درا�سة من كتاب

«ما بعد قطر» أو نهاية
الثورجية الجديدة
الحداد
محمد
ّ

ينبغي �أن ال ت�ؤخذ عبارة «ما بعد قطر» على معنى
ال�شتيمة واال�ستنقا�ص ،وال �أن تنزّ ل يف �أدبيات ال�سجال والهجاء.
هذه العبارة تو�صيف ملرحلة �إقليمية متجهة نحو النهاية ،لها
خ�صو�صياتها و�أ�سبابها وتداعياتها ،وهي جديرة ب�أن حت ّلل ّ
بكل
مو�ضوعية وت�ستنتج منها العرب والدرو�س مبا يفيد اجلميع.

( ) �أكادميي وباحث تون�سي� ،أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للأديان املقارنة (تون�س).
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نتحدث؟
عن أي إصالح
ّ

م�سار الإ�صالح يف املنطقة كان من�شود ًا ومطلوب ًا ،لكن هل اجته الوجهة
ال�صحيحة التي تفيد �شعوب املنطقة وحت ّقق لها �أهدافها وت�شبع طموحاتها؟ �أم
�إنه حاد عن الطريق و�أ�سهم يف تعميق ال�شرخ وتر�سيخ الأزمات؟ وما هي م�س�ؤولية
ال�سيا�سات القطرية يف ذلك؟(((.
ثمة اليوم من يريد �أن يطرح امل�س�ألة من زاوية مغلقة� :إما �أن تكون مع «الثورات
العربية» �أو �أنك �ض ّد الإ�صالح والتغيري .لكن احلقيقة �أنّ الثورة حالة ق�صوى
وا�ستثنائية من الأزمة حت�صل يف جمتمعات تنغلق فيها �سبل الإ�صالح ،فهي انفجار
لو�ضع فقد القدرة على التوا�صل .لك ّنها ال ت�ضمن يف ذاتها حت ّول الو�ضع �إلى الأح�سن
�أو �إلى الأ�سو�أ .واحلا�سم يف الأحداث لي�س الثورة يف ذاتها ،و�إمنا طريقة �إدارتها
واال�ستفادة منها .والثورة جمرد و�سيلة بينما الإ�صالح هو الغاية ،والثورة لي�ست �أف�ضل
ال�سبل للإ�صالح لأنها ت�ؤ ّدي �إلى الكثري من امل�ساوئ والعنف ،لكنها تفر�ض نف�سها ك ّلما
ّ
تعطلت �سبل الإ�صالح.
لي�س من ال�ضروري �أن نختار بني الإمكانيتني املطروحتني ،وال من املنطقي �أن
ربر ك ّل �شيء با�سم الثورة� ،إ ّال لدى ال�شعبو ّيني الذين ن�سوا ب�سرعة �أننا كنا قد ع�شنا
ي ّ
موجة ثورية يف خم�سينيات و�ستينيات القرن الع�شرين� ،أ�شبعتنا �شعارات ووعود ًا مل
يتحقق منها �شيء ،ومبثل ذلك يب�شر م�صري الثورات احلالية .فال�س�ؤال الرئي�س لي�س
املوقف من الثورة بل تقييم ما حتقق من التغيري يف البنى العميقة التي كانت حتول
دون تق ّدم املنطقة يف حتقيق طموحات �أبنائها .من هنا ميكن �أن يحا�سب كل طرف
ح�سب م�ساهمته يف حتقيق املق�صود �أو تعقيد الأمور مبا ي�صبح حائال دونه.

((( التخوف من اخللط بني الإ�صالح احلقيقي والإ�صالح الزائف وامل�سقط كان قد عبرّ عنه ب�صفة مبكرة املفكر العربي الكبري حممد عابد
اجلابري يف كتاب يحمل عنوان «يف نقد احلاجة �إلى الإ�صالح» ،وقد �صدر �سنة .2005
14

