ُملخص كتاب " نحو مقاربة دنيوية للنزاعات في الشرق األوسط "
تحليل ظاهرة توظيف الدين في السياسة الدولية
د .جورج قرم
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النقاط الرئيسية:
• جيب أن يتم العمل على إعادة إحياء التحليل " الدنيوي " لألحداث ،نظراً ألن االعتماد على التحليل " الدين
" قد تسبب يف حدوث العديد من االشتباكات والتقاطعات.
• من اخلطأ االعتماد على عوامل ثنائية أثناء حتليل الصراع ،فتحليل الصراع يتوجب أن يعتمد على مسارات
متعددة ،جغرافية ،بشرية ،اقتصادية ،هوية ،عرقية ،دينية.
• ساهم االستعمار يف إحداث حالة من الفراغ عندما قرر االنسحاب من هذه الدول ،وهي املناطق اليت كانت
مؤهلة الستقبال العديد من األفكار األيديولوجية.
• من اخلطأ استخدام مصطلح " إحياء الدين ،أو عودة الدين “ ،فالدين قدمي قدم الكون ،متمثل يف دايانت ما
قبل التوحيد ودايانت التوحيد ،ابإلضافة إىل أن الدين كان من أهم الفاعلني احلاضرين على الساحة ،فمن
خالله مت القضاء على الشيوعية ،وبه قامت الثورة اإليرانية ،كما عمل اإلجنيلني يف أمريكا على إعادة إحياء
تقاليد اصولية بروتستانتيني قدمية.
• إن اللجوء إىل الدين يُضعف بشكل كبري التفكري الالهويت والسياسي على السواء ،ويؤدى إىل قراءة حرفية
للنصوص الدينية بغرض تربير وإضفاء الشرعية على األعمال السياسية الدنيوية.
• يف القرن العشرين انتصرت العلمانية ،ابنتصار الثورات القومية ،وصعود رؤساء مثل مجال عبد الناصر وصدام
حسني إىل سدة احلكم ،واهنارت الدولة العثمانية ،ومت أتسيس إمرباطورية علمانية كاهلند ،إال أن التحالف
األمريكي السعودي قد عمل على القضاء على هذه القوى اجلديدة.
• ساهم قيام الدول على أسس دينية إىل تفكيكها .مثل تفكك اهلند إىل بنغالديش وابكستان ،وتفكك يوغسالفيا
 ،1992من خالل اإلنفصال الذي مت على اسس واعتبارات دينية حمضة بغية ضرب الصرب األرثوذكس عن
الكرواتيني والسفوانني الكاثوليك ،وكذلك فصل مسلمي البوسنه والكوسوفو.
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• من مميزات النظام العلمان التأكيد على اإلنسانية ،وعدم وجود أفضلية حلضارة على أخرى ،وإنشاء فضاء عام
مستقل عن الداء اخلاص يسمح بنشر املواطنة ،والسعي الدؤوب وراء املصلحة العامة داخل اجملتمعات وبني
اجملتمعات.
• الدين يطبع بطابعة الثقافة واللغة واألعراف واألخالق .وال يتسىن للعلمانية أن متحو هذا التأثري أو هذا الرتاث.
لكن الدين ليس سوى عامل من العوامل اليت تساهم يف صنع الشخصية اجلماعية ألي جمتمع بشرى.
• من أسباب النظرة السلبية للعلمانية هو أنه ينظر اىل مفهوم العلمانية كنظرية إحلاد ومعاداة لرجال الدين ،كما هو
السائد يف نظر الكاثوليك ،وهي نفس النظرة السائدة بشأن العلمانية لدى األحزاب اإلسالمية .لذا فإن إدراك
بعض السلطوايت الدور الذي تقوم به العلمانية يف وضع حد لالستبداد ابسم الدين هو احملرك األساسي
للتصدي للعلمانية.
•

التنوع البشرى والثراء الثقايف والدين ملنطقة الشرق الوسط قد ساهم يف جعله منطقة " األساطري “ ،وجعلة
منطقة تضارب اهلوية الدينية واأليديولوجيات املختلفة.

• الوالايت املتحدة تعيش يف مأزق دين خيسف أبفكارها ونورها احلضاري األرض ،فالدعم املكثف الذي تتلقاه
إسرائيل من قبل الوالايت املتحدة واورواب يضع على احملك مصداقية التيارات العلمانية.
• كانت هزمية اجليوش العربية يف  67مث احلضور القوى للملكة العربية السعودية والثورة اإليرانية من أهم العوامل
الرئيسية يف الرتاجع السريع للقومية العربية ذات الطابع الوضعي العلمان ،حيث روجت السعودية للصحوة
االسالمية اليت نظرت للعلمانية على أهنا مؤامرة غربية لسلب اجملتمعات اإلسالمية شخصيتها ومنعها من استعادة
اصالتها.
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الفصل األول
مقدمات للمقاربة الدنيوية يف حتليل الصراعات.

