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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة والذي سيترك أثراَ إستراتيجياَ على مسار األحداث يتناول هذا العدد

في حياة الناس بمختلف ستترك آثاراَ واضحة في المنطقة، وستكون تطبيقاته منعطفاَ تاريخياَ خطيراَ 

  .طبقاتهم ومستوياتهم المتباينة

، هذا الملف يتعلق بالمبادرات األميركية واألوربية بإتجاه التحاور مع التيارات اإلسالمية المعتدلة

  . وترويض التيار اإلسالمي بشكل عام بعد فشل اإلتجاه اإلستأصاليكمحاولة إلحتواء التيار المتطرف

 الملف من خالل عدة أقسام أولها هو إستعراض شريط األخبار المرتبطة وسيتم التطرق الى هذا

بإظهار رغبة الطرف اآلخر بالتحاور مع اإلسالميين المعتدلين ،األمر الذي يساعد على إدراك تسلسل 

  .األحداث وإستيعابها

 في فتح مثل  التحليالت والتفاسير لما وراء هذه الرغبة الغربيةمختلفوستتطرق األقسام التالية الى 

، وكذلك سيتم التعرف على مواقف بعض رموز التيارات األسالمية من خالل تصفح هكذا حوار

   .بعض الحوارات  معهم

وقد تم وضع أهم األفكار الواردة في هذا العدد في مستطيالت منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل 

  .المراجعة السريعة

  

واليات المتحدة بشكل خاص أن يكونا معتدلين حول وفي حين أنه يتعّين على الغرب بوجه عام وال

قدرتهما في تشكيل الحوار بين اإلسالميين، فيجب عليهما أن يكونا أيضاً على حذر في كيفية تأثير 

وتبنيهما لمقاربة أو أسلوب الشّدة الذي يرفض التفريق بين أنواع اإلسالميين . سياساتهما عليه

  المتحررين فكرياً واألصوليين

  

على توصيل أصواتهم إلى بقية " الليبراليين"و" المعتدلين"و الكتاب إلى مساعدة المسلمين يدع

  المجتمعات المسلمة من خالل خلق شبكات ضخمة تتحدث بلسانهم وتعبر عن أفكارهم

  

إن الحرب من أجل اإلسالم سوف تتطلب خلق جماعات ليبرالية بهدف إنقاذ اإلسالم من خاطفيه، 

دولية يعتبر خطوة في غاية األهمية؛ ألنها ستوفر منبرا أساسيا لتوصيل رسالة وإن إيجاد شبكة 

المعتدلين وستوفر لهم قدرا من الحماية، إال أن المعتدلين ليس لديهم المصادر لخلق مثل هذه 

  "الشبكة الدولية
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بمجرد وصول اإلسالميين إلى السلطة فستكون هناك قطيعة مع : هناك اعتقاد سائد يقول

-ديمقراطية والحرية؛ إال أن الكتاب يأمل في انقشاع ذلك الخطر تدريجيا إذا ما تدرب اإلسالميون ال

وهذا لن يتأتى إال من خالل .  على التعامل واقعيا وتطبيقا مع المؤسسات الديمقراطية-تدريجيا أيضا

ملية في داخل الع) حتى جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة في مصر(انخراط اإلسالميين 

  الديمقراطية؛ فذلك هو خير ضامن إلنهاء حاالت العنف المتفشية وسط اإلسالميين، كما يرى الكتاب

  

إن هذا الكتاب يقدم إستراتيجية لإلدارة األمريكية للتعامل مع اإلسالم تقوم على : خالصة القول

التغييرات الثقافية استخدام القوة الرخوة من خالل دعم اإلسالميين المعتدلين وإحداث العديد من 

  والسياسية عبر دعم المجتمع المدني المسلم وتوسيع الفرص االقتصادية واالتجاه نحو الديمقراطية

  

 عن أن دعم المؤسسات ٢٠٠٤حتى أسفرت نتائج المناقشات الحكومية األمريكية في أغسطس 

ال بد من التحول إلى الدول العلمانية يواجه قيودا عديدة وال يفيد في معركة تغيير العقول؛ لذا كان 

اإلسالمية الحليفة والمعتدلة والتنظيمات اإلسالمية األخرى التي تشاركها هدف الكفاح الديني ضد 

  اإلسالميين المتطرفين

  

ثمة افتراض أمريكي تبلور في العامين األخيرين يقوم على مقولة أن دمقرطة الشرق األوسط هي 

هو ما أثار مناظرات عديدة داخل الواليات المتحدة حول قبول الطريق األمثل لمحاربة اإلرهاب؛ و

أن " رايس"اإلسالميين من عدمه داخل اللعبة السياسية في بلدان الشرق األوسط خاصة بعد إعالن 

  أمريكا ستتعامل مع اإلسالميين إذا وصلوا للحكم عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة

  

ًدا رئيسيا على األجندة األمريكية تجاه الشرق األوسط قبل أن الديمقراطية لم تكن بن" جيرشت"يرى 

، وكانت أمريكا تأخذ بمبدأ تنوير الديكتاتوريات فقط، أما اآلن وبعدما ساهمت ٢٠٠١ سبتمبر ١١

في مهمة بدء الديمقراطية في العراق، فإنه قد ثبت أنه يمكن " السيستاني"شخصيات إسالمية مثل 

مية للتغلب على العنف الراديكالي وبناء نوع من الديمقراطية التوفيقية االعتماد على الرموز اإلسال

التي تمثل الحل الوسط بين الحكومة االستبدادية والمتطرفين اإلسالميين وذلك مع تعديل رؤية 

  "أن اإلسالم هو الحل"اإلسالميين المعتدلين القائمة على 

  

طية على التيارات التقدمية والليبرالية هو ضياع أن اعتماد أمريكا في نشر الديمقرا" جيرشت"ويذكر 

  للوقت؛ ألنهم غير معروفين لدى شعوبهم رغم شهرتهم في الغرب
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ميتشل "ولمواجهة تنامي هذه الظاهرة، فقد اتجه غالبية من المفكرين والكتاب األمريكيين مثل 

ت سبتمبر على نشر عقب هجما" بوش"إلى حث الرئيس " بوب نوفاك"، و"بات بوكانان"، و"كينسلى

ثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان في كل أركان العالم بدال من السياسة األمريكية التدخلية التي 

  جلبت اإلرهاب على الواليات المتحدة

  

لكن المناظرة الدائرة اآلن توضح أن الكتاب األمريكيين ليسوا جميعا مقتنعين بفكرة مواجهة 

  مقابلة المتطرفين بالمعتدلين أو نشر الديمقراطية في الشرق األوسطاإلرهاب عبر حرب األفكار أو 

  

الحاصل األخير لهذه اآلراء يثبت أن الواليات المتحدة لم تستطع بعد أن تجد حلوال للمعضالت الثالث 

ويبقى السؤال المهم في ذهن القارئ العربي هو لماذا تنشغل . الجوهرية لدى تعاملها مع اإلسالميين

ت المتحدة بكل هذه األمور النظرية األبعد عن الحلول الواقعية التي تختزل في إحداث تغيير الواليا

  فعلي في سياستها بالمنطقة العربية وإقامة شراكة حقيقية مع اإلسالم والمسلمين؟

  

لكن األحداث التي توالت في ما بعد االحتالل كشفت أوالً أن اإلسالم معطى رئيسي ومحدد للوجود 

. ي، وثانياً أن اإلسالميين شيعة كانوا أو سنَة يشكلون قوة محورية في ميزان القوى الجديدالعراق

لهذا حاول بريمر أن يناور قليالً من خالل تأجيل االنتخابات، لكن واشنطن اضطرت في األخير إلى 

يارات استجابة دعوة السيستاني، فجاءت نتائج االنتخابات مؤكدة للفرضية التي كانت تقول إن الت

  اإلسالمية المختلفة هي الالعب الرئيسي في الساحة العراقية

  

الطرف اآلخر، إلى جانب األنظمة، الذي أحرجه هذا التحول المعلن في سياسة أميركا وأوروبا هم 

وقد كشفت ردود الفعل التي سجلت خالل األيام الماضية عن حالة االرتباك التي أصابت . اإلسالميون

  الحركات، وتذبذبها بين موقفينقيادة معظم هذه 

  

. أميركيين وأوروبيين» خبراء وباحثين«الدخول في حوار مع » حركة حماس«و» حزب اهللا«قبل 

اشترط أن يتم الحوار بحضور ممثل عن وزارة » اإلخوان المسلمون«وإذا كان الناطق باسم حركة 

  الخارجية المصرية، إال أنه في اآلن نفسه لم يرفض مبدأ الحوار

  

أو الستغالله من أجل ابتزاز األنظمة » المؤامرة«أما اإلسالميون فإنهم إن دخلوا الحوار بعقلية الخائف من 

والحصول على بعض المواقع والمكاسب اآلنية فإنهم سيثبتون مرة أخرى بأنهم ال يصلحون للسياسة، 

  سالم والمسلمينوأنهم غير مؤهلين لتغيير الصورة النمطية التي ترسخت لدى الغرب عن اإل
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فالتيارات اإلسالمية التي كانت تثير مخاوف األمريكيين في العراق مثال لم تعد كذلك، إذ أن األحزاب 

اإلسالمية التي كانت مرشحة لتقف ضد االحتالل األمريكي أظهرت قدرة واسعة ومرونة كبيرة علي 

تالل، ولم تتردد أمام المشاركة التعامل مع الوضع الجديد في العراق، واختارت موقف مهادنة االح

السياسية في جل أطيافها، ودخلت في مفاوضات ماراثونية حول نصيبها في حكومة إبراهيم 

الجعفري، حتي تلك القوي السنية التي لم تشارك في االنتخابات، وهي كلها معطيات جعلت اإلدارة 

  معه بدون عقدةاألمريكية مقتنعة بأن هناك تيارا من اإلسالميين يمكن التفاهم 

  

لذا فإن هناك تخوفا مشروعا لدي البعض من أن يكون التوجه الحالي الذي تسير فيه أوروبا 

والواليات المتحدة األمريكية من خالل الحوار مع اإلسالميين هو الحفاظ علي نفس السياسة مع 

الميين والغرب، تغيير الوجوه، وأن يقود هذا الحوار، السياسي في جوهره، إلي مقايضة بين اإلس

يتسامح فيها هذا األخير مع التيار اإلسالمي للوصول إلي الحكم ومع سياساته الداخلية فيما بعد، 

  مقابل تأمين مصالحه االقتصادية والسياسية في البلدان العربية

  

وفي أسوء األحوال، سيكون اإلسالميون أمام استدراجهم لقبول مخططات الهيمنة الغربية 

 وأمام كسر شوكتهم، لكن بالحيلة والكيد هذه المرة، وليس بالعنف المباشر، األمر الذي واألمريكية،

  يطلب يقظة وجهودا لتصحيح المنطلقات، قبل خوض أي حوار

  

فما زالت اإلدارة األميركية تبدو متأرجحة بين رؤية ترفض بصورة مطلقة التعامل مع اإلسالميين 

حوار مع تلك التيارات التي نبذت العنف وال تدعو إليه وأخرى ترى ضرورة فتح قنوات رسمية لل

  على نحو قد يدمجها في إطار جهود الواليات المتحدة لدعم الديمقراطية في الدول العربية

  

وتدور اآلن في واشنطن رحى معركة سياسية وفكرية كبرى بين الفريقين تتداول في سياقها 

  كي لعالمنامقوالت هي في موقع القلب من اإلدراك األمير

  

أما المدافعون عن أهمية االنفتاح األميركي على اإلسالميين المعتدلين، وهم ممثلون بقوة في وزارة 

الخارجية وعدد من مراكز األبحاث السياسية المحافظة والليبرالية على حد سواء، فلهم قناعات 

  مغايرة تماماً

  

ماتية واالعتدال في صفوفهم ويخفف ن إدماج اإلسالميين سيسفر حتماً عن مزيد من البراجإ

  تدريجياً من عدائهم للغرب
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في هذه األثناء نقلت صحيفة الغارديان البريطانية أن المسؤولين األمريكيين في أوائل الثمانينات لم 

" حاجز دفاعي"وقد اعتبروا ذلك على أنه . يجدوا مشكلة في إنفاق المال السعودي في جوامع أمريكا

  لزعيم إيران في ذلك الوقت آية اهللا الخميني" راديكاليةالشيعية ال" ضد 

  

هي منح السعوديين مساحة أكبر " تهميش المتطرفين" يقول هؤالء اإلصالحيون بأن أفضل طريقة ل

  للتعبير عن رأيهم في كيفية إدارة بلدهم
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  تفهم التيار االسالمي
  ملخص تنفيذي

تفاعالً مع األحداث المثيرة والعنيفة التي جرت    

، فقد اتّجه العديـد مـن       ٢٠٠١ أيلول   ١١في  

المراقبين وصنّاع السياسة الغربيين إلى تجميع      

اإلسـالمية معـاً دون     الجماعات  كافة أنواع   

  فة ومعاملتها كعدائية  تمييز وتصنيفها كمتطر .

إن هذه المقاربة أو الطريقـة تنطـوي علـى          

فهنالك تيارات إسالمية مختلفة    . مفهوم خاطئ 

جداً، حيث أن القليل منها يتّسم بـالعنف، وأن         

 أقلية ضئيلة تبرر االستجابة التي تنطوي على      

إن الغرب في حاجـة إلـى       . مواجهة متحدية 

ـ       ذ فـي   استراتيجية حسنة التمييز بحيـث تأخ

االعتبار تنوع التطلّعات، وعلى الخـصوص      

بالنسبة للتطورات داخل اإلسالمية الـسياسية؛      

والتي تقبل حقيقة أن أكثر اإلسالميين حداثـة        

يعارضون بعمق السياسات األمريكية الحاليـة      

وأنهم ملتزمون بالتفاوض من جديـد حـول        

عالقاتهم مع الغرب، والتي تتفهم بأن الصراع       

 الفلسطيني المتقرح، والحرب في     –اإلسرائيلي  

العراق واحتالل العراق، وكذلك الطريقة التي      

   الحـرب ضـد االرهـاب   "يتم بموجبها شن" ،

جميعها تعزز الدعوة لالتجاهات والنزاعـات      

  .الجهادية األكثر ضراوة وخطراً

إن التمييز األكثر أساسيةً يكمن بـين النـشاط         

لـسنّة  العنفي السنّي والشيعي، حيث يـشكّل ا      

 مـن   - بالمائة ٨٠ما يزيد عن    –أغلبية ساحقة   

" اإلسالم الـسياسي  "لقد ظهر مفهوم    . المسلمين

ألول مرة في أعقاب الثورة اإليرانيـة عـام         

، حيث تم اعتبار النشاط العنفي الشيعي       ١٩٧٩

وفـي واقـع    . التهديد األكثر إقالقاً وإزعاجـاً    

األمر، بما أن المذهب الشيعي يمثـل األقليـة         

النهج المختلف عن اإلسـالم، وبمـا أن        ذات  

الشيعة يمثّلون بشكل نموذجي أقليات في الدول       

فإن النشاط الـشيعي    التي يجدون أنفسهم فيها،     

يتعلّـق  (العنفي األوسع انتشاراً يتسم بالطائفيةً      

 حيث يقوم بالدفاع عن مصالح      –) بالمجتمعات

المجتمع الشيعي بالنـسبة للـسكان اآلخـرين        

وكـذلك نظـراً    ولهذا السبب،   . اوللدولة ذاته 

للدور السياسي الرائد الـذي يلعبـه الفقهـاء         

، فقـد ظلّـت     )العلمـاء (والسلطات الدينيـة    

اإلسالمية الشيعية متحدة بدرجة ملفتة للنظـر       

ولم تتشرذم إلى أشكال متصارعة من النشاط       

  .العنفي، كما هو الحال بالنسبة لإلسالم السني

عظـم تركيـز    وفي الوقت الحاضر، ينصب م    

الغرب على النشاط العنفي السنّي، وإن معظم       

ويتم النظر إلى اإلسالمية    . التخوف يدور حوله  

) متزمتة(السنية بشكل واسع على أنها أصولية       

ومتطرفة بشكل منتظم وأنها تهـدد المـصالح       

 وفي الواقع، أنها ليست على اإلطالق       .الغربية

قـد  وعلى العكس من ذلك، ف    . وحدة متراصة 

تبلورت في ثالثة أنواع متميزة رئيسية، كـل        

نوع منها له نظرته العالمية وطريقـة عملـه         

  . ونشطاؤه المميزون

 التـي   الحركات اإلسالمية الـسياسية    

تتمثل في جماعة اإلخوان المـسلمين      

في مصر وفروعها في أماكن أخرى      

الجزائر، األردن، الكويت، فلسطين،    (
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فـي  ، و )السودان، سوريا، وخالفـه   

حركات متجذرة ومتأصلة محلياً، مثل     

فـي  ) AKP(حزب العدالة والتطور    

تركيا، وحـزب العدالـة والتطـور       

)PJD (      في المغرب، اللـذين يتمثّـل

غرضهما في الوصول إلى الـسلطة      

. السياسية على المـستوى الـوطني     

وهؤالء يقبلون اآلن، بوجـه عـام،       

الدولة القوميـة، ويعملـون ضـمن       

ويتجنبون العنف  إطارها الدستوري،   

باستثناء الظروف التي يكونون فيها     (

، وُيظهـرون   )تحت االحتالل األجنبي  

بوضوح نظرة إصالحية وليس ثورية     

ويحثّــون علــى مبــادئ ومعــايير 

إن الناشط المتميز   . ديمقراطية شاملة 

هو المناضـل الـسياسي المنتمـي       

  للحزب؛ 

 المتواجدة في نهجين    الدعوة اإلسالمية  

 تتمثّل في حركة التبليغ     مختلفين كانت 

ذات الهيكلية والبنيـة الرفيعـة مـن        

ناحية، والسلفية الواسعة االنتشار من     

وفي كلتا الحـالتين،    . الناحية األخرى 

فإن السلطة ليست هدفاً؛ إن الغـرض       

المهيمن هو الحفـاظ علـى الهويـة        

اإلسالمية والعقيدة اإلسالمية والنظام    

األخالقي في مواجهة قـوى الكفـر،       

إن الناشطين المميزين هـم دعـاة       و

  وعلماء؛ 

 المتواجد في ثالثـة     الجهاد اإلسالمي  

الذي يقـاوم   (الداخلي  : مناهج مختلفة 

اسمياً األنظمة اإلسالمية التي تعتبـر      

ــة  ــر ورع ــون )غي ؛ والتحريري

الذين يقاتلون السـترداد    (الوحدويون  

األراضي التي يحكمها غير المسلمين     

ــتالل   ــت االح ــة تح ؛ )أو الجاثم

). الذين يحاربون الغرب  (والعالميون  

وبالطبع، فإن الناشط المتميـز هـو       

  .المجاهد

إن كل هذه األنواع المختلفة من النشاط العنفي        

الـذي يقـوم    ( السياسي والتبـشيري     –السنّي  

 هي محاوالت للتوفيـق     –والجهادي  ) بالدعوة

بين التقليد والحداثـة، والحفـاظ علـى تلـك          

التي تعتبر أساسـية مـن      الجوانب من التقليد    

خالل التكيف بطرق مختلفة مـع الظـروف        

واألوضاع العصرية؛ وجميعها تختـار مـن       

التقليد وتستعير بشكل انتقـائي مـن الغـرب         

أما اختالفهـا،   . وتتبنّى بعض جوانب الحداثة   

فيتمثّل في كيفية تصور المعضلة الرئيسية التي 

تواجه العالم اإلسالمي، وفـي مـا يعتقدونـه         

  .ورياً وممكناً ومستحسناً فعلهضر

يصنع اإلسالميون السياسيون قضية من سوء      

الحكم واإلدارة اإلسالمية والظلم االجتمـاعي،      

ويعطون األولوية لإلصالح السياسي بحيـث      

الذي (يتسنّى تحقيقه من خالل العمل السياسي       

يؤيد ويتبنى سياسات جديدة ويطعن في نزاهة       

الـسلفيون، فـإنهم    أما  ). االنتخابات، وخالفه 

يصنعون قضية من فـساد القـيم اإلسـالمية         

وضعف اإليمان، ويعطون األولوية لنوع مـن       

إعادة التسلّح األخالقي والروحي الذي يـدافع       

عن الفضيلة والطهـارة الشخـصية كـشرط        
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ويصنع . للحكومة الصالحة والنهضة الجماعية   

الجهاديون قضية من الوزن والثقـل الجـائر        

سية والعسكرية غير المسلمة في     للسلطة السيا 

العالم اإلسالمي ويعطون األولويـة للمقاومـة       

  .المسلحة

إن أي تطلّع من هذه التطلعات الرئيسية الثالثة        

سوف ينتصر ويـسود فـي المـدى البعيـد          

والطويل، يعتبر أمراً ينطوي على أهمية كبيرة       

وفي حين أنه . بالنسبة للعالم اإلسالمي وللغرب

لغرب بوجـه عـام والواليـات       يتعين على ا  

المتحدة بشكل خاص أن يكونا معتدلين حـول        

، قدرتهما في تشكيل الحوار بين اإلسـالميين      

فيجب عليهما أن يكونا أيضاً على حذر فـي         

وتبنيهما لمقاربـة   . كيفية تأثير سياساتهما عليه   

أو أسلوب الشدة الذي يرفض التفريـق بـين         

ــاً  ــررين فكري ــالميين المتح ــواع اإلس  أن

، فإن صنّاع القرار األمـريكيين       واألصوليين

واألوروبيين يخاطرون فـي إثـارة إحـدى        

إما حثّ  : نتيجتين غير مرغوبتين بشكل متساوٍ    

الشرائح المختلفة للنشاط العنفي اإلسالمي على      

التوحد معاً كردة فعل، بحيـث تعمـل علـى          

التخفيف من االختالفات التي قد يـتم خالفـاً         

كل مثمر، أو التسبب في قيـام       لذلك تنميتها بش  

الجهاديين بالتفوق على االتجاهات التي تميـل       

  .إلى الالعنف والحداثة

 – القـاهرة    -مجموعة األزمـات الدوليـة      

٢٠٠٥ أذار ٢بروكسل،   

 
 

  ":راند"مرآز 

 الحل ألمريكا هو" المعتدل" اإلسالم 
 *بواشنطن" راند"مركز 

 **شيرين حامد فهمي: قراءة وترجمة

٣/٥/٢٠٠٥ 

العالم المـسلم   "

هو كتاب  " ١١/٩بعد  

" راند"أصدره مركز   

 ٥٠٠في أكثر مـن     

ــي عــام  صــفحة ف

ــث ٢٠٠٤  لبحـــ

التفاعالت والديناميات  

المؤدية إلى حـدوث    

السياسية التـي يـشهدها     -التغيرات الدينية 

سالمي الـراهن بهـدف إمـداد       المسرح اإل 

صانعي السياسة األمريكية برؤية شاملة عن      

األحداث والتوجهات الواقعة حاليا في العالم      

 . اإلسالمي

ويقدم الكتاب في محوره األول خريطة      

شاملة للتوجهات األيديولوجية في المنـاطق      

المختلفة بالعالم اإلسالمي مـشيرا إلـى أن        

الرؤى الدينية،  المسلمين ال يختلفون فقط في      

بل يختلفون أيضا فـي الـرؤى الـسياسية         

واالجتماعية مثل الحكومة والقانون وحقوق     

  . اإلنسان وحقوق المرأة والتعليم

وما يلفت النظر أن هذا الكتاب يصنع       

وبـين  " المعتدل"مساواة مفتعلة بين اإلسالم     

ويقسم العالم اإلسـالمي تقـسيما      " العلمانية"

عريف منطقة معينـة    قسريا حيث يتم مثال ت    

غالف كتاب العـالم    

  ٩-١١المسلم بعد 
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، وأخـرى   "سـلفية "في العالم المسلم كونها     

وهو أمر  . إلخ"...معتدلة"، وثالثة   "راديكالية"

غير جائز منطقيا أو علميا ألن التـصنيف        

وفق الطريقة المادية المطلقة ال يتفـق مـع         

  . الطبيعة البشرية

ومن خالل هذا التقسيم يتناول الجـزء       

ائمـة بـين    الثاني من الكتاب الخالفـات الق     

المسلمين بعضهم البعض، مع تركيزه على      

الشيعي -خالفين أساسيين هما الخالف السني    

حيث يخلص  غير العربي   -والخالف العربي 

إلى أن الواليات المتحدة يجـب أن تثبـت         

والءها للشيعة العراقية لصد المد الـشيعي       

، كما يـرى أن     اإليراني رغم صعوبة ذلك   

 ناحيـة   مركز ثقل اإلسالم سـيتجه حتمـا      

غير العربية التي تتسم بطبيعـة      " األطراف"

أكثر ديناميكيـة، وكـذلك بطبيعـة أكثـر         

ديمقراطية علمانية مقارنة بالدول العربيـة      

التي تشهد أدنى مستويات التقدم والتحـضر       

  . مقارنة بالمناطق النامية األخرى

  دوافع اإلسالميين الراديكاليين 

وبعد أن قام الكتـاب بتقـسيم العـالم         

إلسالمي وبيان الخالفـات القائمـة بـين        ا

المسلمين سعى إلى توظيف هـذا المـدخل        

ليقوم في المحور الثالث بدراسة األسـباب       

الكامنـــة وراء ظـــاهرة اإلســـالميين 

الراديكاليين، حيث يستنتج أن هناك ثالثـة       

أسباب كبرى تضافرت مع بعضها الـبعض       

الظـروف أو األحـوال ذات الـصفة        : هي

شبه االسـتمرارية، وهـي     االستمرارية أو   

؛ والعمليات التي تتطـور     conditionsالـ

عبر فتـرة ممتـدة مـن الوقـت، وهـي           

 مثـل   –؛ واألحداث الكبيرة    processesالـ

 التي كان لهـا تـأثير    –الحروب والثورات   

كبير في تغيير التفاعالت السياسية في دولة       

ـ    catalyticما بشكل جذري، وهـي الـ

events .  

