
١ 

אאא 

 لماذا نتحاشاه والى متى؟: الخطاب الديني السلفي

 )مناقشة في مأزق العروبة واإلسالم(

 مسعد عربيد

)١( 

 

 دور الجبن في تخريب الوعي: خطابنا وواقع الحال 

لم تتقدم المجتمعات البشرية عبر التاريخ إال         
عندما واجهت االسئلة الصعبة والتحديات الكبيرة، واستجمعت 

هكذا آانت . القدرة على طرحها والبحث عن إجابات لهاالجرأة و
حالة العرب عند مجيء االسالم، وليس االمر مختلفًا في واقع 

 . مجتمعاتنا العربية الراهن

إال ان المجتمعات لم تقدم إجابات حاسمة وقطعية         
للقضايا واالسئلة الكبيرة إالً بعد مخاضات طويلة أثمرت انجازات 

. اهمت في النقلة النوعية ـ في القفزة الى االمامتراآمية وس
ولم يكن لهذا ان يتحقق إال بفضل شجاعة مفكريها وجرأة مثقفيها 
ومتنوريها وإقتحامهم ساحات النضال الفكري واالجتماعي 
والسياسي، وهذا أمر ال يقدر عليه سوى المثقف الملتزم، 

عات التقدم هكذا، أحرزت هذه المجتم. العضوي، الثوري والمشتبك
ولن يشكل المجتمع . والتطور والتنمية التي نشهدها اليوم

العربي حالة استثنائية أو خروجا عن القاعدة من حيث آونه 
عرضة هو أيضا، آغيره من المجتمعات، لمواجهة مناخات وتحديات 

 . وقوانين عامة تتحكم في مسيرة هذه االنسانية

ن واقع الحال في انطالقا من هذا المنظور، نجد ا        
مجتمعاتنا العربية، لربما يشكل مفارقة صارخة ومفجعة وذلك 
ألننا لم نصل بعد الى مرحلة مواجهة األسئلة الكبرى التي 

إن الواقع، مثل . يفرضها الواقع بصراحة وصرامة آي نجيب عليها
التاريخ، ال يرحم وال ُيعفي من طرح االسئلة الكبرى والجهد 

بل لعله ـ أي الواقع ـ أسوأ بكثير و . يهاالحثيث لإلجابة عل
ذلك الننا لم نستجمع بعد الجرأة والصدق في مواجهة هذا الواقع 

 . وما فتئنا نهرب دومًا الى االمام

االجتماعي والثقافي والسياسي، (ما زال خطابنا         
القومية، : ، بفروعة الرئيسية الثالثة)ناهيك عن االقتصادي
مية، واليسارية ـ االشتراآية، يتخبط في والدينية ـ االسال

دهاليز االختالطات الفكرية ومتاهات الضياع التي ال تخفي، في 
وما زال خطابنا حتى عندما يومىء . حقيقة االمر، جبنه ومواربته

. برأسه أحيانا، يعود لكي يتوارى من جديد في االزقة المظلمة
حوال والسباب إال ان المأزق الحقيقي لهذا الخطاب، في آل اال
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مختلفة، يتجلى ال في عجزه عن القيام بدوره فقط وإنما في فشله 
حتى في أداء الجزء التحريضي والتثقيفي منه، وهنا بالذات 

إن هذا الخطاب ال يكتف . تكمن محنة تخريبه للوعي الشعبي
بالتخاذل والتواطئ والمواربة بل إنه يعمل تشويهًا وتدميرًا في 

خطاب فئوي متصارع في ذاته بعيد عن منطق و إنه . وعي شعوبنا
ألسنا . مفهوم التحالف التاريخي ومتبن لعقلية االقتتال األبدي

 في هذا نوفر على العدو ما عليه القيام هو به؟

 االرهاب الفكري

ينتاب الباحث في تناوله للخطاب الديني، وخاصة         
لكتابة السلفي منه، الكثير من الحذر والحيطة حيث تصبح ا

عملية مرتبكة وملتوية تحبس األنفاس، آما يصبح طرح القضايا 
لقد مأل خطابنا آل أجواءنا، . أمرًا محفوفًا بالمحاذير والمخاوف

إعالمنا، صحفنا ومواقعنا االلكترونية وفضائياتنا، إال انه، وهو 
 لماذا؟. االهم، ظل حبيس عجزنا وخوفنا واسير ما لم نقله

ي ذلك يعود الى هذه الطبيعة القمعية هل السبب ف        
لألنظمة والحرآات السلفية والخشية من انتقامها، أوهو الخوف 
من النقد السلبي وإساءة الفهم والتأويل؟ او ربما هو هذا 
القلق من أن ال تصل الفكرة آما هي الى القارىء بكامل ضوحها 

 ونقائها من دون تشويه او اجتهاد؟ 

على االقل في جزء منه، ان الكثير  هل السبب، او        
من المفاهيم التي تتناول هذه القضايا قد ُأهملت منذ عقود 
وشُوهت في ذهن القارئ وتراجعت في آثير من االحيان الى المواقع 
الخلفية في مخزون ذاآرته ووعيه لتحل مكانها مفاهيم ظالمية 

ا تشهد تدعو الى إلغاء اآلخر وتكفيره وربما إبادته الجسدية آم
الجرائم االخيرة في آنائس مصر والعراق والتهديدات العلنية 
بالمزيد؟ إن إلغاء اآلخر يبدأ من إلغاء فكر لفكر وحزب لحزب 

 .ليغوص بعدها في نفس الفكر والحزب

لقد تحولت الكثير من المفردات والمصطلحات          
في حياتنا الفكرية " تابوات"التي اعتدنا تداولها الى 

ثقافية حيث اليجرؤ الكثيرون عن التلفظ بها، وإن فعلوا وال
أذآر على سبيل المقاال ال الحصر . فبكثير من الحيطة والحذر

الدين، الديانة، االيمان، العقيدة، التدين : آلمات مثل
في المقابل، اصبح الكثير من هذه المفردات . الخ....واألمة

وء الفهم وذلك اذا بشتى التأويالت وس" مشحونة لما فوق طاقتها"
 .لم يتوفر لدى القارئ االلمام بها وبدالالتها

قد تثير هذه االسئلة لدى الكثيرين تصادمًا         
مباشرًا مع بعض المفاهيم والمفردات التي استخدمتها، وليس هذا 
اال دليالً اضافيا على الحضيض الذي وصلت اليه حالتنا في تسفيه 

بين مطرقة االرهاب الديني  المفاهيم والقيم وقمع العقل



٣ 

אאא 

العقيدي، /والحزبي) التطرف السلفي والتعصب الديني والطائفي(
وسندان االنظمة العربية العميلة التابعة للغرب الراسمالي ـ 
االمبريالي والصهيونية الراعين الفعليين للتيارات والحرآات 

 . السلفية المتطرفة

والفكر، ارهاب إن هذه المكونات االرهابية للعقل         
الدولة وارهاب السلفيين االصوليين، وارهاب الغرب الراسمالي ـ 
االمبريالي والصهيوني، هي التي تصنع المناخ الذي يحيط بنا من 
آل جانب ويقيم من حولنا حواجز الحيطة والخوف والحذر، فكيف 
يتسنى إذن إعمال العقل والمنطق والجدل والحوار الحر او حتى 