إعادة إحياء التحليل الدنيوي.
إن التحليل الدنيوي ألسأب الصراعات مييل بدورة إىل االختفاء من حقل املعارف األكادميية ،اليت يزداد تركيزها على
عوامل يُشار هلا بشكل خاطئ بعودة الدين أو العرق ،وهي العوامل اليت ابتت تتخذ املرتبة األوىل يف تفسري الصراعات
واحلروب.
التحليل الدنيوي هو ذاك التحليل الذي ينفى مقاربة الصراعات من املنظور " األنثروبولوجي " الدين أو العرقي ،أو
بتحديد عامل واحد أو مذنب واحد مسؤول عن الصراعات .لذا تسعى هذه الدراسة أو " املقاربة " إىل استعادة معرفة
االسباب احلقيقية للصراعات اليت جند جذورها يف اتريخ خمتلف اجملتمعات .كما تعتمد هذه املقاربة على حقيقة أن الصراع بني
جمتمعني أو بني جمموعة جمتمعات هو دائماً نتيجة التطورات الداخلية يف كل من اجملتمعات املعنية.
االبتعاد عن الرؤى الثنائية.
جيب على املرء أن مييز بني نظامي تفسري ُمبسطني " ذاك الناجم عن رؤية ثنائية للعامل بني " أخيار " و" أشرار " وذاك
الذي يرى عامالً وحيداً للصراع ،ففي احلالة األوىل نقع ضحااي الدعاية القائلة بسيادة النموذج األمريكي ،فتتولد لدينا حاله من
الالم مانعه للرضوخ للسيادة األمريكية.
التحليل املتعدد العوامل ألسباب الصراع.
يتطلب النهج السياسي الدنيوي يف التحليل مراجعة كل العوامل اليت أدت إىل نشوء الصراع ،إذا يستعرض العوامل
الدميوغرافية واجلغرافية واالقتصادية والتارخيية والعقائدية اليت أسست لبنة الصراع.
فالغزارة السكانية ،متاماً كاالخنفاض السكان واحنساره ،هي أحد األسباب الرئيسية للحروب والصراعات ،فاملساحات
الضيقة وعدد السكان الكبري واملوارد األقل أدت إىل نشوب احلروب الصليبية ،وهو نفس اهلدف الذي دفع االستعمار إىل
خارج أورواب ،كما أن اخلوف من االخنفاض السكان يشجع األمه على التفكري يف احلروب .كما أن التوزيع الغري عادل للموارد
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بني سكان جمتمع متنام خيلق الظروف لنشوء صراع داخلي قد يتجنبه احلكام بتحويلة إىل صراع خارجي أو إبرسال الشباب
ليحاربوا يف صراعات أخرى.
كما أن العامل االقتصادي هو بال شك العامل السائد يف الصراع ،فاالستيالء على املوارد والثروات املادية والسيطرة على
الطرق التجارية واإلسرتاتيجية واستمالك الريع االقتصادي ،تلك هي األسباب األكثر شيوعاً واملألوفة جدا للحروب
والصراعات ،وكانت نظرية " التجارة الناعمة " اليت تقدم هبا " مونتسكيو " والليرباليون اإلجنليز مل تكن سوى غطاء لإلمربايلية
االقتصادية اليت تتميز هبا حياة األمم.
يتوجب االعرتاف أبمهية اجلغرافيا يف نشوب الصراع ،فالوالايت املتحدة تتصرف يف الشرق األوسط كما وأهنا صاحبة
األمر والنهى ،وتستنكر رغبة روسيا إذا أرادت القيام بتحرك مماثل ،ويواصل اجملتمع الدول احلديث عن " إقامة الدولتني " إال
أهنم إذا كلفوا أنفسهم عناء النظر إىل سياسة االستيطان ،سيدركون فوراً ان والدة هذه الدولة استحالة جغرافية.
ازدراء التاريخ بوصفه عامالً إيضاحياً لتهميج اخلصم.
ال جند ازدراء للتاريخ ،يف أي مكان ،يف العامل ،أعظم مما جنده يف وصف الصراع اإلسرائيلي العريب ،حيث تدفقت األدبيات
الغربية عن هذه القضية لتنقل ،بطريقة رهيبة ،العداء الذي تعرضت له الطائفة اليهودية يف أورواب على يد النازية ،عداء ميكن أن
يُفهم متاماً لو وجه ضد األملان وغريهم من األوروبيني ،لكنه تبلور يف مكان أخر ،ضد الفلسطينيني والعرب.
إن قضااي الدين والثقافة واحلضارة اليت غالباً ما يتم التذرع هبا ليست إال بقااي أسباب الصراعات ،لكنها يف الواقع تشكل
يف أغلب األحيان طرائق التعبري عن الصراعات ،اليت تسمح حبجب األسباب الدنيوية ،ومع ذلك فهي لألسف حتتل جل
الفضاء األكادميي واإلعالمي ،إهنا أسباب أنثروبولوجي ذات طبيعة جورانية .حشو دون أية قيمة تفسريية .يف املقابل ،تستخدم
هذه األسباب بقوة كبرية وبطريقة تكرارية إىل حد اهلوس إذ لديها القدرة على إقناع الرأي العام وتعبئته لدعم مواقف احلكومات
واجلماعات اليت تشعل فتيل الصراع.
هناك حاجه ملحة لوجود " عدو خميف " وهنا يتم ازدراء التاريخ  ،فوجود العدو يربر احلفاظ على زايدة التسلح وعلى
نفوذ دول غالب  ،حيث أنه اصبح شائعاً أن نقول أبن الوالايت املتحدة ابتت يف حاجه لعدو بعد زوال اإلحتاد السوفييت  ،من
شأنه أن يربر سيطرهتا على أورواب وبلدان العامل الثالث  ،وكانت أطروحة حرب احلضارات وتطوير نظرايت اإلرهاب كشر وحيد
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مطلق  ،توجد بؤرته الرئيسية يف العامل اإلسالمي والدين اإلسالمي  ،ساعد على خلق عدو على مستوى املطامع األمريكية يف
قيادة العامل وحتريره من " قوى الشر " اجلديدة  ،اليت ظهرت حاملا اختفى خطر " التخريب الشيوعي " .
انبعاث االفكار األرستقراطية والسلطوية.
هناك حنني إىل الشعور الطبقي واخلصوصيات اإلثنية ووجود فئات اجتماعية نبيلة حتتكر املوارد ،سواء كانت " نبالة "
الفكر أو املال أو املنشأ؟ أليس هذا احلنني الذي عاد يسيطر على املشهد السياسي والفكري حتت ستار اكتمال الدميقراطية؟
إن الرتاث الفرنسي الذي وضع قيد التنفيذ مبادئ الفالسفة اإلجنليز ومبادئ فلسفة األنوار ،قد أعطى للعامل األدوات
السياسية والقانونية لتحرير الشعوب والطبقات االجتماعية؛ يف حني تعزز النيو ليربالية اليوم عودة الفروق والطبقات االجتماعية
وصناعة االمتيازات اليت غالباً ال تربرها أية جدارة حقيقة .إن أيديولوجية " العوملة " االقتصادية اليت تدعى االنتساب ملونتسكيو
وأدم مسيث الليربالية تتوج البناء األيديولوجي اجلديد املعادي للفلسفة اإلنسانية التقليدية .يف الواقع تزدهر " العوملة" على
حساب " املتاجرة " ابلفروق ،عرقية كانت أم دينية ،أم متصلة أبغوار املال والثروات اليت تفصل الطبقات االجتماعية اجلديدة.
إن منطق الفردانية يستخدم األن إلضفاء الشرعية على إرساء الفروق بني البشر يف تعبرياهتم األكثر فظاظة وابتذاال ،كما أن
الثوب الدميقراطي ابت يُستخدم إلضفاء الشرعية على هتدمي القيم اجلمهورية القدمية.
الدمار الناجم عن الفرتة االستعمارية.
بعد عدة عقود على انتهاء االستعمار وىف عامل ما بعد احلرب الباردة؛ تعان اليوم بعض املناطق يف العامل ،خصوصاً تلك
اليت فككها االستعمار ،فراغاً يف القوة ،متمثل يف حالة البلقان وإفريقيا وجنوب الصحراء وأجزاء كبرية من الشرق االوسط،
حيث حتاول الوالايت املتحدة االمريكية أكثر من أي وقت مضى ملء فراغ القوة ال سيما وأن العدو السوفيايت قد زال ،وىف
الشرق األوسط أدى تفتيت اجملتمعات العربية إىل عدد من الدول الضعيفة املعادية غالباً لبعضها البعض إىل االنتشار اإلمربايل
األمريكي.
دول ذات مكوانت انقصة نشأت يف حاالت صراع ال يزال قائماً.
سبب أخر للصراعات الكربى هو وجود دول نشأت يف ظروف نزاع ،وهي غري قادرة على البقاء إال يف ظل استمرار
أليات التنازع .تلك هي حالة دولة إسرائيل ودولة الباكستان اللتني نشأات انطالقا من رفض قبوهلما التعايش الدين التعددي،
وكذلك الدولة السعودية اليت بُنيت بفضل الغزو العسكري لألماكن املقدسة ،واليت تسعى إىل فرض العقيدة الوهابية احملافظة
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واملتشددة إىل أبعد احلدود ،فالعائلة املالكة ورجال الدين ميارسون معاً ديكتاتورية أخالقية شديدة الوطأة ،وإىل جانب هذا
يطالبون ببسط نفوذهم على اجملتمعات اإلسالمية كافة ،وهي يف الوقت ذاته احلليف الرئيسي ألمريكا ابملنطقة.
فائدة املقاربة الدنيوية للصراعات.
إن مقاربة الصراعات من خالل هنج وتقنيات العلوم السياسية الكالسيكية اليت تستدعى التحليل املتعدد العوامل وحتديد
السياقات واملعرفة الدقيقة للتاريخ هي وحده القادرة على أن تعارض تطور انتشار املفردات والرتكيبات األسطورية اليت متنح
شرعية كاذبة وسهلة للحروب والصراعات .يف كثري من األحيان ال يتقيد املثقفون والباحثون هبذه االحتياطيات بل يتماهون مع
شعارات وسياسات القوى اليت هي مصدر انفجار الصراعات.
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الفصل الثان
الصراعات اجلديدة ووظيفة " عودة الدين "