  : لبة الدائمةـ األحوال الغا١

يذكر الكتاب ثالثة عوامل كان لها أثر       

فعال في تشكيل البيئـة الـسياسة بالعـالم         

أولها يتمثـل فـي فـشل النمـاذج         . المسلم

السياسية واالقتصادية التـي سـادت بعـد        

ذلك الفـشل   . تخلصه من االحتالل األجنبي   

الذي فرخ جميع أشكال التعصب والتطرف      

، إلسـالمية المشهودة حاليا على الـساحة ا     

والذي أدى إلى ظهور العامل الثاني الـذي        

أو " المناهــضة البنيويــة للغــرب"يــسمى 

structural anti-Westernism ــي ؛ وه

مناهضة سرعان ما تتفجر بمجرد ظهور أي    

وهـى مناهـضة    . مستفزة"سياسة أمريكية   

متجذرة في العمق، مما ُيصعب اقتالعها أو       

ريكية مـن   األم تليينها، مهما بلغت الوسائل     

وأخيرا، فإن ثالث هذه    . حنكة أو دبلوماسية  

األحوال تمثل في تفتت مركزيـة الـسلطة        

الدينية لإلسالم الُسني األمر الـذي جعلـه        

عرضة الستغالل المتطرفين والمتـشددين     

  . ذوي الصيت الديني الواسع

  :  ـ العمليات المتطورة المتغيرة٢

أدرج الكتاب تحت هذا البند العديد من       

مليات التي أدت بكثير من المسلمين إلى       الع

  : ؛ ومنها"الراديكالي"انتهاج اإلسالم 
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انتشار الصحوة اإلسالمية في وسط ) ١

المسلمين على امتداد العقود الثالثة الماضية، 

وتسببها في خلق فجوة كبيرة بين المسلمين       

القوميين المؤمنين بالقومية العربيـة وبـين       

  . إلسالميالمسلمين المؤمنين بالحل ا

ضخ التمويالت الخارجيـة التـي      ) ٢

تستهدف دعـم المتطـرفين والمتـشددين،       

وأكثرها التمويالت السعودية الساعية إلـى      

نشر الفكر الراديكالي العنيف، وإلى ترويج      

األيديولوجية الوهابية عبر القنوات العامـة      

  . والخاصة

تعانق التطرف مع القبلية، إذ يرى      ) ٣

وطيدة بين المجتمعات   الكتاب وجود عالقة    

القبلية وبين التشدد الديني؛ فغيـاب سـلطة        

مركزية قوية في وسط المجتمع القبلي تهيئ       

األخير وتشجعه على خلق أنواع خاصة به       

  . من التطرف والتشدد الديني

ــالمية   ) ٤ ــشبكات اإلس ــامي ال تن

الراديكالية التي تجمع تحت لوائها أصـنافا       

فيـة دينيـة    متباينة من البشر ولكن ذات خل     

واحدة؛ وهي إما شبكات تجمـع المـال، أو         

تجمع أهل الشتات، أو تجمع قلوب وأفئـدة        

  . الناس

ظهور طفرة في الفـضائيات فـي       ) ٥

البلدان اإلسالمية، وأعظمهـا أثـرا قنـاة        

الفضائية وما يشبهها من قنـوات      " الجزيرة"

تعمل على إثارة الشعور لدى المسلم العادي       

يكون األثر علـى    ، فكيف س  "ضحية"بـأنه  

  . المسلم المتشدد؟

  :  ـ األحداث الجوهرية الدافعة٣

أما األحداث الجوهرية الدافعـة التـي       

: ذكرها الكتاب، فهي تتلخص فـي اآلتـي       

الثورة اإليرانية؛ الحرب األفغانية؛ حـرب      

؛ الحــرب العالميـة علــى  ١٩٩١الخلـيج  

اإلرهاب بعد أحداث الحـادي عـشر مـن         

  . ٢٠٠٣اق ؛ غزو العر٢٠٠١سبتمبر 

والالفت لالنتباه أن الكتاب لم يـدرج       

الصراعين العربي اإلسـرائيلي والهنـدي      

الباكستاني من ضمن األحـداث الجوهريـة       

" العمليـات "الدافعة، بل أدرجهما من ضمن      

التي شكلت الحوار السياسي في كـل مـن         

الشرق األوسط وجنوب آسيا علـى امتـداد        

نصف قرن، والتي أخرت النضج السياسي       

في كل من العالم العربي وباكستان نتيجـة        

النصرافهما عـن األزمـات واإلشـكاليات       

  . الداخلية، كما يرى الكتاب

 ١١فعلى سبيل المثال، أدت أحـداث       

ــبتمبر  ــشراكة ٢٠٠١س ــادة ال ــى إع  إل

اإلستراتيجية بين عدد من الـدول المـسلمة        

أبرزها باكستان وبـين اإلدارة األمريكيـة؛       

عالميـة علـى    وذلك في ظـل الحـرب ال      

  . اإلرهاب

، فقد  ٢٠٠٣أما حرب العراق في عام      

أدت بدورها إلى زرع القوة األمريكية فـي        

داخل المنطقة العربية اإلسالمية؛ وهو حدث      

يعتبر طفرة حقيقية على مـسار العالقـات        

األمريكية العربية الممتدة على مدار نصف      

قرن، ويعتقد الكتاب أن هذا الوضع لم يـؤد         

" المتطرفة"ر القوى اإلسالمية    فقط إلى ظهو  
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على المستويين الُسني والشيعي، وإنما أدى      

أيضا إلى صراع بين النموذج الـديمقراطي       

الذي تسعى الواليات المتحدة إلـى تدشـينه        

ليصير أول تجربة ديمقراطية في الـشرق       

الـذي  " المتطـرف "األوسط وبين النموذج    

    . إلى تطبيقه" المتطرفون"يسعى 

   المواجهة األمريكية سيناريوهات

أكثر ما يشدد عليه الكتاب هو ظاهرة       

انتشار التفسيرات الراديكالية حول اإلسالم،     

وهي بـالطبع   . وتمكنها من العقول المسلمة   

ظاهرة تُزعج اإلدارة األمريكية التي سـتجد    

عنتا شديدا فـي إقنـاع العقـول المـسلمة          

بأفكارها الليبرالية المناهضة للراديكالية، مما    

سيعني تعطيل المصالح األمريكية في العالم      

ليـست  " حرب األفكار "ومن ثم فإن    . المسلم

بالحرب السهلة؛ بل هي حرب فـي غايـة         

. الصعوبة من وجهة نظر مـؤلفي الكتـاب       

كيـف يمكـن    : والسؤال المطروح اآلن هو   

للواليات المتحدة أن تتفاعل مع التحـديات       

والفرص التي تفرضها الـساحة المـسلمة       

سلـسلة  " الراندي"وهنا يطرح الكتاب    م؟  اليو

مــن المقترحــات االجتماعيــة والــسياسة 

    :والعسكرية

  ": معتدلة" ـ إيجاد شبكات إسالمية ١

يدعو الكتاب إلى مـساعدة المـسلمين       

علـى توصـيل    " الليبـراليين "و" المعتدلين"

أصواتهم إلى بقية المجتمعات المسلمة مـن       

م خالل خلق شبكات ضخمة تتحدث بلـسانه      

إن الحرب من   : "ويقول. وتعبر عن أفكارهم  

أجل اإلسالم سوف تتطلب خلق جماعـات       

ليبرالية بهدف إنقاذ اإلسالم مـن خاطفيـه،        

وإن إيجاد شبكة دولية يعتبر خطوة في غاية        

األهمية؛ ألنها ستوفر منبرا أساسيا لتوصيل      

رسالة المعتدلين وستوفر لهـم قـدرا مـن         

س لــديهم الحمايــة، إال أن المعتــدلين لــي

  ". المصادر لخلق مثل هذه الشبكة الدولية

  :  ـ إتالف الشبكات الراديكالية٢

على الناحية األخرى، يـدعو الكتـاب    

إلى اتباع إستراتيجية اإلتالف لكل الشبكات      

ويتطلب ذلـك قـدرا     . التي تستخدم العنف  

كبيرا من الجهد من اإلدارة األمريكية، لكي       

لشبكات تتفحص من خالله أصول ومصادر ا     

ومثل هذه  . اإلسالمية المتواجدة على الساحة   

" المعتدلين"الخطوة ستصب بالتأكيد في دعم      

  . وتقوية شوكتهم

ويعتقــد مؤلفــو الكتــاب أن تمويــل 

المنظمات الراديكاليـة ينبـع أصـال مـن         

ومن ثم  . السعودية ومن دول خليجية أخرى    

فهم يرون ضرورة مراقبة عملية دوران تلك 

ة عنـد طرفـي البدايـة       التمويالت، خاص 

والنهاية، وتزويد الدول اإلسـالمية بجميـع       

القدرات التقنية الممكنة التي تـساعد علـى        

  . مراقبة التدفقات المالية بسرعة وسهولة

 ـ تشجيع إصالح المدارس الدينية ٣

  :والمساجد

" الراديكاليـة "يعتبر الكتاب المـدارس     

المنتشرة من باكستان إلى جنوب شرق آسيا       

 أساسيا من روافد الحركات الراديكالية      رافدا

اإلرهابية؛ ومن ثم ينادي اإلدارة األمريكية      
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والمؤسسات الدولية ودوال أخرى متضررة     

من تلك الحركـات والجماعـات بتكثيـف        

الجهود الرامية إلى إصالح تلك المـدارس       

عبر إعدادها وتجهيزها لتقدم تعليما حـديثا       

" قيةالـسو "يمد الطالب المـسلم بالقـدرات       

كـذلك ينـادي الكتـاب اإلدارة       . والتجارية

ــة  ــات  األمريكي ــود الحكوم ــد جه بتأيي

والمنظمات المسلمة المعتدلـة فـي جعـل        

المساجد صرحا لخدمة المجتمعات المسلمة،     

ــديولوجيات   ــشر األي ــاحة لن ــيس س ول

    .الراديكالية

  :  ـ توسيع الفرص االقتصادية٤

يــرى الكتــاب أن توســيع الفــرص 

لدى الشباب المسلم هـي التـي       االقتصادية  

ــات   ــاق بالمنظم ــن االلتح ــصرفه ع ست

ومن ثم يدعو إلى حتمية قيـام       . الراديكالية

اإلدارة األمريكية بالمبادرات التي من شأنها      

تحسين الحالة االقتـصادية لـدى هـؤالء        

الشباب، على أن تكون المعونات األمريكية      

معتمدة أصال على المنظمات غير الحكومية      

دة في المنطقة؛ وكـذلك أن تكـون        المتواج

إضـافة إلـى    . مالئمة لألوضاع المحليـة   

ضرورة تدشين برامج ثقافية وتعليمية فـي       

ــار  ــوأد األفك ــوم ب ــسلمة لتق ــدول الم ال

وأن تــستبدل بهــا األفكــار " الراديكاليــة"

  ". المعتدلة"أو " العلمانية"

  :  ـ دعم اإلسالم المدني٥

يمثل دعم العالقـات مـع جماعـات        

مع اإلسالمي المدني التي تسعى إلـى       المجت

تطبيق االعتدال والحداثة مكونا فعـاال فـي        

لـذا  ". السياسة األمريكية تجاه العالم المسلم    

يضع الكتاب هذا الهدف على سلم األولويات       

عبر المشاركة األمريكية في تنمية وتطوير      

المؤسسات المدنية الديمقراطية التي لم تـر       

  . النور حتى اآلن

موازنة بين حرب اإلرهاب  ـ ال٦

  :ودمقرطة الدول اإلسالمية

يحذر الكتاب اإلدارة األمريكيـة فـي       

إطار حربها على اإلرهاب من خطر الوقوع      

في الفخ الذي يرسـمه لهـا اإلسـالميون         

الراديكاليون وهو أنها تخوض حربا ضـد       

اإلسالم، فاإلدارة األمريكية ملزمـة بإفهـام    

نظمـة  الشعوب المسلمة بمدى رفـضها لأل     

المسلمة الديكتاتورية، وسعيها إلى تحقيـق      

تحول ديمقراطي فعال فـي أنحـاء العـالم         

المسلم؛ ومواصلة حربها على اإلرهاب في      

نفس الوقت حتى ولو استخدمها الراديكاليون      

  . كثغرة للنفاذ من خاللها

 ـ إدماج اإلسالميين في السياسة ٧

  :العامة

بمجـرد  : هناك اعتقاد سـائد يقـول     

اإلسالميين إلى الـسلطة فـستكون      وصول  

هناك قطيعة مع الديمقراطية والحريـة؛ إال       

أن الكتاب يأمل في انقشاع ذلـك الخطـر         

تدريجيا -تدريجيا إذا ما تدرب اإلسالميون      

 على التعامل واقعيا وتطبيقـا مـع        -أيضا

وهذا لن يتـأتى إال     . المؤسسات الديمقراطية 

حتى جماعة  (من خالل انخراط اإلسالميين     

في ) اإلخوان المسلمين المحظورة في مصر    

داخل العملية الديمقراطية؛ فذلك هو خيـر        
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ضامن إلنهاء حاالت العنف المتفشية وسط      

  . اإلسالميين، كما يرى الكتاب

  : ـ العمل مع المسلمين المغتربين٨

يلفت مؤلفـو الكتـاب االنتبـاه إلـى         

المسلمين المغتربين كعنصر أساسي ومهـم      

يات المتحدة فـي تحقيـق      في مساعدة الوال  

فعلى سـبيل   . مصالحها داخل العالم المسلم   

المثال، تعتبر المجتمعات المسلمة المتواجدة     

في الواليات المتحدة، بما لديها من مخزون       

ثقافي عاٍل، تعتبـر رأس حربـة إلحيـاء         

إال . الديمقراطية والتعددية في العالم المسلم    

أنه ال بد من انتهاج الحيطـة عنـد إدراج          

المنظمات اإلسالمية غير القوميـة فـي أي        

  . تنمية ديمقراطية

 ـ إعادة العالقات العسكرية مع ٩

  :الدول اإلسالمية الرئيسية

يطالب الكتـاب الواليـات المتحـدة       

بضرورة تفعيل العالقات العـسكرية مـع       

الدول اإلسالمية ألن إيجاد ضباط مـسلمين       

ُمدربين أمريكيا؛ من خـالل بـرامج مثـل         

ال " م والتـدريب العـسكري الـدولي      التعلي"

تضمن فقط عدم تعرض القادة العـسكريين       

المسلمين إلى القيم والممارسات األمريكية،     

بل تضمن أيضا تزايد النفوذ األمريكي فـي        

  .المنطقة العربية اإلسالمية

  : ـ بناء قدرات عسكرية مناسبة١٠

يطالب مؤلفو الكتاب اإلدارة األمريكية     

ا العسكرية في العالم    بضرورة تخفيض عدته  

اإلسالمي، والعمل بدال من ذلك على دعـم        

وجودها االستخباراتي والنفسي والمـدني،     

األمر الذي يقضي علـى ذريعـة الوجـود         

كذلك . العسكري األمريكي الستخدام العنف   

فإن توفير الجهود والعمليات العسكرية مـن       

مثـل الـشئون    -أجل تكثيفها فيما هو أثمن      

 سوف يصب   -صادية والسياسة المدنية واالقت 

  .بدوره في المصلحة األمريكية بالمنطقة

إن هذا الكتـاب يقـدم      : خالصة القول 

إستراتيجية لإلدارة األمريكية للتعامل مـع      

اإلسالم تقوم على استخدام القوة الرخوة من       

خالل دعم اإلسالميين المعتـدلين وإحـداث       

العديد من التغييرات الثقافية والسياسية عبر      

م المجتمع المدني المسلم وتوسيع الفرص      دع

. االقتصادية واالتجـاه نحـو الديمقراطيـة      

ويطالب في نفس الوقـت بـالتركيز علـى         

الوجود االقتصادي والمدني واالستخباراتي    

   ..بدال من الوجود العسكري

فهل ستعمل اإلدارة األمريكية الحاليـة      

   .؟"الراندية"بالنصيحة 

 يولؤلمسلعل في التصريحات األخيرة     

اإلدارة األمريكية التي تحمل توجهـا نحـو        

التواصل مع القوى اإلسالمية المعتدلة فـي       

  .العالم العربي ما يشير إلى ذلك
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 !!آيف نحدد المسلمين المعتدلين؟

 نيويورك صن - دانيال بايبس

٢٣/١١/٢٠٠٤ 

ان : يقول دانيال بايبس ان هناك اخباراً سارة      

 فكرة ان االسالم المتطـرف والعنفـي هـو   

المشكلة، وان االسالم المعتدل هو الحل تلقـى        

 لكن هنـاك ايـضاً  . رواجاً واسعاً مع الوقت

اخباراً سيئة، اي االرباك والخلط حول من هو        

 انـب هـذا يعنـي ان الج  . المسلم المعتـدل 

االيديولوجي للحرب على االرهـاب يحقـق       

 .بعض التقدم، ولكنه تقدم محدود فقط

لقد رفع المسلمون المعـادون     : االخبار السارة 

ايلـول،   ١١لالسالمويين صوتهم منذ احداث 

وهم يضمون في صـفوفهم اكـاديميين مثـل         

 ،)من جامعة جـون هـوبكنز  (عازار نفيسي 

) ردسابقاً من جامعـة هـارف     (واحمد الرحيم   

وبـسام  ) من جامعـة انـديانا    (وكمال سالي   

كـذلك فـان    ). من جامعة غـوتينغن   (الطيبي

اشخاصاً بارزين مثل احمد صبحي منـصور       

 .يرفعون اصواتهم ومحمد هشام قباني

كذلك فان هناك منظمات تظهـر الـى حيـز          

 مثال على ذلك النـدوة االسـالمية  . الوجود

 االميركية من اجل الديمقراطية التي تنشط في      

فـي   التحالف المسلم"كما ان . فينكس، اريزونا

ــاب ــرب ضــد االره ــاً " الح ــدو معادي يب

لالسالمويين رغم الشكوك التي ابديتها تجاهه      

 .البداية، والذي اسسه كمال نعواش في

اما على المستوى الدولي، فقد نشرت عريضة       

 منذ شهر من قبل ليبراليين عرب دعوا الـى 

على العنـف،   اتفاقية تشجب التحريض الديني     

" شـيوخ المـوت   "وذكرت العريضة باالسماء    

يوسف القرضاوي الذي يظهر من على  مثل(

، وطالبوا بتقديمهم الى    )شاشة تلفزيون الجزيرة  

 مثقف مسلم من ٢٥٠٠وقد وقع . دولية محكمة

 . دولة على هذه العريضة٢٣

لقد بدأ المسلمون مع الوقت يرفعون اصواتهم       

 ولعـل . رهابلشجب صلة االسالمويين باال

المقال االبرز هـو الـذي كتبـه الـصحافي          

السعودي عبد الرحمن الراشد في لندن وقـال        

من المؤكـد ان لـيس كـل المـسلمين     " :فيه

 الحقيقة، هي ان معظم"، مضيفاً ان "ارهابيين

نحن ال نستطيع   "مضيفا  ". االرهابيين مسلمون 

اقررنا ان  اال اذا) كمسلمين(ان نبيض صفحتنا 

قد اصبح مشروعاً اسالموياً وحكراً     االرهاب  

 ."المسلمين على الرجال والنساء

 .كذلك اتبع محللون آخرون مثال الراشد

ويقول اسامة الغزالي حرب مـن مـصر ان         

 المثقفين المسلمين والمفكـرين فـي العـالم   "

