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البحث في الخالص من األزمة

البحث يف اخلالص من األزمة

 الشيخ ناجي زواد*

من  به  منيت  وما  واملسلمة،  العربية  ساحتنا  تشهدها  اليت  املريرة  األزمات  خضم  يف 

انتكاسات متعاقبة طيلة العهود املنصرمة، إضافة إىل ما ُسلب من خصائصها ومزاياها الراقية، 

أفضت نتائجها ورواسبها إىل إيداع تركة حبلى باهلموم املستعصية، ومع تصاعد وترية ذلك 

وممارسات  مسارات  من  تتبىن  مبا  الطائفية  مشكلة  األجواء  على  تستحوذ  املأزوم  الظرف 

متشنجة، ليست ألا وليدة الظرف الراهن املسكون واجس التبعية واالحنطاط، لكنها باتت 

عالقاته  شبكة  وزعزعة  والوطين  االجتماعي  للنسيج  مؤّرق  كتهديد  برز  الذي  القلق  املشكل 

ومنظومته املعرفية، ال سيما يف ظل املعطيات احلرجة اليت تواكبها جمتمعات األمة. 

ألوانًا  حتمل  متشعبة،  وتوّجهات  أفكار  أمتنا  أوساط  يف  سادت  عديدة  حقب  فمنذ 

متغايرة بني سياسية وعقدية وفكرية، وكانت كل مرحلة تستدعي التعبئة واالنسياق خلف 

أيديولوجيات خاصة يتجانس وفق تصوراا ومرئياا قسرًا، إىل أن متخض الصراع املرير 

بوالدة الربعم الطائفي يف أوساط صفوف األمة، ولعله مل يكن األسوأ يف تصعيد دوافع 

األزمة واملحنة اليت ُمنيت ا املجتمعات املسلمة، غري أنه تصّدر هرم شبح األزمة اليت 

أغرقت الواقع بثقافة التشنج والقطيعة، وزعزعة وسائل احلوار والتعايش املشترك.

ورغم أنه بذلت مساعي حثيثة إلغالق هذا املحور وتقريب وجهات النظر لبناء عالقة 

للتعايش  واستعداده  الواقع  لتأهيل  احلوار  وسائط  وإعادة  املتنوعة،  األطياف  بني  مشتركة 

* عامل دين، كاتب وباحث، أسرة التحرير، السعودية.
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والتجانس ضمن نظم وقوانني تعيد رابطته وحلمته وتضامنه، ولقد تكررت املساعي الطيبة 

طيلة العهود التارخيية لتنشيط هذا البعد لبناء جسور روابط األمة وتوحيد صفوفها، إال أن 

كل ذلك أفضت حمصلته يف اية املطاف إىل اخليبة والفشل.

مث إنه مل تكن الشرائح االجتماعية هي الوقود املدخر هلذا املسلك التعصيب فحسب، 

إمنا كان للنخب أيضًا الدور البارز يف التصعيد والتعبئة على هذا األمر، وكان من املمكن 

التسامل والتصاحل من خالل فرص تارخيية توفرت لديها القابلية واالستعداد لتجاوز بؤر 

اخلالف واالحتراب السجايل والدموي للتوافق على حماور وخطط مشتركة، غري أن النخب 

األمة  ثقافة  يف  واستشرائه  الطائفي  اخلطر  لصد  ومنسجمة  متوافقة  استجابتها  تكن  مل 

وفكرها، وليس يعين عدم استخدام لغة الشجب واالستنكار أو االمتعاض، وإمنا عدم حتمل 

املسؤولية لصد األخطار املحدقة الداخلية واخلارجية، سياسية أو عقدية، وال غرو أن األمور 

حباجة إىل مساعي  عابرة، إمنا هي  املعقدة ال تفكك رموزها بنصائح سطحية أو مجل 

وجهود حقيقية تالمس موضع اخللل ليتحقق مشروع التقريب.

وال ريب يف أن املؤمترات اليت تنعقد يف هذا الشأن يف بعض األقطار العربية واملسلمة هي 

حالة صحية وخطوة متقدمة حنو تقريب األفكار وقبول اآلخر للتجانس والتعايش التعددي، 

األقطار  سائر  يف  لتتكرر  روافده  تتأصل  سائد  منط  إىل  املسعى  يتحول  أن  ا  جدًّ املهم  ومن 

لتداول الرؤى واألفكار بشفافية ووضوح، غري أن ذلك ال يكون للقاء والنقاش فحسب، دون 

أن تعقبها خطوات عملية ملموسة لبناء عالقة التواصل والترابط بني األطياف املتنوعة، كي ال 

تتحول احلوارات إىل ترف فكري ال يتماس مع الوضع الراهن ورهاناته امللحة.