موضوعية لهذه القضايا؟ حتى الدقة في اللغة المقاربة ال
والمفردات والمصطلحات أصبحت مستحيلة مهما توخينا الحرص في 

 .استعمالها

ماذا نقول للجيل الناشئ من الشباب العربي الذي         
ترعرع في مناخات االرهاب الفكري والتلقين السلفي المتطرف 

ا السياسية وتحيط به الحرآات السلفية بكافة امتداداته
واالجتماعية والدينية التي تدعو الى إجتثاث اآلخر وإلغائه 

 سياسيًا وايديولوجيًا واجتماعيًا وثقافيًا وحتى جسديًا؟

أليس هذا الجيل معبئًا ومهيأ للنفور من مفاهيم         
التآخي ورفض العيش المشترك وبناء الوطن الواحد بكافة أديانه 

 وهو الجيل الذي لم يعش تجارب وثقافاته وإثنياته؟ آيف ال
ونضاالت بناء الوطن القومي والوحدة العربية وإنما سادت في في 

التي هيمنت ) ان صح التعبير مجازاً " (القومية الدينية"زمنه 
هو " القومية الدينية"وما اقصده ب. على عقول الناس وقلوبهم

حصر  انه، في ظل هيمنة االيديولوجيات السلفية االسالمية قد تم
القومية في أتباع دين واحد، االسالم، آما تم تجاهل بل معاداة 
القومية العربية واألمة العربية بتحويل أتباع الدين إلى امة، 

أما مختلف األمم . االمر الذي لم تبتلي به سوى االمة العربية
إيران (المسلمة أو التي يعيش فيها مسلمون، أآثرية او أقلية 

. قت على قومياتها وبقي مسلموها مسلمين، فبقيت وأب)مثاالً 
والحقيقة ان هؤالء لم يدرآوا وال يريدون ان يدرآوا أن قوة 
اإلسالم هي في قوة العرب وليس في معاداة األمة والقومية 

 . العربية

أليس هو الجيل الذي نشأ على إختالطات فكرية         
مر واصبح أصابت مفاهيم الدين والوطن واالمة، فالتبس عليه اال

وطنًا؟ ألم يعش هذا الجيل " الدولة الدينية"الدين قومية و
بسبب هذا آله خارج السياق التاريخي ـ االجتماعي لتطور 

 مجتمعاتنا ومكوناتها الحضارية والثقافية والقومية؟
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 غياب الحزبية العربية العلمانية

يقع وهن الحياة الحزبية العربية العلمانية في         
فامام تساقط : هذا الخلل ويشكل احد اسبابه الجذريةمرآز 

منذ ) ايديولوجيًا وسياسيًا وتنظيمياً (الحرآة الحزبية العربية 
، وعالميًا منذ االنهيار السوفييتي في مطلع تسعينات ١٩٦٧هزيمة 

القرن الماضي، تصاعدت في اوطاننا الحرآة الحزبية الدينية 
تصب جام حقدها وعدائها لتمأل الحيز االجتماعي والسياسي ول

 أليس هذا ما نشاهده حيثما التفتنا؟. للعرب وللعروبة

أحزاب قومية ويسارية واشتراآية وعلمانية تهاوت         
ببرامجها وقياداتها وبنيتها التنظيمية لتحل محلها احزاب 
دينية اسالمية تحتكم الى الدين في رؤيتها وطروحاتها ومواقفها 

والجماهيري لتجيّره في خدمة سياساتها  وتحصد الدعم الشعبي
 .وغاياتها

أحزاب هوت بعدما آانت تحتضن آافة المكونات         
الدينية والثقافية واالثنية المتنا، فتجد العربي ـ المسيحي 
والمسلم ـ مؤسسًا وقائدًا في البعث العربي والناصرية وحرآة 

ب إنزاحت أحزا. القوميين العرب واالحزاب الشيوعية العربية
لتحل محلها حرآات دينية حصرية ال في رؤيتها وبرامجها 
االجتماعية والسياسية فحسب، بل حتى في عضويتها وبنيتها 
التنظيمية حيث تبقى الباب موصدًا امام العربي غير المسلم 

 . وغير المتدين، المسيحي او حتى العلماني

تماعي تتميز التجارب الحزبية االوروبية بسياق اج        
وسياسي وتاريخي يختلف جذريا عن سياقنا، ولعل هذا االمر يعتبر 
احد اهم الفوارق الفاصلة بين حالتنا واالحزاب والحرآات 
االوروبية بما فيها تلك التي تتخذ اسماء االحزاب المسيحية او 
المسيحية الديمقراطية، ولكنها تتبنى في رؤيتها وبرامجها 

ل مكوناته الدينية وتبقي ابوابها وعضويتها المجتمع باسره بك
ليساهم في فعالياتها ) مسلم او غير ذلك(مفتوحة لغير المسيحي 

وهنا أنا ال أتجاهل حقيقة ان االغلبية . وحتى في قيادتها
السكانية في المجتمعات االوروبية مسيحية وأن االغلبية في 

 . بالدنا مسلمة

االحزاب ( على خالف النماذج الحزبية االوروبية        
، فإن االحزاب الدينية االسالمية )المسيحية الدميقراطية مثاالً 

العربي (ترفض قبول أتباع الديانات االخرى في صفوف عضويتها 
. ، وال تسمح إال بمشارآة المسلمين)المسيحي على سبيل المثال

وفي حين تنفرد الحرآات االسالمية، خاصة السلفية منها، بمثل 
ال يفوت المرء ان . ستقصائية والحصرية الدينيةهذه اإلقصائية اال

يشير الى ان العالقة التي حكمت الديانات التوحيدية الثالث على 
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مدى العصور، استنادًا الى معاينة الواقع والتجارب الملموسة، 
. هي في حقيقة االمر عالقة تنافسية واحيانا تناحرية والغية لآلخر

اب هذه الديانات الثالث مدجج ولعل المفارقة المؤلمة هنا ان خط
بادعاء التشابة والمشترك الديني والالهوتي والعقائدي بينها 

اما في الممارسة العملية فنرى أن . وبدعوات التآخي بين الناس
التلقين والتثقيف وصياغة الوعي الشعبي ألتباع هذه الديانات 

ول ناهيك عن الرطانة والدجل اللذين ال يتوقفان ح. يؤآد النقيض
حوار االديان والحضارات والتي يرعاها ويقف وراء تمويلها 

ولعل ما . وتنظيمها الغرب ومنظماته المدنية وغير الحكومية
تؤآده هذه المزاعم عن التآخي وعدم ممارستها واقعيًا هو إخضاع 
األديان للمؤسسات الدينية وتبعية هذه المؤسسات لألنظمة 

ية إلى مثقفين عضويين الرسمية وتحول رجال المؤسسة الدين
للطبقات الحاآمة أو للقيادات الحزبية التي تحلم وتخطط 

 .للوصول الى السلطة

)٢( 

 بعض سمات العقل الديني

ال انوى تقديم بحث مستفيض في العقل الديني         
وبنيته وإشكالياته بقدر ما اتوخى مقاربة هذا العقل مع موضوع 

. سلفية منها على وجه الخصوصنقد الذهنية الدينية وال: نقاشنا
فهل هناك من مشترك يجمع بين عناصر هذه الذهنية؟ أقدم فيما 

