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 فجيعة الشيخ •
الحظ الشيخ القرضاوي مبرارة وشعور حاد ابخلذالن أن من ردوا على إاثرته قضية "الغزو 

هم أساسا مثقفون مسلمون سنيون: طارق البشري، الشيعي" املفرتض لـ"اجملتمعات السنية" 
أمحد كمال أبو اجملد، فهمي هويدي خباصة، يبدو أنه كان يتوقع وقوفهم إىل جانبه. وإذ 

  :خاب توقعه، متّثل بقول الشاعر

 فكانوها، ولكن لألعادي وإخوان حسبتهمو دروعا
 !فكانوها، ولكن يف فؤادي وخلتهمو سهاما صائبات

جب من "صمت وكالة األبناء اإليرانية" و"تواري مراجع الشيعة إىل اخللف"، هذا قبل أن يتع
اتركني "أهل السنة يرد بعضهم على بعض، وهم يتفرجون!". ويتفجر حنق الشيخ املصري 

القطري املشهور يف هذا السؤال الساخط: "أال يوجد يف اجملتمع الشيعي كاتب واحد ينتصر 
ن أو العراق أو لبنان أو اخلليج! على حني نفر من رجال ملوقفي، أي ألهل السنة، يف إيرا

من ركب جواده وامتشق سالحه، دفاعا  -وال سيما يف مصر بلد األزهر –السنة هنا وهناك 
  .(عن الشيعة املظاليم" )رده على أمحد كمال أبو اجملد

وقع كن يتالرجل متأمل مفجوع، ال جيد تفسريا العرتاض بعض "رجال السنة" عليه بينما مل ي
منهم غري النصرة يف مواجهة خطر شيعي يراه أكيدا. فهل يسعنا اقرتاح تفسري هلذا املسلك 

  الذي أعيا من يسميه بعض مريديه "إمام أهل السنة" وبعض آخرين "شيخ اإلسالم"؟
يبدو لنا، وهنا ملحوظة أوىل، أننا جند العنصر التفسريي األهم هلذه املفارقة الظاهرية يف كالم 

( قال الشيخ 28/9/2008لشيخ اإلمام نفسه. يف حوراه مع صحيفة "الشرق األوسط" )ا
متكلما ابسم املسلمني السنيني: "وحنن أهل السنة نعترب أننا األمة اإلسالمية ألننا تسعة 

أعشار األمة". األرجح أن نسبة املسلمني السنيني أقل من ذلك )أربعة أمخس حسب طارق 
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رتاض املثقفني املشار إليهم على "الفاِشَية" اليت أفشاها كالم الشيخ، البشري(، لكن أليس الع
بعبارة البشري أيضا، صلة بكون السنيني هم أكثرية "األمة" أو "مادهتا"؟ أعين أن شعور 

املسلم السين العام أبنه ينتمي إىل أكثرية املسلمني )أو "األمة"( من انحية، وأنه يتماهي مع 
م من انحية اثنية، وأنه وريث شرعي للتاريخ اإلسالمي من انحية اإلسالم كدين بيسر ات

أخرية )متاه ميسور مع اإلسالم كـ"أمة" وكدين وكتاريخ(، هو ما يصونه من إمكانية التصرف 
ابلطريقة اليت كان أيملها منه الشيخ القرضاوي. وهي طريقة منفعلة حمتقنة، تقرتن عادة 

أوال مع قوله إننا "حنن أهل السنة األمة اإلسالمية". أبقليات تشعر أهنا مهددة، وتتناقض 
فـ"األمة"، وألهنا كذلك، إطار للتعدد واالختالف، يتعذر توحدها ابلسهولة اليت قد تتوحد هبا 
طائفة جتتهد لطرد االختالف خارجها. ومن املرجح فيما نرى أن أاب اجملد وهويدي والبشري 

ون عن هذا الشعور السين القار، فيما يفكر يتحفظون على كالم القرضاوي ألهنم يصدر 
الشيخ بـ"األمة" كطائفة تستنفر ضد "خطر" قال هو نفسه إن من غري احملتمل حلصيلته أن 

  .تتجاوز مئات أو ألوفا من املتحولني
لكن، إن كان األمر كذلك، فلماذا فات على الشيخ؟ مل تكلم كأنه ممثل لطائفة ال كناطق 

 8د" هلا، على ما متىن لنفسه يف حواره مع جريدة "املصري اليوم" )ابسم "األمة" أو "مرش
(؟ لألمر فيما نرى صلة خبصائص مفهوم األمة يف تفكري الشيخ القرضاوي. 9/9/2008و

  .لكن لندل مبلحوظة اثنية أوال، ألهنا ستساعد على توضيح اخلصائص هذه
ن ي حتفظوا على كالم القرضاوي هم متتصل امللحوظة الثانية بواقع أن املثقفني "السنيني" الذ

