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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

ي حياة الناس بمختلف ستترك آثاراَ واضحة ففي 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 الغربية مختلفوستتطرق 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

  

 مركز راند لألبحاث تقوم على محاربة اإلسالم وما يجري اآلن هو تنفيذ لرؤية أميركية نشرها

السياسي، بشقيه السلمي والجهادي، باإلسالم التقليدي الذي تمثله تلك الفئة السلفية التي تحارب 

  التسييس وتتحدث عن طاعة ولي األمر بصرف النظر عن مواقفه

  

جيد في السعودية الذي يصعد بشكل " السلفية اإلصالحية"كما أنه من المؤكد أن تعاون تيار 

والخليج، ممثالً في رموزه الكبار من أمثال الشيخ سلمان العودة وسفر الحوالي ونظرائهم في 

الكويت والخليج، مع التيار اإلخواني العريض، سيكون قادراً على إعادة التوازن إلى الظاهرة 

انبية في هذه المرحلة اإلسالمية، وذلك من خالل إعادة بعض اللحمة إليها بعيداً عن الخالفات الج

البالغة الدقة من تاريخ األمة، وقد يشكل منبر الحملة العالمية لمقاومة العدوان الذي يتزعمه الشيخ 

  سفر خطوة على هذا الصعيد

  

بل إن ما يطمح إليه الكثيرون هو تجاوز الحوار والتعاون بين أهل السنة والجماعة ليطال الشيعة 

ضاً ال يفيد سوى األعداء، فيما يبقى من حق أي أحد أن يبشر بفكرته أيضاً، ألن الصراع هاهنا أي

وال يخشى عليها ما دام يعتقد أنها األكثر صواباً واألقرب إلى روح الدين كما أراده اهللا عز وجل، 
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  ولكن من دون الوقوع في مطب اإلقصاء والتكفير المباشر وغير المباشر

  

مل مع العرض الغربي، وفي مقدمة جوانب الحذر المطلوب أال ينبغي على اإلسالميين الحذر في التعا

يكون القرار بمنظور ضيق ينحصر فيما يحقق المصلحة للتيار اإلسالمي، فتلك بداية انهيار 

مستقبلي، بل ينبغي أن يكون بمنظور المصلحة العليا للبالد عموما، بسائر سكانها وطوائفها 

  نيون جزء من ذلكوتياراتها وشعوبها وحكوماتها، والعلما

  

، "المعتدلين"أحسب أن اإلسراف في تقدير حسن نية القوى الغربية، في التعاون مع اإلسالميين "

تحتاج إلى تريث وإعادة مراجعة، خاصة بعد الحوادث األخيرة التي يتعرض لها اآلن إخوان مصر 

عد العفو غير الرسمي واصالحيو السعودية، وبعض اإلسالميين السورين الذي عادوا إلى بالدهم ب

  "الذي أصدره الرئيس السوري بشار األسد

  

وأحسب وأنا أعيش هذه األيام في بؤرة من أهم بؤر الفكر الغربي النصراني، لندن، أن لدينا نقًصا 

الدراسات  فأين تلك -على عكس ما لديهم عنا-حاًدا في الدراسات االستراتيجية التحليلية عن الغرب 

   عن اإلسالم؟-كأفراد -  لإلسالم، وسبب إعراض الغربيين - كنظام-عداء الغرب التي تستكنه سبب 

  

 أن اإلسالميين المعتدلين وبخاصة التنظيمات ذات الشعبية في المنطقة العربية هي التي تستطيع -٥

القيام بدور حائط الصد الذي يقوم بامتصاص ومنع تدفق العناصر اإلسالمية الشابة والساخطة نحو 

  .مات اإلرهابية أو الجيل التالي للقاعدة المتوقع ظهوره في العقد القادمالتنظي

  

في العملية ) شيعية في معظمها( النجاح النسبي لتجربة إشراك قيادات وتيارات دينية -السادس

السياسية العراقية التي رسمتها الواليات المتحدة وموافقة اإلدارة األمريكية على القبول بحكومة 

  .ت خلفية دينية طالما أنها لن تضر بالمصالح األمريكية في المنطقةعراقية ذا

  

كل هذه العوامل أسرعت بالدفع بخيار الحوار مع اإلسالميين المعتدلين في المنطقة العربية إلى 

أي نوعية من اإلسالميين يريد األمريكان؟ وهل هذا التوجه : المقدمة، ولكن يبقى السؤال األهم

  .يكي؟إستراتيجي أم تكت

  

نموذج حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة رجب طيب أردوغان، في طبعته العربية، هو ما تحلم 

  اإلدارة األمريكية بتسيده في هذه المنطقة
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ستستغرق ) تطويع اإلسالميين أمريكيا(ومن البديهي أن نستنتج مما تقدم أنه إذا كانت هذه العملية 

 ستصطدم بعقبة عويصة يفترض أنها ستقف في وجه عملية خاصة أنها-فترة ليست بالقصيرة 

 فإن ثمة -التطويع هذه، أال وهي االنحياز األمريكي للمحتل اإلسرائيلي ناهيك عن احتالل العراق

هدفا أو أهدافا أخرى غير مباشرة تكمن وراء ترويج اإلدارة األمريكية لهذه المؤشرات على 

  ميين في هذا التوقيتاالنقالب في إستراتيجيتها تجاه اإلسال

  

ظني أن رسائل اإلدارة األمريكية وتصريحات رايس وهيس موجهة في المقام األول للحكومات 

العربية وليس لإلسالميين، بل ويمكن القول أيضا وبقليل من المغامرة التحليلية يمكن الجزم بأنها 

وا شيئا إذا ألقوا بحجر في رسائل مزدوجة موجهة إلى الطرفين في آن واحد، فاألمريكان لن يخسر

بحيرة السياسة الراكدة في المنطقة العربية وبخاصة في دول مثل مصر والسعودية، وراهنوا على 

حصانين بدال من حصان واحد وعمدوا إلى تخويف أحدهما باآلخر وجعل االثنين في حالة من 

  اللهاث المستمر من أجل كسب المصداقية األمريكية

  

أو العنيف؟ بمعنى " اللعب الخشن"مريكان ضمن حساباتهم ما يمكن أن نطلق عليه ولكن هل أدخل األ

آخر، أال يمكن أن تدفع هذه السياسة األوضاع في المنطقة إلى فوضى ال يحمد عقباها؟، هذا ما 

  ستجيب عنه تطورات األوضاع في المرحلة القادمة، وبخاصة في العراق ولبنان ومصر والسعودية

  

هذا الكتاب شرطا أساسيا لفهم دينامية صناعة السياسة الخارجية األميركية تجاه وتبدو قراءة 

الشرق األوسط، وخاصة المتعلق منها بتفكيك تداخل البعد العقدي الثقافي مع البعد البراغماتي 

  وعلى وجه التحديد في حقب اإلدارات األميركية المتأخرة، السياسي

  

ا المؤلف هي غياب سياسة أميركية شاملة ومتكاملة تجاه النتيجة األساسية التي يتوصل إليه

  الحركات اإلسالمية رغم ادعاءات بعض المسؤولين األميركيين بوجود مثل هذه السياسة

  

والرأي الغالب في دوائر صناعة القرار األميركي هو التعامل مع هذه الحركات كل على حدة، وفي 

   من الوقوف عند أقوالها وبياناتهاضوء تحليل مواقفها وبرامجها العملية أكثر

  

 في فندق -من إدارة جورج بوش األب- كما أشار إلى المحاضرة الشهيرة التي ألقاها إدوارد دجرجيان 

وتحدث فيها بإيجابية عن اإلسالم، بل وعن قبول أميركا لإلسالم السياسي طالما ال يشكل تهديداً ، المريديان

  لمصالحها
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المعتدلين ” اإلسالميين“على الطاولة األمريكية، كان من بينها الحوار مع فإن مقترحات عدة طرحت 

وبطبيعة الحال فإن ذلك لم يكن حواراً لوجه اهللا، ولكن أريد به في حقيقة األمر . وتشجيعهم بمختلف السبل

ن إضعاف المتطرفين وحصارهم، ومن ثم الحيلولة دون استقوائهم على النحو الذي يمكّنهم من تهديد أم

  الواليات المتحدة

  

األصداء التي ترددت بولغ فيها كثيراً، لسبب جوهري هو أن الرسالة التي أرسلت بخصوص الحوار 

الذين تلقوها في بالدنا لم يكونوا هم المعتدلين ” المعتدلين“والدعم وصلت إلى العنوان الغلط، ألن 

  سأشرح لماذا. المعنيين في الخطاب األمريكي واألوروبي

  

 ال يكفي أن تكون معتدالً على طريقتك، ولكن يجب أن تعتدل على الطريقة الغربية حيث

  وبمواصفاتها

  

فهم . وليس من المبالغة القول بأن اإلسالميين الجدد هم مركز الثقل في العالم اإلسالمي اآلن

 -”  العربيتمتعون بالوزن المطلوب إلحداث التغيير، ومن الممكن أن يكتسبوا تأييد وتعاطف غالبية

  هذه الفقرة وردت في صلب التقرير

  

هم الشرائح :  بحسب التقرير-من هؤالء اإلسالميون الجدد، المعول عليهم في التغيير المنشود؟ 

العلمانيون : المتقبلة لوجهة النظر األمريكية، أو التي لديها استعداد لذلك، وقد تحددت بما يلي

وسيقيون والفنانون والشعراء والكتاب والصحافيون، المسلمون، ورجال األعمال والساسة والم

  والممثلون ومعجبوهم

  

 تقريراً مفصالً ١٥ايلول أكثر من / سبتمبر١١قرأت أن مراكز الدراسات األمريكية أعدت بعد أحداث 

وبطبيعة الحال فإن تلك الدراسات ال . حول كيفية التعامل مع العالم اإلسالمي واحتوائه أو تطويعه

لها إلى قرارات سياسية، ولكن المؤكد أنها تشكل خلفية لما يتخذ من قرارات، فيما يخص تترجم ك

  ذلك العالم

  

أما المحزن حقاً فهو أنهم يتحسسون السبل ويطرقون كل باب جهاراً نهاراً للنفاذ إلى قلب مجتمعاتنا 

االت االجتياح وبسط يراد به اإلسهام في تهيئة مسرح العمليات الحتم” حوار“واختراقها تحت مظلة 

وحين يصرحون بذلك علناً فتلك مصيبة ال ريب، أما حين نسمع الكالم ونسكت عليه فتلك . الهيمنة

  !لعمري هي المصيبة العظمى
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وهنا بدأ يظهر العداء الغربي لإلسالم، وبدأ الحديث عن اإلرهاب اإلسالمي وضرورة إصالح الخطاب 

. العالم الغربي الذي يحارب اإلسالم، يشجع الحركات الصوفيةومما له داللته أن . الديني اإلسالمي

  ومن أكثر الكتب انتشاراً اآلن في الغرب مؤلفات محيي الدين بن عربي وأشعار جالل الدين الرومي

  

وقد أوصت لجنة الكونغرس الخاصة بالحريات الدينية بأن تقوم الدول العربية بتشجيع الحركات 

ا واالنصراف عنها وعن عالم السياسة يضعف وال شك صالبة مقاومة فالزهد في الدني. الصوفية

  االستعمار الغربي

  

ومن ثم فعداء الغرب لإلسالم ليس عداء في المطلق، وإنما هو عداء لإلسالم المقاوم، وألي شكل 

  من أشكال المقاومة تتصدى لمحاولة الغرب تحويل العالم إلى مادة استعمالية

  

» ليس مستقرا« االبتسامة الزنجية الساحرة في أن تقول إن الوضع الحالي لم تتردد السيدة ذات

» الفوضى الخالقة«وإن الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي في البداية هي من نوع 

  التي ربما تنتج في النهاية وضعا أفضل مما تعيشه المنطقة حاليا

  

ا الوقت بالذات ال يعني سوى شيء واحد، في هذ» الفوضى الخالقة«وأن صك وإطالق مصطلح 

وهو أن مرحلة جديدة من مراحل تطور السياسة األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط بدأت، وهي 

  سياسة تضمر في باطنها دائما ما ال يستطيع ظاهرها أن يشي به

  

اتيجية الكونية أما باطن األمور فيوحي بشيء آخر مختلف تماما وهو أن المرحلة الثانية من اإلستر

وإذا كانت . للمحافظين الجدد تحولت إلى خطة تم الشروع في تنفيذها بالفعل على أرض الواقع

واستهدفت إسقاط » الحرب على اإلرهاب«المرحلة األولى من هذه اإلستراتيجية جرت تحت شعار 

ستراتيجية ستجري ، فإن المرحلة التالية من هذه اإلنظامي طالبان في أفغانستان والبعث في العراق

وتستهدف إسقاط نظامي سوريا وإيران، » الحرب على االستبداد ونشر الديمقراطية«تحت شعار 

ونزع سالح المقاومة وتفكيك بنيتها التحتية في كل من لبنان وفلسطين، وإدخال إصالحات سياسية 

  السعوديةبعيدة المدى في العالم العربي، وخصوصا في الدول المركزية وعلى رأسها مصر و

  

وتأمل الواليات المتحدة أن تؤدي التفاعالت الناجمة عن هذه الضربة إلى خلق أزمة يمكن إدارتها 

إسقاط النظامين : وتوجيه مسارها على نحو يفضي في النهاية إلى تحقيق األهداف األمريكية كاملة

  اإليراني والسوري ونزع سالح المقاومة في لبنان وفلسطين وتفكيك بنيتها
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لكن كل الوطنيين في المنطقة باتوا مقتنعين اآلن أن قضية الديمقراطية فيها ال تعني الواليات 

المتحدة إال بالقدر الالزم وإضعافها وتحويلها إلى دويالت طائفية يتحقق في ظلها أمن إسرائيل 

ح أنها ولألسف يبدو أن المنطقة ال تتجه نحو ربيع ديمقراطي، كما يدعي البعض، واألرج. المطلق

  تتجه نحو جحيم أمريكي

  

على اعتباره الحصان األسود في هذه " اإلسالمي المعتدل"وبهذا باتت إدارة بوش تراهن على التيار 

" الرحمة"المرحلة، وستقوم بالتالي بدعمه وتغطيته وإسناده بما يلزمه إلى حين ثم تطلق رصاصة 

  عليه كما جرت على ذلك طبائع األميركان

  

إذا أقرَّ هؤالء بأحقية اإلسالم األميركي الذي يرضى بتلخيص اإلسالم بالشعائر الفردية طبعاً إال 

وبتحويله إلى دين كهنوتي تحت تفسيرات وذرائع كثيرة أهمها مسايرة الزمان والمكان والشبح 

  األميركي التي تحمل القنبة النووية
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حين يحارب اإلسالم السياسي 
 باإلسالم التقليدي

 الجزيرة نت  – ياسر الزعاترة 

١٤/٤/٢٠٠٥  

عاشت ساحة العمل اإلسالمي خالل األعوام       

األخيرة وال زالت تعيش، فـي حالـة مـن          

االرتباك الكبير، والسبب الرئيس الذي يمكـن       

ضـافة إلـى الهجمـة التـي        التأشير عليه، إ  

تتعرض لها الظاهرة اإلسالمية عموماً، مـن       

قبل دوائر رسمية، عربية محلية وخارجيـة،       

هو دخول أو لنقل صعود مجموعات جديـدة        

تتبنى آراء حادة تتجاوز ما تم التعارف عليه        

  .طوال عقود

وتتراوح تلك اآلراء بين منهجـين عنيفـين،        

خيار العنف  األول على الصعيد المادي بتبنيه ل     

المسلح من دون بوصلة سياسية مدروسة وال       

موازنة عاقلة بين المفاسد والمـصالح، أمـا        

الثاني فبتبنيه العنف الفكري مع المخالفين في       

الرأي والمنهج، وذلك من خـالل االحتكـار        

الدائم للحقيقة واالستهداف العنيف لآلخـرين      

على نحو متواصل مقابـل تجاهـل واضـح         

عدم تقديم أي جهد في حلبـة       لقضايا األمة و  

  .الصراع مع أعدائها

في البداية ال بد من القول إن متابعة الجهـد          

اإلسالمي خالل القرن الماضي، وتحديداً منذ      

أن برزت المعادلة الجديدة في واقـع األمـة         

ممثلة في تغييب اإلسالم كمرجعيـة للدولـة        

والمجتمع،    تشير إلى حـد مقبـول مـن             

الظاهرة اإلسالمية التـي    التعايش بين أركان    

تــشمل الجماعــات والرمــوز والجمعيــات 

والعلماء والوعاظ، إلى غير ذلك من أركـان        

  . الظاهرة التي تشمل كل العاملين لإلسالم

كان العاملون لإلسالم طوال الوقت يحصرون      

جهدهم في التنافس على الوسـيلة األفـضل        

إلعادة قطار األمة إلى جادة الصواب، وبناء       

ع الجديد للنهوض، وقليالً مـا كـان        المشرو

األمر يتجاوز الخالف على كيفية الوصـول       

إلى الهدف، إلى أحاديث الحق والباطل والدين       

الصحيح والدين الباطل، أو الفرقـة الناجيـة        

مقابل الفرق السبعين أو االثنتـين والـسبعين        

  .الهالكة

والحال أن من تتبع أدبيـات رمـوز العقـود        

اعات اإلسـالمية ال بـد      الماضية ومعهم الجم  

وباستثناء الجماعات الـصوفية    . سيدرك ذلك 

الواضحة االبتداع في شؤون الدين لم يكن أحد 

ليتحدث عن كونه الحق مقابل باطل اآلخرين       

أو أنه الفرقة الناجية مقابل اآلخرين الهالكين       

  .أو الفرق األخرى الضالة

نشير هنا إلى أن حديث الفرقة الناجية الـذي         

عض العلماء فيما شكك به آخـرون       صححه ب 

ألن مقدماته غير صحيحة بخصوص افتراق      

اليهود على سبعين فرقة والنصارى إلى واحد       

وسبعين فرقة، هذا الحديث لم يسحب من قبل        

الغالبية من العلماء على الجماعات اإلسالمية      

التي تجتهد في خدمة الدين ومشروع األمـة        

بـدع  بالطرق التي تراها مناسـبة مـن دون         

واضحة في أصول الدين كما هو حال الفرق        

  .  الباطنية القديمة

كان الخالف في جوهره قائماً حـول أسـئلة         

النهوض والوسيلة األفضل لتحقيقـه، علـى       

اعتبار أن الجميع من أهل السنة والجماعـة        
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الحريصين على إعادة االعتبار للدين في حياة       

  . الناس والمجتمع وفي المناحي كافة

ا الحال قائماً من دون أن يتطور نحو        بقي هذ  

األفضل في سياق التكاتف أو التعاون، لكنـه        

مثل الحد األدنى الذي ال يتجاوزه غير القلـة         

وفي مناسبات أو أوراق محدودة، وبالطبع من       

دون أن يكون قادراً علـى شـطب التنـافس          

الحزبي أو الفئوي، وما ينطوي عليـه مـن         

ر، لـيس   صراع على كسب الكوادر واألنصا    

من خالل دعوى الفرقة الناجية مقابل هـالك        

اآلخرين، بل من خالل دعوى كل فريق بأنه        

صاحب المسار األفضل في خدمة الدين وبناء       

  .مشروعه األمة الجديد في التحرر والنهوض

 سـنوات ليـست     بقي هذا الحال قائماً حتـى     

بالبعيدة، والحال أن التأريخ المنصف للتحول      

المذكور ال يمكن وضعه كمرادف لبروز مـا        

يمكن وصفها بالظاهرة السلفية، أكـان فـي        

نـسبة  "طبعتها السعودية الوهابية، أم األلبانية      

، ذلـك أن بـروز هـذه        "إلى الشيخ األلباني  

الظاهرة في تحوالتها األولى لم يغير كثيـراً        

لمنهج السائد، فقد بقي الـسؤال منـصباً        في ا 

حول الجواز وعدم الجواز في سياق مناقـشة        

قضايا الحزبية واإلمارة والبيعـة مـن دون        

  . الحديث عن الفرقة الناجية واآلخرين الهالكين

وكان الشيخ في أزمنة سـابقة ترجـع إلـى          

منتصف الثمانينات يرى أن الخـالف حـول        

ف عن الخالف   مسائل العقيدة الفرعية ال يختل    

  .حول مسائل الفقه

بدأ التحول المذكور عنـدما حـصل التيـار         

السلفي في طبعته الرافضة للعمل الـسياسي        

والحزبي على دعم اسـتثنائي مـن جهـات         

خليجية بعد زلزال حرب الخلـيج وموقـف        

الجماعات اإلسالمية الرافض لدخول القـوات      

  . األجنبية إلى المنطقة

الء من دائرة   ما أن حصل ذلك حتى خرج هؤ      

الخالف حـول الـدنيا ومـشروع التغييـر         

والنهوض، إلى دائرة التفسيق والتبديع ومن ثم       

مقابـل  " أهل الحـديث  "حديث الفرقة الناجية    

ــدة  ــذي ال يأخــذون، ال بالعقي اآلخــرين ال

  .الصحيحة وال حتى بالفقه الصحيح

كانت البداية تركز على العقيـدة الـصحيحة،      

ءت لتـشهد تحـوالً     لكن المرحلة التالية جـا    

أعنف، فعندما وجد القـوم أن الكثيـرين قـد     

بدءوا أو كانوا في األصل يعلنون تبنـي ذات         

المقوالت العقدية من دون ترك جماعاتهم وال       

مساراتهم الفكرية أو السياسية، ذهبوا هم أبعد       

من ذلك ومدوا شروط النجاة واالنتساب إلـى        

نها ما  الفرقة الناجية نحو مسائل الفقه، أكان م      

يتصل بالقضايا الفرعية كالموسيقى والغنـاء      

والنقاب واللحيـة وطـول الثـوب، أم مـا          

يتجاوزها إلـى الـشأن الـسياسي كتأسـيس         

الجماعـات واألحـزاب ودخـول البرلمــان    

والعالقة مع الحكام إلى غير ذلك من القضايا        

التي لم تتفق األمة عليهـا فـي زمـن مـن            

  . األزمنة

، "المـنهج "ية ما أسموه    وقد ابتدعوا لهذه الغا   

فمن لم يرق لهم قالوا عنه إنـه لـيس علـى            

المنهج حتى لو لم تكن لهم عليه أدنى مالحظة        

  . في الشأن العقدي

واقع الحال هو أن الروح الفئوية والحزبيـة        

التي يدعون رفضها، ومعها الشعور بالقوة في    

ظل دعم مالي كبير، قد دفع أولئك القوم إلـى         
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خرين ونبذ التوافق السابق في     التجاوز على اآل  