االسالمي يجب ان يواجهـوا ويعارضـوا اي        

 محاولة لتبرير االعمال الوحشية التي تقوم بها

اعات االرهابية والتي تعزو اسبابها الـى       الجم

ويقول انور  .المظالم التي يعاني منها المسلمون

االرهـاب مـشكلة    "بوخارس من فرجينيا ان     
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مقلـق   اسالمية وان رفض االعتراف بـذلك 

 ."جداً

المعتـدلين  "هناك الكثير مـن     : االخبار السيئة 

تطـرفهم،   الذين يصعب الكشف عن" المزيفين

راقب هو مثلـي ويكـرس      حتى وان كان الم   

ان . القضية الكثير من الوقت واالنتباه الى هذه

ما زال  " مجلس العالقات االميركية االسالمية   "

االميركي، اضـافة   يحصل على دعم المجتمع

" المجتمع االسالمي في شـمال اميركـا      "الى  

على الحكومـة   والذي يؤثر في بعض االحيان

الـذي  " لماالتحاد التقدمي المس  "اما  . االميركية

بالكثير من االنتباه من  شُكل حديثاً فهو يحظى

قبل الصحافيين الحذقين الذين يقومون بتلميـع       

رغم وجـود الكثيـر مـن     صورته وتسويقه

مثـل سـالم    (المتطرفين في صفوف قيادتـه      

وحـسين ايـبش    المراياتي وسارة الطنطاوي

 .)وعلي ابو نعمة

لحسن الحـظ ان الـسلطات منعـت طـارق          

ف اسالم مـن الـدخول الـى        رمضان ويوس 

المتحدة، بيد انها تركت خالـد ابـو    الواليات

 .الفضل يقيم في اميركا ومنحته منصباً مهماً

حتى المسلمين الذي يحـشدون الـدعم ضـد         

 ٢١ففـي   . االرهاب قد ال يكونـوا صـادقين      

الثـاني تظـاهر بـضعة االف مـن      تشرين

معاً من اجل الـسالم     "المتظاهرين تحت شعار    

في مدينة كولونيـا فـي   " االرهاب ولمناهضة

" ال لالرهـاب  "وصرخ المتظـاهرون    . المانيا

لكـن  . بتصريحات تبدو جيدة وادلى سياسيون

تظاهرة كولونيا التي جرت بعد مقتل ثيو فان        

في الثاني من تشرين الثـاني   غوغ في هولندا

وقـد اسـتعملتها    . جاءت كاجراء دفاعي ذكي   

ن اتراك التي تضم مهاجري الجمعية االسالمية

كوسيلة لتخفيف الـضغوط علـى المجتمـع        

لكن الخطب التـي   .االسالمي من اجل التغيير

القيت حينها لـم تتـضمن اي نقـد ذاتـي او            

منظومة الجهـاد   مراجعة للذات، بل دفاعاً عن

االسـالم  "في االسالم وشعارات فارغة مثـل       

 ."يعني السالم

هذا السجل المعقـد والمربـك يـشير الـى          

 :ةاستنتاجات عد

اوالً، االسالمويون يعون الحاجة الى      •

 ون كيفمالمسلمين المعتدلين وهم يتعل

يتظاهرون باالعتـدال، وال شـك ان       

 .م هذا سيتحسن مع الوقتهتمويه

تحديـد مـن المعتـدل ومـن        : ثانياً •

قد يكون . المتطرف تبقى اولوية مهمة

نفهم ان اسـامة بـن    من الواضح ان

الدن اسالموي وان ارشـاد مـانجي       

 ادية لالسالم السياسي، لكن الكثرمع

من المسلمين يتراوحون ويتذبـذبون     

وقد احتدم جدال   . بين هذين النقيضين  

حـول رئـيس    لسنوات فـي تركيـا  

: الوزراء الحالي رجب طيب اردغان    

 .ان كان اسالموياً ام ال

ان مهمة تحديد من المعتـدل ال       : ثالثاً •

يمكن ان تتم عن طريق التخمـين او        

ل واشنطن لـديها سـجل   ولع .االلهام

حافل في اضـفاء الـشرعية علـى        
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 انا قمـت . اسالمويين وربما دعمهم

ما نحتاجه البحث   . بأخطاء عدة ايضاً  

 .الجدي والمستمر

ثالث معضالت أمريكية في الحوار مع 
  .اإلسالميين

  إبراهيم غالي: بقلم

يرتبط الحوار بين أي طرفين دائمـا بطبيعـة         

لسابقة والجوانب  اإلدراك والتصورات الذهنية ا   

المعرفية التي تكونت لدى كل طـرف عنـد         

بنـاء علـى هـذه    . نظرته للطـرف اآلخـر   

االعتبارات يتم تحديد األهداف التي يرغبهـا       

كل طرف من اآلخـر دون التغاضـي عـن          

االعتبارات الموضوعية األخرى المتمثلة فـي      

عناصر القوة الظاهرة التي يملكها كل طرف       

  .موازاة باآلخر

من الجـدل   ا المقال إلى بحث جانب      يهدف هذ 

الدائر داخل األوساط األكاديميـة األمريكيـة       

حول فكرة الحوار األمريكي مع اإلسـالميين       

خاصة منذ تـصريحات وزيـرة الخارجيـة        

التي يكشف جوهرها عـن     " رايس"األمريكية  

وجود هدفين أمريكيين رئيسيين لهذا الطـرح،       

هـو  أولهما والذي يحظى باألولوية المطلقـة       

. محاربة اإلرهاب صيانة لألمـن األمريكـي      

وثانيهما نشر الديمقراطية بالمنطقة العربيـة؛      

ألن الديكتاتوريات قد أفـرزت أجيـاال مـن         

اإلرهابيين الذين جعلوا الواليات المتحدة هدفا      

  .لعملياتهم

وتكشف المنـاظرات األمريكيـة األمريكيـة       

ا الدائرة حاليا أن هذا الطرح ال يعني تغيرا كلي        

في نمط المدركات والتصورات أو المعرفـة       

ــون عــن  ــا األمريكي ــي كونه ــسابقة الت ال

اإلسالميين؛ إذ يمكن تناول ثالث معـضالت       

معضلة مفاهيمية تتعلق   كبرى في هذا الشأن،     

بتحديد مـن اإلسـالميين المعتـدلين ومـن         

، وأخرى تفسيرية تتعلق باإلجابـة      الراديكاليين

سـالميون  هل يقبـل اإل   على تساؤل مهم هو     

بالديمقراطية وهل يمكن إشراكهم في العمليـة       

 وأخيرا ثمـة معـضلة      السياسية داخل دولهم؟  

هل الديمقراطيـة هـي تريـاق       إجرائية هي   

؟ وأي سياسة يمكن أن تـنجح فـي         اإلرهاب

  .محاربة هذا اإلرهاب؟

  أي إسالميين؟

تالقت معظم الكتابات األمريكية منذ أحـداث       

يق بين اإلسالم    سبتمبر على ضرورة التفر    ١١

وقد . المتطرف والعنف مقابل اإلسالم المعتدل    

اعتقد كثير من المراقبين األمريكيين بأن هناك       

حاجة للواليات المتحدة في أن تدعم اإلسـالم        

 في  -ال ينفي ذلك العمل على تنويره     -المعتدل  

مقابلة اإلسالم الراديكالي أو ما أطلـق عليـه         

جـون  (الكاتبان في صحيفة واشنطن بوسـت       

إستراتيجية اختيار  "اسم  ) مينتز ودوجالس فرح  

  ".األصدقاء من بين األعداء

ورغم أن هذه المقاربة الفكرية قد القت قبوال        

لدى أوساط صنع القـرار األمريكـي، فـإن         

مـا  " َمن هو المعتـدل   "االرتباك والخلط حول    

تزال معضلة كبيرة أمام األمريكيين في تحديد       
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أيـديولوجيا  من يتـصدى مـن اإلسـالميين        

لمواجهة األفكار المتطرفة ومن األقدر على أن 

يكون العبا ديمقراطيا يقترب قدر الممكن من       

  .النموذج الغربي

كيـف نحـدد    "في مقاله   " دانيال بابيس "يرى  

ــدلين؟ ــدة " المــسلمين المعت ــشور بجري المن

 أنـه   ٢٠٠٤ نـوفمبر    ٢٣" نيويورك صـن  "

يصعب الكشف عن تطـرف مـن أسـماهم         

؛ ألن بعـض المـسلمين      " المزيفين المعتدلين"

الذين يحشدون الدعم ضد اإلرهاب ربمـا ال        

يكونون صادقين أو يفعلـون ذلـك كـإجراء         

دفاعي ذكي دون مراجعة للذات، أي أن هناك        

تعلموا كيف يتظاهرون باالعتدال،    " إسالميين"

بحيث لم يعد من السهولة بمكان التفريق بـين         

إسـالميين  أو  " بن الدن "إسالميين على شاكلة    

  .يعادون ظاهرة اإلسالم السياسي

ويعد التقرير الذي أصدرته مجموعة األزمات      

فهـم  " تحت عنوان    ٢٠٠٥الدولية في مارس    

هو األكثر شموال من زاوية     " التيار اإلسالمي 

التفريق بين التيارات اإلسالمية حيث يرى أن       

  :النشاط السني يتبلور بين ثالثة أنواع

السياسي، مثـل جماعـة     النشاط السني   : أولها

اإلخوان المسلمين في مصر وفروعها األخرى      

في البلدان العربية، ومثـل حـزب العدالـة         

والتنمية في تركيا، وحزب العدالة والتطور في 

المغرب، فهؤالء قد نبذوا العنـف وينـادون        

  .بإصالح سلمي ال ثوري في بلدانهم

هو النشاط التبشيري وحركـات     : النوع الثاني 

التي تتشكل من علماء ودعـاة هـدفهم        التبليغ  

ليس السلطة كما فـي النـوع األول، ولكـن          

الدعوة للحفاظ على الهوية اإلسالمية وإعـادة       

التسلّح األخالقي والروحي في مواجهة قـوى       

  .الكفر

هم الجهاديون الـذين يعطـون      : النوع الثالث 

األولوية للمقاومة المسلحة عبر ثالثة منـاهج       

 الـذي يقـاوم األنظمـة       مختلفة منها الداخلي  

اإلسالمية الضالة، والتحريريون الوحـدويون     

الذين يقاتلون السترداد األراضي التي يحكمها      

غير المسلمين أو الواقعة تحـت االحـتالل،        

  .والعالميون الذين يحاربون الغرب بشكل عام

من ثم ينقسم الناشطون السنيون إلـى ثـالث         

 سياسي أصبح سلميا، وتبليغـي سـلفي      (فئات  

، وينـصح التقريـر     )دعوي، وجهادي عنفوي  

اإلدارة األمريكية أن تكون على حـذر فـي         

قدرتها على تشكيل الحوار مـع اإلسـالميين        

بضرورة التفريق بـين أنـواع اإلسـالميين        

المتحررين فكريا وبين األصوليين بحيـث ال       

تكون النتيجة هي إما توحد النـشاط العنفـي         

ديين علـى   اإلسالمي كردة فعل أو تفوق الجها     

  .اتجاهات الالعنف والحداثة

ويالحظ أنه على الرغم من استنكار العديد من        

التنظيمات والشخـصيات اإلسـالمية بـشدة       

 فإن الواليـات    ٢٠٠١ سبتمبر   ١١العتداءات  

 مـع   -عمليا ال نظريـا   -المتحدة في تعاملها    

العالم اإلسالمي ورغم التأكيد على أن اإلسالم       

 تفرق حتى أغسطس    ، فإنها لم  ذاته ليس عدوا  
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،  بين التيـارات اإلسـالمية المتباينـة       ٢٠٠٤

في مقاله  " ديفيد كابالن "ومثاال على ذلك، يرى     

يو " إبريل الماضي في صحيفة      ٢٥الشهير يوم   

قلـوب وعقـول    "تحت عنـوان    " إس توداي 

من أجل تغيير الوجه المتـشدد      ... ودوالرات

أشعلت الحرب في كل    " واشنطن"أن  " لإلسالم

 تنظيم القاعدة عقب أحداث سبتمبر      مكان ضد 

مباشرة دون أن تأخذ في الحـسبان مواجهـة         

تصاعد الحركة العالمية المتصاعدة لإلسـالم      

الراديكالي أو الدخول على خـط المواجهـة        

الدائر بين اإلسالميين المعتدلين والمتـشددين      

حتى أسفرت نتـائج المناقـشات الحكوميـة        

ـ    ٢٠٠٤األمريكية في أغسطس     م  عن أن دع

المؤسسات العلمانية يواجه قيودا عديـدة وال       

يفيد في معركة تغيير العقول؛ لذا كان ال بـد          

من التحول إلى الـدول اإلسـالمية الحليفـة         

والمعتدلة والتنظيمات اإلسالمية األخرى التي     

تشاركها هدف الكفاح الديني ضد اإلسـالميين       

  .المتطرفين

وهنا فقط يمكن الوصول إلى األسـباب وراء        

" واشـنطن "حـول قبـول     " رايس"صريحات  ت

الحوار مع اإلسالميين المعتدلين وهـي كمـا        

أخيـرا  "في مقاله بعنوان    " دانيال بابيس "يقول  

المنـشور  " واشنطن تواجه اإلسالم الراديكالي   

 frontpagemagazine.comعلى موقع   

 معلقـا علـى مقـال       ٢٠٠٥ إبريـل    ٢٥يوم  

 أن الواليات المتحدة وهـي تـسعى      " كابالن"

ــضع   ــالم اإلســالمي وت ــع الع ــل م للتعام

أيديولوجيتها الكبرى تجاه عدو مسيس بدرجة      

كبيرة قد سمحت بالتفسير غيـر الراديكـالي        

  .لإلسالم

هل اإلسالميون هم الحل لمعضلة 

  الديمقراطية؟

ثمة افتراض أمريكي تبلـور فـي العـامين         

األخيرين يقوم على مقولة أن دمقرطة الشرق       

مثل لمحاربة اإلرهاب؛   األوسط هي الطريق األ   

وهو ما أثار مناظرات عديدة داخل الواليـات        

المتحدة حول قبول اإلسالميين من عدمه داخل       

اللعبة السياسية في بلـدان الـشرق األوسـط         

أن أمريكا ستتعامل   " رايس"خاصة بعد إعالن    

مع اإلسالميين إذا وصلوا للحكم عبر انتخابات       

  .ديمقراطية ونزيهة

مناظرات يمكن تناول وجهتي    ومن بين هذه ال   

العـضو  " رويل مارك جيرشت  "نظر كل من    

روبـرت  "األمريكي، و " إنتربريز"الدائم بمعهد   

المدير التنفيـذي لمعهـد واشـنطن       " ساتلوف

لدراسات الشرق األدنى لدى إجابتهمـا علـى        

معضلة الديمقراطية فـي الـشرق      (سؤال هو   

  ).هل اإلسالميون هم اإلجابة؟.. األوسط

أن الديمقراطية لم تكـن بنـًدا       " رشتجي"يرى  

رئيسيا على األجندة األمريكية تجـاه الـشرق        

، وكانـت   ٢٠٠١ سـبتمبر    ١١األوسط قبـل    

أمريكا تأخذ بمبدأ تنوير الديكتاتوريات فقـط،       

أما اآلن وبعدما ساهمت شخصيات إسـالمية       

في مهمة بدء الديمقراطية في     " السيستاني"مثل  

مكن االعتماد علـى    العراق، فإنه قد ثبت أنه ي     

الرموز اإلسـالمية للتغلـب علـى العنـف         
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الراديكالي وبناء نوع من الديمقراطية التوفيقية      

التي تمثـل الحـل الوسـط بـين الحكومـة           

االستبدادية والمتطرفين اإلسالميين وذلك مـع      

تعديل رؤية اإلسالميين المعتدلين القائمة على      

  ".أن اإلسالم هو الحل"

عتماد أمريكا في نـشر     أن ا " جيرشت"ويذكر  

الديمقراطية على التيارات التقدمية والليبرالية     

هو ضياع للوقت؛ ألنهم غير معروفين لـدى        

  .شعوبهم رغم شهرتهم في الغرب

أن نبذ بعض التيـارات     " ساتلوف"بينما يرى   

اإلسالمية للعنف ليس اختبارا كافيا لمشاركتهم      

السلمية فـي الحيـاة الـسياسية؛ ألن معظـم          

ميين سـيعتبر العنـف تكتيكـا ولـيس         اإلسال

إستراتيجية، ويعتقد أن النماذج الناجحة لحكـم       

اإلسالميين في الشرق األوسط هي قليلة جـدا        

تنحصر في حالتين يوجد بهما وسيط سياسـي        

فاعل بين القوى المختلفة كحالة الجـيش فـي         

" سـاتلوف "ويضع  . تركيا والملك في األردن   

سـالمية إلـى    اختبارين آخرين للجماعات اإل   

جانب نبذ العنف، أولهما يختص بعامل الوقت؛       

.  عاما ٨٠فتركيا دولة إسالمية ديمقراطية منذ      

إن التعهد اللفظي بنبذ العنف ال يعطي       : ثانيهما

صك البراءة لبعض الحركات اإلسالمية مثـل       

حماس، فهذا يرتبط بالممارسـة التـي تؤكـد         

  .التحول والتغيير

لمتحدة ال بد أن تكون     ويشير إلى أن الواليات ا    

على أقل قدر من التواصل مع هـذه القـوى          

اإلسالمية؛ ألنها ستنفق ماال ووقتا كثيرا فـي        

المكان الخطأ، وأنهـا ال تـستطع أن تـدعم          

اإلصالحيين واإلسالميين في وقـت واحـد،       

وبدال عن ذلك، عليها أن تـستمر فـي دعـم           

األفراد والمؤسسات التي تشاركها القيم الفردية      

كم القانون المدني، فهذه السياسة هي األكثر       وح

  .فاعلية في تأسيس حياة سياسية ديمقراطية

أبعد من ذلـك حينمـا      " دانيال بابيس "ويذهب  

يرى أنه من الضروري للواليـات المتحـدة        

حماس وحزب  "وإسرائيل والغرب أن تستثني     

من أي عملية ديمقراطية حتى لو نزعـا        " اهللا

ير الديمقراطيـة ال    سالحهما؛ ألن نواياهما غ   

يمكن أن تتغير وهما محكومان برؤية طوباوية       

هتلر في ألمانيا بعد    "لشكل الحكم كالتي حكمت     

 وسيلفادور الليندي في شيلي بعـد       ١٩٣٠عام  

، وهم يرون أنفسهم جـزءا مـن        ١٩٧٠عام  

الصراع بين المسلمين والغرب، وجل هـدفهم       

هو إنشاء حكومات استبدادية إسـالمية علـى        

الخومينيـة اإليرانيـة أو الـسودان أو        غرار  

  .سابقا" طالبان"أفغانستان تحت حكم 

مواجهة اإلسالميين .. حرب اإلرهاب

  الراديكاليين أم تغيير السياسات؟

المعضلة الثالثة الكبرى التي تواجه األمريكيين      

عند تعاملهم مع التيـارات اإلسـالمية فـي          

المنطقة العربية هي بحث اإلجابة عن تساؤل       

هو َمن السبب في اإلرهـاب وكيـف        يسي  رئ

  .يمكن مواجهته؟

" رايس"معروف أن الواليات المتحدة كما قالت     

قد دعمت لعقود طويلة األنظمة الحاكمة فـي        

الشرق األوسط لتحقيق مـصالحها األساسـية       
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التي تتطلب االستقرار في المنطقة، لكـن أدى        

ذلك إلى كبت للحريات دون تحقيق االستقرار،       

ى إنتـاج جيـل مـن اإلسـالميين         إضافة إل 

الجهاديين الذين انخرطوا فيما بعد في تنظـيم        

  .القاعدة

ولمواجهة تنامي هذه الظاهرة، فقد اتجه غالبية       

ميتشل "من المفكرين والكتاب األمريكيين مثل      

إلى " بوب نوفاك "، و "بات بوكانان "، و "كينسلى

عقب هجمات سبتمبر على " بوش"حث الرئيس 

مقراطية وحقوق اإلنسان في كل     نشر ثقافة الدي  

أركان العالم بدال مـن الـسياسة األمريكيـة         

التدخلية التي جلبت اإلرهاب على الواليـات       

  .المتحدة

لكن المناظرة الدائرة اآلن توضح أن الكتـاب        

األمريكيين ليسوا جميعا مقتنعين بفكرة مواجهة 

اإلرهاب عبـر حـرب األفكـار أو مقابلـة          

أو نشر الديمقراطية في    المتطرفين بالمعتدلين   

" كليفورد ماي "الشرق األوسط، حيث يدحض     

مؤسـسة الـدفاع عـن      "في مقال نشر بموقع     

ــة  " org.defenddemocracyالديمقراطي

 اآلراء التـي تـرى أن     ٢٠٠٥ إبريل   ٢٣يوم  

الواليات المتحدة جلبت اإلرهاب على نفسها،      

حيث يذكر أن هجمات سبتمبر جـاءت مـن         

لم يكن سببها التـدخل     مصريين وسعوديين، و  

األمريكي في هاتين الدولتين؛ فأمريكا تدخلت      

في أمريكا الجنوبية وفي روسيا وهايتي أكبر       

بكثير من هذه الدول ولم يأت إرهابيون مـن         

هذه الدول على عكس مصر والسعودية ودول       

  .عربية أخرى

كان التدخل األمريكي في السعودية ممثال في       

سـرة الحاكمـة    دعم الوهابيين ومـساندة األ    

والحفاظ على الريع النفطي واالستجابة لطلب      

، ١٩٩٠عـام   " صدام حسين "المملكة مواجهة   

وكان التدخل في الحالة المصرية عبر الـدعم        

بماليين الدوالرات وإعادة تسليح ودعم الجيش      

المصري ولم ندخل على خط المواجهة بـين        

 ٥٧ولم تجلب علينا نحـو      . النظام والمنشقين 

والر من المساعدات سوى خلق واحدة      مليار د 

من أكبر الثقافات المعادية ألمريكا، بينما لـم        

  .ندعم الديمقراطية إال بماليين قليلة

أن السبب في اإلرهاب لـيس      " كليفورد"ويرى  

التدخلية األمريكية لكنـه الـرفض المطلـق        

للنموذج األمريكـي ذاتـه وكراهيـة القـيم         

" سيد قطب "ويدلل على ذلك بآراء     . األمريكية

الذي زار أمريكا في األربعينيات واشمئز من       

الحريات الموجودة هناك، وهكذا فعلت إيران      

الثورة التي جعلت أمريكـا شـيطانا أكبـرا،         

حينما رأى في أمريكـا      "بن الدن "وأيضا فعل   

 إلى  ١٩٩٨بلد الرغبات الذاتية ودعا في عام       

أنه يجب على المـسلم قتـل األمريكـي إذا          

 أن الزرقاوي هو قائد الحـرب       استطاع، كما 

على الديمقراطية في العراق لدرجـة تكفيـره        

  .للمرشحين العراقيين

أنـك ال   "ومن ثم يخلص إلى نتيجـة مفادهـا         

ــة  ــة اإلرهــاب دون محارب ــك محارب يمكن

يجــب أن تحــارب مفجــري .. اإلرهــابيين

المـسلحون  .. السيارات ومن يلقنونهم األوامر   

ن تهزم عدوك   وراغبو العنف ال يفهمون إال أ     
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وتتحكم فيه ال أن تحاوره، كمـا أن إشـعال          