أصول قومية عربية، أو ممن يصدرون عن مفهوم استيعايب لألمة جيعل منهم يف آن وطنيني 
مصريني وقوميني عراب و"أممني إسالميني" إن صح التعبري؛ وهم ينزعون اتليا حنو تصور تركييب 

يز عن الغرب االستعماري لألمة يعّرفها بلغة أكثر سياسية واترخيية، ويتمحور حول التما
ومواجهته، إسرائيل خباصة، األمر الذي يضع حزب هللا "أهم قوى املقاومة الوطنية الضاربة 

القليلة اليت ميلكها العرب و)..( الداعم حلركة املقاومة الفلسطينية السنية" )البشري( و"النظام 
ي أيضا(، يضعهما يف قلب الوطين يف إيران املناوئ للعدوان األمريكي اإلسرائيلي" )البشر 

"األمة". وتفجري املسألة اآلن هو نيل من "وحدة األمة" هذه اليت ينبغي أن تبقى جبهتها 
"كالبنيان املرصوص" يف وجه "احلملة على اإلسالم واملسلمني" من قبل أعداء حيوزون أسلحة 
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ة الشقاق والفرقة "أمضى من أسلحة املسلمني جمتمعني فكيف إذا تفرقوا" )أبو اجملد(. و"إاثر 
بني الشيعية والسنة" هو "ما سيؤدي تلقائيا إىل تراجع أولوية الصراع ضد إسرائيل وهتيئة 

األجواء لتوجيه الضربة العسكرية األمريكية ضد إيران" )هويدي(. يف اجململ، ينحاز املثقفون 
حدهتا يف الثالث إىل تصور لألمة يقلل من شأن التمايزات القومية واملذهبية ملصلحة و 

  .املواجهة مع الغرب
الشيخ ابملقابل من أصول إخوانية )اصطبغ تكوينه بعمق ابخلصومة اإلخوانية العنيفة مع 

النظام الناصري(، و"أمته" إسالمية سنية، وسنيته ذات توجه فقهي غالب، استبطنت اعتقادا 
ذهنية الفرقة الناجية  إسالميا "أرثوذكسيا" معاداي لـ"الروافض"، مبّدعا للشيعة، ومؤسسا على

اليت استطاع الشيخ أن يتكلم عليها يف تصرحياته األخرية دون أن يرف له جفن. ومقصده 
األرجح من استحضار حديث "الفرقة الناجية" هو استثارة استنفار سين ضد الشيعة ومنحه 

  .عمقا مقدسا وخالصيا
السياسي له أو يبطنه ويعطيه ويف أمة القرضاوي يتغلب العداء الثقايف للغرب على العداء 

داللة خمتلفة عن العداء القومي للغرب. فهي أمة متمركزة حول "الشريعة"، حبيث أن االبتعاد 
عن الشريعة هو ما ميثل عدواان عليها. وقد ال يكون تلميح البشري إىل كمون "موقف بعض 

صرة السياسة األمريكية دول املنطقة اليت اعتادت أن تنطلق ابسم اإلسالم والسنة واعتادت منا
املناصرة للموقف اإلسرائيلي" قد ال يكون منصفا ملواقف الشيخ الشخصية، إال أنه ال شك 
يف أن املفهوم القرضاوي لألمة يقلل من شأن القضااي القومية والوطنية اليت يوليها منتقدوه 

ه، مع "من "السنيون" جل اهتمامهم، فضال عن أنه مفهوم جيمعه، كما الحظ البشري نفس
عرفوا ابلغلو والدعوة إىل العنف" )يعين على األرجح تنظيمات جهادية من صنف 

  .(...""القاعدة

 

 من األمة إىل الطائفة •
مجاع القول إذن إن أمة طارق البشري وزميليه أكثر مرونة حيال العامل احلديث وأكثر استيعااب 

ة هي تستبطن اتريخ احلركتني الوطنية املصريللتمايزات املذهبية اإلسالمية وتقليال من شأهنا، و 
والقومية العربية، وما فيهما من عناصر حداثية وعلمانية، تنفتح مبدئيا على غري السين وغري 

املسلم، وتعادي الغرب كامربايلية أواًل. فيما أمة القرضاوي منكفئة حيال العامل واحلداثة، 
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بة وتستبطن عداء للحركة القومية العربية أو ري وذات متركز سين جيعلها أدىن استيعابية بكثري.
شديدة حياهلا. وهي لذلك أقرب يف الواقع إىل طائفة، مجاعة مذهبية أحادية اللون تضيق 
ابالختالف عنها وقد متضي إىل حد تكفري املختلفني. وأساس ذلك رمبا هو أن التفكري 