 :يلي بعض المالمح والسمات العامة

يميل العقل الديني بشكل عام، : رفض الشك وحق التساؤل) ١
وبهذا، . بما فيه االسالمي، الى التسليم بكل ما هو قدري ومنزل

لبحث عن الفهم والتفسير فهو عقل يرفض التساؤل والشك وا
لظواهر الطبيعة والمجتمع وحتى تفسير الحاالت العادية 

 . والمألوفة في حياة االنسان ومجتمعه

يدعي العقل الديني امتالك الحقيقة : إمتالك الحقيقة) ٢
المطلقة واالزلية واحتكارها لوحده، مما يضمن له سطوة آاملة 

آان هذا اآلخر من  عليها واستفرادًا بها دون غيره حتى وان
وال يكتفي العقل الديني، ولم يكتِف يوما، . طائفة او ملة مقربة

بادعائه امتالك الحقيقة، بل سعى دوما الستحواذها وحرمان اآلخر، 
 .أي آخر، منها او حتى االقتراب منها

بسبب طبيعته ونزوعه الى امتالك الحقيقة : رفض اآلخر) ٣
الديني على ذاته ويرفض اآلخر واالستحواذ عليها، ينغلق العقل 

وفكرة التعددية، آما ال يقبل التعايش أو الحوار معه، بل 
ينبذها، في حقيقة االمر، االنفتاح عليه او على الفضاء االنساني 

هذا بالرغم من ان النص والخطاب الديني يّدعي . واالممي االوسع
ويصر على إدعاء العكس، النه في الكنه والجوهر يرى نفسه 
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وهو ما يشكل . آلها، الحقيقة الوحيدة واالزلية" الحقيقة"
 . النقيض لآلخر ولثقافة للتعددية

ما إن تنغلق الذهنية الدينية على ذاتها : التطرف) ٤
ومفاهيمها وتكرر ذاتها وتمأل الدنيا بصراخها، حتى تضحى حبلى 
بتعاليمها وغيبياتها التي ترفض في الجوهر واالساس العقل 

لفكر مما يؤدي بقوته الدافعة الى توليد التطرف والمنطق وا
والتعصب فتقيم الحواجز بين الناس وبينها وبين المنطق 

 . والعقالنية والموضوعية

قضى العقل الديني، وما زال، قرونا : البالدة الذهنية) ٥
طويلة منهمكًا في تفسيراته ومنشغًال في تكرارها وتنقيحها 

خالله الكثير من االريحية  وقد حقق في ذلك ومن. وتلقينها
وهنا يقف العقل الديني آسوًال بليدًا امام العقل . واالستقرار

التحليلي الذي ال ينفك يسأل ويثير الشكوك ويبحث عن فهم 
الظواهر الطبيعية واالجتماعية ويتوق الى االجابات التي يفرضها 
الواقع المادي ويأتي بها العلم والفكر وشتى موارد المعرفة 

 .نسانيةاال

اليقين "لذلك آله، فان العقل الحر والمنعتق من         
المرتكز على أحكام القضاء والقدر قد قطع اشواطًا " المطلق

آبيرة وجريئة في مسيرة االنسان وتقدم االنسانية في آافة مجاالت 
الفكر والعلم والثقافة والمعرفة، فيما تجمد العقل الديني في 

 . ون أسيرًا لنصه وحبيسًا لماضيه وموروثهمكانه مراوحًا منذ قر

لقد تم تناقل : التناقل التاريخي للمفاهيم الدينية) ٦
النصوص الدينية عبر العصور واالجيال المتعاقبة، آما تم تناقل 

وقد . المفاهيم والعقائد االيمانية بما فيها من طقوس وشعائر
ريخي التي تمت هذه العملية دون اعتبار للسياق االجتماعي والتا

اي بدون اعتبار للتغيرات والمستجدات في المجتمع : تتفاعل فيه
واالنسان والبيئة، وفي تعاٍم اعتباطي وإزدراء للتطورات 

وآان من تبعة ذلك ان . المعرفية والعلمية والثقافية االنسانية
ظلت المفاهيم الدينية، الالهوتية منها وتلك المتصلة بشؤون 

مانية والشعائر الدينية، ظلت تراوح في الدنيا والعقيدة االي
مكانها ولم تبرحه منذ نشوء فكرة هللا والدين، وذلك في هروب 

 . وخروج واضح عن سياقات التاريخ والزمن وأوضاع االنسانية

آيف استطاعت الذهنية : ديمومة الذهنية الدينية) ٧
الدينية بسط هيمنتها على العقل عبر قرون مديدة وما زالت حتى 

منا هذا دون اي تبدل وتغيير؟ أدناه أذآر بعض العوامل التي يو
 : ساهمت في تكريس هذه الهيمنة واستمرارها

أ ـ بسبب غياب العقل الذي يثير الشك ويطرح االسئلة، يظل 
ويجب أّال تغوينا . العقل الديني حبيسًا لنصه وتعاليه ومفاهيمه

ت واالجتهادات االختالفات الثانوية او تعدد الشروحات والتفسيرا
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فمن الملفت انه على الرغم من تعدد التفسيرات . لتلك النصوص
التي قدمتها الحرآات االسالمية الدينية الرافضة او المتمردة 
عبر تاريخها الفكري والديني، وبالرغم من حمالت القمع والطمس 
التي واجهتها هذه الحرآات من ِقبَل القوى الحاآمة والمهيمنة 

ينية المتحالفة معها، فان الكثير من هذه والمؤسسة الد
 . التفسيرات ظلت منغلقة ورافضة لنهج التساؤل وذهنية الشك

ب ـ إدعاء اليقين االزلي عبر المفاهيم الدينية 
 . والدنيوية حصرا

. ت ـ استناد العقل الديني الى إمتالك الحقيقة وإحتكارها
بل الحقيقة  لذا فانه يرى ذاته االفضل واالصح واالآثر أحقية،

 .الوحيدة

ث ـ فصل الوعي العلمي والثقافة المكتسبة من الواقع عن 
الممارسة االجتماعية مما ُيحدث دوما فصامًا شخصيا أبديَا وعجزًا 

 . في خلق الممارسة المتوازنة

آل هذه العوامل وغيرها أتاحت للذهنية الدينية         
تقادم والمتغيرات تلك الديمومة المهيمنة التي لم تهتز رغم ال

 .السياسية واالجتماعية والتاريخية

 آلية الوظيفة االجتماعية للدين: العقل الديني الجمعي

إتسم العقل الديني، منذ نشوء فكرة هللا والدين،         
، اي السعي نحو خلق "الجماعة"بالنزوع المستمر الى فكرة 

ترك في وعقل ديني جمعي على اساس المش" مؤسسة دينية جمعية"
ولقد . المفاهيم والعقيدة التي صاغها العقل الديني الفردي

عمدت هذه المؤسسة الى زرع آليات عملها وأدواتها في وعي 
الجماهير عن طريق منابر أماآن العبادة ومن خالل الخطاب 
االعالمي نفسه عامدة الى حقن رجل الشارع وتلقينه بمختلف 

وهناك . بغض وإقصاء اآلخرالمفردات التي تحرض على التكفير وال
الكثير من المفردات المتداولة في الحياة اليومية والتي 
أصبحت جزءًا راسخًا غير منفصل عن التراث الشعبي والموروث 

، والمتجذر في االقاويل )الديني وغير الديني(الثقافي 
والحكايات واالمثال الشعبية وفي النصوص المكتوبة وتلك 

