وف��ق «القانون الكن�سي»؛ لذلك ال يعلق
امل��راق�ب��ون �أم�لا كبريا يف �إدخ��ال��ه حت��وي��رات فاعلة ،ويعتربون
برجوليو م��ن خ�لال��ه «ال ي�ح��رك ��س��وى ال��ري��ح» بو�صفه وري��ث
امل�ح��ن ،ف��ال�ب��اب��ا مي��ر ،وال�ك��وري��ا روم��ان��ا (اجل �ه��از التنفيذي يف
الكني�سة) باقٍ .
ويُوا�صل �سكاراموت�سي ر�صد التحديات التي تواجه فران�سي�س

حم�ل�ي��ا وع ��امل �ي ��ا ،م� ب��رزا �أن ث �م��ة ن �ف ��وذا ل �ل �م ��ؤمت��ر الأ� �س �ق �ف��ي
الإي �ط ��ايل ي��ره��ق ح��ا��ض��رة ال�ف��ات�ي�ك��ان ،وه ��و ي�ف��وق ن�ف��وذ كافة
مراكز القوى الأخرى؛ لذلك يتع َّذر على �أي بابا التغا�ضي عن
الو�سط الإي�ط��ايل يف ال�ق��رارات الكربى للفاتيكان .فالكني�سة
الكاثوليكية لي�ست �شركة متعددة اجلن�سيات ،ي�ت��وزع النفوذ
فيها بالت�ساوي ،كما قد يت�صور البع�ض ،بل هي رومية �إيطالية
ب��الأ� �س��ا���س وغ��رب �ي��ة ال �ه ��وى .وت �ع��ام��ل �أي ب��اب��ا م ��ع احل��ا��ض�ن��ة
الإيطالية يعني مراعاة القوى العلمانية وال�سيا�سية ،بو�صف
حا�ضرة الفاتيكان دول��ة داخ��ل دول��ة؛ لذلك جتد البابا معنيا
�سعي لك�سبها وتفادي ال�صدام معها.
بالأو�ساط العلمانية يف ٍ
فال مراء يف �أن حا�ضرة الفاتيكان قد فق َدتْ ارتباطها الأثري
بالواقع العلماين الإيطايل منذ تراجع حزب « الدميقراطية
امل�سيحية» ،اليد العلمانية ال�ضاربة حلا�ضرة الفاتيكان طيلة
ال�ستينيات وال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،وم�ن��ذ غ ��روب �شم�س «ال�ك��ردي�ن��ال
ال�لائ�ك��ي» ال�سيا�سي ج��ول�ي��و �أن��دري��وت��ي ،ب�ع��د �أن َه� ْي�م��ن على
ال�سيا�سة الإي�ط��ال�ي��ة على م��دى ن�صف ق ��رن؛ ول�ك��نَّ الكني�سة
ت�سعى دائما للمحافظة على َ�ش ْعرة معاوية مع الواقع العلماين،
وهو ما بدا �أخريا يف حوار البابا فران�سي�س مع املفكر العلماين
الإيطايل �أوجينيو �سكالفاري.
ذل��ك على نطاق حملي ،ولكن على نطاق عاملي كيف تتبدَّى
�سيا�سة فران�سي�س؟ ي�ق��ول �سكاراموت�سي :ال�سيا�سة العاملية
ل�ل�ك��ر��س��ي ال��ر� �س��ويل ال ت�شهد ت �غ�يرات م��ن ب��اب��ا �إىل �آخ ��ر ،بل
ي�صحبها ت �ل�ا�ؤم م��ع ك��ل ق� ��اد ٍم ج��دي��د .ف�ك��ل ب��اب��ا م�ث�لا يلقي
بناظريه �صوب امل�شرق وحتديدا نحو مهد امل�سيح عليه ال�سالم،
و�إىل الأقليات امل�سيحية الراب�ضة يف تلك البقاع ،ال �سيما يف
ظ��ل ال �ت��وت��رات ال�سيا�سية ال�ت��ي تع�صف ب��امل�ن�ط�ق��ة .وق ��د ب��دت
دبلوما�سية الفاتيكان ح��ذرة منذ ان��دالع الربيع العربي ،وقد

جتلى ذلك يف م��داوالت جمل�س �أ�ساقفة �شمال �إفريقيا ،الذي
�شارك فيه �أ�ساقفة من تون�س واجلزائر والرباط ونواك�شوط
والقا�صدان الر�سوليان بطرابل�س وبنغازي ،ف�ضال عن �أ�سقف
م ��ازارا دِل ف��ال��و يف �صقلية؛ وذل ��ك للتباحث ب���ش��أن الأو� �ض��اع
االجتماعية وال�سيا�سية للبلدان املطلة على �أوروبا .وقد عقب
ذل��ك عقد مركز الواحة الكاثوليكي يف تون�س ،مطلع �صائفة
 ،2012م�ؤمتر «الدين واملجتمع يف مرحلة انتقال ،تون�س ت�سائل
الغرب» بق�صد تبني م�سارات التوجهات الإ�سالمية التي تعتمل
يف املنطقة.
ول� �ع� � َّل م ��ن ال �ل �ح �ظ ��ات احل ��ا� �س �م ��ة ل �ك �ن �ي �� �س��ة روم � � ��ا ،ك �م ��ا ي ��رى
�سكاراموت�سي� ،سنة اليوبيل ال�ت��ي انطلقت يف مطلع دي�سمرب
الفائت ،وتتوا�صل �إىل غاية �أواخ��ر نوفمرب  ،2016مبا �ستك�شف
ع�ن��ه م��ن ت �ع��ايف الكني�سة �أو ت�ع�ك��ر �أح��وال �ه��ا ،وه ��ي ��س�ن��ة تب�شري
ون�شاط بامتياز للكني�سة الكاثوليكية ،ت�سعى من خاللها للتج ُّدد
ُّ
والتوغل يف الن�سيج االجتماعي لي�س يف �إيطاليا فح�سب ،بل يف
كافة البلدان التي ت�شهد جتمعات كاثوليكية .ولكن اليوبيل «كما
يورد �سكاراموت�سي» هو اختبار من جملة �سل�سلة من االختبارات
�أم��ام البابا؛ فهو ي��راوده حل ٌم ك�سابقيه لزيارة مو�سكو بحثا عن
م�صاحلة �إ�سرتاتيجية مع الأرثوذك�سية ،ناهيك عن تعذر �سلوك
طريق احلرير باجتاه ال�صني التي ت�شهد عالقاتها مع الفاتيكان
ت��وت��را بفعل م��ا ت�صر عليه ال�صني ك��ون��ه »ح�ت��ى ال�سماء ينبغي
�أن تكون �صينية« .ولي�ست الأو��ض��اع يف �أمريكا الالتينية �أف�ضل
ح��اال فالبنتكو�ستاليون ،اخل�صم املبا�شر للكني�سة الكاثوليكية،
ي�ن�ت��زع��ون �أت �ب��اع الكاثوليكية ويجلبونهم �إىل �أح���ض��ان امل��ذه��ب
املناف�س.
ويف ح��و��ص�ل��ة ع��ام��ة لأو� �ض ��اع ال�ك�ن�ي���س��ة زم ��ن ف��ران���س�ي����س ،ي�ق��ول
�سكاراموت�سي :لي�ست ه�ن��اك �أ� �س��رار حملها معه رات�سينجر يف
ا�ستقالته ،على غرار �أ�سرار البابا يوحنا بول�س الأول الذي بقي
على �سدة بطر�س ثالثة وثالثني يوما ورحل يف ظروف غام�ضة،
ولكن كل ما هو جلي �أ َّن ثمة �أزمات متوارثة داخل الكني�سة ،هناك
من يتك َّيف معها وهناك من تخونه القدرة يف ذلك .فهل �سيُ�سعف
البابا فران�سي�س «�سليل الرهبنة الي�سوعية» �إرثه الالهوتي وقد
مزج يف درا�سته بني الالهوت والكيمياء والأدب وعلم النف�س ،وهو
ما جتلى يف �شخ�صية وجدانية حتبِّذ ال�ن��وادر ومتيل �إىل الأدب
وامل�سرح الغنائي وتغريها رق�صة التاجنو؟ (�ص.)170:
---------------------- الكتاب- :الفاتيكان ورق�صة التاجنو ..الكني�سة يفزمن البابا فران�سي�س.-
 امل�ؤلف :ياكوبو �سكاراموت�سي. النا�شر :ديلالزينو ،مدينة بولونيا الإيطالية ،باللغةالإيطالية.2015 ،-
 عدد ال�صفحات� 175 :صفحة.* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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إ�سالمية« :داعــــــ
�صعود الدولة ال
َّ

«�إن ما يجري على الأر�ض هو احلقيقة» ..هكذا بد أ� بارتريك كوكربن كتابه اجلديد «�صعود الدولة الإ�سالمية» ،الذي حاز �شهرة وا�سعة يف �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية؛ ب�سبب الأهمية الكربى التي بد�أ الغرب يوليها لتنظيم «داع�ش» بعد �ضبط الكثري من اخلاليا التي تعمل على �إحلاق ال�شباب الأوروبيني به،
وت�شجعيهم على القتال معه ومع تنظيمات جهادية �أخرى ،مثل جبهة «الن�صرة» يف �سوريا.
بد�أ امل�ؤلف با�ستعرا�ض كيف بد أ� ظهور تنظيم «داع�ش» يف العراق و�سوريا «بالد ال�شام» � ،2003إبان الغزو الأمريكي وما حلقه من احتالل للعراق ،والذي
يعترب امتدادا لتنظيم القاعدة ،وجنح يف جذب عدد كبري من ال�شباب العربي الذي تربي على كراهية الغرب ،وحلم اخلالفة الإ�سالمية منهم (�أبو م�صعب
الزرقاوي) .م�ستخدما و�سائل االت�صاالت احلديثة يف ا�ستقطاب اجلهاديني مع ال�سيطرة على املعلومات من خالل تلك ال�شبكات .ووجد بيئة خ�صبة يف العامل
العربي ،خا�صة بعد ثورات «الربيع العربي» .وانت�شر ب�شكل فاق اخليال العاملي عندما ا�ستوىل على املو�صل «ثاين �أكرب املدن العراقية يف يونيو 2014؛ حيث
هزمت ميلي�شياته اجلي�ش العراقي ،والذي بلغ قوامه  3500000جندي ،وكلف العراق  14.6بليون دوالر ،والذي تبخرت قوته بال �أي مقاومة ُتذكر �أمام هذه
القوة ال�صغرية .ورغم زيادة القوات الأمريكية يف العراق يف تلك الفرتة� ،إال �أنها جتاهلت تلك امليلي�شيات ،كما جتاهلتهم احلكومة العراقية� .إنَّ �سقوط املو�صل
يعد مبثابة نقطة حتول يف تاريخ �سوريا والعراق وال�شرق الأو�سط.
ويف ظ��ل االن�ت���ش��ار ال��وب��ائ��ي ل �ـ»داع �� ��ش» ،ت ��زاي ��دت قائمة
�أعدائها الذين جمعهم اخلوف امل�شرتك من الأ�صوليني
رغ ��م ت�ن��اف���س�ه��م م �ن��ذ ف�ت�رة ط��وي �ل��ة (�أم ��ري� �ك ��ا�-إي ��ران)،
ل���ش�ع��وره��م ب � ��أن «داع� �� ��ش» ت���ش�ك��ل ت �ه��دي��دا ع �ل��ى احل��ال��ة
ال�سيا�سية الراهنة يف ال�شرق الأو�سط.
و ُيرجع كوكبورن �أ�سباب جناح ذلك التنظيم يف التوغل
يف العراق و�سوريا �إىل �أمور رئي�سة؛ �أولها :غياب الدولة
الوطنية يف ال�ع��راق؛ فقد عانى ال�سنة من االغ�تراب يف
ظ��ل احل�ك��م ال�شيعي يف ب �غ��داد ،نتيجة احل�ك��م الطائفي
الذي يتحمل جزءا كبريا منه الرئي�س العراقي ال�سابق
ن ��وري امل��ال�ك��ي ،ال ��ذي ل�ع��ب دورا رئي�سا يف دف��ع املجتمع
ال�سني لأح�ضان «داع����ش»؛ مما جعل الدواع�ش ميكنون
ُّ
لأنف�سهم يف املناطق ال�سنية� ،إ�ضافة للف�ساد الذي انت�شر
على كافة امل�ستويات .يقول كوكبرين�« :إن��ه يف (اجلي�ش
ال�ع��راق��ي) ق��د ا��ش�ترى ال�ق��ادة منا�صبهم ،وزاد الأغنياء
نفوذهم بالر�شاوى واالختال�سات ،ومع عودة اجلهاديني
مت دف��ن ال�سيا�سة العلمانية وال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ت��ي كان
من املفرت�ض �أن تت�صدر ثورات الربيع العربي» .ثانيها:
الثورة ال�سنية يف �سوريا ،التي نتجت عن تهمي�ش ال�سنة
يف �سوريا ،فقد ا�ستغلت «داع�ش» الو�ضع املت�أزم و�أحكمت
قب�ضتها على �شمال وغرب العراق خالل �أ�سبوعني ،ومع
نهاية ال�شهر �أعلنت الدولة اجلديدة ت�أ�سي�سها للخالفة
يف عُمق العراق و�سوريا يف ( 100يوم فقط) .بد�أ العراقيون
وال�سوريون يخ�شون من م�ستقبل مليء بالعنف� ،إذ مل
تعد املو�صل منطقة �آمنة؛ فتنظيم «داع�ش» يحافظ على
وجوده يف املدن ال�سنية بقوة ،فت�ضاعفت �أ�سعار الأ�سلحة
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وال� ��ذخ �ي�رة ث �ل�اث م� � ��رات ،و�أ� �ص �ب ��ح اجل �م �ي��ع ي�ح�م�ل��ون
ال�سالح ،وانزلق العراق نحو حافة هاوية مذابح طائفية
قد ت�ضاهي تلك التي حدثت �أثناء احل��رب الأهلية بني
ال�سنة وال�شيعة ,ومل تفلح ال�ضربات اجلوية الأمريكية
يف الق�ضاء �أو ال�سيطرة على «داع ����ش» ،ولكنها �أج�برت
املقاتلني على التخلي ع��ن احل��رب التقليدية ،واللجوء
حلرب الع�صابات .ثالثها :دور الغرب -خ�صو�صا الواليات
املتحدة الأمريكية ،وحلف �شمايل الأطل�سي -الذي و�ضع
�شروط النجاح لهذه املنظمة اخلطرية يف منطقة قابلة
لالنفجار بت�أجيج احل��رب يف �سوريا ،ومغازلته لل�شيعة
يف العراق و�إيرانُ .ي�شري الكاتب �إىل التعاون الفعال بني
الأم��ري�ك��ان والإي��ران �ي�ين ال��ذي��ن يختلفون ويت�صارعون
ف��وق ال�ط��اول��ة ،ويت�صافحون حتتها -على ح��د تعبريه-
خا�صة فيما يتعلق بال�ش�أن العراقي .كما ي�شري �إىل �أن
حت��رك ال�غ��رب ملواجهة «داع����ش» ك��ان ُم�ت��أخ��را بعد ف��وات
الأوان .مم��ا يعك�س ال�ضعف ال�سيا�سي ل�ق��وات التحالف
ال�ت��ي ت�ق��وده��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،على ال��رغ��م م��ن مئات
امل�لاي�ين م��ن ال� ��دوالرات ،وع���ش��رات الآالف م��ن الأط�ن��ان
من الأ�سلحة التي �ضختها دول اخلليج (اململكة العربية
ال�سعودية والإم��ارات العربية املتحدة والبحرين) ،فقد
ف�شلوا يف �إيقاف زحف «داع�ش» ،كما يركز على دور الغرب
و�سيا�ساته اخلاطئة يف تناول هذه الأزم��ات ،فيقول� :إن
تنظيم ال��دول��ة واجلهاديني يف �سوريا وال�ع��راق ا�ستغلوا
�أخطاء ح��روب الغرب يف �أفغان�ستان والعراق وليبيا من
قبل� ،إ�ضافة �إىل التقديرات اخلاطئة فيما يتعلق ب�سوريا
وث ��ورات «الربيع العربي»؛ مما �أدى لإح ��راز اجلهاديني