المسبــار

 داّدحلا دمحم

كان النظام الإقليمي قد ت�شكل يف ظروف احلرب الباردة ،وانق�سمت ال�سيا�سات
العربية بني م�ساند للكتلة اال�شرتاكية والكتلة الغربية ،واتخذ �أ�صحاب املوقف الأول
عبارة «ثورة» ت�سمية مف�ضلة لديهم ،و�إن كان من املفارقات اليوم �أن موجة الثورات
احلالية قد قامت يف العديد من البلدان التي قادت ثورات اخلم�سينيات وال�ستينيات،
وخرج من التاريخ والوجود� ،آخر «قائد» ثوري عربي ،العقيد القذايف ،بفعل ثورة
جديدة .وعلى الرغم من هذا االنق�سام يف ال�سابق ،بني �أنظمة م�صنفة على �أنها
حمافظة و�أخرى على �أنها ثورية ،فقد ظل النظام الإقليمي متم�سكا ببع�ض الثوابت
امل�شرتكة ،مثل العروبة والق�ضية الفل�سطينية واملحافظة االجتماعية.
مع نهاية احلرب الباردة� ،ضعفت هذه الثوابت بدورها :غزو النظام العراقي
للكويت ق�ضى على �آخر نف�س من �آمال الوحدة العربية التي مل تكن من الأ�صل واقعية
وال قابلة للتحقيق ،والتفاو�ض ال�س ّري بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني وراء ظهر العرب
ق�ضى على االن�سجام حول الق�ضية الفل�سطينية ،واملحافظة االجتماعية �أ�صبحت تواجه
التح ّدي القا�سي للعوملة والقنوات الف�ضائية والإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي.
�أ�صبح بديهيا �أن النظام الإقليمي يف حاجة �إلى تغيرّ ات يفر�ضها الع�صر،
لكنه ال يحتاج �إلى �أيديولوجيا ثورجية جديدة ،وال �إلى «بلد» طالئعي لقيادة املرحلة
اجلديدة ،فقد انتهى ع�صر هذه الدعاوى .وكل م�شروع للتغيري ال ي�أخذ بعني االعتبار
هذا املعطى �سي�سري يف عك�س حركة التاريخ ولن يفعل �أكرث من �إعادة م�آ�سي املا�ضي
القريب يف قوالب جديدة.
ثمة معطى �آخر ال ب ّد من التذكري به :لقد ترتب على نهاية احلرب الباردة
منت�صرون ومنهزمون ،هكذا كان الأمر يف العامل كله ،فلماذا تكون املنطقة العربية
ا�ستثناء يف هذا املجال؟ املنهزمون هم الأنظمة الثورجية التي �أ�شبعت املواطنني
�شعارات دون فائدة .هذا ق�ضاء التاريخ الذي ال را ّد له .منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي،
�سقطت ك ّل الأنظمة الثورية يف العامل ،وحت ّولت ال�صني �إلى حمرك لالقت�صاد
الر�أ�سمايل العاملي ،واجتهت كل البلدان الثورية �سابقا �إلى تعديل �أنظمتها مبقت�ضى
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املتغريات العاملية ،وما �سوى ذلك حاالت �شاذة ال عربة بها ،على غرار كوبا وكوريا
ال�شمالية.
�إذا �س ّلمنا بامل�صطلحية القدمية التي كانت تق�سم النظام العربي �إلى �أنظمة
ثورية و�أنظمة حمافظة ،فال منا�ص من �أن ن�سلم ب�أن هذا التق�سيم كان ينبغي جتاوزه
منذ �سقوط حائط برلني ،لكن يبدو �أننا بقينا نواجه امل�أزق ذاته :خطاب يحافظ على
ال�شعارات الثورجية والوعود غري القابلة للتنفيذ ،من �صنف �إلغاء احل�ضور الأمريكي
يف املنطقة ،ورمي اليهود يف البحر ،و�إن�شاء الدولة القومية اجلامعة �أو اخلالفة
الإ�سالمية ،وهو يحول دون قيام �إ�صالح واقعي يعمل على �إدماج املنطقة يف العامل،
مع املحافظة على م�صاحلها والإميان بقدرتها على التفاعل مع العامل تفاعال �إيجابيا
وب ّناء ،مبا يطلبه ذلك من تغيريات داخلية ال ب ّد �أنها �شاقة وم�ؤملة.
خدعة ال�سيا�سات القطرية تنزّلت يف اخللط الذي مل يقع االهتمام يف البداية
بتداعياته وخطورته .يف البداية ،كان ثمة يف هذه ال�سيا�سات ما يغري املواطن العربي
الذي ين�شد التغيري ،والذي تدغدغه يف الآن ذاته بقايا اخلطابات الثورجية القدمية
التي عا�ش على وقعها عقودا .لكن يف املح�صلة ،هل ا�ستفاد هذا املواطن من هذه
اخلطابات؟ وهل �أفادته هذه اخلطابات يف حتقيق ما ي�صبو �إليه؟ �أم �إنه ظ ّل �أ�سري
الثورجية التي جتاوزها العامل ب�سقوط حائط برلني؟
على �سبيل املثال� ،أ�سهمت قناة «اجلزيرة» يف توجيه االهتمام بالق�ضية
الفل�سطينية و�ش ّد املواطن العربي ملتابعة وقائعها ،ولكن هل �أ�سهمت ال�سيا�سات
القطرية يف �إيجاد حلول واقعية لهذه الق�ضية وتخفيف معاناة �أ�صحابها؟ وهل حال
الفل�سطينيني �أف�ضل لأن القناة تعر�ض يوميا وقائع م�آ�سيهم �إلى �أن �أ�صبحت مت ّر مرور
الكرام �أمام امل�شاهد ب�سبب الرتابة وغياب الأفق؟ ثم هل حتدثت قناة «اجلزيرة»
يوما عن العالقات التي �أقامتها ال�سيا�سات القطرية مع �إ�سرائيل واللقاءات ال�سرية
والعلنية؟ ،وهل ناق�شت ،على قاعدة الر�أي والر�أي املعاك�س ،خفايا تلك العالقات
و�أبعادها عليها وعلى جريانها؟
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كذلك � ّأججت القناة امل�شهد العراقي و�أ�شبعت م�شاهديها ب�صور م�آ�سي
العراقيني ،ثم ماذا ا�ستفاد العراقيون من ذلك؟ ما ح�صل �أنّ ال�صراع يف العراق
بني ال�شيعة وال�س ّنة �أ�صبح �أكرث ح ّدة من ال�صراع بني العراقيني واالحتالل ،ثم انت�شر
ليجثم على جمتمعات جماورة تعاي�شت فيها الطائفتان قرونا طويلة قبل �أن ت� ّؤجج
العداوات بينها من جديد .ثم هل حتدثت القناة يوما عن قاعدة «العديد» وهي �أكرب
قاعدة ع�سكرية �أمريكية يف املنطقة؟ وهل قامت بتحقيقات ا�ستق�صائية عن دور هذه
(((
القاعدة وما تقدمه من �إ�سناد للقوات املحتلة للعراق؟
مل تكن ال�سيا�سات القطرية �سيا�سات تت�سم باالزدواجية فح�سب ،بل كانت
�سيا�سات تدفع املتل ّقي العربي �إلى �أن ي�صاب بال�سكيزوفرينيا (ازدواج ال�شخ�صية)،
فهو مع ّر�ض ال�ستهواء املقاربات العاطفية واالنفعالية واملزايدة يف ق�ضاياه الكربى،
ي�شعر معها باحلياة والنخوة ،لكنه يظل �أ�سري ال�شعارات ال يخرج منها �إلى الفعل
العملي و�إجناز امل�أمول.
من كأس العالم إلى الثورات العربية