س بنا من حاجة للعودة الى تلك النصوص ولي. المتداولة شفاهيا
 .او الوثائق، فالواقع المعاش يقول لنا اآثر من ذلك

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة النها تسعفنا في         
أي فهم العقل الديني، : فهم التوظيف االجتماعي والسياسي للدين

 بمستوييه الفردي والجمعي وتجلياتهما في التوظيفات االجتماعية
والحقيقة انه بدون فهم . والسياسية للدين وللمؤسسة الدينية

نزوع الذهنية الدينية نحو خلق الجماعة ومن ثم صياغة العقل 
الجمعي المؤسساتي والسطوة عليه، فانه يتعسر علينا ان نعي 
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آيف يستطيع العقل الديني والمؤسسة الدينية الراعية والحاضنة 
إن العقل . مجتمع والسياسةله، ان يؤدي وظيفته ودوره في ال

ألداء هذه ) اآللية(الديني الجمعي، إذن، هو فعليًا األداة 
 . الوظيفة

أما الوظيفة الثانية للعقل الديني فهي القدرة         
اي ان يصبح الفرد : على التأثير في السلوك االجتماعي الجمعي

جزءًا من الجماعة، بل صورة ممثلة لها، فينغلق الفرد في 
بعبارة ". آخر"ماعة لينغلق آالهما عن الخارج وعن آل ما هو الج

اخرى، ينحصر الجزء في الكل ويذوب فيه ليشكالن بنية منغلقة 
 .على ذاتها رافضة االنفتاح على اآلخر

هكذا تقوم العالقة بين الفردي والجمعي في         
الذهنية الدينية في سياق هيمنة محكمة مؤداها االنغالق على 

ت ورفض االنفتاح على اآلخر والسطوة االيديولوجية على الوعي الذا
 :وآل هذا يتحقق ذلك على خلفية. الشعبي

ـ االرتكان الى النصوص الدينية والمرجعيات اليقينية 
التي ال يجوز المساس بها او طرح اية تساؤالت او شكوك حولها مع 

ي شكل إن هذه المرجعيات ليست سوى اجتهاد بشري ال يجوز لها بأ
 .آان احتكار التفسير والتأويل وبالتالي منع االجتهاد

ـ تغييب آل شك او تساؤل او سعي وراء العقالنية خوفا من 
 . المس بهذه المرجعيات

 .ـ االستحواذ على العقل الفردي والجمعي وضمانة انغالقهما

ـ نتيجة لهذا، تصبح النصوص والمرجعيات الدينية هي 
لفكر ربما الوحيدة والحصرية، وتغدو تحديدا مصادر العلم وا

اساسا لكافة المعارف االنسانية على تنوعها، فيتم قمع ذهنية 
الشك والتساؤل والنقد والسعي الى التغيير والتي آانت عبر 

 . التاريخ القوة الدافعة المرآزية لتقدم االنسانية وتطورها

)٣( 

 الخطاب الديني والعروبة

 ةالدين آمكون للهوية الثقافي

ال ينكر أحد ان الدين، وما يتضمنه من معتقدات         
وشعائر وطقوس يعتبر احد العوامل الثقافية المشترآة والمكونة 

. للهوية الثقافية وله األثر الكبير في تكوين الثقافة الشعبية
إال ان الدين بحد ذاته وضمن هذا المفهوم ال يشكل احد العوامل 

وعليه، فان االسالم يشكل في . الرئيسية في الهوية القومية
الحالة العربية إحدى مكونات الهوية القومية والثقافية 
العربية،التي هي اسبق واقدم من اإلسالم، ويتمتع بخصوصيات 
صاحبت العالقة بين االسالم والعروبة عبر مسيرة تاريخية دامت 
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 لوحده ال يشكل العامل) االسالم(إالّ ان الدين . اربعة عشر قرنًا◌ً 
األساس في الهوية القومية العربية اذا ما غابت العوامل 

ولو صّح ان الدين لوحده يشكل رآيزة الهوية . االساسية االخرى
القومية، لما آان العرب المسيحيون والعرب المسلمون من 

وال يغيب عنا أن القومية تشتمل على تنوع . إنتماء قومي واحد
 .روع نهضوي تاريخياألديان والعقائد بطبيعتها بما هي مش

وبالمثل المسيحية او (نستنتج من هذا ان االسالم         
، على الرغم من آونه احدى مكونات الثقافة )اية ديانة اخرى

بكاملها والتي تستلزم " الهوية"والهوية الثقافية، ال يشكل 
باالضافة الى الدين توفر المكونات الثقافية والقومية االخرى 

ريخ والتراث والجغرافية واالقتصاد والمصالح مثل اللغة والتا
المشترآة ومقتضيات النضال المشترك من اجل البقاء والتنمية 

فالهوية العربية، شأنها شأن الهويات االخرى، . والتطور وغيرها
فقد يجمعني عنصر . مسألة مرآبة ال تقتصر على عنصر واحد فحسب

اني، اال ان هذا ال مع االندونيسي او الباآست) االسالم(الديانة 
يعني انني أشارك الباآستاني في هويتي وذلك ألنه ال يجمعني به 
من مكونات الهوية القومية شيء، وحتى من عناصر الهوية 

إن نظرة إلى هموم األمم ). االسالم(الثقافية، سوى الدين 
ومشاريعها تبين أن آل أمة مشغولة إما بتنمية نفسها أو 

ستعمار بأشكاله وتلوناته، والتعاطف بكفاحها للتخلص من اال
الديني بين أتباع الديانة الواحدة ال يعني انشغال الباآستاني 

وبالطبع، فان هذا ال يتنافى مع . عن واقعه بفلسطين أو السودان
وال ينفي . الفضاء األممي واالنساني الذي يلف آل الشعوب واألمم

موحات ومصالح هذا ايضًا أن القومية العربية، بما تمثله من ط
الطبقات الشعبية الفقيرة والمهمشة، هي بطبيعتها قومية 
تقدمية ومعادية للشوفينية ومنفتحه على آافة الشعوب واالمم، 
وهي جزء حيوي من االنتماء االممي واالنساني بل انها شكلت، منذ 
فجر التاريخ، مكونًا أساسيًا من مكونات الحضارة االنسانية 

 . المساهمات الجليلةورافدًا للكثير من 

 المسلمون ليسوا أمة

ينحدر المسلمون في العالم من اصول عرقية         
وقومية مختلفة من شتى بقاع االرض، يقطنون مساحات آبيرة ويبلغ 

إال ان إضفاء صفة . تعدادهم اآثر من خُمس سكان الكرة االرضية،
ة ال يقوى على المسلمين في سياق عصرنا تتضمن دالالت قومي" االمة"

المشتَرك الديني على توفيرها، أي انه ال يتسنى للعامل الديني 
] ١.[لوحده ان يشكل الجامع الثقافي او القومي للشعوب االسالمية

فالمجموعات السكانية االسالمية الموزعة في القارات الخمس ال 
وعليه، فاذا سحبنا . تمتلك عوامل الهوية القومية الواحدة

ى آافة االديان، فان المسلمين ليسوا امة المعيار ذاته عل
إذ انه ال تجمع بين المسلمين في . وآذلك المسيحيين واليهود