 مث إن التجارب املريرة اليت خاضتها جمتمعات األمة أثبتت أن التطرف الطائفي املتجذر مل حيقق 

هلا إال تركة اخلسائر اليت أعانت على التشرذم والضياع، وأفقدها الكثري من مكوناا وقدراا الرائعة، 

وكلما تصاعدت وترية املذهبية الطائفية ازدادت االنتكاسات واهلزائم عليها، ولو أحصى كل طرف ما 

ا، بل رمبا ال حتتمل، ليس ألا احتدمت لصد معارك  أصابه نتيجة اختاذ هذا املنحى لوجدها هائلة جدًّ

عدوانية شرسة تستهدف أمن األمة واستقرارها، لكنها بني النسيج املشترك واللحمة الواحدة.

وحنن اليوم أمام هذا الواقع القائم الذي لن يتغري بالسجال واالحتراب وإذكاء نار الفتنة 

بني فئاته املتنوعة، فسائر املعارك التارخيية اليت نشبت بني فينة وأخرى بني عقدية وسياسية 

وفكرية مل تزعزع مكانة طرف للتخلي عن قناعاته وأفكاره، بل على العكس من ذلك متامًا، 

أفكارها  وحماربة  التضييق  عليها  جرى  اليت  الطوائف  لبعض  بقي  ملا  األمر  هذا  حتقق  ولو 

وعقائدها من وجود يف النسيج االجتماعي، بشهادة كافة املؤرخني واملتنورين. من هذا املنطلق 

ينبغي البحث عن التغيري حنو األفضل لتحقيق عالقة وطيدة ومشاركة اجتماعية، قائم على 

املعايري املشروعة يف تقاسم األدوار واملهام الوطنية دون إقصاء جلهة ما، وإرساء أسس التقريب 

بني األطياف املتنوعة مع مراعاة حفظ احلقوق واخلصائص واهلوية.
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إضافة إىل أنه ال مربر مشروع يسوغ لطرف احتكار منابع احلقيقة املتاح فضاؤها لالستنتاج 

واالستنباط وقراءة النص مبا يتوفر من أدوات علمية ومعرفية، للوصول إىل قيمها وحقائقها، 

الفقهي  االستنتاج  أن  كما  خمتلفة،  حسابات  على  جلماعة  تنحاز  أن  دون  اجلميع  حق  من  وهي 

أصاب  رمبا  أنه  ذلك  والغربلة،  والفحص  لالمتحان  وخاضع  امليزان،  يف  والفكري يبقى  والعقدي 

ووافق النص أو جانب احلقيقة، فالرأي ليس له حصانة مانعة عن نقضه واالعتراض عليه، نعم هو 

جهد مشكور أسهم يف الكشف عن املعارف والعلوم، ورفد حراك الواقع بالبصائر واحلقائق.

وإذا كان قد استفرغ كل صنوف اإلشكال بني املختلفني طيلة القرون املنصرمة، ومل يترك 

جماًال دون مناقشته والبحث يف خصوصياته ومكوناته، فما الداعي الجترار عناصر التشنج 

وتكرارها حىت حاضرنا الراهن املثقل بأعبائه وأزماته، فإذا كان كل صنف له أدلته وبراهينه 

اليت يذعن إليها وال يتنصل عنها قيد أمنلة، فما هي املحصلة واالستزادة اليت نستفيدها من 

إذكاء اإلحن والفنت بعد كل هذه القرون الدامية، اليت اتضح من خالهلا هذه احلقيقة الناصعة، 

مث ما الذي سنتحصل عليه من التعبئة والتحريض على تشويه صورة اآلخر وانتقاص مكانته 

غري اخلسائر ومزيد من الفشل والتراجع والتقهقر ملجتمعات األمة.

ناهيك أنه رغم التوجيه الصريح ليكون النص رافدًا معطاًء يطلق مساعي األمة ويسدد 

منطلقاا ومقاصدها يف ميادين الدعوة والعمل، ليؤسس منظومتها املعرفية والفكرية اليت 

جتنبها املخاطر واالنزالق، إال أن السلوك السائد قلما جتانس وتعاطى ضمن هذا املعيار 

وظلت  وخيمة،  خسائر  أعقبتها  واالحتراب  التصادم  من  حالة  ذلك  عن  نتج  مما  اخلالق 

تلك احلمالت التحريضية والتكفريية اليت مل دأ وتريا تنبش املاضي واحلاضر لتحقيق 

مقاصدها ومآرا من إسقاط اآلخر وتقويض مكانته.