�إذا كان معنى الإ�صالح والتغيري �أن يعي�ش النا�س على ال�شعارات واالنفعاالت،
فال ّ
�شك �أن ال�سيا�سات القطرية قد ح ّققت من ذلك الكثري ،ورمبا جتاوزت «املكا�سب»
التي حققتها يف ال�سابق �إذاعة «�صوت العرب» �أو م�ؤ�س�سات الدعاية البعثية التي رعاها
بقايا من النظام النازي.
الإجناز الأكرب الذي حققته ال�سيا�سات القطرية هو احل�صول على تنظيم ك�أ�س
العامل لكرة القدم يف بلد لي�س من تقاليده االهتمام بهذه الريا�ضة وال مناخه يه ّيئه
لذلك .ويتوقع �صرف ( )200مليار دوالر مل�ؤ�س�سات �أغلبها غربية من �أجل حدث لن
يتوا�صل �أكرث من �شهر واحد� .أما الإ�صالح والتغيري فلي�سا عملية دعائية ميكن �أن تدار
مثل �شراء تنظيم ك�أ�س العامل ،مع �أن ما �صرف من �أجل هذا �أكرب بكثري مما �صرف
من �أجل ذاك.
((( يالحظ �أن احلركات الإ�سالموية قد �أقامت الدنيا و�أقعدتها عندما وجدت �سابقا قاعدة �أمريكية باململكة العربية ال�سعودية ،لكنها
تغا�ضت عن الأمر عندما �أن�شئت قاعدة «العديد» وهي الأكرب يف املنطقة ،مبا ي�ؤكد تن�سيق املواقف يف هذه امل�س�ألة ويف غريها.
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بعد �أ�سابيع قليلة من الفوز بتنظيم ك�أ�س العامل الذي لن يفيد ق�ضايا الأمة يف
�شيء ،اندلعت الثورات العربية فجاء التعامل معها بالكيفية نف�سها :ت�أجيج امل�شاعر
والعواطف واملزايدة يف ال�شعارات دون ر�سم �أفق لهذه الثورات ،لأن املق�صود مل يكن
يتع ّدى توظيفها لال�ستفادة منها.
�إذا افرت�ضنا �أن هذه الثورات كانت ذات طبيعة اجتماعية ،كما يذهب بع�ض
الدار�سني ،ف�إن قطر التي متلك �أكرب خمزون غازي يف املنطقة ،ويتمتع مواطنوها
ب�أعلى املداخيل يف العامل ،مل يكن لديها خربة يف �إدارة الأزمات االجتماعية وتقدمي
احللول الكفيلة مبحاربة الفقر والبطالة ،ال �سيما يف بلدان تع ّد �شعوبها بع�شرات
املاليني.
و�إذا افرت�ضنا �أن هذه الثورات كانت ذات طابع دميقراطي ،كما يذهب �إلى ذلك
باحثون �آخرون ،ف�إن قطر ال تختلف يف �شيء عن التنظيمات ال�سيا�سية يف املنطقة،
وال هي خربت الدميقراطية بف�ضائلها وم�صاعبها ،كي تق ّدم للآخرين درو�سا يف هذا
املجال وت�ساعدهم على �إر�ساء نظم دميقراطية م�ستق ّرة.
مل يكن لل�سيا�سات القطرية �أن تق ّدم لهذه الثورات غري الرثثرة وت�أجيج العنف،
وبع�ض �إعانات من هنا وهناك ال ترقى ملا ي�صرف لتنظيم ك�أ�س العامل لكرة القدم ،مع
املراهنة على تيارات دون �أخرى ،مبا يح ّول الدعم �إلى ّ
تدخل �سافر يف �ش�ؤون الغري.
مفجري هذه الثورات وال زعماءها يف الأ�صل،
ويعلم اجلميع �أنّ الإ�سالميني مل يكونوا ّ
لكنّ الدعم الكبري الذي حظوا به كان �أحد العوامل الأ�سا�سية يف جعلهم ي�سيطرون
على هذه الثورات ويوجهونها مبا يخدم ر�ؤاهم وم�صاحلهم وم�صالح داعميهم.
لقد ات�ضح مع الأيام �أنّ الدعم ال�سخي حلركات الإ�سالم ال�سيا�سي كان
دون فائدة ،لأن هذه احلركات عاجزة عن �إدارة الدول� ،أو تقدمي حلول للم�شاكل
االجتماعية التي دفعت �إلى االحتجاج ،ف�ضال عن �أنه فتح الباب للمزايدة داخل هذه
احلركات ،وف�سح املجال للأجنحة الأكرث تطرفا وعنفا كي ت�ستفيد من �أجواء احلرية
لتخزين الأ�سلحة وتدريب الإرهابيني .وترتب على تنامي العنف والإرهاب يف املنطقة
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مزيد من تكبيل اقت�صادياتها بالنفقات الأمنية ،وانهيار قطاعات �أ�سا�سية منها مثل
ال�سياحة واال�ستثمار اخلارجي ،فتفاقمت ح ّدة امل�شاكل التي كان يرجى ح ّلها ،وحت ّولت
الأو�ضاع يف �أكرث من بلد �إلى حرب �أهلية �سافرة .فهل ما ي�شاهد اليوم �أمام �أعيننا
املهجرين وانهيار بلدان بكاملها ميكن
و�أعني العامل من دمار و�آالف القتلى وماليني ّ
�أن يع ّد لدى العقالء «ربيعا»؟
�سيتطلب الأمر �سنوات ،بل عقودا ،لإ�صالح بع�ض ما �أف�سدته ال�سيا�سات
املغامرة ،وحتقيق الإ�صالحات احلقيقية باحلكمة والتد ّرج ،بدل الغرق يف ال�شعارات
الزائفة .ولقد بد�أ هذا امل�سار ،و�سيكون ع�سريا ،ب�سبب حجم اخل�سائر والكوارث
املوروثة عن املرحلة ال�سابقة.
األقانيم الثالثة للتالعب بالعقول العربية