وية لبناء أمة معاصرة، أي الديين، يف أي صورة انتظم، غري مؤهل ليكون إيديولوجية عض
مجاعة بشرية متنوعة األصول واملناهل، لكنها تضمن املساواة السياسية واحلقوقية جلميع 

مواطنيها. هذا يصح على التفكري اإلسالمي السين، بتنويعاته اجلهادية املغالية واإلخوانية 
راهنة ته السياسية الالوسطية، قدر انطباقه على التفكري الشيعي. لكن لعل هذا يستمد دينامي

من كونه مكوان أساسيا لوطنية إيرانية فتية ذات تطلع استقاليل وتوسعي، ومن هتميش عريق 
  .للجماعات الشيعية يف البلدان العربية، لبنان والعراق، وكذلك البحرين والسعودية

ري، الفرق إذن بني الشيخ ومنتقديه الثالثة هو أن "السنية" عندهم، حبكم طابعها األكث
وبتأثري ما سبق أن اندرجت فيه من سياقات سياسية وفكرية ومؤسسية استيعابية وحديثة، 

أضحت أقرب إىل ضرب من احلساسية العامة، اليت تتميز ابالعتدال واملنزع االستقاليل 
والروح التوحيدية. و"اآلخر" الذي تعرف نفسها ابلتقابل معه هو كما قلنا "الغرب 

كا وإسرائيل"، أما أمة الشيخ القرضاوي فال يبدو أن مثة "آخر" ماهوي االستعماري" أو "أمري 
حمدد هلويتها: إهنا تتمايز يف الوقت نفسه عن الغرب كحداثة وكسيطرة، وعن التيارات القومية 

والوطنية العلمانية، وعن اجلماعات املذهبية اإلسالمية األخرى، الشيعة خباصة. وينبغي أن 
املعلوم أن اإلسالم السين مل يكن يعرِّف نفسه اترخييا إال ابلتمايز  يكون هذا مستغراب. فمن

عن غري املسلمني، فيما يتحدد اإلسالم الشيعي ماهواي ابلتمايز عن اإلسالم السين )أو 
"الناصيب"، األمر الذي جيعل مطالب الشيخ القرضاوي الشيعة ابلكف عن شتم الصحابة أو 

نت العقيدة الشيعية(. وعليه يكون سخط الشيخ من احتكار اإلميان ألنفسهم مساسا مب
الشيعة تعبريا عن تدهور الطاقة االستيعابية لإلسالم السين وانكفائه على نفسه كطائفة 

  .تصطف إىل جانب غريها وتنافس غريها وتغار من غريها
لكن كيف حصل أن تطيف الشعور السين رغم طابعه األكثري؟ أساسي يف هذا السياق 

مث الفورة النفطية اليت تلت إخفاق الرد العريب على  1967ركة القومية العربية يف عام هزمية احل
اهلزمية. فمع هزمية احلركة القومية فقدت احلساسية السنية هذه أي تعبري استقاليل، وتصدرت 
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التعبري عنها اململكة العربية السعودية اليت جتمع بني مستوى متدن من االستقاللية السياسية 
ني هوية تقوم على مذهب تطهري متشدد، فضال عن ثراء ريعي كبري. وتشهد كل من وب

مصر واململكة العربية السعودية من جهة، والتنظيمات اإلسالمية من اإلخوان إىل القاعدة من 
جهة اثنية، على خسران احلساسية السنية العربية زمام املبادرة التارخيية الذي كان حتقق هلا 

القومية العربية. مل تكن القومية العربية سنية، بل كان ما حتقق هلا من هيمنة يف  على يد احلركة
مخسينات القرن العشرين وستيناته قد أاتح لإلسالم العريب، وهي سين أساسا، االندراج يف 
تشكيل سياسي وحضاري جديد هو العروبة اليت "اخرتعتها" احلركة القومية ومل تقطفها من 

علت العرب شعبا عاملا اثلثيا مناضال ضد االستعمار من أجل التحرر "الطبيعة". فقد ج
وعامال من أجل وحدته اخلاصة ومن أجل العدالة واملساواة والتقدم، شريكا لشعوب 

"القارات الثالث"، ورفيق كفاح للفيتناميني واهلنود والصينني واألفارقة... ولعل من أخطر 
مل تضطلع ابلطابع املخرتع لألمة العربية اليت هنضت  نقاط ضعف احلركة القومية العربية أهنا

ابمسها. لقد تصور القوميون العرب، الشوام خباصة أكثر من املصريني، أن العروبة ليست إال 
عودة إىل أصل "طبيعي"، إىل "عدانن وقحطان"، إىل "الوليد والرشيد" كما يقول النشيد 

وهي بذلك مهدت الطريق الهنزامها أمام الوطين السوري، أي ببساطة إىل العرق واللغة. 
طبيعة أرسخ، جتاهر بطبيعيتها و"أصالتها": "اإلسالم". اهنارت اهليمنة القومي فانفرطت إىل 
عناصرها، نظم سلطوية استبدادية وشعوب ارتدت إىل مجاعات أهلية، دينية ومذهبية وإثنية، 

ي "أصيل" لتقف على رجليهاوأخذت الفكرة القومية املهجورة ذاهتا تبحث عن سند إسالم .  