مختلف البلدان والقارات مقومات الشعب الواحد او القومية 
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الواحدة او االمة الواحدة بل نرى أحيانًا نقيض ذلك إذ تفصل 
الثقافية واللغوية بيهم الحواجز الجغرافية والتاريخية و

واالقتصاد المشترك والتنمية والسوق، واحيانا تناقض المصالح 
االقتصادية والمادية، واالهم انهم ال يشعرون باالنتماء الى هوية 

وهكذا تظل هويتهم الدينية بعدًا . قومية واحدة وامة واحدة
للهوية المتعددة ) ال القومية(واحدًا من االبعاد الثقافية 

إن االعتقاد والدعوة إلى أمة إسالمية ال ُينتج سوى . كةوالمتشاب
العجز عن مواجهة اإلشكاالت داخل آل أمة وآل قومية وبالتالي 

إن العالقة الفعلية التي تقيمها فنزويال، . عدم التحرر واإلنجاز
على سبيل المثال، مع العرب والمسلمين أهم بدرجات من عواطف 

 .ن اآلخرينزعماء مسلمين مع مختلف المسلمي

 الدين يبحث عن وطن": القومية الدينية"

لم يتعرض بلد عبر التاريخ، آما تعرض الوطن         
الى هذا القدر من الفرضيات الدينية ) وفلسطين خاصة(العربي 

االمارة، (التي تّدعي امتالآه واألحقية في اقامة الدولة االسالمية 
وذلك ) المسميات وغيرها من... دولة الشريعة، دولة الخالفة

إستنادا الى مقوالت دينية غيبية، تظل على آثرتها معادية في 
وآأن هذا الوطن ال أهل له . الجوهر والهدف للقومية العربية

. ويحتاج الى آل هذه االدلة لالنتماء اليه أو إثبات مصداقيته
ولكن لماذا؟ إن االوطان االخرى هي ملك الهلها ولشعوبها وهكذا 

وها . وطننًا الهله وأصحابه: وطننا العربي ان يكوننريد نحن ل
 . هو تاريخنا ينضح بما نقول

شهدت العقود االخيرة، منذ انهيار الخالفة         
االسالمية في اعقاب الحرب العالمية االولى ووصول آمال اتاتورك 

التي طرحت " القومية الدينية"الى السلطة في ترآيا، صعود 
ة العربية العلمانية والتي، على اختالف نفسها بديًال للقومي

مشاربها واحزابها وايديولوجياتها، لم تتنكر يومًا للحاضنة 
الحضارية االسالمية للقومية العربية وال لدور االسالم في التكوين 

ولم تكتف هذه المقوالت . القومي والثقافي لالمة العربية
االسالم  بل اقامت" القومية الدينية"االسالمية بطرح بديل 

والقرآن الكريم حًال لمشاآلنا ومعضالتنا ووسيلة للحكم وإدارة 
وفي طالق صارخ وجذري مع مصالح . مجتمعاتنا واوطاننا ودولتنا

وطموحات الشعب والجماهير والطبقات الشعبية والفقيرة 
والمهمشة ـ صاحبة المصلحة الحقيقية في الوحدة القومية 

قوى وااليديولوجيات الى للشعوب العربية ـ إنتهت هذه ال
الهيمنة المحكمة على مساحة وجودنا االجتماعي والسياسي وأقحمت 
ذاتها في آافة ابعاد وجوانب وحتى تفاصيل حياتنا في مسعى جاٍد 
الجتثاث القومية العربية، قومية الطبقات الشعبية وحاملة 

وان لم يكن مستغربًا (مصالحها الطبقية والقومية في تالقي الفت 
مع االهداف والسياسات والمخططات االمبريالية ) ال مستهجناً و

 . والراسمالية الغربية والصهيونية



١١ 

אאא 

اال ان الواقع القائم حافل بالعديد من         
التوظيفات السياسية واالجتماعية للدين والتي تطرح رؤية للوطن 
من منظار الدين مستخدمة آل ما في جعبة المؤسسة الدينية من 

لتلقين واالعالم والتأثير المباشر في التربية والتعليم وسائل ا
هذه الرؤية هي التي تجعل من قضية الوطن خليطًا عجيًا . البنائنا

ونجد انفسنا ـ في هذه المرحلة . ومرآبًا من االوهام والغيبيات
بالذات حيث تشتد الحملة االمبريالية الصهيونية على بالدنا، 

في تحديد العدو الرئيسي ووسائل نجد اننا قد فقدنا البوصلة 
 . النضال الوطني والقومي واالجتماعي

ولعل الحالة الفلسطينية، آنموذج، جديرة بتوضيح         
ففي الحمأة الصهيونية المسعورة لتهويد فلسطين . المسألة اآثر

االماآن "يتم اختزال الوطن الفلسطيني الى ] ٢[المحتلة
آأنه قد تحول الى تحرير هذه ، وهكذا يبدو نضالنا و"المقدسة

االماآن المقدسة بديًال عن تحرير الوطن، والتي على أهيمتها 
تظل جزءًا عزيزًا من هذا الوطن ) اي االماآن المقدسة(وقداستها 

وجزءًا ال يتجزء من تراثنا وحضارتنا والحضارة االنسانية جمعاء، 
رافي وال إال انها ال تشكل الوطن الفلسطيني آله ال بمعناه الجغ

هنا بالذات، تتعطل أدوات الفهم وتنتاب وعينا . القومي/الوطني
ثغرات آبيرة تكاد تفتك به إضافة الى ما حّل بقضايا االمة 

من مآسي تمثلت في إنهيار ) وخاصة القضية الفلسطينية(العربية 
قيادة وتنظيمًا (مرحلة النضال التحريري الوطني باسرها 

يك عن إقصاء هذه القضية عن حاضنتها ، ناه)ومشروعًا وبرنامجاً 
إن الترآيز والحصرية في القدس يشتمل ] ٣.[القومية العربية

على خطرين، أوال، تقليص الوطن إلى األماآن المقدسة مما يخلق 
جيًال ال يدري أن فلسطين آلها مغتصبة، وثانيا، آما انه يرسيخ 

 .في ذهن العالم أن حقوقنا هي في القدس وحدها

 ؟"عالماً "والعرب " امة"ح المسلمون آيف اصب

أما المفارقة الملفتة فهي أن الذين ُيجمعون على         
على اختالف شعوبها وتنوعهم وتوزعهم " (االمة االسالمية"مقولة 

، ويشملون الشعوب واالوطان العربية ضمن هذه الرؤية، )الجغرافي
يدًا على العربي تأآ" بالعالم"يصرون على تسميتنا، نحن العرب، 

هذا بالرغم مما يتوفر . اننا لسنا وطنًا واحدًا أو أمة واحدة
لدينا من المشترك الهائل من عوامل بناء الوطن الواحد واالمة 

عوامل الجغرافية والتاريخ واللغة (والشعب والقومية العربية 
والثقافة والتواصل الثقافي والروحي والحضاري والمصالح 

لشعوب العربية وعوامل التكامل الحيوية المشترآة بين ا
االقتصادي والسوق المشترآة وإستعصاء ضمان االستقالل والسيادة 
الوطنية وسبل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون 

على الرغم من ذلك، يصر ). الترابط الوحدوي بين هذه الشعوب
ضية ، أما مسلمو الكرة االر"عالم"أصحاب هذه المقولة على أننا 
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على مختلف مشاربهم ومنابتهم االثنية والقومية والثقافية وحتى 
 ". أمة"تنافر مصالحهم أحيانًا، فهم 