الديمقراطية والحرية في كل مكان كما قالهـا        

الرئيس كارتر، وأنا أؤيدها بالطبع، ال تكـون        

إال مع راغبي إشعال هذه الحرية من المسلمين        

الذين التقيت بهم لسنوات ال عبـر المـسلحين         

فكريا ضـد الحريـة والديمقراطيـة والقـيم         

  ".يكيةاألمر

وعلى نقيض الرؤيتين السابقتين، يذهب الكاتب      

األمريكي المتخصص في شـئون اإلرهـاب       

في دراسته له تحـت     " مارك سيجمان "العالمي  

إلـى أن   " فهـم الحركـات الجهاديـة     "عنوان  

محاربة اإلرهاب تقتضي مراجعة الواليـات      

المتحدة لسياستها في منطقة الشرق األوسـط       

لمواجهة تنـامي   خاصة في العراق وفلسطين     

الشبكة الجهادية العالمية الغامضة التي أخذت      

تنتشر فـي منطقـة الـشرق األوسـط، وأن          

الخيارات العسكرية ال تقدم حلـوال لمواجهـة        

هذه الشبكة الغامضة، كما أنه يعتقد أن حرب        

األفكار ال تمثل بديال ناجًعـا؛ ألن الواليـات         

 المتحدة ليست على استعداد لتقديم تنازالت في      

  .إطار هذه الحرب األيديولوجية

أنه ال يمكن للواليات المتحدة     " سيجمان"ويعتقد  

التعرف أو السيطرة على الحركـة الجهاديـة        

الجديدة؛ ألن أعضاءها مجندون مـن أسـفل        

ألعلى وغير معتمدين على االتصاالت الرأسية 

بل األفقية ويستخدمون بفاعلية وإتقان الـشبكة       

م أعضاء اجتمـاعيون    المعلوماتية العالمية وه  

غير منبوذين في المجتمعات التـي يعيـشون        

وال سبيل للمواجهة إال ببنـاء شـراكة        . فيها

عادلة مع اإلسالم تعيد الثقة اإلسـالمية التـي      

فقدتها الواليات المتحدة في السنوات األربـع       

  .األخيرة

الحاصل األخير لهذه اآلراء يثبت أن الواليات       

تجـد حلـوال    المتحدة لـم تـستطع بعـد أن         

للمعضالت الثالث الجوهرية لدى تعاملها مع      

ويبقى السؤال المهم فـي ذهـن       . اإلسالميين

القارئ العربي هو لمـاذا تنـشغل الواليـات         

المتحدة بكل هذه األمور النظرية األبعد عـن        

الحلول الواقعية التي تختزل في إحداث تغيير       

فعلي في سياستها بالمنطقة العربيـة وإقامـة        

  .قيقية مع اإلسالم والمسلمين؟شراكة ح

 تم طباعة هذا الموضوع من موقع بوابة العرب
  

بين قبول الحوار مع  اإلسالميون
 الغرب ومواجهة الجميع

 ٤/٥/٢٠٠٥       صالح الدين الجورشي الحياة

هل أميركا جـادة فـي رغبتهـا لمحـاورة          

اإلسالميين؟ سؤال أصبح مطروحـاً بعـد أن        

ذه الرغبة ليس المؤشرات الى وجود ه تعددت

فقط لدى العديد من مراكز البحث األميركيـة        

في شؤون الشرق األوسـط، وإنمـا    المختصة

 انتقل النقاش أيضاً إلى داخل مكاتب الخارجية

وكان آخر هذه المؤشرات مـا دار       . األميركية

من نقاش حول المسألة في بعـض جلـسات         

» منتدى أميركا واإلسـالم «الثانية من  الجولة

) ابريل( نيسان   ١٢ضنته الدوحة من    الذي احت 

هذا المنتدى الذي يمسك بإدارته . منه 14 الى
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مركـز  «السفير مارتن أنديك المشرف علـى       

 ومـا أن  .»لدراسات الشرق األوسـط  سابان

جاءت المفاجأة اختتم هذا المنتدى أشغاله، حتى 

المرة من االتحاد األوروبي الذي أبدى من  هذه

 ح حوار مع الحركاتجهته استعداده أيضاً لفت

فما هي خلفيات هذا التحـول فـي        . اإلسالمية

 سياسة الطرفين؟ وما هي االنعكاسات المحتملة

 لهذا التغير في االستراتيجية الغربية؟

ليست هذه المرة األولى التي يطرح فيها ملف        

األجنـدة   العالقة بالحركات اإلسـالمية علـى  

لقد كان المـسؤولون فـي البيـت        . األميركية

الحركات  بيض ال يولون أهمية خاصة لهذهاأل

قبل الثمانينات، غير أنهم بعد نجـاح الثـورة         

في منطقـة   اإليرانية في إطاحة أهم حليف لهم

الشرق األوسط بعد إسـرائيل، انتبهـوا إلـى         

السياسي،  ظاهرة ما يسميه الغربيون باإلسالم

وأصبحوا يرون فيها قوة قادرة علـى تغييـر         

إلحـاق   ، بما فـي ذلـك  الكثير من المعطيات

الضرر بمصالحهم واسـتراتيجياتهم الدوليـة      

 ورغم أن الرئيس كـارتر شـكل  . واإلقليمية

يومها هيئة من الخبراء لدراسة هذه الظاهرة،       

 غير أن النزعة البراغماتية المهيمنـة علـى  

حالة » الشيعة«السياسات األميركية، اعتبرت    

وعملت من جهة أخرى على توظيف      . خاصة

السني ضد غزو أفغانستان من أجـل   الغضب

ــسوفياتي  ــاد ال ــصراع ضــد االتح إدارة ال

وعندما نجحت . اإلجهاز عليه واستنزافه، قبل

المقاومة الشعبية بقيادة أمراء الحرب من أفغان 

إلحاق هزيمـة نكـراء بـالجيش     وعرب في

األحمر بتلـك الربـوع، عـادت األجهـزة         

ار االطمئنان الى حالة االسـتقر  األميركية إلى

الظاهر التي ولدتها نـشوة االنتـصار علـى         

 ايلول ١١لكن مع زلزال . االشتراكي المعسكر

، بدت إدارة بوش في المرحلة األولى     )سبتمبر(

بالثور المجروح الهائج الذي ال يميز بين  أشبه

 األشياء، وهو ما جرها إلى ارتكاب سلسلة من

األخطاء الرهيبة، حيث وضـعت الواليـات       

  في حالة تقابل، ليس فقط مـع المتحدة نفسها

اإلسالميين بمختلف أطيافهم، ولكن ضد العالم      

 اإلسالمي وأيضاً ضد اإلسالم نفسه في بعض

 .المواقف

انطلق الرئيس بوش والمحافظون الجدد فـي       

 .«اإلرهاب اإلسالمي«مواجهة مفتوحة ضد 

وبعد أن حسموا األمر عسكرياً في أفغانستان،       

نظـام   لكن بعد إطاحة. فتحوا الجبهة العراقية

صدام حسين وتفكيك الدولة العراقيـة، ظنـوا        

 العـراق «أنهم قادرون على إعادة تـشكيل  

كما يرغبون ومـن دون صـعوبات       » الجديد

وكانت تلك بداية المأزق والدليل علـى       . تذكر

. لم يكونوا يعرفون المنطقة بـشكل جيـد   أنهم

كان بريمر، ومن معه، يظنون أنهم يستطيعون       

سالميين، وإبعادهم عن المـشاركة أو  اإل عزل

منهم  ، اعتقاداً"الدولة البديلة«التدخل في نحت 

العلماني قد نجح بعد أكثر     » حزب البعث «بأن  

المجتمع،  من ثالثين عاماً من الحكم في علمنة

أو على األقل استطاع أن يبني نخبـة حديثـة          

األحداث التي  لكن. »التقليدية«موازية للنخبة 

ا بعد االحـتالل كـشفت أوالً أن        توالت في م  

للوجـود   اإلسالم معطـى رئيـسي ومحـدد   

العراقي، وثانياً أن اإلسالميين شيعة كـانوا أو      
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ميـزان القـوى    سنَة يشكلون قوة محورية في

لهذا حاول بريمر أن يناور قليالً مـن         .الجديد

لكـن واشـنطن    خالل تأجيـل االنتخابـات،  

اضطرت في األخير إلـى اسـتجابة دعـوة         

مؤكـدة   سيستاني، فجاءت نتائج االنتخابـات ال

للفرضية التـي كانـت تقـول إن التيـارات          

 اإلسالمية المختلفة هي الالعب الرئيسي فـي 

ولم تكتف واشنطن بتزكيـة     . الساحة العراقية 

 االنتخابات، وإنما قبلـت بحكومـة يرأسـها   

 .«حزب الدعوة«مسؤول سابق في أحد أجنحة 

ألميـركيين  ما حدث ويحدث في العراق دفع ا      

 .إلى تعديل نظرتهم للمشهد العربـي برمتـه  

فاالنتخابات الفلسطينية كشفت بـدورها عـن       

التـي شـكلت تاريخيـاً      » فتح«تراجع حركة   

الفقري للنضال الـوطني الفلـسطيني،    العمود

مقابــل صــعود القــوى اإلســالمية ممثلــة 

ثم جـاءت  . »حماس» بالخصوص في حركة

ـ األزمة اللبنانية لتظهر الوجه ا     حزب «آلخر ل

السياسي والقدرة المذهلة على  ، أي الوجه»اهللا

والتفتـت  . التنظيم واالستقطاب الجمـاهيري   

بلـد عربـي، لتعــود    واشـنطن إلـى كـل   

من جديد أن اإلسالميين يشكلون     » تكتشف"فـ

اسقاطها من الحساب أو  كتالً سياسية ال يمكن

وبما أن السياسة األميركية    . إلقاؤها في البحر  

الـشرق  «خـالل مـشروع    بية، منواألورو

المعدل في قمة الدول الثماني،     » األوسط الكبير 

األوضاع الداخليـة العربيـة    عازمة على دفع

، فإنه ـ حفاظـاً   "نمط من الديموقراطية«نحو 

لهـذا المـشروع ـ    » الداخلي المنطق«على 

يصبح من غير الممكن االستمرار في مجاراة       

سالميين مواصلة إقصاء اإل األنظمة من خالل

 .وقمعهم

طبعاً المستهدف مـن الحـوار لـيس جميـع       

 اإلسالميين، وإنما تلك الحركات التي لم تعتمد

العنف منهجاً للتغييـر، وقبلـت باالنتخابـات        

وهنـا  . كأسلوب وحيد للوصول إلى الـسلطة     

األميركيون واألوروبيون قد عادوا إلـى   يكون

، "متطـرف "و» معتدل«تقسيم اإلسالميين بين    

 أيلول، ١١لتقسيم الذي كان معتمداً قبل ا وهو

لكن أنظمة الحكم كانت ترفضه وتروج للقول       

، وان ما يبدو "حزمة واحدة«هذه الحركات  إن

من اختالف داخل الظاهرة إنما هـو مجـرد         

يتمنـى  . »لـألدوار بـين مكوناتهـا    توزيع«

الغربيون لو قام اإلسالمييون بإدخال تعديالت      

تمعي مثلما حدث على مشروعهم المج جوهرية

في تركيا، لكنهم في هذه المرحلـة يعطـون         

لألمن قبـل الفكـر، ويعتبـرون أن     األولوية

األولوية يجب أن تعطى لعـزل المجموعـات      

أصبحت خطراً متجاوزاً للحدود  المسلحة التي

 .والقارات

هذا التغيير الذي طرأ على الموقف األميركي       

ـ  واألوروبي ال يعكس فقط تحوالً في ة العالق

باإلسالميين، وإنما هـو أيـضاً تغييـر فـي          

تلك التي  عالقتهما باألنظمة العربية، خصوصاً

جعلت من معركتها ضد الحركات اإلسـالمية       

الشرعية  المحلية قاعدة أساسية من قواعد بناء

وبعـد أن   . على الصعيدين الداخلي والخارجي   

أيلـول،   ١١استفادت هذه األنظمة من أحداث 

قد جاءت لتوفر لهـا دعمـاً       التي بدت وكأنها    
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فـي  » إسالمييه» عالمياً مهماً في حربها ضد

الداخل، يأتي الموقف األخيـر ليـضع هـذه         

من شأنه، إذا  األنظمة أمام متغير استراتيجي،

تمت ترجمته إلى مبادرات عملية، أن يفـضي        

لهذا فإن األنظمة  .إلى رفع الغطاء الدولي عنها

لـى إلـى    العربية أصبحت مدعوة للمرة األو    

اإلسـالميين،   تغيير أسلوب تعاملها مع ملـف 

وأن مصلحتها تقتضي المسارعة بالدخول في      

أن يكتسبوا  حوار معهم من أجل احتوائهم قبل

شرعية دولية والشرعية السياسية التـي قـد        

 .االقتراع تمنحهم إياها صناديق

الطرف اآلخر، إلى جانب األنظمـة، الـذي        

 سياسة أميركاأحرجه هذا التحول المعلن في 

وقـد كـشفت ردود     . وأوروبا هم اإلسالميون  

الفعل التي سجلت خالل األيام الماضية عـن        

االرتباك التي أصابت قيادة معظم هـذه   حالة

فإمـا أن   : الحركات، وتذبذبها بـين مـوقفين     

هذه الفرصة لكسر الحـصار المـسلط    تستغل

عليها منذ حقبة زمنية طويلة، أو أن تـرفض         

 من أن تتهم بالعمالة، أو أن خوفاً هذا العرض

تستغل في الحرب التي تدار علـى مختلـف         

الشق اآلخـر مـن الجماعـات     األصعدة ضد

وال شك في أن األنظمـة      . المتهمة باإلرهاب 

الحركـات اإلسـالمية    ستكون سعيدة برفض

للدخول في حوار علني أو سري مع الـدول         

المحـاور أو   الغربية، إذ بـذلك تبقـى هـي   

كما أن موقـف    . يد مع الغرب  المفاوض الوح 

بـأن   الرفض سيرسخ لدى الغربيين القناعـة 

اإلسالميين ال يرون في الغـرب إال صـورة         

 العدو الحضاري الذي ال تجوز مهادنتـه أو 

 .الحوار معه

الـدخول  » حركة حماس «و» حزب اهللا «قبل  

 أميـركيين » خبراء وبـاحثين «في حوار مع 

 وإذا كان النـاطق باسـم حركـة    . وأوروبيين

 اشترط أن يتم الحـوار » اإلخوان المسلمون«

بحضور ممثل عن وزارة الخارجية المصرية،      

. إال أنه في اآلن نفسه لم يرفض مبدأ الحوار

وقد تتغلب في األخير لغة المصلحة والمـنهج        

 البراغماتي على الخطاب األيديولوجي، لكـن 

المشكلة الحقيقية ليست فـي اإلقـرار بمبـدأ         

 وطه وتوقيته، بقدر مـا الحوار وأشكاله وشر

فإذا كان غرض   . تكمن في مضامينه وأهدافه   

 األميركيين واألوروبيين من هذا الحـوار ال 

يتعدى التكتيك السياسي والمناورة المحـدودة      

سيقدمون  في آفاقها وأهدافها، فإن الخطوة التي

عليها لن تودي إال إلى حلحلة ظرفية إلشكالية        

اإلسـالميون   أما. في غاية التعقيد والخطورة

فإنهم إن دخلوا الحوار بعقلية الخـائف مـن         

ابتـزاز   أو الستغالله مـن أجـل  » المؤامرة«

المواقـع   األنظمة والحـصول علـى بعـض   

 والمكاسب اآلنية فإنهم سيثبتون مرة أخـرى 

بأنهم ال يصلحون للسياسة، وأنهم غير مؤهلين       

 لتغيير الصورة النمطية التي ترسخت لـدى 

والتحدي الذي  . والمسلمينالغرب عن اإلسالم    

 يواجه الكثير من اإلسالميين، أن الظـروف 

المقبلة قد ترشحهم إلى مـشاركة أكبـر فـي          

التحول الديموقراطي بأكثر من بلد، في حـين        

الكثير من هذه الحركات لم تـستكمل بعـد    أن

 شروط المراجعة الجذرية التي تنقلها من إطار
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حزب إلى مقومات ال  » الطائفة«أو  » الجماعة»

 .السياسي الديموقراطي

 كاتب وصحافي من تونس
 

الحوار األوروبي األمريكي مع 
  اإلسالميين بين الضرورات والمحاذير

  إدريس الكنبوري

أطلقت بلدان االتحاد األوروبي قبل أسـبوعين       

مبادرة للحوار مع اإلسالميين المعتدلين فـي       

العالم العربي، جري تقـديمها فـي اجتمـاع         

التحاد فـي اللوكـسمبورغ،     وزراء خارجية ا  

وذلك بهدف استيعاب القوي الـسياسية التـي        

تري هذه البلدان أنها المؤهلة أكثر للحـصول        

علي الشرعية الشعبية في أي استحقاق انتخابي  

وقـد  . أمكن حدوثه في بلدان جنوب المتوسط     

جاءت هذه المبادرة األوروبية أياما قليلة فقـط    

صـدرت  علي مبادرة تسير في نفس المنحي       

عن اإلدارة األمريكيـة، وشـروع الواليـات        

المتحدة عبر سفيرها في القاهرة في حوار مع        

جماعة اإلخـوان المـسلمين، حـصلت فيـه         

واشنطن علي رضي الجماعة بإمكانية التمديد      

للرئيس حسني مبارك، ونفس المبادرة تقوم بها 

الواليات المتحدة حاليا في اليمن، وربما تستمر  

 الجزئية في بلدان عربية أخري      هذه المبادرات 

قصد توسيع دائرة الحوار مع من تري فـيهم         

ــدلين  ــالميين معت ــة إس    .اإلدارة األمريكي

وتري الوثيقة األوروبية التـي قـدمت أمـام         

اجتماع وزراء خارجية االتحـاد األوروبـي       

بحضور خافيير سـوالنا، منـسق الـشؤون        

الخارجية واألمنية لالتحاد، أن أوروبا كانـت       

اهن في الماضي علي التعامل مع الطبقـة        تر

العلمانية المثقفة في المجتمع المـدني بالـدول        

 العربية علي حساب منظمات إسالمية أكثـر      

 ، وأنه حان الوقت لكي يصبح االتحـاد         تمثيال

األوروبي أكثر اتـصاال بـالمجتمع المـدني        

اإلسالمي في تلك الدول ، ولكن مسألة تحديد        

ي هذا الحوار علـي     المعايير التي سوف يجر   

هديها لم يتـــــم الحسم فيـــها بعـد،    

وهو ما يرتقب أن ينظر فيه االجتماع القـادم         

ــاد  ــة االتحــ ــوزراء خارجيــ   . لــ

والواضح أن األوروبيـين، بطـرحهم لهـذه        

المبادرة األولي من نوعها، قد أرادوا اسـتباق        

النتائج التي يمكن أن يتمخض عنها الحـوار        

األمريكية وبين الحركات   بين الواليات المتحدة    

اإلسالمية المعتدلة في العالم العربي، وإيجـاد       

مكان لهم تحت الشمس قبل أن تستأثر واشنطن 

وبالنسبة ألوروبا،  . بالغنيمة فيفوتها خير كثير   

فإن إطار حوار كهذا موجود سـلفا وينبغـي         

مجرد توسيعه، بخالف المبادرة األمريكية التي    

د الفعـل بعـد     يبدو أنها تقع ضمن مجـال ر      

، ٢٠٠١تفجيرات الحادي عشر من سـبتمبر       

وهذا اإلطار هو مسلسل الـشراكة األوروــ        

متوسطية الذي شرع فيه الطرفـان العربـي        

 في برشلونة، ويتضمن    ١٩٩٥واألوروبي عام   

في أحد جوانبه شقا يتعلق بالحوار مع أطراف        

المجتمع المدني العربي، لذلك يبدو األمـر ـ   

لو كان مجرد توسيع لمجال في الظاهر ـ كما  

هذا الحوار مع قوي سياسية لم يتم وضعها في         

اب لدي بلورة مشروع الـشراكة األورو       الحس

ــطية ــ متوســـــــ   .ــــــــ
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لكن دوافع كل من الطرفين في مـد جـسور          