ويتطلب جناح هذا امل�سار� ،ضمن متطلبات �أخرى عديدة ،التخل�ص من
الأيديولوجيا الثورجية الزائفة التي مل ي�صنعها الإعالم املغامر فح�سب ،بل �صنعتها
�أي�ضا م�ؤ�س�سات «ثقافية» تخ�ص�صت يف التالعب بالعقول العربية على مدى ال�سنوات
املا�ضية ،ومثلت �أقانيم الثورجية اجلديدة.
ف�أولها يف ميدان الفكر ،هو الدكتور عزمي ب�شارة .من املفيد �أن نرجع بالذكرى
�إلى منت�صف الت�سعينيات من القرن الع�شرين ،عندما برز هذا اال�سم مبنا�سبة
حادثة يجدر التذكري بها اليوم ،وهي تر�شحه لع�ضوية الكني�ست الإ�سرائيلي ،وما تال
ذلك احلدث من �سخط عارم و�إدانة قا�سية يف البلدان العربية بلغت ح ّد التخوين
لهذه ال�شخ�صية ذات التوجه القومي �آنذاك .وللتاريخ ،كان كاتب هذه ال�سطور بني
جمموعة �صغرية من املثقفني الذين انربوا للدفاع عنه �آنذاك ،على �صفحات «احلياة»
اللندنية ،داعني لالنفتاح على جتارب �أخرى يف املقاومة بعد �أن ت�أكد ف�شل حلول
املواجهة الع�سكرية مع �إ�سرائيل .ويجدر التذكري ب�أن الدكتور ب�شارة احلامل للجن�سية
الإ�سرائيلية ظل �آنذاك نائبا يف الكني�ست من �سنة � 1996إلى �سنة  ،2007ثم خرج �إلى
�سوريا وانتقل من النقي�ض �إلى النقي�ض و�أ�صبح يدافع عن ّ
اخلط املت�ش ّدد للمقاومة،
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املمثل يف النظام البعثي وحزب اهلل ال�شيعي .ثم انقلب بقدرة قادر على مواقفه مرة
�أخرى وترك ال�سوريني ّ
وف�ضل اال�صطفاف مع قطر التي كانت تقيم عالقات ر�سمية
مع �إ�سرائيل ،وتوا�صل وال�ؤه لها عندما �أ�صبحت �أكرب داعمي احلرب �ض ّد النظام
ال�سوري ،الذي طاملا ا�ستمات ال�سيد ب�شارة يف الدفاع عنه واعتباره رمز العزة العربية
واملقاومة للم�شروع ال�صهيوين.
هذا التناق�ض البارز يف املواقف ،واالنتقال من النقي�ض �إلى النقي�ض �أكرث من
مرة ،وت�أ�سي�س املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات بتمويالت قطرية ذات
درجة من ال�سخاء غري م�سبوقة ،وحتويل هذه التمويالت ال�ضخمة للدعاية ل�شخ�ص
ب�شارة ،وتقدميه على �أنه املفكر العربي الذي ال ي�شق له غبار ومل َي ُجد الدهر مبثله،
وتهمي�ش �أعمال املفكرين العرب الكبار مثل� :أدوني�س ،وعبداهلل العروي ،وحممد عابد
اجلابري ،وحممد �أركون ،وجورج طرابي�شي� ،إلى ح ّد الن�سيان ،والفر�ض على كل
املتعاملني مع املركز اعتبار ب�شارة املرجع يف كل املوا�ضيع واملحاور ،واعتماد باحثني
تُ�شترَ ى نتائج �أبحاثهم لتن�شر �ضمن كتب حتمل ح�صريا ا�سم عزمي ب�شارة ،وافتتاح
ندوات املركز وم�ؤمتراته مبحا�ضرات الدكتور ب�شارة التي ال يتلوها نقا�ش ،والف�صل
بينه وبني احلا�ضرين من زمالئه امل�شاركني الذين ال يقابلونه �إ ّال بعد طلب مواعيد
م�سبقة معه ،هذه وغريها كثري هي من املظاهر التي مل تعرفها الثقافة العربية حتى
مع �أكرب مثقفيها املعا�صرين .فبا�سم الدفاع عن الدميقراطية� ،أ�س�س الدكتور عزمي
ومركزه دكتاتورية فكرية غري م�سبوقة ت�ستند �إلى قوة املال وا�ضطرار العديد من
الباحثني ،ال �سيما من بلدان الثورات العربية� ،إلى القبول بال�شروط املهينة للعمل