فالسنية هي أحد عناصر انفراط احلركة القومية العربية وليست أساسها أو جوهرها. ومن مث 
فإن القول إن القومية العربية غاللة لالنتماء السين غري صحيح. فليست السنية غري عنصر 

ة طبيعية" للسعوديخام يف حركة قومية عربية حديثة، تعارضت أحّد التعارض مع العروبة "ال
مثال. هذا رغم أن املسلمني السنيني العرب كانوا يتماهون بسهولة أكرب مع احلركة القومية 

العربية، يف تنويعتها املصرية خاصة )الناصريون السوريون مسلمون سنيون يف أكثريتهم 
عينات بالساحقة( وأقل يف تنويعتها البعثية، اليت غدت طاردة للشيعة العراقيني مثال يف س

  .القرن العشرين
وفقدان العامل العريب من ذلك الوقت لقيادة حية هو ما أاتح للشيخ أسامة بن الدن أن 
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 .يكون قائدا عربيا وإسالميا كبريا. لقد صعد أسامة بن الدن ألن مجال عبد الناصر سقط
 

  السياسة توحد والدين يفرق •
أسامة بن الدن سقط مجال عبد الناصر فصعد بعده أبقل من جيل جنم .  

واملوجة اليت محلت الشيخ أسامة كانت محلت قبله الشيخ يوسف القرضاوي. إن الفكر الذي 
يتحدث اليوم عن "ملة انجية" و"روافض".. ليس عاجزا عن توحيد العرب واملسلمني فقط، 

  .بل هو متولد بصورة مباشرة عن أزمة القيادة يف جمتمعاتنا املعاصرة
ذن، أخذت احلساسية السنية اليت خسرت تشّكلها العرويب جتنح حنو منذ السبعينات، إ

التطرف، أو تستسلم للتطرف الذي كان منا يف أوساط اإلخوان املصريني يف ظل احلكم 
الناصري نفسه. يشهد على ذلك التنظيمات اإلسالمية مجيعا، خاصة القاعدة والتيارات 

لمون ووسطيتهم املفرتضة. . فاعتدال اإلخوان السلفية اجلهادية، لكن مبا فيها اإلخوان املس
والشيخ القرضاي هو اعتدال ذايت، فيما فكرهم ما قبل احلداثي واملنغلق دون احلداثة حيتفي 
مبثل أعلى أبوي، يتلجلج أمام املساواة بني املواطنني ويقيد النساء ويقمع اجلنسية ويتشكك 

 ة والفرح، ما يعين أنه فائق التطرف مبقاييسيف الثقافة واإلنسانيات والفن وال يراتح للعفوي
العصر. وهو ما يدل يف رأينا على فقد السنيني طاقة اهليمنة واحنباسهم يف دائرة رد الفعل، ما 

يعادل قولنا إهنم تتحولوا إىل طائفة. ولعلنا نستبق خالصة هذا املقال ابلقول إن االعتدال 
رضية دينية، سنية، ال يسعها إال أن تكون السين الوحيد املمكن هو الذي ال يقوم على أ

فئوية أو طائفية يف جمتمعاتنا املعاصرة. وليست إال صيغة أخرى لألمر نفسه أن نقول إنه ما 
من اعتدال ممكن دون نقلة كبرية يف الفكر اإلسالمي، تفتحه على احلداثة )حرية االعتقاد 

ولة/ الدول الوطنية القائمةخباصة( وجترده من مطاحمه السيادية، وذلك يف إطار الد   

وال يربهن املثال اإليراين على عكس ما نقول ألن الشيعية هي أساس القومية اإليرانية اليوم 
بصورة تفوق مبا ال يقاس وضع السنية يف احلركة القومية العربية. لقد استطاعت هذه، وبسبب 

ملسلمني من السنيني(، أن تكوينها األكثري ذاته )أكثرية العرب مسلمون سنيون، وأكثرية ا
تتكلم ابألحرى على "اإلسالم" ال على السنة. ورغم أن إيران وحركتها القومية الصاعدة تفعل 

