األبعاد الدينية والثقافية يف حتوالت اجملتمعات والسياسات والتوازانت العربية
()1122 -1122


أ.د.اندية حممود مصطفى
مقدمة:

حني انطلقت "نبوءة" هانتجتون عن "صراع احلضارات" بعد هناية احلرب الباردة ،مل هتدأ اجلداالت حول موضع الديين –
الثقايف احلضاري سواء من علم السياسة وعلم العالقات الدولية أو سواء من واقع العالقات الدولية.
أيضا اجلداالت حول موضع
مجيعا ً
ولقد تزامنت هذه النبوءة مع "حمى" جداالت العوملة والنظام العاملي اجلديد ،ويف قلبها ً
جديدا يف علم أو عامل السياسة؛ نبوءة حت مذر
الثقايف والديين من السياسي :نعم أطلق هانتجتون "نبوءة" ومل يقدم "نظرية" تكتشف ً
وتنبه الغرب أنه بعد هناية الصراع األيديولوجي مع "الشرق" بتفكك االحتاد السوفييت ومؤسسات إدارة عالقاته مع حلفائه ،فإن
الغرب ليس مبأمن من أعداء جدد.
وتنبيها بريئًا بقدر ما كان دعوة السرتاتيجية جتدد وتنفخ الروح يف دعاوى وأسس "الثقايف-الديين"
حتذيرا ً
ولكنه مل يكن ً
اليت حلت قائمة رغم تراجعها الظاهر يف لغة العلم العلماين واحلداثي.
فلقد كانت دعوة هانتجتون استنفارية وحتفيزية وليس دفاعية ،ال تعرتف أبمهية شيء جديد بقدر ما تعيده إىل األذهان
أبدا من حساابهتا وأدواهتا هذه العوامل.
وتستدعيه إىل الصدارة من جديد يف اخلطاابت والسياسات الرمسية الغربية اليت مل تسقط ً
ولقد أعطت حالة العامل ،منذ  ،1991مع انفجار صراعات ذات أبعاد دينية–ثقافية مصداقية هلذه النبوءة ،إال أنه كان
لتداعيات هذه النبوءة دورها يف هذه االنفجارات ،وخاصة يف الدائرة احلضارية العربية اإلسالمية؛ ألن "العدو اجلديد" الذي
استدعته النبوءة كان "احلضارة اإلسالمية" ابألساس .وهو األمر الذي أثر على مواقف الغرب واستنفاره أدوات وخطاابت ثقافية
يف إدارة هذه الصراعات كوسائل حلماية مصاحل اسرتاتيجية كربى وأبدوات عسكرية.
وإذا كانت الدراسات السياسية والدولية املعاصرة لتفاعالت هذه الدائرة منذ هناية احلرب العاملية الثانية وحىت اندالع الثورة
اإليرانية على األقل ،مل تعط لألبعاد الدينية الثقافية احلضارية األولوية مقارنة ابألبعاد االيديولوجية والسياسية التقليدية ،إال أن فهم
ودراسة اتريخ العالقات الدولية بصفة عامة واتريخ الدائرة احلضارية العربية اإلسالمية بصفة خاصة ،ال يستقيم ومل يستقم بدون
استدعاء األبعاد الدينية والثقافية واحلضارية لفهم التفاعالت الداخلية واالقليمية والعاملية على حد سواء .وكانت أدبيات
ر
معرب عن هذا التوجه؛ فهي ال تفصل ،مبوضوعية أو حتيز ،بني "اإلسالم" وبني هذه
االستشراق التقليدي واحلديث خري م
التفاعالت ،قدميًا وحديثًا .إ ن دراسة اتريخ هذه الدائرة على األقل منذ القرون الثالثة األخرية ،تبني أن اهلجمة األوروبية احلديثة
 أستاذ العالقات الدولية املتفرغ ،بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،ومدير مركز احلضارة للدراسات والبحوث.