ان�ت���ص��ارات ك�ب�يرة ُت� ِّوج��ت ب��إن���ش��اء «دول ��ة خ�لاف��ة» ت�شمل
معظم العراق و�سوريا ،ه��ذا التقدم ك��ان مبثابة �صدمة
للعديد م��ن دول ال�غ��رب م��ن ال�سيا�سيني واملتخ�ص�صني
امل��راق �ب�ين؛ ف�م��ا ح ��دث ف ��اق ك��ل ت���ص��ور ،ومل ي�ك��ن �سهال
تغطيته �إعالميا ملا كان يتعر�ض له ال�صحفيون من خطر
ح��ال حماولتهم االن�ت�ق��ال �إىل موقع عمليات «داع����ش»؛
ل ��وج ��ود خ �ط��ر ب ��ال ��غ واح �ت �م ��ال اخ �ت �ط��اف �ه��م �أو ق�ت�ل�ه��م.
�ضعفت ق��وة �أم��ري�ك��ا يف ال���ش��رق الأو� �س��ط يف  2011عنها
يف  2003ب�سبب �إخ�ف��اق جي�شها يف ال�ع��راق و�أفغان�ستان،
ب��اع�تراف �أوب��ام��ا ب� ��أ َّن التجمعات ال�ت��ي مت��اث��ل ال�ق��اع��دة
�أ�صبحت �أق��وى مما كانت عليه يف ال�سابق ،و�أن االتفاق
معهم �سيكون تكرارا لأخطاء املا�ضي ،مُدركا �أنه يحتاج
ل�شريك �آخر ليحارب الإرهاب بجانبه ،وكان هذا احلليف
هو ال�سعودية وقطر ،اللتان �أ�صبحتا مُهددتني بالإرهاب،
وي��رى كوكبرين �أن «داع����ش» وغ�يره��ا م��ن اجل�م��اع��ات ال
ت�شكل تهديدا على العراق و�سوريا وجريانهم فح�سب ،بل
�سيمتد �أثرها �إىل  1.6بليون م�سلم ،مبن فيهم من هم
يف الغرب� .أي �أكرث من ربع �سكان الأر�ض �سيت�أثر ب�شكل
متزايد ،و�إن مل يكن ت�أثريا مبا�شرا؛ حيث ينظر ه�ؤالء
للم�سلمني من املذاهب الأخ��رى على �أن �إ�سالمهم غري
�صحيح ،و�أحيانا يت�ساوون لديهم مع غري امل�سلمني .ومن
بني �أه��م الأف�ك��ار التي يركز عليها امل�ؤلف �أ َّن التطورات
احل��ادث��ة يف ال��وق��ت ال��راه��ن بال�شرق الأو� �س��ط ل��ن تبقى
�أ� �س�ي�رة احل �ي��ز اجل�ي��و��س�ي��ا��س��ي احل ��ايل ل�ه��ا ال ��ذي ي�شهد
مواجهات دم��وي��ة �شر�سة ،وم��ن امل��ؤك��د �أن رقعتها �سوف
تتو�سع لت�شمل �أنحاء متعددة من العامل ،وهو ما �أثبتته
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ال�سنية اجلديدة
ــــ�ش» والثورة ُّ
بع�ض احل ��وادث الأمنية التي �شهدتها فرن�سا وبلجيكا
و�أ�سرتاليا وبريطانيا يف الأ�شهر الأخرية.
«داع�ش» تهدف لال�ستيالء على الأر�ض والت�أ�سي�س لدولة
�إ��س�لام�ي��ة ب��اق�ي��ة ومم �ت��دة ،وق ��د �أح� ��رزتْ جن��اح��ا يف ه��ذه
املهمة .لي�س فقط من ا�ستالب الأرا�ضي من معار�ضيها،
بل �أي�ضا بتعزيز ذلك بال�سماح بهجرة الأجانب امل�سلمني
�إىل �أرا��ض�ي�ه��ا ل��دع��م كيانها ال�سيا�سي .وي��ذك��ر الكاتب
�إع�لان زعيم «داع����ش» �أب��و بكر ال�ب�غ��دادي بعد ا�ستيالئه
على املو�صل�« :أنها دول��ة للعرب وغ�ير العرب .الأبي�ض
والأ� �س��ود ،ال�شرقيني والغربيني ،اجلميع �أخ ��وة� ،سوريا
لي�ست لل�سوريني وال �ع��راق لي�ست للعراقيني ..الأر���ض
�أر� ��ض اهلل» ،ك�م��ا �أع �ل��ن �أ َّن ه ��دف «داع �� ��ش» ه��و اتفاقية
�سايك�س بيكو ..قائال�« :إن هذا الزحف املبارك لن يتوقف
�إىل حني و�ضع امل�سمار الأخري يف نع�ش م�ؤامرة �سايك�س
بيكو» ،وقد يكون انهيار اتفاقية (نظام) �سايك�س بيكو هو
فكرة حتررية ل�شعوب كثرية يف ال�شرق الأو�سط .و�أو�ضح
كوكبورن �أ َّن حركة «داع�ش» تهدف �أي�ضا لتق�سيم العراق
�إىل �أقاليم (دول) عرقية (�إثنية) �أو طائفية� ،أ�صبحت
العراق قاب قو�سني �أو �أدن��ى من التفكك �إىل جمتمعات
م�ت�ع��ددة (��س�ن��ة و�شيعة و�أك� ��راد وع�ل��وي�ين وم�سيحيني).
«داع ����ش» حت ��اول ف��ر���ض مفهومها ع��ن الإ� �س�لام بالقوة،
وت�ستهدف بالقتل والت�شريد من ت�صنفهم معار�ضني لها
�أو م�شركني� ،أو بعبارة �أو�ضح كل من هم �ضد قواعدها.
�إن �ه��ا تتبنى الأع �م ��ال االن �ت �ح��اري��ة وال �ت �ف �ج�يرات كميزة
م�ؤثرة لقوتها الع�سكرية .مل ي�شهد العامل �شيئا م�شابها
لعنفهم و�إره��اب�ه��م ملعار�ضيهم منذ «اخلمري احلمر» يف
كمبوديا.
ولعل الر�سالة الأه��م التي �أكدها كوكبرين يف كتابه هي
ف�شل اجلهود الغربية والدولية التي تقودها الواليات
امل�ت�ح��دة يف حم��ارب��ة تنظيم ال��دول��ة «داع ����ش» وال�ق��اع��دة،
وم ��ا ن�ح��ا نحوهما م��ن تنظيمات ج�ه��ادي��ة؛ �إذ يت�شارك
اجل �ه��ادي��ون ال �ع��ائ��دون ب��ال���س�لاح الأم��ري �ك��ي امل��ر��س��ل �إىل
القوى «املعتدلة» التي حتارب النظام ال�سوري .ويف هذا
ال���س�ي��اق ،ف ��إن��ه ي�شكك يف «ج��دي��ة» ال�ت�ح��ال�ف��ات الغربية
مع بع�ض دول املنطقة ،كما ي�ؤكد -م��ن جانب �آخ��ر� -أ َّن
�أج �ه ��زة اال��س�ت�خ�ب��ارات ال�غ��رب�ي��ة م�ت��ورط��ة ب ��دوره ��ا فيما
ت�شهده املنطقة و»على كل امل�ستويات» ،ولكن «يبدو �أنها
كانت جتهل الكثري مما كان يحدث حقا وما �ست�ؤول �إليه
الأمور الحقا.
�أ ْن � َه��ى امل��ؤل��ف كتابه بعبارة حتذيرية �أن «ال��دول��ة» التي
�أن���ش�ئ��ت �أ��ص�ب�ح��ت حقيقة واق �ع��ة« :تنظيم داع ����ش لديه

ال �ك �ث�ير م ��ن الأع � � ��داء ،ق� � ��ادرون ع �ل��ى ق �ه��ره ع �ل��ى امل ��دى
ال�ط��وي��ل ،ولكنهم يتبنون م��واق��ف و�أج �ن ��دات خمتلفة.
مما يعني �أن الدولة الإ�سالمية تتحول ب�سرعة حلقيقة
جغرافية و�سيا�سية قائمة على اخلريطة».
ورغم �أهمية الكتاب� ،إال �أ َّن هناك بع�ض �أوجه النقد التي
ُيكن توجيهها للكاتب؛ منها �أنه يف �شرح الو�ضع الذي
ق��اد �إىل مت��دُّ د تنظيم ال��دول��ة ،م��ال �إىل اخ�ت��زال امل�شهد
ال�ث��وري يف �سوريا ب ُبعد طائفي ،بينما ال�ث��ورة ال�سورية
هي ثورة �شعبية ،وهو ما ميكن �أن ير�سل ر�سائل خاطئة
�إىل العقل الغربي -الذي وجه كوكبرين الكتاب له -وهو
يطالع الأح��داث الراهنة يف ال�شرق الأو��س��ط ،فهو يرى
�أن «التغطية الإعالمية املنحازة لثورات الربيع العربي»،
ومبالغة بع�ض القوى املنتمية �إىل الثورات العربية فيما
تن�سبه �إىل خ�صومها ،مثل تنظيم الدولة؛ �إذ ترى الكثري
من القوى الثورية �أن «داع�ش» عطلت الإطاحة بالنظام
ال�سوري ،و�ألقت ظالال كئيبة على ثورات الربيع العربي.
وقد يرى البع�ض يف هذا تربيرا للدموية التي يت�صف
بها الداع�شيون.
ك��ان على ال�ك��ات��ب �أن ي�ك��ون �أك�ث�ر عُمقا يف ت�أ�صيل تلك
«ال �ظ ��اه ��رة» ،وال�ب�ح��ث ع� َّم��ن ُي���س��اع��ده��ا ب��امل��ال وال���س�لاح
وال �ت �ن �ظ �ي��م واخل �ط ��ط وال �ع �م �ل �ي��ات ،ك �م��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه �أن
يتع َّمق مبعرفة الظروف الداخلية يف املجتمع العراقي،
خ�صو�صا املو�صل التي مل تكن �شبيهة ب��أح��وال بغداد؛
فقد كانت املو�صل ُم�ؤهلة لال�ستقطاب من «داع�ش» ،بعد
�أن بقي املجتمع واقعا حتت �سطوتها �س ًّرا على مدى ع�شر

مقــــال

�سنوات ،قبل احتالل املو�صل يف العا�شر من يونيو .2014
وكان حر ًّيا بامل�ؤلف �أن ُيف�سر الدور اخلارجي -خ�صو�صا
الأمريكي -يف فتح احلدود �أمام زحف هذا التنني لإ�شعال
املنطقة.
هذا الكتاب ر�ص ٌد � ٌّ
آين حلركة �سيا�سية مت�سارعة ،ورغم
حم��اول��ة ك��وك �ب��ورن �أن ي �ت �ج��اوز ال��و� �ص��ف ل�ل��و��ص��ول �إىل
عُمق التاريخ وفهم العوامل التي �أدت لت�صاعد «داع�ش»
و�أيديولوجيته املتطرفة� ،إال �أن املو�ضوعية التاريخية مل
تتحقق كما ينبغي؛ �إذ كان البد �أن يغو�ص لأبعد من 200
ع��ام ،كما ُي�أخذ عليه �أن��ه عجز عن الإجابة عن عدد من
الت�سا�ؤالت عن �أ�سرار ما حدث يف املو�صل و�صمت الغرب
على �ضياع الأم ��ن ،وت��دم�ير امل�ع��امل احل�ضارية العريقة
يف املو�صل ،وا�ستئ�صال امل�سيحيني من املو�صل ،والتنكيل
باليزيديني ومن يتحمل م�س�ؤولية ذلك ،وو�صفه للأمور
وك�أنها ح��االت طبيعية حتدث يف املنطقة دو ًم��ا ،وتعامل
مع �صعود «داع�ش» كتح�صيل حا�صل.
ومن �أوجه �ضعف الكتاب :عدم وجود حوا�شي �أو مراجع،
ه��ذا يعني �أن كثريا م��ن احلقائق امل��ذك��ورة يف الكتاب ال
ميكن التحقق منها (�إثباتها)من كتب �أخ��رى ،وال ُيقلل
ه ��ذا ال�ن�ق��د م��ن � �ش ��أن ال�ك�ت��اب ،وال ينفي �أن ك��وك�برن يف
حتليالته ل�صعود ال��دول��ة الإ�سالمية ك��ان حياد ًّيا ،وهو
�شاهد على املذابح وحاالت اال�ستئ�صال الطائفي املقيت،
خ�صو�صا يف العراق و�سوريا.
نبذة عن امل�ؤلف
باتريك ك��وك�برن ،ول��د يف � ،1950صحفي �أي��رل�ن��دي كان
مرا�سل ال�شرق الأو��س��ط ل�صحيفة «فاينان�شيال تاميز»
منذ عام  ،1991ثم الإندبندنت ..عمل مُرا�سال يف كل من
مو�سكو ووا�شنطن .كتب ثالثة كتب عن تاريخ العراق
احلديث ،وح�صل على جائزة مارتا جيلهورن عام ،2005
وج��ائ��زة جيم�س ك��ام�يرون ع��ام  ،2006وج��ائ��زة �أوروي ��ل
لل�صحافة ع��ام  ،2009وج��ائ��زة ال�صحافة ال��دول�ي��ة عام
...2010وغريها من جوائز ال�صحافة الربيطانية .2014
------------------------- الكتاب�« :صعود الدولة الإ�سالمية« :داع�ش»ال�سنية اجلديدة».
والثورة ُّ
 امل�ؤلف :باتريك كوكربن. النا�شر.2015 -)Verso Books( : عدد ال�صفحات� 192 :صفحة.* كاتبة لبنانية وباحثة يف الفل�سفة ال�سيا�سية
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�سعيد بوكرامي *

وثائق عـــن �أوقـــاف الأمــــ

ُت�شكِّل الوثائق الإ�سالمية يف القد�س �أهمية بالغة ،خ�صو�صا يف الوقت الراهن ،الذي ا�شتدت فيه �أطماع الكيان ال�صهيوين التي تت�صارع على �أمالك امل�سلمني
يف القد�س ،وتعمل على اال�ستيالء عليها بوثائق مزورة �أو بتحالفات بني الأثرياء وال�سيا�سيني ورجال الدين من ال�صهاينة الطامعني يف جعل القد�س عا�صمة
لل�صهيونية.وت�شكل امل�ؤلفات -التي تر�صد البحث عن وثائق �أوقاف الأماكن املقد�سة يف الإ�سالم� -أهمية كبرية.ويف هذا ال�سياق� ،صدر بداية العام  2016عن
من�شورات املتو�سط ب�إيطاليا كتاب «وثائق عن �أوقاف الأماكن املقد�سة يف الإ�سالم-وقف التميمي يف اخلليل و�أبو مدين يف القد�س» ،وهي جمموعة من الوثائق
الفريدة التي وثقها امل�ست�شرق الفرن�سي املعروف لوي�س ما�سينيون الباحث يف علم الت�صوف.تت�ض َّمن هذه الوثائق معلومات تاريخية نادرة وغري �شائعة يف
الوثائق ال�سيا�سية املعروفة عن فل�سطني ،كما تك�شف عن جوانب مهمة من احلياة االجتماعية والدينية واملعمارية داخل فل�سطني �إبان ال�سنوات التي �سبقت
ثم تلت احتاللها عام .1948كما تقدم �أ�سماء ل�شخ�صيات تاريخية ودينية ومراجع خمتلفة للباحثني يف درا�سة �أ�صل الأوقاف يف العامل الإ�سالمي.