الشيء نفسه اليوم، تتكلم أيضا على "اإلسالم" ال على الشيعة، إال أن إسالمها ذو متركز 
 شري والتارخييشيعي وفارسي. وهنا نقطة قوته وضعفه يف آن. نقطة قوته ألن املركز الب
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والثقايف للكتلة الشيعية يف العامل إيراين بال منازع. وقد عزز من ذلك نظام صدام الذي مجع 
بني قومية عربية جمردة وطغيان أرعن وطائفية سنية، والذي أضعف النجف ورفع عتبة التماهي 

من  قصى درجةالعريب للشيعية العراقيني... وكون إيران هي املركز الشيعي العاملي حيد إىل أ
االحتكاك بني اإلسالم الشيعي والقومية اإليرانية على خالف ما كان احلال بني اإلسالم 
السين املتعدد املراكز والقومية العربية )لقد ُشكك يف إسالم عبد الناصر والبعثيني، داخل 

ي هجمتمعاهتم ومن قبل مراكز سنية عربية أخرى، السعودية خباصة(. بيد أن املركزية تلك 
ايضا نقطة ضعف اإلسالم اإليراين ألن صفته الشيعية حتد من قدرته على اهليمنة يف اجملال 
اإلسالمي العام. وإذا صح ما يقوله الشيخ عن محالت "تبشري شيعي" منظمة )مال ونفوذ 

سياسي ودبلوماسي وكادر بشري..(، فإنه مؤشر على قصور اإلشعاع الذايت للنموذج اإليراين 
هال على قوت .  

والنتيجة البسيطة )والبديهية، عند التأمل فيها( اليت تنبين على ما تقدم هي أن الوظيفة 
التوحيدية لـ"اإلسالم" ال توجد إال يف صورة غري دينية، قومية أو وطنية، أما ما ميكن أن يوجد 

 ايف صورة دينية فليس إال سنة وشيعة.. أي االنقسام الذهيب. إن تشكيال اجتماعيا اترخيي
أوسع طاقة استيعابية مثل الوطنية والقومية هو ما من شأنه أن يهذب النزعات االستبعادية 
املتأصلة بصورة حتمية يف الدين، فيما من شأن التمركز حول الدين أن يثري النزعات هذه 

حىت ضمن اجملتمع وضمن الدين نفسه. ولو افرتضنا أن احلكم دان لإلخوان املسلمني مثال يف 
ن احملتمل أن تتفجر تناقضات "االعتدال" اإلخواين، ويرتسم سريعا تياران مصر، فم

متخاصمان: تيار وطين مصري ذا توجه إسالمي معتدل )على غرار األساتذة الثالثة، البشري 
وأبو اجملد وهويدي(، وتيار أممي إسالمي متشدد لن تكون مصر غري ساحة جلهاده )ميثل 

احملتمل أن حتول "وسطية" الشيخ دون هذا االنقسام. وكنا يف عليه أمين الظواهري(، ومن غري 
سياق آخر قلنا إن حكما إسالميا يف سورية هو وصفة حمتومة للحرب األهلية. ولو جنح بنا 

اخليال إىل حد تصور أمة إسالمية موحدة، وهذه طوىب اإلسالميني السياسية، فاألرجح أن 
للغات فقط، وإمنا حسب املذاهب الدينية تنقسم فورا ليس حسب الثقافات واألعراق وا

  .أيضا. فمن شأن فرض الدين عنصرا موحدا أن يدفع إىل توسل الدين ذاته عنصر متايز ونزاع
 

 من احلساسيات املذهبية إىل الواقع السياسي •
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إذا كانت أمة الشيخ القرضاوي تبدو طائفة فألهنا فقدت أي مشروع إجيايب اترخييا، ما 
اذب بني حدين أقصيني: عدمية تنظيم القاعدة وتبعية البلدين "السنيني" جعلها موضع جت

األكرب، مصر والسعودية. قد نذكر أن "الصحوة اإلسالمية" اليت حيتفي هبا الشيخ )واألساتذة 
  .أيضا( تلت هزمية احلركة القومية العربية، وهي تستبطن عداء شديدا لتلك احلركة

د وهويدي بديال، أساساً متجددا ملشروع حترري فهل تشكل "أمة" البشري وأبو اجمل
واستقاليل؟ لرمبا الحظنا أهنا أمة تعرف بتمايزها عن آخر )أمريكي إسرائيلي(، أي ابلسلب. 
وحول السلب تتكون هوية وعصبية وطائفة، ال أمة. وانكفاء العرب السياسي وانعدام وزهنم 

ي قطاعات واسعة من خنبهم الثقايف الدويل يعود فيما نرى إىل استحكام السلبية يف وع
والسياسية. وإذا استطاع املستشار طارق البشري، املثقف املصري، أن يصف النظام اإليراين 
أبنه "وطين"، فلنا أن نستدل على مفهوم األمة الذي يصدر عنه. فنحن هنا خارج مفهوم 