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أبدا من حساابهتا الدوافع واألهداف واألدوات ذات األبعاد الدينية الثقافية للسياسات التدخلية
على هذه الدائرة مل تسقط ً
االستعمارية .فإن املفاصل الزمنية الكربى اليت شهدت االنتقال من قرن إىل قرن (الثامن عشر ،التاسع عشر ،العشرين) مل ختل
أبدا من أتثريات ودالالت هذه األبعاد الثقافية واحلضارية ،الظاهرة بضراوة يف قلب األدوات أو اخلافية واملسترتة
أحداثها الكربى ً
وراء العديد من الدوافع املعلنة من :األرض والثروة واملكانة والسالم واالستقرار ،وتوازن القوة ،واملصلحة.
وهذه األبعاد لعبت دورها ،على األصعدة الداخلية واإلقليمية والعاملية ،وليست النماذج التالية إال أمثلة على ذلك،
الثورات الفرنسية ،واألمريكية ،والبلشفية ،والصينية ،واإليرانية ،ثورات كربى أحدثت تغيريات جذرية داخلية أو إقليمية وعاملية ،يف
دائما من إحداها على
ظل تدافع وتفاعل بني جمموعتني من العوامل :املادية ،واملعنوية .وإذا كانت بعض التفسريات والرؤى تعلي ً
حساب األخرى يف استقطاب ثنائي ،فإن التحليل العلمي من رؤية حضارية إسالمية ينطلق من التفاعل والتدافع بينها ،برفض
هذه االستقطابية الثنائية ويبحث عن منط التفاعل ،وملاذا تعلو إحداها عن األخرى يف مرحلة ما وختبو يف مرحلة أخرى.
()1
وعرب املفصل التارخيي الراهن بني القرن العشرين والقرن احلادي والعشرين ( )8112 -1991شهد العامل حرًاب عاملية اثلثة
من نوع جديد ،تراكمت حلقاهتا ،وامتدت يف أرجاء العامل (القدمي) عرب ثالثة عقود (،)8111 -8111( ،)8111 -1991
( .)8112 -8111فكانت هناية احلرب الباردة؛ وأحداث احلادي عشر من سبتمرب ،والثورات العربية ،أحدا ًاث كربى انتظمت
حوهلا ونتيجةً هلا أزمات وصراعات ساخنة يف دوائر حضارية عدة ،وعلى رأسها الدائرة العربية اإلسالمية.
فإذا كان تفكك االحتاد السوفييت وهناية احلرب الباردة والقطبية الثنائية ،قرب هناية القرن الـعشرين ،قد تمت دون حرب
مفتوحة كربى ،إال أن النظام العاملي يف القرن احلادي والعشرين جيري تشكيل توازانته عرب حرب عاملية اثلثة ،ابلقطعة ،وعلى
عما
التوايل وليس التزامن ،ويف أقاليم العامل ودوائره احلضارية غري الغربية؛ حيث يبدو أن الغرب يقود هذه احلرب حفاظًا على /ود ً
هليمنته "املهددة" املتآكلة عرب العامل يف عصر تتعدد فيه األقطاب ولو اإلقليمية ،وترتاكم التحدايت أمام األحادية األمريكية وأمام
ا لنموذج احلضاري الغريب (الرأمسايل الليربايل) من خارجه ومن داخله على حد سواء .ومن مث فإن نقل أزمات الغرب الداخلية
وفيما بني أعضائه إىل اخلارج ،وأبدوات جديدة يف عصر العوملة ،أضحى معطاة أساسية يف مهمة النظام العاملي وانعكاساته على
دائرتنا احلضارية العربية اإلسالمية بصفة خاصة ،انهيك عن الدوائر اآلسيوية واألفريقية ،والالتينية ،بل واألوروبية ذاهتا .وكل له
وأتثرا.