من الغريب حقاً أن اكتسبت عبارة " عودة الدين " هذا الرواج دون حىت أن نسأل عن معناها ووظيفتها ،لذلك من
الضروري أن نطرح عدد من األسئلة األولية قبل حماولة فهم واقع هذه الظاهرة ،اليت قد تكون خيالية أكثر منها واقعية.
تشخيص خاطئ الختفاء الدين ومظاهره
إن احلديث عن عودة الدين يعىن وجوب غياب .غري أن ما من شيء قابل للجدال مثل هذا التأكيد ،لألسباب التالية:
• أن الدين قدمي قدم الكون ،ويتم استخدامه دائماً .فعلى الرغم من أن املسيحية قد اكتسبت صه علمانية
تدرجيياً إال أهنا أجنبت أشكاالً أخرى من املعتقدات تظل دينية أيضاً .وىف الوالايت املتحدة مل يتوقف التدين على
أن يكون أحد مسات اجملتمع األمريكي ،وكذلك يف جمتمعات الشرق األقصى واهلند والعامل اإلسالمي .بعدما
كانت اليهودية ديناً منبوذا يف أورواب ،فإن الدين اليهودي قد ساهم يف إنشاء إسرائيل  .1948يبدو أنه من
األصح القول أبن " األداين تشهد تغيريات متوازية مع التغيريات التارخيية"
• الدين دائماً من أكثر الفاعلني احلاضرين على الساحة ،فالوالايت املتحدة كانت قد عبأت األداين الرئيسية
ملكافحة أنواع األيديولوجيا الشيوعية ،واستخدم رجيان اصطالحا دينياً يف وصفها " إمرباطورية الشر “ ،ومل ترتدد
الوالايت املتحدة يف استدعاء احلركات األصولية التابعة للسعودية وابكستان ومتويلها وتسلحيها حتت راية "
اجلهاد “ .كما تزعزع نظام الشاة يف إيران على يد رجال الدين .وىف نفس السنة  1979احتفل " كارتر "
بذكرى اإلابدة اجلماعية لليهود ،وأصبحت احملرقة ذكرى لفتح ملف اإلابدة ألصحاب الدين اليهودي .وإثر
انفجار أسعار النفط  1973أنشأت السعودية منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وهي أول مؤسسة دولية جتتمع على
أساس االنتماء الدين .ومنذ ذلك احلني أصبحت األدبيات اليت تتناول اإلسالم واحلركات السالمية حاضرة
ومزدهرة يف كل مكان ابلعامل .وىف الوالايت املتحدة عمل " اإلجنيلني اجلدد " على إحياء تقاليد أمريكية قدمية
اتبعة ألصولية دينية من أصل بروتستانيت 1990
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اللجوء إىل الدين يؤدى إىل إضعاف مزدوج اجلانب " دين وسياسي"
إن اللجوء إىل الدين يُضعف بشكل كبري التفكري الالهويت والسياسي على السواء ،ويؤدى إىل قراءة حرفية للنصوص
الدينية بغرض تربير وإضفاء الشرعية على األعمال السياسية الدنيوية اليت تستوجب اللوم الشديد من وجهة نظر املبادئ احلديثة
لإلنسانية والقانون الدول.
كلما زاد انتهاك القانون الدول سواء يف بعده املتعلق حبقوق اإلنسان ،أو حىت األمم كلما ازدادت حدة راديكالية اخلطاب
السياسي الذي يستخدم القيم الدينية أو شبة الدينية ،خصوصاً القيم اليهودية املسيحية من جهة والقيم اإلسالمية من جهة
أخرى ،وهذه الرؤية الثنائية للعامل هتدد ابالنفجار وتنبئ أبعمال عنف أكثر وحشية ،وهي ليست إال تعبري عن أزمات شعرية
خطرية تصيب اجملتمعات التوحيدية بصورة حادي جداً .اما فيما يتعلق ابلنظام الداخلي هلذه اجملتمعات نسهد ظاهرة اللجوء
نفسها إىل الدين ،خصوصاً يف اجملتمعات الشيوعية السابقة ،وجمتمعات العامل الثالث.
يف البلدان الغربية الغنية ،ساعدت أاثر العوملة االقتصادية وتقليص دور الدولة جتاه الفئات الفقرية على متوضع املؤسسات
الدينية كما تشتهى واستعادة دور موزع املساعدات اخلريية الذي كانت ترتقيه ،وأصبح الدين قضية رائجة ومثرية يف وسائل
اإلعالم .وهلذا يبقى للقانون الدول دورة يف إصالح ما هتتك ،ولكن بشرط أن يطبق على اجلميع وينصف اجلميع.
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الفصل الثالث
الدين واجليوسياسية :عالقة منحرفة

تعددية وثنية وإقصائية توحيدية
إن البنية الالهوتية الوثنية تقبل بسهولة إدماج اهلة الشعوب املغلوبة أو املهزومة أو تلك اليت دخلت يف فلك سلطة
إمربايلية ،يف حني أن بنية الدايانت التوحيدية حتظر مثل ترتيبات كهذه ،فاإلميان ابلة واحد يرفض يف الواقع كل أشكال التحالف
أو التوفيق أو الشراكة يف املعتقدات واالهلة اليت تكرمها شعوب عديدة.
كما أن الدايانت املبينة على كتاب مقدس تُستخدم بطريقة مريعة كأداة سلطة داخلية وغزو الشعوب ابسم الدين وسالم
البشرية .والن " الكتاب " هو من املفرتض كالم هللا الواحد ووصاايه من أجل إقامة اخلري والعدل ويعترب االعرتاض علية حتدايً
لنظام العامل القائم كما أرادة اخلالق ،وابلتال فإن السلطة اليت تدعى احلفاظ على النظام ابسم " الكتاب " سواء كان العهد
القدمي أو اإلجنيل أو القران ،وجدت فيه الوسيلة املثلى اليت تؤهلها سلب العقول والسيطرة عليها.
الدين خاضع ملتغري الزمان واملكان
إن ممارسة الدين هي من فعل اإلنسان ،وابلتال متغرية يف املكان والزمان .لذلك فإن الدين ليس كتلة جامدة من العقائد
وممارسة للشعائر وتفسري النصوص املقدسة ،وضعت لألبد ،خصوصاً لدى املسيحية واإلسالم اللذان شهدا تغيريات شديدة،
فاملسيحية يف بداايهتا ختتلف كلياً عن مسيحية البابوية يف أوج سلطتها .واألمر نفسه ابلنسبة إىل الدين اإلسالمي ،حيث أن حرية
تفسري النص القران أدت يف البداية ازدهار التفاسري واملدارس الفلسفية الروحانية وأنواع من املمارسات الطقوسية .واحلال نفسه
أيضاً ابلنسبة إىل اليهودية ،حيث مل يفتها أن تعرب عن نفسها أبشكال خمتلفة تبعاً للمراحل التارخيية وأماكن توطنها اجلغرافية.
انتصار العلمانية املؤقت يف القرن العشرين
يعد القرن العشرين هو قرن انتصار العلمانية ،وازدهار األممية العاملية ،كما اندى هبا " إميانويل كانت " من خالل أتسيس
عصبة األمم مث منظمة األمم املتحدة ،وهو القرن الذي اندلعت فيه ثورات حداثوية .والقرن الذي ألغيت فيه اخلالفة الرتكية
العثمانية ،وقرن اإلصالح الدين الذي ختلت فيه معظم البلدان العربية عن أنظمة التعليم املكرسة لدراسة القران والشريعة ليتم
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استبداهلا أبنظمة حديثة .وهو أيضاً القرن الذي اهنارت فيه إمرباطورية السماء يف الصني ،ومت أتسيس إمرباطورية علمانية يف اهلند
على ركام إمرباطورية املغول .وكذلك القرن الذي احتدت فيه البلدان املستقلة حديثاً عن مستعمريها ضمن حركة " عدم االحنياز
" وظهور قيادات ذات خلفيات ثورية كتيتو وتصار وغاندي وسوكارنو .ومل تكن الوالايت املتحدة يف عصر أيزهناور ونيكسون
وكينيدي أو جونسون تُظهر محاساً دينياً خالصاً ،ومل يكن دجيول أو كونراد أديناور يستدعيان القيم الدينية .لذلك من املفيد
الوقوف على األسباب اليت أبطلت انتصار الوجهة العلمانية للعامل ،وهي:
• جناح الوهابية ،عندما ركزت السعودية على أيديولوجية دينية كافحت اإلسالم اإلصالحي التنويري.
• انفصال مسلمي اهلند إىل الباكستان وبنغالديش ،وإثر انقالب " ضياء احلق " طبقت الباكستان قانون الشريعة
اإلسالمية وأصبحت اتبعاً للسعودية واجلوالت املتحدة.
• الصهيونية وقيام دولة إسرائيل وأثر هذا احلدث على تعقيد الصراع ابالعتماد على مرتكز دين.
• أتسيس منظمة املؤمتر اإلسالمي ،اليت جاءت لتنافس حركة " عدم االحنياز " وجامعة الدول العربية.
• ساعد املد السوفييت يف إجياد الدافع لدى السعودية يف جتييش الشعور اإلسالمي.
• الثورة اإليرانية اليت قامت بتعبئة " اإلسالم الشيعي “.
• اإلحياء الكاثوليكي الذي انطلق من بولندا ،وبروز دور اإلجنيلني األمريكيني.
• ازدهار نفوذ حركة " احملافظني األجنلوسكسونية " اليت أفسدت فيما بعد القارة األوروبية.
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الفصل الرابع
عصر اهلوايت املتقوقعة واالنتقال العاملي إىل جتمعات طوائفية