النظام اإليراين مواجهة الدول الوطنية ابلكامل هنا. إذ ال تتعدى "الوطنية" اليت يوصف هبا 
عدو "األمة" االفرتاضية اليت ال معادل سياسيا هلا، "األمة اإلسالمية". فماذا عن األمة ابملعىن 
احلديث للكلمة: الدولة والشعب واألرض؟ وماذا عن املواطنة واملساواة بني السكان متعددي 

ميليه. هل السياق ال األداين واملذاهب؟ ال جند كلمة واحدة يف تدخالت عند البشري وز 
حيتمل؟ بل اإلشكالية اليت يصدرون عنها هي اليت ال تسمح بغري تركيز هوسي على الوحدة 
يف مواجهة أعداء. فمن مسات الوطنية السلبية أو "املمانعة" هذه أهنا تعلي من قيم "الوحدة 

لوطنية هي الوطنية" أو "وحدة األمة" اليت ابمسها احتج األساتذة على الشيخ. والوحدة ا
اإليديولوجية اليت لطاملا سوغت االستبداد يف بلداننا، بل وجعلت من التعامي عن امتيازات 
دينية ومذهبية وإثنية، حبجة الوحدة ذاهتا، فضيلة وطنية. وهي يف مجيع األمثلة اليت نعرفها، 

ت الدينية سورية وعراق صدام، وإيران على أرجح تقدير، آلت إىل إعادة إنتاج موسعة للتمايزا
 .واملذهبية الذي يفرتض أهنا تعّرف نفسها ضدها

وليست السلبية اجلوهرية لتفكري األساتذة الثالث منفصلة عن فقدان العرب زمام املبادرة 
التارخيية، واستسالمهم لنزعة املمانعة اليت جتمع بني رفض الكوين ثقافيا وامليل إىل تعريف 

"الداخل" التام. ال معادل سياسيا هلذه الرؤية غري الوطنية بداللة "اخلارج"، مع إغالق 
  .استبداد أبوي، ال خيتلف عن النظام احلايل يف مصر مثال إال ببالغته وحتالفاته اخلارجية
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ومل نعرف من األساتذة الثالثة على أية أمة يتكلمون. فدال األمة يف ردودهم على الشيخ 
ع أن املعين هو "األمة اإلسالمية" اليت مرسل، ال يتلوه ما خيصصه. كل شيء يوحي ابلطب

تبدو حملقة فوق التمايزات القومية وفوق الدول واألقاليم، وابلطبع فوق الطوائف واملذاهب. 
ويف هذه األمة اليت ال تعرف متايزا كل "األقطار" سواء، على حنو ما تكون "مجيع األبقار 

  .سوداء يف الليل" حسب املثل األملاين

ف الشيخ القرضاوي قليال. ولو أنصف نفسه رمبا لتسىن إنصافه أكثر. بعض وهنا رمبا ننص
االنتشار الشيعي يندرج يف خطط سياسية منظمة، تقوم هبا دولة قومية فتية، ال تظهر ثقافتها 
الوطنية شيئا من الود للعرب، ثقافة ودوال. ولو ركز الشيخ على أن "اخلطر يف نشر التشيع أن 

فها اإلسرتاتيجية، وهي تسعىوراءه دولة هلا أهدا إىل توظيف الدين واملذهب لتحقيق  
أهداف التوسع" )حواره املشار إليه سابقا مع "الشرق األوسط"( لكان أكثر إقناعا. فما قد 
يكون خطريا ليس حتول سنيني إىل شيعة، وال اختالفات عقدية قدمية رمبا يناسب تناوهلا يف 

مذهبية حديثة..، بل هو املخاطر اليت قد تصيب السلم  جمامع دينية إسالمية، وال منافسات
األهلي يف بعض البالد العربية، واالستخدام احملتمل للتشيع أداة للسياسة اخلارجية لدولة 

طموحة، إن وافقت سياستها مصاحل الدول العربية املعنية يف بعض األوقات وامليادين فهي ال 
مع مفهوم الدولة السيدة يف كل األوقات. ومن  توافقها يف أوقات وميادين أخرى، وتتعارض

هذا املنظور يتعني أن ينصرف االهتمام إىل النفوذ اإليراين املتصاعد، يف العراق ولبنان خباصة، 
أي يف بلدان فيها أصال كتلة شيعية كبرية أو حىت أكثرية السكان، واألجندة القومية اإليرانية 

ل لسنيني إىل شيعة، وهو حتول ال إشكال فيه ومقدر له اليت حيملها، وليس إىل التحول احملتم
أن يبقى حمدودا حىت لو كان وراءه محالت منظمة. غري أن حتويل االنتباه حنو األجندة 