الساحة اإلسالمية، وذلك عبر احتكار النجـاة       

في اآلخرة واعتبـار الجماعـات اإلسـالمية        

األخرى مجرد ظواهر بدعية، ال تسير علـى        

العقيدة الـصحيحة، بـل وال علـى الـسنة          

الصحيحة أيضاً، والخالصة أنهم يخالفون ما      

كان عليه النبـي عليـه الـصالة والـسالم          

  .ابهوأصح

لو دققنا في المشهد بعد ذلك لوجدنا أن هـذه          

الروح اإلقصائية على الصعيد العقدي والفقهي 

هي التي أنتجت موجة عنف التسعينات التـي        

كانت ذات طبعة سلفية، خالفاً للعنف الـسابق        

 فكريـاً وسياسـياً،     الذي كان يكتـسي لونـاً     

والخالصة أن روح المرحلـة الجديـدة مـن         

العنف المسلح هي التكفير واحتكار النجاة في       

  .اآلخرة

تجلى ذلك بشكل واضح في الجزائر، ففيمـا        

كان عنتر زوابري يقتل عبد الرزاق رجـام        

ومحمد السعيد ومحمد بوبراس بتهمـة أنهـم        

أشاعرة في العقيدة، كان عبد المالـك زعـيم         

سلفية اآلخر على المنهج الثاني الذي يصفه       ال

الكثيرون بأنه مرجىء مع الحكام وخـارجي       

مع الدعاة والعـوام، يمعـن شـتماً وتبـديعاً        

وتفسيقاً، بل وتكفيراً إذا دققنا في النـصوص،     

في عباد اهللا اآلخرين من جبهة اإلنقاذ والقوى        

األخرى العاملـة فـي الـساحة اإلسـالمية         

  .ها أيضاًالجزائرية، بل وسوا

منذ ذلك التاريخ وإلـى اآلن، كـان العنـف          

بطبعته السلفية يواصل العمل هنا     " اإلسالمي"

وهناك، وفي العموم كان األداء العام يميل إلى   

نوع من العنف المرفوض، وال نعنـي هنـا         

الرفض من باب الجواز وعدم الجواز، بل من        

  . باب الجدوى وموازنة المصالح والمفاسد

خرى أننا ال نقـول مـن بـاب         ونؤكد مرة أ  

الجواز وعدم الجواز من زاويته النظرية، ألن       

، فلو قلنـا إن     المسألة كانت وال تزال خالفية    

الخروج على الحاكم الظالم ليس جائزاً لمـا         

عرفنا كيف نتصرف مع حالة الحسين رضي       

اهللا عنه، ومعه حاالت أخرى كثيرة خرج فيها        

  . آل البيت على الحكام

نا كيف نضع موقف اإلمام مالـك       ثم لما عرف  

وأبو حنيفة عندما نزعا البيعة من أبي جعفـر         

المنصور وانتصرا لمحمد النفس الزكية، إلى      

  .غير ذلك من القصص الكثيرة في تاريخنا

ما يعنينا هنا هو العنف الفكري الـذي كـان          

يواصل فعله أيضاً ضد اآلخرين تحت ذرائع       

ون واهية، وكان يـضرب يمينـاً وشـماالً د        

هوادة، إذ لم يركز على الجماعات فقط، وإنما        

أصاب الدعاة والعلماء من المخالفين، حتى لو       

كان خالفاً شكلياً أو في بعض القضايا الفقهية        

فضالً عن العقدية التي يغدو معهـا التـشدد         

  .أعنف بكثير

سوأ أن هؤالء حين أرادوا مطاردة العنف       واأل

المسلح كما تقتضي الصفقة لم يتـرددوا فـي         

نسبته إلى غير عنوانه، وهنا وجدوا في سـيد         

قطب ضالتهم، مع أن أحداً من ممارسيه الجدد 

لم يقرأ سيد قطب، بل إن بعضهم يشككون في         

  .عقيدته كما يفعل جماعة العنف الفكري

 قـد تجـاهلوا أن      ما نريد قوله هو أن هؤالء     

بنيان الصحوة اإلسالمية المعاصرة هو نتـاج       

فعل مشترك لكل الجماعات ولكـل العـاملين      

لإلسالم، وأن فضاء الظاهرة اإلسالمية هـو       
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أكبر من أي فرد أو جماعة أو تيار، وأن أحداً          

ال يمكنه احتكار الدين لصالحه، السيما فـي        

هذه المرحلة وحيث تتكاتف عوامـل كثيـرة        

 وخارجية الستهداف الظاهرة ومحاولة     داخلية

  .ضربها بكل الوسائل الممكنة

على أن أهم من ذلك كله هو أن مـا يجـري            

ليس بريئاً بحال من األحوال، فالـذي يفـسح         

المجال أمام هذه الفئة للسيطرة علـى منـابر         

التأثير، وبخاصة المساجد، فيما يمنع أخـرى       

بل يحاربها بكل ما أوتي من مكر وقوة، هـو          

  . لقرار السياسيا

وما يجري اآلن هو تنفيـذ لرؤيـة أميركيـة          

نشرها مركز راند لألبحاث تقوم على محاربة       

اإلسالم السياسي، بشقيه السلمي والجهـادي،      

باإلسالم التقليدي الذي تمثله تلك الفئة السلفية       

التي تحارب التسييس وتتحدث عن طاعة ولي       

  .  األمر بصرف النظر عن مواقفه

ذه المعطيات يبدو من الضروري     في ضوء ه  

القول إن موازنة المصالح والمفاسد ال زالت       

تستدعي إعادة الحالة اإلسالمية إلى سـياقها       

القديم من حيث التعايش بين مختلف القـوى        

والتيارات والرموز العاملة لإلسـالم ضـمن       

رؤية ال تخالف ثوابت الدين، حتى لو اختلفت        

  . في الفرعيات

كان الخالف يخرج الناس من     ولنتذكر أنه لو    

دائرة الفعل اإلسالمي لشطبنا العز بـن عبـد       

السالم وابن حجر والنووي وصـالح الـدين        

األيوبي ومحمـد الفـاتح وكـل األشـاعرة         

والماتريدية، فكيف حين يريد هؤالء تجـاوز       

الخالف في مسائل العقيدة إلى مسائل الفقـه        

وفرعياته، ومعها وسائل التعامل مع التحديات      

  التي تواجه األمة في الداخل والخارج؟

فال بد إذن من نهج جديد يؤسس لميثاق عـدم          

اعتداء بين العاملين لإلسالم، السيما في هـذه        

المرحلة الحساسة، وال بأس أن يرى كل فريق 

أنه األصوب عمالً واألنقى عقيدة واألقـرب       

للنبي عليه الصالة والسالم وأصحابه فقهـاً،       

الـنهج فسيـضيع الجهـد      وإذا لم يتوفر ذلك     

  .وتستنزف الطاقات في الصراع الداخلي

وال بد من محاوالت حثيثة يبـذلها العـاملون     

لإلسالم من الرموز والعلماء والجماعات كي      

يكون التعاون هو عنوان الجهد، وإذا لم يكن،        

 االبتعاد عن الصدام والتجـريح،      فال أقل من  

وفي أحوال العنف األعمى ال بد من النصيحة        

أيضاً حتى ال تستنزف األمة في صراعات ال        

  .طائل منها

الـسلفية  "كما أنه من المؤكد أن تعاون تيـار         

الذي يصعد بـشكل جيـد فـي        " اإلصالحية

السعودية والخليج، ممثالً في رموزه الكبـار       

العودة وسفر الحوالي   من أمثال الشيخ سلمان     

ونظرائهم في الكويت والخليج، مـع التيـار        

اإلخواني العريض، سيكون قادراً على إعادة      

التوازن إلى الظاهرة اإلسالمية، وذلـك مـن        

خالل إعادة بعض اللحمة إليها بعيـداً عـن         

الخالفات الجانبية في هذه المرحلـة البالغـة        

لة الدقة من تاريخ األمة، وقد يشكل منبر الحم       

العالمية لمقاومة العدوان الذي يتزعمه الشيخ      

  .سفر خطوة على هذا الصعيد

إن أهل السنة والجماعة هم فضاء واسع مـن         

القوى والتيارات والعلماء والدعاة والرمـوز،      

وليس من حق أحد أن يدعي احتكـار هـذه          



 التحدي الصهيوين            )٦-١١(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
 لكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         مركز ا٥١ من١٣                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

الصفة، أو إدعاء أنه وحده الفرقـة الناجيـة،         

ل كما قلنا،   وإال فإن النزيف الداخلي سيتواص    

وسيكون هؤالء كمن يضع الحب في طاحونة       

  . عدوه

بل إن ما يطمح إليه الكثيرون هـو تجـاوز          

الحوار والتعاون بين أهل الـسنة والجماعـة        

ليطال الشيعة أيضاً، ألن الصراع هاهنا أيضاً       

ال يفيد سوى األعداء، فيما يبقى من حـق أي          

أحد أن يبشر بفكرته وال يخشى عليها ما دام         

عتقد أنها األكثر صواباً واألقرب إلـى روح        ي

الدين كما أراده اهللا عز وجل، ولكن من دون         

الوقوع في مطب اإلقصاء والتكفير المباشـر       

  . وغير المباشر

  كاتب فلسطيني

علمنة اإلسالميين أو أسلمة 
 العلمانيين

 ٢٣/٥/٢٠٠٥ - الجزيرة نت – نبيل شبيب

ال ينقطع الجدل حول اإلشـارات األميركيـة        

واألوروبية بصدد حـوار مـع فريـق مـن          

اإلسالميين في البلدان العربيـة، واالسـتعداد       

المبدئي للقبول بتنظيماتهم طرفا فـي اللعبـة        

السياسية، بما في ذلك قابلية المـشاركة فـي         

ربط ذلـك  بالتنويـه بـالنموذج        السلطة، مع   

  . التركي وإمكانية تعريبه

وقد عزز هذه اإلشارات ما سبقها وواكبها من        

دراسات صادرة عن معاهد بحوث غربية، كما 

عززتها اتصاالت الحوار الجارية، السيما في      

  .الدوحة وبيروت

وأصبحت المواقف المبدئية من تلك اإلشارات      

يون أقرب إلى   ظاهرة للعيان إجماال، فاإلسالم   

التحفظ ما بين قبول حذر ورفض شكلي، وإن        

تجاوز بعض االتصاالت هذا الموقـف، أمـا        

األنظمة المعنية بتلك اإلشارات فـأقرب إلـى        

التعنت والتخوف علـى مـصيرها الـذاتي،        

وتبحث عن صيغة ما للتعامل مع األميركيين،       

  . وليس مع اإلسالميين داخل البالد

لغربية تطال التيـار    وال يخفى أن اإلشارات ا    

العلماني، وال يظهر ما يشير إلى تبـدل فـي          

المعالم المعروفة لمواقفه، فمن مـضى مـن        

القوميين مع اإلسالميين في حوار منذ سنوات       

ال ينتظر إشارات غربية بل بـات مـستهَدفا         

كاإلسالميين، وَمن تمـسك بعلمانيتـه تـشددا        

وازداد توغال في جوالت صـراع إعالميـة        

ما زال على ذلك، وهو ما يظهر مع        وفكرية،  

كل دراسة غربية أو تصريح غربي، إذا ألمح        

إلــى شــعبية التيــار اإلســالمي والتمييــز 

الموضوعي بين فصائله بدال من وضع الجميع       

  .في سلة التطرف والعنف

  فما المضمون؟.. عرض جاد

الدراسات الغربية تصنع طيفا واسعا لتصنيف      

ابيين وعلمانيين،  اإلسالميين ما بين كلمتي إره    

وكالهما وصف يتناقض ابتـداء مـع كلمـة         

إسالمي، واالقتراحات الصادرة فيها تؤكد أن      

دعوات الحـوار ال تعنـي القبـول بالتيـار          

اإلسالمي الوسـطي بمنطلقاتـه وتـصوراته       

وأهدافه، أو تقبل وجوده في مشاركة سياسـية        

غير مشروطة، وهـذا مـا تعنيـه اإلشـارة          

  . ذج التركيالمتكررة إلى النمو

والنقطة الحاسمة هنا هـي اشـتراط وجـود         

مرجعية علمانية من وراء حكم مدني وتعددية       

حزبية، بينما تبقى نقاط الحـوار اإلجرائيـة        
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متمثلة في ضمان ما يسمى المصالح الغربية،       

النفطية خاصة، ثم الموقف اإلسالمي من أصل       

الوجود اإلسرائيلي في فلـسطين أو المنطقـة        

موما، ويضاف إلى ذلك مـا بـات        العربية ع 

وهو دور اإلسالميين يطرح كأمر مفروغ منه، 

في مكافحة اإلرهاب تحت عنوان إسالمي، بل       

يعتبر هذا الـدور المـشهود فـي الماضـي          

والمطلوب في المستقبل، مقابل عجز األنظمة،      

هو العنصر الحاسـم فـي التحـول الغربـي         

  .الراهن

ـ . الخبير في الشؤون اإلسالمية أ     سام تمـام   ح

ينطلق من رصده لتراجع تركيـز المنظمـات        

اإلســالمية علــى قــضايا الفقــر والعدالــة 

 االجتماعية، وإعطاء األولوية لقضايا الحريات    

والحقوق السياسية، ليؤكد تقلص الهـوة بـين        

اإلسالميين والغربيين في حقبة العولمة علـى       

وجه التخصيص، وبالتالي االستعداد للتعامـل      

عالمية واالستثمارات الغربيـة    مع الشركات ال  

والحركة التجارية، بما يشمل قطـاع الـنفط        

  .الخام، بصورة ما ال تسبب األضرار للغرب

كما أن مجرى الحوار فـي قطـر يؤكـد أن           

الموقف اإلسالمي في القضية الفلسطينية يمكن      

أن يشكل عقبة كأداء، وهو ما انعكـس فـي          

 ولكـن استبعاد الموضوع في المؤتمر الثاني،      

االتصاالت مع منظمة حزب اهللا فـي لبنـان         

ومنظمة حماس الفلسطينية، ترجح أن الغربيين      

ال يستبعدون أن يكون التواصل مع اإلسالميين       

مدخال ال بد منه لالقتراب من حل ما للصراع         

  .العربي اإلسرائيلي عموما

فهل يمكن القول إذن إن المطلوب هو إيجـاد         

معظم فحسب؟  حلول عملية لإلشكاليات القائمة     

من يرى ذلـك ينطلـق مـن أن األولويـات           

األميركية تبدلت، فأصـبح عنـصر األمـن        

الداخلي في المقدمة، وأن هذا ما يستدعي أخد        

الدعوات الغربية إلى التغيير مأخذ الجد، وبما       

في ذلك دعـوات دعـم التيـار اإلسـالمي          

  ".المعتدل"

لكن هل ينتظر تحرك الـسياسات األميركيـة        

السياسات اإلسرائيلية الصهيونية في    المندمجة ب 

اتجاه يوصل اإلسالميين إلى السلطة، ويبـدل       

هل .. معايير الحوار الحالية، آجال أو عاجال؟     

يمكن الثقة إسالميا بانفتاح غربـي، أم يجـد         

اإلسالميون العرب أنفسهم يوما ما في موضع       

مشابه ِلما آل إليه حال منظمـات المجاهـدين         

  ..اي وزمرته؟األفغانية مقابل قرض

  اإلسالميون على محك العلمنة

إن استجابة اإلسـالميين للحـوار ال تعنـي         

بالضرورة الموافقة المسبقة على الشروط التي      

وفـق التنويـه بـالنموذج      -يمكن إعطاؤهـا    

وال تعني   عنوان علمنة اإلسالميين،     -التركي

هذه الكلمة علمنة اإلسالم نفسه، وهو مستحيل       

رغم طرح المصطلح منذ زمن بعيـد بـصيغ         

مختلفة، كما صدر عن لويس عوض ويصدر       

عن حسن حنفي أو عن محمد جمال بـاروت،       

على الساحة العربية، وكذلك عن جاك كيبـل        

الفرنسي ومعهد راند األميركي وسواهما فـي       

  .الساحة الغربية

اإلسالم تعنـي المـساس بثوابتـه       إن علمنة   

 ال  -سيان عمن تصدر  -الكبرى، وهذه خطوة    

يستطيع صاحبها كسب تأييد عامة المـسلمين،       

السيما جيل الصحوة، فمعظـم مـا يـرتبط          
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بالمصطلح ومقاصده يتناول أهـم المـسلمات       

  . التي تُعرف من الدين بالضرورة

ولئن سار على هذا الطريق تنظـيم إسـالمي         

ته سريعا، ويجد نفسه في غربة      فسيفقد مصداقي 

كالتي وجدت التنظيمات العلمانية نفسها فيها،      

وهذا بالذات ما يعطي قرار اإلسالميين تجـاه        

  . العروض الغربية أهمية خاصة

فاالستجابة التي تنشر انطباعـا عنـد عامـة         

المسلمين بقبول علمنة اإلسالم، تعرض التيار      

ر، اإلسالمي لالنحراف وموقعه الشعبي للخط    

وتتحول عروض الغرب لمشاركته في الحياة      

  . السياسية إلى ضربة سياسية قاضية

".. الفوضى الخالقـة  "وقد يلتقي مع ذلك تعبير      

وهو التعبير الذي يركز عليه أسـتاذ العلـوم         

حسن نافعة في حديث لـه عـن        . السياسية د 

األغراض األميركيـة مـن وراء التـصريح        

ردت علـى   والتلميح بصدد الحوار، والكلمة و    

لسان وزيرة الخارجية األميركية كونـدوليزا      

رايس في معرض ردها علـى مـن طـرح          

احتمال انتشار الفوضى السياسية من جـراء       

  . التحرك األميركي في هذا االتجاه

ويرى نافعة أن في الطرح األميركي تضليال،       

وأن االحتمال كبير لالنتقال من التركيز علـى        

الحـرب علـى    الوسائل العسكرية فيما سمي     

اإلرهاب، إلى استخدام الوسائل السياسية مـع       

عدم تغييب العنصر العـسكري تمامـا فـي         

مع بقـاء الحـصيلة     ،  "الحرب على االستبداد  "

واحدة، وهي الحفاظ علـى مثلـث الـصيغة         

األميركية، هيمنة على النفط الخام، وضـمانا       

ألنظمة ال تلحق الضرر بالمصالح األميركية،      

دة العـسكرية اإلسـرائيلية     وحفاظا على القاع  

  .متفوقة في المنطقة

فليس المهم تحريك اللعبـة الـسياسية تحـت         

عنوان التعددية والديمقراطية وما شابه ذلـك،       

وإنما المطلوب هو استغالل ما يتوقـع مـن         

الفوضى لترسيخ أسباب السيطرة والهيمنـة،      

وسيان بعد ذلك من يرحل عن السلطة ومـن         

  .ليهايبقى فيها، أو من يصل إ

  العلمانيون أمام قرار مصيري

ولميدالية العرض الغربي وجه آخر ال ينبغي        

إسقاطه من الحساب، فلخيبـة أمـل القـوى         

الغربية في األنظمة القائمة الموالية لها، وفـي        

اتها، تيارات تغريب علمانية مرتبطة بتـصور     

سبب يتعلق بعامل رئيسي، هو العجـز عـن         

تحقيق المصالح الغربية بـالمنظور الغربـي،       

والعجز في الوقت نفسه عن توفير اسـتقرار        

أمني يحول دون ما يسمى اإلرهاب، وذلك بعد      

أن بلغ التوغل األمني في الدولة مبلغه، فساهم        

في نشأة العنف وانتشاره، وساهم أيـضا فـي         

  .يبية، فبلغت مداها األقصىعزلة النخب التغر

إن المطلب الغربي بهذا المنظور أقرب إلـى        

 منه إلى علمنة    -ال العلمانية –أسلمة العلمانيين   

اإلسالميين، فهو يطالب األنظمـة والتيـارات       

العلمانية باستيعاب الوجود الـسياسي الفعلـي       

لإلسالميين في الـساحة، دون التخلـي عـن         

المفعول جزئيا أو   المرجعية العلمانية، السارية    

كليا، بديال عن سياسات اإلقصاء واالستئصال      

والقمع، قبل أن تصل التطورات إلى وصـول        

التيار اإلسالمي إلى الـسلطة بطريـق مـا،         

وبالتالي إلى رسوخ المرجعية اإلسالمية فـي       

الوقت نفسه، وليس هذا ما يرومه الغرب، وإن        
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كان حصيلة إصـالح وديمقراطيـة وحقـوق        