غربة وسائل التقريب
قد يتسىن للكثري من النخب وأصحاب األقالم والنفوذ االجتماعي تناول املوضوعات 

أن  ا  جدًّ املمكن  ومن  املستعصية،  وظواهره  أزماته  من  الواقع  الستنقاذ  وامللحة  احلساسة 

األطر  يف  تكاملية  صياغة  الستنتاج  األفكار،  وتداول  املناقشة  يف  واملنطلقات  الرؤى  تتعدد 

واملحتوى حنو حتقيق معايري جامعة للصيغ املختلفة، غري أن الذي يعيق من قدرة احلراك 

من  يتداول  فيما  وتوافقها  األفكار  تشابه  رغم  البعض  بعضه  مع  والتجانس  التناغم  عن 

موضوعاا ومفاهيمها، هي الترسبات املتكلسة اليت تسيطر على التوجهات وتأسرها يف 

بوتقتها الضيقة، ولعلها تأيت على رأس القائمة اليت حتول دون تأسيس مشروع التواصل 

واالنسجام بني كافة النخب والشرائح املتعددة، وال يرمي هذا السياق إىل حمصلة القطيعة 

وإعالن الفشل واملمانعة لتحقيق التواصل وااللتقاء، إمنا هو كاشف عن العوائق والسدود 

اليت ظلت وال زالت تترك تأثريًا ملموسًا يف خضم احلراك االجتماعي.
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ومن خالل قراءة املوروث الديين واملخزون الثقايف والتجارب البشرية احلافلة بالتنوع 

والتمايز يف مضامني املشهد التارخيي اخلصب، تتجلى حقيقة البعد التعددي وما يعكسه من 

دواعي االختالف اليت هي مبثابة جذور ضاربة يف أرض الواقع، مل تأِت لتقويض مكونات 

النسيج االجتماعي وزعزعة منظومته املعرفية والفكرية، إمنا لتكون نتيجة متكاملة يف املناخ 

املتعدد فتغين الواقع وترفده مبا يستخلص من رؤى وبصائر، فالدعوة لالعتصام حببل اهللا 

واألخوة واالنضواء يف الصف الواحد املتماسك، ال جيايف حبال من األحوال مشروعية تعدد 

األفكار واالجتهاد، إمنا حيتضن كل ذلك لتكون الكليات اليت جتمع كافة املحاور واملسارات 

يف بوتقة مشتركة تسهم يف النتاج الذي حيقق التقدم والتطور على كافة األصعدة.

إن الذي جعل وسائل التقريب تعيش الغربة والفشل والضياع رغم اإلسهامات والتضحيات 

اجلزيلة اليت تعاقبت وتكررت على أيدي املصلحني واملتنورين، هو نتيجة تراكم العناصر التشنجية 

والتأليف بني  ضغوطها لقطع الطريق على تأسيس حركة التقريب  اليت ظلت وال زالت متارس 

األطياف املختلفة، ولعل التهافت الفاضح الذي يزعزع وحدة الشراكة الوطنية وتقويض حلمتها، 

عندما جتد أن األجهزة األمنية يف بعض األقطار املسلمة اليت يستوجب عليها مجع الشمل وحفظ 

اخلصائص واحلقوق املشتركة، فإا تغض الطرف عن املمارسات العدائية اليت تتجاسر على القيم 

الوطنية وتتطاول على ركائزها دون أن تقابلها بإدانة تذكر، فضًال عن وقف مهاتراا التصعيدية، 

ويف املقابل تبادر بالقمع للتوجه الذي يرفض التعامل مبصطلحات التحريض والتكفري ملزاعم واهية، 

وال ريب أن هذه املواقف ساعدت على التحريض واتساع اهلوة بني األطياف املتنوعة.

وال ريب يف أن ما ُفوت من فرص مثينة للتقريب بني املسلمني ضمن قنواا املذهبية املتنوعة 

هو خسارة كبرية ال تعّوض بأي حال من األحوال، ونتيجًة لذلك تراكمت الكثري من الظواهر والعلل 

املستعصية اليت امتد أثرها لتطوي تارخيًا طويًال حىت حاضرنا الراهن، وال غرو أن كل ذلك يستدعي 

التريث إلعادة احلسابات ومراجعة املواقف االرجتالية والعفوية الستنباط صيغ ومفاهيم تتجاوز بؤر 

اخلالف، وحتقق حلمة توافقية بني كافة األطياف والتوجهات، وإذا كانت األمور مبهمة فيما مضى من 

األزمنة فإا أضحت أشد وضوحًا يف حجم األخطار واخلطوب اليت دد أمن الواقع واستقراره.

جسور العالقة املتينة
يف طور البحث عن اآلليات والوسائل اليت تقوم على توثيق العالقة وتعزيز مكوناا باحلوار 

اهلادئ والبّناء لتوفري مساحات التعايش واملشاركة الوطنية بني كافة النخب والشرائح االجتماعية، 

ينبغي استحضار الوسائل احلسنة لتمهيد األرضية اخلصبة اليت حتتضن كافة األطياف املختلفة، 

بشىت توجهاا وأعراقها، ذلك أن القواسم املشتركة قد تغيب عن احلضور حني نفقد املعاين 

واملفاهيم األصيلة يف خضم الرتاعات املحمومة، ولعل جل ما ينسج من خالف بني األطياف 

االجتماعية املتنوعة ناتج عن عدم تدارس األصول الثابتة اليت حتتضن اجلميع يف بوتقة واحدة 
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بطريقة متقدمة، وهي من الضرورة مبكان حضورها وجتسيد مكوناا ومضامينها على أرض 

الواقع، لتدشني حالة صحية من التجانس واالنسجام للتعايش بأمن وسالم.