القومية اإليرانية ومفاعيلها احملتملة على استقرار جمتمعاتنا أو على األوضاع اجليوسياسية يف 
ولية عن معاجلة هذه املفاعيل إىل الدول والسياسيني، اإلقليم لغري مصلحة بلداننا، حيول املسؤ 

  .مث الرأي العام الذي ال يشكل رجال الدين مثل الشيخ القرضاوي غري أحد املعربين عنه

والصفة القومية للنشاط اإليراين هي ما يفضل أال يراه البشري وهويدي وأبو اجملد بسبب 
بني وداخل الدول واجملتمعات، تصمد  مفهوم يتبنونه لألمة خيفي تفاواتت ومظامل كربى

للمقارنة مع التفاواتت واملظامل اليت تعاين منها "األمة" على أيدي أعدائها الذين يهيب 
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  ."األساتذة ابألمة أن تتوحد يف وجههم "كالبنيان املرصوص

ومن أجل أن رؤية هذا الواقع يتعني االنتقال من "أمة" مصمتة ال متايز فيها، ومن مقاربة 
ذهبية وعقدية )املوقف من الصحابة، حديث الفرقة الناجية..( إىل مقاربة سياسية م

وجيوسياسية، أي إىل العامل الدنيوي، عامل الدول واجملتمعات والسياسات واالسرتاتيجيات 
واملصاحل. وهذا عامل ال يستطيع الشيخ ولوجه دون أن جيازف بشرعيته، لكن األساتذة مل 

لولوج هذا العامل ومبارحة تصورهم الرومانسي ألمة ال تعكر صفو  يظهروا استعدادا أكرب
وحدهتا وقائع الدولة السيدة، وفوارق اللغة والثقافة والذاكرة..، وأوضاع اجلغرافيا السياسية 

والثقافية واالقتصادية ... أي كل ما يدخل يف احلساب السياسي العقالين. فهل مثة اقرتان 
ة والثقافية، أي املمانعة، وبني املثالية يف فهم اجملتمعات والدول ضروري بني السلبية السياسي

والعالقات الدولية؟ نرجح ذلك بقوة. إال أن هذا املزيج املمانع، املشرتك بني الشيخ 
  .وأخصامه، ال يعد بغري الصحو على كوابيس مدمرة

 

 ثالث أمم أو أربع: النجاة ملن؟ •
افسة لألمة. املفهوم الذي يصدر عنه الشيخ القرضاوي، واخلالصة أن لدينا ثالثة مفاهيم متن

وهو إسالمي سين )حنن "الفرقة الناجية"(؛ واملفهوم الذي يصدر عنه األساتذة البشري وأبو 
اجملد وهويدي، وهو إسالمي عام أو "أممي" )كل الفرق اإلسالمية انجية(؛ واملفهوم القومي 

مية؛ وإن يكن التطبيق املصري، الناصري، أظهر العريب )كل امللل انجية، إسالمية وغري إسال
نزوعا إسالميا ومهش األقباط نسبيا، بينما كان التطبيق الشامي أقل متركزا حول اإلسالم، 

وأاتح اندماج املسيحيني واجلماعات املذهبية املتفرعة عن اجلذع اإلسالمي كالعلويني 
ابلطبع(. وقد نالحظ ضراب من التكتم  واإلمساعيليني والدروز.. لكنه أقصى األكراد املسلمني

عند الشيخ وعند خصومه األساتذة على البعد العريب لـ"األمة". الشيخ ألن شرعيته مستمدة 
من تصور أمة إسالمية متعالية على القوميات بل معادية هلا، واألساتذة رمبا ألهنم ال يريدون 

  .إاثرة حفيظة إيران
مة كان منفتحا على عصره وساعيا إىل االخنراط واملشاركة ورغم أن املفهوم القومي العريب لأل

فيه، إال أنه غريب مثل املفهومني اآلخرين عن مفهوم الدولة الوطنية احلديثة. ومثلهما أيضا  
كان جينح إىل تعريف تطلعاته ابلسلب، أو مبا صران نسميه اليوم املمانعة. ولعله من هذا 
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اليت ينبغي أال يعلو على صوهتا صوت، فضلها على  الباب فضل الكالم كثريا على املعركة
معارك أدىن جلبة مثل اإلصالح الديين والثقايف والتعليمي، فضال عن السياسي، كان من 

شأهنا أن تصنع من كل فرد أمة، أي مواطنا. واملواطنة أساس مفهوم لألمة مل جيد من يدافع 
ي حييل إىل أرض ودولة وشعب وإىل  عنه يف سجال الشيخ واألساتذة. هو أيضا املفهوم الذ

كياانتنا امللموسة اليت نولد ونعيش ونسجن ومنوت فيها: مصر وقطر وإيران... ولبنان والعراق 
والبحرين والسعودية، واملغرب وأندونيسيا. وخالفا ملا قد يتصور الشيخ ومساجليه فإن الكالم 