ميع ذلك مطروح غربيـا مـن       وحريات، فج 

  .منطلق مرجعية علمانية

ومن الضروري التنويه هنا بأن مسألة علمنـة      

اإلسالم أو اإلسالميين ال تدور في جوهرهـا        

حول المقولة الشهيرة بفصل الدين عن الدولة،       

التي كانت تعني في األصل فصل المؤسـسة        

الكنسية عن مؤسسة الـسلطة، ولـيس فـي         

  .شبيه بالكنيسة أصالاإلسالم مؤسسة دينية 

كما أنه ليس من النادر في الـدول العلمانيـة          

الغربية أن يجمع كثير من المسؤولين مناصب       

سياسية ودينية، إنما يكمن جوهر المشكلة في       

أن العلمانية بمسيرة الحداثة وما بعدها لم تعد        

إجراء شكليا في مجتمع يقوم على حكم مدني،        

وثقافيـة  بل أصبحت شاملة لميـادين فكريـة        

واعتقادية وأخالقية وقيمية، بغض النظر عـن       

  . صالحها وفسادها

ومن هنا يكتسب جوهر الطرح الغربي الراهن       

 صفة محاولة استيعاب اإلسالميين علمانيا، وال     

يشابه في ذلـك االحتـضان الغربـي لتيـار          

التغريب والعلمانية قبل عقود، ورغـم ذلـك        

اع فالطرح الجديد يمكن أن يكرر دورة الصر      

مجددا بأشكال جديدة، ما لم يتمكن أصـحاب        

الشأن من مختلف التيارات في المنطقة نفسها،       

من تجاوز أنفسهم، والوصول إلـى أرضـية        

مشتركة في المرحلة التاريخية الراهنة التـي       

يتعامل الجميع انطالقا منها مع الطرف الغربي 

على أنه طرف خارجي، استيعابه مرفـوض،       

القا مـن المـصلحة     واحتضانه مرفوض، انط  

الذاتية المشتركة، وليس من منظور رؤية كل       

تيار على حدة، لحجم ما يستفيد آنيا أو يتضرر         

آنيا، من خالل تعامله مع هذه القوة أو تلك من          

  .القوى الدولية

العروض الغربية مرتبطة على الدوام بمنظور      

مصالح غربية، وهو أمر بات معروفا للجميع،       

ان نظام أو التخلي عنـه،      وبتبدلها يأتي احتض  

ودعم تيار أو دعم سواه، وطرح مشروع اليوم        

ونقيضه غدا، وبعد ذلك فقـط يـأتي اختيـار          

العنــوان المناســب للمرحلــة، فتــارة هــو 

االستقرار، وتـارة التنميـة، وتـارة ثالثـة         

الديمقراطية، وهكذا دون االبتعاد عن محـور       

  .المصلحة الغربية وتحقيقها على الوجه األمثل

للحظة التاريخية الراهنة هي لحظـة تحـول        ا

غربي أوسع نطاقا من سواه، فهـو جـذري         

إذ ال يقتصر األمر على     ". إستراتيجية"بصبغة  

نظام، بل يشمل منظومة سياسية إقليمية قائمة،       

وال يقف عند حدود لعبة سياسية بين حـزب         

وحزب، أو سلطة ومعارضة، بل يصل إلـى        

طويلـة مـن    تحديد الموقف المستقبلي لفترة     

  . التيارات عموما

ينبغي على اإلسالميين الحذر في التعامل مـع        

العرض الغربي، وفي مقدمة جوانب الحـذر       

المطلوب أال يكون القـرار بمنظـور ضـيق         

ينحصر فيما يحقق المصلحة للتيار اإلسالمي،      

فتلك بداية انهيار مستقبلي، بل ينبغي أن يكون        

ا، بـسائر   بمنظور المصلحة العليا للبالد عموم    

ــعوبها   ــا وش ــا وتياراته ــكانها وطوائفه س

  .وحكوماتها، والعلمانيون جزء من ذلك

وينبغي على العلمانيين أيـضا، سـواء فـي         

السلطة أو خارجها، إعادة تقويم تعاملهم مـع        

العالقات بالغرب عموما، فال يكون التفاعل مع 

التحول الجاري بمنظور ما يمكن أن يفيـد أو         
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و ما بقي منها عبر العقود      ينقذ أوضاعهم هم، أ   

فلن يتحقق ذلك بالتسابق على تأييد      -الماضية  

 بل ينبغي أن يصدر القرار من منطلق        -أجنبي

المصلحة العليا للبالد عموما، بسائر سـكانها       

وطوائفها وتياراتها وشـعوبها وحكوماتهـا،      

  .واإلسالميون جزء من ذلك

ومن يدري، فقد يحقق العرض الغربي فائـدة        

إن لم تكن مقصودة، فيدفع الـسلطات       كبيرة و 

ومن هم خارجها، ويدفع التيارين الرئيـسيين       

المعنيين، إلى ردم الهوة القائمة والبحث عـن        

أرضية مشتركة، ال غنى عنها في التعامل مع        

قوى دولية، سـواء فـي طريـق المقاومـة          

لالحتالل واالستغالل أو في طريق التواصـل       

لح المتبادلة  الحضاري وتحقيق المنافع والمصا   

بما يحقق الخير لإلنسان واألمـن للبـشرية،        

ويضع حدا للتعامل فيما يشبه شارعا باتجـاه        

واحد، لحساب طرف واحد وعلـى حـساب        

ــر   .اآلخــــــــــــــــــ

 كاتب فلسطيني

نظرة ' ...حوار أمريكا مع المعتدلين '
 ...ظرات في الن

  
 مجلة العصر – هيثم بن جواد الحداد 

  ٢٦/٥/٢٠٠٥ –األلكترونية 

غبـة الحكومـة    ر"فيبدو أن ما ُأطِلق عليـه       

" األمريكية في الحوار مع اإلسالميين المعتدلين     

ومحط نظرات كثير من    " موضوع الساعة "هو  

المحللين والمفكرين اإلسالميين، وربما تطرق     

الحديث عن هـذه المبـادرة إلـى مواقـف          

الجماعات اإلسـالمية تجاههـا، وبـاألخص       

جماعة اإلخوان المـسلمين، فمـن مـتحمس        

  ،، ائفومشجع، ومن متوجس خ

لكن ثمة سمة غالبـة تظهـر علـى كتابـات          

وأرجو أن أكون مخطئا في تقديري      -الفريقين  

ــا  ــدي -له ــد العق ــاب البع ــي غي  أال وه

فـأكثر مـا    ...االستراتيجي عند كلتا الطائفتين   

اطلعت عليه من التحليالت، ال سيما تلك التي        

مجلـة  "عرضت من خالل هذا الموقع الموفق       

تأصـيلية اإلسـالمية    تغيب النظرة ال  " العصر

للصراع بين الغرب والشرق، بتسمية حديثة،      

بتعبيـر  " التوحيـد والكفـر   "أو الصراع بين    

، وربما أحدثت المصطلحات    "أصولي"إسالمي  

البراقة مثل الرغبة في إظهار التفهم لآلخـر،        

واالنفتاح على ثقافة الغرب، والتعقل، والفكر،      

وعدم الرغبة في إقـصاء القـوى الوطنيـة         

خرى، وفهم طبيعـة المتغيـرات، وإدراك       األ

قوانين اللعبة، ونحوها زخما فكريا يحول دون       

الرغبة في العودة إلى المصطلحات التقليديـة،       

وهو المقـصود   —وما تحمله من معان عقدية      

، كما يمنع من تبني قواعـد أصـولية         -األول

  ... لتحكم قوانين اللعبة

هل أمريكا جادة في حوراها مع مـا يـسمى          

باإلسالميين المعتدلين، و ماذا تريد من هـذا        

الحوار؟ سؤاالن هما لب القـضية، واإلجابـة        

عليهما توجه دفة كثير من اإلسـالميين عنـد         

  ... رغبتهم في الدخول في هذه المجازفة

وبعد استشراف لبعض جوانب هذه القـضية،       

يختم األستاذ محمود سلطان مقاله المعنون بـ       
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صاالت مع الغـرب    ات: إخوان مصر وسوريا  "

أحــسب أن : "بقولــه" أم تقــديرات واقعيــة؟

اإلسراف في تقدير حسن نية القوى الغربيـة،        

، تحتاج  "المعتدلين"في التعاون مع اإلسالميين     

إلى تريث وإعـادة مراجعـة، خاصـة بعـد          

الحوادث األخيرة التي يتعرض لها اآلن إخوان     

ــض   ــسعودية، وبع ــالحيو ال ــصر واص م

 الذي عادوا إلى بالدهـم      اإلسالميين السورين 

بعد العفو غير الرسمي الذي أصدره الـرئيس        

  " السوري بشار األسد

وكان األستاذ علي باكير أكثر جرأة في الطرح    

احذروا مـن أن    : لإلسالميين فقط "في مقالته   

يستغلّكم األمريكيون في الحـوار و التقـارب        

حينما ختمها بصيحة قويـة قـائال       " المزعوم

حذّر اإلخوان المـسلمين ومـن      وفي النهاية ن  (

يوصفون أيضا بالمعتدلين من خطـورة هـذا        

المنهج في حال ثبت أن لهم حوارا وتواصـال         

، )ال نشك نحن بذلك   (من هذا النوع مع أمريكا      

ونذكّرهم أنّهم سيكونون مجرد أداة فـي يـد         

األمريكيين يستعملونها كما يشاءون، في حين      

ل بل سيخسرون   أنّهم لن يكسبوا شيًئا في المقاب     

ما بقي لهم من مصداقية في الشارع المـوالي         

لهم، سيما أنهم خذلوا الـشارع والمناصـرين        

مرات عديدة في هالميتهم ومواقفهم المطّاطة       

جدا و في هذا شواهد تاريخية كثيرة في مصر         

  ". واألردن وليس آخرها في العراق

 إن  —والحقيقة كأني باألستاذ طارق ديلواني      

 قـد   —ف معه في بعض الجوانـب     كنت أختل 

ـ      عـرض  "اكتفى بتناول القضية بما يعرف ب

دون أن يبرز وبقوة مـا يعـرف ب         " وتحليل

والتي تتمثل عادة في بيـان      " شخصية الكاتب "

ترجيح واضح وصريح لرأي ما في القـضايا        

  .. الخالفية

وما هم إال   -لكني أعتب على هؤالء األفاضل      

 أنموذج لـشريحة واسـعة مـن المفكـرين        

 تحييد التأصيل الشرعي لهذه القضية      -والكتاب

الخطيرة، ذلك التأصيل الذي ال بد أن يجمـع         

النصرانية "بين البعد الديني التاريخي للطبيعة      

وقد عقـب   -وليس مجرد النصرانية    " الغربية

أحد االخوة بأن النجاشي كان نصرانيا، لكـن        

ملك "النبي صلى اهللا عليه وسلم امتدحه بقوله        

 وبين النفسية النـصرانية     -"  عنده أحد  ال يظلم 

الناتجة عن الكفر بألوهية الرب جـل وعـال،         

وما يتبع ذلك من آثار عدم اإليمـان بعلـوه،          

وقهره، وعلمه، وحكمته، ثم االستنكاف عـن       

الخضوع له، والـذل لعظمتـه، واالستـسالم        

  . لسلطانه، وتشريعه

ولم تعد بعض المصطلحات العقدية التقليديـة       

ة مقبولة في أكثر كتابـات شـرائح        تجد مساح 

واسعة من المفكرين الذي ال يحسبون أصـال        

على التيار العقالني العصراني، فمصطلحات     

كـالوالء والبـراء، والكفـر      " تقليدية"شرعية  

واإليمان، والحق والباطل، تالشى ظهورهـا      

كعبــارات ذات دالالت عقديــة فكريــة   

دي استراتيجية، األمر الذي غيب االرتكاز العق     

  .. في كثير من األطروحات

فنحن بحاجة ملحة إلى دراسات علمية جـادة        

الستقراء تلك النفسية الدينية الغربيـة، ومـا        
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تحمله من تناقضات، وما تدعيه من قيم، فـي         

ظل تفسير منطقي مقبول لكل ما قام و يقـوم          

به الغرب، منذ عهد االمبراطورية الرومانيـة       

 الدراسـات   ثم اعتماد هـذه   ...إلى يومنا هذا    

كعنصر مؤثر في الحكم على الموقف من كل        

ما يتصل بالغرب، ومن أولـه هـذا الحـوار          

  . المزمع القيام به

لكن لم ال يكون لنا نهج في البحث والنظر نابع 

من تأمل قول اهللا جل وعال، وهو يحدثنا فـي          

آيات محكمات عن الطبيعة النفسية، والعقدية،      

خالقهم واألعلم  والتاريخية ألهل الكتاب، وهو     

َيا َأهَل الِْكتَابِ ِلَم تَلْبِسوَن الَْحقَّ بِالَْباِطـِل        (بهم  

  } ٧١:آل عمران{َوتَكْتُموَن الَْحقَّ َوَأنتُم تَعلَموَن 

لقد تناولنا بالنقد جماعة اإلخـوان المـسلمين،        

وكان مـن ضـمن مرتكـزات ذلكـم النقـد           

ن التي اتصفت بها جماعة اإلخوا    " البراجماتية"

في بعض المواقـف، وفـي ظنـي أن هـذه           

البراجماتية نتاج طبيعي لتحييد البعد العقـدي       

من ساحة المواجهة، مـع تغييـب التنظيـر         

األصولي الشرعي عـن ضـبط كثيـر مـن          

التحركات السياسية، وأخاف أن نقـع ونحـن        

نشخص الداء ونصف الدواء في نفس المستنقع       

اآلسن من الحراك الفكري السياسي المعـزول       

  . عن صفاء العقيدة ووضوح النهج اإلسالمي

-٢-  

وأحسب وأنا أعيش هذه األيام في بؤرة مـن         

أهم بؤر الفكر الغربي النصراني، لنـدن، أن        

لدينا نقصا حادا في الدراسات االسـتراتيجية       

على عكس مـا لـديهم      -التحليلية عن الغرب    

 فأين تلك الدراسات التي تستكنه سـبب        -عنا

 لإلسـالم، وسـبب     -مكنظـا -عداء الغرب   

  .  عن اإلسالم؟-كأفراد -إعراض الغربيين 

وفي ظني أن اهللا جل وعال أراحنا من عنـاء          

َولَن تَرَضـى َعنـَك     (هذا كله يوم أن قال لنا       

         قُـْل ِإن مَوالَ النََّصاَرى َحتَّى تَتَّبَِع ِملَّتَه ودالَْيه

هَواءهم َبعَد  هَدى اللِّه هَو الْهَدى َولَِئنِ اتََّبعتَ أَ      

           الَِّذي َجاءَك ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللِّه ِمن َوِلـي

لكن قد يقـول    } ١: سورة البقرة { َوالَ نَِصيرٍ   

قائل نحن بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية       

جادة الستكناه أسباب هذا العداء األصيل مـن        

الغرب لكل ما هو إسالمي، حتى يتفق النقـل         

وال أقصد هنا   —فيزداد النقل حجة    مع العقل،   

أن يزداد القرآن ثبوتًا فمعاذ اهللا أن يكون هذا،         

، -ولكن المقصود هنا داللة النقـل والقـرآن       

ويزداد العقل بصيرة، ويـزداد الـذي آمنـوا         

  . إيمانا

وثمة مالحظة أخرى قد يكون إقحامهـا هنـا         

مناسبا، إذ أن تغييب النص الـوحيين الـذي         

راني في حربه وإلغائـه     يستميت الغرب النص  

من حياة المسلمين، قد بلغ مدى عنـد بعـض          

المفكرين اإلسالميين يدق نـاقوس الخطـر،       

ووقع بعضنا في الفخ دون أن يشعر، فال تكاد         

ترى للنص دور في التأصيل، وال التنظيـر،        

فلننتبه، حتى ال نغرق ونحـن ال       ، وال التحليل 

  .. نشعر 

ت تغييرا  كذا، وأحسب أن أحداث سبتمبر أحدث     

وبالمناسبة كنـت   -جذريا في الفكر اإلسالمي     
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قد طالبت، وها أنا ذا أطالـب مـرة أخـرى           

بمشروع لرصد تطور الفكر اإلسـالمي بعـد        

، فقبل تلك األحداث كنا نعتمد      -أحداث سبتمبر 

كثيرا على نظرية المؤامرة في تفسير عالقـة        

الغرب ومواقفه منا، وكنا نعبـر عـن هـذه          

 مختلفة، فتـارة نقـول إنهـا        النظرية بأشكال 

الماسونية التي تحكم العـالم، أو الـصهيونية        

لكننا لم نعد نرى لهـذه      ، السرية، أو نحو ذلك   

المصطلحات حضورا في أطروحات ما بعـد       

الحادي عشر من سبتمبر، فهل ثمـة رصـد         

لهذا؟، وهل ثمة تفسير لهذا؟ ومن قبل ومـن         

بعد، هل هو اتجاه صحيح؟ وهل ألغى الغرب        

  ا األسلوب فعال؟ هذ

أقول ذلك وأنا على قناعة تامة بـأن الغـرب          

( اليوم هو الغرب األمس الذي قال اهللا لنا فيه          

َوقَالَت طَّآِئفَةٌ مِّن َأهِل الِْكتَابِ آِمنُواْ بِالَِّذَي ُأنزَِل        

        واْ آِخـَرهَه النََّهارِ َواكْفُرَعلَى الَِّذيَن آَمنُواْ َوج

 جِعَير مَوالَ تُْؤِمنُواْ ِإالَّ ِلَمن تَبِـَع      } ٧٢{وَن  لََعلَّه

  وهم أنفسهم أهل الكتاب    ) آل عمران ... ِدينَكُم

قُْل َيا َأهـَل الِْكتَـابِ ِلـَم        (الذين قال اهللا فيهم     

تَكْفُروَن بِآَياِت اللِّه َواللّه شَهِيد َعلَى َما تَعَملُوَن        

}٩٨ {     دَل الِْكتَابِ ِلَم تَصوَن َعن َسبِيِل   قُْل َيا َأه

اللِّه َمن آَمَن تَبغُونََها ِعَوجا َوَأنتُم شَُهَداء َوَمـا         

َيا َأيَهـا الَّـِذيَن     } ٩٩{اللّه بِغَاِفٍل َعما تَعَملُوَن     

آَمنَُواْ ِإن تُِطيعواْ فَرِيقًا مَِّن الَِّذيَن ُأوتُواْ الِْكتَاَب        

 وإال}١:آل عمران {َن  َيردوكُم َبعَد ِإيَماِنكُم كَاِفرِي   

يكن ذلك كذلك لبين اهللا لنا مناطًا للفرق بـين          

نصارى األمس، ونصارى اليـوم، حتـى ال        

ثم إن القـرآن،    ... نعمل بنص في غير محله      

وهو كالم الخالق البارئ، أصـٌل وتأصـيل،        

والخروج عن األصل ال يـسوغ إال بأصـل         

مثله، فلنأت بأصل آخر يبين لنا أن ثمة نيـة          

راء رغبة أمريكا فـي الحـوار مـع         حسنة و 

  اإلسالميين المعتدلين 

حق االنتفاع .. اإلسالميين" فزاعة"
 ينتقل لواشنطن

 إسالم أون الين  -  ** عبد الرحيم علي

٩/٤/٢٠٠٥ 

 بوش أصـبحت    يبدو أن إدارة جورج   

تميل أكثر لتبني توجه يدافع عنه بقوة جناح        

داخل اإلدارة األمريكية ويسعى منذ أحداث      

 إلقناعهـا   ٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر     

بجدوى الحوار مع اإلسالميين المعتدلين في      

منطقة الشرق األوسط وفـي القلـب منهـا         

المنطقة العربية، بل واستخدامهم كحائط صد      

اب الغاضـب الـساعي     في وجه فلول الشب   

لالنضمام إلى التنظيمات التي تعتمد العنـف       

المسلح، وانطالقا من هذا التوجه، يبدو أيضا     

أن اإلدارة األمريكية تريد تحريك الحـوار       

مع اإلسالميين من مربع السرية الذي ظـل        

يتحرك خاللـه طـوال الـسنوات الـثالث         

السابقة، إلى مربع العالنية إلكسابه الشرعية      

ة إلتمام ما يطلق عليه أنـصار هـذا         الالزم

 ".الصفقة الكبرى"التوجه 

وكانت العديد من الرسـائل المبطنـة       

والمكشوفة قد انهالت مؤخرا على المنطقـة       

من قبل جميع المسئولين األمريكيين لتعكس      

هذا التوجه اإلستراتيجي األمريكي الذي بدا      

محيرا للعديد من األطراف، وبصفة خاصة      

بيـة المعروفـة بـصداقتها      نظم الحكم العر  
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التقليدية للواليات المتحدة، وفـي مقـدمتها       

النظامان المصري والسعودي اللذان كانـا      

حتى وقت قريب يلوحان للغرب بـدورهما       

ـ   اإلسـالميين، فـإذا    " فزاعة"في التصدي ل

بالورقة ذاتها تنتقـل هـذه المـرة أليـدي          

واشنطن التي باتت توظفها ضـد األنظمـة        

  !.العربية

زيرة الخارجية كوندوليزا رايس    فمن و 

ريتشارد هـاس مـدير إدارة      " المنظر"إلى  

التخطيط السياسي بـالوزارة نفـسها، راح       

الجميع يؤكدون في األسابيع القليلة الماضية      

أن الواليات المتحـدة ال تخـشى وصـول         

تيارات إسالمية إلى السلطة لتحـل محـل        

تتـسبب  "األنظمة القمعيـة العربيـة التـي        

، "األفواه في اندالع أعمال اإلرهاب    بتكميمها  

شريطة أن تصل عن طريق ديمقراطي وأن       

  .تتبنى الديمقراطية كوسيلة للحكم

وقد اعتمد هـذا الجنـاح فـي اإلدارة         

األمريكية في صراعه مـع بـاقي أجنحـة         

الداعمة لألنظمـة الحاكمـة فـي       -اإلدارة  

جماهيريــة "مواجهــة مــا أطلــق عليــه 

عـدد مـن     على اسـتعراض     -"اإلسالميين

المتغيرات رأوها تصب في صالح اعتمـاد       

خيارهم بالبدء فورا بالحوار مع اإلسالميين      

  :وهيالمعتدلين 

 فشل األنظمة العربية فـي كـبح        -١

جماح اإلسالم السياسي في العقد القادم، على       

 عكس ما حدث في تسعينيات القرن الماضي      

، فهذه األنظمة إن ظلت سلطوية،      )العشرين(

ضغوط الدفع نحو الديمقراطية،    فستعاني من   

وإن صارت ديمقراطيات مبتدئة وضـعيفة،      

فستعاني من نقص القدرات الالزمة علـى       

  .التطور والتعايش في ظل التحديات الجديدة

 سيبقى اإلسالم السياسي في الغرب      -٢

خيارا متاحا أمام المهاجرين المسلمين الذين      

على الرغم من كـونهم منجـذبين لحيـاة         -

الرفاهية الغربية ولفـرص العمـل    الرخاء و 

 يشعرون بالغربة والوحـشة وسـط       -هناك

الثقافــة الغربيــة التــي تنــاقض ثقــافتهم 

لذا فإن أكثر التخوفات تنبع مـن       . اإلسالمية

قدرة اإلسالم السياسي على حشد الجماعات      

اإلثنية والقومية المحبطة، وتفعيلها لخدمـة      

يام ومن هنا فال يمكن بحال استبعاد ق     . أهدافه

اإلسالميين السياسيين بخلق سلطة لهم عابرة      

  .لجميع الحدود القومية

 أن العوامل الرئيسية التي أنتجـت       -٣

على -وأفرزت اإلرهاب الدولي لن تكشف      

 أي عالمات أو مؤشرات     -امتداد العقد القادم  

 .على انتهائها أو حتى اقترابها من االنتهـاء       

فشبكات االتصاالت العالمية سـهلت علـى       

سالميين إحياء هويتهم، ونشر أفكـارهم      اإل

الراديكالية ليس فقط فـي ربـوع الـشرق         

األوسط، بل امتد ذلك إلى جنـوب شـرق         

حيث .. آسيا، وآسيا الوسطى، وغرب أوربا    

لم تكن حتى عهد قريب تتمتع الهوية الدينية        

وقد صاحب هـذا اإلحيـاء      . بقوة واضحة 

اإلسالمي تضامنا واسعا وتالحما صادقا من      

ومـا زالـوا    - المسلمين الذين وجـدوا      قبل

 أنفسهم في حروب طاحنة، تتـسم       -يجدون

بالكفاح الوطني أو الـسعي نحـو تقريـر         
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المصير، مثل مسلمي فلـسطين والشيـشان       