خصوصياته الدينية والثقافية واحلضارية اليت ليست مبنأى عن السياسة واالقتصاد ً
أتثريا ً
فبعد عقدين من هناية حرب ابردة ( )8111 -1991احتدمت فيهما احلروب األهلية يف البلقان ووسط أفريقيا وجنوب
شرق آسيا ،حيث انفجرت قضااي ومشاكل ذات جذور اترخيية وأبعاد دينية وثقافية أثرت وأتثرت ابألبعاد السياسية والعسكرية
هلذه احلروب ،وبعد تدشني وتفعيل االسرتاتيجية األمريكية العاملية للحرب على اإلرهاب ،جاء الدور على املنطقة العربية وبعد
أزمات وحروب غري متزامنه :أزمة وحرب اخلليج ( )1991 -1991وحصار العراق حىت  ،8111احلرب األهلية يف السودان
وانفصال جنوب السودان ،والعدوان على أفغانستان  ،8111العدوان األمريكي على العراق  ،8112احلروب اإلسرائيلية
وفلسطني احملتلة  ،8119-8112وعقب موجه من الثورات الشعبية السلمية من أجل احلرية والكرامة والعدالة ،شهدت املنطقة
منذ  8118سلسلة حروب أهلية متزامنة ،شديدة الدموية والطائفية يف الشام واليمن وليبيا ،وإن مل تشهد مصر مثل هذه احلروب،
إال إهنا مل تكن مبنأى عن أتثرياهتا وتداعياهتا يف إطار رفع النظام راية "احلرب على اإلرهاب" نيابة عن العامل .فبدالً من أن تدخل
هذه الثورات دول املنطقة مرحلة من التحرير والتحول الدميوقراطي ،سبق وشهدهتا مناطق شرق أورواب وأمريكا الالتينية وجنوب
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شرق آسيا بل ودول أفريقية ،فإذا ابلثورات املضادة تنقلب على هذه الثورات ابسم احلرب على اإلرهاب وحاية الدول القائمة من
االهنيار .وكان من أهم العوامل اليت مكنت هلذه االنقالابت :األوضاع الداخلية واإلقليمية وأتثريات التكوينات القومية واملذهبية
والدينية اليت أينعت على شكل سليب وتنامت تدرجييًا منذ1991وبرعاية خارجية.
وقبل رسم خرائط األدوات واجملاالت والنماذج اخلاصة بتأثريات هذه األبعاد وتداعياهتا على اجملتمعات العربية ،جيدر ابتداء
تقدمي توضيح بشأن املقصود هبا يف هذه املرحلة (.)8112 -8118
إهنا ليست أدوات تدخل خارجية يف نطاق مؤامرة على األوطا من ولكنها تثل تربة داخلية حتولت فيها التعددية والتنوع
الرشيد ،الذي ازدهرت يف ظله احلضارة اإلسالمية ووصلت إىل ازهى عصورها ،إىل ثنائيات استقطابية صراعية مدمرة (ألسباب
عديدة داخلية ابألساس؛ على رأسها :تراكم الفهم املشوهم لإلسالم بفعل اجلهل والفقر ،وأدوات االستبداد ابلعقول والتضيق على
احلرايت ابسم الدين خدمة للحكام)...،؛ وهي الرتبة اليت سهلت ،عرب التاريخ احلديث لألمة ،ظهور وتنامي وتعمق واتساع
التدخل اخلارجي والتداعي على األمة ابستخدام هذه األدوات الثقافية وغريها ،على حنو أسرع بوترية الضعف واالحندار واالنقسام
واالستعمار والتبعية .ولقد أضحت هذه الرتبة اآلن تنضح بفجاجة مبا وصلت إليه العداءات املفتوحة داخل األوطان بني املذاهب
وحكاما وخنبًا وحركات) خالل الثورات املضادة ؟
والقوميات واألداين :فماذا فعلنا أبنفسنا ألغراض سياسية (مواطنني،
ً
ومن انحية أخرى :صراعات القوى السياسية الداخلية املتحاضنة بقوة اآلن مع قوى التدخالت اخلارجية يف شكل
حتالفات وحتالفات مضادة أضحت ذات آاثر دينية وثقافية واجتماعية خطرية تتغذى من أمراض الرتبة القائمة لدرجة ال هتدد
أيضا بل وجود األمة برمتها يف قلب العامل.