وتنق�سم الوثائق �إىل وقفني:
 -1وقف متيم الداري:
الأق ��دم ب�ين الأوق� ��اف الإ��س�لام�ي��ة ،وي �ت��وزع ع�ل��ى ��س��ائ��ر �أر���ض
اخل �ل �ي��ل ،ه ��و احل ��رم ال ��راب ��ع يف الإ�� �س�ل�ام ب�ع��د م�ك��ة وامل��دي�ن��ة
وامل�سجد الأق�صى.يُعني لنا ما�سينيون مواقع هذا الوقف على
اخلريطة ،ويدلل لنا بالأ�سماء على عائديته لعوائل عربية
معروفة تناقلت مهمة الإ�شراف عليه عرب التاريخ.
 -2وقف �أبو مدين (720هـ1320/م):
يتتبع هذا املبحث اجل��ذور التاريخية حلياة واقفه �أبو مدين
بن �شعيب ،املت�صوف املغربي ذي الأ�صول اجلزائرية وطريقته
املدينية.ويلقي لنا ال�ضوء على حقبة مهمة من عالقة بع�ض
الدعاة املغاربة مبدينة القد�س و�أهميتها الروحية بالن�سبة
لهم.كما يتجلى ذلك منذ القرن احلادي ع�شر وظهور من ر�أى
يف م�سرى الر�سول �إىل بيت املقد�س �سنداً فقهياً لدعوتهم يف
حتويل القبلة من مكة �إىل امل�سجد الأق�صى.وقف �أبو مدين
مُ�سجل ال�ي��وم على الئ�ح��ة اليون�سكو ل�ل�تراث ال�ع��امل��ي املهدد
بالزوال.
جاءت حمتويات الكتاب على ال�شكل التايل :مقدمة املرتجمة،
ومقدمة الكاتب ،ثم �أوقاف احلرمني يف احلجاز ،وبعدها وقف
متيم يف اخلليل ،ووقف بو مدين يف امل�سجد الأق�صى ،مرفقة
مبالحظات حول الأ�صول الروحانية للوقف .مع مالحظات
ح��ول املدينية .ويف ف�صل �آخ��ر وقفية (م��ر��س��وم ال��وق��ف) �أب��ي
م��دي��ن يف الأق���ص��ى-م��دي�ن��ة ال�ق��د���س ال���ش��ري��ف يعقبه حتليل
لثالثة �أحكام قانونية تدين التعدي �أو حماوالت التعدي على
وق��ف ب��و مدين يف ع�ين ك ��ارم .ث��م ف�صل ع��ن مر�سوم احلائط
الغربي �أو حائط «املبكى» الذي و�ضع عام .1931
يختم الكتاب مبجموعة من املالحق عن القائمة (�أ) �أوق��اف
املغاربة يف مدينة القد�س ال�شريف وتوابعها :والقائمة (ب)
مواقع  49وقفاً من الأوقاف املغربية يف فل�سطني :وقائمة (ج)
موقع عقارات وقف بومدين ما بني ( 1950-1947القد�س).
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والقائمة (د) �أ�سماء الـ 17جاراً املوجودين على �أط��راف وقف
بومدين ويحيطون بالأجزاء الـ  148لعني كارم.
من الوا�ضح �أن ما�سيينون حاول بهذا الغو�ص التوثيقي �إثبات
�أن الأرا�ضي املقد�سة هي للم�سلمني �أوال ،وال ينبغي �أن ت�سلب
منهم بتواط�ؤ وتزييف �أ�صبح العامل يكت�شفه �شيئا ف�شيئا من
خالل الوثائق التي حافظ عليها الفل�سطينيون ومعهم بع�ض
الأجانب ،خ�صو�صا و�أ َّن تلك الأرا�ضي الوقفية تتجاوز جانبها
املادي ،لت�صبح ذات داللة رمزية وروحية .كان ملا�سينيون ر�أي
يف ك��ل مف�صل م��ن مفا�صل االح�ت�لال يف فل�سطني ،كما كان
�شاهِ داً على حالة الغليان التي عا�شها �أهلها ،ويف العام 1921
دع��ا �إىل ت��دوي��ل ب�ي��ت امل�ق��د���س ،وك�ت��ب ي�ق��ول يف م�ق��ال بعنوان
«ال�صهيونية والإ��س�لام»« :لن تنتزعوا القد�س من امل�سلمني،
لأنهم ي�ؤمنون �إمياناً خال�صاً ب�أن الر�سول �أ�سري �إليها ،وفيها
ي�ح��ا��س�ب��ون ع�ن��د ق �ي��ام ال �� �س��اع��ة� ،إن �ك��م ت���ص�ط��دم��ون مب�شاعر
ج��وه��ري��ة» .وك ��ان وراء ه ��ذا ال�غ�ل�ي��ان م��واف �ق��ة دول احل�ل�ف��اء
على �إن���ش��اء وط��ن ق��وم��ي لليهود يف فل�سطني .ت�ك��ون ال��دول��ة
املنتدبة م�س�ؤولة عن و�ضع البالد يف �أح��وال �سيا�سية و�إداري��ة
واقت�صادية ت�ضمن �إن�شاء الوطن القومي اليهودي .كما مت
االع �ت�راف باجلمعية ال�صهيونية ك��وك��ال��ة م�لائ�م��ة م��ادام��ت
الدولة املنتدبة ترى �أن ت�أليفها ود�ستورها يجعالنها �صاحلة
والئقة لهذا الغر�ض ويرتتب على اجلمعية ال�صهيونية �أن
تتخذ ما يلزم من التدابري بعد ا�ست�شارة حكومة بريطانيا
للح�صول على معونة جميع اليهود الذين يرغبون امل�ساعدة
يف �إن�شاء الوطن اليهودي .وق��د �أ�سفرت حالة االحتقان �إىل
نتائج وخيمة ولأول م��رة تقع مثل ه��ذه اال��ض�ط��راب��ات ،التي
متثلت يف ا�ستمرار �أح��داث ال�شغب �أرب�ع��ة ع�شر يوما �أ�سفرت
عن مقتل  47و ج��رح  76من ال�ع��رب� ،أم��ا اليهود فقتل منهم
 48وج��رح  ،146وقد مت ت�شكيل حمكمة ع�سكرية حكمت على
الع�شرات من الفل�سطينيني بال�سجن والغرامة التي جتاوزت
الأ��ش�خ��ا���ص �إىل امل ��دن وال �ق��رى ح�ي��ث ف��ر��ض��ت غ��رام��ة ق��دره��ا

 6000جنيه فل�سطيني على طولكرم وقلقيلية وقاقون.
وت �� �ش�ي�ر ال �ك ��ات �ب ��ة يف م �ق��دم �ت �ه��ا �إىل �أ َّن م��ا� �س �ي �ن �ي��ون �آم ��ن
بال�صهيونية يف العام  ،1917عندما كانت ال�صهيونية تطالب
بحق عودة اليهود �إىل �أر�ض الآباء والأجداد ،وقبل �أن تتحول
�إىل �أيديولوجية عن�صرية متطرفة لطرد الفل�سطينيني من
�أر�ضهم.
وقد ذكر ما�سينيون يف كتاباته« :هم ي�ستذكرون موتاهم ،وهذا
يكفي خللق حق العودة بالقرب من قرب» ،ومثلما �أث��ارت هذه
الدعوة ا�ستغراب معا�صريه من مثقفي النخبة الفرن�سيني
وا�ستهجانهم ،بقي �صوت ما�سينيون بعد ع��ام  1936وح�ي��داً،
��س��اخ�ط�اً ،غ��ا��ض�ب�اً .وب�ع��د ظ�ه��ور ال�ن�ت��ائ��ج ال��وخ�ي�م��ة ال�ت��ي �أدت
لطرد الفل�سطينيني وم�صادرة �أرا�ضيهم؛ ومن بينها� :أوقاف
الأرا��ض��ي املقد�سة .على �إث��ر ذل��ك �سيعلن ما�سينيون ب�صوت
عال ،ول�سنوات وحتى دنو �أجله معار�ضته الحتالل فل�سطني،
ولتق�سيمها ولإن�شاء الدولة الإ�سرائيلية عليها يف .1948
كان ما�سينيون خمطئا يف البداية باعتقاده �أن مطالبة اليهود
بحق ال�ع��ودة �إىل �إ��س��رائ�ي��ل� ،سيكون مم�ه��وراً «ب��ات�ف��اق �شرف»
يكفل العي�ش الآمن لليهود والعرب؛ من امل�سلمني وامل�سيحيني
على ح��د ��س��واءَّ � .إل �أن��ه ومنذ ع��ام  ،1927خ ّيبت ال�صهيونية
ظ ّنه وفقدت �شرعيتها بنظره ،بعدما ك�شفت عن ممار�ساتها
لتحقيق م��ا ت�س ّميه ح��ق �إ�سرائيل يف �أن تكون دول��ة يهودية،
وو� �ص��ف م��ا��س�ي�ن�ي��ون ت�ل��ك امل �م��ار� �س��ات ب�ـ»ال�ت�ق�ن�ي��ات امل�ت�ك��ام�ل��ة
واملحكمة للحركة اال�ستيطانية الأكرث �إثارة لل�سخط واحلنق،
ن�أت ال�صهيونية عن اتفاق ال�شرف الذي قطعته على نف�سها،
كل ّما ت�ضاءل �أمله بتحقيق امل�صاحلة بني ال�شعبني.»...
ال���ش�ه��ادة ال�ت��ي يقدمها ما�سينيون م��ن خ�لال ه��ذه ال��وث��ائ��ق
بغاية الأهمية وتك�شف بو�ضوح عن الأو�ضاع يف فل�سطني بدءا
من االنتداب الربيطاين يف هذا املو�ضع من الكتاب ،ي�ستذكر
دخول القوّات الربيطانية �إىل مدينة القد�س يف  11دي�سمرب
عام  ،1917ووقعها امل�ؤمل عليه وعلى رفيقه ومناف�سه توما�س
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ـــاكن املقد�سة يف الإ�سالم
ادوارد ل��ورن����س« .ف��ر���ض ال �ل��ورد اللنبي الأح �ك��ام ال�ع��رف�ي��ة يف
املدينة ،مما حرم القائمني على معاهدة �سايك�س بيكو من �أخذ
زمام املبادرة ،ووجه اللورد اللنبي حتذيراً �إىل بيكو ب�أنه َ�س ُيلقى
عليه القب�ض �إن هو ع�صى هذه الأحكام .بقي لورن�س بالقرب
م ّني ،يجرجر خيبة تعادل خيبتي وتزيد عليها.وعندها فتح
يل قلبه ،كان مك ّلفاً من بلده ب�أن يوحي للملك ح�سني ب�أنهم
�سوف ي�أمتنوه على املدينة املقد�سة ،بيد �أن ال�صفقة التي ّ
متت
م�ؤخراً بني بلفور واللورد روت�شيلد ،ك�شفت له عن �أمر �آخر،
�إذ كان ال��دور املكلف به هو خ��داع م�ضيفه.كان لورن�س ي�شعر
بالدن�س لأنه كان يعلم جيداً ما يعنيه للعربي �أال تفي بالوعد
الذي �أوجبته على نف�سك ،وهذا ما �أح�س�ست به �أنا �أي�ضاً فيما
بعد �أثناء �أحداث مي�سلون.كان يوم عار ذلك الذي دخلنا فيه
�إىل املدينة املقد�سة».
ك��ان��ت م�ف��اه�ي��م «ال� �ع ��دل» ،و»الإي� �ف ��اء ب ��ال ��وع ��د» ،و»ال���ض�ي��اف��ة
املقد�سة» ،هي �أهم العناوين الإن�سانية التي ك ّر�س ما�سينيون
حياته لتحقيقها ،وعندما تويف عام  ،1962كتب عنه ال�شاعر
الفرن�سي امل �ع��روف (ل ��وي �أراغ� ��ون) « :خ�سرنا �أح ��د ال��رج��ال
الذين �أعطوا لفرن�سا معناها».
يعود لقاء ما�سينيون بالإ�سالم �إىل العام  ،1905يف م�صر� ،إال
�أن جتربته الوجودية الأهم التي �ساعدته على العثور على �أناه
احلقيقية ،وحدَّدت م�سار حياته ونتاجه فيما بعد ،هي تلك التي
عا�شها يف بغداد ،التي ذهب �إليها �ضمن بعثة �أثرية للتنقيب
عن ق�صر الأخي�ضر .كان عمره �آنذاك خم�سة وع�شرين عاماً،
يرعاه كل من الباحثني حممود �شكري الألو�سي ،والقا�ضي
علي نعمان الآلو�سي .و�أثناء رحلة يف ال�صحراء �إىل اجلنوب
من بغداد للبحث عن ق�صر اللخميني ،ارت��اب �أح��د ال�ضباط
وزج��ه ال�سجن بتهمة التج�س�س ل�صالح
الأت��راك من و�ضعهّ ،
امل� ��ؤام ��رة امل��ا��س��ون�ي��ة ع�ل��ى ال���س�ل�ط��ان ع�ب��د احل �م �ي��د ،فخ�ضع
للتعذيب ،وحُ كم عليه ب��امل��وت ،واقتيد �سجيناً يف مركب على
نهر دجلة م ّتجها �إىل بغداد .و�أثناء مرور املركب بالقرب من
طاق ك�سرى ،حيث مرقد ال�صحابي �سلمان الفار�سي ،ال�شاهد
امل�سيحي على والدة الإ��س�لام ،ر�أى ما�سينيون من خالل كوّة
حجرته حمامة تهدل ف��وق �شجرة ،ثم اق�ترب �صوت هديلها
العذب �إي��ذان�اً بقرب الإف��راج عنه ،وحتقق له ما �أ�سماه زي��ارة
الغريب ،تلك التجربة الروحانية العميقة التي ح�صلت له
على �أر�ض التالقح بني امل�سيحية والإ�سالم يف العراق ،وكانت
حافزه على اال�ستزادة من علم الت�صوف والت�صوف الإ�سالمي،
م��ن خ�ل�ال ب�ح��ث يف ال��دك �ت��وراه ع��ن ح�ي��اة امل�ت���ص��وف��ة ال�ع��رب��ي
من�صور احلالج.
اع�ت�ك��ف م��ا��س�ي�ن�ي��ون � �س �ن��وات ط��وي�ل��ة لإجن� ��از �أط ��روح �ت ��ه عن
احل �ل�اج (م ��ن  1907ح �ت��ى  ،)1922ف �ج ��اءت مم �ي��زة ب��ال��دق��ة
العلمية واملو�ضوعية املتناهية ،ونتاجه العلمي الغزير ي�شتمل
على �آالف من ال�صفحات التي �أ�س�ست وال ت��زال ت�ؤ�س�س لعلم
الإ�سالميات يف الغرب ،وقد قادته بحوثه حول امل�سار الروحي

