قبل البداية..

من يكر�س وجودنا يف
"ع�صر الظلمات"؟!
فاديا جربيل
رئي�سة التحرير

لعب التناق�ض املذهبي والطائفي الدور احلا�سم يف انح�سار الدور العربي عن امل�سرح الدويل و�ساهم ب�شكل مبا�شر يف و�صول العرب �إىل مرحلة
مل يحكموا فيها �أنف�سهم ملئات من ال�سنني خلت ،حيث اقت�صر مربر وجودهم على �أنهم مادة �أولية� ،أر�ض ًا و�شعب ًا ،ال بد من �إنتاجهم وت�شكيلهم يف
كل مرة لال�ستفادة منهم ،ورغم امل�آ�سي والويالت التي جرها هذا التناحر الطائفي واملذهبي على الأمة ال يبدو �أن هناك من يحاول اال�ستفادة
من درو�س التاريخ وعربه ،لعدم ت�سليمهم ب�أن هذا االختالف يجب �أن يقت�صر على �أمور العبادة ذات العالقة بال�شخ�ص نف�سه.
ومبا �أن العرب منذ ع�صور حمكومون من �أطراف لي�ست (عربية) حيث ال دور يف ظل تلك احلالة ل�سيا�سيني وطنيني حقيقيني ،ف�إن امل�سو�ؤلية
وقعت على رجال الدين الذين على ما يبدو مل يوفق بع�ضهم يف لعب دور التقريب واالن�سجام بني املذاهب ،بل �ساهم بق�صد �أو بغري ق�صد على
تعميق هذا التنافر ،متنا�سي ًا �أن واجب رجال الدين اعتماد املرونة يف التعاطي مع الأمور احلياتية التف�صيلية بد ًال من تكبيل العقل العربي
املنهك �أ�سا�س ًا ب�ضغوط خارجية م�ستمرة و�أخرى اقت�صادية ...وب�أمور ال عالقة لها بجوهر الدين والغاية التي ُوجد من �أجلها.
وهنا يبدو جلي ًا �أن �أي ًا من الدول التي تعاقبت على احتالل هذه املنطقة مل حتارب هذا النوع من الإ�سالم بل كانت تتعاطى معه مبكر ،مظهرة
احرتامها للإ�سالم من خالل ت�شجيعها لهذا النوع من رجال الدين ،مف�ضلة التعامل معهم على التعامل مع الكوادر العلمية وال�سيا�سية
يف الوقت الذي نرى مبادئ �أ�سا�سية يف الإ�سالم ،والتي هي من جوهره و�سبب انت�شاره ...تحُ ارب ب�شدة و�أبرز هذه املبادئ "اجلهاد" حيث مل
تدخر تلك الدول و�سيلة �إال وحاولت انتزاع هذا املبد�أ ،فهذا النوع من الإ�سالم اجلهادي القوي غري مقبول غربي ًا لأنه وبال �شك ال�سبب يف
جعل الأمة ح�صن ًا منيع ًا جتاه الطامعني ،مع افتقارنا لو�سائل دفاعية ع�سكرية �أخرى.
لقد حققت تلك الدول الطامعة ن�سبة مهمة من النجاح يف االحتيال على مبد�أ اجلهاد وا�ستغالله مل�صلحتها عندما �أدركت �أن انتزاعه
من عقول امل�سلمني �أمر ي�صعب حتقيقه ،فعملت على "حتريفه" م�ستندة �إىل �سوء فهم وتقدير بع�ض رجال الدين غري امل�ؤهلني ليكونوا
فقهاء ،بل وجهت م�سار اجلهاد ومفهومه �ضد �أبناء الطوائف واملذاهب الأخرى عرب فتاوى تخدم تلك الدول وتزيد الأمة تفرق ًا
وت�شتت ًا ،حيث تت�صادم املذاهب مع بع�ضها مببد�أ الفعل ورد الفعل ،لي�صبح البحث عن البادئ متعذر ًا ،عندئد يطرح االحتالل �أو
االنتداب نف�سه كحل �أقل كلفة و�أكرث �أمان ًا للجميع فت�صبح الدويالت الطائفية احللم املن�شود لطوائف ت�شعر بالأمان عند التقوقع
على ذاتها ،وهذا ما عملت وتعمل عليه الواليات املتحدة وحلفا�ؤها �ضمن ا�سرتاتيجية معدة بدقة ..وقودها ال�شعوب املقهورة
واخلائفة و�أدواتها بع�ض رجال الدين ،والعراق مثال �صارخ لتلك اال�سرتاتيجية الأمريكية .فمنذ �سقوط بغداد دُفع بكم كبري من
رجال الدين ليحتلوا ال�ساحة الإعالمية ب�أفكار تعيدنا �إىل الوراء �أكرث مما نحن عليه ،بينما تخ�ضع الكوادر العلمية والأحزاب
الوطنية للتهمي�ش ولربنامج اغتيال ممنهج لت�صبح خارج دائرة الر�أي والتعاطي الإعالمي ،ورعاية الواليات املتحدة لزعماء
الطوائف الأكرث تطرف ًا يف لبنان دليل وا�ضح على تلك اال�سرتاتيجية.
�إىل ه�ؤالء نقول :دعوا اخللق للخالق والوطن �أكرب من اجلميع ..حيث ال ميلك �أحد تكليف ًا� ،إلهي ًا بالإنابة ملحا�سبة
بع�ضنا البع�ض على قاعدة الدين ،فرب العاملني �أدرى بعباده  ..يحا�سب من ي�شاء ويجزي من ي�شاء.
وكلنا نعلم �أن يف تاريخ �أوروبا فرتة �سادت فيها احلروب الطائفية واملذهبية ...ف�سميت "ع�صر الظلمات".
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