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جورج قرم ناقدًا التوظيف السياسي للدين
فراس أبو مصلح
«تــرب ـي ـتــي امل ـس ـي ـح ـيــة ت ـن ـت ـفــض» لــدى
س ـم ــاع ع ـب ــارة «ال ـح ـض ــارة ال ـي ـهــوديــة
امل ـس ـي ـح ـي ــة» ،ق ـ ــال الـ ـب ــاح ــث وال ــوزي ــر
ال ـســابــق جـ ــورج ق ــرم خ ــال مـحــاضــرة
«بنية الديانات التوحيدية وأساليب
ت ــوظـ ـيـ ـفـ ـه ــا ف ـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان ال ـس ـي ــاس ــي
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ـ ـ ــي» ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت ب ـه ــا
ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم ال ــدي ـن ـي ــة ف ــي «جــام ـعــة
الـقــديــس يــوســف» (الـيـســوعـيــة) أخيرًا
سـلـسـلــة نــدوات ـهــا األس ـبــوع ـيــة للسنة
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة .رأى ق ـ ــرم أن
املسيحية «انقطاع» عن اليهودية ،أو
َّ
«تجاوز» لها ،لكن املقولة تلك توظف
ف ــي س ـي ــاق ــات أخ ـ ــرى «أكـ ـث ــر س ـخــافــة»
م ـ ــن س ــابـ ـقـ ـتـ ـه ــا ،ه ـ ــي مـ ـق ــول ــة «ح ـ ــرب
الحضارات» لصامويل هانتينغتون.
ودعا قرم إلى «فضح الغايات الدنيوية
للتحريض الديني واملــذهـبــي» ،ونــزع
اللبوس الثقافوي عن الحروب ،منبهًا
ّ
إلــى أن االنـسـيــاق وراء دع ــاوى «حــوار
الديانات أو الحضارات» ينطوي على
تسليم ضمني بنظرية هانتينغتون.
ورفض قرم خطاب «حماية األقليات»،
مشيرًا إلى أن «معركتنا (هي) الحفاظ
ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــددي ــة»؛ واألخـ ـ ـي ـ ــرة لـيـســت
«الـتـعــدديــة الـثـقــافــويــة املـضـخـمــة» من
قـبــل األب ـح ــاث األنـثــروبــولــوجـيــة التي

ت ـت ـنــاول امل ــذاه ــب واألع ـ ـ ــراق كـ ــ«أن ــواع
خـ ــاصـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوان ـ ــات» ،ب ـغ ــرض
تفتيت املجتمعات املستهدفة مذهبيًا
ُ
وعرقيًا ،كما تظهر الخطط األميركية
ّ
«امل ــوث ـق ــة» إلثـ ــارة ال ـح ــروب الـسـنـيــة –
الـشـيـعـيــة ال ـت ــي تـبـنــى ع ـلــى «ال ــذاك ــرة
الساخنة االنفعالية» التي تتعامل مع
أح ــداث حصلت قـبــل نـحــو  1500عــام،
كأنها حصلت البارحة!
جملة مــن اآلراء واملــواقــف ساقها قرم
فـ ــي مـ ـح ــاض ــرت ــه .ط ــال ــب «م ـ ــا ُي ـس ـمــى
املجتمع الــدولــي» بامتناع ال ــدول عن
ادعــاء تمثيل الديانات ،وهي «بحور»
مــن الـتـعــدديــة ،مـبــديــا اسـتـغــرابــه ممن
لــديــه «جـ ــرأة ادعـ ــاء الـنـطــق بــاسـمـهــا».
ورفــض تحميل «الـتــوحـيــد» عــامــة ،أي
األدي ــان السماوية الثالثة ،املسؤولية
ع ــن «ال ـع ـن ــف» وال ـ ـحـ ــروب وات ـخ ــاذه ــا
ّ
«حجة ملآرب دنيوية» ،رغم اعتباره أن
اليهودية شــيء ،واملسيحية واإلســام
«ش ــيء آخ ــر» .الـيـهــوديــة أت ــت بمفهوم
«الحرب املقدسة» ،واصفًا إياها بــ«أم
الـعـقــائــد الــديـنـيــة ال ـج ـهــاديــة» ،مشيرًا
إلى فارق كبير بالدعوة إلى ًالقتال في
آيــات الـقــرآن املدينية خــاصــة ،و«الجو
الحربي املتواصل» في العهد القديم.
ّ
أوضح قرم أن العرب واملسلمني رفضوا
الصبغة الدينية ملا يسميه األوروبيون
واألم ـيــرك ـيــون «الـ ـح ــروب الصليبية»،