والعراق وكشمير وجنوب تايالنـد، كـذلك       

وجد هذا اإلحياء تضامنا من قبل المـسلمين        

الذين يعيشون تحت وطأة استبداد حكوماتهم،    

  .، وعدم فعاليتهاوفسادها

مـن قبـل    " القاعدة" تجاوز تنظيم    -٤

جماعات إسالمية مسلحة أخرى بحلول العقد      

مع احتماالت قيام حركات إسـالمية      القادم،  

 -"القاعدة"تتقارب فكريا وعمليا مع     -كبرى  

بااللتحام مع الحركات المحليـة المنـشقة،       

األمر الذي يشكل خطرا جسيما على األمن       

  .العالمي

اإلسالميين المعتدلين وبخاصة    أن   -٥

التنظيمات ذات الشعبية في المنطقة العربية      

هي التي تستطيع القيام بدور حائط الـصد        

الذي يقوم بامتصاص ومنع تدفق العناصـر       

اإلسالمية الشابة والساخطة نحو التنظيمات     

اإلرهابية أو الجيل التالي للقاعدة المتوقـع       

  .ظهوره في العقد القادم

هذه التنظيمات محـدودة     مطالب   -٦

وهي دائما ما تركز على حقها في المشاركة        

في السلطة في بلدانهم نظرا لتمتعها بالثقـل        

الجماهيري الذي يؤهلها لذلك، ومن هنا فإنه       

بإمكان الواليات المتحدة عقد صفقة كبيـرة       

معهم تحقق أغراض كل األطـراف دفعـة        

  .واحدة

  "الفزاعة"خيار الحوار مع 

عربي كبير طلب عدم    وكشف مسئول   

الكشف عن هويته أن محاوالت هذا الجناح       

إلقناع اإلدارة األمريكية بوجهة نظره مرت      

  :بعدة مراحل أساسية

 مرحلة الحوار غير المعلـن      -األولى

في معظم األحوال مع اإلسالميين أنفـسهم       

والتي استغرقت ثالثة أعـوام بـدأت بعـد         

 ٢٠٠١أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر        

 وامتدت حتى وقت قريـب، جـرى        مباشرة

فيها حـوارات بـين مـسئولين أمـريكيين         

وإسالميين من كل مـن مـصر والكويـت         

  .واألردن وفلسطين

 مرحلــة البحــث وتحليــل -الثانيــة

المعلومات، التي قام بها عدد مـن مراكـز         

الدراسات األمريكية المتخصصة فـي هـذا       

الشأن، والتي أكدت كافة نتائجها ضـرورة       

الخطوة على وجه السرعة، قبـل  القيام بتلك  

  .استفحال األزمة

 فشل اإلدارة األمريكية منـذ      -الثالثة

 في إقناع األنظمة فـي      ٢٠٠١ سبتمبر   ١١

عدد من البلدان العربية الكبرى بينها مصر       

والسعودية بضرورة استيعاب هذه التيارات     

اإلسالمية المعتدلة ضـمن سـياق عمليـة        

يـث  إصالح ديمقراطي حقيقية وشـاملة بح     

  .تكون واضحة المعالم واألهداف

 بطء مسار اإلصالح في تلك   -الرابـع 

البلدان وبخاصة مصر والسعودية، األمـر      

الذي دفع في سياق تبنـي الخيـار اآلخـر          

المتمثل في الحـوار المباشـر مـع تلـك          

  .التيارات
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 استطالعات الرأي الـسرية     -الخامس

التي قامت بها عدد من المراكـز البحثيـة         

واشنطن في البلدان العربية، والتي     الموالية ل 

أكدت على فوز اإلسالميين في أي انتخابات       

حرة ونزيهة، األمر الذي دعم أيضا التوجه       

المنادي بضرورة الحوار مع القوى القادمة      

في محاولة لفتح صـفحة جديـدة لـصالح         

  .الطرفين

 النجـاح النـسبي لتجربـة       -السادس

 شـيعية فـي   (إشراك قيادات وتيارات دينية     

 في العملية السياسية العراقية التي    ) معظمها

رسمتها الواليات المتحدة وموافقـة اإلدارة      

األمريكية على القبول بحكومة عراقية ذات      

خلفية دينية طالما أنها لن تضر بالمـصالح        

  .األمريكية في المنطقة

  الهدف.. النموذج التركي

كل هذه العوامل أسرعت بالدفع بخيار      

ميين المعتدلين في المنطقة    الحوار مع اإلسال  

العربية إلى المقدمة، ولكن يبقـى الـسؤال        

أي نوعية مـن اإلسـالميين يريـد        : األهم

األمريكان؟ وهل هذا التوجه إسـتراتيجي أم       

  .تكتيكي؟

نموذج حزب العدالة والتنمية التركـي      

بزعامة رجب طيب أردوغان، في طبعتـه       

العربية، هو مـا تحلـم اإلدارة األمريكيـة         

، ولكي يحدث هـذا     ده في هذه المنطقة   بتسي

يجب أن يأخذ الحوار القادم بين األمريكـان        

واإلسالميين خطوات طويلة ربما تصل إلى      

سنوات أخرى إضافية حتـى تتحقـق كـل         

التعديالت المطلوبة التي تهيئ تلك التيارات      

للقيام بالدور المطلوب منها، مـن منظـور        

و واشنطن، في حماية المصالح األمريكيـة أ      

على األقل التقليل من حدة مشاعر الكراهية       

والعداء لسياسات الواليـات المتحـدة فـي        

  .المنطقة

ومن البديهي أن نستنتج مما تقدم أنـه        

تطويـع اإلسـالميين    (إذا كانت هذه العملية     

-ستستغرق فترة ليست بالقصيرة     ) أمريكيا

خاصة أنها ستصطدم بعقبة عويصة يفترض      

التطويع هذه، أال   أنها ستقف في وجه عملية      

وهي االنحياز األمريكي للمحتل اإلسرائيلي     

  فإن ثمة هدفا أو    -ناهيك عن احتالل العراق   

أهدافا أخرى غيـر مباشـرة تكمـن وراء         

ترويج اإلدارة األمريكية لهـذه المؤشـرات       

على االنقـالب فـي إسـتراتيجيتها تجـاه         

  .اإلسالميين في هذا التوقيت

كيـة  ظني أن رسـائل اإلدارة األمري     

وتصريحات رايس وهيس موجهة في المقام      

األول للحكومات العربية وليس لإلسالميين،     

بل ويمكن القول أيضا وبقليل من المغـامرة        

التحليلية يمكن الجزم بأنها رسائل مزدوجة      

موجهـة إلــى الطــرفين فــي آن واحــد،  

فاألمريكان لن يخسروا شيئا إذا ألقوا بحجر       

 المنطقـة   في بحيرة السياسة الراكـدة فـي      

العربية وبخاصة فـي دول مثـل مـصر         

والسعودية، وراهنوا على حصانين بدال من      

حصان واحد وعمدوا إلى تخويف أحـدهما       

باآلخر وجعل االثنين في حالة من اللهـاث        

المــستمر مــن أجــل كــسب المــصداقية 

  .األمريكية
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فواشنطن من جهـة تـدفع األنظمـة        

الحاكمة إلى مزيد من اإلصالحات لمواجهة      

التيـار اإلسـالمي    (أزق االستعانة باآلخر    م

اإلسـالميين  " فزاعـة "وهكذا فإن   ) المنافس

التي ظلت تلوح بها األنظمة العربية لتخويف 

إلى " المتطرفين"الغرب من عواقب وصول     

الحكم على مـصالحه، أعـادت واشـنطن        

توظيفها ولكن هذه المـرة ضـد األنظمـة         

  .نفسها

ومن جهة أخرى فإن واشنطن تـسعى       

 هذا التكتيك إلغراء الحركات اإلسالمية      من

المعتدلة في المنطقـة بإدخـال تعـديالت        

جوهرية على بنيتها الفكرية والتنظيمية سعيا      

نحو تحقيق حلمها في إيجاد طبعة عربية من        

حزب العدالة والتنمية التركي تتداول معـه       

األنظمة الحاكمة وحلفاؤها السلطة في هـذه       

ى عملية التبـادل    البلدان التي لم تتعرف عل    

  .من قبل

وستستمر هذه الرسائل أو قل اللعبـة       

األمريكية حتى تستقر األوضاع في المنطقة      

وتنتقل الكرة من قدم إلى قدم داخل ملعـب         

ولكن هل أدخل   السياسة العربية في سالسة،     

األمريكان ضمن حساباتهم مـا يمكـن أن        

أو العنيـف؟   " اللعـب الخـشن   "نطلق عليه   

 يمكن أن تدفع هذه السياسة      بمعنى آخر، أال  

األوضاع في المنطقة إلى فوضى ال يحمـد        

عقباها؟، هذا ما سـتجيب عنـه تطـورات         

األوضاع في المرحلة القادمة، وبخاصة في      

  .العراق ولبنان ومصر والسعودية

 
 

صدام .. أميرآا واإلسالم السياسي
 الثقافات أم صدام المصالح؟

 الجزيرة نت -خدمة كامبردج ريفيوز

٣/١٠/٢٠٠٤ 

أستاذ العالقـات الدوليـة     -يقدم فواز جرجس    

ودراسات الشرق األوسط في جامعـة سـارا        

 في هذا الكتـاب أفـضل       -لورانس بنيويورك 

قراءة شاملة ووافية ومعمقة للنظرة األميركية      

وعالقة هـذه النظـرة     ، إلى اإلسالم السياسي  

بتعقيدات صياغة السياسة الخارجية األميركية     

اصر الداخلـة فـي تكـوين       بشكل عام والعن  

وتبدو قراءة هذا الكتاب . وصياغة هذه السياسة

شرطا أساسيا لفهم دينامية صـناعة الـسياسة        

الخارجية األميركية تجاه الـشرق األوسـط،       

وخاصة المتعلق منها بتفكيك تـداخل البعـد        

، العقدي الثقافي مع البعد البراغماتي السياسي     

وعلى وجـه التحديـد فـي حقـب اإلدارات          

  .األميركية المتأخرة

 
 غالف الكتاب

  :اسم الكتاب= 

صدام الثقافات ..  أميركا واإلسالم السياسي 

  أم صدام المصالح؟

   فواز جرجس :المؤلف= 
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  ٢٨٢ :الصفحات عدد=

  ١٩٩٩ /األولى: الطبعة= 

   بريطانيا-مطبعة جامعة كمبردج :الناشر= 

وبهذا فإن األطروحة األساسية فـي الكتـاب        

 المبادئ والمصالح -أو تعارضية-تعالج ثنائية 

في السياسة األميركية تجاه اإلسالم السياسي،      

كانت األيدولوجيا تتحكم فـي تـشكيل        وإذا ما 

اسة أم أن   التوجهات األساسـية لتلـك الـسي      

  .المصالح هي التي تملك ناصية اإلدارة

ولتحليل عناصر هذه األطروحة يعمد جرجس      

إلى تشريح اإلطار الثقافي للسياسة الخارجيـة       

مستعرضاً وجهات النظـر    ، للواليات المتحدة 

وكـذا  ، أو أصحاب نظرية المواجهة   ، العدائية

أو أصحاب نظرية   ، وجهات النظر االحتوائية  

العقـل  "ثم ينفذ إلى عمق     . تواءالتوافق واالح 

ليرصد أين يقع اإلسالم والمسلمون     " األميركي

وكيف يتكون اإلدراك األميركي ، في هذا العقل

وبعد التمهيد النظري هذا    . تجاه اآلخر المسلم  

يأخــذ المؤلــف بتفــصيل حــاالت اإلدارات 

، جيمـي كـارتر   "األميركية لكل من الرؤساء     

ب، وبيـل   وجورج بوش األ  ، ورونالد ريغان 

وسياسة كـل إدارة تجـاه اإلسـالم        " كلينتون

السياسي في ضوء األحداث التي عاصـرتها،       

وذات العالقة بحركات اإلسالم السياسي فـي       

ثم يطبق جـرجس اإلطـار      . الشرق األوسط 

التحليلي الذي بناه على الحاالت اإلسالمية في       

منهيـاً كـل    " إيران والجزائر ومصر وتركيا   "

 واقتراحات تنزع فتيـل     فصل بتقديم توصيات  

العداء األيدولوجي، وتدفع بالعالقة الثنائية إلى      

  . مربعات المصالح

النتيجة األساسية التي يتوصل إليها المؤلـف       

هي غياب سياسة أميركية شاملة ومتكاملة تجاه 

الحركات اإلسالمية رغـم ادعـاءات بعـض        

 المسؤولين األميـركيين بوجـود مثـل هـذه        

 هذا األمر إلى ثالثة     ويعزو جرجس . السياسة

   :أسباب

  

أن إدارات كـل مـن كـارتر         :السبب األول 

، وبيل كلينتون ) األب(وريغان وجورج بوش    

افتقـدت وجـود    ، وكذا اإلدارات السابقة لهـا    

سياسة خارجية بشكل عام ذات رؤية شـاملة        

فضالً عـن أن    ، ومتماسكة تجاه العالم بأكمله   

 أو  تمتلك نظرة متماسكة تجاه الشرق األوسط     

فعلى رغم هوس هـذه     . اإلسالم السياسي فيه  

ذي " نظام عـالمي جديـد    "اإلدارات بصياغة   

إال أن  ، مفاهيم ومـضامين مختلفـة وغائمـة      

السياسة الخارجية ظلت محكومة بالمـصالح      

ــضيقة  ــة الــ ــة األميركيــ   . القوميــ

  

هو أن كبار الالعبـين فـي        :والسبب الثاني 

 مـن   الخارجية األميركية في السنوات األخيرة    

أمثـال جــيمس بيكـر، ووارن كريــستوفر،   

ومادلين أولبرايـت، فـضلوا التعامـل مـع         

الموضوعات السياسية العملية وليس النظريـة      

مثل البعد الثقافي في العالقـة مـع        ، المجردة

  . اإلســـالم والمـــسلمين وغيـــر ذلـــك

  

في غياب سياسة أميركيـة      السبب الثالث أما  
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ا يرى  بحسب م -متكاملة عن اإلسالم السياسي     

 فيتمثل في القناعة األميركيـة بـأن        -جرجس

الحركات اإلسالمية مختلفـة عـن بعـضها        

وتعبر كل منها عن    ، وغير متجانسة ، البعض

انعكاس لظروف خاصة بها في هذا البلـد أو         

ذاك، ولهذا فإنه من غيـر العملـي صـياغة          

سياسة موحدة تجمع الطيف غيـر المتجـانس        

والـرأي   .لإلسالم السياسي في نظرة واحـدة     

الغالب في دوائر صناعة القرار األميركي هو       

التعامل مع هذه الحركات كل على حدة، وفي        

ضوء تحليل مواقفها وبرامجها العملية أكثـر       

   .من الوقوف عند أقوالها وبياناتها

برغم ذلك فإن األمر الذي يالحظه جرجس هو 

وجود تناقض في السياسة الخارجية األميركية      

لسياسي، حيث تنحـرف هـذه      تجاه اإلسالم ا  

السياسة عن النظرة إلى اإلسالميين في ضوء       

بل تشكل مواقفها تجاههم    ، تصرفاتهم وأفعالهم 

نتيجة لتحيزات غير موضوعية، وحيث يبرز      

فمـن  ، في الخطاب األميركي دعوة متناقضة    

ناحية هناك التحذير من اقتراب اإلسالميين من    

طر السياسة خشية ما قد يأتي معهم من مخـا        

وهناك بالتوازي الحديث   ، للمصالح األميركية 

الودي عن البعد القيمـي الـذي تمثلـه هـذه           

  .الحركات في الدعوة إلى األخالق والفضائل

وإذا وضعنا هذا الخطاب في إطـار أوسـع         

عناصره الدعوة األميركيـة التقليديـة لتبنـي        

الديمقراطية وحقوق اإلنسان يتبدى لنا التناقض      

  وكما يالحظ جرجس بحـق      .بشكل أكثر جالء 

فإن السياسة األميركية في الشرق األوسط في       

حقبة ما بعد انتهاء الحرب الباردة لم تتغير في         

جوهرها، وبقيت حبيـسة حـسابات األمـن        

والمصالح القومية واإلستراتيجية األميركيـة،     

ولم تكن مضامين الخطاب األميركـي بـشأن        

نوية الديمقراطية وحقوق اإلنسان إال عناصر ثا     

  .ودعائية في تلك السياسة

وعند التدبر في الـوزن واألثـر اإلجمـالي         

للعناصر المختلفة في تكوين السياسة األميركية      

يـستنتج  ، تجاه اإلسالم السياسي بشكل عـام     

جرجس أيضاً أن العناصر الثقافية والتاريخية      

والنظرة المسبقة لإلسالم ال تملك أوزاناً مؤثرة       

وينسب . اسية واألمنية في وجه الحسابات السي   

لعدد من المحللين األميركيين القـريبين مـن        

صناعة القرار القول بأن الرئيس بيل كلينتون       

 ليس مهتماً باإلسالم وال     -على سبيل المثال  -

بل مهتم بما قد تـشكله الحركـات        ، بما يعنيه 

  . اإلسالمية من خطر على المصالح األميركية     

  

مـيش دور   والواقع أن إطالقية جرجس في ته     

العناصر الثقافية والنظرة األميركية والغربيـة      

 .المتجذرة لإلسالم والمسلمين تستوجب التوقف    

صحيح أن النظرة العدائية الغربية المختزنـة       

في المخيلة الجماعية ال تظهـر عيانـاً فـي          

لكنها تشكل في الوقـت     ، الدبلوماسية الناعمة 

نفسه أرضية فكرية غير مباشرة، بل وأحيانـاً        

ولعـل  . ير واعية تؤثر في صناعة السياسة     غ

أفضل دراسة أميركية فـي هـذا المـضمار         

رصدت عمق النظرة األيدولوجية األميركيـة      

تجاه العرب واإلسالم بشكل عام والفلسطينيين      

بشكل خاص، هي دراسة كاثلين كريستيـسون       
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التصورات عن فلسطين وأثرها فـي      "بعنوان  

". األوسطسياسة الواليات المتحدة في الشرق      

ففي دراستها تلك تثبت كريستيـسون أن مـا         

تراكم من نظرة مسبقة وتقليدية إنما هو خليط        

من األيـدولوجيا وعناصـر مـن المـسيحية         

اليهودية تجاه فلسطين والشرق األوسط تشكل      

 في نهاية األمر خلفية صلدة لدى الرأي العـام        

وصناع القرار سواء بـسواء فـي الواليـات         

  . المتحدة

جـرجس بـأن اإلدارات األميركيـة       يجادل  

رفضت مقولة صراع الحضارات التي صكها      

مدلالً على ذلـك بـأن      ، صاموئيل هانتنغتون 

التعليل الرسـمي األميركـي لـصعود تيـار         

الحركات اإلسالمية يحوم حول أسباب الضنك      

االقتصادي والمعيشي الذي تتعرض له البلدان      

وأن ذلك الصعود لـيس     ، العربية واٍإلسالمية 

بالضرورة جزءا من منظومة معادية للواليات      

ويشير إلى االهتمام غيـر     . المتحدة بالتعريف 

المسبوق الذي أواله كلينتون لمجاملة المسلمين      

سواء فـي األعيـاد أو      ، في الواليات المتحدة  

وهو أمر غير مـسبوق     ، استقبال وفود تمثلهم  

كما أشار إلى المحاضرة    . في اإلدارات السابقة  

مـن  -لتي ألقاها إدوارد دجرجيـان      الشهيرة ا 

،  في فندق المريديان   -إدارة جورج بوش األب   

وتحدث فيها بإيجابية عن اإلسالم، بل وعـن        

قبول أميركا لإلسالم السياسي طالما ال يشكل       

  . تهديداً لمصالحها

على أن الممارسة العملية تكشف وجهاً أميركياً   

خاصة فـي الحـاالت التـي تناولهـا         ، آخر

ي مصر مثالً اتخـذت واشـنطن       فف. جرجس

موقفاً مؤيداً للنظام في كل اإلجـراءات التـي         

ليس فقط المتطرفين   ، اتخذت بحق اإلسالميين  

بـل  ، منهم الذين استخدموا الـسالح ضـدها      

وأيضاً المعتدلين الذين كانت كل مطالبهم تحوم   

حول تشكيل حزب سياسي شـرعي يمـارس        

ته واألمر ذا . السياسة تحت سمع وبصر النظام    

تكرر في الحالة الجزائريـة رغـم أن بدايـة          

األزمة شهدت نوعا من التحفظ األميركي على       

االنقالب العسكري على نتـائج االنتخابـات       

لكنه تحفظ  ، الديمقراطية في أوائل التسعينيات   

سرعان ما ذوى واقتـرب بالتـالي الموقـف         

األميركي من الموقف الفرنسي المؤيـد بـال        

  . ميينتحفظ للنظام ضد اإلسال

أما في تركيا فعلى رغم نجـاح نجـم الـدين           

أربكان في االنتخابات بل وفي تشكيل حكومة       

ائتالفية مع حزب الطريق القويم برئاسته عام       

وتنازل أربكـان عـن الكثيـر مـن         ، ١٩٩٥

السياسات المعلنة سـابقاً لحزبـه ومغازلتـه        

ألميركا والغرب بالتأكيد على أن تركيـا فـي      

عالقـة المميـزة مـع      عهده ستحافظ علـى ال    

إال أن اإلدارة ، واشــنطن وتــدفع لتطويرهــا

لم تكن راضية كـل     !) الديمقراطية(األميركية  

الرضى عن التطورات التركية وصعود نجـم       

ولذلك فإن واشنطن تنفست الـصعداء     . أربكان

عندما تدخل العسكر في أنقرة وأنهوا مبكـراً        

ــان  ــة أربكــــــ   . تجربــــــ

ميركيـة  على ذلك فإن قياس التـصريحات األ      

اإليجابيــة وأحيانــاً الدافئــة تجــاه اإلســالم 

والمسلمين علـى واقـع ممارسـة الـسياسة         
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األميركية على األرض فإننا نجد بوناً شاسـعاً        