العلمانية والدنيوية :مفهومان متناقضان
الدنيوية مفهوم أجنلوسكسونية وأملان مستوحى بصورة عامة من قيم الكنائس الربوتستانتية ،وهو أكثر مرونة ومراعاة للدين
من منوذج " العلمانية " املستلهم من الثورة الفرنسية يف فصل الدين عن الدولة .يبدو أن الدنيوية قد حققت توازانً أفضل بني
إجالل اإلميان واحلرية الفردية من العلمانية الفرنسية .فهدة األخرية مل تتوصل يف الواقع إىل التخلص من هتمة معاداة رجال الدين
وعدم احرتام القيم واملعتقدات الدينية.
تصارع كل من مفهومي " الدنيوية " و" العلمانية " وسجل التاريخ أحدااثً كثرية هلذا الصراع .لكن للمفارقة ،بدالً من أن
يقضى هذا التشرذم إىل إضعاف الدور املركزي للدين يف احلياة السياسية واالجتماعية ،فقد أدى إىل تكثيفه .فالكاثوليكية
الرومانية كانت قد فصلت رجال الدين عن بقية أفراد اجملتمع ،وقامت الربوتستانتية إبزالة الطابع املقدس عن ممتلكات الكنيسة
الرومانية اليت استولت عليها طبقة النبالء .أفضى هذا التطور ،بشكل منطقي جداً إىل إدماج اجملتمع الدين يف اجملتمع املدن
اجتماعيا واقتصاداي يف الدول املعتمدة للمعتقدات الربوتستنتية وكنائسها.
فضالً عن ذلك ،مل تتمكن القومية اإلجنليزية او األمريكية من التحرر من الفكرة الدينية القائمة على اصطفاء هللا هلذين
الشعبني وقدرمها يف السمو والفتح ،حيث أرسي " كلفني " يف جنيف نظاماً دينياً استبداداي توحدت فيه السلطة الدينية والسلطة
الزمنية بشكل مطلق .أما يف إجنلرتا ،فقد أصبحت الكنيسة اإلجنليكية كنيسة اململكة الرمسية.
أسباب النظرة السلبية للعلمانية
إن العلمانية الفرنسية نتاج اتريخ مضطرب ومتداخل من األحداث ،حيث أن أتلق فرنسا ،منارة التغيري والتحول السياسي
والتحول الدميقراطي يف أورواب أٌمن للعلمانية انتشارا واسعاً وحظوة كبرية يف البلدان األوروبية األخرى .ولقد بقيت هذه املنزلة
ذات حدين إىل يومنا هذا ،إذا غالباً ما يساوى بني هذا النموذج الفرنسي وبني حلقات اترخيية قصرية جدا اضطهد خالهلا
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اإلكلريوس يف فرنسا ،أو بني بعض املراحل الثورية خارج فرنسا ،كما جرى يف روسيا البلشفية عندما منعت الشعائر الدينية.
فضالً عن ذلك ينظر اىل مفهوم العلمانية كنظرية إحلاد ومعاداة لرجال الدين ،كما هو السائد يف نظر الكاثوليك ،وهي نفس
النظرة السائدة بشأن العلمانية لدى األحزاب اإلسالمية .لذا فإن إدراك بعض السلطوايت الدور الذي تقوم به العلمانية يف
وضع حد لالستبداد ابسم الدين هو احملرك األساسي للتصدي للعلمانية.
مزااي النظام العلمان
• التأكيد على اإلنسانية ،وعدم وجود أفضلية حلضارة على أخرى ،فخلف كل حضارة رجال يتساوون يف
إنسانيتهم ،أايً كانت اخلصوصيات األنثروبولوجي والتارخيية.
• إنشاء فضاء عام مستقل عن الداء اخلاص يسمح بنشر املواطنة ،حيث أن الفصل بني الفضائيني واخلاص يسمح
بنشر املواطنة ،فالفضاء اخلاص يوفر خصوصيات اهلوية والدين واللغة وحيميها ،أما الفضاء العام فيسمح
ابنطالق األفراد وتدشني عالقات ابحمليط اخلارجي.
• السعي الدؤوب وراء املصلحة العامة داخل اجملتمعات وبني اجملتمعات.
اخللط السافر بني الدين والسياسة يف شبكة تفسري الصراعات يف الشرق األوسط
ابتت الصراعات املتكررة اليت متزق منطقة الشرق األوسط تُفسر من خالل شبكة متزج بشكل صارخ استدعاء القيم
الدينية يف عرض املعطيات وحتليلها ،األمر الذي يساهم يف شل احلس النقدي لدى املواطن فيما خيص سياسة احلكومة.
ابإلضافة إىل أن شرائح واسعة من الفكر الفلسفي األورويب احلديث ،وإن علمنة ن قد احتفظت بطريقة تفكري ترتكز على
النموذج التورايت.
على الرغم من أن حركة القومية العربية اليت انضلت يف الشرق األوسط كانت خالية من أي صبغة دينية ،وعلى الرغم من
أن مؤمتر دول عدم االحنياز وسياسات الرئيس مجال عبد الناصر قد اتبعت فكراً علمانياً مبنياً على مبادئ الثورة ال فرنسية ،إال
أن هذه املسامهة يف نشر الفكر العلمان قد مت التصدي هلا من خالل سلسلة من العوامل املناوئة اليت حفزت إرساء القيم
الدينية يف اجليوسياسية الدولية.
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حيث أدت هذه الدينامية يف الضفة الشرقية للبحر املتوسط إىل تفكك يوغسالفيا  ،1992االنفصال الذي مت على
اسس واعتبارات دينية حمضة بغية ضرب الصرب األرثوذكس عن الكرواتيني والسفوانني الكاثوليك ،وكذلك فصل مسلمي
البوسنه والكوسوفو.