أنظمة ً
ودوال فقط ،ولكن هتدد األوطان ً
()8
حتاضن الثورات املضادة من الداخل واخلارج :جماالت وأدوات انفجار العصبيات والطائفية :ورغم أن الثورات البد أن
أيضا يف شكل الصراع بني
تستثري األبعاد الثقافية ،سواء على مستوى الدوافع أو األهداف أو األدوات والنتائج ،وعلى حنو يتجلى ً
قوى الثورة والقوى املعادية هلا ،إال أن الثورات الشعبية العربية شهدت عند انطالقها ( )8111التحام القوى السياسية خمتلفة
التوجهات الفكرية واأليديولوجية من أجل "احلرية والعدالة"؛ ولكن سرعان ما وجدت الثورات املضادة كعادهتا –ضالتها -يف
هشاشة الصفوف الداخلية لقوى هذه الثورات واختالفاهتا الدينية والثقافية والعسكرية والسياسية ،وكما يقول لنا التاريخ ويعلمنا –
من واقع خربة ثالثة قرون سابقة -فإن القوى املضادة للثورات ال تتمكن من الداخل إال بقدر مساح هذا الداخل.
أيضا
ومن انحية أخرى ،بقدر ما تكون حالة الداخل حم مد ًدا لقدر وطبيعة أتثري القوى املضادة ،بقدر ما يتأثر هذا الداخل ً
وبدوره من التغذية املرتدة ،متدخالت هذه القوى على كافة املستوايت ،وخاصة الثقافية واجملتمعية.
إال أن األمر يف املرحلة الراهنة كان أكثر خطورة على كافة النماذج العربية العتبارين:
الفج والظاهر علينا وبفجاجة غري معهودة بني قوى الثورة املضادة يف الداخل واخلارج ضد
 -1التحالف االسرتاتيجي م
الشعوب وتطلعاهتا ،فلقد أضحى بقاء النظم متآكلة الشرعية رهنًا ابملساندة اخلارجية.
 -8انفجار حروب دموية متزامنة عرب طول املنطقة وعرضها ،أبيدي أهل الدول؛ أو مبعىن أصح أهل الطوائف واملذاهب
والقوميات والفصائل املتناحرة ،ويف ظل رعاية ومباركة من النظم املتكلسة -امللكية منها أو العسكرية -املتهافتة على
احلماية من اخلارج .ومل يعد هذا اخلارج هو القوى األوروبية أو الوالايت املتحدة أو روسيا أو الصني فقط ،ولكن
أضحت إسرائيل يف صدارة هذه القوى اليت تتهافت على طلب مساندهتا النظم املتهاوية أمام ثورات شعوهبا –السلمية
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منها أو املسلحة -ولذا اكتسبت هذه النظم إىل جانب صفة االستبداد والظلم صفة اخليانة والتصهني وجبالء غري خم مفي
أو مسترت.
بعبارة أخرى ،أضحى املستهدف ،يف هذه املرحلة سواء من جانب الثورة املضادة من الداخل أو اخلارج ،هو "الشعوب"
وليس النظم أو النخب السياسية املتصارعة ،الشعوب جبمعياهتا وحركاهتا وتنظيماهتا املعربة عن ذاهتا احلضارية اإلسالمية (بتنويعاهتا
املذهبية والقومية والدينية) ،واليت تستند إليها حايةً هلذه الذات وحبثًا عن جتديدها وتفعيلها من أجل النهوض احلضاري من
جديد .وليس هناك أخطر من اهلجوم على الشعوب وقت احلروب ،ويف مراحل االنتقال ،حني تتدافع القوى من أجل املكاسب
السياسية الضيقة بذريعة حاية املصلحة واألمن القومي وحاية الدولة.
وانعكست طبيعة هذه املرحلة الراهنة على تشابك وامتزاج وتداخل وتقاطع جماالت وأدوات الثورة املضادة من الداخل مع
نظائرها التدخلية اخلارجية ،ومجيعها موجهة للشعوب ابلدرجة األوىل ،ومجيعها ذات أبعاد دينية وثقافية تلتحف هبا أو تتجمل
املصاحل السياسية للنظم وحلفاءهم من اخلارج .ذلك ألن خربة التواريخ االجتماعية والسياسية هلذه الشعوب تبني أمهية مرجعية
الدين لدى هذه الشعوب ،ولذلك تكونت حتالفات بني خنب علمانية وعلماء سلطان ،وأذرع إعالمية ورجال أعمال ،وبني رأس
النظم من العسكر؛ خدمة ملصاحل هذه النظم يف البقاء ولو مبساندة خارجية.