للحالج �إىل و�ضع مقاربات بني امل�سيحية والإ�سالم ،من خالل
من ��اذج ل�شخ�صيات مثالية ل��دى ك�لا امل�ع�ت�ق��دي��ن ،ح�ين ق� ّرب
بني الإ�سالم وامل�سيحية يف �صلب احلالج ،وق ّرب بني الإ�سالم
وامل�سيحية يف �شخ�صيتي فاطمة وم��رمي ،وق� ّرب بني الأدي��ان
ال�سماوية الثالثة يف �شخ�صية �إبراهيم ،وبني النيام ال�سبعة
يف التقليد امل�سيحي و�أهل الكهف عند امل�سلمني.
ويف ه ��ذه ال��وث��ائ��ق ع��ن وق � َف � ْ�ي ال�ت�م�ي�م��ي وب��وم��دي��ن ،يعر�ض
م��ا��س�ي�ن�ي��ون الأ� �س ��ا� ��س ال �ت��اري �خ��ي ل �ه��ذي��ن ال ��وق �ف�ي�ن ،و��س�ير
م��ؤ��س���س�ي�ه��ا ،وا� �ض �ع �اً �إي ��اه ��ا يف �إط ��اره ��ا ال��دي �ن��ي والأخ�ل�اق ��ي
واالج�ت�م��اع��ي؛ حيث حتتل ف�ك��رة «ال�ضيافة املقد�سة املكانة
الأبرز».
ويف ال�ك�ت��اب �أدل ��ة و��ش��واه��د �إث�ب��ات على �أح�ق�ي��ة عائديتها �إىل
امل���س�ل�م�ين ،و�أ� �ص��ال��ة ان�ت�م��اء �أ��ص�ح��اب�ه��ا �إىل ه��ات�ين املدينتني
امل�ق��د��س�ت�ين :وق ��ف ال�ت�م�ي�م��ي يف اخل�ل�ي��ل ح�ي��ث م��رق��د �سيدنا
�إبراهيم �أبي الأنبياء ،ووقف بومدين يف القد�س حيث امل�سجد
الأق�صى وم�سرى الر�سول .كما يجُ ب الكتاب االتهامات كلها
ال�ت��ي ت���س��وق ما�سينيون �ضمن ال�ق�ط�ي��ع امل �خ��ادع ال ��ذي زي��ف
احلقائق و�سوّق �صورة مواربة عن حق العودة �إىل �أر�ض امليعاد.
لقد ا�ستطاع ما�سينيون يف وق��ت جد مبكر ،وبخالف جميع
امل�ف�ك��ري��ن ال�غ��رب�ي�ين� ،أن ي �ك �وّن ت �� �ص��وراً حقيقياً ع��ن طبيعة
اال�ستعمار الإ�سرائيلي ويحذر من نتائجه امل�ستقبلية ،ومن
امل��ؤ��س��ف �أن ت���ص�وّره م ��ازال يحتفظ براهنيته .لقد �آم ��ن �أن
ق�ضية امل�سلمني يف فل�سطني هي يف الأ�سا�س ق�ضية �أخالقية،
ال مي�ك��ن �أن ُت ��ل ب��امل��ال ك�م��ا ا ّدع ��ى امل�ف�ك��ر ب ��ول ك�ل��ودي��ل ،وال
ب��امل��واق��ف احل �ي��اد ّي��ة مثلما اع�ت�ق��د ج ��ون ب ��ول ��س��ارت��ر ،وداف ��ع
وب�ضراوة ،وعلى �أكرث من جبهة عن حق العرب من م�سيحيني
وم�سلمني يف العي�ش على �أر�ض �أجدادهم ،وناه�ض ال�صهيونية
املتطرفة عندما ر�أى �أر� ��ض فل�سطني تنح�سر ل�صالح قيام

الدولة الإ�سرائيلية.
يُعترب لوي�س ما�سينيون من �أعظم م�ست�شرقي فرن�سا و�أوروبا
و�أ�شهرهم .ولد عام  1883ب�ضواحي باري�س ،و ُتويف يف العا�صمة
 .1962اختار درا�سة الفل�سفة والأدب وح�صل على الإجازة عام
 ،1902ث��م تقدم ببحث ع��ن ب�لاد امل�غ��رب بعد زي��ارة لها ،ون��ال
دب �ل��وم ال��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا ع ��ام .1904ت ��اب ��ع درا��س�ت��ه للح�صول
على دبلوم اللغة العربية (الف�صحى والعامية) من املدر�سة
الوطنية للغات ال�شرقية ع��ام  .1906وتعلم �أي���ض�اً الرتكية
والفار�سية والأمل��ان�ي��ة والإجنليزية .عُني ب��الآث��ار الإ�سالمية
والتحق باملعهد الفرن�سي ل�ل�آث��ار ال�شرقية يف ال�ق��اه��رة .ويف
ال �ع��ام ُ 1907ك � ِّل��ف ��ش��اب��ا مب�ه�م��ة تنقيبية ع��ن الآث� ��ار جنوبي
ب�غ��داد ،ث��م اخ�ت��ار م�صريه الفكري رغ��م �ضغوطات ب�لاده كي
ي�ك��ون جا�سو�سا لها يف ال�شرق الأو� �س��ط .ن��زل �إىل م�صر عام
 1909وا�ستمع �إىل درو�س الأزه��ر ،وانتدبته اجلامعة امل�صرية
�أ�ستاذاً لتاريخ الفل�سفة ( ،)1913 -1912و�ألقى بالعربية نحو
�أرب�ع�ين حما�ضرة ح��ول «التكوين التاريخي لال�صطالحات
الفل�سفية» ،وكان طه ح�سني �أحد تالمذته .ا�ستدعي كي يعمل
مرتجماً حتت ت�صرف اخلارجية الفرن�سية وم�ساعداً للمندوب
ال�سامي الفرن�سي يف �سوريا وفل�سطني من  27مار�س � 1917إىل
� 28أبريل  .1919ثم عاد �إىل �إىل القد�س بعد احل��رب العاملية
الثانية مت�صدياً لل�صهيونية الإ�سرائيلية ول�ك��ل امل�ح��اوالت
اال�ستعمارية .ملا�سينيون �أزيد من مائتي كتاب ومقالة ،نذكر
منها« :عامل الإ�سالم» ( ،)1913-1912و»الكني�سة الكاثوليكية
والإ�� �س�ل�ام» ،و»ال�ت���ص��وف الإ� �س�لام��ي وال�ت���ص��وف امل�سيحي يف
ال�ع���ص��ر ال��و��س�ي��ط» ( .)1956ك�م��ا ن���ش��ر ل��ه امل�ع�ه��د الفرن�سي
بالقاهرة (« )1952فل�سفة ابن �سينا و�ألفبا�ؤه الفل�سفية».
وجتدر الإ�شارة يف الأخري �إىل �أن املرتجمة مي حممود حا�صلة
على دكتوراه يف الأدب الفرن�سي املقارن من جامعة «ال�سوربون»
يف باري�س ،ترجمت الع�شرات من املقاالت والدرا�سات يف الأدب
وال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة�� .ص��در ل�ه��ا ع���ش��رة ك�ت��ب م�ترج�م��ة �إىل
العربية؛ من �أهمها« :لهب �شمعة»« ،ال�شر ق اخليايل-الر�ؤية
ال�سيا�سية الغربية لل�شرق الأو�سط» ،وبعد �أكرث من ع�شرين
ع��ام��ا ق�ضتها يف التدري�س اجلامعي يف ب�غ��داد وع�م��ان ت�شغل
حالياً من�صب �أ�ستاذ زائر يف املعهد العايل للرتجمة والرتجمة
الفورية يف بروك�سل.
------------------------ الكتاب« :وث��ائ��ق عن �أوق���اف الأم��اك��ن املقد�سة يفالإ�سالم».
 امل�ؤلف :لوي ما�سينيون. ترجمة :د .مي حممود. النا�شر :من�شورات املتو�سط� ،إيطاليا ،ط2016 ،1م.* كاتب وروائي مغربي
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التعدد واالختالف يف
م�سائل
ُّ

ت�شارلز تايلر فيل�سوف كندي ،ولد يف مونرتيال عام  1931من �أب �أجنلوفوين و�أم فرانكوفونية .وهو �أ�ستاذ �سابق يف الفل�سفة والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة ماكجيل ()MacGill
الكندية بني عامي  1961و .1997ت�أثر فكره مبذاهب فل�سفية �شتى؛ منها :الفل�سفة التحليلية والظاهراتية ،وعلم الت�أويل ،والفل�سفة الأخالقية ،والأنرثوبولوجيا ،وعلم االجتماع،
وال�سيا�سة ،والتاريخ .وقد ع َّينته احلكومة الكيبكية مع عامل االجتماع جريار بو�شار عام  2007رئي�سني للجنة اال�ست�شارية اخلا�صة مبمار�سات التك ّيف املت�صلة باالختالفات الثقافية.
رج فل�سفة ت�شارلز تايلر الأخالقية وال�سيا�سية بطابعها اجلماعتي ( )Communautaristeيف �إطار التقليد الليربايل احلديث؛ وذلك لأخذها ال�صريح ب�أهم مكت�سبات
ُت��دْ ُ
الدميقراطيات الليربالية الغربية ،وهي امل�ساواة يف احلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية الأ�سا�سية .وهو و�إن كان يرف�ض جميع �أ�شكال القيم واملعتقدات التي تناه�ض «احلداثة»وتراثها
الأدبي والفكري ،لكنه يو�ضح �أن فل�سفته ُتعر�ض عن ت�صور احلريات الأ�سا�س هذه باعتبارها حريات ذاتية جمردة قوامها «الفردانية» الأخالقية ونهجها نهج «الأداتية» ال�سيا�سية..
والفردانية تنامت مع تراجع الدين وانح�سار التقليد اللذين مل يحددا قدمي ًا معايري الواجبات واحلقوق وطبيعة احلكم ال�سيا�سي فح�سب ،بل كانا منذ وجودهما ،ال�ضمانة للحمة
اجلماعة ومتا�سكها .ونتيجة هذا الرتاجع ،فقدت املجتمعات احلديثة �شيئ ًا ف�شيئ ًا روابط الوحدة واالئتالف ،ف�أخذت بالتفكك وتراجعت فيها قوة الت�ضامن بني الأفراد التي كان
ي�ضمنها الدين والتقليد.
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وم��ع �إق���ص��اء ال��دي��ن والتقليد ع��ن احليز ال�سيا�سي ،ك��ان ال ب��د م��ن �إيجاد
م�ع��اي�ير ج��دي��دة حت��دد طبيعة ال�ن�ظ��ام احل��دي��ث وت�ن�ظ��م ق��واع��د االج�ت�م��اع
ال�سيا�سي ،وفقاً حلقوق وحريات فردية مل ي�شهدها تاريخ هذه املجتمعات
قب ًال .وكان العقد االجتماعي احلديث امل�ستند ال�شرعي الذي قامت على
�أ�سا�سه هذه املعايري ،فنه�ضت باملجتمع ومب�ؤ�س�ساته ال�سيا�سية والقانونية
العامة� .أما �شرعية العقد هذه فا�ستندت �إىل قوة معيار امل�ساواة يف احلقوق
واحلريات بني جميع الأفراد امل�شاركني يف �صَ وْغ العقد؛ حيث �إ َّن الأفراد هم
وحدهم م�صدر جميع ال�سلطات وما ينتج من ذلك من معايري عامة ناظمة
يتفق عليها اجلميع .وتعني امل�ساواة هنا رف�ض التمييز بني قدرات الأفراد
وم�ؤهالتهم الطبيعية �أو التفرقة فيما بينهم وفقاً لطبقتهم االجتماعية
�أو النتمائهم الثقايف.
الف�صل الأول :القدمي واحلديث بني النزاع وامل�صاحلة
يُق�سِّ م �سايد مطر كتابه �إىل �أرب�ع��ة ف�صول؛ يتناول الف�صل الأول -وه��و
ب�ع�ن��وان -ال �ق��دمي واحل��دي��ث ب�ين ال �ن��زاع وامل���ص��احل��ة -م���س��أل��ة االخ�ت���ص��ام
الذي ن�شب بني املوروثات القدمية (الدين والتقليد) واملكت�سبات احلديثة
(احل��ري��ات ال �ف��ردي��ة)؛ �إذ �أدى ه��ذا االخ�ت���ص��ام �إىل ن�شوء ع�سري يف هوية
املجتمعات الليربالية احل��دي�ث��ة .وينظر ه��ذا الف�صل يف االنق�سام احل��ا ّد
ال��ذي ن�ش�أ ب�ين مكت�سبات احل��داث��ة؛ م��ن انعتاق للعقل م��ن رواب��ط الدين
والتقليد و�إعالن الثورة امل�ساواتية يف احلقوق واحلريات الفردية من جهة،
وامل��وروث��ات الثقافية التقليدية القدمية من جهة �أخ��رى .ويعمد امل�ؤلف
�إىل �إي�ضاح �سعي تايلر ال�ستجالء معاين العُ�سر واالنق�سام بني احلديث
والقدمي والعمل على �إمكان امل�صاحلة بينهما.
ً
ً
وي��رى تايلر �أ َّن امل�ساواة �أخ��ذت تتيح للفرد «ع�ب��ورا مبا�شرا �إىل املجتمع»
م��ن دون و�ساطات دينية �أو تقليدية ،لذلك ج��اءت ه��ذه امل���س��اواة جم � ّردة،
باعتبارها قيمة «ف��ر��ض�ي��ة -خيالية» �أو ا�صطناعية منعتقة م��ن رواب��ط
االخ�ت�لاف املتمثلة يف ال��دي��ن والطبيعة والتقليد .ويعترب تايلر �أن ذلك
جعل الفرد نظرياً (ال واقعياً) القاعدة النهائية التي ن�ش�أت عليها ركائز
االجتماع ال�سيا�سي يف املجتمعات الغربية احلديثة ،و�أدت هذه الفردانية
بو�صفها عماد احل�ضارة الغربية� -إىل دحر املقومات اجلماعية املتمثلة يفهيمنة الدين ووط�أة التقليد.
كثرياً ما يهاجم تايلر الغلو العقالين يف م�ؤلفاته؛ لأ َّن العقالنية امل�سرفة
تتميز بطموحها ال�صريح لبلوغ «املو�ضوعية» يف الت�شريع و�سن املعايري
الأخالقية والقوانني العامة ،لكنها ال تن�سلك يف ال�سياق التاريخي احلياتي
الثقايف املتعدد الآف��اق وال��ر�ؤى .وت�ستند تلك املو�ضوعية بالدرجة الأوىل
�إىل نهج فكري يذهب بالعقل �إىل «االنعتاق من الروابط» التاريخية ريثما
يبلغ الكلية.
�إ َّن انعتاق العقل احلديث من روابط الطبيعة والثقافة ،وتو�سّ له مبعايري
جمردة وبقيم افرتا�ضية ،هو الذي جعله عق ًال �أداتياً فقد �صلته بالغايات
الطبيعية والتقليدية ،لذا �أخذ ّ
ي�سخر الأ�شياء والإن�سان ت�سخريه لو�سيلة