ومثة حقيقة ينبغي أالَّ تغيب معانيها عن األذهان مهما اتسعت اهلوة وازدادت وترية 

شىت  يف  املتنوعة  االجتماعية  والنخب  الشرائح  بني  الرابطة  العالقة  جسور  أن  االختالف، 

األقطار العربية واملسلمة ليست راسخة فحسب، وإمنا هي منبعثة من صميم رسالة الدين 

وضته املباركة، وهي ضاربة جبذورها يف كل مفردة من مفرداته اخلّالقة، غري مكترثة 

للفواصل العرقية والقبلية واللغوية اليت تدشن حلالة من الضياع والشتات، بل إن من مجلة 

ما متيزت به رسالة الدعوة أا كّرست ثقافة التعايش والتآلف بني شرائح املجتمع لتتجاوز 

املحاور واألطر الضيقة اليت تشّل حراكها وضتها، وما حققته من إجنازات ضخمة على 

مدى الزمان واملكان نتيجة مراعاة االشتراك االجتماعي بكافة أعراقه وأطيافه لبعث مسرية 

البناء والنماء، وهو الذي جسد حقيقة االنسجام والتعاطي للنسيج الرسايل، وذلل الكثري من 

العراقيل اليت حتول دون حتقيق النتائج اخلّيرة اليت يعود نفعها على اجلميع.

وال مناص من أن تلك املآثر السامقة ينبغي استحضارها لتحتل موقعيتها ومكانتها 

على أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز مكونات العالقة املشتركة بني األطياف 

وعطائه،  إسهاماته  وتصحح  الواقع  حراك  تطلق  ومعايري  أسس  على  والتعايش  املتنوعة، 

ولسنا حباجة ماسة السترياد موارد تشفع لنا اخلروج من مآزقنا وأسقامنا احلرجة، فما 

واستزادته  الواقع  إثراء  على  قادرة  واألفكار  املعارف  من  اإلسالمية  منظومتنا  حتتضنه 

باملبادئ والقيم اليت ترفد مسريته، وحتقق له املكانة األرقى بني األمم املتقدمة.

حراسة الوحدة الوطنية
إذا كانت الضرورة الدينية تستدعي احلفاظ على منظومة العقيدة واملعرفة من املخاطر 

اليت دد مكانتها ومنطلقاا فتحشد يف هذا الصعيد اإلمكانات والقدرات ملواجهة األفكار 

والثقافات املغشوشة اليت تفد من األقطار املختلفة، لتجنبها ما يرمي إىل زعزعة مبادئها 

وقيمها الراسخة، فإننا يف أشد احلاجة إىل استنفار موازي حلراسة الوحدة الوطنية مما 

املسؤولية  تضافر  العقيدة  ملنظومة  املنتمني  على  يترتب  كان  وإذ  خطوب،  من  يعترضها 

للصيانة واحلفظ والتصحيح، فإن ما يرتبط بلحمة املجتمع ووحدته ال يقل أمهية يف املنظار 

الديين من حيث الواجبات واحلقوق امللقاة على عاتق شرائح املجتمع وخنبه، ورغم أن هذا 

الصعيد مل خيُل من املصلحني الذين يتحملون األعباء اجلسام طوال احلقب التارخيية، ولقد 

تركوا البصمات الرائعة اليت خّلدت جهودهم ومساعيهم، غري أن ذلك حباجة ماسة إىل 

تضافر أكرب وأكثر مما مضى، ال سيما أن الصعوبات اليت متر ا جمتمعات األمة يف 

تصاعد مستمر، فضًال عن الظواهر والعلل اليت تكاد أن تغرق الواقع مبا ختتزل من رواسب 
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فتاكة، وهي ال تزعزع مفردة دون أخرى، بل تعترض كافة الركائز اليت تستند إليها.

وإذا سّلمنا بأن العقيدة هلا من احلصانة املمانعة الذي مّكنها من الصمود إزاء اهلجمات 

االستكبارية طوال مسريا، فإن األمة مل تتلَق ضربات موجعة أكثر مما جرى على وحدا 

وحلمتها، ومل يكن ذلك إبان احلروب الصليبية والتترية اليت عاثت مبقدرات األمة وثرواا 

اخلصبة فحسب، إمنا استمرت تلك احلمالت العدوانية حىت حاضرنا الراهن وما يشهد من 

مؤامرات ومكائد لتشتيته أكثر وتقطيعه إىل دويالت عرقية ومذهبية، إن كل ذلك يستدعي 

املبادرة حلراسة الوحدة الوطنية للتعايش بأمن واستقرار وتقاسم األدوار واملهام اليت ختدم 

املصاحل املشتركة بعيدًا عن العصبيات والتشنجات القبلية والعرقية واملذهبية.