وكان قلب هذه العملية توظيف الدين ودعوات جتديد اخلطاب الديين إلعادة تشكيل الصورة الذهنية للناس عن اإلسالم
وعالقته ابحلياة وعمن ميثل اإلسالم دون غريه (اإلسالم الرمسي) ،وذلك خدمة ألهداف سياسية تتصل ابلصراع على السلطة مع
احلركات املعارضة بصفة عامة (وصم العلمانية ابإلحلاد) ومع احلركات السياسية اإلسالمية بصفة خاصة (وصمها ابإلرهاب
واخليانة واللعب ابإلسالم إلسقاط الدول .)...فرغم أن الثورات الشعبية السلمية كانت وطنية جامعة وحاضنة لكافة التيارات إال
حادا إسالميًا -علمانيًا اختذ أشكاالً خمتلفة من وطن إىل آخر .وازداد هذا االستقطاب حني
أن مسار هذه الثورات َبني
استقطااب ً
ً
كشفت مسارات الثورات-سواء السلمية أو املسلحة– عن صعود احلركات السياسية اإلسالمية ابالنتخاابت أو احلركات املسلحة
(التكفريية أو غريها) .ومن هنا أضحى التساؤل الكبري هو :هل الثورات املضادة ضد الدميوقراطية أم ضد اإلسالمية؟ أم ضد
دميوقراطية أتيت ابإلسالميني؟ أم ضد دميقراطية وإسالمية تعصف ابلعسكر ومراكز القوى املالية والسياسية التقليدية؟
ولقد تعددت جماالت وأدوات إدارة الساحة بتوظيف الدين ،ومنها:
 شيطنة احلركات السياسية اإلسالمية اليت صعدت ابالنتخاابت ووصمها ابخليانة وعدم الوطنية واإلرهاب واخلطورة على
اإلسالم؛ ألهنا توظفه يف السياسة ،وللوصول إىل السلطة ،سلميًا أو عسكرًاي ،لتكوين دولة دينية تعصف ابلدولة
القومية.
 تزكية الفرقة واالنقسام بل والصراع بني روافد التيار اإلسالمي (الصوفية ،السلفية ،اإلخوان ،اجلهاديني) وذلك بدعم
تيار يف مواجهة آخر على حنو ج َسد الصورة املتشرذمة عن اإلسالمية.
 السكوت عن صعود حركات إسالمية مسلحة شيعية (احلوثيني) مناوئة حلركات إسالمية سلمية سنية (حركة اإلصالح
يف اليمن) ،وابملثل السكوت عن صعود حركة إسالمية سنية مسلحة يف العراق (دولة إسالمية يف العراق) مناوئة لدور
الشيعة املتصاعد والتدخل اإليراين يف العراق.
 تعبئة فتاوي علماء السلطان ،لدرجة قد تصل (كما حدث يف السعودية) إىل انقالابت يف الفتاوي لتربير مسار سياسي
داخلي وخارجي ،وكذلك تربير التغريات اجملتمعية املفروضة من أعلى وفجأة.
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 عسكرة الثورات بذريعة حماربة اإلرهاب والتصدي للنفوذ اإليراين ،وذلك بتمويل مجاعات إسالمية مسلحة جرى
توصيفها بكوهنا متشددة مث إرهابية (حالة سوراي) أو يشن حرب مفتوحة حتت مظلة حتالف دويل عريب على اليمن.