الفصل اخلامس
تصدير النزاع حول اجلذور يف بناء أسطورة اهلوية الغربية

الغرب :هوية عمالقة متناقضة وأسطورية
إن أسطورة وجود هوية عمالقة ،تُسمى " غربية " تنطوي على اإلميان امليتافيزيقي والعقائدي يف واقع وحدة احلضارة
والقيم العرقية واالخالقية القوية ووحدة املصاحل بني شعوب عديدة على الرغم من انتمائها إىل ثقافات ولغات بل إىل ممارسات
دينية خمتلفة.
كيف ميكن هلذا الكم من التنوع أن ينتج شعور انتماء إىل هذه اهلوية العمالقة اليت تُسمى " الغرب “؟ هل الغرب واقع
حقيقي ،وسلسة متصلة من القيم والسلوكيات تعود إىل عصور اترخيية انئية؟ أم هو بناء أسطوري أكثر منه حقيقي ،لكنه كغرية
من األساطري ،ميار وظائف ضرورية حلياة اجملتمعات؟
من املفيد أن نذكر أن األصل التارخيي احلقيقي ملفهوم الغرب ،الذي ال ميكن له أن يتحقق إال ابلتعارض مع مفهوم
الشرق ،يكمن يف حدث سياسي دنيوي حمض واقع داخل املنطقة احلضارية نفسها اليت سينظر إليها فيما بعد على أهنا حمط
أصول الغرب .وهي القطيعة اليت حدثت داخل اإلمرباطورية الرومانية يف القرن الثالث امليالدي بني إمرباطورية شرقية عاصمتها
القسطنطينية وأخرى غربية عاصمتها روما .لذلك من الضروري أن ندرك ابن الشرخ (غرب  /شرق) حدث يف قلب املنطقة
الثقافية اليواننية الرومانية اليت سيطر عليها الدين املسيحي اجلديد ،أي أنه ال يرتبط ابي شكل من األشكال ابالزدواجية القدمية
بني اليوانن الرببري أو بظهور اإلسالم وجميء الفتوحات اإلسالمية.
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يف الواقع ،مل يتطور هذا املفهوم ومل يُعمم إال بعد ال حرب العاملية الثانية ،فالوالايت املتحدة هي اليت استخدمته بشكل

مكثف وعاطفي يف صراعها ضد األيديولوجية املاركسية وسيطرة اإلحتاد السوفييت ،ليتم صناعة مفهوم الصراع بني الشرق
السوفيايت املستبد والغرب الليربال الدميقراطي .ومع اهنيار اإلحتاد السوفيايت ،فإن اخلطر يقع هذه املرة ابلنسبة إىل الغرب يف
العامل اإلسالمي العريب .وال ميكن إنكار دور كل من الفيلسوف األملان فريدريش هيجل وعامل االجتماع ماكس فيبري الدور
األكرب يف بناء فلسفة ومفهوم الغرب احلديث ،حيث أشارا إىل العبقرية اخلاصة ابحلضارة األوروبية ودورها يف الصعود العاملي.
رويداً رويداً ،ومع بداية الثمانينات ن طرأ تغيري على طبيعة اجلذور لتسويغ وحدة الغرب .إذ تالشى بسرعة ذكر اجلذور
اليواننية الرومانية ذات الطبيعة الدنيوية لصاحل استحضار اجلذور اليهودية املسيحية ليتعزز مفهوم دين جديد للغرب.
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الفصل السادس
الذاكرة والتاريخ يف نشأة الصراعات يف الشرق األوسط

الشرق األوسط ،مفرتق طرق إسرتاتيجي وخمزون طاقةُ ،جرد من مصريه
إن التنوع البشرى والثراء الثقايف والدين ملنطقة الشرق الوسط قد ساهم يف جعله منطقة " األساطري “ .ابإلضافة إىل
ظهور العديد من التحوالت واألحداث اليت سامهت يف تدعيم ظاهرة " عودة الدين " ومنها سقوط حائط برلني ،والثورة اإليرانية
اليت اعتربها البعض إعادة بزوغ لفجر اإلسالم ،ووجود كل األماكن املقدسة يف هذه املنطقة .األمر الذي ساهم يف أتجيج
الصراع الذي بدا وكأنه صراع صلييب جديد .كما كانت ثروات هذه املنطقة وموقعها اجلغرايف وابالً عليها دائماً حىت ابتت مطمعاً
للجميع ،يف نفس الوقت الذي ال تستطيع الدفاع فيه عن نفسها .خبالف الصراعات اليت اندلعت أيضاً بني دول متشاهبة
ايديولوجياً ،ابإلضافة إىل الصراع داخل الدولة الواحدة.
الذاكرة ضد التاريخ
نشأت احلركة االممية اإلسالمية احلديثة يف القرن التاسع عشر هبدف مقاومة أيديولوجية الغرب بدعم من الدولة العثمانية،
لكن هذه احلركة املعادية لالستعمار كانت متأثرة إىل حد كبري أبفكار فلسفة األنوار ومبادئ الثورة الفرنسية .وانطالقا من هذه
املبادئ ختاطبت احلركة اإلسالمية مع األوروبيني وحثت على إتباع توجه إصالحي لتخليص اإلسالم من األلفات واخلرافات اليت
سامهت يف احنطاط اجملتمع اإلسالمي ،ومع اهنيار الدولة العثمانية اختفت هذه احلركة وخلفتها حركات قومية خمتلفة تتبىن طابع
علمان راديكال مثل " الكمالية " أو اليت تعتمد على ماضوية البلد مثل " مصر الفرعونية ولبنان الفينيقية  )....وبقي البعض
متمسكاً ابملرجعية الدينية مثل اإلخوان املسلمني واحلركة السالمية يف اهلند والباكستان.
إال أن ازدهار احلركة اإلسالمية هذه املرة يف السبعينات كان رافضاً ألي حماولة لالنفتاح على افكار احلداثة االوروبية،
وسامهت العديد من األحداث يف نضوج هذا النوع من األيديولوجيا مثل الصفة الدينية للصراع العريب اإلسرائيلي وهجمات
سبتمرب .2011
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أاثر الصدمات النفسية الكربى يف التاريخ والذاكرة.
إن مصدر الصدمات النفسية القدمية واملتبادلة هي نشوء ذاكرات انتقائية مضادة .ابلنسبة لألوروبيني ،إن الغزوات ذات
الصدى االنفعال الشديد هي غزوات العرب إلسبانيا يف القرن الثامن ،مث غزوات اإلطراق للبلقان وأورواب الوسطى ،ومتبقى من
غزوات فإنه مل يكن سوى ذكرى ابرده.
ابلنسبة للعرب ،على العكس لقد تراكمت صدماهتم النفسية ذات املصدر األورويب .جند احلروب الصليبية من القرن
احلادي عشر إىل القرن الثالث عشر ،وذكرى طردهم من أشبانيا ومن جنوب أورواب يف الران اخلامس عشر ،وذكرى االحتالل
االستعماري ألراضيهم من قبل القوى االوروبية يف القرنني التاسع عشر والعشرين ،وذكرى إنشاء " دولة " إسرائيل واملشاركة
الغربية يف إجالء الغزو العراقي عن الكويت ،وحرب العراق  ،2003بعد أن مت غزو أفغانستان عام  ،2001وذلك خبالف
لصدمه الكربى اليت انلت الطرفني ،وهي احلرب العاملية اليت لن يستطيع أحد التكفري عن خطاايها.
وعندما حاولت اورواب معاجلة الصدمة النازية ،فإهنا عاجلتها على حساب العرب ،من خالل تقدمي الدعم املادي واملعنوي
إلسرائيل كمحاولة للتخلص من عار النازية ،حىت خلقت هذه الصدمة النفسية الكربى األوروبية واإلسرائيلية ،اليت تدور إىل
اليوم ،صدمة يف نفسية اجملتمعات العربية ،إذ ترى هذه األخرية نفسها ضحية أحداث ماضوية غري مسؤولة عنها.