ي�ح�ق��ق م��ن خ�لال�ه��ا غ��اي��ات��ه ال�ن�ف�ع�ي��ة ال���ص��رف��ة .ف��ان�ع�ت��اق ال�ع�ق��ل ون���ش��وء
الفردانية هو ما مهّد الطريق �إىل قلب املعايري التقليدية �أو الرتاثية� ،إذ
�أ�ضحى الفرد يختار غاياته احلياتية والوجودية وال يكت�شفها يف التقليد
والرتاث �أو يف الطبيعة ،كما �ساد االعتقاد منذ �أر�سطو .والغايات اجلديدة
املتاحة �أ�صبحت غايات تخ�ضع للم�صالح الذاتية الأنانية وتن�شغل ان�شغا ًال
ال يهد�أ مب�سائل االقت�صاد واملنفعة .وهكذا حتوّل العقل احلديث �إىل عقل
�أداتي �صرف يقوم باحت�ساب الإمكانات والطاقات ويجعل كل �شيء و�سيل ًة
لتحقيق غايات �شخ�صية �أو اقت�صادية حم�ضة .فالعقل الأدات��ي «بح�سب
تعريف تايلر» هو هذا النوع من العقالنية التي نتو�سّ ل بها بغية احت�ساب
الطريقة الأكرث اقت�صاديًّا �أو نفعيًّا يف �سبيل غاية ما.
ك��ان لهيجل الأث ��ر ال�ب��ال��غ يف فكر تايلر يف ع��دد م��ن م��ؤل�ف��ات��ه ،ول��ه كتاب
عنوانه «هيجل واملجتمع احلديث»؛ �إذ ج��ارت فل�سفة تايلر فل�سفة هيجل
يف الكثري من جوانبها ،خ�صو�صاً فيما يتعلق باللغة ،بالقول �إن اللغة هي
الو�سيط الوحيد ال��ذي ال يعرب عن �أفكارنا وعواطفنا فح�سب ،بل ي�سهم
�أي�ضاً يف تكوين الأفكار وتظهريها ،غري �أن��ه ما لبث �أن متايز عن هيجل
واختلف معه .و�سبب اخلالف هو ادعاء هيجل �أن الوعي الذاتي (التفكر)
ال يعرب عن معانيه يف العمل الإن�ساين وحده ،بل يتعدى ذلك و�صو ًال �إىل
تك�شف املعاين الذاتية تك�شفاً نهائيًّا تاماً .ورمب��ا يف�سر ه��ذا التباين بني
الفيل�سوفني جلوء تايلر �إىل جماراة الفل�سفة الهايدجرية واالقتبا�س منها
يف بع�ض م��ن جوانبها املت�صلة باللغة .فخالفاً لهيجل ،يعترب هايدجر
«بح�سب مفهومه الأنطولوجي الأ�سا�سي للوجود» �أن اللغة جتتهد يف و�ضع
املعاين الوجودية يف موطن التك�شف الأ�صيل وامل�ستمر للكينونة ،لكن من
غري �أن تقفل �إقفا ًال نهائياً على باب هذا التك�شف .وبيت الق�صيد يف ذلك
كله «بح�سب تايلر» هو �أن العلوم الإن�سانية مل تعد علوماً ت�أويلية.
واللغة حركة حيوية ُت��درج �أ�صولها يف �إط��ار جماعي م�شرتك ،مبعنى �أن
ال وجود لأي �شكل من �أ�شكال الفردانية التي ت�ستنبط لذاتها لغة فردية
وم�ستقلة .فبالن�سبة لتايلر ،ا�ستناداً �إىل فتجن�شتاين ،لي�س من ن�شاط لغوي
�شخ�صي ،وم��ا ال�ت�ح��اور والتخاطب والتفاعل الإن���س��اين �إال ن�شاط فكري
وعملي ين�سلك �ضروريًّا يف �شبكة من التوا�صل اخلا�صة بلغة م�شرتكة .غري
�أن ما مييز املجتمع احلديث هو ات�ساقه الآيل وانتظامه ال�ف��رداين ،وهو
مفهوم اجتماعي �سيا�سي يرى يف بنية املجتمع كتلة من الأف��راد ،يروم كل
فرد فيها على حدة ابتكار مفاهيم لغوية خمتلفة و�أمن��اط عي�ش منوعة.
وهو ما يرف�ضه تايلر العتقاده ب�أن الن�شاط التحاوري والتوا�صلي م�شرتك
وجماعي يف �صلبه ،معو ًال على نظرية هريدر للغة ،معترباً �أن من املحال
ف�صل الفكر عن و�سيطه التعبرياين�« :إن اللغات التي ت�ستعملها ال�شعوب
تعك�س يف واقع الأمر ر�ؤاهم املختلفة للعامل».
وبناء عليه ،ف��إن تاريخ النا�س «بح�سب ه�يردر» هو تاريخ للحوادث التي
ترمي �إىل غايات و�أهداف معينة ،فالتاريخ يحدد هويتهم ويكونها.
واللغة «بح�سب تايلر والفال�سفة اجلماعتيني» و�سيط «تعبرياين» يُ�ستخد ُم

�أي�ضاً للتعبري ع��ن مفاهيم ال�ع��دال��ة .وال تقت�صر اللغة على التعبري عن
ت�صور اخلري -الثقايف �أو اخللفيات الثابتة ودالالتها فح�سب ،بل تتعدىذل��ك حتى ترتكز معايري ال�ع��دال��ة على ه��ذه ال�ت���ص��ورات وه��ذه اخللفيات
الثابتة .و�إذا نظرنا �إىل ت�صورات اخلري ف�سنجد �أنها حمكومة باالختالفات
والتناف�سات حتى النزاعات يف كثري من الأحيان .وعلى هذا يُطرح ال�س�ؤال:
كيف ميكن ت�صور العدالة االجتماعية وال�سيا�سية وت�أ�سي�سها على مفاهيم
ويناق�ض ُ
ُ
بع�ضها
اخلري ،يف حني �أن هذه املفاهيم نف�سها تت�ضارب فيما بينها
بع�ضاً؟ واحلال �أن هذا التناق�ض بني ت�صور اخلري (الن�سبي والال معقول)
وت�صور العدالة (الكلي) هو ما حدا تاريخيًّا بالدميقراطيات الليربالية
�إىل �أن تعتنق مبد�أ احلياد ال�سيا�سي �إزاء ت�صورات اخلري املتناف�سة ،وفر�ض
امل�ساواة بني اجلميع بال ا�ستثناء ودون متييز.
�أ َّم ��ا م�سعى ت��اي�ل��ر الفل�سفي ،ف�ه��و ن�ق��دي ال يناه�ض ال�ل�برال�ي��ة احلديثة
يف ح��د ذات�ه��ا� ،إمن��ا ين�سلك فيها ويتفاعل معها في�ستجلي نقاط �ضعفها
وخم��اط��ره��ا ،خ�صو�صاً ان�ح��راف��ات�ه��ا الفل�سفية امل�صطنعة .وه��و ي��رى �أن
�أ�صالة الفرد الأخالقية ال تتحقق يف معايري �أخالقية جم��ردة مفرت�ضة
�أو م�صطنعة �أو يف عقل �أدات��ي نفعي ،بل يف التعبري عما ي�سمى «اخللفيات
الثابتة»� ،أي املوروثات الثقافية الثابتة التي ر�سختها الرومان�سية مثمنة
دور اللغة والتقليد ،وحتى الدين ،يف تكوين البنية الأنرثوبولوجية .فهذه
امل��وروث��ات ُتن�ش ُئ ه��وي��ة ال�ف��رد التاريخية وتعتمل يف ت�ضاعيفها العملية
والوجودية اعتما َل التمايز والأ�صالة.
ويعترب تايلر �أن ه��ذه امل��وروث��ات الثقافية هي قيم ٌة �أخالقي ٌة بحد ذاتها،
ت�ساعد ال�ف��رد يف فهم ذات��ه وحتقيقها م��ن ناحية ،ومت�ث��ل م��رت�ك��زاً �أ�سا�ساً
ُ
ُ
والقرارات
الت�شريعات
لفهم �أ�صول ال�شرعية ال�سيا�سية التي ُتبْنى عليها
العمومي ُة من ناحي ٍة �أُخ��رى .من هنا �أهمي ُة الثقافة والبحث فيما متثله
من حيث الأ�صالة والر�صانة على امل�ستوى الأنرثوبولوجي واالجتماعي.
ف��ال�ث�ق��اف��ة «ب�ح���س��ب ت��اي�ل��ر» لي�ست م���س��أل��ة ث��ان��وي��ة تتعلق ح���ص��راً مب��ا هو
خا�ص ،كما �ساد االعتقاد منذ احلداثة التي ف�صلت �سيا�سيًّا وقانونيًّا بني
ال�سيا�سي (ال �ع��ام) وامل ��دين (اخل ��ا� ��ص)� ،إمن ��ا ه��ي م�ك��ون��ة للبنية الفكرية
الأنرثوبولوجية وم�صدر جوهري ي�ستند �إليه توا�صل الأف��راد وتفاعلهم
ال�سيا�سي واملجتمعي .الثقافة هي منبع الفكر والعمل الإن�ساين التي بها
يبلغ ال�ف��رد غاياته الطبيعية مبلغاً خا�صًّ ا ف��ري��داً ،ومنها ي�ستقي معاين
حريته الدميقراطية ف�لا يعت�صم بحرية جم��ردة م�صطنعة ف��ارغ��ة من
امل�ع��اين الثقافية وال ��دالالت التاريخية الأ��ص�ي�ل��ة؛ لأ َّن ن�شاطه ال�سيا�سي
ي�صبح تعبرياً عن انتمائه التاريخي احل�ضاري.
الف�صل الثاين :االعرتاف بالتعددية الليربالية ال�سيا�سية
يف الف�صل ال�ث��اين ،ي�برز امل��ؤل��ف الأه�م�ي��ة الق�صوى للخلفيات الثابتة �أو
امل��وروث��ات الثقافية التي تعتمل يف هوية الفرد التاريخية وتكون بنيتها
الأن�ثروب��ول��وج�ي��ة تكوي ًنا �أ��ص�ي ً�لا ،وه��و م��ا ي��ؤك��د «بح�سب ت��اي�ل��ر» ��ض��رورة
االعرتاف ال�سيا�سي والقانوين بهذه املوروثات ،بالنظر �إىل �أن لها �أث ًرا بالغ
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الغربية
الليربالية
يف الأنظمة
َّ
َّ
الأهمية يف حياة الفرد ويف ا�ستنها�ض املعية الإن�سانية على امل�ستوى العملي
والوجودي.
وم��ن املعلوم �أن املنظومة الليربالية الكال�سيكية ت�شدد على �ضرورة هذا
الف�صل بني اخلا�ص وال�ع��ام؛ باعتباره يدعم �شرعية احليادية ال�سيا�سية
للدولة �إزاء التعقيدات الالعقالنية التي تتميز بها «العقائد ال�شاملة»
ال��دي�ن�ي��ة والفل�سفية والأخ�لاق �ي��ة .وجت�ل��ى ه ��ذا ال�ف���ص� ُل الح �ق �اً يف ف�صل
الواقعة االجتماعية عن املعيار ( )Normيف نطاق التواجه بني العلوم
الإن�سانية والنظرية املعيارية يف ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية .وك��ان��ت �أ��س�ب��اب هذا
التواجه ال�صراع الذي ن�ش�أ يف الأ�صل بني الإن�سانيات والعلوم الإن�سانية.
وه ��ذا م��ا يف�سر «بح�سب ت��اي�ل��ر» الأ��س�ب��اب الرئي�سية ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي تكمن
وراء ن�شوء ع�صر احلداثة� ،أال وهي زوال البعد الأخالقي النوعي املتمايز
�أنطولوجيًّا ،وانت�صار العقالنية الأداتية ،وما يلي ذلك من تفتيت للج�سم
االجتماعي.
وي ��رى ت��اي�ل��ر �أن ال���ش�ع��ور ب��ال�ع���س��ر يف ال �غ��رب ي�ت��ول��د م��ن ج ��راء اجن ��راف
املجتمعات الغربية املعا�صرة �إىل الأخ��ذ مبخلفات احل��داث��ة يف فردانيتها
الأداتية ،على ح�ساب روح اجلماعة وقيمها التقليدية؛ فالعقل الأداتي هو
نوع من العقالنية املنعتقة من روابط الغائية الطبيعية والثقافية ،وهي
رواب��ط م��ا برحت ��ض��روري��ة ،م��ن �أج��ل حتقيق ال��ذات وال�ق��درات الإن�سانية
الكامنة .وقد ن�ش�أ نهج العقالنية الأداتية مع بروز امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
ال�صناعية احلديثة و�أ�سواق التبادل التي نتجت عنها.
من التعددية الثقافية �إىل االعرتاف ال�سيا�سي
ينظر ه��ذا الف�صل �أي���ض�اً يف � �ض��رورة االع �ت�راف ال�سيا�سي ب��االخ�ت�لاف��ات
الثقافية والعرقية؛ ا�ستنادًا مل��ا لهذه االخ�ت�لاف��ات م��ن �أهمية بالغة على
ال�صعيدين العملي وال�سيا�سي .ومن َثم جتري حماولة التحقق من توافق
االع�ت�راف والليربالية ال�سيا�سية التي اع�ت��ادت تقليديا احل�ي��ا َد �إزاء هذه
امل�سائل ال�شائكة والن�سبية واملعقدة.
واالع� ت��راف ال�سيا�سي ب��ال�ث�ق��اف��ة � �ض��روري «ب�ح���س��ب ت��اي�ل��ر» ف�ه��و اع�ت�راف
يعرف الثقافة كمنبع �أ�صيل لتعيني املعايري الأخالقية ويلهم التوجهات
ال�سيا�سية اخلليقة ببناء املدينة الإن�سانية خري بناء.
و�أ�صبحتْ املجتمعات الغربية اليوم جمتمعات تتعدد فيها الثقافات والأفكار
الفل�سفية الأخ�لاق �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ي���س��وده��ا االخ �ت�لاف ح�ت��ى التناق�ض
والتنازع؛ لذا فقد حتولت �إىل جمتمعات «متعددة الثقافات» بفعل تنقل
الأف��راد احلر يف ما بينها ،وتنامي موجات الهجرة �إليها .وقد حتمت هذه
ال�ت�غ�يرات النظر يف تداعياتها على ه��ذه املجتمعات وت��أث�يره��ا ال�ب��ال��غ يف
ا�ستقرارها االجتماعي وال�سيا�سي.
ملاذا ي�صر تايلر على �ضرورة االعرتاف ال�سيا�سي والقانوين باالختالفات
العرقية الثقافية والدينية ،خ�صو�صاً و�أن تنامي هذه االختالفات من حيث
متايزها هو مدعاة قلق على وحدة املجتمع ومتا�سكه؟ و�أال تكفل املعايري
العامة ،من حقوق وواجبات �أ�سا�سية ،يف هذه الدول الدميقراطية الغربية،
مثل هذه االختالفات وت�صونها يف الد�ساتري وترعاها يف املمار�سات؟
وبتعبري �آخ��ر� :أال تكفي امل�ساواة الدميقراطية يف احلريات و أ�م��ام القانون
يف ال��ذود عن حق التمايز واالعتناق احل��ر لأمن��اط عي�ش فريدة يختارها
الفرد (�أو اجلماعة) ويعرف بها هويته الأخالقية والوجودية؟ �أم �أنه يجب
على هذه الدول �أن تبدل يف عقيدتها ال�سيا�سية وتغري يف نظرتها القانونية
الكال�سيكية مبوازاة هذه التغريات حتى تواكبها؟
يقول الباحث �سايد مطر �إ َّن ق��وام ه��ذه الأ�سئلة ه��و اال�ستف�سار ع��ن دور
ممكن لليربالية ال�سيا�سية �إزاء م�س�ألة االع�تراف .وهي الليربالية التي
ما برحت تقليديًّا تعتنق «احلياد» �إزاء امل�سائل العرقية والثقافية ،بو�صفها
م�سائل ال تعدو كونها خا�ص ًة وال طاق َة للدولة على النظر يف �ش�أنها.
فقد ك��ان الت�صور الليربايل التقليدي ي��رى يف احلياد ال�سيا�سي �ضرورة