والكتابة ب�سبب الأو�ضاع ال�صعبة التي تردت فيها بلدانهم وجامعاتهم.
وعلى الرغم من ماليني الدوالرات التي �صرفت للنفخ يف �صورة الدكتور ب�شارة،
ودعم املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ومعهد الدوحة للدرا�سات العليا،
وعلى الرغم من ا�ستقطاب جمموعة �صغرية من الباحثني املعروفني ،وجمموعة �أكرب
بكثري من الباحثني ال�شبان الذين وقع ال�سطو على نتائج �أبحاثهم ،على الرغم من
ذلك كله ،ال ميكن القول� :إنه قد برز م�شروع فكري حقيقي ي�ضاهي امل�شاريع التي
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طرحها يف ال�سابق املفكرون العرب الذين كانوا يعملون دون دعم مايل ،على غرار
العروي �أو �أركون �أو اجلابري ،بل �إن م�ؤلفات الدكتور ب�شارة قبل املرحلة القطرية
كانت �أف�ضل بكثري من كتاباته بعدها .و�إذا ما ُو ِ�ضع يوما تاريخ للفكر العربي املعا�صر،
فلن يتجاوز ذكر الدكتور ب�شارة فيه بع�ض الكلمات ،ولن ي�ضاهي مكانة املثقفني الكبار
من الذين ذكرناهم ومن غريهم.
وثانيها يف امليدان الديني ،هو ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي .هذا امل�صري املنتمي
للإخوان امل�سلمني كان قد غادر بلده يف ظروف املواجهة بني الإخوان والنظام
النا�صري ،و�أقام ببلدان اخلليج وجمع ثروة طائلة بامل�ساهمة فيما يدعى بامل�صارف
الإ�سالمية ،وهي متثل يف ذاتها خديعة كربى ،وتقوم -يف الغالب -على التالعب
بالألفاظ والأحكام لإ�ضفاء ال�شرعية على عمليات مالية ال تختلف -يف الغالب -عن
غريها من العمليات امل�صرفية .لكنه �أي�ضا قد ا�ستهوى العديد من الق ّراء ببع�ض
كتاباته التي ت�ضمنت بع�ض النقد ّ
للخط التقليدي للإخوان ،و�أ�سلوبه املتح ّرر من بع�ض
ثقل الكتابة الفقهية التقليدية� .إ ّال �أننا �إذا دققنا النظر يف هذه الكتابات وجدناها
يف احلقيقة من ال�صنف ذاته ،تخلط بني املوقف الفكري والفتوى ،وبني اال�ستدالل
وترهيب اخل�صم ب�أحكام التكفري ،وت�ص ّر على �أن نه�ضة الإ�سالم وامل�سلمني خمتزلة
يف برنامج ح�سن البنا ور�سائله .فهو مل يكن يفعل �أكرث من ال�سعي �إلى نقل الزعامة
الإخوانية �إلى �شخ�صه ،وهذا ما جنح فيه الحقا من خالل ت�أ�سي�س ما يدعى باالحتاد
العاملي لعلماء امل�سلمني ،وال ّ
ي�شك �أحد �أنه �أن�شئ بتمويالت قطرية �ضخمة ،ليزاحم
امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية املعربة عن مواقف الدول ،على غرار منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي،
وي�صبح �أداة بيد دولة واحدة يخدم م�صاحلها ال غري ،ويتقدم �إلى الواليات املتحدة
على �أنه املمثل ال�شرعي للإ�سالم ،على �شكل متثيل بابا الكني�سة الرومية للم�سيحية
الكاثوليكية ،وقد ا�ستطاع فعال �أن يفر�ض نف�سه حماور ًا ر�سمي ًا با�سم الإ�سالم مع
ممثلني ر�سميني من الإدارة الأمريكية ،دون �أن ينال تفوي�ض امل�سلمني .و�أثناء بداية
الأزمة ال�سورية ،دعا ال�شيخ القر�ضاوي على ر�ؤو�س امللأ الإدارة الأمريكية للتدخل
ع�سكريا �ض ّد نظام الأ�سد؛ مقابل �ضمان امل�سلمني م�صالح �إ�سرائيل و�أمنها ،قائال
المسبــار