عالج صدمات الذاكرة ،ترميم التاريخ
إن هتدئة الصراعات يف الشرق األوسط تنطوي على ضرورة ترويض الذاكرات املصدومة اليت تتعارض بني ضفيت املتوسط،
هلذا جيب أوال االعرتاف بوجود هذه الذاكرات ،هلذا جيب االعرتاف بوجود هذه الذاكرات وهنجها املؤمل الذي ينجم عنه تعتيم
وثغرات يف الذاكرة ،وكذلك إعادة بناء املاضي بطمس الرتاث املشرتك بني أورواب املسيحية والشرق املسلم ،ما أن يتم التسليم
هبذا اإلشكال ،يصبح العالج يسرياً دون اللجوء إىل التكفري وإنزال اللعنات والعنف املولد للحروب ،كما هو احلال األنن.
إننا لو متكنا من إعادة بناء اجلسور مستفيدين من الرتاث اإلغريقي والبيزنطي والرومان ،إضافة إىل صالت الوصل
واللحمة بني الدايانت السماوية الثالث ،ومؤثرات الفلسفة العربية االسالمية وفلسفة األنوار الفرنسية ،مجيعها عوامل تساهم يف
بناء مستقبل خمتلف ،شريطة أن يهدىء أخرياً الصراع العريب اإلسرائيلي.
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الفصل السابع
مصب العواطف األوروبية واألمريكية
فلسطني
َ

جذور الدعم غري املشروط إلسرائيل
عندما غزا املتشددين اإلجنليز مشال القارة األمريكية رأوا فيها األرض اجلديدة اليت وعد هللا هبا ،لذا ال ينبغي أن نندهش
من التشجيع األمريكي والربيطان لإلسرائيليني يف أعمال العنف اليت يقومون هبا على ارض فلسطني " املوعودة “.
يف أورواب ،أصبح وجود اليهودية كبش فداء جلميع العلل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية نتيجة لتفوق العرق األري على
السامي ،لذا فإن االابدة النازية لليهود مل تكن لتتم لوال وجود هذا اهللع املعادي للسامية يف سائر الثقافات األوروبية ،وهو ما
يساعد يف فهم ملاذا حصلت النازية على الكثري من املعجبني واالتباع للنظرية الومهية للمؤامرة اليهودية البلشفية ،اليت حلت حمل
أسطورة املؤامرة اليهودية املاسونية اليت ظهرت بعد الثورة الفرنسية .إال أن التحول ملؤازرة حق اليهود يف التعويض قد بدأ منذ
الثمانينات عندما اعرتفت الثقافات األوربية هبول ما حدث يف عمليات اإلابدة ،ورأت أن أحد مظاهر التطهري إمنا تكمن يف دعم
حقهم يف إنشاء وطن يقتعون فيه ،ونظمت العديد من املؤمترات اليت تشجب معادة السامية ن وإنشاء يوم دول لضحااي احملرقة
بناء على قرار من األمم املتحدة عام .2005
مطلب تنفيذ إنسانية صارمة وحقيقية يف فلسطني
من الواضح أن الوالايت املتحد عاجزة أمام مجاعات الضغط اليهودية يف الداخل األمريكي .وإضافة إىل ذلك ال شيء
يسهل هذا اإلرهاب الفكري أكثر من اجواء " حرب احلضارات " اليت أشاعها صموئيل الفكري" ومناصروه ،وإذ حصلت هذه
األطروحة الغبية على العديد من املؤيدين ،إذ أهنا تعمل على استعادة تقاليد أسس هلا " أرنست بيان " الذي كان يرى يف
اإلسالم خطرا كبرياً على أورواب ،واستملتها اعمال برانرد لويس ،لدرجة أن هذه األطروحة قد وضعت قيد النفيذ عسكرايً خالل
عهد بوش.
مثة حاجة ملحة لتجنب كل أنواع اخلياليات االستثارة والسرتجاع وعيها كي تتمكن من إعادة فلسطني إىل أبنائها كافة .بل
أن هناك نضاالً ملنع حتول أرض منبع الدايانت التوحيدية الثالث إىل سند " ملكية عقارية حصرية " حسب تعبري األب بواكيم
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مبارك ،عامل الالهوت والتاريخ اللبنان ،وذلك ملصلحة الداينة اليهودية .حيث يكون هذا الكفاح من أجل أن تكون هذه األرض
سند ملكية روحية ابلتساوي بني اليهودية واملسيحية واإلسالم.
إن إهناء النظام العنصري " األب ارتيد "-نظام الفصل العنصري -وحده يسمح إبزالة كل أشكال اإلرهاب النفسي
والعنف اليت عززها بشكل ملحوظ تطبيق نظرية صدام احلضارات .كما أنه يتوجب العمل بفعالية أكرب على تفكيك املنطق
املنحرف للعقيدة األمريكية األوروبية اليت يقوم عليها الدعم ملمارسات إسرائيل .مث ينبغي استعادة التاريخ الدنيوي لفلسطني.
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الفصل الثامن
الطائفية والتعددية الثقافية مصدر الصراعات

أتكل مفهوم املواطنة
إن األثر الالذع للعوملة االقتصادية يف اجملتمعات كافة ،ومانت عنها من اضطراابت اجتماعية-اقتصادية يف بقاع األرض
كافة أدى إىل ضعضعة املثالية الكامنة وراء كل أشكال التضامن يف نظام املواطنة ملصلحة التالعب ابهلوية األساسية ،دينية
كانت أم عرقية .هكذا سهلت العوملة " املتاجرة " مبظاهر هذه اهلوايت من خالل سياسات الذاكرة الناجتة عن الفئات البشرية
املغرتبة واهلشة ،هبذا يصبح االختالف سلعة استهالكية ،عرب التأكيد على الذات ورفض األخر على الرغم من قرون من العيش
املشرتك على ارض واحدة .حيث أن عودة العنصر الدين أججت املشاعر وحلت حمل التفكري السياسي واألنظمة األيديولوجية
القدمية ،بذلك أصبحت خميفة واستبدادية مبقدار ما كانت علية األنظمة املاضية.
أسباب بروز سياقات قضية اهلوية
• االهنيار التدرجيي لأليديولوجيات العاملية والعلمانية منذ أن بدأت املرحلة األوىل للحرب الباردة ،وتشجيع
الوالايت املتحدة للحركات الدينية األصولية من أجل زعزعة األحزاب الشيوعية
• ظهور املقاومة الثقافية خصوصاً هلؤالء املستبعدين من األمناط االقتصادية اجلديدة اليت تعتمد على تداول
الثروة.
• شجعت العوملة التقوقع على اهلوية كمادة استهالكية واستثمارها واملتاجرة هبا.
• يف أورواب وحتت أتثري االرتفاع اهلائل ألعداد املهاجرين ،ظهرت قضااي الدين واجلنس والثقافة واألقليات
املهمشة.
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ضبابية لغات ومفاهيم التعددية الثقافية
هناك إفراط يف استخدام مصطلحات أصبحت قابلة للتبديل والتدليل على ما هو ضرر ،مثل قبيلة وطائفة وعرق ،حيث
كرس على االجتماع األمريكي اإلفراط يف استخدام مصطلح االختالف املسمى " عرقي “ ،وتلذذ الكتاب اللبنانيون يف
استخدام مصطلح " فسيفساء جمتمعية “ ،وأصبحت املوضة يف هذه األايم استحضار مصطلح " الغريية “ ،وهو مصطلح مثري
فعالً للقلق ألنه يعىن غياب الوحدة يف اجلنس البشرى .وابلتال ،حنن مدفوعون إىل االعرتاف أبننا نعيش بشكل متزايد ليس يف
عامل " التنوع " وإمنا يف عامل االختالفات والغريايت.
يف معىن مصطلح " احلضارة "
لنالحظ غالظة عبارة " حضارة غربية " أو " شرقية " ال سيما أن مفهوم الغرب والشرق ينقصه الوضوح ،وأن كلتا اهلويتني
العمالقتني ذوايت الطابع األسطوري تنطواين على حضارات خمتلفة " فرنسية ،أملانية ،إيطالية “ ،من جهة أخرى " إيرانية ،تركية،
عربية “ .فماهي احلضارة إن مل تكن األهداب والفنون اليت تنتجها اجملتمعات يف لغة معينة ،وكذلك املؤسسات االجتماعية
والسياسية الكربى اليت ميكن تصدير جزء من عناصرها إىل جمتمعات أخرى جماورة هلا متاماً ،كما ميكن حلضارة ما أن تندمج
عناصر من جمتمع أخر .من هذا املنظور ترتكز كل حضارة على ثقافة ،وكل ثقافة تتطلب لغة ،هي وسيلة التعبري والتواصل يف
اجملتمع .وترتكز كذلك على مؤسسات سياسية واجتماعية تنقل الثقافة وتعززها .ولوال وجود هذه املؤسسات ،القتصرت
احلصارات على الثقافة ،بل يف بعض احلالة على الفولكلور ،وعلى لغة التعبري عنها فقط.
واليهود ليسوا شعباً إال يف املعىن الروحي للمصطلح ،فبني الفالح اليمىن واخلريف املغريب أو التاجر اإليطال أو العراقي أو
الرتكي ،وكلهم يهود ،وبني احملامي البولندي واملثقف الروسي أو األمالن أو املصريف أو الربيطان أو األمريكي ،وهم يهود كذلك.
اختالف كلى يف الرتبة الثقافية والعرقية؛ لذلك ارادت الصهيونية خلق " أمة " يهودية ذات دولة وطنية دون اعتبار هلذه
االختالفات الثقافية لدى خمتلف الطوائف اليهودية يف العامل.
هل يصوغ الدين الثقافة؟
من املؤكد أن الدين يطبع بطابعة الثقافة واللغة واألعراف واألخالق .وال يتسىن للعلمانية أن متحو هذا التأثري أو هذا
الرتاث .لكن الدين ليس سوى عامل من العوامل اليت تساهم يف صنع الشخصية اجلماعية ألي جمتمع بشرى ،خصوصاً عندما
يتعلق األمر ابألداين اليت تسمى " عاملية " كاملسيحية واالسالم والبوذية.
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الفصل التاسع
املعركة من أجل احلرية يف الشرق األوسط