ولعله من نافلة القول ان نكرر الحجة التي         
بمن فيهم (أقامها القوميون والتقدميون واالشتراآيون العرب 

، ال ، والتي تقول انه اذا آانت اليهودية، آديانة)الفلسطينيين
مما ينفي مقولة (تشكل اساسًا لقومية يهودية ولشعب يهودي 

والتي في (، وآذلك االمر مع المسيحية ")الشعب اليهودي"
، فحري بنا ان )حقيقتها وجوهريا عربية شرقية االصل والنشأة

وعليه، . نستخدم ونطبق المعيار ذاته في حالة الديانات االخرى
في فلسطين " شعب يهودي" فان هذا المعيار نفسه ينفي مقولة

في الدول االسكندنافيًة، ومقولة " امة بروتستانية"المحتلة أو 
تجمع الشعوب العربية مع مسلمي اندونيسيا أو " أمة إسالمية"

 .ماليزيا أو الهند على سبيل المثال

 إشكالية العروبة واالسالم

لسنا في صدد مناقشة الخصوصيات التي تسم العالقة         
لعروبة واالسالم بابعادها المختلفة بل ما نود ان نتناوله بين ا

هنا هو مسألة العروبة واالسالم بالقدر الذي يتصل بنقد الخطاب 
وعلى ضوء هذا، يصبح من الملح ان نذّآر ببعض المفاهيم . الديني

والتي آانت ترقى، منذ زمن غير بعيد، الى حد المسلمات في 
بحاجة الى إعادة التذآير بها  تاريخنا الحديث، فاصبحنا اليوم

واقدم فيما يلي بعض المعطيات االولية . وتقديم البراهين لها
تفاديًا لاللتباس والتأويل وتوخيًا للمزيد من الوضوح، آمًال أن 

 :تحظى بعناية القارئ

وجوب احترام آافة العقائد الدينية سواء آانت □ 
قائد االيمانية المسيحية او االسالمية، وعدم المساس بحرية الع

وممارسة الطقوس وشعائر التدين الشعبي آحق طبيعي لالنسان في 
 .فضائه الذاتي والروحي وفي عالقته مع الخالق

يقول تاريخنا ان العروبة تكرست آحقيقة تاريخية عبر □ 
في ) العروبة(فقد إآتملت . قرون مديدة، قبل مجيء االسالم وبعده
توليفة اجتماعية تاريخية بالدنا منذ زمن الكنعانيين ضمن 

مستمرة وتواصل حضاري وثقافي وحياة مستديمة للعرب على مدى 
وال ينتقص هذا ] ٤.[قرون طويلة قبل المسيحية واليهودية واالسالم

من حقيقة تنوع الشعوب واالثنيات في بالدنا وموجات الهجرة التي 
قدمت اليها وتلك التي ارتحلت عنها، بل ان هذه تزيد من 

آما يغني من ثرائنا ان الديانات التوحيدية الثالث . ازخمه
فقد احتضن أهلنا دعوة السيد المسيح . نشأت وترعرت على ترابنا

فاعتنقوا المسيحية، وقبلوا برسالة النبي العربي محمد 
هكذا عاشت العرب منذ تلك االزمنة، مسيحيين . وإعتنقوا االسالم

معة والشاملة ألهل ومسلمين، ألن العروبة آانت الهوية الجا
 . االرض
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اذا آان صحيحًا أن االسالم قد صقل شبه الجزيرة العربية □ 
وشملها في البيئة العربية ـ االسالمية منذ مجيئه، فانه صحيح 
ايضًا، آما اشرنا، أن هذه االوطان آانت عربية قبل االسالم، 
عربية الوجود االجتماعي واالثني واللغة والبيئة والهوية 

 . فةوالثقا

تأآيد خصوصيات العالقة الخاصة والوطيدة بين العروبة □ 
إال ان هذه العالقة . واالسالم واالقرار بالمشترك الكبير بينهما

تحمل في ذاتها وتحّملنا أيضًا الكثير من أعباء التاريخ 
والتراث وتتسبب في مزيد من تشويش رؤيتنا وتعقيد الصورة 

" االمة االسالمية"يات آما رأينا في تسم. الماثلة امامنا
 ً".العالم العربي"و

نبت اإلسالم في أرض العرب آدين وعقيدة وشريعة رافضًا □ 
. اإلآراه في الدين وساعيًا إلحالل العدالة والمساواة بين الناس

وبهذا المعنى فان دعوة االسالم وتعاليمه قد تشكل احدى مرجعيات 
إال ان هذا ال  .ومصادر الحكم وادارة شؤون المجتمع والدولة

يعني ان الدين واالسالم هو المرجعية الوحيدة وأن القرآن هو 
 .دستور البالد

آثيرا ما يدور في خلد المرء إن آان حقا من         
الضروري التذآير في آل مرة باننا نعيش اليوم اربعة عشر قرنًا 
بعد مجيء االسالم وفي عصر وعالم بلغت فيه مجتمعاتنا 

لبشرية على وجه العموم درجة معقدة من التطور والمجتمعات ا
والتنوع والتشابك والتعددية في الديانات واالثنيات 

 .والثقافات

. صحيح أن االسالم هو ديانة االغلبية الساحقة من العرب□ 
وبهذا المعنى فانه يشكل عقيدة التدين الشعبي لهذه االغلبية 

ؤدي شعائرها وعلى اسسه ترسي شعوبنا عقيدتها االيمانية وت
وعليه، فاالسالم يدخل في صلب الوعي العربي ويشكل . الدينية

عامالً في تكوين الثقافة والهوية الثقافية العربية، اال ان هذا 
يظل، ويجب ان يظل، في حدود ومحدوديات آونه ديانه، اي انه 

معتقدات إيمانية تربط : يظل محصورًا في بعده االيماني والروحي
والعالقة بينهما على نحو شخصي ـ فردي ـ انساني  الفرد بالخالق

إال . وهو االمر الذي ينطبق أيضًا على آافة الديانات االخرى. محض
ان ما يميز االسالم، هو انه قد جاء، إضافة الى آونه ديانة، 
آقوة سياسية فكان النبي العربي زعيمًا سياسيًا وقائدًا روحيًا 

هذا النموذج الصقا بالوعي وقد ظل . ومشّرعًا في الوقت نفسه
 .العربي الثقافي وال ينفصل عنه حتى يومنا هذا

في حين يشكل االسالم، من حيث آونه حاضنة ثقافية □ 
وحضارية، بوتقة ثقافية تطورت فيها وفي سياقها الشعوب 
العربية إال ان هذا ال يعني اننا نسعى ونناضل من اجل إقامة 

ن نيتنا في احياء الخالفة دولة او امارة إسالمية وال ينم ع
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االسالمية، وال ان نجعل الشريعة االسالمية قانونًا يحكم البالد وال 
وبالرغم من ان ". االسالم هو الحل"و" القرآن دستورنا"ان يصبح 

نشأة االسالم، في احد أبعاده، آانت سياسية ضمن ظروفها في تلك 
ت متعددة اآلونة، اال هذا لم يعد واردا ضمن واقع وجود أثنيا

 .تشكل آلها معا جوهر األمة

ال أحد ينكر التآخي بين الشعوب االسالمية وأهمية ابعاده □ 
االنسانية واالممية، بل اننا نطمح الى ان يتسع هذا التآخي 