مراجعة  تقتضي  الوطنية  واالجتماعية  الدينية  األمانة  أن  إىل  التنبيه  اجلدير  ومن 

املكونات واملعامل لتأسيس حماور التعايش اليت تعضد حلمة املجتمع لتفضي إىل التجانس 

والتعاطي على أسس حاضنة وجامعة لألطياف املتنوعة، وهو ليس باألمر املمتنع واملحال 

مهما كانت الفجوة واهلوة الفاصلة بني األطر املختلفة، فكما أن اجلليد ينساق إىل الذوبان 

لاللتقاء  املمانعة  واحلواجز  العوائق  هي  فكذلك  الشمس،  بأشعة  ينصهر  حني  والتالشي 

وقد  املخزونة،  وقدراا  مؤهالا  الشعوب  تكتشف  حني  تزول  أن  املمكن  من  والتعايش 

تتسىن بعض املواقف اليت تعزز من دواعي التقريب واملشاركة الوطنية، اليت ال يعدم املجتمع 

حبال من شواهدها وجتلياا على املدى التارخيي والوضع الراهن، وهي ال حتصى ومن 

املمكن تكرارها وجتسيدها لتتحول إىل حقيقة تتعايش عليها الطوائف املتنوعة.

مبستوى  ليكون  وأدواته  مستلزماته  بكافة  الثقايف  املشهد  تقدم  فإن  ذاته  املنطلق  ومن 

الرهانات املعاصرة وليستجيب للقضايا والرهانات امللحة، وما ينبغي تأهيله الستنهاض واقع 

األمة من األزمات واملحن، حباجة إىل تكثيف اجلهود وتكاتف الشرائح والنخب االجتماعية، من 

مرجعيات فكرية ورموز دينية إلرساء خارطة الطريق الواضحة الستنقاذ مستقبل األمة وتراثها 

مما تكبدته من انتكاسات وهزائم ظلت وال زالت تعيق حراكها وانبعاثها، وهي مسؤولية ملقاة 

على عاتق اجلميع دون استثناء لفصيل أو توجه، وإذا كان هذا األمر باعث لألرق لكافة التيارات 

املعنية ذا الشأن، فينبغي بلورة التصورات والرؤى للوصول إىل حماور تأتلف حوهلا سائر 

التوجهات ملواجهة التحديات والضغوطات اليت تعترض خصوصيتها وهويتها.

أحداث  من  نواكب  وما  واهلوية  اخلصائص  دد  اليت  املحدقة  األخطار  أمام  إننا  مث 

وجمريات قاسية للغاية تكاد تعصف بالواقع لضراوا وشراستها، حباجة ماسة إىل جتاوز بؤر 

اخلالف واالنعتاق من شرنقة التشنجات وبؤر العصبيات املشينة، ليتسىن االلتفات والتوجه بوعي 

ومسؤولية إىل القضايا املصريية اليت م الواقع مبا يواكب من رهانات ومستجدات عصرية.

وإذا كانت املمارسات العفوية الساذجة تنسج من بعض أفراد املجتمع لتساعد على التشنج 

ا أن تتخذ شرحية من النخب االجتماعية  وخلخلة أرضية البناء االجتماعي فإنه ملن املؤسف جدًّ
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البحث في الخالص من األزمة
استعدادًا  فتبدي  أزمات،  من  يعترضها  وما  األمة  أوضاع  ملعاجلة  رائدًا  منهجًا  السليب  الدور 

حتريضيًّا مضاعفًا لتغذية ترسبات املذهبية والطائفية، مبا تتراكم عليها من تكلسات وموروثات 

تشنجية، لتأجيج األوضاع وعرقلة مساعي اإلصالح والتقريب بني األطياف املتنوعة، ولطاملا 

أطلقت مدافع الفتنة التصعيدية لتقطيع أواصر اللحمة بني األنسجة االجتماعية املشتركة.

حتجيم قنوات التحريض
وما  املريرة  واألحداث  باملجريات  احلافلة  التجارب  ومقتضيات  التراكمية  املكونات  إزاء 

والزالت  ظلت  وتشنجات  ومشاحنات  نزاعات  من  ينشب  وما  مستعصية،  أزمات  من  يواكبها 

تفرض سيطرا على أجندة املسلم الفكرية واملعرفية، لتسلب منه جّل ما ميتلك من إمكانات 

األسس  عتبتها  على  تتصدع  هلا،  حصر  ال  مجة  خسائر  النهائية  املحصلة  لتكون  ومقدرات، 

واملرتكزات، لتطوى قرونًا متعاقبة دون خالص وانعتاق من رواسب املاضي وتراكماته املضنية، 

من هذا املنطلق فإن الضرورة تفضي إىل اإلنصات إىل نتاج اآلخر، وقراءة مرئياته ومنطلقاته 

بروية ومتعن للوصول إىل مقاصد مشتركة، أما القسر والقهر فإنه ال حيل املشكل وال يبتكر 

فكرًا خّالقًا للتآلف والتعاضد، بل يضاعف من دواعي الرتاع ويعمق قطع جسر العالقة بني 

سائر األطياف املختلفة، ليكون السبيل أقرب إىل التعسفية املسوغة ملمارسة احلمالت التكفريية 

املكثفة ضد الطوائف املتنوعة، ولتسوقه إىل سدنة الصدام واالحتراب العرقي التطهريي.