الحوار مع اإلسالميين المعتدلين ليست غيـر       

لقد جربت الواليات المتحـدة علـي       . معروفة

مدي السنوات األربع الماضية، منذ تفجيـرات       

سبتمبر، اللجوء إلي آلية الحـرب االسـتباقية        

امـل مـع اإلسـالميين      كوسيلة وحيـدة للتع   

المتشددين، من خالل نموذج القاعدة ألسـامة       

بن الدن، وكانت المدرسة التي تـدعو إلـي         

توظيف القوة باعتبارها الرد المناسـب علـي        

خطاب العنف اإلسالمي الذي استفاقت عليـه       

بقوة في اليوم التالي للتفجيـرات هـي التـي          

انتصرت في إدارة الجمهوري جورج بـوش،       

األصوات األخري التي تنتمي إلي     فيما كانت   

مدرسة الحوار والتمييز في اإلسالميين بـين       

المعتدلين والمتطرفين تتواري خلف الحـائط      

السميك الذي رفعتـه العواطـف والغـضب        

الشعبي والرسمي بعد سقوط بـرج التجـارة        

العالمي، لكن األعوام األربعة الماضية شهدت      

تطورات جديـدة وسلـسلة مـن التفجيـرات         

رهابية المتزايدة في بلدان عربية وأوروبية      اإل

مختلفة كالرياض والـدار البيـضاء وبـالي        

األولـي  : ومدريد، قادت إلي خالصتين اثنتين    

أن خطاب العنف الذي يستند إلـي اإلسـالم         

خطاب موجود ال يمكن غض الطرف عنـه،        

والثاني أن هناك جماعات إسـالمية معتدلـة        

سـارعت  وعاقلة داخل نفس هذه المجتمعات،      

إلي تمييز نفـسها عـن منفـذي التفجيـرات          

ومبرراتهم وإدانتها من ثم، وبالتالي فإن جمع       

الطرفين معا في سلة واحدة أمر فيـه دعـم          

معنوي للطرف األول وظلم واضح للطـرف       

وأدركت اإلدارة األمريكيـة أن هـذه       الثاني،  

القوي السياسية اإلسالمية قوي فاعلة ومؤثرة      

 المجتمعـات العربيـة،     في الرأي العام داخل   

وأنها يمكن أن تكـون أداة امتـصاص لتلـك          

التيارات المتطرفة بحيث لو أمكن دفعها إلـي        

الساحة السياسية في إطار العمل المشروع فقد       

تقوم هي بذاتها بـنفس الـدور الـذي تريـد           

 الواليات المتحدة القيام بـه دون أي احتمـال        

بالنجاح، أي دور القضاء علي تلك التيـارات        

المتطرفة من داخل خطابها نفسه، عمال بالمثل       

وإلي جانب هاتين  . ال يفل الحديد سوي الحديد

الخالصتين كانت هناك خالصة ثالثة خـالل       

، فالتيارات اإلسالمية   السنوات األربع الماضية  

التي كانت تثير مخاوف األمريكيين في العراق    

مثال لم تعد كذلك، إذ أن األحزاب اإلسـالمية         

انت مرشحة لتقـف ضـد االحـتالل        التي ك 

األمريكي أظهرت قدرة واسعة ومرونة كبيرة      

علي التعامل مع الوضع الجديد في العـراق،        

واختارت موقف مهادنة االحتالل، ولم تتـردد       

 أمام المشاركة السياسية فـي جـل أطيافهـا،        

ودخلت في مفاوضات ماراثونية حول نصيبها      

لقوي في حكومة إبراهيم الجعفري، حتي تلك ا      

السنية التي لم تشارك في االنتخابات، وهـي        

كلها معطيات جعلت اإلدارة األمريكية مقتنعة      

بأن هناك تيارا من اإلسالميين يمكن التفـاهم        

  .معـــــه بـــــدون عقـــــدة  

وال تختلف الدوافع عنها في الجانب األوروبي       

عنها في الجانب األمريكي، فالطرفـان معـا        

 الـسياسية   يدركان أن اإلسالميين باتوا القـوة     

األولي في معظم المجتمعات العربية، ورقمـا       

صعبا في أي معادلة سياسية يـراد ترتيبهـا،         

وأي تفكــــير في استبعادها مـن دائـرة        
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االهتمام ينهض دليال علـي افتقـاد الرؤيـة         

الصائبة التي تستـشرف المـستقبل بالنـسبة        

ــين،  ــريكيين واألوروبي لالســتراتيجيين األم

لسياسة الواقعيـة التـي     وقضية متناقضة مع ا   

ــات  ــع المعطيـــ تتعامـــــل مـــ

ـــودة وال  الموجــــــــــــــ

تســـــتنزف قدراتها في إكراه الواقـع      

لتوليد معطيات ترغب فــــــيها هـي،       

ولذا تظهر المبادرتان معـــــا كما لـو       

كانتا نوعا من المراهنة علي الحصان الكاسب       

في ســـــباق الخــــيول، بتوسـيع      

  .ص هـامش الخـسارة    هامش الـربح وتقلـي    

لكن إذا كان الطرفان األوروبي واألمريكـي       

يعرفان جيدا األهـداف التـي يـسعيان إلـي          

تحقيقها، فإن الطرف اإلسالمي يبقـي اليـوم        

ذلك أن هـذا الحـوار      . حائرا أمام عدة أسئلة   

 سوف يضع اإلسالميين بداية في حرج أمـام       

، إذ ال ينبغي أن ننسي أن التيـار         الرأي العام 

مي ـ أو الجزء العريض فيـه ـ قـد     اإلسال

أسس مشروعيته السياسية والفكريـة خـالل       

العقود الثالثة أو األربعة الماضية علـي نقـد         

النموذج الغربي، بشقيه األوروبي واألمريكي،     

وباألمس السوفييتي، حتي أننا لو نزعنا هـذا        

الجزء المتعلق بالنقد للنمـوذج الغربـي مـن         

نا شيء كثيـر،    خطاب اإلسالميين ما بقي عند    

وقد جر سقوط النموذج الشيوعي معه سـقوط        

جزء هام من المنظومـة الفكريـة والثقافيـة         

اإلسالمية التي سادت في حقبـة الـسبعينات        

وبداية الثمانينات، لذلك فإن أول أختبار يطرح       

علي اإلسالميين هو مـدي عالقـتهم بهـذه         

األدبيات النقدية الموجهة للغرب، وهل يمكـن       

هذه األدبيات للمراجعـة مجـددا      أن يخضعوا   

بقصد صياغة موقف أكثر عقالنية من الغرب،       

بقصد تقليل نقـاط الخـالف وتكثيـر نقـاط          

ثم إن الحوار الذي تريـده أوروبـا        . التقارب

والواليات المتحدة مع اإلسالميين المعتـدلين      

ينطلق من فهم محدد لالعتدال، وهو القبـول        

اب بالديمقراطية فكـرا وممارسـة، واسـتيع      

الحداثة وقبول االختالف، وهذه كلها قضايا ما       

زال العديد من اإلسالميين لم يحسموا فيها من        

الناحية الفقهية والفكرية، وإن كان األمر يبدو       

علي مستوي الخطاب اإلعالمـي والـسياسي       

  .اليـــومي أنـــه محـــسوم فيـــه   

العائق األكبر أمام هذا الحوار سيكون بالتأكيد       

لفلسطين، وإلي حـد مـا      االحتالل اإلسرائيلي   

االحتالل األمريكي للعراق، أخذا في االعتبار      

ــضية ــالتين ولخــصوصية الق ــة الح  لطبيع

فالمعروف أن الواليات المتحـدة     . الفلسطينية

األمريكية وأوروبا لها ثوابت محددة ال تقبـل        

التشكيك فيما يتعلق بالوجود اإلسرائيلي فـي       

ــة   ــادرتين األمريكي ــال المب ــسطين، وك فل

وروبية ال تطرحان هذه القضية في جدول       واأل

أعمال الحوار من زاويـة االسـتعداد لتقـديم         

تنازالت للطرف اإلسالمي، األمر الذي يفـاقم       

من صعوبة هذا األخيـر الـذي ال يعتـرف          

بالوجود اإلسرائيلي في فلسطين أصال، ومـن       

هنا يتأتي الحرج الذي سوف يجد نفسه فيـه،         

يكا لقبول موقف   فمع عدم استعداد أوروبا وأمر    

اإلسالميين، لن يبقي أمام هؤالء سوي القبول       

بما هو معروض أمريكيا وأوروبيا، أي دولـة        

  .فلسطينية علي جزء من فلسطين التاريخيـة      

غير أن هذا الحوار ال ينبغي أن يمر من دون          
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أن يصطحب معه مجموعة مـن المحـاذير،        

وأحد أكبر هذه المحاذير هـو مـا إذا كانـت           

وروبية واألمريكية تنحو إلي إعـادة      النوايا األ 

إنتاج الحقبة الماضية فـي الحيـاة الـسياسية         

العربية، بتغيير الوجوه مـع الحفـاظ علـي         

ففي العقود الماضية كانـت أوروبـا       . المقاعد

والواليات المتحدة تـوفران الـدعم لألنظمـة       

الحاكمة في البلدان العربية بصرف النظر عن       

حكم باسمها، أكانت   اإليديولوجيات التي كانت ت   

اشتراكية أم ليبرالية أم قومية بعثية أم إسالمية        

محافظة، ما دامت هذه األنظمة تؤمن مصالح       

الغرب وتضمن سيالن النفط إليهـا بأسـعار        

معقولة، وطيلة هذه الفترة غـضت أوروبـا        

وأمريكا الطرف عن كل الجرائم والتجاوزات      

التي حصلت في هذه البلـدان، والتـي كـان          

ها اإلسالميون واالشتراكيون والقوميون    وقود

والشيوعيون، بحسب تجربة كل بلد عربـي،       

وقامت أوروبا وأمريكا بنفس الـشيء تجـاه        

البلدان التي ترفع شـعار اإلسـالم وتطبيـق         

الشريعة اإلسالمية بـسبب لعبـة المـصالح        

الدوارة، أو لعنة المصالح باألصح، وجعلـت       

ـ         دي أول وآخر همها من الشريعة قطـع األي

وجز الرؤوس، ولم تكن تتردد فـي القـضاء         

، لذا فإن   علي المخالف تحت أي ذريعة كانت     

هناك تخوفا مشروعا لدي الـبعض مـن أن         

يكون التوجه الحالي الذي تسير فيـه أوروبـا         

والواليات المتحدة األمريكية من خالل الحوار      

مع اإلسالميين هو الحفاظ علي نفس الـسياسة        

يقـود هـذا الحـوار،      مع تغيير الوجوه، وأن     

السياسي في جـوهره، إلـي مقايـضة بـين          

اإلسالميين والغرب، يتسامح فيها هذا األخير      

مع التيار اإلسالمي للوصول إلي الحكم ومـع        

سياساته الداخلية فيمـا بعـد، مقابـل تـأمين          

مصالحه االقتصادية والسياسية فـي البلـدان       

مثل هذا السيناريو ال يحـل مـشكلة        . العربية

يضيف إليها مشكالت أخـري، ويفـتح       وإنما  

مستقبل الشعوب العربية علي المجهول، ألنـه       

يبقي علي نفس اآلليتين التي تعوقان تحرر هذه 

الشعوب، وهما الوصاية الغربية من الخارج،      

  .واالستبداد السياسي في الداخل

   كاتب صحافي ومحلل سياسي من المغرب

وار مع الغــرب بيــن الموقــف الح
 ـــي والحساب الموضوعـيالمبدئ

  محمد منار

من صفحة قضايا وآراء بموقع جماعة العدل 

  واإلحسان على اإلنترنت

  ٢٩/٠٤/٢٠٠٥: تاريخ النشر 

في شهر مارس الماضـي، احتـضن نـادي         

رياضي في منطقة األشرفية بمدينة بيـروت       

لقاء، حضرته وجوه أكاديمية وسياسية بـارزة       

 إلـى جانـب     في الواليات المتحدة األمريكية،   

قياديين في حركة حماس وحزب اهللا، وقياديين       

في الجماعتين اإلسالميتين بلبنان وباكـستان،      

منتـدى حـل   ''كان هذا اللقـاء مـن تنظـيم        

 .''أليستر كروك''الذي يديره '' النزاعات

قبل ذلك اللقاء وبعده، تكررت التـصريحات       

األمريكية التي تكشف أهميـة الحـوار مـع         

ورد ذلك على   . لمنطقة العربية اإلسالميين في ا  

لسان مسؤولين في اإلدارة األمريكيـة، فـي        

  .''كونداليزا رايس''مقدمتهم وزيرة الخارجية 
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أما في أوربا، فقـد صـدرت عـن االتحـاد           

األوربي وثيقة، تدعو بوضوح إلـى تكثيـف        

االتصال بالمجتمع المدني اإلسالمي، واعتبار     

ــال ــشجيع االنتق ــك خطــوة أساســية لت  ذل

وفي . يمقراطي بالبلدان العربية واإلسالمية   الد

جـونتر  '' صـرح الـسفير      ٢٠٠٥ أبريل   ١٥

، المفوض المكلف بحوار الحضارات     ''موالك

في وزارة الخارجية األلمانية، بأن هناك توافقا       

أوربيا يشبه الموقف الرسمي األمريكي فيمـا       

  .''المعتدلة''يتعلق بالحوار مع القوى اإلسالمية 

ــضم  ــارب م ــدعوات  إن تق ــذه ال ون ه

ــي   ــانبين األورب ــين الج ــصريحات، ب والت

واألمريكي، لم يمنع من ظهـور ردود فعـل         

متباينة في عالمنا العربي واإلسالمي؛ فهنـاك       

من سارع إلى الترحيب بتلك الدعوة دون أدنى        

تحفظ، وهناك من هرول إلى إثبـات حـسن         

سيرته، بكشف موقفه المبدئي مـن الحـوار،        

ـ     ضهم المطلـق دون    وآخرون عبروا عن رف

  .إخضاع األمر ألي حساب موضوعي

في مقابل هذه المواقف المتسرعة عبر بعـض   

اإلســالميين؛ علمــاء ومفكــرين وحركــات 

  .إسالمية، عن مواقف متزنة

إن المسارعة إلـى الموقـف المبـدئي دون         

الحساب الموضوعي سذاجة ال تليق بحـاملي       

ــالمي ــشروع اإلس ــري وراء . الم وإن الج

واقعية دون اتجاه مرسوم ومواقف     الحسابات ال 

  .مبدئية خفة تضر باإلسالميين وبمشروعهم

الحساب الموضوعي في قضيتنا هذه ـ قضية  

الحوار ـ هو حساب الربح والخـسارة فـي    

التعامل مع هذه الدعوة األمريكية واألوربيـة       

للحوار، ولن يتأتى ذلك الحساب إال بـالوقوف      

  .عند السياق والدوافع

  السياق والدوافع: لحوارالدعوة إلى ا

من نافلة القول التأكيـد علـى أن الواليـات          

المتحدة وأوربا عرفتا منذ سـنين، بـل منـذ          

عقود، دعوات وصيحات، تدعو إلـى حـوار        

الحضارات، وإلى دراسـة اإلسـالم دراسـة        

موضوعية، بعيدا كـل البعـد، عـن تـأثير          

احتضن هـذه   . الدعايات الصليبية والصهيونية  

لمفكـرين والمثقفـين، كمـا      الدعوات بعض ا  

إال أن  . احتضنتها مراكز للدراسات والبحوث   

الذي لوحظ ويالحظ، هو ضعف سماع هـذه        

الــدعوات، وضــعف تأثيرهــا فــي مقابــل 

ــة صــراع  ــرى، كأطروح ــات أخ أطروح

الحضارات، ونهاية التـاريخ، ولعـل النفـوذ        

الصهيوني القوي، فـي الـدوائر الـسياسية        

. سـباب ذلـك     واالقتصادية والثقافيـة،أهم أ   

فالصهاينة بنفوذهم المتجذر منعوا ويمنعون كل 

نظرة محايدة لإلسـالم، وكـل تقـارب مـع          

المسلمين، ومن تمام اليقظـة الـوعي بـأنهم         

سيشكلون، في الحاضر والمـستقبل، العقبـة       

الكأداء في طريـق الحـوار بـين الغـرب          

  .والمسلمين

يقول الكاتـب   . جهود مشكورة لعقالء الغرب   

اإلسـالم  ''في كتابه   '' فريتس شتيبات ''األلماني  

إن أهم شيء يجب علينا أن نراعيه       '': ''شريكا

اإلسالميين هو أن   '' األصوليين''في تعاملنا مع    

نتفهم الدوافع التي تحركهم تفهما عميقـا، وأن        

نبين للمسلمين بوجه عام أننا نريد أن نفهمهم،        

جهود مشكورة تلـك التـي      . ''ال أن نحاربهم  

هم اإلسالميين فهما عميقا، لكن من      تدعو إلى ف  
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السذاجة الظن، أن تلك الجهـود المحاصـرة        

وحدها، هي التي أنتجت هذه الدعوات الرسمية  

  .للحوار مع اإلسالميين

يمكن أن نجمل الدوافع األساسية لهذا النداء 

  :الغربي من أجل الحوار في العناصر اآلتية

ــي  : أوال ــواطن األورب ــن الم ــمان أم  ض

فبعد فشل استراتيجية العنف، التي     . واألمريكي

شاركت فيها بعض الـدول األوربيـة بقيـادة         

الواليات المتحدة، في حربها ضد ما يـسمى        

، وبعد فـشل المراهنـة علـى        ''اإلرهاب''بـ

الحكام المتسلطين في القضاء علـى عوامـل        

، تبينت ضرورة تغيير اسـتراتيجية   ''التطرف''

أن تأكد في التعامل مع اإلسالميين، خاصة بعد 

أكثر من بلد، االمتـداد الـشعبي، والـسلوك         

  .''المعتدلين''السياسي المتزن، لإلسالميين 

 تحسين صورة أوربا وأمريكـا لـدى        :ثانيا 

المجتمعات اإلسالمية، التي لم تزدها الحملـة       

ـ    إال تعاطفـا مـع     '' اإلرهاب''ضد ما يسمى ب

اإلسالميين والتفافا حولهم، وعليه فإن التزلف      

عوب المسلمة ال يكـون إال عـن طريـق          للش

  .اإلسالميين

يتأكد هذا الدافع خاصة بعد فشل العديـد مـن          

المحاوالت في تحسين صورة أوربا وأمريكـا       

فهذه األخيرة،  . لدى المواطن العربي والمسلم   

 أنفقـت   ٢٠٠١ ،سـبتمبر  ١١ومنذ أحـداث    

ماليين الدوالرات في دول عربية وإسـالمية       

وللتخفيف من الكراهية   للتأثير على الشعوب،    

لها، ومع ذلك تشير العديد من االسـتطالعات        

  .إلى أن الكراهية ألمريكا في ازدياد مطرد

 الرغبة في معرفة الحركات اإلسـالمية       : ثالثا

عن قرب، حيث يتأكد يوما بعد آخر تأثيرهـا         

الكبير في الشارع العربي واإلسالمي، ويتبين      

كم المهمل،  كذب التقارير التي كانت تصفها بال     

  .وبالحركات المنبوذة شعبيا

، بما  ''مشروع الشرق األوسط الكبير    '': رابعا

هو مشروع هيمنة سياسية واقتصادية وثقافية      

على المنطقة العربية، تهدده مقاومـة شـعبية        

شاملة بقيادة بعض القوى السياسية في مقدمتهم       

اإلسالميون، لذلك فإن إنجاح هذا المـشروع       

اإلسالميين، ليكونـوا عامـل     يتطلب استدراج   

  .تنزيل وليس عامل رفض

هذه في اعتقادي العناصـر األساسـية التـي         

تلخص دوافع هـذه الـدعوات للحـوار مـع          

اإلسالميين، قد تحضر هذه الدوافع أو بعضها       

على األقل بدرجة أكبر عند الواليات المتحدة        

األمريكية بالمقارنة مع أوربا، وقـد تتفـاوت        

 بـين بعـض البـاحثين       درجة هذه الـدوافع   

األكاديميين وبين رجال الحكم والسياسة، لكن      

السياق العام يؤكد أن هذه الدعوات ال تخرج،        

على األقل في المرحلة الحالية، عن اإلطـار        

  .الذي تحدده العناصر السالفة الذكر

إذن فاإلسالميون يكونون في أحسن األحـوال       

أمام رغبة في التعرف عليهم عن قرب، ممـا         

د عدم المراهنة على أيـة نتـائج عمليـة          يؤك

خاصة ونحن نعلم   . للحوار في المدى القريب   

و .لم ينطلق بعد  '' حوارا افتراضيا ''أنه ال يزال    

سيكون إذا ما انطلق، بشكل جـدي، حـوارا         

للتعارف، قد يستغرق زمنا طويال، وقد تشارك       

دون هذا الحـوار،    . فيه أجيال من هنا وهناك    

ا تحقق منعطفـا فـي      الذي ال شك سيشكل إذ    

تاريخ اإلنسانية عقبات متعددة، في مقـدمتها       
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الرواسب النفسية الناتجـة عـن التحريفـات        

  .الصليبية والصهيونية

وفي أسوء األحوال، سيكون اإلسالميون أمام      

استدراجهم لقبول مخططات الهيمنة الغربيـة      

واألمريكية، وأمام كسر شوكتهم، لكن بالحيلة      

ليس بـالعنف المباشـر،     والكيد هذه المرة، و   

األمر الذي يطلب يقظة وجهـودا لتـصحيح        

  .المنطلقات، قبل خوض أي حوار

وبين أحسن األحوال وأسوئها، هي المـصلحة       

األمنية واالقتصادية ألمريكـا وأوربـا فـي        

التعامل مع اإلسالميين، وليس في ذلـك مـن         

ال تنفـي   '' الـذات ''ضير إذا كانت مـصلحة      

  .''اآلخر'' مصلحة

  ميون والحوار على أساس المصلحةاإلسال

من نافلة القول أيضا التأكيد على تشبث العديد        

من فصائل الحركة اإلسالمية بالحوار، وذلـك     

امتثاال ألمر اهللا عز وجل في كتابه العزيـز،         

. واتباعا لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

ادع إلـى سـبيل ربـك       '': يقول اهللا عز وجل   

حسنة وجادلهم بالتي هي    بالحكمة والموعظة ال  

أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سـبيله          

سورة النحـل، اآليـة     ('' وهو أعلم بالمهتدين  

لكـن  . الحوار من أهم أساليب الدعوة    ). ١٢٥

هذا الموقف المبدئي من الحوار ال يغني عـن         

التحليل المتـأني، والحـساب الموضـوعي،       

فمعرفة دواعي الدعوة إلى الحوار وأبعادهـا       

دها ضرورية لحركية الموقف في إطار      وحدو

  .المرونة المسموح بها

من بين الدوافع السالفة الذكر يمكن أن تـشكل         

المصلحة أساسا للحوار، لذلك على اإلسالميين      

، أو علـى    ''المبادرات''أن يطرحوا على هذه     

، المرتبطة بالحوار عدة    ''الشعارات''األقل هذه   

الحوار؟ ما هي مصالح اآلخر من      : أسئلة منها 

وما هـي مـصالحنا؟ وهـل هـي مـصالح           

متعارضة تماما أم متوافقة تماما؟ أم أن مـن         

هذه المصالح ما هو متعارض، ومنها مـا ال         

  تعارض بشأنه؟

األمن واالستقرار واالحترام المتبادل مـصالح      

مشتركة بين مختلف الشعوب لذلك ال ضـير        

من التعامل على أساس هذه المصالح، بـل إن     

 ينبغـي أن يكونـوا مـن أكثـر          اإلسالميين

المتشبثين بها، ألن رسالة اإلسالم، التي هـي        

دعوة للعالم؛ رسالة رحمة وأخـوة إنـسانية،        

رسالة معرفة للخالق عز وجل، وتعارف بين       

وكلما كان االستقرار واألمـن كلمـا       . الخلق

كانت رسالة اإلسالم في أعمق معانيها أسرع       

ـ     ''إلى النفاذ    ت الـذي   فليعبدوا رب هـذا البي

سـورة  '' أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف     

  ٣-٤-٥.قريش، اآليات 

ثم هل تنتهي مصلحة اإلسالميين بدفع القمـع        

الداخلي والخارجي عنهم؟ هل تنتهي بانتهـاء       

إقصائهم وتهميشهم؟ هل تنتهي بإقامة الدولـة       

اإلسالمية؟ أما أن مـصلحتهم مـن مـصلحة         

  دعوتهم؟

خرة تـرتبط   مصلحة اإلسالميين في الدنيا واآل    

بدعوتهم الخالصة هللا عز وجل، كي يعبـد اهللا         

قل يا أهـل الكتـاب      ''وحده ال يشرك به شيئا      

تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال         

اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا         

سورة آل عمران، اآلية    '' ...أربابا من دون اهللا   

.٦٣  
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من والمكان، ممتدة   دعوة إلى اهللا ممتدة في الز     