إال ان هذا التآخي ال يشكل اساسًا . ليشمل آل شعوب وامم االرض
في اوروبا  المة واحدة وإال الصبحت البروتستانية او الكاثوليكية

على سبيل المثال، اساسًا لوحدة الشعوب التي تعتنقها في امة 
 .وقومية واحدة

أما آون القرآن الكريم قد جاء بالعربية، فعلى الرغم □ 
من إحتفاظه بطابع االنزال والقداسة وإآتنازه بالعديد من 
العوامل الحضارية والثقافية، فان هذا ال يشكل لوحده رآيزة 

قد تصلح هنا معايير القرن السابع الميالدي . اساسية لالمة
في سياق وبدايات الفتح االسالمي إال ان هذا ال ) االول الهجري(

فعربية . يفي بمفاهيم وشروط القومية وتكوين االمة في عصرنا
القرآن هي في الحقيقة ميزة للعرب جعلت منهم مرآز اإلسالم، 

العربية من  لماذا الهجمة على األمة: وهذا يثير التساؤل
مسلمين آثيرين؟ ال نقصد هنا تسويد العرب على األمم االخرى، 

 ولكن لماذ ُيطمس دورهم؟

بكلمة اخرى، فان آون اللغة العربية لغة للقرآن         
الكريم لدى الشعوب االسالمية غير العربية، ال يعوض عن إفتقار 

ية التاريخ(هذه الشعوب الى آافة العوامل المشترآة األخرى 
والجغرافية والثقافية وعوامل العيش المشترك والمتواصل 

المشترك وفوق آل شيء المصالح الحيوية ) االقتصاد(والسوق 
المشترآة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية والمصير 

 ).الواحد

ليس هناك من تناقض بين ان يكون العرب وطنًا عربيًا □ 
وأن يكون في اآلن ذاته  ،)وهو آذلك بهويته القومية( واحدًا 

لقد . جزءًا من الحاضنة الحضارية االسالمية والعالم االسالمي
ولكن . حافظت الشعوب العربية على هذا التناغم الطبيعي واالصيل

شتان بين أن يكون الوطن العربي إمارة أو جمهورية أو دولًة 
إسالمية، وبين ان يكون جزءًا من الحاضنة االسالمية والحضارة 

 .ممية واالنسانية في مداها االبعداال
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 الخطاب الديني واالستقواء بالخارج

على مدى قرنين من الزمن شكل االستهداف الغربي         
االستعماري للمنطقة العربية، وال زال، اآبر المخاطر على مصير 

هذه مقولة ال خالف على صحتها وتؤآدها . الوطن العربي ومستقبله
ولكن ما اود االشارة اليه انها . لعربي الحديثوقائع التاريخ ا

مقولة أصابها الكثير من التكرار، وخاصة التكرار اللفظي الذي 
أدى إلى إخفاء خطورتها آما أدى إلى التصالح مع االستعمار من 
حرآات سياسية عربية ودينية عربية تزعم أن ال مشكلة بينها 

ة شكلية دينيا وهي حرآات تقوم على عقيد! وبين اميرآا مثال
ولكنها راسمالية جوهريًا مما يوظفها لقبول المستعِمر ورفض 
العربي المسيحي، أليس هذا عجب الُعجاب العقلي؟ أم هي المصالح 

ومع ذلك فإن هذه المقولة ال تعني ان . التي توظف الدين ال اآثر
من (هذه المخططات االستعمارية ـ عبر آافة مراحلها واشكالها 

) ية الكالسيكية وصوًال الى الراسمالية المعولمةالكولونيال
ـ هي ) الخارجية والداخلية المحلية(وآلياتها المتعددة 

الوحيدة التي تهدد مصيرنا وتبقى اوطاننا ومجتمعاتنا أسيرة 
فمقولة االستهداف . التخلف والفقر والجوع وإستعصاء التنمية

لعوامل الغربي لبالدنا، على صحتها واولويتها، ال تنفي ا
واالسباب الذاتية، وإن آانت هذه أيضًا مرتبطة بالتدخل االجنبي 
وصنيعة للمصالح االستعمارية، آما ال تنفي الصلة الوثيقة 
والمثبتة تاريخيًا بين الغرب االستعماري ومخططاته وسياساته 
حيال بالدنا وشعوبنا من جهة، وسياسات وأفعال الحرآات السلفية 

وقد اصبح من العاجل . في طاحونة هذا الغرب االسالمية والتي تصب
والملح ان نلتفت الى هذه الحرآات ودورها وان نتخذ آافة 

 . التدابير لمعالجتها وآبح أخطارها الكارثية على مجتمعاتنا

لقد حجبت الذهنية الدينية في ظالميتها هذه         
الرؤية وحولت االنظار دومًا الى العدو الخارجي والتدخل 

جنبي، في حين انها، في آثير من األحيان، لم تقم بمواجهة اال
فلنسأل انفسنا . هذا األجنبي بل تعاملت معه لتدمير األوطان

من الذي حمل االحتالل األميرآي والغربي الراسمالي إلى : إذن
العراق؟ ومن الذي يحكم العراق اليوم تحت العلم األميرآي؟ هل 

 هم الناصريون؟هم األقباط؟ هل هم البعثيون؟ هل 

لقد فاتنا في حمأة االنشغال بهذا الخارجي         
واالجنبي على جسامة خطورة مخططاته المعادية لشعوبنا، أمران 

 :بالغا االهمية

ان القوى السلفية ذاتها رغم تبجحها بتكفير الغرب ) ١
المسيحي ومحاربته، هي صناعة راسمالية ـ امبريالية غربية 

السبب واألداة لالستقواء بالخارج، إذ ان  بامتياز وانها آانت
هذا الغرب الراسمالي ووآالئه من انظمة القطريات العربية 
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العميلة والمرتبطة به، هو الذي رعى هذه الحرآات ومولها 
ودربها ووفر لها اسباب الوجود والبقاء واالنفالت الذي نشهده 

لغرب لندع جانبًا إدعاءات ا). تنظيم القاعدة مثاالً (اليوم 
المنمقة حول الحرية والديمقراطية، ولندع جانبًا أيضًا حرصة 
الزائف على أمننا االجتماعي وسالمة المسيحيين العرب في مصر 

 . والعراق آما حصل خالل االحداث االخيرة في هذين البلدين

فاتنا ايضًا، وهو االهم، ان القوى والحرآات السلفية ) ٢
خر والداعية الى المزيد من بدعواتها التكفيرية الالغية لآل

العنف الذي طال العرب المسيحيين والتي ال تخفي دعوتها 
اوطانهم، هذه القوى انما /إلبادتهم أو ترحيلهم من أوطاننا

تعمل لتحقيق أهداف الغرب االستعماري، الذي تّدعي محاربته، في 
إشعال الفتنة الطائفية والزج بمجتمعاتنا بآتون االقتتال 

غية تفكيك وحدة الوطن والتراب والمجتمع والتآخي الطائفي ب
ثم من قال أن الغرب سوف يستقبل . الذي نعمنا به لقرون طويلة

ماليين المسيحيين العرب؟ ومن قال انه لن يعتبرهم عربًا؟ 
فالغرب ال يستقبل سوى العمالء العرب، سواء آانوا مسلمين أم 