وفي نهاية المطاف فإن    . وتناقضاً نفاقياً فاضحاً  

 .األفعال ال األقوال هي المهمة وصاحبة األثر

العربية  تراجيديا العالقات.. األسلمة
 كيةاألمري
 ١٨/٥/٢٠٠٥ - * عن مركز كارنيجي

 **شيرين حامد فهمي :قراءة وترجمة

 إسالم أون الين

منذ خمسين عاما كان الشرق األوسط      

منبهرا بالواليات المتحدة األمريكية، ينظـر      

أما . إليها على أنها جزيرة التقدم واالزدهار     

اليوم فقلما نجد ملمحا لذلك االنبهـار؛ بـل         

نستطيع القول إن المنطقة العربية تخلو من       

جماعــات سياســية كبــرى تؤيــد الــنهج 

ر هـذا التحـول؟ ولمـاذا      فما س . األمريكي

 حدث؟

هذا التساؤل الرئيسي الـذي طرحـه       

حول ما آل إليه الوضـع      " كارنيجي"مركز  

األمريكي على الساحة العربية واإلسالمية،     

وكيفية خروج الواليات المتحدة منـه كـان        

موضوع المحاضرة التي استضافها المركز     

فواز جرجس اليونـاني األصـل      . وألقاها د 

ة الدكتوراة في الفلـسفة     الحاصل على شهاد  

، وهو أسـتاذ فـي      "أوكسفورد"من جامعة   

" أوكــسفورد"و" كولومبيــا"جامعــات 

 ABC، ومن أهم المعلقين بقناة      "هارفارد"و

األمريكية، وكاتب فـي كبـرى الـدوريات     

األمريكية، ويعد واحدا مـن المتخصـصين       

البارزين في دراسة العالقة بـين اإلسـالم        

  في هذا المجـال    والغرب، وأبرز إسهاماته  

، فضال  "أمريكا واإلسالم السياسي  "هو كتابه   

عن ترؤسه فريقا للبحث الميداني قام بإجراء       

بحث حول العالقة بين اإلسالميين والواليات 

  . المتحدة في ست دول عربية

  ليس كرها مطلقا 

يشير جرجس إلى أنه منذ ما يقرب من  

 عاما كان على وشـك تـأليف كتـاب          ٤٠

، "ا يحبون أمريكا إلى هذا الحد؟     لماذ"بعنوان  

" المفـاجئ "ثم يتحدث عن التحول العربـي       

تجاه الواليات المتحدة، وهو تحول لم يشمل       

من وجهة نظره الشعوب العربية فقط وإنما       

شمل أيضا قادة المثقفين وقادة المجتمعـات       

المدنية، إال أنه ال يـرى أن كـره العـرب           

للواليات المتحدة أمر مطلـق بـل هنـاك         

ساحات رمادية ال يزال يشهد عليها ذلـك        م

االفتتان بالحلم األمريكي، فمـا زال سـائقو        

التاكسي العرب يأملون في الـذهاب إلـى        

الواليات المتحدة؛ وما زال المثقفون العرب      

  . يتلقون تعليمهم في الغرب

  " مسالمين"قلة بالنسبة للـ" العنفيون"

بانتماء الغالبية العظمى   " جرجس"يقر  

الذي ينأى  " الوسطية"سلمين إلى تيار    من الم 

أما القلـة، فهـي     ". اإلرهاب"و" العنف"عن  

اإلسـالمية  "التي تنتمي إلى تلك الحركـات       

كأداة " العنف"التي تؤيد استخدام    " الراديكالية

شرعية للممارسة السياسية، إال أنه يأسـف       

من اسـتيالء هـذه القلـة علـى الـساحة           

السفر إلى ويذكر أن جرجس قام ب. اإلسالمية

عدة دول عربية منها مصر ولبنان والـيمن        

والمكوث فيها لمدة عامين للعكـوف علـى        
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، وينتقد عدم   "اإلسالميين الراديكاليين "دراسة  

قيام الباحثين بالبحث والتنقيب عن الحقيقـة       

عن قرب واكتفائهم ببعض األبحاث السياحية     

التي تقود إلى نتائج خاطئـة واضـطرابهم        

مواجهتهم للكوارث السياسية   وارتباكهم عند   

واالجتماعية، مثلما حدث عند اندالع الثورة      

  . ١٩٧٩اإليرانية في عام 

  " الراديكالية"تغير وجه الحركة اإلسالمية 

على الرغم من التحديات الجسيمة التي      

" الراديكاليـة "فرضتها الحركات اإلسالمية    

المسلحة على األنظمة العربية، فإن األخيرة      

 -"جرجس"كما يقول   -في النهاية   قد تمكنت   

من سحق تلك الحركات واعتقال زعمائهـا       

السياسيين في نهاية عقد التـسعينيات كمـا        

  . حدث في مصر والجزائر

وقد أرجع ذلـك إلـى عـدم تمكـن          

الجماعات الراديكاليـة مـن خلـق قاعـدة         

اجتماعية قوية مؤيدة لها، فهي لم تعبأ كثيرا        

يناميكيـات  ببناء قاعدة اجتماعية أو خلـق د      

اجتماعية تعمل على تغيير المجتمـع مـن        

الداخل بقدر ما كان اهتمامها منصبا علـى        

االنقضاض على السلطة ثم استخدامها بعـد       

هـذا  . ذلك في توسيع قاعـدتها الـسياسية      

باإلضافة إلى اغترار تلك الحركات بنفسها،      

وإصرارها على االستمرار فـي محاربـة       

ن الخـسائر   األنظمة العربية، على الرغم م    

التي منيت بها، األمر الـذي أوقعهـا فـي          

  . أخطاء إستراتيجية عديدة

وقد تفككت هذه الجماعات وانشقت إلى      

خاليا متطرفة متناثرة فـي أنحـاء العـالم         

اإلســالمي بعــد إدراك خــسارتها حــرب 

الداخل؛ ما قادها إلى تغيير جذري في أجندة        

ومنهج عملها بتحول حربها الجديـدة إلـى        

الخارجي المتمثل في الواليات المتحدة     العدو  

 عاما من مجاهدة األنظمة     ٣٠وإسرائيل بعد   

؛ وذلـك   ١٩٩٨ وحتـى    ١٩٧٠المحلية من   

لتحقيق نفس الهدف السابق حيـث رأت أن        

العدو الخارجي هي السبيل الوحيد     " مجاهدة"

ومن ثم، فإن   "للتخلص من األنظمة الداخلية،     

محاولة استهداف الواليات المتحدة ليس إال      

لضرب عصفورين بحجر، لكونهم يؤمنـون   

بأن الواليات المتحدة تؤيد األنظمة العربيـة       

، بمعنى آخر، لقد تغير الوجه دون       "الراهنة

  . تغير القلب

   ١٩٩٨تدخل أمريكا منذ عام 

مــع تحــول الحركــات اإلســالمية 

من العدو الداخلي إلـى العـدو       " الراديكالية"

واليـات   تحولت ال  ١٩٩٨الخارجي في عام    

المتحدة أيضا من الصمت التام تجـاه تلـك         

ـ     " راديكاليـة "الحركات إلى التفاعل معها ب

واضحة، فألول مرة تتدخل عالنيـة لتقـف    

إلى صف األنظمة العربية ضد المعارضـة       

المسلحة؛ وهـو مـا     " الراديكالية"اإلسالمية  

جعل الواليات المتحدة تالقي نفس ما تالقيه       

 وبغض من جانب    األنظمة العربية من كره   

  . الشعوب العربية المسلمة

ويتعجب جرجس من دخول الواليـات      

المتحدة بثقلها في الحروب الدموية الـدائرة       

ــة واإلســالميين  ــين الحكومــات العربي ب

لماذا دخلت الواليات   : الراديكاليين، ويتساءل 
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المتحدة في هذا المستنقع الدموي، وهي التي       

اسة المراقبة  كانت دائما بعيدة عنه، متبعة سي     

عن بعد؟ ألم تدرك ساعتها أنها في طريقها        

إلى خلق أعداء كثيرين؟ ألم يعلـم صـانعو         

السياسة األمريكية مدى الخسائر التي ستنجم      

عن ذلك التحول الـدراماتيكي؟ أم أن ذلـك         

التحول قد حدث بفعـل ضـغوط األنظمـة         

العربية، ونجاحها فـي إقنـاع المـسئولين        

 صفها؟ ويـصرح    األمريكيين بالوقوف في  

نحن ال نعلم حقيقة مـدى      : "قائال" جرجس"

التأثير الذي أحدثته كل من مصر والسعودية       

وإسرائيل إلجبار الواليات المتحدة على لعب 

ــالميين   ــة اإلس ــي مكافح ــوي ف دور حي

  ". الراديكاليين

كما أنـه ينتقـد األصـوات العاليـة         

" بـوش االبـن   "والصاخبة التي تنادي إدارة     

 على اإلرهاب من خالل مزيد      بتوسيع حربه 

من التدخل في المستنقعات الدموية، ويطرح      

ماذا بعد هذا التـدخل؟     : بعض األسئلة وهي  

وإلى أي مدى يمكن للممارسات السياسية أن       

تنتج المقاصد المرجـوة؟ وإلـى أي مـدى         

يمكنها أن تنتج المقاصد غير المرجوة، كما       

شهدنا على المسرحين األفغاني والعراقـي؟      

لى أي مدى سيؤدي توسيع الحملة علـى        وإ

اإلرهاب إلى تحقيق األهـداف األمريكيـة       

بعيدة المدى في المنطقة؟ وهـل الواليـات        

المتحدة بعد كسبها الحرب سيكون لديها من       

اإلرادة السياسية واإلمكانيات االقتصادية ما     

يمكنها من إعادة بناء الحكومات المتساقطة      

ة كما نشهد ما    وإعادة بناء المجتمعات المدمر   

  . يجري اآلن في العراق وأفغانستان؟

ــات  ــستخلص جــرجس أن الوالي وي

المتحدة ال شك ستكسب الحرب، لكن تبقـى        

أسئلة ما بعد الحرب هي جوهر أي تحرك،        

محـل  " بوش االبن "وهو ما لم تأخذه إدارة      

الذي كان  " بوش األب "االعتبار على عكس    

 يدرك جيدا ما سيفضي إليه إسقاط النظـام       

الصدامي؛ هذا باإلضافة إلى معرفته لنفـسه       

جيدا، وعدم تحمل أعصابه لمالقاة أهوال ما       

بعد االحتالل، خاصة إذا كانت تلك األهوال       

  . تتعلق ببلد مثل العراق

  الشكل المهيمن .. األسلمة

يعتقد جرجس أن الحرب التي كانـت       

دائرة بين األنظمة العربيـة واإلسـالميين       

أحدثت تحوال فـي الثقافـة      قد  " الراديكاليين"

حتـى داخـل    " األسلمة"الشعبية العربية إلى    

األنظمة األكثر انفتاحا، مثل لبنان وتـونس       

والمغرب، كما أنها أضحت الشكل المهيمن      

  . على الثقافة السياسية بين صفوف النخبة

أنه بينما خسر اإلسالميون    .. والعجيب

الحرب في ساحة المعركـة،     " الراديكاليون"

 لم يخسروها على سـاحة المنـاظرة        فإنهم

فكما نشهد حاليا، أضحى الحوار     . السياسية

الرئيسي في مختلف الدول العربية يدور في       

فلك األسلمة؛ وأصبحت الثقافـة الـسياسية       

واالجتماعية مطعمة بالخطاب اإلسـالمي؛     

وهو أمر لم تستطع األنظمـة العربيـة وال         

  . اإلدارة األمريكية امتصاصه أو هضمه



 التحدي الصهيوين            )٦-١١(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
 لكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         مركز ا٥١ من٣١                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

ا يثير السخرية أيـضا، أن تقـوم        وم

األنظمة العربية اآلن صاحبة التاريخ األسود      

مع اإلسالميين بالتصنع اإلسالمي؛ فإذا بها      

نحـن أكثـر    "تقول لإلسـالميين الحـاليين      

ونجد حكومة مثل الحكومـة     ". إسالمية منكم 

المصرية تقوم حاليا بمنـع بعـض الكتـب         

ــستثير   ــستفز وت ــا ت ــاالت، لكونه والمق

ميين؛ وكذلك الوضع بالنسبة للحكومة     اإلسال

  . اللبنانية

  " بن الدن"الخطر أكبر من 

يتمثل الخطر الحقيقي حاليـا بالنـسبة       

  : للواليات المتحدة في أمرين

ــات  ــوى والجماع ــو أن الق األول ه

االجتماعية اإلسالمية، رغم اعتراضها على     

" القاعـدة "الوسائل اإلرهابية التي تستخدمها     

بن "كرية تقترب شيئا فشيئا من     فإن رؤاها الف  

في كراهية الواليات المتحدة، وهـذه      " الدن

 مثقفا عربيـا    ٥٠خالصة التقاء جرجس مع     

  . مسلما

األمر الثاني هو أن معظم الجماعـات       

السياسية بالمنطقة العربية تتجه حاليا نحـو       

مناهضة الواليات المتحدة كمبـدأ أساسـي       

وأصيل، بغـض النظـر عـن انتماءاتهـا         

اعاتها الفكرية، فالليبراليون والمحافظون    وقن

واإلسالميون صاروا جميعا متفقين على هذا      

المبدأ بالذات؛ وهو ما يعتبره الباحث أمـرا        

مخيفا وتراجيديا في العالقـات األمريكيـة       

  . العربية

على ما حدث للثقافة    " جرجس"ويأسف  

السياسية العربية، حيـث صـارت تلـصق        

، وصار كل من    الخيانة بكل ما هو أمريكي    

هو مناهض لألمريكي مخلصا وفيا، وبـات       

الضمير السياسي لكل مواطن عربي مـسلم       

يحتم ويستوجب عليه التشكك في كل ما هو        

أمريكي، حتى األفالم والبرامج والمجتمـع      

األمريكي ذاته، وهو األمر الـذي يـصفه        

  . بالتراجيديا األمريكية العربية" جرجس"

  مسئوليتهم أكبر .. العرب

وبالرغم من إقرار الباحث بـأن تلـك        

لها أسـبابها ودوافعهـا     " الصبغة المناهضة "

المرئية والمفهومة لـدى رجـل الـشارع        

من الصراع العربي اإلسـرائيلي،     : البسيط

مرورا بالتراجيديا العراقية إلـى الوجـود       

العسكري األمريكي في الخليج، فإنه يقر في       

الوقت ذاته بفشل العالم العربي فـي أخـذ         

خطوات جادة تجاه األزمات التي يواجهها،      

. سواء على الصعيد االقتصادي أو السياسي     

فأزمات السلطوية والديمقراطية واإلرهـاب     

المستشرية في المجتمعات العربية ولم تجـد       

لها حال لآلن ليست خطأ الواليات المتحدة،       

وإنما هي أخطاء من صنع األنظمة العربية       

ب العربيـة   وحدها، باإلضافة إلـى الـشعو     

  . السلبية

ومن ثم، فإذا كانـت الواليـات المتحـدة         

مطالبة بأخذ مبادرات كبرى لحل المظالم التـي        

تسببت فيها وألحقتها بالمنطقة العربية بأسـرها،       

فإن العرب والمسلمين مطالبون بالمثـل بحـل        

مشاكلهم، وبحل التوترات التي ال تنتهـي بـين         
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ــسات   ــين مؤس ــع، وبتدش ــام والمجتم النظ

مقراطية، وأخيرا بتطبيق النمـوذج الحـداثي       دي

دون ربطه باالحتالل أو العولمة؛ ولـذا، فـإن         

كما يستخلص الباحث فـي     -العرب والمسلمين   

 مهمتهم أكبر وأثقل؛ وهم يحملون      -نهاية حديثه 

مسئولية جسيمة ليس للواليات المتحدة أي دخل       

بشأنها، ومن ثم، فعلى العرب والمسلمين اتهـام        

 قبل تعليق الـتهم علـى الـشماعة         أنفسهم أوال 

  . األمريكية للتخلص من عقدة الذنب

فـواز  "الـدكتور   " كارنيجي"استضاف مركز   * 

أمريكا واإلسالم  "ليلقي محاضرة حول    " جرجس

" تصادم في الثقافات أم في المصالح؟     : السياسي
America and Political 

Clash of: Islam Cultures or 
Clash of Interests  

باحثة دكتوراة بكليـة االقتـصاد والعلـوم      ** 

   .السياسية بجامعة القاهرة

  رسالة مهمة على العنوان الغلط
  ٣/٥/٢٠٠٥ – فهمي هويدي

الغربية التي صـدرت بخـصوص      اإلشارات  

ينبغـي أن   ” اإلسالميين المعتدلين “الحوار مع   

تقرأ جيداً، ألنني أزعم أن اإلشارات أرسـلت        

إلى عنوان بذاته، لكنها استقبلت على عنـوان        

  .آخر

)١(  

أحدث تلك اإلشارات صدرت عـن اجتمـاع        

ولـيس  . وزراء خارجية االتحاد األوروبـي    

 التـي   مصادفة أنها جاءت بعد التـصريحات     

تحدثت فيها عن الموضوع نفسه كونـدوليزا        

وقبل هـذا   . رايس وزيرة الخارجية األمريكية   

وذاك كانت أغلب التقارير والدراسات التـي       

أعدتها مراكز البحوث األمريكية في الواليات      

المتحدة قد تبنت الدعوة ذاتها ورددتها أكثر من 

إذ منـذ   . من ثم فالخبر صحيح ال ريب     . مرة

، ”الدبلوماسية الشعبية “طن فكرة   طرحت واشن 

أيلـول، التـي    / سبتمبر ١١في أعقاب أحداث    

قصد بها عدم االكتفاء بالتعامل مع الحكومات       

والسعي للتواصل المباشر مـع المجتمعـات       

، فإن مقترحات عـدة طرحـت علـى         أيضاً

الطاولة األمريكية، كان من بينها الحوار مـع        

لـف  المعتدلين وتـشجيعهم بمخت   ” اإلسالميين“

وبطبيعة الحال فإن ذلك لم يكن حواراً       . السبل

لوجه اهللا، ولكن أريد به فـي حقيقـة األمـر           

إضعاف المتطرفين وحـصارهم، ومـن ثـم        

الحيلولة دون استقوائهم علـى النحـو الـذي         

  .يمكّنهم من تهديد أمن الواليات المتحدة

األمريكـي  ” التشجيع“لك أن تتصور مظاهر     

لتي تتـراوح بـين     ، وهي ا  ”المعتدلين“ألولئك  

المساندة األدبية والمعنوية، وبين الدعم المادي      

الشهير، ” راند“الذي فصل فيه تقرير مؤسسة      

الذي نشرت تفاصيله على نطاق واسـع فـي         

وللتذكرة فـإن   . العالم العربي قبل عدة أشهر    

التقرير تحدث عن تقـديم مـساعدات ماليـة         

، وعن توفير منابر علنية لهم، مع       ”للمعتدلين“

خلق أدوار نموذجية وقادة من بين رمـوزهم،        

وتمكينهم من نشر إنتاجهم إذا كان لهـم فـي          

  .الخ.. الكتابة باع

هذا الحديث عن الحوار مع المعتدلين ينطلـق        

من الرؤية األمريكية التي تحتكر الـصواب،       

وتعتبر أن ثمة خطأ ما فـي العـالم العربـي           

وبالتـالي فهـي    . واإلسالمي يتعين تصحيحه  

ابتداء أن اآلخرين هم الذين علـيهم أن        تقرر  
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يتغيروا، وال شيء يستحق التغيير في السياسة       

الرسالة بهذه اللغة وتلك المفردات     . األمريكية

الذي تراوح  . كان لها صداها في العالم العربي     

بين جهات سياسية وأمنية بدأت تتحسب لذلك       

التطور، وأطراف أخرى بـدأت فـي اللمـز         

هات، األمـر الـذي دفـع       والغمز وإلقاء الشب  

األطراف اإلسالمية المعتدلة للمـسارعة إلـى    

في كل ذلك فإن    . إعالن البراءة ورد الشبهات   

أنظار الجميع اتجهـت صـوب الجماعـات        

اإلسالمية الناشطة في العالم العربي، الملتزمة      

بنهج التغيير السلمي والنقابي، وانخرطت في      

وكانت . حدود المتاح بالعمل السياسي والنقابي    

  .جماعة اإلخوان المسلمين في المقدمة منها

األصداء التي ترددت بولغ فيها كثيراً، لـسبب        

جــوهري هــو أن الرســالة التــي أرســلت 

بخصوص الحوار والدعم وصلت إلى العنوان      

الذين تلقوها في بالدنا    ” المعتدلين“الغلط، ألن   

لم يكونوا هم المعتدلين المعنيين في الخطـاب        

  .سأشرح لماذا. وروبياألمريكي واأل

)٢(  

في مجتمعاتنا فإن األغلبية تعتبر أن نبذ العنف        

والقبول بالتغيير السلمي للسلطة واإلحتكام إلى      

مبادئ اللعبة الديمقراطية هو معيار االعتـدال       

غير أن  . في فرز مواقف الناشطين اإلسالميين    

ذلك ليس كافياً في الخطاب الغربـي، الـذي         

، حيث ا هو ابعد من ذلكتتطلع مؤسساته إلى م  

ال يكفي أن تكون معتدالً على طريقتك، ولكن        

يجــب أن تعتــدل علــى الطريقــة الغربيــة 

عبر عن هذه الرؤية تقرير بالغ      . اوبمواصفاته

األهمية أعد داخل وزارة الدفاع األمريكيـة،       

بتكليف من نائب الوزير ومهندس غزو العراق 

، وكانت الجهة التـي قامـت       بول وولفويتز   

الـذي  ” مجلس العلوم الدفاعيـة   “بالمهمة هي   

يعمل في صمت منذ أربعين عاماً، ويعد أحـد         

المختبرات التي تجهـز فيهـا اإلسـتراتيجية        

  .األمريكية قبل أن تدخل دائرة القرار السياسي

كانت المناسبة أن وولفويتز اعتبر أن العمليات       

العسكرية األمريكية في افغانستان والعراق لن      

يرة فيمـا يخـص الحـرب علـى         تكون األخ 

اإلرهاب، وإلنجاح الجهد األمريكي في هـذا       

الصدد، فإنه وجد أنه من األهمية بمكـان أن         

تتوفر لدى وزارة الدفاع دراسة حول الجهود       

المطلوبة لتهيئة مسرح العمليات العسكرية، بما      

يساعد على نجاح تلـك العمليـات ويـضمن         

  .السيطرة األمريكية على المسرح المذكور

هذا الكالم قاله وولفوويتز في رسالة وجهـت        

إلى رئاسة مجلـس العلـوم الدفاعيـة، فـي          

  وورد في نصها فـي موقـع         ٢٠/٥/٢٠٠٤

وهي . وزارة الدفاع األمريكية على اإلنترنت    

صريحة في تقريرها أن الهدف هـو إنجـاح         

عمليات االجتياح األمريكي للدول التـي قـد        

، وإن  تستهدف في إطار الحملة ضد اإلرهاب     

وهو ما يعني أن ما . تركت تلك الدول بال ذكر

ورد في التقرير من توصـيات أو مقترحـات      

بما فيها ما يتصل بتشجيع اإلسـالم المعتـدل          

  !يفترض أن يصب في ذلك االتجاه

)٣(  

من المفيد التركيز على الوزن الذي يحظى به        “

اإلسالميون المعتدلون أو من يطلـق علـيهم        

، ألن نظرتهم إلى الصحف     ”اإلسالميون الجدد “

. اإلسالمية خالية من العنف وتقبـل التعدديـة       

وليس من المبالغة القول بأن اإلسالميين الجدد       
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فهم . هم مركز الثقل في العالم اإلسالمي اآلن      