نازال عن مطمح يفرتض أنه على أمة مصرية أو قطرية مثال هو عمل ابلغ الطموح وليس ت
يتجسد يف "األمة اإلسالمية" وحدها، أو أقله يف "األمة العربية". فعدا أنه املشروع الذي 
يسنده الواقع )مصر وقطر موجوداتن، ال منزق كياان أوسع إلجيادمها(، فإنه املشروع الذي 

  عن أن أمة جامعةينصب احلواجز األمنت يف وجه الطائفية املهددة بتفجر بلداننا. هذا فضال
تنكر شخصية مصر، أو حىت قطر..، سوف تثري من كل بد مشاعر استقاللية معادية هلا 
عند املصريني الذين يتعاطفون بيسر مع قضااي تتجاوز بلدهم طاملا استقالل بلدهم وكيانه 
حمفوظان. إىل ذلك فإن كسب مصر ال يقتضي حتما خسارة اإلطار العريب الذي نرى أن 

رغوب أن يبقى إطارا للتماهي الثقايف والتعاون االسرتاتيجي واالقتصادي، لكن بني من امل
دول مستقلة. بعبارة أخرى، مثة نوع من تقسيم العمل بني دولنا الراهنة اليت هي وحدها 
أساس املواطنة واملشاركة واملساواة السياسية واحلقوقية، وبني العروبة كإطار لثقافة جامعة 

ي واسرتاتيجي ممكن ومرغوبولتعاون اقتصاد .  

أما األمة اإلسالمية، أو األمة دون ختصيص، فهي قفز فوق الواقع وهروب إىل األمام من 
فشل احلاضر. وهي يف أحسن حاالهتا إحالل ملشاعر القرابة أو األخوة الروحية حمل 

ة. أما يف التضامنات واإلمجاعات السياسية اليت ال تقوم على غريها الدولة الوطنية احلديث
أسوئها فهي صنف من املخدرات اليت هتدر حياة أفراد وجمموعات وأجيال وراء طوىب ماضوية 
ومهية يقتضي حتققها عنفا مهوال، ولن تتحقق رغم ذلك. ولو افرتضنا أهنا حتققت مبعجزة ما 

فستتكشف دون أتخري عن كوهنا كابوسا جيمع بني الطغيان والطائفية. فالطغيان هو دوما 
د الطوىب واصطدام مثاهلا اجملرد ابلواقع احلي املتنوع. والطائفية، أعين التوظيف السياسي ولي

للتمايزات املذهبية، ستغدو وسيلة مقاومة هلذا الكيان الغريب الذي رمبا سيشبه االحتاد 
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السوفيييت من وراء اختالف وتعارض اإليديولوجيات. وفوق الطائفية والطغيان، سنجدان دون 
مواجهة عداوات بني شعوب "األمة" وإثنياهتا، ونزعات استقاللية متشددة ستبحث ريب يف 

من كل بد عن حلفاء هلا يف اخلارج غري اإلسالمي. بدال من هذا املشروع األخرق والعدمي 
علينا ابألحرى أنسنة دولنا الراهنة اليت يضعف الطغيان من التماهي العام هبا وهتددها 

  .الطائفية من كل جانب
لقد أظهر السجال الذي فجره الشيخ القرضاوي أن اإلسالم ليس حاجزا أمام الطائفية. 

ومثال نظام صدام يف العراق أثبت أيضا أن العروبة البعثية ليست حال للطائفية أيضا. وليس 
توزيع جمتمعاتنا إىل جمتمعات سنية وأخرى شيعية غري استسالم أمام الطائفية، وتسليم ضمين 

ا لرجال الدين حصراللشرعية فيه .  

ما ميكن أن ينصب حواجز صلبة يف وجه الطائفية هو التوظيف املادي واملعنوي يف دولنا 
القائمة اليت تشرتك يف اهلشاشة والعنف وتغريب سكاهنا. والتوظيف هذا أيضا ما يوافق 
التحول من تفكري مشوش، هوامي، مثايل فلسفيا ورومانسي اترخييا، إىل تفكري واقعي 

منضبط، يصلح وحده أساسا لعقلنة دولنا وسياساتنا من جهة، ولقيام علم سياسي تراكمي و 
ومثمر من جهة اثنية. وهذا ما من شانه أن يضعنا خارج منطق الفرق والنجاة، واملنطق 

اخلالصي عموما، ويقربنا ابملقابل من منطق املواطنة، أو املساواة بني الناس، يف الدنيا ويف 
وراء متايزاهتم املذهبية والدينية واجلنسية واإلثنيةالدولة، فيما  .  
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