برفق ورحمة، ومتى كان الظلم والعدوان فهي       

  .دعوة لغير اهللا

لذلك من الـضروري جـدا أن يتـسع أفـق           

اإلسالميين، ببسط أسـس للتفـاهم، ترتكـز        

باألســاس إلــى تغييــر نظــرة األوربيــين 

واألمريكيين لإلسالم، وتنقية تلك النظرة مـن       

 عن  شوائب الدس والكيد والبهتان ،التي لحقتها     

طريق بعـض المستـشرقين والمتـصهينين       

  .المتبحرين في فن التحريف

و مصلحة اإلسالميين من مصلحة شـعوبهم،       

مصلحة جماعية تراعي مختلـف الطوائـف       

فقـوة موقـف    . والهيئات السياسية والمدنيـة   

اإلسالميين في حوارهم مع الغرب تتوقف إلى       

حد كبير على مدى نجاح الحوارات والمواثيق       

ومتى كان االسـتقواء    . داخل أوطانهم الوطنية  

باآلخر ضد أبناء الوطن فال تسأل عن الدعوة        

  .والتغيير

ثم ما هي حدود مصلحة أوربا وأمريكا؟ هـل         

يـشكالن محـددين    '' إسرائيل''النفط العربي و  

أساسيين لتلك المصلحة كما ذهب لذلك تقرير       

  ؟٢٠٠٤التنمية اإلنسانية لعام 

ربة، مـن قبـل     وآنذاك ليكن واضحا بال موا    

اإلسالميين، أن أي حوار على أسـاس هـذه         

المصلحة غير المشروعة دينا وقانونا وعرفا،      

لن يتقدم خطوة إلى األمام، بل ال يمكن أن يبدأ          

  .حتى يتقدم

إن هذه المصلحة غير المشروعة هـي التـي         

تضر بالمصلحة المشروعة؛ االستقرار واألمن     

  .والطمأنينة واالحترام المتبادل

 يفسد استقرار وأمن وطمأنينة الـشعوب       فمما

العربيــة واإلســالمية والــشعوب األوربيــة 

واألمريكية، على حد سواء، هـذا االحـتالل        

اإلسرائيلي لفلسطين، وذلك التدمير األمريكي     

  ...للعراق وأفغانستان

ليكن واضحا كل الوضوح، أن دورة العنـف؛        

. احتالل ونهب، فعداوة وكره، ففوضى وعنف     

ستقبل ألي حوار وال مصداقية له إال       وأنه ال م  

  ...بإنهاء مختلف أشكال االحتالل

لقد أغرقت هذه السطور في التحليل، مـع أن         

الدعوة إلى الحوار من قبل الغرب، لم تتعـد         

التصريحات واإلشارات، إال أن وعي ذلك ال       

  . يتعارض مع محاولة االستشراف

إيقاعات : الغرب والحرآات اإلسالمية
 ةأنغام مرآب

   جريدة الشرق األوسط– عمرو حمزاوي*

  ٢٠٠٥ يونيو ٤
  

راج في اآلونة األخيرة الحديث عن تقـارب        

وحوار بين الحكومات الغربيـة وعـدد مـن         

حركات اإلسالم السياسي في العـالم العربـي        

وتضاربت التحليالت فيمـا يتعلـق بأهـداف        

األطراف المختلفة وحدود المعلـن والخفـي       

لة استدعاء رؤى تآمرية وبعيداً عن محاو. منها

لماض حقيقي أو متوهم للعالقة بـين الغـرب     

واإلسالميين كإطار تفسيري للحظة الراهنـة      

وإطالق تعميمات أيديولوجية حول احتمـاالت      

تطوراتها المستقبلية ربما كـان مـن المفيـد         

التشديد على مجموعة من النقـاط الرئيـسية        

ــدث  ــا يحـ ــة مـ ــتجالء حقيقـ   .السـ

لحكومات الغربيـة فيمـا      تتباين مواقف ا   -١
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يتعلق بخلفيات وشروط وأهداف االقتراب من      

فمــا زالــت اإلدارة . الحركــات اإلســالمية

األميركية تبدو متأرجحة بين رؤيـة تـرفض        

بصورة مطلقة التعامل مع اإلسالميين وأخرى      

ترى ضرورة فتح قنوات رسمية للحوار مـع        

تلك التيارات التي نبذت العنف وال تدعو إليه        

نحو قد يدمجها في إطار جهود الواليات       على  

. المتحدة لدعم الديمقراطية في الدول العربيـة      

وتدور اآلن في واشنطن رحى معركة سياسية       

وفكرية كبرى بين الفريقين تتداول في سياقها       

مقوالت هي في موقـع القلـب مـن اإلدراك          

يدفع أنصار الرؤية الرافضة    . األميركي لعالمنا 

لبيت األبيض، خاصـة    ـ وهم موزعون بين ا    

بالقرب من نائب الـرئيس تـشيني، ووزارة        

الدفاع وبدرجة أقل في وزارة الخارجية ـ بأن 

اإلسالميين لم يغيروا من نظرتهم السلبية إلى       

الواليات المتحدة وإسرائيل وليسوا في األغلب      

األعم على استعداد إلعادة التفكير في خطابهم       

حتم منطقي  شديد العداء تجاه الغرب وهو ما ي      

المجابهة واالحتـواء حـين تتعامـل اإلدارة        

وفي خطـوة تاليـة يؤكـد       . األميركية معهم 

المعسكر الرافض للحوار على أن التمييز بين       

حركات إسالمية معتدلة نبذت العنف وأخـرى       

راديكالية معسكرة إنما هو بمثابـة الـركض        

وراء سراب مخادع وأن جل هذه القوى يتبنى        

جتمع هـي فـي التحليـل       رؤى للسياسة والم  

األخير غير ديمقراطية وغير تعدديـة بحكـم        

يـصبح  . استنادها إلى الدين كمرجعية وحيدة    

لزاماً على الواليات المتحدة إذن أن تتبنى دعم        

وتمكين التيارات الليبرالية والعلمانية في الدول      

العربية واالرتكان إليها بجانب النخب الصديقة      

أما . والديمقراطيةفي سياق جهود نشر الحرية      

الحديث المعلن من جانب بعـض الحركـات        

اإلسالمية مثل حزب العدالـة والتنميـة فـي         

المغرب واإلصالح في اليمن وجماعة األخوان      

المسلمين في مصر عن محوريـة اإلصـالح        

السياسي والتزامهم بقواعد اللعبة الديمقراطيـة      

المتمثلة في االنتقال السلمي للسلطة عن طريق       

راع العام وحكم القانون والفـصل بـين        االقت

السلطات ومدنية المؤسسات العامة فيفهم هنـا       

على أنه مجرد محاولة خبيثـة مـن جانـب          

اإلسالميين الستغالل مناخ التغيير الحالي في      

العالم العربـي والغطـاء الـدولي المتـوفر         

لخطوات اإلصالح، خاصة تنظـيم انتخابـات       

لـسيطرة  نزيهة وحرة، للقفز على الدولـة وا      

عليها ثم االنقالب على اإلجراءات الديمقراطية      

حقيقة  (١٩٣٣تماماً مثلما فعل هتلر في ألمانيا       

أو ما بـدت حركـة اإلنقـاذ        ) تاريخية ثابتة 

الجزائرية مقدمة عليه في بدايـة التـسعينيات        

باختصار، يـرى أنـصار     ). ادعاء لم يثبت  (

نوايـاهم  «رفض التعامل مع اإلسـالميين أن       

ال تؤهلهم لعالقـة مـع الواليـات        » ةالحقيقي

المتحدة وان على األخيـرة مقـاومتهم بكـل         

ــسبل   .الــــــــــــــــــ

أما المـدافعون عـن أهميـة االنفتـاح          -٢

األميركي على اإلسالميين المعتـدلين، وهـم       

ممثلون بقوة في وزارة الخارجية وعدد مـن        

مراكز األبحاث السياسية المحافظة والليبرالية     

 . مغـايرة تمامـاً    على حد سواء، فلهم قناعات    

هناك من جهة القناعة المزدوجة أن نفرا غير        

قليل من الحركات اإلسالمية قد أنتج مراجعات       

حقيقية لرؤاهم للمجتمع والسياسة وتحرك في      
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السنوات األخيرة نحو نظرة براجماتية تحترم      

التعددية والمنافسة السياسية وتقبـل التـداول       

 التـي   السلمي للسلطة وأن المعضلة الحقيقيـة     

تواجههم تتمثل في رفض نظم الحكم العربيـة        

أو سعيها  ) مصر(إدماجهم في الحياة السياسية     

المغرب (المستمر لتهميشهم والحد من نفوذهم      

يأتي في مرتبة تالية التسليم     ). واألردن واليمن 

بأن جهود دعم الديمقراطية في العالم العربـي        

 ال يمكن لها أن تتقدم بفاعلية من دون إشراك        

اإلسالميين المعتدلين وقواعدهم الشعبية الممتدة 

خاصةً حينما يؤخذ في االعتبار تردد النخـب        

الحاكمة في القيام بإصالحات سياسية جوهرية      

والضعف البنيوي لتيارات المعارضة الليبرالية     

والعلمانية غير القادرة على ممارسة ضـغوط       

يترتـب  . فعالة في سبيل التحول الديمقراطي    

 القول بأن على الواليات المتحـدة،       على ذلك 

وبرغم الحواجز القيمية واأليديولوجية التـي       

تفصل بينها وبين اإلسالميين، الـدفع باتجـاه        

إدماج الحركات المعتدلة في الحياة الـسياسية       

على نحو يخلق زخما تعدديا حقيقيا ويـسمح        

بنشوء مراكز متباينة تتصارع على الـسلطة       

ات أنصار الحـوار    تتوارى خلف قناع  . سلمياً

أن إدمـاج   أوالً  ؛ هذه مسلمتان أساسيتان همـا    

اإلسالميين سيسفر حتمـاً عـن مزيـد مـن          

البراجماتية واالعتدال في صـفوفهم ويخفـف     

 وثانيـاً أن دعـم      تدريجياً من عدائهم للغرب   

الديمقراطية في العالم العربي قد يعنـي فـي         

نهاية األمر قبول وصول أحزاب وحركـات       

 الواليات المتحدة ولكنها تعبـر      للسلطة تعادي 

عن اإلرادة الشعبية على نحو يحـتم التعامـل       

فقط فـي هـذا     . معها بمنطق غير أيديولوجي   

السياق يمكن فهم التصريحات األخيرة لوزيرة      

الخارجية األميركية حول استعداد حكومتهـا      

قبول وصول إسـالميين معتـدلين للـسلطة        

ـ         ف وتلميحات الرئيس بوش إلى أن نبـذ العن

وإلقاء السالح هما شروط واشنطن لالعتراف      

بالوجود السياسي للحركات اإلسالمية بما فيها      

ــاس  ــزب اهللا وحمـــــ   .حـــــ

على الرغم من داللة حديث بـوش ووزيـرة         

خارجيته تظل صورة النقـاش الحـالي فـي         

واشنطن موحية في مجملها بغيـاب الحـسم        

واستمرار المقارعات بين التيارين، بل ومـن       

قوى شوكة الرافضين مع اقتراب     المتوقع أن ت  

موعد االستحقاقات الرئاسية والبرلمانية فـي      

عدد من الدول العربية والخوف خاصة فـي         

فلسطين ولبنان من هيمنة ممكنـة لألحـزاب        

ــة   .الدينيــــــــــــــــــ

 أما حكومات االتحاد األوروبـي، وهـي        -٣

تسعى منذ فترة طويلة لالنفتاح على مختلـف        

بية في سـياق   القوى السياسية والمجتمعية العر   

الشراكة األورومتوسطية، فقد حسمت أمرهـا      

بعد نقاشات مكثفة ودعت رسمياً فـي نهايـة         

الشهر الماضي للحوار مع الحركات اإلسالمية      

المعتدلة انطالقاً من أهميتها فـي مجتمعاتهـا        

واقتناعاً بحقيقـة التزامهـا بقواعـد اللعبـة         

الديمقراطية إن سمح لها بالمشاركة في الحياة       

إال أن األمر الهام هنا هو أن الدول        . سياسيةال

األوروبية وضعت العديد من الخطوط الحمراء 

على توجهها هـذا أهمهـا اشـتراط موافقـة          

الحكومات العربية على حوار األوروبيين مع      

الحركات اإلسالمية وضرورة أن يتم ذلك في       

تعني هـذه الـشروط     . سياقات شرعية معلنة  
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بية حق االعتـراض    عملياً أن للحكومات العر   

والرفض إن رغبت وهو ما يفـرغ التوجـه         

األوروبي الجديد مـن الجـزء األكبـر مـن          

على الرغم من ذلك تبقـى      . جراءته المتوهمة 

األهمية الدبلوماسية إلعالن االتحاد األوروبي     

رسمياً عن كون اإلسالميين المعتدلين شركاء      

محتملين له وهو ما يوفر غطاء دوليـا غيـر          

البات اإلسالميين بالمشاركة فـي     مسبوق لمط 

ــم   ــي دولهـ ــسياسية فـ ــاة الـ   .الحيـ

 إذا ما تركنا الحكومات الغربية والمواقف       -٤

ــا إلــى توجهــات  ــاً ونظرن الرســمية جانب

وممارسات المنظمات غير الحكومية الغربيـة      

العاملة في مجاالت المجتمع المـدني ودعـم        

الديمقراطية الكتشفنا سريعاً أن هناك تاريخـا       

يا لتعاون وحوار هذه المنظمـات مـع        تراكم

األحزاب والحركات اإلسالمية منذ التسعينيات     

لم توقفه توابع أحداث الحـادي عـشر مـن          

واألمثلة على ذلك عديدة بدءاً  . ٢٠٠١سبتمبر 

من برامج تدريب كوادر اإلسالميين الحزبيـة       

في المغرب والـيمن التـي تـشرف عليهـا          

مـشاريع  منظمات أميركية مختلفة ومـروراً ب     

مشتركة ممولة أوروبيـاً ومـدارة إسـالمياً        

للتدريب المهني والتمكـين علـى المـستوى        

المحلي في عدد من البلدان العربيـة وانتهـاء         

بتنظيم لقاءات دورية بين حركيين ومفكـرين       

منتمين لتيارات اإلسالم الـسياسي ورسـميين       

أميركيين وأوروبيين عقد جلها في الـسنوات       

ــية  ــة الماضــــــ   .الثالثــــــ

تخلو إذن اإلدعاءات األيديولوجية الكليانية من      

جانب اإلسالميين برفض الحوار مع الغرب أو 

. الدفع بأنه افتراضي ومتوهم من المـصداقية      

فالحوار بين الطرفين دائر منذ فترة والقـضية        

المركزية اآلن إنما تتمثل في التوجـه نحـو         

تسييسه بربطه بقضايا التغير الديمقراطي فـي       

وهنـا  . إضفاء الطابع الرسمي عليه   عالمنا وب 

بالقطع ستتفاوت المواقف المعلنـة للحركـات       

اإلسالمية بين الرفض والترحيب، تماماً كمـا       

  .تختلف مواقف الحكومات الغربية
خبير دراسـات الـشرق األوسـط بمؤسـسة         *

  كـــارنيجي للـــسالم العـــالمي بواشـــنطن
  

 ..أمريكا والحوار مع اإلسالميين
 إسرائيل حجر عثرة

 - إسالم أون الين -**اد الشيخ خليلنه

١٥/٥/٢٠٠٥ 

أبدى عدد من المسئولين األمـريكيين      

خالل إبريل الماضي استعدادا لقبول الحوار      

مع القوى والحركات اإلسـالمية المعتدلـة       

معها في حال وصـولها للـسلطة       والتعامل  

عبر طريق ديمقراطـي، وكانـت وزيـرة        

مـن  " كونداليزا رايس "الخارجية األمريكية   

بين الذين أطلقوا مثل هـذه التـصريحات،        

مـدير إدارة   " ريتشارد هـاس  "إضافة إلى   

 .التخطيط في وزارة الخارجية األمريكية

ومــن الطبيعــي أن يثيــر الموقــف 

راف كثيرة فـي    األمريكي الجديد اهتمام أط   

العالم العربي باإلضافة إلى إسـرائيل؛ ألن       

هذا الطرح الجديد يثير إشكالية مباشرة حول       

الموقف اإلسرائيلي وانعكاساته المتوقعـة ال      

سيما أن هذه التصريحات األمريكية ليـست       

عابرة، بل سبقها إعداد دراسـات تنـصح        
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اإلدارة األمريكية بضرورة تغيير الـسياسة      

. ء الحركات اإلسالمية المعتدلة   الرسمية إزا 

العالم المسلم بعد   "ومن هذه الدراسات كتاب     

عـام  " رانـد "الصادر عن مركـز     " ١١/٩

، والذي يدعو الواليات المتحدة إلـى       ٢٠٠٤

دعم المجتمع المدني المسلم بعد التفريق بين       

ودراسـة أخـرى    ،  المعتدلين والمتـشددين  

صدرت في نفس العام عن جهاز المخابرات       

خريطـة العـالم    "مريكية تحت عنـوان     األ

ــديولوجيا " ٢٠٢٠ ــار األي وتوقعــت ازده

 اإلسالمية وظهور تنظيمات أكثر تطرفا من     

القاعدة؛ ما يستلزم ضرورة قيام الواليـات       

المتحـدة بكـسب الـرأي العـام العـالمي      

  .لصالحها

هذه الدراسات وغيرها تشير إلـى أن       

فـي تـصاعد، وأن     " اإلسالم المتطـرف  "

لعربية عاجزة عن مواكبة التطور،     األنظمة ا 

وعاجزة عن السيطرة، لهذا تحاول الواليات      

المتحدة البحث عن جهات تمتلك تأييدا شعبيا       

واسعا في العالم العربي، حتى تستطيع مـن        

لكن . خالل التحالف معها مواجهة التطرف    

هذا التوجه األمريكي ليس توجها بريئا، كما       

 بـل إن    أنه ال ينطلق من بواعـث ثقافيـة،       

المحرك األساسي له هو المصلحة األمنيـة       

األمريكية، وربما يحاول صـناع الـسياسة       

الخارجية األمريكية من وراء هذا التوجـه       

: تحقيق مجموعـة مـن األهـداف؛ منهـا        

استكشاف إمكانية التفـاهم مـع الحركـات        

مـن  " اإلخوان المسلمين "اإلسالمية وخاصة   

خالل اإلعالن عن أنها لـم تعـد تخـشى          

صول اإلسالميين للحكم، وفي نفس الوقت      و

استنهاض الحكومات للعمل بقوة من أجـل       

اإلصالح الذي تنادي به الواليات المتحـدة       

  .في المنطقة

أين تتالقى الرؤيتان األمريكية واإلسرائيلية     

  بشأن الداخل العربي؟

نقطة االنطالق األمريكية للحوار مـع      

اإلسالميين تكمـن فـي رؤيتهـا لطبيعـة         

الح فــي العــالم العربــي ونــشر اإلصــ

الديمقراطية وتحسين صورتها لدى الجماهير 

العربية؛ األمر الذي يخلق معـه صـعوبة        

استبعاد تلك القوى المجتمعية المؤثرة علـى       

توجهات الرأي العـام العربـي وأبرزهـا        

التيارات اإلسالمية، ومن جانب آخر ثمـة       

حاجة للتعاون مع هذه القوى بحجة مقاومـة     

وتثبـت  .  األكثر راديكالية وتطرفـا    األفكار

التجارب السابقة للواليات المتحدة أنهـا ال       

تتردد في استخدام هذه السياسة عندما يتعلق       

األمر بأمنها ومصالحها كما حدث سابقا في       

  .مواجهة الغزو الروسي ألفغانستان

وفى قلب هذه المعادلة يقـع التركيـز        

األمريكي على إصالح الداخل العربي حيث      

ــق ت ــة أوال الطري ــره اإلدارة األمريكي عتب

للقضاء على موجات التطرف، وثانيا تعـده       

ضمانة السالم في المنطقة بما ال يخرج عن        

حدود التصور اإلسرائيلي في تناقض واضح      

" بيل كلينتـون  "لرؤية أمريكية سابقة تبناها     

الــذي كــان يعتبــر أن الــسالم ســيجلب 

  .بيالديمقراطية واإلصالح في العالم العر
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وهنا تتالقى سياسة بوش الجديدة مـع       

بنيـامين  "فكرة إسرائيلية سـابقة طرحهـا       

، وأكد عليها أحد زعمـاء اليهـود        "نتنياهو

ــسابق  ــوزير اإلســرائيلي ال ــروس وال ال

في مؤلفه عن الديمقراطية فـي     " شيرانسكي"

العالم العربي، حيث يرى االثنان أن سـبب        

هو غياب الديمقراطيـة فـي      " السالم"فشل  

-لعالم العربي، وقد أبدت كونداليزا رايس       ا

 -عندما كانت مستـشارة لألمـن القـومي       

  .إعجابها الشديد بهذا المؤلف

لكن تبقى نقطة الخالف الرئيسية بـين       

الطرح األمريكي الجديـد وهـذه الرؤيـة        

اإلسرائيلية أن أمريكا بعد احتاللها للعـراق       

 واستكشافها طبيعة العالم العربي عن قـرب      

حوار مباشر مع أطراف إسالمية في ونتاجا ل

العراق، أدركت اسـتحالة بنـاء المجتمـع        

العلماني الديمقراطي الذي تخيلته في هـذه       

المنطقة التي يغلب عليها الطابع الديني قبل       

أي شيء آخر وهو ما دعم فكرة الحوار مع         

" شيرانـسكي ونتنيـاهو   "أمـا   . اإلسالميين

فيشددان على ضرورة محاربـة الحركـات     

سالمية، ألنها تتناقض مـع الديمقراطيـة    اإل

األصـولية  "ابتداء؛ وألنهمـا يعتقـدان أن       

وهـم  . داعم أساسي لإلرهـاب   " اإلسالمية

يطرحون هذه األفكار ليس من أجل تطبيقها،       

ولكن لتبرير مواقفهم المتطرفة التي ترفض      

تقديم أي تسهيالت لعملية التسوية الـسياسية       

ة تحقيـق   وإلقناع إدارة بوش االبن بضرور    

لعلمهم المسبق   الديمقراطية أوال قبل السالم   

بطبيعة العالم العربي وبمـا تحدثـه هـذه         

اإلشكالية من جدال وشد وجذب في الداخل       

العربي يؤدي النشغاله بقضايا داخلية تطغى      

عليه وتصرف األنظار عـن المخططـات       

اإلسرائيلية لنهب المزيـد مـن األراضـي        

  .الفلسطينية

ـ      م يخـف المحلـل     في هذا الـسياق ل

فـي تعليقـه    " ناتان غوتمـان  "اإلسرائيلي  

 مايو الجاري على    ٤بصحيفة هاآرتس يوم    

" المنتدى الثاني للحوار اإلسالمي األمريكي    "