يتمتعون بالوزن المطلوب إلحـداث التغييـر،    

ومن الممكن أن يكتسبوا تأييد وتعاطف غالبية       

ت فـي صـلب      هذه الفقـرة ورد    -” العرب

  .التقرير

من هؤالء اإلسالميون الجدد، المعول علـيهم       

هـم  :  بحسب التقريـر  -في التغيير المنشود؟    

الشرائح المتقبلة لوجهة النظر األمريكيـة، أو       

: التي لديها استعداد لذلك، وقد تحددت بما يلي       

العلمــانيون المــسلمون، ورجــال األعمــال 

ء والساسة والموسيقيون والفنـانون والـشعرا     

  . والكتاب والصحافيون، والممثلون ومعجبوهم

)٤(  

ثمة مالحظات أخرى مهمة أوردهـا تقريـر        

، منها مثالً إشارته إلى     ”مجلس العلوم الدفاعية  “

أن السياسة األمريكيـة فـي الحـرب علـى          

اإلرهاب أدت إلى تـصاعد الكراهيـة ضـد         

منهـا  . الواليات المتحدة في العالم اإلسـالمي     

المـسلمين ال يكرهـون     “أيضاً إقراره بـأن     

حريتنا، ولكن يكرهون سياستنا المتمثلة فـي       

 في مواجهة الحقوق  ” اسرائيل”الدعم المطلق ل  

الفلسطينية، ودعم األنظمة الديكتاتوريـة فـي       

هذا الرأي يتنـاقض مـع      . (”العالم اإلسالمي 

الخطاب الرسمي األمريكي الذي أعلن أكثـر       

  منها كذلك  ).من مرة على لسان الرئيس بوش     

تـصرفات الواليـات المتحـدة      : اعترافه بأن 

أكسبت الراديكاليين شرعية بوصفهم المدافعين     

عن كرامـة األمـة اإلسـالمية، وأن أزمـة          

الواليات المتحدة مع العالم اإلسالمي هي أزمة       

  .جوهرية تتعلق بصدقية الدعاوى األمريكية

)٥(  

قرأت أن مراكز الدراسات األمريكية أعـدت       

 ١٥ايلول أكثـر مـن   /مبر سبت ١١بعد أحداث   

تقريراً مفصالً حول كيفية التعامل مع العـالم        

وبطبيعة الحال  . اإلسالمي واحتوائه أو تطويعه   

فإن تلك الدراسات ال تترجم كلها إلى قرارات        

سياسية، ولكن المؤكد أنها تشكل خلفيـة لمـا         

  . يتخذ من قرارات، فيما يخص ذلك العالم

ـ      د الكبيـر   ورغم أهمية تلك الدراسات والجه

الذي يبذل فيها، إال أنها ستظل قاصـرة عـن          

ترميم العالقة بين الواليات المتحـدة والعـالم        

اإلسالمي، طالما ظل صاحب القرار األمريكي      

مصراً على أن العرب والمسلمين هم الـذين        

يتعين عليهم أن يتغيروا، وال شـيء يـستحق         

التغيير في السياسة األمريكية ذاتهـا، األمـر        

رط الواليات المتحدة في مزيـد مـن        الذي يو 

  .التخبط، ويوقع سياستها في مزيد من التردي

ال يسرنا ذلك بطبيعة الحال، وفي الوقت ذاته        

فليس لدي أسى على الفشل الذي تمنـى بـه          

السياسة األمريكية، لكن المشكلة أن ذلك الفشل       

ينالنا منه نصيب، وما تجليات العنـف التـي         

 لم تعرفه قبالً إال     ظهرت في أقطار عربية عدة    

أما المحـزن حقـاً فهـو أنهـم         . بعض منه 

يتحسسون السبل ويطرقون كل بـاب جهـاراً        

نهاراً للنفاذ إلى قلب مجتمعاتنا واختراقها تحت       

يراد به اإلسهام في تهيئة مسرح      ” حوار“مظلة  

. العمليات الحتماالت االجتياح وبسط الهيمنـة     

 وحين يصرحون بذلك علناً فتلـك مـصيبة ال        

ريب، أما حين نسمع الكالم ونسكت عليه فتلك        

 !لعمري هي المصيبة العظمى
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 ؟'التطرف'آيف نواجه 

  
 مجلة العصر األلكترونية – محمد سليمانبقلم 

٢٠٠٥- ١-٣٠  

  

التنظيمات اإلسالمية المسلحة التي تم الكشف      

عنها في األردن قبل أسابيع، ومـن أبرزهـا         

، وغيرها من التنظيمات    "عبد الطحاوي "تنظيم  

والجماعات، تدفعنا جميعا إلى عدم االكتفـاء       

، وإنما بالـسعي إلـى      "األمني العالجي "بالحل  

ة األسباب التي ترمي بعدد كبيـر مـن         دراس

الشباب البسيط المتحمس إلى أحـضان فكـر        

العنف والتطرف، والعوامل والـشروط التـي       

تساهم في خلق وإنتاج اإلرهاب وتفسر لنا هذه        

" وقائيـا "الظاهرة كي نتمكن من التعامل معها       

ــبابها ــة أســــــ   . ومعالجــــــ

 أقول هذا الكالم وأؤكد أن هنـاك غيابـا             

خطاب اإلسالمي المـستنير المعتـدل      كامال لل 

الذي يبين للشباب الطريق الصحيح في فهـم        

اإلسالم وأخالقه وتعاليمه ووظيفته االجتماعية، 

بل أزعم أن هناك غيابا لخطـاب اجتمـاعي         

إرشادي يناقش أزمات الشباب ومشاكلهم ويقدم      

لهم مفاتيح فكرية ومعرفية تـساعدهم علـى        

ـ           .رتلمس الطريق في واقـع صـعب ومري

نعم، هناك فراغ هائل يملؤه عدد من الوعـاظ         

الذين يسممون عقول الـشباب     " المتطرفين"أو  

برؤى متشددة تجاه المجتمع والناس، تختـزل       

كل تعقيدات الواقع السياسي ومساوئه بمقوالت      

مثالية مطلقة، وذلك في ظل واقـع سياسـي         

واجتماعي كفيل بخلق شروط التطرف والعنف      

شعبي عام غاضب تشكل    لدى الشباب، ومزاج    

جماعات العنف والتطرف الديني أحد إفـرازا       

ته السلبية التي تمثل مؤشرا واضـحا علـى         

ــه   .اتجاهاتـــــــــــــــــ

 لقد كنت أحد الشباب األردني الذين ولـد            

وعيهم السياسي على نتائج الهزائم والحروب،      

وأنهيت دراستي الثانوية وأنا علـى أعتـاب        

عد حرب  العشرين، وشعرت بمرارة الهزيمة ب    

كما دفـع   -الخليج الثانية، األمر الذي دفعني      

بطريقة أو بأخرى إلى    -كثيرين من أبناء جيلي   

دخول عالم التدين من الـسياسة أو العكـس،         

فأمضيت سني الجامعة األولى وأنا ما زلـت        

أعيش صدى الهزيمة التي كانت تصرخ فـي        

أعماقي، فأشعر بتأنيب الـضمير والغـضب       

، وكأني مـسئول عـن      الشديد من هذا الواقع   

تغييره، وألن االتجاه اإلسالمي المهادن لم يكن       

ليلبي طموح الشباب الراديكالي اتجهنـا إلـى        

األفكار المتشددة والتي كانت تنتشر بقوة فـي        

وسط الشباب، وهو العنـصر المهيـأ فكريـا         

الراديكاليـة  "ونفسيا لتبني مشروع مغـامرة      

ييـر  والسعي إلـى التغ   " السياسية واالجتماعية 

ــالقوة   . بــــــــــــــــــ

الحالة التي مررت بها فـي سـني الـشباب          

األولى؛ هي بالتحديد التـي تـشرح وتفـسر         

األسباب التي ترمي بأبنائنـا إلـى أحـضان         

التطرف وتدفع بهم إلى التورط في اتجاهـات        

سياسية خاطئة نتيجة الـضعف الـشديد فـي         

الخبرة السياسية واإلمكانيات الفكرية، والنتيجة     

الشباب من جيل نعلق عليـه  هي تحول هؤالء    

تعبر عن اتجاه   " حالة أمنية خطيرة  "أمالنا إلى   

" المثالية"فكري راديكالي لعله يجد في أحضانه       

السياسية واالجتماعية المفقـودة فـي واقعـه        
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  .المريــــــــــــــــــــر

 فهناك العديد من الشباب المحكوم علـيهم           

اليوم بقضايا أمـن الدولـة، يمـضون فتـرة          

الدراسة الجامعية مـن    السجن، وقد كانوا في     

المتميزين باالستقامة الدينية، أو ممـن أقبلـوا       

على التدين بحثا عن حالة من الطهر والنقاء؛        

وليسوا من ذوي الميول اإلجراميـة، لكـنهم        

صدى لهزيمة سياسية نعيشها جميعا، وظروف      

غير صحية يغيب فيهـا الخطـاب الفكـري         

المستنير الموجه، فيضل الكثيـرون طـريقهم       

ــ ــرج بحثـ ــل والمخـ ــن الحـ   .ا عـ

ومن خالل خبرتـي فـي دراسـة وتحليـل          

االتجاهات اإلسـالمية المتطرفـة وحركـات       

العنف في األردن، أكـاد أجـزم أن متوسـط     

أعمار الشباب المتورطين بهذه الجماعات يقع      

 عاما، أي أنهم لم ينضجوا فكريا       ٢٣-٢٢بين  

أو نفسيا بعد، وكثير منهم بحاجة فقط إلى وقت 

درك مثالية وضعف التـصورات     وخبرة كي ي  

التي دفعتهم إلى األفكار واآلراء المتطرفة التي   

ــا   .اعتنقوهـــــــــــــــــ

 بالتأكيد هناك شروط سياسـية قـاهرة ال            

تملك الدولة وال المجتمع تغييرها، كالعـدوان       

األمريكي واإلسرائيلي والتي تتكفـل بتـوفير       

شروط ممتازة التجاهات العنف الـداخلي، إالّ       

لرسمية والثقافية تمتلك الكثير    أن المؤسسات ا  

لتقدمه في معالجة هذه الظاهرة؛ ومـن ذلـك         

تبني أو رعاية خطاب إسالمي مستنير تجـاه        

المجتمع والشباب، يقدم اإلسالم مـن خـالل        

التفـسيرات  "مقاصده وأهدافه العامة بعيدا عن      

، ويناقش حجـج الفكـر      "النصوصية الجامدة 

باب الديني المتطرف، ويفندها، ويرشـد الـش      

المسلم إلى الوظيفة االجتماعيـة والـسياسية       

الصحيحة لإلسالم في عـالم اليـوم، وأدوات        

ومنافذ التعبير اإليجابي عن اإلصالح السياسي      

  .واالجتمــــــاعي المطلــــــوب 

كما أن المطلوب اليوم هو عـدم االكتفـاء            

بالمحاكمة القضائية للشباب المتورط في قضايا   

ماء المعتـدلين   العنف وإنما تولي عدد من العل     

والمفكرين اإلسالميين بإشراف من الحكومـة      

ومـواجهتهم  " اإلصـالحيات "مناقشتهم داخل   

بأفكارهم، والعمل على تخفيف العقوبات على      

من يعود منهم عن أفكاره ورؤاه المتطرفـة،        

ويقوم بمراجعتها، وهذا الحل قد طبق بطريقة       

وبأخرى داخل السعودية واليمن وأتى بنتـائج       

وبالفعل تم اإلفراج عن عدد كبير مـن        جيدة،  

الشباب، كما أن مصر قد وفرت الكثير مـن         

الدماء والجهد عندما أعلـن قـادة الجماعـة         

اإلسالمية عن مراجعة أفكار الجماعة وأدبياتها      

ووصلوا إلى االعتراف بالخطأ الكبير الـذي       

وقعت به الجماعة باتخاذ منهج العنف والقـوة        

 وقد أدى ذلـك إلـى       والتشدد في فهم اإلسالم،   

إنقاذ مستقبل عشرات االالف من الشباب الذين       

كانت تستقطبهم الجماعة، نعم كانت إجراءات      

السلطة واألجهزة األمنية فاعلة في التقليل من       

أثار العنف والتطرف، لكن فعاليتها أقل بكثير       

من قدرة الفكر والخطاب المقنع علـى ذلـك،         

بـادرة  وساهمت السلطة إلى حد ما بإنجـاح م       

الجماعة اإلسالمية من خـالل فـتح المجـال         

 في إقنـاع الـشباب      -داخل السجون -لقادتها  

بمبادرة وقف العنف، وأسبابها، األمر الـذي        

  .أدى إلـــــى نتـــــائج كبيـــــرة

المنظـور  "ما أريد الخلوص إليه هـو أن           
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وحده غير كاف للتعامل مـع الفكـر        " األمني

ـ       ن والجماعات اإلسالمية المتطرفة، وال بد م

والرؤى الوقائية التي   " الحلول المتكاملة "وجود  

تجنب الوطن والمجتمع حالة النزيف من خالل       

إهدار مستقبل مئات الشباب، الذين دلفوا إلـى        

العنف بنوايا طيبة لكن برؤى ومناهج خاطئة،       

والمسؤولية أوال وأخيرا تقـع علـى عاتقنـا         

الحكومة والمؤسسات الثقافية والكتاب    : جميعا

ــ   .رينوالمفكــــــــــــــــ

 في هذا السياق يجدر التنبيه على خطورة           

الرؤية التي تحاول اإلدارة األمريكية تسويقها      

في العالم العربي، وقد عبرت عنها مؤسـسة        

" اإلسالم الديمقراطي "من خالل دراسة    " راند"

والتي تبنت ضرورة دعم االتجاهات اإلسالمية      

التقليدية لمواجهة اإلسالم المـسلح، كمـا أن        

 عددا من الكتاب والخبـراء األمريكـان        هناك

يدعون اليوم إلى تشكيل تحالف مع كل القوى        

العربية المعادية لإلسالم المسلح، مهما اختلفت      

توجهاتها ومواقفها، بما في ذلك القوى الدينية       

واإلسالمية التقليدية، أقول من الخطأ الكبيـر       

تبني هذه الرؤية داخل مؤسـساتنا ودوائرنـا        

هذه الرؤية تعبـر عـن ضـحالة        الرسمية، ف 

وضعف كبير في التصور، وهي أوال وأخيرا       

تعكس المصالح األمريكية في المنطقة ولـيس       

مصالح مجتمعاتنا ودولنا؛ فمن رحـم التيـار        

التقليدي السلفي يولد التطرف والعنف، وهـذا       

التيار وإن هادن الحكومات قليال وابتعد عـن        

لتـشدد  السياسة علنا؛ إال أنه يـزرع أفكـار ا        

والعنف والرفض داخل المجتمعات، وهي التي      

تساهم في نضوج حالة مـن التطـرف لـدى          

العديد من الشباب الذي يخرج من عباءة هـذا         

      ...التيار، وهناك الكثير من األدلة على ذلك

 اإلسالم والغرب
 

 الجزيرة نت  – عبد الوهاب المسيري

٢٦/١٢/٢٠٠٤ 

من الموضوعات التي طرحت نفسها وبحـدة       

، ٢٠٠١أيلـول   /  سـبتمبر  ١١خاصة بعـد    

ففي . موضوع عالقة الغرب بالعالم اإلسالمي    

الغرب يسألون لماذا يكرهنا المسلمون؟ وفـي       

محاولة اإلجابة عن هذا الـسؤال يقولـون إن         

ن علــى الغــرب بــسبب المــسلمين يحقــدو

االســتقرار الــسياسي والتقــدم التكنولــوجي 

واالقتصادي اللذين يتمتع بهما، وإنهم وقعـوا       

أسرى الماضي بدالً من بذل الجهـد الـالزم         

ليلحقوا بركب الحداثة والتقدم، ولذا أخفقوا في       

تحديث مجتمعاتهم، األمر الـذي يزيـد مـن         

  . عدائهم للغرب

سلمين تفـسير   وفي المقابل يحاول بعض الم     

-العداء الغربي بالقول إن اللوبي الصهيوني       

 هي التي تحـرض     -وأحيانا اليهودية العالمية  

وهناك من يرى أن الغـرب ال       . الغرب ضدنا 

يزال صليبياً يحاول تحطـيم اإلسـالم وإذالل        

  .المسلمين وربما تنصيرهم

وقد يكون هناك شيء من الصحة في كل هذه          

 تفسير ظاهرة في العناصر، ولكنها قاصرة عن  

شمول وعمق التوتر المتصاعد في العالقة بين       

  .الغرب والعالم اإلسالمي

ويمكن القول إن ثمة عناصر يمكن أن تؤدي         

إلى توتر العالقة بين اإلسالم والغرب، لكنهـا        
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في الوقت ذاته يمكن أن تشكل أساساً للتفـاهم         

  . والتعاون

فالتــشكيل الحــضاري اإلســالمي مجــاور  

، وعبر  )المسيحي( الحضاري الغربي    للتشكيل

التاريخ كان اتساع رقعة العالم اإلسالمي يـتم        

على حساب التـشكيل الحـضاري الغربـي        

فقد اتسعت رقعت   . المسيحي، والعكس صحيح  

) ابتداء من القرن السادس عشر    (العالم الغربي   

  . على حساب العالم اإلسالمي

حية ويالحظ تشابه العقيدتين اإلسالمية والمسي     

فالعقيدتان تشتركان فـي    . في كثير من الوجوه   

اإليمان بإله متجاوز للطبيعة والتاريخ، وليس      

  . مقصوراً على شعب بعينه أو أرض بعينها

وقد أرسل لنا كتباً سماوية تهدينا سواء السبيل        

وتحوي منظومات أخالقية متشابهة في كثيـر       

  . من الوجوه

هذه قـد   ولكن من المفارقات أن نقاط التشابه        

تشكل مصدر توتر، ألن البعض فـي العـالم         

الغربي يجد صعوبة فـي تـصنيف اإلسـالم         

كعقيدة مستقلة لها رؤيتها المـستقلة للكـون،        

ويصنفه على أنه مجـرد هرطقـة مـسيحية         

وانحراف عن الجوهر الديني الـصحيح، أي       

ويفعل بعض المسلمين الشيء نفسه، ! المسيحية

ـ       اب مقـدس   إذ يصنفون اإلنجيل على أنه كت

  . محرف، وأن اإلسالم هو الدين الصحيح

ومن مصادر التوتر الجديدة وجـود أقليـات         

إسالمية كبيرة في العالم الغربي ألول مرة في        

في (التاريخ، وهي أقليات يتزايد عدد أفرادها       

الوقت الذي تتراجع فيه أعداد الشعوب الغربية       

، كما أنها أقليات    )بسبب اإلحجام عن اإلنجاب   

سم بقدر معقول من التماسك اإلثني والديني،       تت

ويصر كثير من أعضائها على ممارسة شعائر       

دينهم والتعبير عن هـويتهم اإلثنيـة بـشكل         

  .واضح، مما يزيد من حدة التوتر

ومن العوامل األخرى التي تولد قـدراً مـن          

التوتر أن اإلنسان عادةً ما يحدد هويتـه فـي          

 معظـم   مقابل اآلخر، وهذا أمر عـادي فـي       

األحوال، ما دامت الهويـة تتحـرك داخـل         

  . حدودها وال تحاول إلغاء اآلخر رغم اختالفه

ولكن يمكن لمسألة تعريف الهوية أن تأخـذ         

شكالً عدوانياً، وهذا ما حدث في الغرب، ففي        

منتصف القرن التاسع عشر كان هناك حديث       

، وبعد ذلك بـدأ     )الصين(عن الخطر األصفر    

). الدول الشيوعية (األحمر  الحديث عن الخطر    

ومع اختفاء الخطرين بدأ الحـديث اآلن عـن         

ويزيـد وجـود    ). اإلسـالم (الخطر األخضر   

األقليات اإلسالمية فـي الغـرب مـن هـذه          

  . المخاوف ومن اإلحساس بعدم األمان

غير أن كل العناصر السابقة التـي تـسبب          

التوتر قد تشكل أيضاً أساساً للتعاون والتفاهم،       

 الحضارتين اإلسالمية والغربية يمكن     فتجاور

أن يشكل إطـاراً للتفاعـل وتبـادل األفكـار         

  .والخبرات والسلع

والتشابه في الرؤية والمنظومات األخالقيـة       

يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف رقعة المـشترك        

وتوسيعها، كما يمكن أن يشكل أساساً إلبـرام        

عقد اجتماعي دولي يتم بمقتضاه تنظيم العالقة       

العالمين الغربي واإلسالمي على أسـاس      بين  

  . من االحترام المتبادل والمساواة والعدل

وجود األقليات اإلسالمية في العالم الغربـي        

كان يمكن أن يشكل فرصـة للتفاعـل بـين          

الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية كمـا      
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ولكـن  . حدث في األندلس، على سبيل المثال     