احلرية :مفهوم عاملي أم خصوصية غربية؟
مثة تيا ر فكرى يعترب أن احلرية الفردية ودولة القانون مها خصائص غربية حمضة انمجة عن الثورة الفرنسية وأنه من العبث
تصدير املؤسسات السياسية النامجة عنها إىل بلدان ذات بنيات أنثروبولوجي تُعترب خمتلفة اختالفا جوهرايً .وكل مسعى لتحقيق
كونية القيم الفلسفية والسياسية هو يوتوبيا خطرية تقود إىل "حرب حضارات “.
الرتاث الثوري الفرنسي وأثرة يف البنية الثقافية والسياسية للوطن العريب
كان من نتائج الثورة الفرنسية ومحلة انبليون على مصر ،أن حدثت حاله من الشغف ابحلالة الثورية الفرنسية وابحلالة
العلمية اليت جاء هبا انبليون إىل مصر ،ولذلك عمل حممد على الحقاً على ابتعاث املصريني ومنهم رفاعة الطهطاوي الذي عاد
حماولني إحداث حالة من التغيري يف بنية اجملتمع املصري اجلامد.
هو وغري ملصر
ً
إال أنه بعد مرور  180عاما على هذه احملاوالت ،فإن مفاهيم احلرية الفردية ودولة القانون وحقوق اإلنسان مل تستطع أن
ترتجم فعلياً على ارض الواقع السياسي للمجتمعات العربية ،وال حىت الرتكية أو اإليرانية .مثة تيار مضاد توجد قاعدته يف البلدان
األسيوية الكربى ،مثل ماليزاي والصني وإندونيسيا أو الباكستان ،انهيك عن اململكة العربية السعودية ذات التأثري اهلائل ،يعترب
أن املفاهيم الغربية يف جمال حقوق اإلنسان غري قابلة للتكيف مع الشرق األوسط ،ألن نظامه السياسي واالجتماعي يرتكز عل
مفاهيم أخرى.
احلمى االستعمارية والتالعب ابلطوائف العرقية والدينية
أدت احلمى االستعمارية إىل اللجوء إىل مبادئ مناقضة كلياً ملُثل الثورة الفرنسية .حيث قام االستعمار األورويب يف
املتوسط إما حبجة محاية األقليات ،أو حبجة إقامة وطن قومي لليهود ،حيث أدرجت بريطانيا يف ميثاق االنتداب الذي أقرنه
عصبة األمم حتقيق " وطن قومي لليهود" هو بدعة يف مفاهيم القانون الدول احلديث الذي ال يتعرف ابألداين كعنصر فاعل أو
موضع حق ،اللهم إال يف جمال ضمان حرية الضمري أو حرية الوصول إىل األماكن املقدسة.
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املعركة الشاقة يف الشرق املسلم بني إصالحيني ليرباليني وحمافظني إسالميني
يف معركة األفكار من أجل احلرية واملساواة يف حقوق املواطن ودولة القانون ،واجة املصلحون الليرباليون العرب واألتراك
أو حىت اإليرانيون ائتالفا فكرايً هائالً .ذلك أنه كان جيمع من جهة احملافظني اإلسالميني الذين ال يقبلون أي تسوية ويطالبون
مبواجهة احلملة الصليبية االستعمارية املسيحية على اإلسالم ابجلهاد القادر على التعبئة من اجل الدفاع عن القيم التقليدية
والدينية  ،ومن جهة أخرى اجملددين اإلسالميني الذين يسعون إىل اخلالص ليس من ابب احلرية وعلمنة املؤسسات السياسية ،
وإمنا إبحياء اإلسالم ابلعلم والعقل  ،لكن دون املس أبسس اجملتمع اإلسالمي نفسها أو تبىن املبادئ السياسية املقرتنة ابزدهار
احلرية الفردية  ،حيث اعترب هذا التيار أن تبىن القومية الليربالية خطراً  ،الن انتشار هذا النموذج قد حيطم ما تبقى من السيادة
االسالمية للقوميات وابلتال من التعاضد العابر املفرتض بني الشعوب االسالمية يف النظام العاملي  ،جتاه اهليمنة اليت متارسها
أورواب على العامل .
إال أن هؤالء مل يضعوا يف اعتبارهم أن التأسيس على أسس دينية يقود إىل نقاط شائكة .يف اهلند مثالً حيث ازدهرت
األصولية األسلمية على حتجر العالقات بني اهلندوس واملسلمني الذى فرضته السلطات اإلجنليزية أدت حرب انفصال املسلمني
عن اهلندوس إىل قتل مليون شخص .وبعد سنوات من نشأهتا  ،انشطرت دولة الباكستان املبنية على اهلوية اإلسالمية  ،حيث
أن السنغاليني وهم مسلمون أيضاً وإمنا هلم عاداهتم ولغتهم  ،وانفصلوا عن الباكستان ليؤسسوا دولة بنغالديش  ،وهذا يدل
دون أي لبس على ان اهلوية الدينية ال تؤسس الرابط االجتماعي والوطن األساسي  .واجلدير ابلذكر هنا أن دولة الباكستان بني
عامي  1988-1977عرفت نظاما عسكراي ديكتاتوراي إسالمياً من اشد األنظمة الديكتاتورية تعسفاً ،وأن تدخلها إىل جانب
السعودية يف الشؤون االفغانية يهدف إىل تعزيز احلركات االفغانية األكثر عداء للحداثة.
الوالايت املتحدة تعيش يف مأزق مشابه ايضاً ،فالدعم الكتف الذي تتلقاه إسرائيل من قبل الوالايت املتحدة واورواب يضع
على احملك مصداقية التيارات العلمانية يف العامل العريب ،كان من الصعب على الرأي العريب احمللى أن يفهم كيف ميكن للغرب
العلمان ،الذي قد جتاوز االهواء الدينية ،أن يتجاهل حقوق السكان الفلسطينيني األصليني ،وأن يدعم دون قيد أو شرط نشوء
دولة تقوم على اهلوية الدينية .وهي فرصة جاءت لصاحل التيارات اإلسالمية.
إال أن الوالايت املتحدة استطاعت احتواء هذه اجلماعات اإلسالمية فأعطتها الفرصة للحياة مقابل القضاء على
الشيوعية .وىف اآلونة االخرية ،وىف حني أن سلسة االنتفاضات العربية اليت انفجرت عام 2011قد اسقطت رؤساء ديكتاتورين
مكروهني مل تقلق القوى الغربية من جميء أغلبية برملانية مؤبدة من ممثلني من خمتلف القوى اإلسالمية ،جاءت هبا االنتخاابت
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التعددية .هكذا عادت وبرزت جمددا اليوم التشكيلة الكوكبية نفسها املعادية للثورة اليت تشكلت يف املاضي ملكافحة القومية
العربية العلمانية ،أي احملور السعودي األمريكي ،الذي توسع إبسهام إمارة قطر الصغرية والغنية جدا.
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الفصل العاشر
املسارات العكسية للحرية الدينية يف أورواب والعامل العريب