 مراقبة هجمة قوى علمانية على "اإلسالمية" بصفة عامة وليس احلركات السياسية اإلسالمية فقط ،والسكوت عنها
أحياان أخرى( :اهلجوم على األزهر ،اجلمعيات اإلسالمية ،مهامجة مظاهر التدين ولو الشكلية وخاصة
أحياان وضبطتها ً
ً
احلجاب ،التطاول اجلاهل على الرتاث .)..فعلى سبيل املثال حني جتد حالة حتالف معلنة بني قوى علمانية والنظام
ظاهرا وجلَيًا بني رائسة الدولة املدنية والتيار العلماين (تونس).
العسكري (مصر) جند حتال ًفا ً
 سياسة اإلهلاء للناس ،من خالل األزمات املفتعلة على رسائل التواصل االجتماعي أو من خالل األذرع اإلعالمية.
أيضا فريسة حروب اجليل الرابع اليت تقودها النظم يف
فبقدر ما ميثل الناس ضحااي "احلروب املسلحة" بقدر ما يقعون ً
داخل دوهلا بنفسها وضد مواطنيها رغم ادعاء هذه النظم أن دوهلا تتعرض -بفعل مؤامرات خارجية – حلروب اجليل
الرابع.
وأتثرا هبا:
ومن أهم جماالت وأدوات قوى الثورة املضادة من اخلارج ذات التأثري على األبعاد اجملتمعية ً
وسرا،
 املراقبة وإعطاء الضوء األخضر لالنقالابت العسكرية ضد الثورات والسكوت عنها إن مل يكن دعمها عالنيةً ًواملوافقة على ذريعة النظم املعلنة إلجهاض الثورات السلمية واملسلحة على حد سواء ،وهي :حماربة اإلرهاب واحلفاظ
على الدول وحاية أمن واستقرار العامل.
 التالعب ابجلماعات والكياانت القومية (ترك ،كرد ،عرب) أو املذهبية (سنة وشيعة) ضد بعضها البعض ،على سبيلاملثال :مساندة الوالايت املتحدة األمريكية للشيعة يف العراق على حساب السنة معارضي االحتالل األمريكي،
السكوت على منو احلوثيني يف اليمن ملواجهة القاعدة من انحية واإلصالح من انحية أخرى .اللعب األمريكي بورقة
أكراد سوراي يف مواجهة تركيا ،التنسيق الروسي األمريكي حول أدوار تركيا وإيران رغم ما يعلناه من مواجهة بينهما على
مستقبل نظام األسد.
ظهورا واستمر ًارا؟ من وراء تويلها وتسليحها وامتداداهتا خارج العراق مث خارج سوراي إىل أورواب وآسيا
فمن وراء داعشً ،
وأفريقيا؟؟!
طبعا) وعدم القيام
 منظومات بيع السالح :ملن؟ وإىل أين؟ يف مقابل إعالن عدم التدخل العسكري املباشر (عدا روسيا ًابلضغوط السياسية الالزمة لوقف احلروب؛ وذلك ألن حساابت املصاحل واملكاسب واخلسائر تقتضي -وفق منطق
القوى الكربى -أن يتم حسم املعارك عسكرًاي أوالً قبل أن تبدأ التسوايت السياسية.
 الضغوط على األنظمة احلليفة أبوراق املعارضة ضدها ،سواء احلركات املسلحة أو غريها ،سواء من أجل حتقيق مكاسبمباشرة أو فرض تغيريات داخلية على بعض الدول ،فمثالً :رفض أورواب والوالايت املتحدة األمريكية إعالن اإلخوان
مجاعة إرهابية ،على عكس روسيا ،ضغوط روسيا على إيران بشأن تقييد وجودها ودورها العسكري يف جنوب غرب
سوراي امتثاالً إلسرائيل وللتنسيق الروسي األمريكي ،احلملة الدولية –الرمسية وغري الرمسية -ضد انتهاكات القوات
السعودية واإلماراتية يف اليمن ،رغم استمرار الدعم األمريكي للدولتني يف املواجهة مع إيران ،ويف املقابل تثل ورقة
املساندة يف وجه التهديد اإليراين للسعودية ورقة أمريكية راحبة ،استنزفت مبقتضاها املليارات السعودية (واخلليجية) لشراء
السالح أو أصول أمريكية ،انهيك عن املبادرة إبعالن سريع ومفاجئ لتغيريات داخلية جمتمعية وسياسية ترضى عنها
وتطلبها منذ زمن "الوالايت املتحدة األمريكية".