وال مناص من أن مجلة من التناقضات املتشعبة تعترض حركة الدعوة لبناء جسور 

متينة تقوم عليها العالقة املشتركة بني األطياف املتنوعة، ومثة حواجز ممانعة حتشد بني 

املذهبية  التعددات  بني  صحوة  حتقيق  إىل  تنتهي  توفيقية  صيغة  كل  إلعاقة  وأخرى  فينة 

بأضعاف  ينسف  مشتركة،  رهانات  لتلبية  بّناءة  مشاريع  من  ينجز  ما  فمعشار  والعرقية، 

مضاعفة من مشاريع حتريضية هدامة، ترفع ألويتها على كل منصة إعالمية، وإذا كانت 

دعوة االنتفاضة والنهضة ضد التراكمات والرواسب العالقة تشق طريقًا للتغيري واإلصالح 

وجتاوز املوروث املتشنج، فسرعان ما تتحقق االستجابة للمغاير واالنفعال ألدواته ووسائله، 

وهي حقيقة ال ميكن جتاهلها وليست حباجة إىل دراسات مسهبة لتأكيد صحتها، ومبجرد 

ملحة خاطفة للمناخ السائد وما يؤسس من منابر إعالمية حتريضية يكشف عن حقيقة 

االنطباع ومدى االنسجام، وما ينبغي ليس إخراس تلك األقالم وسائر األدوات، إمنا تصحيح 

مساراا وجتديد عطائها لالنتصار لقضايا األمة ومستلزماا احلضارية.

ولقد ظلت أمور كثرية عالقة وشائكة تتصاعد وتريا وتتسع فجوا بني فينة وأخرى مع 

تقدم العنصر التارخيي، ليس ألا حتتضن مصداقية مشروعة يف منظومة األفكار واملعارف، أو 

تنبعث عن موازين ومعايري خّالقة ترفد الواقع وتعضد مسريته، غري أا قد جتد مناخًا مالئمًا 

تستوطن من خالله الظواهر والعلل، ورمبا كانت قابلة للنمو واالنتشار أكثر من غريها مبا 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٤Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتمل من تراكمات ورواسب، لتجلب الضرر للحمة األمة ووحدا، فتزج بالنسيج االجتماعي 

حنو دوامة االحتراب القائم على التشويه والتحريض بوسائل غري مشروعة وخّالقة.

وإذا أعدنا النظر لدراسة املجريات واألحداث املحمومة اليت نشبت بني التوجهات املتنوعة 

طوال احلقب الزمنية املنصرمة، وما أنفقته من طاقة وقدرة يف االنشغال بتلك البؤر اخلالفية 

واجلانبية اليت هدرت على منصتها الكثري من اإلمكانات والقدرات، فيما ال يعود عليها بعوض 

ينفعها ويقدمها، سنجد أن جّل تلك الوسائل املتبعة -إن مل تكن أمجعها تصب- يف تلك اخلانات 

املناخية الشاغرة اليت حتتضن تلك الطفيليات اليت تتعاطاها دون حساب لعواقبها ونتائجها.

املختلف،  لشخصية  والتشويه  التحريض  على  القائمة  املشبوهة  األساليب  تلك  أن  يف  ريب  وال 

واالران للغة القذف واالام دون مسوغ مشروع، وزرع العبوات املفخخة هنا وهناك لتفجري األوضاع، 

ليست بدائية ومتبلدة فحسب، إمنا ال تتماشى مع ما يتجلى من حقائق وبصائر راقية، ال سيما وحنن 

نعيش العصر الراهن الذي تتدفق عرب فضائه األفكار والثقافات املتنوعة، وهي متاحة للتداول والرصد 

لكافة التوجهات دون أن تؤثر فيها وسائل احلجب، ومن املتيسر قراءة الرؤى والتوجهات واألفكار 

بروية ومتعن دون العبث بنتائجها، وهو األمر الذي يكشف عن وعي املجتمع ومدى تقدمه.

ورغم إسهاب التجربة وخربتنا املتميزة، وما يصاحبها من وعي ومعرفة خصبة، باللوازم 

واحليثيات اليت ينبغي توفرها الستنقاذ الواقع من أزماته وعلله املستعصية، إال أننا ال نزال 

وحلمته،  رابطته  عن  واالنفصال  القطيعة  من  حالة  تأسيس  إىل  يدفع  تشنجيًّا  خطابًا  نلحظ 

ويكرس جل جهده إلذكاء النعرات البغيضة وبث مسوم الطائفيات والعصبيات اليت أضحت متأل 

أروقة عاملنا العريب واملسلم، وكأنه قدٌر ُمرتل ال حيق لنا الفرار منه وجتاوزه، رغم ما ننتهي 