ق���ص��وى ل�ل�ن�ه��و���ض ب��اال��س�ت�ق��رار االج�ت�م��اع��ي ،و�إح� ��دى ال��رك��ائ��ز النهائية
التي ت�ؤ�س�س -ال�شرعية ال�سيا�سية ،-وذلك ل�سببني رئي�سني هما :حماية
احل��ري��ات املدنية م��ن ت��دخ��ل ال��دول��ة يف م�سائل كحرية ال�ضمري وال��دي��ن
واالجتماع ،ومنعها من �أن تكون طرفاً ببت بطالنها �أو �أحقيتها .والثاين
يُعزى �إىل حماية الدولة نف�سها من اجلماعات العرقية والدينية ،نائي ًة
بنف�سها عن احلكم يف ت�صورات اخل�ير املختلفة التي رمب��ا تعمد فئ ٌة �إىل
فر�ضها يف احليز العمومي على فئة �أو جماعة �أخرى.
الف�صل الثالث :وحدة املجتمع يف امل�شاركة املنوعة واالندماج
الف�صل الثالث ،وعنوانه «وح��دة املجتمع يف امل�شاركة املنوعة واالن��دم��اج»،
يظهر فيه الكاتب �إيجابية االع�تراف ال�سيا�سي بالتنوع الثقايف والتعدد
العرقي ،بنا ًء على �أن��ه حمفز ي�شجع الأقليات على امل�شاركة ال�سيا�سية يف
��ش��ؤون املدينة الإن�سانية واالن��دم��اج يف الن�سيج االجتماعي .وي�ك��ون هذا
االندماج حمكومًا بالتنوع؛ لأن التمايزات الثقافية تظهر يف احليز العام
�آخ��ذ ًة بالتالقي� ،ساعي ًة للت�شارك ،م�ستنه�ض ًة للتفاعل فالتقاب�س .ويركز
امل�ؤلف يف هذا الف�صل على الدور املحوري الذي متثله امل�شاركة ال�سيا�سية
يف توا�صل جميع املكونات املنوعة ،خ�صو�صً ا الأقليات واجلماعات العرقية،
ودجمها يف الأكرثية حتى حتقيق وحدة املجتمع ومتا�سكه.
ويعترب تايلر �أن �أفراد املجتمع يف�صحون عن هويتهم ويطورونها يف كنف
م�ؤ�س�سات وبينات و�أعراف وعادات م�شرتكة� .إذ ي�صور الأفراد �أنف�سهم على
�أنهم �أع�ضاء ينتمون �إىل جماعة �سيا�سية معينة ،جماعة ت�ستمد متا�سكها
ووحدتها بف�ضل وجود م�ؤ�س�سات تتفاعل فيها احلياة العمومية وبف�ضل
ممار�سات تنمو فيها احلياة االجتماعية منواً �أ�صي ًال فريداً .وبهذا املعنى،
يعود �إىل الأفراد �أن يف�سروا �أنف�سهم ويفهموا ذواتهم مبقت�ضى امل�س�ؤولية
البنيوية التي ي�ضطلعون بها يف داخ��ل املجتمع ال��ذي ينتمون �إليه .هذه
املمار�سة يف فهم الذات« ،مع ما تنطوي عليه من بُعد معياري هي ،بالن�سبة
�إىل تايلر ،حا�ضرة �أ�ص ًال يف الوقت نف�سه يف تكوين الهوية امل�شرتكة وت�ؤثر
يف الأعمال والتوجهات املنبثقة عنها».
ما ال�سبيل �إذاً �إىل �إيجاد �أمنوذج لالندماج ال�سيا�سي ي�ضمن متثي ًال عاد ًال
للتنوع العرقي والثقايف ،باعتبار �أن هذا التنوع هو تنوع يحت�شد يف احللبة
ال�سيا�سية ويتنازع يف داخلها؟ ويف ذلك بالتحديد تكمن املفارقة اخلا�صة
بفكرة الأم��ة ،بح�سب ما يقول مي�شال تري�شتنكو ،التي ترتكز وظيفتها
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على توحيد قوى مت�ضاربة مت�صارعة .فهي «مفارقة تقوم من جهة على
ت�صورات غري عقالنية وذاتية بدت متعار�ضة مع عقالنية الدولة احلديثة.
يف ح�ين �أن ق��وة الأم��ة م��ن جهة ثانية ُتعقد على ب�سط م�شروعيتها التي
تنبثق منها كل �سلطة �سيا�سية ،وعلى وجه خا�ص �سلطة الدولة .فهذا هو
الوجه الأ�سود والوجه الأبي�ض لفكرة الأمة».
وم��ن ه�ن��ا ،ك��ان ت�شديد تايلر على ت�أ�سي�س وح��دة قومية تفيد االن��دم��اج
وت�ستمد جذورها من عاملني متمايزين متكاملني ال يتنافيان :التقارب
وال�شراكة .ف�تراه ي�ؤكد �ضرورة احل�صول على تقارب يف حده الأدن��ى بني
تعدد الثقافات ،ال يكون كام ًال بغية اجتناب ال��وق��وع يف معاثر التجان�س
امل ُ�ق���ص�ي��ة االخ �ت�لاف��ات ،ك�م��ا ك ��ان ��س��ائ��داً �إب ��ان ح�ك��م «ال�ي�ع�ق��وب�ي��ة» اخل��ا���ص
بالتقليد اجلمهوري الفرن�سي.
وحقيقة الأمر �أ َّن التقارب ال يُفهم �إال على نحو الت�شارك يف ُ�ضمة �ضرورية
م��ن احل�ق��وق (ح�ق��وق ال�ف��رد الأ��س��ا��س�ي��ة بالن�سبة �إىل ت��اي�ل��ر)� .إال �أن ه��ذا
التقارب ال ي�ستنه�ض العنا�صر املكونة لوحدة التداول وي�ستنفدها بالكامل.
وبهذا املعنى ي�ؤكد تايلر خط أ� الفكرة التي تقول �إن وحدة التداول ال تقوم
�إال بقيام عنا�صر م�شرتكة جامعة ،وذل��ك �أن «اخلطاب املثايل ال�شامل ال
يف�سح املجال للنقا�ش ولإمكان التعديل».
الف�صل الرابع :العلمانية وحتديات مطالب التكيف
يطرح الف�صل الرابع «العلمانية وحتديات مطالب التكيف» منافع االنفتاح
ال���س�ي��ا��س��ي ع�ل��ى ال �ت �ع��دد ال �ث �ق��ايف ،وم ��ا ي��ول��ده ه ��ذا االن �ف �ت��اح م��ن خم��اط��ر
االع�ت�راف القانوين مبطالب اجلماعات العرقية والدينية بالن�سبة �إىل
وحدة املجتمع ومتا�سكه ،على �أن مطلب تكيف هذه اجلماعات �أو الأقليات
يكون مطلبًا «ع��اق ً�لا» عندما يكون ذا ج��دوى جت��اه امل�صلحة العامة ،فال
يعطل عمل امل��ؤ��س���س��ات العمومية واخل��ا��ص��ة ال�ت��ي جت�ي��زه ،وال يتعار�ض،
على �أي نح ٍو من الأنحاء ،و�ضرورات تكييف املعايري العامة التي توافقه.
ويُناق�ش يف ه��ذا الف�صل � ً
أي�ضا �سعي بع�ض الأقليات واجلماعات العرقية
ُ
ري العامة الناظمة
املعاي
ة
الدول
تكيف
أن
�
ب
للمطالبة
املهاجرة� ،أو غريها،
َ
حتى تراع َي بع�ض ما ُتلزمهم به معتقداتهم الدينية .ويرمي امل�ؤلف من
ه��ذا الف�صل �إىل م�صاحبة تايلر يف ا�ستف�ساره� :أي�ت��واف��ق ه��ذا ال�ن��وع من
التكيف وروح العلمانية �أم يعار�ضها؟
وي�ق��ول مطر �إن تايلر يحاجج ب ��ذوده ع��ن مطالب التكيف الدينية رغم
تعار�ضها الظاهر م��ع م�ب��ادئ العلمانية ،ب ��أن حرية ال��دي��ن ال تعني حرية
اخ �ت �ي��ار امل�ع�ت�ق��د ال��دي �ن��ي ف�ح���س��ب ،ب��ل ت�ت�ع��دى ذل ��ك �إىل احل ��ق يف �إظ �ه��اره
وممار�سته يف احليز العام .وي��رى تايلر �أن احلرية الدميقراطية املجردة
غري كافية ويجب عليها �أن تت�صل مب�ضامني الثقافة واملجتمع ،و�ضرورة
االع �ت�راف ب��امل���ض��ام�ين ت�ه��دف �إىل �أب �ع��د م��ن جم ��رد ح���ص��ره��ا يف ا�ستيعاب
الأق�ل�ي��ات �أو اجلماعات العرقية يف ثقافة الأك�ثري��ة الأرح ��ب؛ ف��االع�تراف
ي�سهم يف م�ساعدة الأفراد على توجيه حياتهم العملية والوجودية ،ويحثهم
على االن��دم��اج االج�ت�م��اع��ي وي�شجعهم على امل���ش��ارك��ة ال�سيا�سية الفاعلة.
ويرف�ض تايلر مقولة �إن االع�تراف ي�ضعف ال��وح��دة االجتماعية وي�شجع
الأق�ل�ي��ات على االن �ط��واء واالن�ك�ف��اء ع��ن امل�شهد ال �ع��ام .فهو اع�ت�راف يعزز
اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي ملا يحمله من طاقات التوا�صل واالئتالف.
-------------------- الكتاب :م�سائل التعدد واالخ��ت�لاف يف الأنظمة الليرباليةالغربية :مدخل �إىل درا�سة ت�شارلز تايلر.
 امل�ؤلف� :سايد مطر. -النا�شر :املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات.2015 ،
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�أحمد الإ�سماعيلي *

جيوبوليتيك الدم ..الت�أريخ ا

غيت
تدفع �أزمة العقل العربي اليوم املفكرين والكتاب �إىل
ٍ
مزيد من حتليل اخلارطة اجليوبوليتيكية ملنطقة ال�شرق الأو�سط ،خا�صة يف �أهم الظواهر التي َّ
معادالت القوة و�شروط الهيمنة ،وهي ظاهرة الدم و�سياقاتها يف الفكر العربي املعا�صر؛ �سواء الإ�سالم ال�سيا�سي �أو اجلهادي ،وهي كلها �إ�سالمات حركية بد�أت
تت�شكل يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،وتدرجت لتمثل ظاهرة من �أخطر ظواهر العنف يف ت�أريخ الأديان .بد�أت الدرا�سات املعرفية تقر أ� ظاهرة الدم
منذ وقت مبكر؛ غري �أنَّ �سياقات تطور العقل العربي مل تتمكن من وقف ن�شوء مثل هذه الظواهر �أو تطورها؛ بل �ساهمتْ يف كثري من الأحيان يف ت�ضخمها لأ�سباب
عديدة؛ منها :فقدان العقل العربي لأي م�شروع ح�ضاري بعد رحيل اال�ستعمار؛ حيث بات «الفراغ ال�سيا�سي » منطقة خ�صبة تظهر فيها الأفكار املتطرفة،
ويغذيها الفقر والأمرا�ض واجلهل والتخلف .ثم تط َّورت هذه الظاهرة ،و�شكلت م�ساحة كبرية يف خميال العقل العربي احلديث واملعا�صر ،ون�ش�أت حركات
دموية �أخلت بتوازنات اال�ستقرار العاملي ،ف�ضال عن ا�ستقرار املنطقة العربية ذاتها.
«جيوبوليتيك الدم» للكاتب والإعالمي التون�سي ال�صايف �سعيد ،حاول قراءة اخلارطة اجليوبوليتييكة اجلديدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،عرب عدة ظواهر
ن�ش�أت يف ت�أريخها املعا�صر ،خا�صة ظاهرة الدم يف العقل الإ�سالمي املعا�صر ،وهي قراءة تبدو حديثة ،وخمتلفة نوعا ما عن تلك الدرا�سات ال�سابقة؛ حيث
ت�أثري اجلغرافيا ال�سيا�سية والت�أريخ على ن�شوء هذه الأفكار وتطورها يف العقل العربي .والكتاب ميثل واحدة من �أهم الدرا�سات التي ُن�شرت يف الأ�شهر الأخرية؛
�إذ ُيعنى بقراءة اخلطوط املت�شابكة التي تتحرك فيها هذه الظاهرة يف ت�أريخها ال�سيا�سي املعا�صر.
بد�أ الكاتب ب�إدانة وا�ضحة للإمربيالية الغربية ،وهو يعيد
�إثارة �أهم الإ�شكاالت الفكرية التي طرحها رواد ع�صر النه�ضة
والإ��ص�لاح ،والتي تتمثل يف «نظرية امل��ؤام��رة» ،وال��دور الذي
تلعبه يف ن�شوء هذه الظواهر يف املنطقة العربية .وهو ت�سا�ؤل
ي�ج� ُد م�شروعيته ال�ت��أري�خ�ي��ة وال�سيا�سية ب�ع��د �سل�سلة من
احل��روب الدموية التي افتعلها الغرب يف العامل الإ�سالمي،
بداية من �أفغان�ستان ومرورا بالعراق و�سوريا وليبيا واليمن
ولبنان...وغريها ،وما زال��ت �أودي��ة ال��دم جتري يف العوا�صم
الت�أريخية للوطن العربي .نظرية امل��ؤام��رة ت�سعى «بح�سب
الكاتب» �إىل ت�صدع اجلغرافيا القدمية و�إعادة بناء جغرافيا
(جيو�سيا�سية) ج��دي��دة ،ت�ت�ح��ول فيها احل��رك��ات الإره��اب�ي��ة
�إىل م�ستوطنات جديدة داخ��ل العامل العربي .يقدم الكاتب
ه ��ذا ال���س�ي�ن��اري��و وه ��و ي�ت��ذك��ر خ ��ارط ��ة االحت� ��اد ال�سوفييتي
ال�سابق� ،أو �أبعد من ذلك حيث خارطة �أوروبا القدمية ،التي
تع َّر�ضت لتق�سيم خرائطي حديث عن طريق ظاهرة ال��دم،
م�ست�شهدا مبا قاله عبداهلل العروي من �أن «�أوروبا عبارة عن
قطع متناثرة ،جمعت بعناية من و�سط الرعب واحل��روب».
ف��اجل�غ��راف�ي��ا الأوروب� �ي ��ة يف ت��أري�خ�ه��ا امل�ع��ا��ص��ر ل�ي���س��ت ��س��وى
«نهاية مرحلة طويلة من املعاناة واحلروب والن�ضال» .وهكذا
بالن�سبة للجغرافيا املت�صدعة للعامل العربي ،فقد «ظهرت
ال��دف�ع��ة الأوىل م��ن دول ال �ع��رب م��ع ن�ه��اي��ة احل ��رب العاملية
الأوىل ،ثم ت�شكلت الدفعة الثانية عقب نهاية احلرب العاملية
الثانية ،ويف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�ضي ظهرت الدفعة
الثالثة» ،وما زال م�سل�سل اجلغرافيا املت�صدعة يتطور ليعلن
عما قريب عن ظهور ت�شكالت جغرافية جديدة يف اجلغرافيا
التقليدية للوطن العربي.
�أزم��ة اجلغرافيا وت�صدعها ارتبطت ب�أزمة الهوية العربية؛
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حيث ظهور �إ��ش�ك��االت ال��ذات والآخ ��ر ،التي � َّأ�س�ست لثنائيات
عديدة يف التفكري العربي؛ منها :العروبة والإ�سالم ،الت�أريخ
والعوملة ،ال�شريعة والقانون...كل ذلك �أ�سهم يف طرائق تفكري
العقل اجلمعي ،وانق�سم العرب �إىل قوميني و�إ�سالميني ،ثم
انق�سمت التيارات القومية �إىل ي�سارية وعلمانية ،وانق�سم
الإ�سالميون �إىل �إ�سالم �سيا�سي و�إ�سالم جهادي و�إ�سالم �سلفي
و�إ�سالم مذهبي� .أخذت امل�ؤ�س�سات الر�سمية يف الوطن العربي
تنظر �إىل كل تلك الإ�سالمات �أو الأحزاب الليربالية كورقة �أو
كدمية حتركها يف لعبة التوازنات البينية الداخلية .وهكذا؛
ظ��ل ال��وط��ن ال�ع��رب��ي م�ن��ذ والدت ��ه الأوىل حبي�س ت�صدعات
عديدة يف اجلغرافيا والهوية من ناحية ،ويف انعدام الأم��ن
واال�ستقرار وال�ع��دال��ة واحل��ري��ات� ،أو �شيوع التخلف والفقر
وال�ف���س��اد واالن �ح �ط��اط الأخ�ل�اق ��ي م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى .ه��ذه
ال�شروط املو�ضوعية التي مر بها العامل العربي كانت كفيلة
بوالدة تنظيمات �إرهابية ،تعرب عن الإ�سالم اجلهادي الدموي
داخ��ل ال��وط��ن العربي كداع�ش والن�صرة وبقية التنظيمات
اجل �ه ��ادي ��ة الأخ � � ��رى ،ال �ت ��ي حت� ��اول �أن ت�ن�ت�ق��ل م ��ن م��رح�ل��ة
اجلماعات امل�سلحة �إىل مرحلة بناء الدولة املتوح�شة ،ولعلها
ت�صل ب�ع��د ذل��ك �إىل ب�ن��اء ال��دول��ة امل��دن�ي��ة ك�م��ا ف�ع��ل الإ��س�لام
ال�سيا�سي .كل ذلك من �أجل �إقامة م�سارات وحدود مت�شابكة
وغام�ضة تتحكم يف ف�ضاءات جغرافيا ال�شرق الأو��س��ط من
جهة ،ويف جيوبوليتيك الدم من جهة �أخرى.
ويُكمل امل�ؤلف ا�ستعرا�ض �إ�شكاليات الف�صل الأول من الكتاب،
امل�ع�ن��ون ب�ـ��ال�ع��رب��ي امل��ري ����ض؛ ال��وه��م وال �ت ��أري��خ ال�ب�ع�ي��د ،وه��و
يتحدث عن البدايات الت�أ�سي�سية الأوىل لظهور التنظيمات
الإرهابية ،والتعاون الإ�سرتاتيجي ال��ذي قامت به الواليات
امل �ت �ح��دة الأم ��ري �ك �ي ��ة م ��ع ه ��ذه ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ل ��دح ��ر االحت ��اد