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 تغذية االنقسامات فيما بني الدول العربية وبينها وبني دول جوارها احلضاري ،حول سبل التعامل مع الثورات والثوراتاملضادة ،وأبرز مثال :ما يسمى "حصار قطر" منذ يونيه  ،8112االختالفات بني مصر والسعودية واإلمارات وبني
دول مشال أفريقيا حول سبل حل األزمة يف ليبيا ،ويف حني أتخذ إيران جانب نظام األسد واالنقالب احلوثي على الثورة
أيضا سياسات مصر
يف اليمن إال أهنا ترفض حصار قطر ،ويف حني ترفض قطر وتركيا حصار إيران فهما يرفضان ً
واخلليج جتاه ليبيا والقرن األفريقي وابلطبع سوراي ...وهكذا دواليك.
وتتد آاثر جممل هذه السياسات إىل قلب اجملتمعات ونبض شعوهبم فهم وقود احلرب ووقود التسوايت ،بقدر ما ميثل
خنبهم وساساهتم ،يف أعلى هرم السلطة ،لوردات احلروب وحمصلي املكاسب حتت الذريعة املتهالكة؛ وهي حاية الدول وحاية
األمن واملصلحة القومية ،اليت تتطابق مع بقاء ومصلحة رأس النظام.
()2
تكشف السنوات التالية على اندالع الثورات عن جمموعة من النماذج اجملتمعية اليت جتسد تداعيات أدوات الثورات
املضادة وجماالهتا ذات األبعاد الدينية والثقافية ،فبقدر ما كانت تربة هذه اجملتمعات ابنقساماهتا السياسية واملذهبية والدينية
والقومية ،تربة خصبة هلذه األدوات التدخلية اإلجهاضية للتغيري بقدر ما ترتب عليها تداعيات زادت من حال هذه اجملتمعات
سوءًا على سوء وعلى النحو الذي أفرز الصيحة التالية:
إىل أين املآل هبذه اجملتمعات؟
 منوذج اجملتمعات املتشرذمة املنهكة املنتهكة بفعل احلروب الدامية اليت حيارب فيها اجلميع ضد اجلميع يف ظل ضبابية
العدو والتهديد ،وتداعيات هذا النمط من احلروب على تاسك األسر ،ومستقبل جيل كامل بدون تعليم وصحة وأمن،
االستقطاابت العدائية ،أزمة اهلوية ،وأزمة االنتماء لوطن أو ألمة بل ولإلنسانية.
 منوذج اإلفقار ،فحىت يف اجملتمعات اليت مل تدمرها احلروب املفتوحة ،تتآكل قدرات أفرادها وجمموعاهتا ،بسياسات
اإلفقار ،وهي منطان :منط مفروض من اخلارج "روشته صندوق النقد الدويل" الالزم تنفيذها ليتم إقراض النظام وعدم
إعالن افالسه ،وهي روشتة متحيزة ضد حمدودي الدخل أو الطبقة املتوسطة انهيك عن الفقراء ابلفعل .النمط الثاين
من سياسات اإلفقار ،مرده انعدام الرؤية االسرتاتيجية عن التنمية الفاعلة الرشيدة اليت تصب يف عافية كل قطاعات
االقتصاد واملال وتعم نتائجها على كافة الناس ،وال تظل قاصرة على القطاعات الريعية اخلدمية للطبقة الرأمسالية الطفيلية
(وليس الصناعية أو الزراعية).
 منوذج إحكام العسكرة للسياسة واالقتصاد وللمجتمعات والدولة ،و ًأدا للحركات الشعبية أو السياسية املدنية أو
اإلسالمية ،اليت انتظمت من أجل احلرايت واملدنية وضد الفساد والتبعية؛ وذلك بذريعة حماربة اإلرهاب من انحية،
واحلفاظ على الدول من االهنيار من انحية أخرى ،ومبربر أن الشعوب ال تقدر بعد على أعباء االختيار احلر يف ظل
دميوقراطيات مباشرة تعددية تنافسية.