من  أيدينا  بني  وما  والعلل،  الظواهر  تلك  من  واالنعتاق  للخالص  جمدية  استنباطات  من  إليه 

مثل ومبادئ وقيم أصيلة تنفي افتقارنا السترياد وسائل وسبل تأخذ بأيدينا إىل حتقيق النسيج 

املشترك، مهما تصاعدت وترية االختالف والتنوع عرب وسائلنا وأدواتنا، يقول تعاىل: {َوَأِطيُعوْا 

. ويقول 
(١)

اِبِريَن} اَهللا َوَرُسوَلُه َوَال َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرُحيُكْم َواْصِبُروْا ِإنَّ اَهللا َمَع الصَّ

.
(٢)

تعاىل: {ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا اَهللا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن}

هواجس الغزو واالختراق
فيما مضى من احلقب املضنية كانت اهلواجس املؤرقة حتوم حول األخطار اخلارجية 

التصدي  واملثقفة  الواعية  والنخب  الشرائح  هم  وكان  والعريب،  اإلسالمي  بعاملنا  املحدقة 

حبزم لتلك احلمالت املحمومة اليت تبتغي زعزعة موقعية املنظومة املعرفية وما حتتضن 

قرون  منذ  وتريا  دأ  مل  اليت  املتعاقبة  االختراقات  ورغم  وبصائر،  وأفكار  رؤى  من 

(١) األنفال/ ٤٦.

(٢) احلجرات/ ١٠.
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البحث في الخالص من األزمة
مترادفة حىت حاضرنا الراهن، انصب اهتمام احلراك الثقايف والسياسي يف التصدي لبؤر 

االختراق اليت كانت ومل تزل حمط أنظار كافة الشرائح والنخب االجتماعية، وكان اجلميع 

يلمس هذا االهتمام الذي ساد مبا ينشر من أدبيات وأفكار حتاكي الظرف املأزوم، وللوهلة 

األوىل مل يساور أحد الشك يف مدى اخلطر الذي يهدد مكانة األمة ليسلب منها إمكاناا 

وثرواا احليوية، وليزعزع شبكة عالقتها املشتركة، ومع كل هذا الوضوح الذي ال يعتريه 

غبش أو تشوش يف الرؤية واملنطلق وإذا بواقعنا الراهن تنقلب فيه املفاهيم واملنطلقات، 

فتكرس اجلهود للمواجهات الداخلية خوفًا من استشراء التعددية والتنوع، كي ال تأخذ بعدًا 

تنشط من خالله األفكار والرؤى الواعدة، اليت قد تستأثر بالقبول والرضا عند قطاعات 

خمتلفة، بل رمبا أتت التشخيصات مروعة للغاية من حيث التصوير للحالة الطارئة، اليت 

ُطورت لتكون مبثابة اجلاثوم أو الشبح املهيمن على أدمغة أجيالنا وشبابنا.

وليس من الغريب الوصول لالستنتاج بأن تلك اهلواجس أضحت تفرض خشيتها من 

االمتدادات الداخلية ملحسوبيات ومسميات خمتلقة، غري مكترثة لالنتهاكات احلقيقية اليت 

تتواىل على هوية األمة وأصالتها، وكأن األمر بات يعكس مالمح تأسيسية لوالدة جديدة 

تتغاير من خالهلا املعايري واملقاييس اليت تدفع التهمة عن اجلناة واملعتدين لتقلدها أصحاب 

القضية، لتحملهم ما ُنمنا به من انتكاسات وهزائم، وهو لون من استحداث أوار الصدامات 

والتشنجات والتعصبيات الطائفية بلباس ومنط خمتلف.

ومثة حقيقة ينبغي االلتفات هلا متاس قضايانا ورهاناتنا، هي أن جل ما يطرأ علينا 

قوالبها،  يف  واالندماج  للتوافق  معبدة  وأرضية  داخلي،  بتكوين  يتهيأ  وهزائم  خسائر  من 

للتالعب  ملوثة  وثقافات  أفكار  من  به  يفد  وما  اخلارجي  العدوان  حبقيقة  التشفع  ورغم 

للتجانس  معبَّأ  السائد  املناخ  أن  إال  األصيلة،  واألفكار  املعارف  منظومة  بُبىن  والتشويش 

واالنسجام لتجسيد املرئيات الوافدة.