21

ةديدجلا ةيجروثلا ةياهن وأ »رطق دعب ام«

باحلرف الواحد« :نريدها �أن تقف وقفة هلل»!!

(((

وكان للقر�ضاوي دور بارز يف حتويل الثورات العربية من احتجاجات اجتماعية
و�شعبية �ض ّد اال�ستبداد والب�ؤ�س� ،إلى ثورات دينية على الطريقة اخلمينية .فمبا�شرة
بعد انت�صار الثورة التون�سية ،دعا التون�سيني من منرب خطبة اجلمعة �إلى �إلغاء
الد�ستور والقانون املدين باعتبارهما علمانيني ،وا�ستبدالهما بتطبيق ال�شريعة .ويف
بلده م�صر ،عاد بعد الثورة لي�ؤم امل�صلني يف ميدان التحرير ،ويعتمد �إخراجا يذ ّكر
بعودة اخلميني �إلى �إيران �سنة � .1979أما يف �سوريا ،فكان له الدور الأكرب يف حتويل
الثورة �إلى جهاد ديني ،و�إغراء املئات بالقدوم �إلى �سوريا بدعوى اجلهاد ،والكثري
منهم جمرمون ا�ستباحوا دماء املدنيني الأبرياء ،وانتهكوا �أعرا�ض الن�ساء والبنات
على �أنهن من �سبايا احلرب .وقد �أفتى القر�ضاوي ب�أن اجلهاد يف �سوريا فر�ض عني
ومن ال يقاوم من ال�سوريني نظام الأ�سد يع ّد منا�صرا له ،يف وقت كان فيه �أغلب
ال�سوريني واقعني بني مطرقة الدكتاتور الأ�سد و�سندان «القاعدة» و»داع�ش» ومل يكن
لهم حافز على منا�صرة �أحدهم �ض ّد الآخر .وح ّر�ض على عامل دم�شق البارز ال�شيخ
حممد �سعيد رم�ضان البوطي ،واعتربه من علماء ال�سوء الذين �شرعوا لنظام الأ�سد،
وقال يف خطبة بثت على قناة «اجلزيرة»� :إن حكم علماء ال�سوء هو حكم الطغاة �إذا
مل ي�صرحوا مبعار�ضتهم ،ومعلوم �أن البوطي قد قتل بتفجري وهو معتكف يف م�سجده
بدم�شق .واعترب القر�ضاوي �أن امل�ساندة الرو�سية للنظام ال�سوري هي م�ساندة نظام
كافر لنظام كافر ،وك�أن الواليات املتحدة و»القاعدة» و»داع�ش» �أطراف م�سلمة.
وبعد �أن كان االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني يدعو �إلى التقريب بني املذهبني ال�سني
وال�شيعي ،وكان �أحد ن ّواب رئي�سه القر�ضاوي �شخ�صية �شيعية ،انتقل املوقف من
النقي�ض �إلى النقي�ض ،و�أ�صبح يقود حمالت املقاومة �ض ّد الغزو ال�شيعي لل�سنة ويك ّفر
ال�شيعة وي�شجع على جهادهم.

(((ميكن مراجعة الت�صريح على اليوتيوب من خالل الرابط التايل مثال:

https://www.youtube.com/watch?v=dTo7m4ZMvSI
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وللتذكري ،ف�إن القر�ضاوي كان قد حظي ب�ضيافة الأ�سد �سنة  2008واعتربه
قائد املقاومة �ضد �إ�سرائيل ،وحظي �سنة  2009ب�ضيافة زين العابدين بن علي و�صرح
ب�أنه اطم�أن على الإ�سالم يف تون�س حتت حكمه ،ومل يعلن عن م�ساندته الثورة التون�سية
�إ ّال بعد �أن ت�أكد من انت�صارها النهائي.
و�أخريا ،ثالث هذه الأقانيم طارق رم�ضان ،وهو ال�شخ�ص الذي تع ّهد ب�إعادة
�صياغة �أطروحات الإ�سالم ال�سيا�سي يف قالب غربي ومتفل�سف ،مي ّكنها من �أن تقتحم
اخلطاب الثقايف الغربي وحتظى باحل�ضور والتمثيلية((( ،وقد حقق يف ذلك جناحات
وا�ضحة بف�ضل مواهبه يف التوا�صل ،ولكن �أي�ضا بف�ضل التمويالت ال�ضخمة املخ�ص�صة
له ،على غرار «مركز درا�سات الت�شريع الإ�سالمي والأخالق» بالعا�صمة القطرية،
وكرا�سي الدرا�سات التي �أن�شئت له يف بلدان �أوروبية بتمويالت قطرية ،بالإ�ضافة �إلى
اال�ستفادة من اللوبي الإخواين القدمي يف �أوروبا الذي �أ�س�سه والده �سعيد رم�ضان
(ال�سكرتري ال�سابق حل�سن البنا) وكان قد جل�أ �إلى �أملانيا يف ال�ستينيات من القرن
الع�شرين.
طارق رم�ضان �شكل دون م�ضمون� ،أو بالأحرى هو �شكل جديد وم�ضمون رث
قدمي وم�ستعاد .هو جذاب بف�ضل قدراته التوا�صلية ،م�شافهة وكتابة ،لكنه ال يفعل
�أكرث من ترميق الأطروحات القدمية للإ�سالم ال�سيا�سي و�إعادة تعليبها يف �إخراج
جديد .يتفادى دائما الو�ضوح وال�صراحة يف املواقف ،ويق ّدم خطابات ذات طبقتني،
ميكن �أن تقر�أ مبعنيني خمتلفني ح�سبما يكون املتل ّقي م�سلم ًا �أو غربي ًا .ال ميكن �إنكار
�أن ذلك يحتاج �إلى ذكاء وبراعة ،لكنه ال يتق ّدم بالق�ضايا املطرحة وال بوعي املخاطبني
وفهمهم ،لأ ّنها ق�ضايا حارقة حتتاج اليوم و�أكرث من �أي وقت م�ضى ،درجة عالية من
الو�ضوح واحل�سم ،كي نخ ّفف من الأزمة بني امل�سلم وعامله املعا�صر ،وجنعلهما يلتقيان
لقاء �إيجابي ًا ،ويتحاوران ح�ضاري ًا بعيد ًا عن املواجهة والعدائية ،ولن ينجح حوار
باخلطابات املراوغة و�أن�صاف املواقف.
((( �أ�سهم –مثال -يف برامج حول اندماج امل�سلمني ومقاومة الإرهاب مع االحتاد الأوروبي واململكة املتحدة ومدينة روتردام الهولندية،
و�سجل �سبقا عندما اختاره الفيل�سوف وعامل االجتماع �إدغار موران للمحاورة ب�صفته ممثال عن احل�ضارة الإ�سالمية.
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ثم �إن كتابات طارق رم�ضان ت�شبه كتابات عزمي ب�شارة ،من جهة �أنها تغ ّيب
املفكرين الآخرين ،و�إذا �أحالت على بع�ض الكتّاب فهم -يف الغالب -من رموز
الإ�سالم ال�سيا�سي ،و�إذا تعاملت مع كبار املفكرين العامليني ،فهي تتعامل معهم على
�أنهم ممثلون للغرب ولي�سوا �أقطاب ًا للفكر العاملي .هكذا ت�ستعيد كتابات رم�ضان البنية
العميقة للخطاب الأيديولوجي ،ب�صفته خطاب ًا يقطع مع الآخر ،ويزعم �أنه يبد�أ من
ال�صفر لأنه يحمل احلقيقة كاملة ،ويعيد �إن�شاء العامل من عدم ،و�سيقدم البديل عن
«اجلاهلية اجلديدة».
طارق رم�ضان عمل �أي�ض ًا على فر�ض تاريخ للفكر العربي والإ�سالمي املعا�صر
يق�سمه �إلى ق�سمني� :أحدهما ميثل الأ�صالة ويبد�أ من رواد حركة النه�ضة �إلى الأ�صولية
الإ�سالمية ،والثاين ميثل التغرب والعمالة ويج�سده العلمانيون .هذا التق�سيم بدائي
وغري علمي ،لأن فكر النه�ضة العربية كان يف رافد منه �إ�صالحي ًا ديني ًا ويف رافد �آخر
علماني ًا ،ومل يكن يف كل احلاالت �أ�صولي ًا ،و�إمنا ن�ش�أت الأ�صولية الدينية مع حركة
«الإخوان امل�سلمني» التي �أعلنت منذ ت�أ�سي�سها موقف ًا عدائي ًا للرافدين ،متهمة الإ�صالح
الديني ب�أنه حتريف للإ�سالم وتقرب من الغرب ،ومتهمة العلمانية ب�أنها عمالة
لال�ستعمار .لكن التاريخ �أعقد من ذلك بكثري ،وعملية املالءمة بني الرتاث واحل�ضارة
احلديثة هي حمور الفكر املعا�صر لدى اجلميع فيما عدا الأ�صوليني ،والعديد ممن
يدعوهم الإ�سالم ال�سيا�سي بالعلمانيني كانوا من رموز مقاومة اال�ستعمار ،فيما مل
يكن للإ�سالم ال�سيا�سي دور بارز يف حركات التحرر الوطني .بل على العك�س� ،ش ّو�ش
الإ�سالم ال�سيا�سي على تلك احلركات ب�إثارة امل�شاكل والإحن بني الأغلبية امل�سلمة
والأقليات ،عندما رفع �شعارات الأ�سلمة وتطبيق ال�شريعة وحتويل املقاومة الوطنية
�إلى جهاد ديني ،و�شجعته القوى اال�ستعمارية لال�ستفادة من نتائج ذلك ،وما ح�صل
بني حزب «الوفد» وحركة «الإخوان» يف م�صر تك ّرر يف �أكرث من �سياق.
ومع الأ�سف ،بالنظر �إلى تراجع اهتمام اجلامعات ومراكز البحث الغربية
بالبحث العلمي يف التاريخ العربي والإ�سالمي احلديث ،ونهاية جيل الباحثني الكبار،
جنحت كتابات طارق رم�ضان يف الت�سرب والتغلغل والتموقع يف امل�ؤ�س�سات البحثية
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الغربية ،ومنها �إلى مواقع القرار ال�سيا�سي يف الغرب ،و�أ�صبحت توجه ال�سيا�سات عرب
خرباء نقلوا دون متحي�ص وت�أثروا دون تثبت.
استعادة الوعي