التفـاهم، بـل    رغم كل هذا لم تتحقق إمكانية       

ازدادت حدة التوتر، ومن هنا تـأتي أهميـة         

دراسة هذه الظاهرة وفهمها حق الفهم، حنـى        

يتسنى التعامل معها، وربما التقليل من حـدة        

  .التوتر

وإلنجاز هذا الهدف ينبغي التعرف على رؤية        

اإلنسان الغربي للعـالم، فهـي التـي تحـدد          

  .كهاختياراته وأولوياته، وفي نهاية األمر سلو

ويمكن القول إن الحداثة الغربية تشكل اإلطار       

الذي يدور داخله اإلنسان الغربي، وهي تقـدم        

وقـد  . رؤية مادية ترى العالم باعتباره مـادة      

عرفت هذه الرؤية الهدف من وجود اإلنـسان        

في الكون بأنه تعظيم المنفعة واللذة، وعرفـت      

ــاج   ــدالت اإلنت ــصاعد مع ــه ت ــدم بأن التق

ك، مما ولد شراهة استهالكية عنـد       واالستهال

  . اإلنسان الغربي ليس لها نظير في التاريخ

وهذه الحداثة المادية ال تعني مجرد استخدام        

العقل والعلم والتكنولوجيا، بل هـي اسـتخدام        

العقل والعلم والتكنولوجيا المنفصلة عن القيمة      

  ).value-freeأو كما يقولون باإلنجليزية (

 من القيمة تصبح كل األمور  وفي عالم متجرد   

متساوية، ومن ثم نسبية، وعندئذ يصعب الحكم      

على أي شيء، ويصبح من المستحيل التمييز       

بين الخير والشر وبين العدل والظلم، بل بـين     

الجوهري والعرضي، وأخيراً بـين اإلنـسان       

  . والطبيعة أو بين اإلنسان والمادة

ـ         ا، وفي غياب قيم مطلقة يمكن االحتكام إليه

تظهر آلية مادية واحدة ووحيدة لحل النزاعات       

التي هي مـن صـميم الوجـود        -والخالفات  

  .  أال وهي القوة واإلرادة-اإلنساني

وفي هذا اإلطار تمركز الغرب حول ذاتـه،         

وجعل من نفسه مرجعية نهائية ومعياراً يحكم       

به على كل الظواهر والحضارات، ونظر إلى       

 مستقلة لكـل منهـا      العالم ال باعتباره كيانات   

طموحاته المشروعة وأهدافه المختلفة، وإنمـا      

باعتباره مادة استعمالية من حقه أن يوظفهـا        

وهذا هـو جـوهر     . لحسابه باعتباره األقوى  

  .الرؤية االستهالكية اإلمبريالية

وفي هذا اإلطار تحركت جيـوش أوروبـا          

وقسمت العالم فيما بينهـا، ونهبـت ثرواتـه         

 للمواد الخـام والعمالـة      وحولته إلى مصادر  

وبالفعـل جـاءت    . الرخيصة وأسواق لسلعها  

الجيوش الغربية إلى العالم العربي واإلسالمي      

: وأخضعت شعوبه لكـل أنمـاط االسـتعمار       

استعمار عسكري في مصر وسوريا ولبنـان       

والمغرب والسودان والعراق وليبيا، واستعمار     

استيطاني في الجزائر، واستعمار اسـتيطاني      

  . لي في فلسطينإحال

وال يقبل االستعمار الغربي بطبيعة الحال قيام        

تكتالت عربية أو إسالمية تتصدى لمحاولتـه       

نهب ثروات الشعوب، ولهذا فهو يصر علـى        

تفتيتها وتجزئتها، وعلـى سـحق أي قـوى         

وفي هذا السياق يمكن فهـم العـداء        . مقاومة

  . الغربي لإلسالم

 تحت ألوية   فقد بدأت حركة مقاومة االستعمار     

القومية العربية، فتصدى لها االستعمار بكـل       

ضراوة، بل تعاون في بعض األحيـان مـع         

الحركات اإلسـالمية خاصـة ذات التوجـه        

الصوفي، ألنه وجد أنها يمكـن أن تـصرف         

الجماهير عن العمل السياسي وعن المقاومة،      

  .بتركيزها على العبادات والخالص الفردي
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الحرب الباردة مـع    كما تعاون الغرب أثناء      

اإلسالمية لتقف ضـد    ) والحكومات(الحركات  

المعسكر الشيوعي، ووصل هذا التيـار إلـى        

قمته في أفغانستان أثناء االحتالل الـسوفياتي       

  .له

ولكن مع انتهاء الحرب الباردة ومع تراجـع         

القومية العربية ومع تزايد النـضج الـسياسي        

ة للحركات اإلسالمية ودخولها معترك الحيـا     

السياسية، بدأت هـذه الحركـات فـي قيـادة       

  . المقاومة لالستعمار الغربي

وهنا بدأ يظهر العداء الغربي لإلسالم، وبـدأ         

الحديث عن اإلرهاب اإلسـالمي وضـرورة       

ومما لـه   . إصالح الخطاب الديني اإلسالمي   

داللته أن العالم الغربي الذي يحارب اإلسالم،       

الكتـب  ومن أكثر   . يشجع الحركات الصوفية  

انتشاراً اآلن في الغرب مؤلفات محيي الـدين        

  . بن عربي وأشعار جالل الدين الرومي

وقد أوصـت لجنـة الكـونغرس الخاصـة          

بالحريات الدينية بأن تقـوم الـدول العربيـة         

فالزهد في الـدنيا    . بتشجيع الحركات الصوفية  

واالنصراف عنها وعن عالم السياسة يضعف      

 .عمار الغربـي  وال شك صالبة مقاومة االست    

ومن ثم فعداء الغرب لإلسالم ليس عداء فـي         

المطلق، وإنما هو عداء لإلسالم المقاوم، وألي       

شكل من أشكال المقاومة تتـصدى لمحاولـة        

  .الغرب تحويل العالم إلى مادة استعمالية

ومع هذا تظل إمكانية الحوار والتفاهم قائمة،        

وإن كان ثمة عائق أساسي وهـو أن الرؤيـة          

. بية اإلمبريالية الداروينية غير عقالنيـة     الغر

فمن يجعل القوة معياراً واحداً ووحيداً وال يقبل   

االحتكام إلى منظومة قيمية خارجـة، إنـسان        

غير عقالني، ألن العقالنية تفتـرض وجـود        

معايير إنسانية وأخالقية مطلقة خارج اإلنسان      

والسؤال الـذي يطـرح     . يمكن االحتكام إليها  

ف نتحاور في غيـاب معـايير       كي: نفسه هو 

أخالقية وإنسانية يمكن االحتكام إليها واإلهابة      

  بها؟

  :وأرى أن هناك ثالثـة مـستويات للحـوار         

 وهو حوار بين طرفين     : الحوار بين األنداد   -ا

يعترف كل منهما بإنسانية اآلخـر وبحقوقـه        

والهدف من الحوار هنا هو تـسوية       . وسيادته

زئيـة التـي ال     بعض الخالفات التفصيلية الج   

  .تنصرف إلى الكليات أو المنطلقات

 إذا كان أحد األطراف ال      : الحوار النقدي  -٢ 

يعترف بإنسانية اآلخر وحقوقه وسيادته، فمن      

واجب الطرف الثاني أن يوجه النقد للطـرف        

األول ويبين له خلل موقفـه، ويـدعم نقـده          

بالحجج والبراهين، كما يحدث مـثالً حينمـا        

وروبية التي نختلف معها في     نحاور الدول األ  

بعض األمور المبدئية، والتي تقبل الحوار وال       

  .تلجأ إلى العنف

 إن استمر الطرف األول  : الحوار المسلح  -٣ 

في إنكار إنسانية الطـرف الثـاني وحقوقـه         

وسيادته، وحول إنكاره هذا إلى فعـل ظـالم         

باطش كأن يستولي على أرض الطرف الثاني       

إن مـن واجـب الطـرف       أو يعتدي عليه، ف   

المعتدى عليه أن يصده ويقاوم ظلمه وبطـشه        

بأن يرسل للظالم رسائل نقدية مسلحة ليؤكـد        

إنسانيته وسـيادته ويحـصل علـى حقوقـه         

  .المغتصبة

وهذا ما يحـدث فـي فلـسطين المحتلـة،           

فاإلسرائيليون ينكرون وجـود الفلـسطينيين،      
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فيقوم الفلسطينيون بإرسال رسائل مسلحة لهم      

مثل انتفاضة  ( شكل انتفاضات شبه سلمية      تأخذ

مثـل انتفاضـة    (وانتفاضات مسلحة   ) ١٩٨٧

، وهي رسائل تؤكد لإلسرائيليين أن      )األقصى

 موجود  -صاحب األرض -الشعب الفلسطيني   

  . وحي ويقاوم الستعادة أرضه

والبد أن يتم الحوار على جميع المـستويات،         

فالحوار الودي بمفرده مع من يـؤمن بـالقوة         

ياراً يتيماً ال يجدي فتيالً، والحوار المـسلح        مع

وهذا ما فعله   . بمفرده يدخلنا في طريق مسدود    

الفيتناميون، فكـانوا يجلـسون علـى مائـدة         

المفاوضـات ويقومـون بحمـالت إعالميــة    

يتوجهون بها إلى أنصار السالم في العالم بما        

في ذلك الواليات المتحدة، ويوجهون النقد إلى       

ية األميركية التـي بطـشت      المؤسسة العسكر 

-بالشعب الفيتنامي دون وجه حق، ويقاتلون       

 في ميـدان الحـرب بعـزم        -في الوقت ذاته  

وإصرار، وبذلك تم تحويل المكاسب الميدانية      

  .إلى مكاسب سياسية

وبالمثل، يمكن أن يأخذ الحوار مع الغـرب         

أشكاالً كثيرة، فـال يكفـي الـسعي لتجميـل          

قفنا، إذ البـد    صورتنا وتوضيح مشروعية مو   

من خالل  (من توجيه رسائل نقدية إلى الغرب       

تبين له أن   ) حمالت إعالمية وحوارات مكثفة   

دعمه إلسرائيل وهجومه على العالم العربي ال       

  .يمكن أن يظل أمراً مجانياً

ويجب تحويل الحوار النقدي إلى حوار مسلح        

إذا استلزم األمر من خالل عمليات المقاطعـة        

ب االستثمارات وكـل أشـكال      والتهديد بسح 

أي يجب أن يدرك اآلخـر      . المقاومة المتاحة 

المعتدي أن هناك ثمناً البد أن يـدفع، وهـم          

يفهمون تماماً مسألة الثمن هـذه، فكمـا قـال        

ال يوجد  "رئيس الوزراء البريطاني غالدستون     

لدينا أصدقاء دائمون وال أعداء دائمون بل لنا        

ــة  ــصالح دائمــــــ   ". مــــــ

  .واهللا أعلــــــــــــــــــم

 كاتب مصري

هل الحوار مع : من حماة إلى أنديجان
 اإلسالميين أمر مستحيل؟

   ٢٠٠٥ أيار، ٣١ -عمار عبد الحميد 

 موقع ثروة األلكتروني

هل الحوار مع اإلسالميين أمر مستحيل وغير       

ـ         ن األنظمـة   مجد حقاً كما يؤكـد الكثيـر م

في المنطقة؟ أم أن المشكلة الحقيقية      " العلمانية"

تكمن في أن األنظمة المستبدة والفاسدة هـي        

ببساطة ال تريد الحوار مع أحد، بغض النظر        

  عـــــن انتمائـــــه الـــــسياسي؟

وربما علينا أن نتسائل أيضاً عما إذا كان من         

الممكن لمثل هذا الحوار أن ينشأ بين ممثلـي         

  .يـة والحركـات اإلسـالمية     الحركات العلمان 

قد ال يكون من السهل اإلجابـة علـى هـذه           

األسئلة، ولكن أمام قدرة اإلسالم المسيس على       

أن يفرض نفسه على المشهد الـسياسي فـي         

المنطقة مرة أخرى، وأمام استمرار األنظمـة       

ــالقمع  ــه ب ــي التعامــل مع والحكومــات ف

واإلجراءات الجائرة، بدءاً مـن االعتقـاالت       

ة، كما هو الحال في مصر، إلى القتـل         الواسع

الجماعي، كما حدث مؤخراً في مدينة أنديجان       

في أوزباكستان، فإن البحث عـن اإلجابـات        

المناسبة يجب أن يحتل صدارة اهتمامات كل       
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ــة  ــستقبل المنطق ــشغلين بم ــاعلين المن   .الف

من ناحية أخرى، ال يخفى على أحد أن القمع         

لتيـار  مورس مراراً من قبل ضـد ممثلـي ا        

اإلسالمي، ولكن التيار ال ينفك ينبثق أكثر قوة        

 .وجماهيرية وأكثر تطوراً من الناحية السياسية     

بالفعل، شهدنا مؤخراً العديد من الحوادث التي       

أثبتت التنظيمات اإلسالمية فيها أنهـا أكثـر        

تطوراً في خططها ومقاربتها مـن نظيراتهـا        

  . العلمانية، ناهيـك عـن األنظمـة المعنيـة        

وهكذا، وبالرغم من أن األنظمة ما تزال ترى        

في القمع الخيار المفضل لديها، وأحياناً بتأييد       

من بعض القوى العلمانية، يبقى من الواضـح        

أن القمع قد أثبت عدم جدواه هنا، هذا إن لـم           

ــسية   ــائج عك ــرز نت ــد أف ــه ق ــل أن   . نق

 .وعلى هذا، قد يكـون الحـوار هـو الحـل          

طى فرصته الحقيقـة    والحقيقة أن الحوار لم يع    

ولكن وفيما يبدو، فإن هذا الموقـف قـد         . بعد

ففي مـصر، بـدأ     . يتغير بين لحظة وأخرى   

العديد من الحركات والشخـصيات العلمانيـة       

حواراً مع حركة األخوان المسلمين الخالفيـة       

ورغم أنه من المبكر جداً في هـذه        . والمقلقة

المرحلة معرفة ما إذا كانت النتائج مـشجعة،        

 تمكن الطرفان حتـى اآلن مـن العمـل          فقد

المشترك في معارضتهم للرئيس مبارك، وهو      

  . صراع مرشح لالستمرار في المدى المنظور     

في هذه األثناء، ردت الحكومة السورية بالقمع       

على محاولة المنتـدى األتاسـي، العلمـاني        

الطابع، بإشراك وجهة نظر األخوان المسلمين      

ت الجارية حول   بشكل غير مباشر في المحادثا    

وبالفعـل  . مستقبل اإلصالحات فـي سـورية     

اعتقلت الحكومة األعضاء الثمانية لهيئة إدارة      

المنتدى لمدة أربعة أيام فـي حركـة ترويـع          

ــة   . مدروســـــــــــــــــ

ورغم أن المسؤولين السوريين هم أول مـن        

تحدث عن إمكانية التحالف مع اإلسـالميين،       

وأن منتدى األتاسي كان بكل بـساطة يتقفـى         

رهم فـي هـذا المجـال، إال أن الحكومـة           أث

السورية فيما يبدو شعرت بالتهديد من إمكانية       

.  علمـاني  –نشوء تحالف معارض إسـالمي      

فضالً عن أن للنظام تاريخ صدامي مرير مع        

األخوان المسلمين بلغ أوجه في حمـاه عـام         

١٩٨٢ .  

لذلك، وبدل أن تأتي عملية االعتقال الـسابقة        

م، كما كان يؤمل منهـا،      كدليل على قوة النظا   

فقد جاءت باألحرى دليالً على تردده وحيرته       

فيما يتعلق بالتعامل مع مجتمع مدني بات أكثر        

نشاطاً وجرأة وتعقيداً في طروحاته عـن ذي        

وهذا يعني أن إمكانية الحوار والتعـاون       . قبل

بين العناصر اإلسالمية والعلمانية في سورية      

ــة ــت مفتوحــــــ   .مازالــــــ

 ونظراً ألن المنطقة تقف علـى       وفي الحقيقة، 

مفترق طرق حاسم وعصيب جداً في تاريخها       

المعاصر، فإن الحوار بين التيارات اإلسالمية      

والعلمانية بات أكثر ضرورة مـن أي وقـت         
مضى، فمن الواضح أن اإلجابات المناسبة المتعلقة       

بمشاكل التنمية المنطقة وأزمة الهوية العميقة فيها       

ــر   ــى ط ــراً عل ــست حك ــرلي   . ف دون آخ

عمار عبد الحميد قاص وشاعر ومحلل اجتماعي        

وهو المدير االستشاري . سوري يقيم في دمشق

 ".ثروة"لدار إيمار ومنسق مشروع 
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في " الفوضى الخالقة"آوندي و
 *المنطقة العربية

 ٩/٤/٢٠٠٥ -إسالم أون الين ** حسن نافعة

واشـنطن  «في حديثها إلى صـحيفة      

األسبوع الماضي، أبـدت وزيـرة      » بوست

الخارجية األمريكيـة كونـدوليزا رايـس،       

ل الديمقراطي في منطقة    حماسة شديدة للتحو  

الشرق األوسط، حتى وإن أدى إلى تغييـر        

ووجهت . واستبدال األنظمة الحليفة والموالية 

انتقادات عنيفة إلى سياسة القبـول بـاألمر        

. الواقع بدعوى الحفـاظ علـى االسـتقرار       

وعندما قيل لها إن التفاعالت التي تموج بها        

هذه المنطقة من العالم ال تترك مجاال آخـر         

سوى لالختيار بين الفوضـى أو سـيطرة        

الجماعات اإلسالمية على الـسلطة، ولـن       

تؤدي بالضرورة إلى انتصار الديمقراطية،     

لم تتردد الـسيدة ذات االبتـسامة الزنجيـة         

الساحرة في أن تقول إن الوضـع الحـالي         

وإن الفوضى التي تفرزهـا     » ليس مستقرا «

عملية التحول الديمقراطي في البداية هـي       

التي ربما تنتج   » الفوضى الخالقة «نوع  من  

في النهاية وضعا أفضل مما تعيشه المنطقة       

 .حاليا

وليست هذه هي المرة األولـى التـي        

يتحفنا فيهـا األكـاديميون المتخصـصون       

وصناع السياسة األمريكية بمصطلحات من     

فقد أصبح صـك المـصطلحات      . هذا النوع 

السياسية غير المألوفـة حرفـة أمريكيـة        

، ومجاال محجوزا ال يقدر أحد على       خالصة

ويبـدو أن   !. الدخول إلى حلبة المنافسة فيه    

هذه الحرفة تحولت إلى صناعة تطرح منها       

في سوق السياسة ما تـشاء بـين الحـين          

وسيكون مـن الـسذاجة بمكـان       . واآلخر

االعتقاد بأن هذا النوع مـن المـصطلحات        

. الغريبة يأتي من وحي الخـاطر مـصادفة       

ا مصطلحات مدروسـة بعنايـة      فالواقع أنه 

ويقصد بها أداء وظائف محـددة للتـضليل        

وإخفاء حقيقة النيـات وتجميـل العيـوب        

فاألوضاع . الظاهرة في المواقف والسياسات   

التي يدركها الناس على أنها تنطوي علـى        

ــن  ــا م ــدر م ــتقرار«ق ــدم االس أو » ع

هي بطبيعتهـا   » الفوضى«أو  » الغموض«

تي مقترنـة   أوضاع سلبية، لكنها حـين تـأ      

بأوصاف أخرى ويصبح عـدم االسـتقرار       

، والفوضى  »بناء«، والغموض   »منضبطا«

، فمن الطبيعي أن تتبدل األمـور       »خالقة«

وتتحول صورة السلبي إلى إيجابي والقبـيح       

وألننا ال نسأل أنفسنا عادة ذلـك       . إلى حسن 

السؤال البديهي حول صـاحب المـصلحة،       

لنيـة، أو   فغالبا ما يقع بعض مثقفينا بحسن ا      

يتعمدون اإليقاع بنا بسوء نية، في مـصيدة        

  .هذه المصطلحات األمريكية المضللة

  مصطلحات للتضليل المخطط

، علـى   »الغموض البنـاء  «فمصطلح  

سبيل المثال، تم صكّه في نهاية التسعينيات       

لتبديد القلق من الغمـوض الـذي اكتنـف         

اتفاقات أوسلو، خصوصا بعد بدايـة تعثـر        

وحاول المروجون له   . ألرضتنفيذها على ا  

اإليحاء بأن الغموض في اتفاقـات أوسـلو        

متعمد ومقصود للتغلب على عقبات إجرائية      
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وشكلية، وسيوظف في النهايـة لمـصلحة       

لكن هذا التفسير لم    . التسوية الشاملة والعادلة  

. يكن في الواقع سوى محاولة تضليل مخطط

وكان بوسع أي متـابع أمـين لتطـورات         

 اإلسـرائيلي ومواقـف     -ربـي الصراع الع 

أطرافه أن يدرك أن أي غموض في االتفاق        

سيوظف حتما لصالح الطرف األكثر قـدرة       

على فرض األمر الواقع على األرض، وهو       

  .ما حدث فعال

وفي تقـديري أن القـصد التـضليلي        

، »الفوضى الخالقـة  «الكامن في مصطلح    

الذي لم نختبره بعد، ال يقل قوة ووضـوحا         

، »الغموض البناء « مصطلح   عن نظيره في  

وأن صك وإطالق   والذي سبق لنا اختباره،     

في هذا الوقت   » الفوضى الخالقة «مصطلح  

بالذات ال يعني سوى شيء واحد، وهـو أن         

مرحلة جديدة من مراحل تطـور الـسياسة        

األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط بدأت،      

وهي سياسة تضمر في باطنها دائما مـا ال         

  .ا أن يشي بهيستطيع ظاهره

فظاهر األمور يوحي بأن كونـدوليزا      

رايس أرادت بتصريحاتها أن تبعث رسائل      

إلى كل من يهمهم أمر المنطقة مفادها، أوال        

أن الواليات المتحدة جادة فـي موضـوع        

التحول الديمقراطي هذه المرة، ومـصممة      

على استخدام كل الوسائل المتاحـة لـديها        

قـي بـاال إلـى      وثانيا أنها لن تل   . إلنجاحه

محاوالت إثنائها عن عزمها، بتخويفها مـن       

الفوضى المحتملة أو من وصول الجماعات      

اإلسالمية إلى السلطة، ألنهـا تعـرف أوال        

كيف تتعامل مع هذا النوع من األخطـار،        

وألنها تدرك ثانيا أن القبول والتسليم باألمر       

أما ثالـث   . الواقع ينطوي على أخطار أكبر    

ـ    و إلـى القـوى المحليـة       هذه الرسائل فه

واإلقليمية والدولية صاحبة المصلحة التـي      

عليها أن تصطف وراءها وأن تقبل بقيادتها       

  .وريادتها

أما باطن األمور فيوحي بشيء آخـر       

مختلف تماما وهو أن المرحلة الثانية مـن        

اإلستراتيجية الكونيـة للمحـافظين الجـدد       

تحولت إلى خطة تم الشروع فـي تنفيـذها         

وإذا كانـت   . علـى أرض الواقـع    بالفعل  

المرحلة األولى من هذه اإلستراتيجية جرت      

» الحـرب علـى اإلرهـاب     «تحت شعار   

واستهدفت إسـقاط نظـامي طالبـان فـي         

أفغانستان والبعث في العراق، فإن المرحلة      

التالية من هذه اإلستراتيجية ستجري تحـت       

الحـرب علـى االسـتبداد ونـشر        «شعار  

سـقاط نظـامي    وتـستهدف إ  » الديمقراطية

سوريا وإيران، ونـزع سـالح المقاومـة        

وتفكيك بنيتها التحتية في كـل مـن لبنـان          

وفلسطين، وإدخال إصالحات سياسية بعيدة     

المدى في العالم العربي، وخـصوصا فـي        

 الدول المركزيـة وعلـى رأسـها مـصر        

 الفرق الوحيد بين المرحلتين أن      .والسعودية

 األولى تطلبـت اسـتخداما مكثفـا للقـوة        

العسكرية واحتالال فعليا للدول المـستهدفة،      

أما الثانية فستعتمد علـى الوسـائل غيـر         

العسكرية في المقام األول، ولكن مـن دون        

استبعاد كلي للقوة العسكرية التي قـد يـتم         
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اللجوء إليها لتوجيه ضربات جويـة ضـد        