إن التصعيد الراهن هو حلقة افتعال لزيادة جرعة التوتر واالحتقان بني املجتمعات 

العربية واملسلمة قد ال تكون له هوية واضحة، غري أا باتت تباشر امتدادها ونشر أفكارها 

لكافة القطاعات، وألن األمر حيمل موروث تراكمي متكلس منذ عهود قدمية فإن االستجابة 

معه  والتعاطي  النمط  هذا  الستقبال  مهيأة  األرضية  ألن  ليس  والتكرمي،  احلفاوة  ستلقى 

ا مضى، إذ  فحسب، إمنا ما حياك من ويل وإرجاف حول املوضوع هو أخطر بكثري ممَّ

مل يبق احلال جمرد سجال درامي بني األطياف املتنوعة لينتصر كل طرف ألدلته ومرئياته، 

لكنه أضحى يتخذ مسارات خارجة عن السيطرة، ويوطد لرهانات قد تكون أشد ضراوة 

فيما يقع من خسائر ألجيالنا، ورغم أن الواقع ال ينقصه احتقان وتوتر أكثر مما ُيلمس، 

إال أن ما ُيكرس من أنشطة تصعيدية تأىب املراعاة ملا حيدث من إصابات متكررة تلحق 

الضرر باجلميع على حد سواء.
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من  اخلالص  طريق  تعترض  زالت  وال  ظلت  شائكة  بقضايا  االعتراف  احلق  ومن 

األزمات املريرة اليت تتكبدها املجتمعات، ورمبا كان من الصعب جتاوزها ونسف رواسبها، 

غري أن اإلصرار على تبنيها وتلبية مطالبها هو نوع من اإلرجاف واهلرطقة، واهلروب 

من التوسل بوسائل العالج وعدم اإلذعان للحقائق األصيلة، ولو أمضينا الدهر كله على 

هذا النحو فلن حنقق إال مزيدًا من االنتكاسات واهلزائم، ورمبا أضحت مقولة الشاعر أبو 

الطيب املتنيب جامثة على تصوراتنا ومنطلقاتنا إىل ما ال اية، إذ يقول:

عليه اهلــــوان  يــســهــل  يــهــن  ــــت إيــــــالممــن  مــــــا جلــــــــرح مبــــي

وليس من التعقل القبول والتسليم مبنطق العجز واحلجر على منافذ االنعتاق من املآزق 

وجيدد  مسريته  ويصحح  الواقع  يطلق  خمرج  التماس  دون  أعبائها  من  والتخلص  احلرجة 

منطلقاته، ال سيما أن ما ينتاب واقعنا من تأخر وتقهقر هو نتاج تفشي ظواهر وعلل وأسقام 

يتم التعبئة هلا داخليًّا، ويتوفر هلا مناخ مالئم لالنتشار بني املجتمعات، فاخللل احلقيقي ال يكمن 

يف االفتقار إىل وسائل الوعي واملعرفة، والتسلح بأدوات العلم واحلكمة ملواكبة رهانات العصر 

احلديث فحسب، إمنا فيما يبتكر من ممارسات تشنجية للمزيد من تصعيد الفرقة وتفكيك 

اللحمة للنسيج االجتماعي، فضًال عما يشحذ من عوامل حتريضية لتوتري العالقة القائمة بني 

األطياف مبختلف مذاهبها وأعراقها، ولن تنجلي سحبها الداكنة إال بتصحيح املواقف وإعادة 

النظر الستخالص رؤى وبصائر تتوافق وتنسجم وفق مقتضيات الظروف السائدة.

إن اهلواجس القادمة مبا حتمل من تشكيك وتشويه ملنابع احلقيقة وبصائرها ال ينبغي أن 

تكون مبثابة العتاد إلذكاء اإلحن والفنت بني التوجهات املختلفة، وال أن تأخذ ُبعدًا أكرب من حجمها 

ومستواها لتكون أكثر من مناوشات ومطارحات فكرية أو عقدية، لتؤسس لقطيعة واحتراب، 

ومن هذا املنطلق فإن املسؤولية تتضاعف على النخب والشرائح االجتماعية لتطويق وسائل التعبئة 

والتحريض اليت تنشب هنا وهناك، فال جتلب إال الدمار واخلراب، وإذا سلمنا بشرعية التنوع 

والتعدد لتتالقى املعارف واألفكار يف طور صناعة مشروع التكامل والتطور، فإن اهلرولة خلف 

جتسيد تلك الشعارات وبث مسومها جناية عظيمة ال تغتفر حبق املواطنة املشتركة.

ختامًا ينبغي أن ندرك أن خطوط الرجعة مفتوحة على مصراعيها والفرصة قائمة 

ومتاحة للمراجعة واختاذ القرارات املناسبة، وبرغم ما أهدر من إمكانات وقدرات طوال 

املذهبية  بالتشنجات  املحمومة  الرتاعات  خالهلا  دارت  اليت  املنصرمة،  التارخيية  احلقب 

والغياب لواقع األمة،  بالضياع  فادحة بني الضفتني أودت  خسائر  الطائفية، وما وقع من 

جديد  من  الصياغة  وإعادة  املتشنجة  املواقف  عن  للتراجع  متاح  املجال  فإن  ذلك  كل  مع 

لتتوافق مع مقتضيات الظروف الراهنة اليت تواكبها األمة، واملرحلة املعاصرة مهيأة لالنفتاح 

احلقيقة  موارد  لتتبع  وتعضده  الواقع  تسعف  متقدمة  وسائل  من  حتتضن  مبا  واالنسجام 

وكشف معاملها 