ال�سوفييتي .غ�ير �أ َّن ال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة «بح�سب
الكاتب» �سرعان ما ا�صطدمت ب�سحرها الذي �صنعته؛ حيث
ا�ستفاقت ن�ي��وي��ورك عا�صمة احل��ري��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة ،على
�أن�ق��ا���ض مناهج �سيا�سية غ�ير من�ضبطة �صنعتها املخابرات
الأم��ري�ك�ي��ة� ،أو ب�ع�ب��ارة �أك�ث�ر دق��ة على مناهج �سيا�سية غري
ق��ادرة على �ضبط حراك الدم وخطوط الإره��اب؛ فق َّررت �أن
تعيد بناء هذه التنظيمات ب�أخرى جديدة ،تكون �أكرث التزاما
باملعايري الأمريكية اجلديدة ،كما تعيد بناء الف�ضاء اجلغرايف
وال�سيا�سي ال��ذي تتحرك فيه ه��ذه القوى الراديكالية ،فلم
يعد عدو الأم�س هو ذاته عدو اليوم .فالواليات املتحدة تد�شن
مرحلة جديدة من مراحل ال�صراع يف املنطقة العربية؛ هذه
املنطقة ال�ت��ي ام�ت�ل�أت بفو�ضى م��ن امل��ذاب��ح ال�ت��ي مل يعرفها
الت�أريخ العربي ،وذلك من �أجل ت�أكيد ما ابتد�أ به امل�ؤلف يف
هذا الف�صل من ت�صدع اجلغرافيا وفقدان الهوية العربية.
ويف ال �ف �� �ص��ل ال� �ث ��اين م ��ن ال �ك �ت ��اب ،وال� � ��ذي ع �ن��ون��ه امل ��ؤل ��ف
ب �ـ«الإره ��اب امل�ع��ومل :الفو�ضى وال �ف��راغ وال���س��رط�ن��ة» ،حتدث
امل��ؤل��ف ع��ن ماهية الإره ��اب امل�ع��ومل ،ولي�س الإره ��اب الديني
فقط؛ فالإرهاب �أ�سقط بالقوة ال�سيا�سية العاملية على دالالت
الظاهرة الدينية ،بعيدا عن توح�ش الأنظمة ال�سيا�سية �أو
تلك الأنظمة االقت�صادية الر�أ�سمالية� ،أو حتى الإمربيالية
العاملية .ي�ستمر الكاتب يف م�شكلة العالقة ب�ين اجلغرافيا
والإره ��اب .م ِّ
ُو�ضحا �أ َّن هذه العالقة تتطوَّر ب�سرعة كبرية؛
ب�سبب التقنيات احلديثة التي ا�ستطاع الإره��اب �أن يوظفها
خلدمة امل�شروع الذي ي�ؤمن به .فلم تعد ف�ضاءات اجلغرافيا
حم�صورة يف جبال تورا بورا ،كما �أنها جتاوزت فكرة الأر�ض
يف �شكلها امل��ادي لتتحول �إىل �شبكة ف�ضاء الكرتوين جديد؛
ف��الإره��اب مل يعد ي��دي��ر امل�ع��رك��ة ع�بر �أط��روح��ات كال�سيكية
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املت�صدعة
الأ�سري واجلغرافيا
ِّ
تقليدية ،تتمركز يف اجلغرافيا فقط؛ بل �أ�صبحت «الفو�ضى»
هي امل�ساحة الكربى التي يتحرك فيها الإرهاب .عوملة الإرهاب
جعلت -مرتكبي تفجريات نيويورك وفظائع «داع�ش» لي�سوا
متمكنني فقط م��ن ا�ستخدام التقنيات احلديثة املتطورة؛
بل هم بارعون يف فن اال�ستعرا�ض الأوب��رايل ،فقد ا�ستلهموا
املنطق ال�سيمانطيقي لل�صورة ،على طريقة اال�ستعرا�ضات
الهوليودية يف �إخراج وح�شيتهم يف العوامل املادية (�ص.)99:
غري �أ َّن الكاتب يعود لي�ؤكد لنا �أن الإرهاب مل يكن قادرا على
هذا االنت�صار واالنت�شار بهذه ال�سرعة لو مل تكن ال�سيا�سات
الإمربيالية متكنه من ذلك؛ بل هي �شريكة معه يف �صناعة
العنف يف منطقة ال�شرق الأو� �س��ط ،فالدواع�ش «مل يعربوا
العراق و�سوريا باملظالت �أو ال�صحون الطائرة؛ بل حتت عيون
اجلمارك وال�شرطة واملراقبني الدوليني ،وكل ذلك مت بعلم
الدول الإقليمية والأوروبية والواليات املتحدة الأمريكية».
وه��ذا يدفعنا �إىل �إع��ادة م�شكلة العالقة بني الغرب وال�شرق
ال�ع��رب��ي يف امل�خ�ي��ال ال�غ��رب��ي ،ه��ل الإ� �س�لام بت�أريخيته ميثل
م��رك��ز ه��ذا ال �� �ص��راع� ،أم ع��وام��ل �أخ ��رى ت��دف��ع ب��ال���ص��راع بني
ال�شرق والغرب �إىل اال�ستمرار وفق �صيغ متغرية ومتبدلة؟
ي�ستند ال�ك��ات��ب يف الإج ��اب ��ة ع��ن ه ��ذا الإ� �ش �ك��ال �إىل م��ا قاله
جراهام فوللر «�أح��د خ�براء ال�سي�.آي� .إي» يف كتابه املعنون
«عامل بال �إ�سالم»؛ حيث يقول« :هناك �أكرث من ع�شرة �أ�سباب
خ ��ارج الإ� �س�لام جتعل ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�غ��رب وال���ش��رق العربي
الإ��س�لام��ي متوترة ج �دًّا وج��دل�ي��ة؛ فحتى ل��و مل يكن هناك
دي��ن ا�سمه الإ� �س�لام ،ون�ب��ي ا�سمه حم�م��د ،ف ��إن ال�ع�لاق��ة بني
ال�شرق وال�غ��رب م��ا كانت لتكون �أف�ضل مم��ا ه��ي عليه الآن.
هناك احلروب ال�صليبية ،واال�ستعمار ،والإمربيالية ،وهناك
اال��س�ت�ح��واذ ع�ل��ى ث ��روات امل�ن�ط�ق��ة ،خ��ا��ص��ة ال�ط��اق��ة وم��راق�ب��ة
املالحة ،ثم هناك الدكتاتوريات املنا�صرة للغرب ،والتدخالت
ال�سيا�سية واالنقالبات الع�سكرية ،ثم هناك �إ�سرائيل التي
زرع�ه��ا ال�غ��رب يف خا�صرة ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،وك��ذل��ك التغريب
ال�سيا�سي ال ��ذي ي��دع�م��ه ال �غ ��رب�� ��( »...ص .)97:وب�ع�ي��دا عن
جدليات ال�ع�لاق��ة التاريخية ب�ين ال�غ��رب وال���ش��رق العربي؛
�إال �أ َّن ال��راه��ن ال�سيا�سي واجل �غ��رايف ال�ع��رب��ي يفر�ض علينا
االع�ت�راف ب��وج��ود «حقيقة �سيا�سية وج�غ��راف�ي��ة» يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،ت�شتغل كافة القوى العاملية على توجيه هذا
الكائن الوح�شي وفق �سيا�ساتها اخلا�صة.
ويعود الكاتب يف الف�صل الثالث �إىل احلديث عن «اجلغرافيا
املت�صدعة :خطوط الهوية والنفط والدم» ،وهو بهذا يحاول
�إي�ج��اد م�ق��ارب��ات ج��دي��دة ب�ين اجلغرافيا واالق�ت���ص��اد� ،أو بني
ال��دم والنفط .ا�ستطاعت الدولة الإ�سالمية �أن تهيمن على
منطقة ال��رق��ة وامل��و� �ص��ل ،وه ��ي ب�ه��ذا ت�ع�ل��ن حت ��وال ك�ب�يرا يف
«معادلة اجليوبوليتيك» يف ال�شرق كله ،كما يتنب�أ بذلك تريي