اإلشكالية العلمانية ال ختتصر يف منوذج وحيد
إن االستخدام العشوائي لشبكة التحليل اخلاصة ابلقضااي التارخيية األوروبية املتعلقة ابلسلطتني الزمنية والروحية ،غالباً ما
يوقع التشويش أو الغموض يف طبيعة القضااي احلقيقية اليت هتز اجملتمعات اإلسالمية املتسمة بتنوعها اهلائل .هذا االسترياد
األعمى لنموذج العلمانية األورويب وتطبيقه على اجملتمعات املسلمة هو كسل فكرى أكيد ،جيب التخلص منه لنفهم بشكل جيد
طبيعة رهاانت العلمانية يف اجملتمعات املسلمة.
" الصحوة اإلسالمية" وسطوة الوهابية السعودية على اجملتمعات العربية
كانت هزمية اجليوش العربية يف  67مث احلضور القوى للملكة العربية السعودية والثورة اإليرانية من أهم العوامل الرئيسية
يف الرتاجع السريع للقومية العربية ذات الطابع الوضعي العلمان ،حيث روجت السعودية للصحوة االسالمية اليت نظرت
للعلمانية على أهنا مؤامرة غربية لسلب اجملتمعات اإلسالمية شخصيتها ومنعها من استعادة اصالتها.
إن النظام االستبدادي السائد يف العامل العريب لغاية موجات التمرد  2011هو مثرة التواطؤ بني السلطة السياسية وعلماء
الدين احملافظني املتصاعدين بشدة النتشار املذهب الوهايب ،حيث أاتح هذا التواطؤ قمع كل احتجاج اجتماعي أو وطن أو
معاد لإلمربايلية ،وساعد على ازدهار سلطة رجال ازدهار السلطة الدينية املستبدة .وذلك خبالف ان حركات التمرد هذه قد
فتحت الطريق امام احلركات االسالمية نظرا لتملكهم شبكات اجتماعية ويفيه ومالية ضخمه ،لتستمر نغمة معادة العلمانية
ويفيه تريد القضاء على اإلسالم.
مفتاح العلمانية يف العامل اإلسالمي :استعادة حرية التفسري للنص املقدس
بدالً من استخدام مفاهيم وأفكار اإلشكالية العلمانية األوروبية اليت ال تناسب التطور التارخيي للمجتمعات املسلمة،
ينبغي ملفكري العامل العريب واإلسالمي بصورة عامة العمل على العودة إىل تراث احلرية الفكرية اليت صنعت يف املاضي عظمة
احلضارة اإلسالمية .يف هذا السياق البد من تشجيع العودة إىل فتح ابب االجتهاد وأتسيس حرية أتويل النص املقدس.
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يف أورواب املسيحية ،جرت املعركة يف سبيل حرية تفسري النصوص املقدسة داخل اجملتمع وليس ابسترياد إشكالية داخلية،
ومتت هذه املعركة يف سياق اإلميان الدين نفسه لتقويض احتكار سلكة الكنيسة وعقائديتها اليت أصبحت متحجرة ورافضة
لتقدم املؤسسات وتطورها .وليس يف إطار الدعوة إىل اإلحلاد والتخلي عن األعراف احلمدية والتقاليد املسيحية .حىت أن فلسفة
األنوار مل تسع إىل مناقضة أو مهامجة النصوص املقدسة ،وإمنا التفسريات املضادة لقواعد العقل.
يبغى أن يتم العمل انطالقا من منطق اإلشكالية التارخيية اخلاصة ابجملتمعات اإلسالمية وليس من منطق أيديولوجيات
دخيلة وابلتال غري مناسبة .وهذا ابلتحديد ماي فعلة اليوم العديد من املفكرين العرب ذوي اجلرأة والفكر النقدي اإلصالحي
اإلسالمي املستوحى كله من السياق التارخيي والبنية األنثروبولوجي لتطور الدين اإلسالمي بعد وفاة الرسول.
الطائفية الدولية
هناك فوضى دولية حالية مبنية بشكل متزايد على الطائفية الدينية ،كما يتضح من أتسيس منظمة املؤمتر اإلسالمي
 ،1969كما أن الوالايت املتحدة ال تكف يف إدارهتا للعامل عن إشهار إمياهنا ابهلل وابلقيم الدينية ذات الصبغة األصولية .أما يف
فرنسا ،بدالً من نقاش عميق جتاه العلمانية ،فإن النقاش يدور حول حجاب التلميذات املسلمات مثرياً مشكلة " عداء
اإلسالم" وىف إسرائيل توجد الطائفية األحق ابالنتباه يف العامل .لذلك واجهت دعوات العلمانية حتدايت ،تضرا ألنه وىف حالة
جناحها فإنسها ستسلب العديد من الدول أحد أهم حماور ارتكازها .واألنقى من ذلك؛ أن بعض رؤساء دول وكبار مسؤولني
مدنيني وعسكريني يف بعض البلدان الدميقراطية وال يرتددون يف غدار األحكام السلبية واللعنات ضد اإلسالم علناً.
هل للدميقراطية وجود دون العلمانية؟
إن الدميقراطية ُكل ،وحمورها العلمانية .ولكي تنجح الدميقراطية متاماً وتزدهر ،جيب أن تتألق يف النظام الدول ،ولكن هذا
ال ميكن حتقيقه طاملا أن القانون املعروف بقانون التدخل اإلنسان أو العسكري يتعمم بناء على املصاحل اجليوسياسية للوالايت
املتحدة ،وعلى النحو ذاته ينبغي رفض نظام دول يكون فيه الدين وأنواع الشعور اإلثنية البدائية أداة من أدوات السلطة
والنفوذ يف أيدي الوالايت املتحدة.
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التحدايت اليت تواجه العلمانية
هناك عدة حتدايت تواجه العلمانية االن:
• وجوب حتديد إشكالية العلمانية يف مسألة استعادة حرية أتويل النص املقدس ،للقدار على احتكار الفكر الدين
األكثر حتفظاً واملدعوم من قبل القوة املالية السعودية .يف إطار هذه النزاعات كان رجال األزهر أكثر شجاعة
من العلمانيني أنفسهم ،حيث انوأ عن هذه اإلشكاليات سنوات الغليان الثوري.
• احملافظة على التوازن الصحيح بني احلرية الفرية والتماسك االجتماعي .حيث يشهد هذا األخري اضطرااب إىل
اقصى درجاته بسبب ارتفاع الظلم االجتماعي الصارخ وتكدس الثروات يف أيدي بعض العائالت .كما ينبغي
حتقيق التوازن بني حقوق الطوائف الدينية والعرقية املناطقية يف حضن كل جمتمع عريب وبني حقوق الفرد يف
استقاللية الفكر.
• حركات التمرد اليت انفجرت عام  ،2011حيث أهنا عادت إىل قلب النزاعات الدستورية واأليديولوجية قضااي
هوية الدولة وشرعيتها ،فاحتدم الصراع بني أنصار الدولة العلمانية اليت تقضى الشرعية الدينية وبني أنصار تعزيز
اهلوية الدينية للدولة.

27

مركز رؤية للدراسات االستراتيجية