 منوذج العلمانية الفجة ،أو العلمانية املتحولة ،منوذج اإلسالم العلماين أو املدين أو احلداثي (كما يصفه العلمانيون)
بقيادة علماء السلطان الذين حيبسونه من انحية يف نطاق شعائري حمدود بني جدران املساجد يف ساعات حمددة وعرب
أبواق إعالم علماء السلطان ،وينزعون عنه -من انحية أخرى -خصائصه الشاملة كنظام للحياة ،ودافع ملقاومة الظلم،
دفاعا عن األرض والعرض والكرامة والدين ،ومناطًا للقيم واألخالق الفردية واجلماعية
وحمفز على اجلهاد ضد األعداء ً
واإلنسانية ،وجيردونه من انحية اثلثة من إمجاع أهل السنة واجلماعة حىت ولو فيما هو معروف من الدين ابلضرورة
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ووقرت عليه تقاليد األمة أو جاء يف أحكام قطعية ،مثل( احلجاب ،املواريث ،احلرايت ،عالقات املرأة والرجل خارج
الزواج ويف اطاره ،األخالق والقيم ،العدالة).

 منوذج التصهني الكامن :املتمثل يف عدم االنتفاض ضد تصفية القضية الفلسطينية متمثلة ابألساس يف هتويد القدس
واألقصى ،وإعالن إسرائيل دولة يهودية ،وعدم االعرتاض على سياسات التحالفات اجلارية بني النظم العربية وإسرائيل،
بل والسكوت املخذي على التداعيات الإلنسانية حلصار غزة املستمر ،بذريعة إرهاب حاس وبتهديدها أمن سيناء
وحتالفها مع إيران.
 منوذج الالمباالة أو االستكانة أو اخلوف ،أو اليأس واإلحباط؛ اليت حتول دون حراك شعيب ضد كل النماذج السابقة من
الطائفية ،العسكرة ،الرأمسالية املتوحشة ،التصهني ،واليت ترجع مجيعها إىل اغتصاب كرامة "اجملتمع" ونزع قدراته
وإمكانياته التنظيمية والتجميعية ،وجتفيف موارد العمل األهلي واإلغاثي احلر والفاعل ،مل يعد األمر جمرد عدم تكني
اجملتمع كما جيب لرقابة السلطة العليا يف الدولة وترشيدها من خالل معارضة سلمية مدنية حرة ،ولكن وصل األمر إىل
خنق اجملتمع وإسكاته بعد "موت السياسة" أو وطأة احلروب الدامية أو وطأة آتمر النظم مع اعداء األوطان واألمة.
ويف خاتة القول جيدر التوقف عند األمرين التاليني:
 -1ابلنظر إىل النماذج السابقة من التداعيات اجملتمعية ،جيدر القول إهنا ال تعكس قضااي فجائية أو حتولية بقدر ما تثل
مسائل جديدة لنفس القضااي املمتدة ،ختتلف ابلطبع ،مقارنة مبا سبقها من مسائل ،من حيث الدرجة والعمق واالتساع،
انهيك ابلطبع عن اختالف السياقات الزمانية وأتثرياهتا.
ظهورا ،أنه
وجها آخر أقل ً
 -8ال تثل هذه النماذج إال وجه العملة "السليب" ،وإن كان األكثر ترو ًجيا إال أنه للعملة ً
ملعاان وأقل ً
تعبريا عن األمل يف مستقبل التغيري وضرورة التفاءل إبمكانية حدوثه ،ولكن انطالقًا من جتديد يف الفكر
األقوى واألكثر ً
والثقافة والسلوك ،وففي قلبهم "فهم اإلسالم" ،ابتداء ابلفرد والسرة واجلماعات ،نواة جملتمعات متمكنة رشيدة تقدر على
وصوال إىل قمة هرم هذه السلطة.
"التغيري احلضاري" :ابتداء من أعلى رأس السلطة أو ابإلصالح التدرجيي ً
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