ي بالمناضل طارق مسيحيين؟ أال نرى ما يفعله االحتالل االميرآ
عزيز، العربي المسيحي؟ وال داع للتوسع في التذآير بموقف 
العرب المسيحيين اثناء حروب الفرنجة وال بمواقفهم اليوم في 

 .الحرآة القومية والشيوعية والتقدمية العربية

إال ان دجل هذه الحرآات االسالمية السلفية والمتطرفة □ 
بل إنها، باالضافة الى ذلك  وخطورتها لم يتوقفا عند هذا الحد،

 : آانت السبب الرئيسي في

تغييب البعد الراسمالي ـ االمبريالي في صراعنا مع ) ١
االمبريالية والصهيونية والمعارك الدائرة لتنفيذ مخططات 
الغرب الراسمالي في الهيمنة على بالدنا ونهب مواردنا والتي 

ا التغييب بأآثر وقد عملت على هذ. تدعي هذه االصوليات محاربته
األساليب وضاعة واآثر الحجج سفاهة حين حولت صراعنا مع الغرب 

او حضاري وهو بالضبط ما اراد الخطاب الغربي /الى صراع ديني و
وهل هناك من وسيلة اآثر نجاعة . ان يلهينا به منذ عقود

وفعالية في تشويه العدو الرئيسي والحقيقي وتغبيش الرؤية 
 ي ـ الوطني والقومي؟وتخريب الوعي الشعب

آما انها عملت باستمرار وعلى مدى ما يقارب قرنًا من ) ٢
 . الزمن على معاداة العروبة ومحاربة القومية العربية
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 السلفية االسالمية والعروبة

آانت القومية العربية منذ نشأتها، وما زالت،         
زية علمانية وتقدمية بعيدة عن النزعات الشوفينية التميي

ووضعت نفسها ومقدراتها منذ ظهورها في العقود االخيرة من 
القرن التاسع عشر في خدمة مصالح الطبقات الشعبية العريضة، 
آما آانت على الدوام جامعة وشاملة لكافة االديان والثقافات 
واالثنيات في الوطن العربي، وهو ما اآدت عليه برامج وتجارب 

البعث، وحرآة (ربية الرئيسية االحزاب واالنظمة القومية الع
دون الحاجة الى االستفاضة وبغض ) القومينن العرب والناصرية

 . النظر عما إعترى تلك التجارب من اخطاء واخفاقات وهزائم

أما الذهنية السلفية االسالمية فلم تنفك منذ         
انهيار الخالفة العثمانية، وبايعاز وتلقين متواصل ومكثف من 

اتها وحرآاتها واحزابها ومنظماتها، تعمل على ايديولوجي
استعادة الخالفة االسالمية واقامة دولة الشريعة االسالمية في سعي 
محموم لمعاداة القومية العربية العلمانية والجامعة لكافة 
مكونات المجتمع مما أدى الى خلق وتدعيم وإشاعة مقوالت 

س لحرآات آبديل للقومية العربية وأس" القومية الدينية"
سياسية واجتماعية تعادي الوحدة العربية وتعمل بال آلل على 
عرقلة جهودها ولم تتواني في هذا عن التحالف مع اعداء هذه 

 . الراسمالية واالمبريالة والصهيونية: االمة

منذ تلك اآلونة، وعلى مدى القرن العشرين ومن         
التي تطالب " نيةالقومية الدي"خالل العديد من تلوناتها، ظلت 

بدولة ثيولوجية اسالمية معادية للقومية العربية ومناوئة لها 
ولمساعيها نحو تحقيق الوحدة العربية والنهوض بتنمية الوطن 
العربي، فتحالفت مع القوى المعادية، الخارجية والمحلية، من 

 .اجل اإلبقاء على التجزئة والمزيد من تفكيك أشالء الوطن

 آلمة أخيرة 

حاولت في هذا المقال تبيان مخاطر الخطاب         
الديني، والسلفي منه خاصة، والتأآيد على ان لهذا الخطاب 
مساره وسياقه وزخمه الذي تنامى على مدى عقود طويلة في بالدنا 

وعليه، لن . قبل ان نرى تأثيراته المدمرة الماثلة امامنا
ي في بالدنا تتسنى لنا مناهضة المشروع االمبريالي ـ الصهيون

بتكرار الخطاب المعادي للغرب واطالق الشعارات الساخنة ضد 
دون المعالجة المباشرة .... و... االمبريالية واالستعمار و

انظمة القطريات : والصريحة لألدوات المحلية لهذا المشروع
العربية العميلة والمؤسسة الدينية وخطابها الديني السلفي 

في خدمة اهداف المشروع االمبريالي  المتحالفة مع هذه االنظمة
 .الغربي



١٨ 

אאא 

 هذا يطرح سؤال ما العمل؟ وما هي المهام الملحة؟ 

لن نستطيع ان نسير قدما اذا لم نفصل الدين عن         
الدولة، والدين عن السلطة وشؤؤن الحكم، ودون ان نقّلم 
التوظيفات االجتماعية والسياسية للدين والمؤسسة الدينية على 

بكلمات اخرى، ال بد من القضاء على هيمنة . المستويات مختلف
الخطاب الديني وآليات المؤسسة الدينية في تخريب وعي الناس 
وتشوية ذاآرتهم الوطنية والقومية وحقن الشارع الشعبي 

بهذه . وتطويعه آالقطيع في خدمة غاياتها السياسية واالجتماعية
وع السلفي برمته، الطريقة ننزع من المؤسسة الدينية، والمشر

الحاآمة ومصالحها /القدرة على خدمة الطبقة المهيمنة
ولن . والمتحالفة مع الغرب الراسمالي ـ االمبريالي ـ الصهيوني

يتأتى هذا دون تفكيك الخطاب الديني السلفي وخلق العقل 
 .العلماني العلمي والوعي الوطني ـ القومي واالممي

مفاهيمنا وادوات يتطلب هذا المسعى تطوير         
نضالنا المنبثقة عن واقعنا االجتماعي ـ االقتصادي في سياقة 
التاريخي الطبيعي، وال نقصد هنا الدعوة الى محاآاة العلمانية 
الغربية واساليبها وطرائقها التي جاءت في سياق تطور 
المجتمعات االوروبية حيث ما زالت المؤسسة الدينية، رغم 

ن، موظفة في خدمة الطبقة الحاآمة في خطابها العلماني المعل
ولعل الواليات المتحدة المثال . الغرب وسياساتها االمبريالية
فمحاآاة العلمانية الغربية لن . االآثر فجورًا وسفاحًة ووحشيةً 

تقدم لنا في نهاية المطاف سوى اللحاق بالمشاريع الغربية 
اق المعادية لمصالح شعوبنا، ولن تنتج سوى الخروج عن سي

التطور الطبيعي لمجتمعاتنا والسقوط في براثن الهويات 
ولن تعود علينا سوى بانتاج المزيد من . الزائفة والقاتلة

المفاهيم وااليديولوجيات السلفية، والمزيد من التخلف والفقر 
والجوع وتمزيق مكوناتنا االجتماعية والسياسية والثقافية 

االقتتال الداخلي  والدينية وتفكيك اوطاننا وإشعال نيران
 .واالحتراب الطائفي

تلك هي المهمة العاجلة والملحة والجديرة بكل جهودنا 
 .وتضحياتنا