املطلوب اليوم ا�ستعادة الوعي يف املجالني ال�سيا�سي والفكري
�سيا�سي ًا ،ال ب ّد من ت�شجيع م�سار مفاو�ضات الريا�ض الهادفة لعزل املعار�ضة
ال�سورية الراديكالية وا�ستمالة املعتدلني؛ كي تتوقف كارثة �إفناء �شعب ب�أ�سره وجد
نف�سه دون ذنب منه بني مطرقة النظام و�سندان الإرهاب القاعدي والداع�شي ،وكي
تتوقف �صناعة الإرهاب على الأرا�ضي ال�سورية ثم ت�صديره �إلى بلدان املنطقة ،كما
هو حا�صل منذ �سنوات .وال ب ّد من ت�شجيع «امل�صاحلة» الفل�سطينية التي �ست�ؤ ّدي �إلى
�إبعاد «حما�س» عن املعابر مع م�صر و�إيقاف ت�س ّلل �إرهابييها للقيام بعمليات �ض ّد
اجلي�ش امل�صري واملدنيني الأبرياء يف م�صر .ينبغي �أن جتفف منابع الإرهاب يف
املنطقة كي تتوقف حملة ا�ستنزافها ،و�أن ي�سود منطق النظام الدويل القائم منذ
«�سالم و�ستفايل» يف القرن ال�سابع ع�شر ،على مبد�أ �سيادة كل دولة على �أرا�ضيها
وعدم تدخلها يف ال�ش�ؤون الداخلية للآخرين ،ومن باب �أولى عدم فر�ض زعامتها على
الآخرين ،والقطع مع نظرية البلد الطالئعي الذي �سيقود الثورة ال�شاملة ،بل القطع
مع فكرة �أن تكون كل بلدان املنطقة لون ًا واحد ًا و�سيا�سة واحدة ،فلكل بلد تاريخه
وخ�صو�صياته ،والتعاون مطلوب ولكن لي�س على �أ�سا�س الوحدة الكاملة واالن�صهار
الق�سري وتفعيل امل�شاريع الأيديوجلية التي �أثبتت �إفال�سها ،من �صنف الوحدة العربية
واخلالفة الإ�سالمية.
وثقافيا ،ال ب ّد من مقاربة جديدة تعيد كتابة التاريخ الفكري املعا�صر
كتابة علمية ،تن�أى به عن التوظيف الأيديولوجي والتق�سيم اال�ستقطابي لتربير
الإ�سالم ال�سيا�سي والثورجية القومية ،وتعيد االعتبار للمثقفني الكبار الذي مل
يحظوا بالتمويالت ال�ضخمة والآالت الدعائية ،تلك التي و�ضعت على ذمة الكتّاب
الأيديولوجيني ،فجعلتهم ميار�سون �إقليمي ًا ت�أثري ًا ال يتنا�سب مع وزنهم الفكري،
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والأخطر من ذلك �أنهم �أ�صبحوا م�ؤثرين يف دوائر القرار العاملية� ،إذ نعلم جميعا �أن
هذه الدوائر ال ميكن الو�صول �إليها بقوة احلجة والدليل فح�سب ،بل ال ميكن الو�صول
�إليها �أ� ً
صال دون توفري الآليات املنا�سبة لذلك.
ثمة اليوم �إمكانات هائلة متوافرة يف املنطقة ،ميكن �أن ت�سهم �إ�سهام ًا �إيجابي ًا
يف ا�ستعادة ا�ستقرارها ،و�إبعاد �شبح الفو�ضى والإرهاب والدمار عنها ،وتوحيد
طاقاتها و�أموالها املنفقة حالي ًا يف النزاعات واحلروب لتح�سني الواقع اليومي
ملواطنيها ،و�إعطاء الأمل لأجيالها القادمة واالنخراط يف النظام العاملي من موقع
امل�ساهمة الفعالة واملناف�سة الذكية.
لقد كانت املنطقة يف القدمي مهد الأديان الكربى ،وحت ّولت يف الع�صر احلديث
�إلى �أر�ض توريد الأيديولوجيات واليوتوبيات ،عا�شت عقود ًا على �أوهام القومية النقية،
ثم عقود ًا �أخرى على وهم الإ�سالم ال�سيا�سي .ثم مع بداية الألفية الثالثة ،ويف الوقت
الذي كانت �أ�صوات كثرية تب�شر بنهاية الأيديولوجيات ،عا�شت «�صرعة» جديدة
اختلطت فيها بقايا القومية و�أوهام الإ�سالم ال�سيا�سي مع نتائج العوملة املتوح�شة
ودعاوى نهاية التاريخ بانت�صار الليربالية ،ي�ضاف �إلى ذلك كله خليط غري وا�ضح
املعامل من تدخالت �أجنبية ولوبيات مالية وم�صالح مت�شابكة .لقد بد�أ مع الألفية
الثالثة اختبار النظريات اجلديدة يف هذه املنطقة العريقة وك�أن �شعوبها فئران
خمابر .جاءت الدفعة الأولى مع احتالل العراق الذي كان مدمر ًا ،لأنه مل يتوقف عند
ح ّد �إزاحة نظام حاكم ،على غرار ما ح�صل مع �أملانيا واليابان �إثر احلرب العاملية
الثانية ،بل تع ّداه �إلى تدمري مقومات الدولة الوطنية واختبار منظومة حكم تقتل
املواطنة حل�ساب الطائفية ،بدل متهيد الطريق لقيام وطن حديث .ثم جاءت الدفعة
الثانية مع ما دعي «الربيع العربي» ،وقد بد�أ مب�شر ًا باحلرية والكرامة ،لكنه �سرعان
ما تر ّدى يف �أتون العنف والإرهاب والفو�ضى ،وطغت امل�صالح والر�ؤى اخلارجية على
�آمال ال�شعوب و�أحالمها ،ف�أ�صبح ك ّل �شيء يدار من اخلارج(((.
((( حممد ،احلدّاد :لنحلم بغد �أف�ضل� ،صحيفة احلياة 26 ،نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2017
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لقد حان الوقت اليوم ليتوقف ّ
كل هذا النزيف
نحن على �أعتاب مرحلة جديدة ،مرحلة «ما بعد قطر» ،وقطر �ستكون جزءا
منها عندما تتخ ّلى عن �أوهام العظمة وتعود �إلى حميطها الطبيعي ،اخلليجي
والعربي ،فقد انتهت «�صالحية» خطابات ال�شحن العاطفي والأيديولوجي وادعاءات
القيادة املوهومة.
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