الذي عقد بالدوحة إعجابه بما يعتبره تحوال       

نوعيا واضحا في ترتيب األولويـات فـي        

الحوار بين النخب اإلسـالمية واألمريكيـة       

ون الحـديث عـن     حيث تجنـب المـشارك    

الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي، وتركـز      

الحوار على قضايا اإلصالح والديمقراطية،     

ويذكر الكاتب اإلسـرائيلي فـي مقالـه أن         

المنتدى األول الذي ُعقد قبل عامين تحـدث        

فيه المشاركون المـسلمون بغـضب عـن        

أمريكا معتبرين أنه ال يمكن أن يحدث تقدم        

بل أن تحل المشكلة    في العالقات مع أمريكا ق    

  .الفلسطينية

وفي تعليقه على إعالن مساعد وزيرة      

أن " سكوت كيرنبـاتر  "الخارجية األمريكية   

بالده ال تخشى صعود اإلسالميين للـسلطة،       

إلى أن األمريكيين يدركون    " غوتمان"أشار  

أن االستعانة باإلسالميين المعتدلين لمواجهة     

ني، يحتاج إلى بناء مجتمع مـد     " المتطرفين"

وجهاز قضاء وإعالم وطبقة وسطى وقوات      

وهذا . أمن مركزية تقف في وجه المتطرفين     
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يعني أن الطريق طويلة أمام هذا المـشروع        

  .لكي يحقق نتائج

  هل تقبل إسرائيل بالطرح األمريكي الجديد؟

ال شك أن الخبرة السابقة إلسرائيل مع       

اإلسالميين في المنطقة العربية خبرة سلبية      

قف القوى اإلسالمية من الصراع     نظرا لمو 

العربي اإلسرائيلي؛ إذ لن تنسى إسرائيل أن       

" الـسادات "أحد أهم أسباب اغتيال الرئيس      

أخذا في االعتبار أثر العوامل الداخلية كان       

زيارته للقدس ثم توقيع اتفاق الـسالم مـع         

إسرائيل، كما ال تغفل إسرائيل لجوء بعض       

ك بعـض   األنظمة العربية إلى تكتيك إشـرا     

اإلسالميين في السلطة للضغط على إسرائيل      

عند عقد أي اتفاقيات مثلمـا فعـل الملـك          

أيـضا تعلـم    . مـن قبـل   " حسين"األردني  

إسرائيل ما يواجه محاوالت تطبيع عالقاتها      

مع الدول العربية المختلفة من حاجز أساسي       

قوامه القوى اإلسالمية في هذه الدول؛ وهو       

عبر األبواب الخلفية   ما يجعل التطبيع دائما     

أو تقديم العديد مـن التبريـرات المختلفـة         

  .إلحداث عالقة ما من أي نوع مع إسرائيل

ومن ثـم يثيـر الحـوار األمريكـي         

 واألوربي مع اإلسالميين مخـاوف عديـدة      

لدى إسرائيل أقلها أن يكون الحوار مجـاال        

للمساومة من اإلسالميين لمنـع التوصـل       

 هو سالم   "شارون"التفاق سالم على طريقة     

االستيطان وتهويد القدس ونهب األراضي ثم      

فرض الحلول الواقعية البعيدة عن الشرعية      

وأقصى هذه المخاوف هو وصـول      الدولية،  

اإلسالميين فعال للسلطة بما قد يحمله مـن        

انقالب هذه التيارات وعودتها لفكرة إلقـاء       

إسرائيل في البحر أو حتـى مجـرد عـدم          

ل أو سـعيها لتحقيـق      االعتراف بإسـرائي  

توازنات مع إسرائيل ربمـا فـي المجـال         

  .العسكري وسواه

على أن هذه المخاوف تبقـى محـل        

شكوك كبيرة حيث يراهن اإلسرائيليون بداية   

على أن اإلسالميين ربما يهدفون من هـذا        

الحوار إلى تحسين صـورتهم أو تحقيـق         

مكاسب داخلية ضد األنظمة الحاليـة عبـر        

يها أو اشتراكها في السلطة، تخفيف القيود عل 

وهو ما قد يبدو صحيحا بالنظر إلى تراجع        

القضية الفلسطينية على بنود مؤتمر الدوحة      

أما مـسألة وصـول اإلسـالميين       . األخير

للسلطة فهي تبدو محل شكوك أعمق ألنه ال        

ــدة  ــات المتح ــسمح الوالي ــصور أن ت يت

بوصولهم للحكم، فطبيعة المصالح األمريكية     

ى المتوسط تقتضي تحريك الداخل     على المد 

العربي من ركوده ولكن بالقـدر الـذي ال         

.. يسمح باالنزواء الفوري لألنظمة الراهنـة     

فهي لعبة الفوضى الخالقة كمـا وصـفتها        

  ".رايس"

ومن ثم يمكن القول إن إسرائيل تفرق       

بين حوار أمريكي مع دولة مثل تركيا بمـا         

لها من نمط خاص ومصالح مشتركة مـع        

كا وإسرائيل، وتفرق أيضا بين الحوار      أمري

مع اإلسالميين في المغرب والجزائر مـثال       

ألنه وإن تخيلنا حدوث آثار سلبية فقد تكون        

في جانب التطبيع مع إسرائيل دون المساس       

المباشر بسياسة إسـرائيل تجـاه القـضية        
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الفلسطينية، أما الحوار مع اإلسالميين فـي       

ردن فإن  دول الجوار بما في ذلك مصر واأل      

نتائجه ذات آثار مباشـرة علـى إسـرائيل         

ويمكـن القـول   . وعالقاتها وقوتها اإلقليمية  

إنها ستبذل كل جهد حتى ال يخـرج هـذا          

الحوار عن النمط الفكري والديني والثقـافي    

دونما اقتراب مـن الـسياسة أو الـصراع         

الفلسطيني اإلسرائيلي وربما تلجأ إسـرائيل      

لمتحدة إلثنائهـا   إلى الضغط على الواليات ا    

  .عن حوار يقود لنتائج سياسية من أي نوع

  ماذا عن الحركات اإلسالمية الفلسطينية؟

معروف أن اإلدارة األمريكية تطالـب      

حزب اهللا وفـصائل المقاومـة الفلـسطينية        

وخاصة حماس والجهاد اإلسـالمي بإلقـاء       

السالح والتحول إلى قواعد اللعبة السياسية،      

ال لفتح حوار بينهمـا     وهو ما قد يكون مدخ    

ــة ــاس . واإلدارة األمريكي ــد ردت حم وق

بموقف مبدئي يقوم علـى الموافقـة علـى         

التحاور مع اإلدارة األمريكية مع تمـسكها       

بخيار المقاومة المسلحة في ذات الوقت التي       

تخوض فيه معتـرك الـسياسة، وال يـزال         

الطرفان في مرحلة ما يعـرف بـالخطوة        

كدت حماس قبولهـا    االستكشافية التي فيها أ   

بداية بالتحول الخطير الـذي يؤسـس لهـا         

مكانتها السياسية على الساحة الفلسطينية كما      

  .برز في االنتخابات البلدية

وقد استبقت إسرائيل هذه الخطوة مـن       

أبرز الحركات اإلسالمية الفلسطينية بإطالق     

تصريحات تعلن الرفض القاطع للتعامل مع      

لطة حماس لو وصـلت إلـى حكـم الـس         

أن أمريكـا   " نتنيـاهو "الفلسطينية، فقد ذكر    

وإسرائيل ال تريدان وصول حماس للسلطة،      

عن عـدم ارتياحـه لفـوز       " شارون"وعبر  

حماس في االنتخابـات البلديـة، واعتبـر        

أن االنتخابـات التـشريعية     " شمعون بيريز "

الفلسطينية لن تكون ديمقراطية إذا شاركت      

أن " شـالوم سيلفان  "فيها حماس، بينما أعلن     

إسرائيل ستعيد النظر في انسحابها من قطاع       

غزة إذا فازت حمـاس فـي االنتخابـات         

  .التشريعية المقبلة

ويمتد هذا الموقف الرافض إلمكانيـة      

التعامل مع حماس وبالتالي رفض أي نـوع        

من الحوار األمريكي مـع الحركـة إلـى         

األوساط اإلعالمية اإلسـرائيلية؛ فـالخبير      

يـرى أن فـوز     " يف شـيف  زئ"اإلسرائيلي  

حماس فـي االنتخابـات المقبلـة يـضر         

بالعالقات الفلسطينية اإلسرائيلية، وطالـب     

اإلدارة اإلسرائيلية بمساعدة أبو مازن مـن       

" فيـشمان "أمـا   . أجل التغلب على حمـاس    

ــصحيفة  ــق العــسكري ب ــديعوت "المعل ي

أن حماس تضحك علـى     "فيذكر  " أحرونوت

نتخابـات  الجميع؛ فهي تتحول من خالل اال     

إلى قوة سياسـية شـرعية مـع االحتفـاظ         

بسالحها ونشاطها العسكري، ورغـم أنهـا       

". ملتزمة بالتهدئة، فإنها تطـور األسـلحة      

وتوقع فيشمان أن تقـوم إسـرائيل بعمليـة         

ضد حمـاس مـع نهايـة       " وقائية"عسكرية  

  .الصيف

هذه التصريحات تكشف عن الـسلوك      

اإلسرائيلي الذي يرفض القوى اإلسـالمية      
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الفلسطينية من جانب وتؤكد عدم قبولها لقيام       

الواليات المتحدة بحوار ما مع هذه القـوى        

  .من جانب آخر

والمثير في األمر هو شيوع حالة مـن     

االرتباك األمريكي واإلسرائيلي أيضا فـي      

التعامل مع كل من حماس وحزب اهللا بشكل        

خاص؛ ألن تحولهما إلى السياسة، وفي ظل       

يحة، ووفقـا لمـا     وجود ديمقراطية صـح   

يتمتعان به من شعبية جماهيرية ربما يقـود        

لوصول أي منهما لسدة الحكم وهو ما يوقع        

ويبقى هذا رغـم    .. الطرفين في حرج بالغ   

كل شيء تصورا مطروحا بل إنـه لـيس         

مستبعدا في ظل الحالة الـسياسية الراهنـة        

  .على الساحتين الفلسطينية واللبنانية

العتبار فهـي   أما المالحظة الجديرة با   

أن إسرائيل تتعمد مرة ثانية تغييب الشريك       

؛ ألن  "أبـو مـازن   "الفلسطيني حتى لو كان     

النخبة اإلسرائيلية المسيطرة اآلن ال تـؤمن       

باندماج الفلسطينيين، وهم أصحاب القضية،     

  .في أي إطار للحل

ومن ثـم سـتبقى مناهـضة القـوى         

اإلسالمية داخليا واستمرار احتوائها خارجيا     

األول أن  : فا إسرائيليا مـستمرا لـسببين     هد

إسرائيل حاولت في السبعينيات من القـرن       

الماضي اللعب على خيار الحوار مع القوى       

اإلسالمية، لكنها فوجئت بالحركة اإلسالمية     

. تبدأ مقاومة ال هوادة فيها ضـد االحـتالل        

وثانيا أن المخططات اإلسرائيلية الجاريـة      

ستكمال تهويـد   بشأن التوسع االستيطاني وا   

القدس وربما تقسيم المـسجد األقـصى أو        

السيطرة عليه تقتـضي رفـض الحركـات       

العلمانية الفلسطينية قبل الحركات اإلسالمية،    

ولهذا فإن شارون وكل الساسة اإلسرائيليين      

ال يعولون على الحـوار مـع الحركـات         

اإلسالمية، وال الوطنية الفلسطينية في هـذه       

ى كبح الدور الدولي    المرحلة بل يعملون عل   

وعلى رأسه األمريكي بالدخول في تفاصيل      

ثانوية مثل إلقاء سالح حماس أو مواجهـة        

فوزها في االنتخابات المقبلـة أو الـتحجج        

والتلكؤ في تطبيق االنسحاب من غزة إلـى        

درجة اتهام السلطة الفلسطينية بإخاللها فيما      

  .يتعلق باستحقاقاتها األمنية

ائيل ترغب فـي    وخالصة ذلك أن إسر   

عزل السلطة الفلسطينية عن الخارج وتعمد      

اتهامها، فكيـف يكـون إذن موقفهـا مـن          

الحركات اإلسالمية الفلسطينية أو من حوار      

  !!.أمريكا معها؟

باتريك سيل من داعية الستئصال 
  اإلسالميين إلى داعية للحوار معهم

 أخبار إسالمية  / ٠٦/٠٤/٢٠٠٤ 

ة صحف بريطانية   في مقالة نشرتها عد   / لندن  

وأوروبية وأمريكية، وأعادت نشرها صـحف      

عربية، وجه الكاتب البريطاني باتريك سـيل،       

المتخصص في شؤون الشرق األوسط، انتقادا      

حادا لنظرية القمع االستئصالي، التي تتبناهـا       

اإلدارة األمريكية بتحريض من اليمين، فـي        

حربها المعلنة ضد الناشطين اإلسالميين على      

آن :"وجـاء عنـوان المقالـة       . ى العالم مستو

للغرب أن يبحث احتمـاالت التفـاوض مـع         
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، بمثابة انقالب في تفكير باتريـك       "اإلرهابيين

سيل، معلناً رجوعه عـن قناعاتـه الـسابقة         

بجدوى الحرب االستئصالية ضد اإلسالميين،     

نظريتـان فـي    . ومعترفاً بفشل هذه الحـرب    

 هنـاك   التعامل مع اإلسالميين والمعروف أن    

نظريتان تتصارعان داخل اإلدارة األمريكيـة      

حول كيفية التعامل مع اإلسالميين، حركـاٍت       

وأحزاباً ومفكرين ودعاة، وانتقل نفس الصراع      

بين النظريتين إلى حلفاء أمريكا في الغـرب        

النظرية األولـى تتبنـى أسـلوب       . األوروبي

، بهدف القـضاء    "التعامل القمعي االستئصالي  "

اً على أي وجود، مهما صغر شأنه       قضاًء مبرم 

لإلسالميين، ويتبنى هذه النظرية تحالف قوى      

اللوبي الصهيوني، في الواليات المتحدة، مـع       

قوى اليمين المسيحي، الذي يلقي بضالله على       

، باإلضافة إلى حلفاء اإلدارة     القرار األمريكي 

في المقابـل   . األمريكية في الغرب األوروبي   

ية، أن تتصدى للنظريـة     تحاول النظرية الثان  

 األولى، نظرية القمع االستئـصالي، وتتبنـى      

النظرية الثانية أسلوباً يستند إلـى االعتـراف        

والتسليم بأن كل وسائل القمع التي مورسـت        

ضد اإلسالميين وخاصة مع الحركة اإلسالمية      

األم في مصر، قد أخفقـت فـي استئـصال          

الحركة، التي مازالت تمارس نـشاطا كبيـرا        

 الساحة المصرية، وكذلك الحال مع معظم على

الحركات اإلسالمية األخرى في جميع بلـدان       

ويقـول أنـصار    . العالم العربي واإلسـالمي   

النظرية الثانية إنه طالما أن أسـلوب القمـع         

االستئصالي أثبت فشله على مدار أكثر مـن        

ــصال   ــاث واستئ ــي اجتث ــرن ف ــصف ق ن

 اإلسالميين، وأنه طالمـا أن معظـم تقـارير        

ــة    ــاث التابع ــات واألبح ــز الدراس مراك

سي "لالستخبارات األمريكية األقوى في العالم      

وغيرها من المخـابرات الـصهيونية      " آي إيه 

والغربية، أو المرتبطة بها، تتخوف بل وتكاد       

تتفق على أن اإلسالميين قادمون بقـوة فـي         

المستقبل غير البعيد، ليقودوا العـالم العربـي        

ح من غيـر المنطقـي      واإلسالمي، فإنه يصب  

االستمرار في االعتماد على النظرية األولـى       

ــة االستئــصالية فــي التعامــل مــع  القمعي

اإلسالميين، وخاصة بعد الفشل الذي تواجهـه       

النظرية في هذه األيـام وهـي تـشن حربـاً           

عسكرية استئصالية ضـد اإلسـالميين فـي        

، وأنه لـم    أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق    

ب أمريكـا وأوروبـا إال أن       يبق أمام الغـر   

ينتفضوا ضد االستدراج الصهيوني لهم لتبني      

نظرية القمع االستئصالية، ويتبنـوا النظريـة       

الثانية، التي تعتمد على التعامل مع اإلسـالم        

   .واإلســالميين بأســلوب الحــوار والتفــاهم

وقد أكد باتريك سـيل فـي مقالتـه قناعتـه           

 بمبررات أنصار معسكر نظرية الحوار مـع      

اإلسالميين، ويدعو اإلدارة األمريكيـة إلـى       

التوقف عن التعامل مع اإلسالميين بأسـلوب       

نظرية القمع االستئصالي، مذكراً أن الغـرب       

سبق له أن اضطر إلى التراجـع عـن هـذه           

النظرية في تعامله مع كثيـر مـن حركـات          

التحرر ودخل معها في حوار، وضرب علـى     

انية فـي   ذلك مثاالً اضطرار الحكومة البريط    

منتصف الخمسينيات إلى التفاوض مع حركة      

الماوماو الوطنية بزعامة جومو كينياثـا فـي        

كينيا بعد أن عجزت الجيوش البريطانية على       

القضاء على الحركة، وأسـفر الحـوار عـن         
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ــا  ــا عــن بريطاني ــتقالل كيني . إعــالن اس

وبموضوعية تسجل لباتريـك سـيل، طالـب        

 عن التعامل   اإلدارة األمريكية والغرب بالكفِّ   

مع اإلسالميين كإرهابيين على الـرغم مـن        

إصراره على وصفهم في مقالته باإلرهابيين،      

مؤكداً أن اإلسالميين ال يمارسون اإلرهـاب       

والتطرف لمجرد اإلرهاب، ومؤكداً علـى أن       

على الغرب أن يتعامل معهم حتى ولو كـانوا         

إرهابيين على أساس انهم تنظيمات سياسية لهم  

سياسية في مقدمتها وضع حد للهيمنـة       أهداف  

الــسياسية الغربيــة علــى العــالم العربــي 

واإلسالمي، ويطالبون بطرد الجيوش والقوات     

الغربية من منطقتهم، وبوضع حٍد للقهر الذي       

يمارسه الكيان الصهيوني مدعوماً بأمريكا ضد      

الفلسطينيين، ويطالبون الغرب باحترام اإلسالم     

في ممارسة عقيـدتهم    وباحترام حق المسلمين    

بالطريقة التي يريدونها هم، وليس بالطريقـة       

دعوة سيل  . التي يريدها الغرب فرضها عليهم    

دعم لمعسكر الحوار فـي مواجهـة معـسكر     

الحرب على مدى السنوات المنـصرمة كـان        

الجدال محتدماً في الواليـات المتحـدة وفـي         

أوروبا بين أنصار النظريتين وكـان أنـصار        

يجـدون آذانـاً    " ع االستئـصالي  القم"نظرية  

صاغية في أكثر األحيان، وعلى سبيل المثال       

يمثل الموقف المتشنج للرئيس الفرنسي شيراك      

وحكومته ضد حرية المسلمات فـي ارتـداء        

الحجاب في المدارس الحكوميـة، وانـسياق       

الحكومة البلجيكية وراء الحكومة الفرنـسية،      

وربما تلحق بهمـا دول أوروبيـة أخـرى،         

شرات إضافية على انحياز أوروبـا إلـى        مؤ

النظرية األمريكية الـصهيونية التـي تعتمـد        

األسلوب القمعي االستئصالي في التعامل مـع       

وال يبعد موقف النائب البريطاني     . اإلسالميين

. بي"السابق ومقدم البرامج الشهير في محطة       

البريطانية روبرت كيلروي سـلك،     " سي. بي

ا هو عربي ومـسلم،     المغالي في عدائه لكل م    

والذي تمثل في مقالته المعاد نـشرها للمـرة         

صـندى  "الثانية قبل أسـابيع فـي صـحيفة         

اليمينية عن موقف أنصار نظريـة      " إكسبرس

. التعامل االستئصال القمعي مع اإلسـالميين     

ويمثل ديفيد فرم الكاتـب الـسابق لخطابـات       

الرئيس األمريكي األسبق بوش األب نموذجـاً       

صار نظرية التعامل مع اإلسالميين     صارخاً ألن 

بأسلوب القمع االستئصالي، ففي ندوة شـارك       

فيها فرم في األسبوع األول من شهر كـانون         

في معهد  ) ٢٠٠٤(من هذا العام    ) يناير(الثاني  

مع ريتشارد بيرل عضو    " أمريكان إنتر برايز  "

المجلس األعلى لسياسات البنتاغون األمريكي     

 لإلسالم واإلسالميين،   المعروف بعدائه الشديد  

دعا ديفيد فرم إلى مالحقة اإلسالميين في أي        

مكان فـي العـالم للـتخلص مـنهم نهائيـاً،           

باعتبارهم على حد زعمـه يـشكلون معقـل         

اإلرهاب في العالم وأحسب أنه من نافلة القول        

اإلشارة إلى أن ما تقترفه القوات الـصهيونية        

واألمريكية والبريطانية فـي فلـسطين وفـي        

العراق يمثل الممارسـة الفعليـة لألسـلوب        

ــسلمين   ــع الم ــي م ــصالي القمع   . االستئ

شهادات في صالح نظريـة الحـــــوار      

والتفاهم في التعامل مـع اإلسـالميين يمثـل         

الحوار الدولي الذي انعقد فـي الدوحـة فـي          

 كـانون   ١٢ و   ١١دورته الثانية خالل يومي     

مـن أجـل    "، تحت شعار    ٢٠٠٤) يناير(ثاني  
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، مؤشراً  "نفتاح والتفاهم بين الغرب واإلسالم    اال