مي�سان ( ،)165فالدولة الإ�سالمية ب�إخ�ضاعها الرقة ،ودير
الزور ،واملو�صل وتدمر ،باتت تتحكم فيما كان ي�سمى قدميا
بطريق احل��ري��ر ،وال��ذي �أ�صبح اليوم طريق النفط والغاز،
وه��و الطريق امل ��ؤدي �إىل ال�صحراء العربية .وبعد �سقوط
تدمر والرقة واملو�صل ،تواترت الأخبار حول �سقوط مدينة
��س�يرت الليبية حت��ت قب�ضة «داع �� ��ش» ،وه��ي ب�لا ��ش��ك متثل
�أهمية جيوا�سرتاتيجية لتنظيم الدولة ،فهي تفتح باجتاه
ال�صحراء الإفريقية حتى ت�شاد و�شمال نيجرييا ،كما �أنها
تتحكم يف اجت��اه��ات ليبيا م��ن ال���ش��رق وال �غ��رب ،وتتحكم يف
مم��رات وموانئ النفط والغاز يف ليبيا ،كما �أ�صبحت �سريت
ملتقى النفط والدم ،فهي املكان اجلغرايف املميز الذي تتجمع
فيه الدواع�ش من �شمال �إفريقيا «تون�س واجلزائر واملغرب
وت�شاد ،وحتى ال�سودان وليبيا» لتقوم بعد ذلك ب�إعادة ت�صدير
اجل�م��اع��ات امل�ت��وح���ش��ة �إىل ��س��وري��ا وال �ع ��راق .وه �ك��ذا؛ �أ�صبح
تنظيم الدولة الإ�سالمية ال ي�شتغل فقط يف حدود اجلغرافيا
التقليدية مدافعا يف كهوف تورا بورا كما كانت تفعل القاعدة؛
بل ا�ستطاع �أن يغري املعادالت اجليوا�سرتاتيجية يف منطقة
ال�شرق العربي و�شمال �إفريقيا .وهكذا �أ�صبحت اجلغرافيا
ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق العربي و�شمال �إفريقيا� ،إ�ضافة
�إىل النفط الليبي وال�سوري والعراقي ،حتت �سيطرة جزئية
لتنظيم الدولة الإ�سالمية.
لقد ظل هذا التنظيم تتنازعه نظريتان دوغمائيتان� ،ساهمتا
ب�شكل �أو ب ��آخ��ر يف متكينه وان �ت �� �ش��اره؛ الأوىل يف االع�ت�ق��اد
ال��دوغ �م��ائ��ي ب ��أن ��ه مي�ك��ن ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى الإره� � ��اب ال��داع���ش��ي
باالنت�صار للإ�سالم ال�سيا�سي؛ غري �أ َّن هذه الر�ؤية ال تعدو
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�أن ت �ك��ون وه �م��ا ،ل �ع��وام��ل ك �ث�يرة ت�ت�ع�ل��ق ب��ان���ش�ط��ار الإ� �س�لام
ال�سيا�سي ذات ��ه ،وحت��ول ج��زء منه �إىل الإ� �س�لام ال��رادي�ك��ايل
ال��دم��وي ،وك��ذل��ك ا��ص�ط��دام��ه بطبيعة الأن�ظ�م��ة ال�سيا�سية
ال �ع��رب �ي��ة .وال �ث��ان �ي��ة ه ��ي حم ��اول ��ة و� �ض��ع ت�ن�ظ�ي��م ال ��دول ��ة يف
مواجهة الإ�سالم املذهبي (الإ�سالم ال�شيعي) ،وهذا ما كانت
حتلم ب��ه بع�ض ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة؛ بيد �أن تنظيم ال��دول��ة مل
يكن �ضمن �أجنداته الفكرية ال��دخ��ول يف ف�ضاءات ال�صراع
املذهبي ،فهو مل ي�ؤمن �سوى بنظرية اخلالفة الإ�سالمية
داخ��ل الإ�سالم ال�سني ذات��ه .وبهذا؛ بات االعتقاد ب�أطروحة
التغلب على الإ�سالم اجلهادي بالإ�سالم ال�سيا�سي �أو الإ�سالم
املذهبي ال تعدو �أن تكون �أطروحة واهمة .و�إ�ضافة �إىل ذلك؛
ف ��إن الإ� �س�ل�ام مل ي�ع��د ي�ت�ح��رك ك��أي��دي��ول��وج�ي��ا ف�ق��ط ،و�إمن ��ا
يخرتق ف�ضاءات جيو�سيا�سية داخل منطقة ال�شرق العربي،
وي�غ�ير م��ن اخل��رائ��ط ال��دمي��وغ��راف�ي��ة يف حت ��والت الإ� �س�لام
ال�سيا�سي واجلهادي واملذهبي من ناحية ،ويف فكر احلداثة
والتحوالت الدميقراطية من ناحية �أخ��رى� .أ�صبح الوطن
العربي مت�شظيا من جراء اخرتاق خنادقه التقليدية بتيارات
فو�ضوية حديثة ،وغاب مع كل هذا امل�شهد م�شروع الدولة يف
النهو�ض والتقدم احل�ضاري.
�إ َّن ت�صدع اجلغرافيا بزراعة �سيا�سات فو�ضى الإرهاب «الإ�سالم
اجلهادي» التي تبناها منظرو ال�سيا�سات الأمريكية يف ال�شرق
العربي رافقتها �سيا�سة ابتالع العائدات النفطية؛ حيث مت
دفع جزء كبري من عائدات البرتودوالر �إىل اخلزينة الغربية؛
خ��ا��ص��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ،ت ��ارة ب��ا��س��م احل�م��اي��ة،
و�أخ� ��رى ع��ن ط��ري��ق ب�ي��ع الأ��س�ل�ح��ة ال �ت��ي حت�ت��اج�ه��ا املنطقة
بفعل ت�ضخم الإرهاب العاملي ،وتارة على �شكل �إعادة ت�أ�سي�س
البنية الأ�سا�سية بعد �سنوات احل��رب كما ح��دث يف الكويت
والعراق ،و�أخرى للعالج والغذاء ومنتجات ع�صر التحديث.
وهكذا؛ حتولت منطقة ال�شرق الأو�سط �إىل ثالوث مُع َّقد بني
جغرافيا مت�صدعة ونفط مهدور وفو�ضى الإره ��اب؛ الأم��ر
ال��ذي �أدى ل�شيوع التخلف واجلهل والف�ساد ،و�أ�صبح العقل
العربي يتحرك يف ف�ضاءات دائرية لي�س لها بداية وال نهاية،
وحتول الإ�شكال �إىل �إ�شكال بنيوي معقد ال ميكن �أن تن�سجم
كافة احل�ل��ول م��ع طبيعة الأنظمة ال�سيا�سية اال�ستبدادية؛
لأن احلل يكمن يف م�ؤ�س�سة الدولة ،التي �أ�صبحت غائبة �أو
مغيبة .حتولت م�شكلة الوطن العربي �إذن �إىل م�شكل بنيوي،
و�أ��ص�ب��ح العقل العربي ي��راه��ن على ا��س�ت�ق��راره �أك�ثر م��ن �أي
رهانات �أخ��رى ،ومل تعد تعنيه م�س�ألة التقدم احل�ضاري وال
حتى ت�شغل باله ،بقدر ما يعنيه ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة .ومل يعد النفط م�صدر رخ ��اء وا��س�ت�ق��رار ،فقد
عمدت ال�سيا�سات الغربية على «حتويل الأنابيب ال�سوداء �إىل
�أنابيب حمراء» ،لتكري�س �سيا�سات الت�صدع وزراعة الفو�ضى،
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من �أجل ال�سيطرة على منابع الطاقة؛ فالنفط مقابل الدم،
�أو ال ��دم م�ق��اب��ل ال�ن�ف��ط ،لتنتج ث�ق��اف��ات م�ه��زوم��ة وجغرافيا
مت�صدعة وعقل جمعي متوج�س من حتوالت مفاجئة ت�سقط
الذات يف الفو�ضى.
وم��ن اجلغرافيا �إىل ال�ت��أري��خ؛ وم��ن الت�شظي اجل�غ��رايف �إىل
التحقيب ال�ت��أري�خ��ي؛ ح�ي��ث ال�ت��أري��خ امل�ت���ص��ارع ب�ين ثقافات
متعددة ن�ش�أت يف ال�شرق العربي وال�شمال الإف��ري�ق��ي ،وهو
م�شكل معريف طرحه امل��ؤل��ف يف الف�صل ال��راب��ع م��ن الكتاب،
وال ��ذي عنونه ب�ـ-ال�ت��أري��خ الأ� �س�ير :ب�لا ��س�ي��ادة وال ��س��رد وال
ظفر-؛ حتدث امل�ؤلف عن مفهوم «احل�س الت�أريخي» الغائب
عن وع��ي العقل العربي منذ ق��رون ،ثم ظهر ب�شكل كبري يف
نهايات الدولة العثمانية ،وانق�سام الثقافة الإ�سالمية �إىل
دوي�ل�ات متناحرة ،فر�ض عليها اال�ستعمار ثقافته ونزعته
االمربيالية .وهكذا؛ ف�إن �سقوط «احل�س الت�أريخي» من وعي
العقل ال�سيا�سي العربي ،و�أي�ضا العقل اجلمعي� ،أدى لظهور
ث�ق��اف��ات ان���ش�ط��اري��ة �أ��ص�ب�ح��ت الح�ق��ا مت�ث��ل ك�ي��ان��ات �سيا�سية
وجغرافية جديدة .لقد دخل العرب القرن الع�شرين بثقافة
ت��أري�خ�ي��ة ج ��دي ��دة ،م�ن���ش�ط��رة وجم� ��ز�أة وم�ت�خ�ل�ف��ة ،وحت��ول��وا
من دول��ة م�شلولة ذات كيان واح��د (ال��دول��ة العثمانية) �إىل
دول متعددة فاقدة لكل �شيء .فالثقافة العربية اخرتقتها
اخل ��راف ��ات والأ� �س ��اط�ي�ر ،و�أ� �ص �ب��ح ال��دي��ن ي�شكل ع�ب�ئ��ا كبريا
ع�ل��ى ح ��راك ال�ع�ق��ل اجل�م�ع��ي بفعل ت��راك�م��ات ث�ق��اف��ة ال�ق��رون
الو�سطى .يف م�ستنقع فو�ضى الأف�ك��ار التي اجتاحت العقل
العربي يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر والن�صف
الأول من القرن الع�شرين؛ ظهر الإ�صالحيون اجلدد كجمال
الدين الأفغاين وحممد عبده والكواكبي وابن �أبي ال�ضياف،
حماولني ت�شخي�ص حمنة العقل العربي من ناحية ،و�إيجاد
مقاربات ثقافية بني ال�شرق والغرب ،وهي مقاربات ثقافية
جديدة ،مل تكن موجودة يف املخيال العربي قدميا وال املخيال
الإ��س�لام��ي� .إال �أن ك��اف��ة تلك امل �ح��اوالت مل تنجح يف تغيري
م�سار العقل الثقايف العربي ،بل تبع ذلك انهيارات ت�أريخية
كربى للأمة العربية يف القرن الع�شرين ،و�ساعد على تلك
االنهيارات �أح��زاب قومية ال تعي م�شروعيتها الت�أريخية وال
م�شروعيتها االجتماعية ،و�أح ��زاب �إ�سالمية تطرح م�شروع
امل ��واج �ه ��ة م ��ع الآخ ��ر(ال� �غ ��رب/احل� �ك ��وم ��ات ال� �ف ��اج ��رة) .ب��دا
الت�أريخ احلديث واملعا�صر يف منطقة ال�شرق العربي ُم َّمال
ب�أيديولوجيا العداء والكراهية لكل من يختلف معه ،وب��د�أ
امل�سلمون ي�صنعون ت�أريخا جديدا لهم عرب ن�شر ثقافة الذات
امل�ق��د��س��ة والآخ� ��ر ال �ع��دو امل�ترب ����ص ،وت���ض�خ�م��ت الإ� �س�لام��ات
املذهبية واجلهادية وال�سيا�سية.
ويف نهايات القرن الع�شرين؛ وعرب تلك الثقافات العدائية
ل �ل �ع��رب م ��ن ن ��اح �ي ��ة ،وال �ث �ق ��اف ��ة الإم�ب�ري ��ال �ي ��ة ل �ل �غ��رب م��ن
ن��اح �ي��ة �أخ � ��رى؛ ظ �ه��ر م �ن �ظ��رو � �ص ��دام احل �� �ض ��ارات ب�تروي��ج
�شبكة مفاهيمية جديدة تعلن �أن الإ��س�لام ع��دو احل�ضارات
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احل��دي �ث��ة ،وه ��و ت ��أك �ي��د ل�ث�ن��ائ�ي��ات اخل�ي�ر وال �� �ش��ر ال �ت��ي غ��رق
فيها الت�أريخ الإن�ساين .فظهرت نظرية فوكوياما يف كتابه
املعنون بـ«نهاية ال�ت��أري��خ والإن���س��ان الأخ�ي�ر» .تلك النظرية
التي ر�أت الت�أريخ عبارة عن �سل�سلة متتابعة من ال�صراعات
وال�ع�ب��ودي��ة وال�ف��و��ض��ى ،لكنها ان�ت�ه��ت يف احل���ض��ارة الغربية
ل���ص��ال��ح امل��دن �ي��ة احل��دي �ث��ة .غ�ير �أن ن �ه��اي��ات ال�ع�ق��ل ال�غ��رب��ي
م�ه��ددة بفعل ال�تراج��ع احل���ض��اري الكبري ال ��ذي تعي�ش فيه
بقية احل�ضارات الأخ��رى؛ خا�صة احل�ضارة الإ�سالمية! بعد
ظهور هذه النظرية؛ �صدر كتاب «�صدام احل�ضارات» للمفكر
ق�سم ال�ع��امل �إىل �ست
الأم��ري�ك��ي �صموئيل هنتجتون ،ال��ذي َّ
ح�ضارات مُتناحرة ،يحركها ويتحكم فيها الدين والتاريخ،
لتنتهي هذه احل�ضارات «ح�سب امل�ؤلف» �إىل �صدامات دامية
وح ��روب م�ف�ت��وح��ة! ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ات �أ��ص�ب�ح��ت ت�شكل مناخا
ثقافيا جديدا يف الت�أريخ العاملي ،ومتكنت تلك النظريات من
ب�سط نفوذها على منطقة ال�شرق الأو�سط ،لتعيد بناء ت�أريخ
جديد م��ن الفو�ضى ،ولرت�سم م�سرحا ت�أريخيا ج��دي��دا من
الدم املقد�س؛ فالنظريتان �أعادتا بناء احل�ضارات على �أ�سا�س
ديني وتاريخي ،لتظل جدلية الت�أريخ املت�شظي واجلغرافيا
املت�صدعة قائمة يف منطقة ال�شرق العربي و�شمال �إفريقيا.
ويف ال�ف���ص��ل الأخ �ي��ر م ��ن ال �ك �ت ��اب؛ ُي �ل� ِّ�خ ����ص ال �ك��ات��ب ح��رب
اجل�ي��وب��ول�ي�ت�ي��ك؛ جم��االت��ه و�إي �ق��اع��ات��ه ،واجت ��اه ��ات ��ه ،وب ��د�أه
باحلديث ع��ن ال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة وق��درت�ه��ا خالل
القرن املا�ضي على تغيري نظام اجليوبوليتيك يف اخلارطة
ال��دول�ي��ة ،ع�بر مهند�س اجليوبوليتيك «ال�ه��ول�ن��دي امل��ول��د،
الأمريكي الن�ش�أة» نيكوال�س �سبيكمان ،واخرتاعه ما ي�سمى
بـ«املحيط املتو�سطي»؛ فقد كان «�أ�سا�س ت�صوره اجليوبوليتيكي
يقوم على ت�شابه مميز بني البحر الأبي�ض املتو�سط يف ت�أريخ
�أوروبا وال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا بالن�سبة للح�ضارات
القدمية ،وبني املحيط الأطل�سي بالن�سبة للح�ضارة الغربية
يف ال �ت ��أري��خ امل�ع��ا��ص��ر» (�� � ��ص .)381:ف�ه��و ي�ع�ت�ق��د �أن املحيط
الأطل�سي (املحيط املتو�سطي اجلديد) ب�ضفتيه الأمريكية
والأوروبية ميكن �أن يكون منطقة للح�ضارة الغربية احلديثة
الأك�ث�ر ت�ط��ورا تقنيا واق�ت���ص��ادي��ا .ث��م ميكن �أن تتحدد على
�ضفتيه كتلة جيوبوليتيكية ج��دي��دة تن�ضوي حت��ت م�سمى
القارة الأطل�سية! وهذا �سيجعل الواليات املتحدة تعمل على
ف�صل املحيط الأورا�سي عن القارة الأطل�سية اجلديدة ،خا�صة
تلك الت�أثريات الكبرية التي ميكن �أن تلعبها رو�سيا وال�صني
يف اخرتاق هذه املنظومة ،والعمل على �إعادة �أجزاء كبرية من
القارة الأوروبية �إىل جغرافيتها ال�سيا�سية الأوروبية كدول
�شرق �أوروب ��ا ،التي كانت تابعة لالحتاد ال�سوفييتي �سابقا.
ولهذا؛ ظلت �أمريكا بلدا يعي�ش يف قلب التحوالت العاملية ،ومل
تكن منذ ت�أ�سي�سها دولة �إ�ضافية فقط على اخلارطة الدولية؛
بل دولة م�ؤثرة وفاعلة وحمركة لأي حتوالت جيوبوليتيكية
حت��دث يف ال�ع��امل .غري �أن �سيناريو «ال�ق��ارة الأطل�سية» خلق

ب�شكل غ�ير مبا�شر ق��وة ك�برى يف ال�ط��رف الآخ ��ر ،تتمثل يف
تقارب كبري بني رو�سيا وال�صني ،وانتهى ذل��ك التقارب �إىل
ت�شكيل كتلة جيوبوليتيكية �أخ��رى يف ال�شرق ،ت�سمى ب�ـ«دول
الربيك�س» ،وت�ضم ال�صني ورو�سيا والهند والربازيل وجنوب
�إفريقيا ،والتي ميكن �أن تن�ضم �إليها قريبا �إيران والأرجنتني
ونيجرييا و�إندوني�سيا ،ويبدو �أن ثمة قناعة كبرية بني ال�صني
والهند ورو�سيا ب�أن بناء املجال العاملي الآخر (الأورا�سي) ال
يتم �إال عرب تقارب اقت�صادي و�سيا�سي كبري بينهماُّ .
كل ذلك
ميكن �أن تلعب فيه النظرية اجليوبوليتيكية دورا كبريا؛ غري
�أن حم��ددات تطور ه��ذا التكتل وظ��روف ت�شكله يف ال�سنوات
القادمة لي�ست وا�ضحة ،كما �أن املقاربات الأيديولوجية بني
هذه الدول �ضعيفة جدًّا ،فكل ما يجمعها هو حماولة ت�شكيل
قوة �إ�سرتاتيجية �أخرى ت�ضاهي قوة القارة الأطل�سية ،وهذا
غري كاف لت�أ�سي�س كيان ح�ضاري م�ستقل.
ك � ُّ�ل ذل ��ك ��س�ي�ج�ع��ل م ��ن م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط منطقة
ا�شتباكات م�ستمرة بني هاتني القوتني ،لأ�سباب عديدة تتعلق
بالهيمنة على منابع الطاقة �أوال ،والتحكم اجليوا�سرتاتيجي
يف امل�ضائق العاملية ،واملمرات الدولية؛ فال�شرق العربي و�شمال
�إف��ري�ق�ي��ا مي�ث�لان اجل�سر ال ��ذي ي��رب��ط ب�ين ه��ات�ين القوتني،
وه ��و ج�سر �ضعيف وه ����ش ،غ�ير ق ��ادر ب��ذات��ه ع�ل��ى ب�ن��اء كتلة
جيوبوليتيكية جديدة ،و�إمن��ا �سيظل يف ال�سنوات اخلم�سني
املقبلة «ف�ضاء مملوكا للخارج» .وعلى ه��ذا ال�سيناريو؛ ف�إن
هذه املنطقة ال�شرق �أو�سطية ينبغي �أن تظل منطقة نزاعات
داخلية يف الدين والتاريخ واالقت�صاد وال�سيا�سة واجلغرافيا؛
فهي كلها جماالت حيوية ال�ستمرار ال�صراع البيني يف ال�شرق
الأو�سط العربي والإ�سالمي� .إن كافة التنظيمات الإرهابية
امل��وج��ودة يف �إفريقيا وال�شرق الأو��س��ط ت�شتغل بطريقة غري
مبا�شرة يف ترجيح موازين معادالت الطاقة العاملية ،كما �أ َّن
م��آالت هذه املنطقة ال�شرق �أو�سطية غري وا�ضحة �إىل الآن؛
لكنها بال �شك لن تعود كما كانت قبل غزو العراق للكويت� .إن
التفكك اجليوا�سرتاتيجي وا�ضح داخل هذه املنطقة ،كما �أن
املقاربات اجليوبوليتيكية لهذا التفكك تبدو �أي�ضا وا�ضحة؛
غري �أ َّننا ال ميكن �أن ندرك حجم هذا التفكك ،كما ال ندرك
التق�سيم اجلديد «للحقيقة ال�سيا�سية» يف الوطن العربي .كل
ذلك يعتمد على ظروف الت�شكل و�سياقات التطور يف �سريورة
ال�صراع و�صريورته؛ و�سنبقي ن��ردد :هل نحن �أم��ام خارطة
جيوبوليتيكية جديدة يف ال�شرق الأو�سط؟
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