فـسـمــوهــا «ح ـ ــروب اإلف ــرن ــج» ،تظهيرًا
لطبيعتها كـ ـغ ــزوات أج ـن ـب ـيــة ،مـشـيـرًا
ّ
إلى أن أوروبا كانت «بحاجة للتوسع»
آنـ ـ ــذاك ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ن ـمــو عـ ــدد سـكــانـهــا
وت ــوس ــع اق ـت ـص ــاده ــا ،رافـ ـض ــا «ح ـجــة
تحرير القدس من املسلمني».
ل ـ ــوال ال ـ ـحـ ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة الـ ـت ــي أن ـت ـجــت
الراديكالية اإلســامـيــة ،لكان بــن الدن
«هــامـشـيــا» ،يـقــول ق ــرم ،مشيرًا إلــى أن
مجريات الصراع ّ
رسخت في األذهــان

استغرب كيف يعتبر بعض
المسيحيين أن فلسطين ال تعنيهم
صورة مغايرة لإلسالم« ،دين الرحمة»
الذي خبره في مصر ولبنان .كذلك ،إن
تحالف الوهابية مع آل سعود الذين
أق ــام ــوا دول ـت ـهــم ع ــام  1925بــدعــم من
اإلنـكـلـيــز ،أدى إل ــى «تـسـيـيــس» الــديــن
وتوظيفه في خدمة املصالح الخاصة
للعائلة املالكة ولرعاتها األجانب ،ثم
ظهرت حركة «اإلخ ــوان املسلمني» في
مصر عام  1928لتعمق االتجاه نفسه،
وفق قرم .أما التحول األكبر ،فجاء مع
قـ ــرار ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إبـ ــان ال ـحــرب
ال ـب ــاردة بــاسـتـعـمــال الــديــن اإلســامــي

إلسـقــاط االتـحــاد السوفياتي ،فدربت
السعودية وباكستان عـشــرات اآلالف
م ــن ال ـش ـبــان املـسـلـمــن إلرســال ـهــم إلــى
أف ـغ ــان ـس ـت ــان .ورأى قـ ــرم ف ــي ظ ــاه ــرة
الـجـهــاديــن ه ــذه «س ــاح تــدمـيــر ذاتــي
لألمة العربية».
واس ـت ـغ ــرب قـ ــرم ف ــي اآلن نـفـســه كيف
يعتبر بعض املسيحيني أن فلسطني
ال تـعـنـيـهــم« ،كـ ــأن املـسـيـحـيــة تـنــازلــت
ع ـ ــن ال ـ ـج ـ ــذور األرض ـ ـي ـ ــة ل ــوج ــوده ــا،
وكــأن ـمــا امل ـس ـيــح ول ــد ف ــي واش ـن ـطــن».
كما أن مدارسنا تقدم «ثقافة شاملة»
عــن أوروبـ ــا ،فيما ال ُت ـ ّ
ـدرس شيئًا عن
«عظمة الكنائس السريانية واآلرامية
الـ ـت ــي أسـ ـهـ ـم ــت فـ ــي بـ ـن ــاء الـ ـحـ ـض ــارة
الـعــربـيــة اإلســام ـيــة» ،ق ــال ق ــرم ،داعـيــا
إل ــى مـســاعــدة األج ـي ــال ال ـجــديــدة على
الـتـجــذر فــي بــادنــا؛ ف ــأي فـكــر هــو ذاك
الــذي ينظر إلــى ثقافة املجتمع كنتاج
لتجاربه التاريخية ،بكل عناصرها،
وارتباطها عضويًا باألرض؟
وأش ـ ـ ـ ــار قـ ـ ــرم إلـ ـ ــى آي ـ ـتـ ــن واض ـح ـت ــن
كـ ــل الـ ــوضـ ــوح فـ ــي قـ ـب ــول ال ـت ـع ــددي ــة:
«وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا»،
على النقيض من «صدام الحضارات»،
وأي ـض ــا «ولـ ــو ش ــاء ال ـلــه لـجـعـلـكــم أمــة
واح ــدة» ،وأيضًا «ال إكــراه في الدين»،
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن بـعــض فـقـهــاء اإلس ــام
«شلوا استعمال هذه اآليات».