وشهادة لصالح النظرية التي تنادي بأسـلوب       

 الحوار والتفاهم في التعامل مع اإلسـالميين،      

وال يقلل من أهمية الشهادة أن يكون رئـيس         

الوفد األمريكي المشارك في الحوار مـساعد       

وزير الخارجية األمريكية اليهـودي األصـل       

فير المفضل ألمريكا في تل     مارتن انديك، الس  

أبيب ألكثر من مرة، فانعقـاد هـذا الحـوار          

بحضور جمع مـن المفكـرين والـسياسيين        

األمريكان والغربيين، وبحضور نخبـة مـن       

اإلسالميين الملتزمين المعـروفين بمـواقفهم      

الثابتة تجاه السياسات األمريكيـة والغربيـة،       

كالعالمة الدكتور يوسف القرضاوي، والعالمة     

لقاضي حسين رئيس الجماعة اإلسالمية فـي       ا

باكستان، يعطـي االنطبـاع بـأن المـؤتمر         

الحواري جاء برغبة، حتى ولو لم تكن معلنة        

من األمريكيين والغـربيين برضـى اإلدارة       

ويشارك كوفي عنان األمين العـام      . األمريكية

القمـع  "لألمم المتحـدة فـي انتقـاد نظريـة         

يمت في مقر   ففي مأدبة عشاء أق   " االستئصالي

الماضي، ) يناير(األمم المتحدة في كانون ثاني      

عبر عنان عن أسفه ألن الكثير من المـسلمين        

خصوصاً في الغـرب يتعرضـون للتـشكيك        

والمضايقة والتمييز بسبب اعتقاد الكثير مـن       

الغربيين أن اإلسالم نظـام يتـسم بـالجمود         

ويتعارض في جوهره مع الغرب، ودعا عنان       

عـن معاملـة المـسلمين بهـذه        إلى التوقف   

ومن أحدث الصرخات األخرى التي     . الطريقة

تحذر من عدميـة جـدوى نظريـة التعامـل      

بأسلوب االستئـصال القمعـي لإلسـالميين       

الصرخة التي أطلقها خبير سابق في التعامـل        

مع اإلسالميين كان يـشغل منـصب رئـيس         

المجلس االستخباري في وكالة االسـتخبارات      

 هو غراهام فوللر    -.إيه. آي. سي -األمريكية  

الـذي  " مستقبل اإلسالم السياسي  "مؤلف كتاب   

 صدر في واشنطن فـي نيـسان مـن العـام          

ويحذر غراهام فوللر مـن     . ٢٠٠٣المنصرم  

مغبة تجاهل اإلسالميين كبديل قوي االحتمال      

للعديد من األنظمة الموالية ألمريكا وللغـرب       

 في المنطقة العربية رغم كل أسـاليب القمـع        

 .واالستئصال التي يواجه بهـا اإلسـالميون      

ويشهد الخبير األمريكي الـذي يـتقن اللغـة         

العربية في كتابه بعدة شـهادات موضـوعية        

بحق الحركات اإلسالمية في المنطقة العربية،      

فهو يشهد أنها تشكل القوى السياسية األقـوى        

في العالم العربي وتمتلك القدرة على أن تشكل        

كما يشهد فوللر   . ظمة العربية بديالً لبعض األن  

أن الحركات اإلسالمية الرئيسة فـي العـالم        

العربي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة        

ويـشهد  . االجتماعية لشعوب المنطقة العربية   

أيضاً أن الحركات اإلسالمية هي التي تنبض       

بنبض الغالبية العظمى من الجماهير العربيـة       

هم وهـويتهم   الطامحين إلى اسـتعادة كـرامت     

ويشهد رابعاً أن أي    . وإعالء صوتهم بين األمم   

انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في أي بلـٍد        

عربي، بما في ذلك العراق المحتل، سـتفرز        

ويخلص فوللر إلـى    . فوزاً ساحقاً لإلسالميين  

نتيجة مفادها أن على اإلدارة األمريكية وعلى       

ـ         ع الغرب أن يتعاملوا بروحٍ نقدية إيجابيـة م

الحركات اإلسالمية وطروحاتهـا الـسياسية      

باعتبارها بديالً مستقبلياً جـدياً للعديـد مـن         

  .األنظمة العربية
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شهادة الكتلة المسيحية في الحزب االشتراكي 

  السويدي

 وينبغي أن أشير إلـى أن صـرخة الـسيد          

غراهام فوللر الذي يدعو أمريكا والغرب إلى       

التخلي عن نظريـة إعـالن الحـرب علـى          

الحركات اإلسالمية بهدف استئصالها ليـست      

الصيحة الوحيدة فقد سبقتها صيحات أخـرى،       

ولعل أبرز هذه الدعوات و أثقلهـا حجمـاً و          

أهمية تلك الدعوة التي تضمنها البيان الختامي       

للكتلة المسيحية في الحزب االشتراكي الحاكم      

في السويد الذي صدر إثر اختتـام مؤتمرهـا         

 فقد أكـد بيـان الكتلـة        ،١٩٩٧السنوي لعام   

المسيحية بعبارات صريحة واضحة أن الحوار      

مع الحركات و األحزاب اإلسـالمية أصـبح        

، كما انتقد أيضاً    ضرورة سياسية مفروغاً منها   

بعبارات واضحة سكوت الغـرب و صـمته        

الطبق إزاء ما تقوم به بعض األنظمـة مـن          

حرمان لإلسالميين من فوزهم الـساحق فـي        

قراطية، و في هذا الصدد يقـول       انتخابات ديم 

إنه لمـن العـار أن ال       : "البيان المذكور نصا  

حكومات و شعوباً   ، يحرك الرأي العام الغربي   

أي ساكن عندما ينقلب العسكر على      ، و إعالماً 

العملية الديمقراطية لحرمان اإلسالميين مـن      

انتصاراتهم في انتخابات نيابيـة ديمقراطيـة       

وصول إلى السلطة كما    للحيلولة بينهم و بين ال    

  ".جرى في الجزائر و في تركيا

  "منبر كرايسكي للحوار" شهادة من فوق 

 ومن هذه األصوات ذلك الصوت الذي انطلق       

فـي  " منتدى كرايسكي للحوار  "من فوق منبر    

العاصمة النمساوية فيينا حين أطلـق الخبيـر        

األلماني الشهير في شؤون حركات اإلسـالم       

سيل بوت صرخة يؤكد فيها  السياسية السيد مار  

للغرب أن عليه أن يتعامل مع حركات اإلسالم        

 سواء أعجبـت هـذه  ) حسب تعبيره(السياسي  

، و جاءت هـذه     الحركات الغرب أم لم تعجبه    

الصرخة في سياق محاضـره ألقاهـا الـسيد         

مارسيل بوت في منتدى كرايسكي للحـوار،       

بدعوة شخصية من مؤسس المنتـدى الـسيد        

،  المستشار األسـبق للنمـسا     برونو كرايسكي 

وكان عنوان المحاضرة التي ألقيت في بدايات       

تهديـد  " م  ١٩٩٩الشهر األخيـر مـن عـام        

حركات اإلسـالم الـسياسي ألوروبـا بـين         

وفـي محاضـرته التـي      ". االختالق والواقع 

الكويتية فـي عـددها     " المجتمع"نشرت مجلة   

 نقالً  ١٩٩٩) ديسمبر(الصادر في كانون أول     

في لندن، يتوقف السيد    " قدس برس  "عن وكالة 

مارسيل بوت عند نقاط في غاية األهمية، فهو        

يؤكد أن الحركات اإلسـالمية فـي المنطقـة         

العربية تشهد تقدماً متصاعداً رغم المعوقات و       

العراقيل التي توضع أمام تقدمهم، وفي الوقت       

ذاته تـشهد الحركـات الـسياسية األخـرى         

تراجعـاًً  ) ب قوله حس(كالبعثيين واالشتراكيين   

سريعاً بعد فشلهم في تحقيق شعاراتهم علـى        

ثـم  ، أرض الواقع في البالد التي يحكمونهـا      

يؤكد أن اإلسالميين يحظون بتأييد جمـاهيري       

واسع في الجامعـات التـي تخـرج أجيـال          

مثلما يتمتعـون بتعـاطف     ، المستقبل و قياداته  

كبير في األوساط األكاديمية، وفي الوقت ذاته       

تقر األنظمة الحاكمة في المنطقة العربية إلى       تف

الشعبية الحقيقية جراء اهتزاز ثقة الجمـاهير       

بها بسبب انشغالها، أي األنظمة، في تحـسين        

أوضاعها و تأمين رفاهيتهـا علـى حـساب         
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الشعوب الكادحة التي تعاني من مشكالت الفقر 

و البطالة وال تتمتع بأي فرص حقيقية لتأمين        

ــن ــستقبل آمـــــــ   . مـــــــ

وينفي بوت في محاضرته مقولة أن اإلسـالم        

وحركات اإلسالم السياسي يشكالن خطراً على      

الغرب و يؤكد أن الخطر الحقيقي على الغرب        

هو إصراره على عدم التعامل مـع حركـات         

اإلسالم السياسي، ويؤكد أنـه إذا لـم يبـادر          

الغرب إلى التعامل مع الحركـات اإلسـالمية    

ا يصل اإلسـالميون    فسيدفع الثمن غالياً عندم   

إلى الحكم في العديد من بلدان المنطقة العربية        

وهو األمر الذي يؤكد السيد بوت أنه يمكن أن         

  .يحدث في أي وقت

شهادة المستشار األلماني األسبق هيلموت 

  شميت

 وينضم المستشار األلماني األسبق هيلمـوت      

شميت إلـى قافلـة المفكـرين و الـسياسيين          

لى التعامل بإيجابيـة مـع      الغربيين الداعين إ  

اإلسالميين في حوار أجرته وكالـة األهـرام        

للصحافة معه و يقدم المستشار هيلموت شميت       

اعتذاره عن الخطأ الذي كان يمارسـه مـن         

خالل اعتقاده بأن اإلسالم ال يعترف بـالحوار        

ويعتـرف  ، مع اآلخرين و بأنه دين انغالقـي      

 شميت بأنه ظلم اإلسـالم و المـسلمين بهـذه         

 ولذلك فإنه يعتقد بأن إنصاف القناعات الخاطئة

اإلسالم سيظل ديناً في عنقـه تكفيـراً عـن          

ويرفض ، قناعاته السلبية الخاطئة بحق اإلسالم    

المستشار األلماني األسبق هيلمـوت شـميت       

المقولة التي يـروج لهـا اإلعـالم الغربـي          

العـدو  "المتصهين التي تزعم أن اإلسالم هو       

" العدو األحمر "لف الشيوعية   الذي خ " األخضر

  .في تهديد الحضارة الغربية المسيحية

   شهادة الرئيس األلماني يوهانس راو 

ومن آخر الدعوات للتراجع عن نظرية القمع       

االستئصالي في التعامل مع اإلسالميين الدعوة      

التي أطلقها الرئيس األلمـاني يوهـانس راو        

) بريلأ(األردنية في نيسان    " الدستور"ونشرتها  

 والتي جدد فيها نداءه للغرب بالتعامل       ١٩٩٧

مع اإلسالميين بإنصاف مبدياً أسـفه للـربط        

 الشائع في الغرب بشكل تعسفي بين اإلسـالم       

، وجـاءت هـذه     وبين التطرف و اإلرهـاب    

الدعوة من الرئيس األلماني في خطابه الـذي        

األخالق و الـصحافة بـين      "ألقاه في مؤتمر    

الـذي  "  الغربية واإلسالمية  الدائرتين الثقافيتين 

انعقد في قصر بيليفيو الرئاسي فـي بـرلين،         

وأكد الرئيس راو في خطابه أن التطرف ليس        

حكراً على دين معين، فمثلما تظهر األصولية       

المتطرفة عند المسلمين فإنها تظهر أيضا عند       

المسيحيين، وقـد سـبق للـرئيس األلمـاني         

 يوهاناس راو التحذير فـي منتـدى دافـوس        

 م من اإلسـاءة إلـى       ٢٠٠٠االقتصادي لعام   

... وبعـد . اإلسالم في وسائل اإلعالم الغربية    

على اإلدارة األمريكية أن تستجيب لصرخات      

السياسيين والمفكرين والخبراء األمنيين، مـن      

أبناء جلدتها، ومن أبناء عمومتها األوروبيـين       

القمـع  "الذين يجمعون علـى فـشل نظريـة         

عامل مع اإلسالميين فـي     في الت " االستئصالي

القضاء على اإلسالميين، والذين يؤكدون فـي       

شهاداتهم أنه على الرغم مـن كـل حمـالت          

االستئصال التي تعرضـت لهـا الحركـات        

اإلسالمية بتحريض وتخطيط وتمويل ورعاية     
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أمريكية فإنها تبقـى األقـوى وجـودا علـى          

الساحات السياسية في المنطقة العربية، كمـا       

 المـستقبلي الجـدي واألقـوى       تبقى البـديل  

للوصول إلى السلطة على أنقـاض األنظمـة        

 .الموالية ألمريكا

  حرب األفكار في اإلسالم
المسلمون المعتدلون في العالم 

 يتحدون الوهابية
  ٢٠٠٤ أيلول، - موقع ثروة –بقلم توم ريغان 

كتبت صحيفة الواشنطن بوست عن الرابطـة       

 والجماعـة   بين العائلة المالكة في الـسعودية     

اإلسالمية المتشددة المعروفـة لـدى العـالم        

 -، وقد أصبحت الوهابية   "الوهابية"الغربي ب   

التي هي ضد معظم تعـاليم القـرآن حـول          

 -التسامح بالنسبة لألفراد والديانات األخـرى     

وذكرت الصحيفة عن العائلـة     . تتفق والقاعدة 

المالكة في السعودية قدمت للوهابية الباليـين       

ــدو ــستيناتمــن ال ــل ال ــذ أوائ   .الرات من

بدأ تصدير ما ُيعرف باإلسالم الوهابي في عام        

 كرد على القومية العربية التي قادهـا        ١٩٦٢

الرئيس المصري آنذاك جمال عبـد الناصـر        

الذي كان يؤيد اإلطاحة بالنظام الملكـي فـي         

ومنذ ذلك الوقت شـهدت العائلـة       . السعودية

ـ       وع مـن   المالكة في السعودية تصدير هذا الن

" عـرف ب    " واجب مقدس " اإلسالم على أنه    

  ".الـــــــــــــــــــدعوة

ُيشبه الدبلوماسيون الغربيون المتواجدون فـي      

مدينة الرياض حمـاس آل سـعود بحمـاس         

فقد . الجماعات المتعصبة في الواليات المتحدة    

قال السفير البريطاني في المملكـة العربيـة        

إن وقـف   : "السعودية شيرارد كـوبر كـولز     

بة للمملكة العربية السعودية هـي      الدعوة بالنس 

بمثابة إنكار لوجودها، كما لو أن الرئيس بوش     

يقول للمسيحيين البروتستانت أن يوقفوا عملهم      

  ". التبــــشيري فــــي الخــــارج  

في هذه األثنـاء نقلـت صـحيفة الغارديـان          

البريطانية أن المسؤولين األمريكيين في أوائل      

مـال  الثمانينات لم يجدوا مشكلة في إنفـاق ال       

وقد اعتبروا ذلك   . السعودي في جوامع أمريكا   

الـشيعية  " ضـد   " حـاجز دفـاعي   "على أنه   

لزعيم إيران في ذلك الوقت آية اهللا  " الراديكالية

ــي   .الخمينـــــــــــــــــ

وقال األمير سعود الفيصل وزير الخارجيـة       

السعودي في مقابلة مع صـحيفة الواشـنطن        

طلبت العديد من الدول    : "بوست في شهر آذار   

 تدخل المملكة العربية الـسعودية فـي       الغربية

ألن الــسعودية ] اإلســالمية[هــذه المراكــز 

وأضـاف  ". اُعتبرت في ذلك الوقت معتدلـة     

  ".شعر األمريكيون بالراحة لوجود السعوديين    "

ونقلت صحيفة كريستيان سـاينس مونيتـور       

األسبوع الماضي أن المسلمين المعتدلين فـي       

النية ضـد   الواليات المتحدة بدأوا بالتحدث ع    

المواقف المتطرفة التـي تؤيـدها الوهابيـة،        

ويعملون مع المسؤولين عن تطبيق القانون في       

  .الواليــــــــات المتحــــــــدة

كما بدأ مجلس العالقـات العامـة اإلسـالمي         

ببرنامج من خمس خطوات لتعليم المـسلمين       

االتصال بالسلطات عند االشتباه بنشاط     "كيفية  

ن اإلرهاب  وأكدوا أ . إرهابي في أحد الجوامع   

ليس وسيلة شرعية للصراع فـي اإلسـالم،        

  ".وطوروا مهارات لتتبع النشاطات اإلجرامية    
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كما ذكرت الـصحيفة أيـضاً أن المـسلمين         

أصبحوا جزءاً من االتجاه السائد في المجتمع       

األمريكي، ولم يعد من المحتمل أن يـستخدم        

أرض خـصبة   "المتطرفون الجوامع على أنها     

ــاب  ــاج اإلرهــــــ   " إلنتــــــ

يقول إحسان بغبـي بروفيـسور الدراسـات        

اإلسالمية في جامعة كنتاكي ومؤلف مـشارك       

في دراسة ُأجريت مؤخراً للمواقف والتوجهات      

لقد حث هجـوم    : "في جوامع منطقة ديترويت   

 أيلول الجالية اإلسـالمية لتـصبح أكثـر         ١١

مشاركة في المجتمع األمريكي، وقد حولـت       

ارجيـة  الشعور بالمرارة مـن الـسياسة الخ      

ــر ــاءة أكث ــى مــشاركة بنّ ــة إل   ."األمريكي

كما بحثت دول أخرى عـن طـرق لتعزيـز          

وذكرت الهيرالـد   . وجهات نظر أكثر اعتداالً   

تريبيون مؤخراً أن إسبانيا قد بدأت بمناقشات       

حول اقتراح لتقوم الحكومة بتمويل الجوامـع       

بهدف تحريرها من االعتمـاد المـالي علـى         

  ".خارجيـــــــة"مـــــــصادر 

فتشون االسبان أن اإلرهابيين الـذين      يقول الم 

فجروا القطارات في مدريد في الحادي عـشر     

يحضرون " شخصاً كانوا    ١٩١من آذار وقتلوا    

  ".إلى جوامع لهـا عالقـات مـع الوهابيـة         

وقدم االقتراح أساساً على أنه إجـراء مـساوٍ         

يهدف إلى تقديم نفس المعاملة لجميع الديانات       

 الكاثوليكيـة التـي   في اسبانيا المعطاة للكنيسة 

تستلم تمويالً حكومياً بموجب اتفاق مؤقت تـم        

، لكـن   ١٩٧٩التوصل إليه مع الفاتيكان عام      

يقول المسؤولون في وزارتي العدل والداخلية      

أن هدف االقتـراح هـو الرغبـة بتحـصين          

الجوامع اإلسبانية من تأثير المتطـرفين فـي        

ــرى ــدان أخـــــــ   .بلـــــــ

يتـور  وأوردت صحيفة كريستيان سيانس مون    

" الشهر الماضي جهود الحكومة المغربيـة ل        

" العظات الوهابية الراديكالية وتعزيـز      " كبح

لكن الذين ينتقدون هذه    ". تطوير التعليم الديني  

  .الخطة يقولون أنها لن تنجح علـى األرجـح        

ليس كافيـاً أن تـسيطر      :" يقول السيد ظريف  

على الجوامع لتـسيطر علـى الوهابيـة، إن         

لو أمكننا وضع   .  مشكلة مزيفة  مشكلة الجوامع 

نهاية لصعود هذه الحركة اإلسالمية من خالل       

  ".التحكم بالجوامع، لفعلنا ذلك منذ زمن بعيـد       

يقول محمد توزي وهو أستاذ فـي الجامعـة         

إن المـسألة   :" وخبير في اإلسـالم الـسياسي     

المهمة اليوم هي كيف تسيطر علـى رجـال         

ها من  الدين بدون إضعاف كلمتهم الموافق علي     

إذ لو طبقنا   . قبل الدولة ودون إحباط الجمهور    

الرقابة أكثر مما ينبغـي سنخـسر االلتـزام         

إنهـا مـشكلة    . والقدرة على جذب الجماهير   

  ". يجب إيجـاد تـوازن    . تواجه جميع الديانات  

كتب ستانلي ويس رئيس مجموعـة رجـال        

مجموعة مدنيـة   (األعمال ألجل األمن القومي     

) ومي للواليات المتحـدة   تدعم تعزيز األمن الق   

في صحيفة انترشيونال هيرالد تريبيون عـن       

إندونيسيا التي يعتقد أنها موقع هام في معركة        

بين المعتـدلين والمتطـرفين فـي       " األفكار" 

إندونيسيا أكبر ديموقراطية مسلمة في     . اإلسالم

العالم، وهي أحد البلدان التـي أنفقـت فيـه          

  .يز الوهابيـة  السعودية ماليين الدوالرات لتعز   

يناقش ويس بأن التعليم الذي يساعد على خلق        

وظائف في البلدان اإلسالمية الفقيرة هو مـن        

أفضل الطرق التي يمكـن أن تحـارب بهـا          
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الواليات المتحدة انتشار األفكـار اإلسـالمية       

المتطرفة، وهو اقتراح ورد في تقرير لجنـة        

لكن ويس يقـول أن     . الحادي عشر من أيلول   

المتحدة األمريكية ال تنفق ما يكفـي       الواليات  

ــشأن   ــذا ال ــي ه ــدان ف ــساعدة البل   .لم

يجب على األمم اإلسالمية أن تتخـذ التعلـيم         

كأولوية من أولوياتها وعلى الواليات المتحدة      

دعا التقريـر النهـائي     . األمريكية أن تساعد  

" للجنة الحادي عشر من أيلـول واشـنطن ل        

ليم العام  تقديم برنامج للفرص يتضمن دعم التع     

لكن ال تتطابق المصادر    " واالنفتاح االقتصادي 

يقول ويليام فريج   . األمريكية حالياً مع الخطاب   

مدير في الوكالة األمريكيـة للتطـوير فـي         

يعتقد األمريكيون أنهم أنفقوا عشرة     :" إندونيسيا

بالمئة من ميزانيتهم على المساعدة الخارجيـة       

 واحـد   في حين أن الرقم الحقيقي هو أقل من       

ــة   ".بالمئــــــــــــــــــ

صنفت صحيفة االنديبندنيت المملكة العربيـة      

بلد ُيثقل كاهله التعـصب     " السعودية على أنها    

لكن جريدة التـايمز    ". واالضطراب السياسي 

ذكرت أن هناك أمل يلوح في المستقبل نتيجة        

الضغوط التي تمارسها مصادر أجنبية علـى       

إنقـاذ  " الحكومة السعودية، والحاجـة إلـى       

" صاد ومواجهة تحديات العالم المتطـور     االقت

يقول . التي رفعت صوت اإلصالحيين مؤخراً    

" هؤالء اإلصالحيون بأن أفـضل طريقـة ل       

هي منح السعوديين مساحة    " تهميش المتطرفين 

  .أكبر للتعبير عن رأيهم في كيفية إدارة بلدهم       

  

  باسل مشوش: ترجمة
 

  

  

 
 

 
  
 
 

 
 
  