. أهداف محددة ومحـدودة إذا لـزم األمـر        

دا في  ويبدو أن احتالل األرض أصبح مستبع     

هذه المرحلة بسبب الصعوبات والـدروس      

المستفادة مما جرى ويجري في أفغانـستان       

  .والعراق

ولفهم طبيعة التحركات األمريكية فـي      

المرحلة المقبلة يتعين، في تقديري، أن نميز       

بين ما يمكن تـسميته بمـسرح العمليـات         

. المباشر، ومسرح العمليات غير المباشـر     

لـسطين تـشكل    فإيران وسوريا ولبنـان وف    

وتعتبـر إيـران    . مسرح العمليات المباشر  

ومـن  . وسوريا هما الرقم الـصعب فيـه      

الواضح أن اختيار الواليات المتحدة وقـع       

على الملف النووي ليكون بمثابة الذريعـة       

والمدخل للضغط على إيران، وعلى الملف      

 اللبناني ليكون هو الذريعة والمدخل المالئم     

رح العمليـات   أما مس . للضغط على سوريا  

غير المباشر فهو كل مكان وأي مكان آخر        

يتيح » الشرق األوسط الكبير أو الموسع«في 

فرصة معقولة لتحوالت تخـدم المـصالح       

  .األمريكية في المنطقة

وتدل شواهد كثيرة علـى أن الخطـة        

األمريكية للتحرك على المسرح الرئيـسي      

للعمليات في الشرق األوسط ال تجري، في       

لحالية، وفقا لجدول زمني محـدد      المرحلة ا 

وال تخضع لترتيب هرمي فـي األولويـات        

وتتمتع بما يكفي من المرونة لضمان حرية       

الحركة بالسرعة المطلوبة، سواء بالتتـابع      

على أي من الجبهات المستهدفة أو بالتوازي       

على أكثر من جبهة في الوقت نفسه، وفقـا         

. لما تمليه الضرورات والظروف المتغيـرة     

حيل عرفات، وبصرف النظـر عمـا إذا        فر

كان عمال مدبرا ومقصودا أم قضاء وقدرا،       

استتبعه تحرك سريع استهدف تهدئة الجبهة      

الفلسطينية وتثبيتها، وذلـك لإليحـاء بـأن        

 اإلسرائيلي فـي طريقـه      -الصراع العربي 

واغتيال رفيق الحريري، وهو أمـر      . للحل

مخطط ومدبر بطبيعته بصرف النظر عـن       

لتي نفذته، استتبعه تحـرك سـريع       الجهة ا 

إلشعال جبهـة لبنانيـة كانـت محـاوالت         

تسخينها انطلقت بجهود منسقة الستـصدار      

 واستهدفت ممارسة أكبر قدر     ١٥٥٩القرار  

  .من الضغط على سوريا

غير أن ذلك ال يعني أن مسار األمور        

بات متروكا بالكامل للمـصادفات انتظـارا       

ـ      ة مـن   لفرص قد تتيحها األخطاء المرتكب

جانب الالعبين على مسرح العمليات، كمـا       

حدث بالنسبة لسوريا في موضوع التمديـد       

فالواقع أن هناك تواريخ وتوقيتـات      . للحود

وعلى سبيل المثال تشير    . محددة تبدو حاكمة  

بعض التقارير إلى أن الواليـات المتحـدة        

تتجه لتوجيه ضـربة عـسكرية للمنـشآت        

) يونيـو (النووية اإليرانية خالل حزيـران      

ولفت نظري، على سبيل المثال، ما      . المقبل

كتبه سكوت ريتر، أحد أشهر مفتشي لجنـة        

اليونسكوم ألسلحة الدمار الشامل العراقيـة،      

يوم » الجزيرة نت «مقال منشور في موقع     (

مشيرا إلى معلومات تؤكد    ) ٢٠٠٥-٣-٣٠

أن البيت األبيض طلب من وزارة الـدفاع        
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توجيه ضـربة   األمريكية أن تكون جاهزة ل    

قاضية للمنشآت النووية خـالل حزيـران       

ويشكل هذا التاريخ، وفقا لتقـديرات      . المقبل

المخابرات اإلسرائيلية، نقطة الالعودة فـي      

مسار البرنامج النووي اإليراني، والتي لـن       

يكون في وسع أحد بعدها عرقلة تقدمه نحو        

ومـن المعـروف أن     . صنع القنبلة النووية  

 إسرائيليا على عـدم     -كياهناك إجماعا أمري  

السماح إليران باستكمال برنامجها النووي،     

مهما كان الثمن، وإصـرار علـى الوقـف         

الكامل والفعلي لكـل أنـشطة التخـصيب        

النووي، وهو أمر من المستبعد أن تقبل بـه         

  .إيران

غير أن أكثر ما يثير االنتباه هنا هـو         

ــضربة  ــه ال ــرح لتوجي أن الموعــد المقت

شآت النووية اإليرانية يـأتي     العسكرية للمن 

بعد شهر واحـد مـن موعـد االنتخابـات          

البرلمانية في لبنان، والمقرر لها شهر أيار       

وربما ال تكون هذه مجـرد      . المقبل) مايو(

فمن الواضح أن الواليات المتحدة     . مصادفة

وفرنسا، بعد أن ضمنتا انـسحاب الجـيش        

السوري والقوات األمنية كليا مـن لبنـان،        

ن بكل ثقلهما وراء المعارضـة فـي        سيلقيا

االنتخابات البرلمانية اللبنانية المقبلة علـى      

أمل مساعدتها للفوز بغالبية كافية لتـشكيل       

حكومة قادرة على نزع سالح حزب اهللا أو،        

على األقل، تحييد ردود أفعاله فـي حـال         

توجيه ضربة جوية أمريكية أو إسـرائيلية       

أن تـؤدي   وتأمل الواليات المتحدة    . إليران

التفاعالت الناجمة عن هذه الضربة إلى خلق 

أزمة يمكن إدارتها وتوجيه مسارها علـى       

نحو يفضي في النهاية إلى تحقيق األهـداف        

إسقاط النظامين اإليرانـي    : األمريكية كاملة 

والسوري ونزع سالح المقاومة في لبنـان       

  .وفلسطين وتفكيك بنيتها

  "جحيم أمريكي"أم " ربيع ديمقراطي"

إذا صحت هذه التوقعات فسيكون هذا      و

دليال إضـافيا قاطعـا علـى أن األجنـدة          

. األمريكية هي في جوهرها أجندة إسرائيلية     

وكما نجحت إسـرائيل فـي إقنـاع اإلدارة         

األمريكية، أثناء اإلعداد لخطـط المرحلـة       

األولى من اإلستراتيجية الكونية للحرب على 

ول اإلرهاب، بأن العدو الذي ضربها في أيل      

 هو نفس العدو الذي يضرب إسرائيل ٢٠٠١

منذ سنين، فليس من المستبعد أن تنجح هذه        

المرة أيضا، في إقناعها بأن ثـورة إيـران         

اإلسالمية هي أصل البالء في المنطقة وهي       

التي أشعلت نار الكراهية والحقـد وعـدم        

، وبالتـالي فـإن إسـقاط النظـام         !التسامح

ريا األصولي في إيران يعد شـرطا ضـرو       

لنشر السالم واالستقرار والديمقراطية فـي      

 وألنه أصبح من الثابـت اآلن أن        .المنطقة

إسرائيل لعبـت دورا محوريـا فـي دفـع          

الواليات المتحدة إلى غزو العراق واحتالله،      

فلماذا نستبعد أن تلعب الدور نفسه وتقـود        

الواليات المتحدة معصوبة العينين لمواجهة     

  .إيران هذه المرةعسكرية جديدة، ولكن مع 

لو كان نـشر الديمقراطيـة وحمايـة        

حقوق اإلنسان هما الهدف الحتلت حقـوق       

الماليين األربعة من الالجئين الفلـسطينيين      



 التحدي الصهيوين            )٦-١١(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
 لكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         مركز ا٥١ من٤٧                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

في الخارج وحقوق الماليين األربعـة مـن        

أمثالهم في الداخل موقعا مهما على جـدول        

لكن كل الوطنيين فـي     . األعمال األمريكي 

اآلن أن قــضية المنطقــة بــاتوا مقتنعــين 

الديمقراطية فيها ال تعني الواليات المتحـدة       

إال بالقدر الالزم وإضعافها وتحويلها إلـى       

دويالت طائفية يتحقق في ظلها أمن إسرائيل       

ولألسف يبدو أن المنطقة ال تتجـه       . المطلق

نحو ربيع ديمقراطي، كما يدعي الـبعض،       

  .واألرجح أنها تتجه نحو جحيم أمريكي

 الماإلصغاء والك

 مارك بيري

يقال إنه بعد توقيع اتفاقيات أوسـلو مباشـرةً،        

سافر عبد العزيز الرنتيسي، أحد قادة حماس،       

إلى تونس للقـاء رئـيس منظمـة التحريـر          

وحين التقـى   . الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات   

الرجالن، صرخ الرنتيسي في وجه عرفـات       

متَّهماً إياه بخيانة القضية الفلسطينية، وخيانـة       

بلده، وإدارة الظهر للحلم الفلسطيني، وبأنّه لم       

وانتظـر  . يعد مناسباً لقيادة الشعب الفلسطيني    

عرفات بصبر أن ينتهي هـذا الوابـل مـن          

السباب، وأخيراً، بعد بضع دقائق، وبعد فترة       

ومـا  : "مناسبة من الصمت، رد عرفات قائالً     

أربعين : "، فابتسم الرنتيسي، وقال   "الذي تريده؟ 

  ". في المجلـس التـشريعي الفلـسطيني       مقعداً

وسواء كانت هذه القصة صحيحة أم ال، فإنها        

ترمز إلى ذلك الجدال الكبير الدائر اآلن داخل        

حيث ترى إحدى جماعات صنَّاع     . إدارة بوش 

       على الواليات المتحدة ألّا تفتح أي السياسة أن 

، ذلـك أن    حوار مع قادة اإلسـالم الـسياسي      

ـ     وة نازعـة لالسـتقرار و      هؤالء يمثّلـون ق

فما يريده اإلسالم السياسي،    . مناهضة ألمريكا 

تبعاً لهؤالء، هو إنهاء النفوذ األمريكـي فـي         

غير أن هنالـك صـنّاع للـسياسة        . المنطقة

آخرون يرون أن قادة اإلسالم السياسي أكثـر        

. اهتمام بممارسة السلطة منهم بممارسة ديانتهم

مـا يقـول صـنّاع      وما يريده هؤالء القادة، ك    

  .السياسة هؤالء، هو فرصة إلدارة شـؤونهم      

  

أما ضرورة أن يحـَسم هـذا الخـالف فقـد           

  .انعكست مؤخَّراً في تصريحات بوش نفـسه      

فمنذ أسبوعين، وفـي خطـاب فـي المعهـد          

الجمهوري الدولي، أشار بوش ضمناً إلى أنّه       

في حين يمكن أن تأتي االنتخابات الحـرة و         

وحة إلى الـسلطة بقـادة مـن        النزيهة و المفت  

إلَّـا أن الديمقراطيـة     خصوم أمريكا األشداء،    

ذاتها سوف تكون القوة التـي تـدفعهم إلـى          

ولم يمض أسبوعان قبل أن يطلـق       . االعتدال

بوش، في خطاب فـي األكاديميـة البحريـة         

األمريكية، رسالة أخرى مفادها أن الجماعات      

يانـات  ك"التي اعتبرتها الواليـات المتحـدة       

وهـي تـشتمل علـى الجماعـات        " (إرهابية

عـاجزة عـن    ) اإلسالمية األبرز في المنطقة   

  .التغيير وسوف تبقى عدوة لـدودة ألمريكـا       

ما الموقف إذاً؟ هل ستجري الواليات المتحدة       

محادثات مـع قـادة اإلسـالم الـسياسي أم          

ستواصل األمل بأن الحوار مـع الجماعـات        

 دام دعمها لألنظمة    ما(الديمقراطية والعلمانية   

سـوف يـوفِّر    ) القديمة لم يعد محـّل نقـاش      

الوسائل الموثوقة لتلبية رغبة شعوب المنطقة      
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في الديمقراطية؟ إن الطريقة التي تَُحّل بها في        

العادة مثل هذه الخالفات في واشـنطن هـي         

فمقابـل  ". قطع الصبي نـصفين   "بتبني طريقة   

تطالب اعتراف الواليات المتحدة، األرجح أن      

واشنطن تلك الجماعات اإلسـالموية بتلبيـة       

نزع السالح، شـجب    : مجموعة من المطالب  

العنف، المشاركة في العمليـة الـسياسية، و        

ــات  ــائج االنتخاب ــضوع لنت ــرار بالخ   .اإلق

غير أن من الواضح اآلن أنَّه إذا مـا تبنَّـت           

اإلدارة األمريكية هذا الموقف فسوف تواجـه       

اإلسـالم الـسياسي    الرفض من جميع قـادة      

 .تقريباً، ومن بينهم قادة حمـاس وحـزب اهللا        

كما قال قائد   " يوافقوا على دمارهم  "فهؤالء لن   

أمـا  . كبير في حماس في الـشهر الماضـي       

الناطق باسم حزب اهللا فكان أكثر تصلُّباً وقال        

إنه ليس ألمريكا أن تحدد لنا ما هو المطلوب،         

غيـر  . كبل الشعب اللبناني هو الذي يحدد ذل      

بـالطبع، ألن   أن كل ذلك ال يـزال ثانويـاً،         

أعضاء إدارة بوش محظَّـر علـيهم، بقـوة         

القانون، أن يقوموا بمحادثـات مـع معظـم         

المنظمات اإلسالمية، خاصةً تلك التي يقـول       

تـستخدم العنـف لغايـات      "عنها بوش إنهـا     

، وهي عبارة تـدفع معظـم صـنَّاع         "سياسية

ق األوسـط إلـى     السياسة المنهكين في الشر   

ــسام   .االبتـــــــــــــــــ

و السؤال، هل ثمة طريقة للخروج من هـذا         

المأزق؟ هل ثمة طريقة للتوصل إلى تفاهم مع        

قادة اإلسالم السياسي بنفـوذهم الكبيـر فـي         

المنطقة في الوقت الـذي تـتم فيـه تهدئـة           

المخاوف التـي تـرى أن أي نقلـة باتجـاه           

 الديمقراطية سوف تعني مكافأة العنف السياسي     

على ما قام به؟ وهل علينـا، فـي التحليـل           

األخير، أن نحاور اإلسالم السياسي؟ بحثاً عن       

، كنـت قـد     الجواب الصحيح عن هذا السؤال    

شاركت في آذار الماضي في ندوة لمجموعـة        

من صنّاع السياسة األمريكيين و األوروبيـين       

المتقاعدين عِقَدت في بيروت و حضرها قادة       

وهذه الندوة لم   . المويةعدد من الجماعات اإلس   

تسمح بها اإلدارة األمريكيـة، دع عنـك أن         

تكون قد وافقت عليها، وهذا مـا أوضـحناه         

وقد كان ذلك حسناً بالنسبة     . مراراً لمحاورينا 

: لهم، حيث قال أحدهم قبل االجتماع مباشـرةً       

نحــن ال نريــدكم أن تتكلمــوا، نريــدكم أن "

ــسمعوا   ".تـــــــــــــــــ

 يكتـب مـن     مارك بيري كاتب ومحلل سياسـي      

واشنطن، دي سي عن السياسة األمريكيـة فـي         

آخر كتبه عن الـصداقة التـي       . الشرق األوسط 

 .غيَّرت أمريكا

ماذا وراء التقرب األمريكي من 
 !في ترآيا؟' الصوفية'الجماعات 
  ٢٠٠٤-٣-١٦-باشابقلم اسماعيل 

إن من أهم أهداف الخطة األمريكية المـسماة        

بمشروع الشرق األوسـط الكبيـر، محاربـة        

التيارات اإلسالمية التـي تتـصدى للعـدوان        

 .األمريكي، تحت شعار محاربـة اإلرهـاب      

ويرى المروجون لهذا المـشروع أن القـوة        

المادية عسكرية كانت أم اقتصادية ال تكفـي        

خرى، فلذا ال بد مـن تيـار        لهدم فكرة وبناء أ   

 إسالمي معارض لتلك التيارات منـسجم مـع       

 .الرؤية األمريكية لمنطقة الـشرق األوسـط      

 وهناك تطورات تشير إلى أنهم يبحثون عـن       
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ضالتهم في الجماعات اإلسالمية التركية التي      

يغلب على معظمها الصبغة الصوفية بأشكالها      

واستنادا لتقـارير نـشرتها بعـض       . المختلفة

لصحف التركية خالل األيام األخيـرة، فـإن        ا

مسئولين من السفارة األمريكية فـي أنقـرة،        

قاموا بزيارات إلى بعض الجماعات اإلسالمية      

والمؤسسات الخيرية لدراسة مدى شعبية ونفوذ    

وتشير المصادر نفـسها إلـى أن       كل جماعة،   

األمريكيين يعرضون على زعماء الجماعـات      

الستراتيجي في نشر   التي يزورونها التعاون ا   

ـ   فـي إطـار    " اإلسالم المعتـدل  "ما يسمى ب

مشروع الشرق األوسط الكبير وتقديم الـدعم       

المادي والسياسي لجماعـاتهم وفـتح مجـال        

وفـي  . الدراسة لطالبهم في الواليات المتحدة    

تطور آخر، زار رئيس الشئون الدينية التركية       

علي بارداكوغلو واشنطن في نهايـة الـشهر        

صحفية أنه بحـث     وذكرت مصادر    الماضي،

مع األمريكيين خالل زيارته سبل التعاون في       

تعميم النموذج التركي وطلب منه األمريكيون      

ــشأن  ــذا الـ ــة بهـ ــا ملموسـ   .خططـ

ويبدو أن األمريكيين اختاروا رئاسة الـشئون       

الدينية التركية للتعاون في صناعة ما يسمونه       

فـي  ، لخبراتها وتجاربها    "اإلسالم المعتدل "بـ

إماتة الروح اإلسالمية الفعالة وضبط المشاعر      

الدينية كمؤسـسة رسـمية خاضـعة لنظـام         

علماني، وتسيطر على كافة الشئون الدينية في       

البالد كاإلفتـاء وتعيـين األئمـة والخطبـاء         

وحتـى  . للمساجد ومدرسي القرآن وغير ذلك    

إن لم يكن لرئاسة الشئون الدينية تأثير كبيـر         

 فـي القـضايا اإلسـالمية       في توجيه األتراك  

ومجال اإلفتاء لعدم ثقتهم بها، إال أنها تتمتـع         

بإمكانيات مادية واسعة وتشرف على جميـع       

المساجد الموجودة في البالد، كما أنها تفرض       

على الخطباء إلقاء خطبة الجمعة التـي تـتم         

كتابتها من قبل الرئاسة وكثيـرا مـا تـستغل     

مغلفـة  السلطة هذه الخطب لبث آراء رسمية       

ــابر   ــى المنـ ــة علـ ــح دينيـ   . بمالمـ

وال شك أن األمريكيين يرغبون في احتـواء        

الجماعات التركية للخبـرة الحاصـلة لـدى        

بعضها في تصدي التيارين المتنافسين الشيعي      

فـي  ) الـذي يـسمونه بالوهابيـة     (والسلفي  

جمهوريات آسيا الوسطى ودول البلقان وحتى      

ؤسسات وتمتلك تلك الجماعات م   . دول أفريقيا 

خيرية ومدارس داخل تركيا وخارجها تـسعى      

من خاللها لنشر أفكارها الخليطة بالعنـصرية       

وتوسيع دائـرة نفوذهـا وتحظـى بمـساندة         

األحزاب اليمينية، بل حتى بعـض األحـزاب      

إذ اليسارية التي تحتاج إلى أصوات منسوبيها،       

ال يمكن وصول أي حـزب مـن األحـزاب          

ت تمكنه مـن    السياسية إلى نسبة من األصوا    

ــد الجماعــات  تــشكيل الحكومــة، دون تأيي

 أو تـصويت    - وأغلبها صـوفية   –اإلسالمية  

ــصالحه ــضها لــــــ   .بعــــــ

وال يمكن أن نحـدد مـن اآلن مـدى قبـول            

ــرض  ــة للع ــالمية التركي ــات اإلس الجماع

، إال أن المالحظ مـن      األمريكي أو رفضها له   

خالل تصريحات زعمائها وكتابات مفكريهـا      

ـ      نهم ألهـداف أمريكـا     عدم ارتياح كثيـر م

ومشروعها، وإدراكهم بأن الحملة على األمـة       

اإلسالمية ال تفرق بين متشدد ومعتدل وإنمـا        

الهدف من هذا العـرض ضـرب المـسلمين         

  . بعضهم ببعض
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اإلسالم " المشروع األميرآي الجديد 
 "المعتدل

  ٢٦/٢/٢٠٠٦-حسن الحسن: بقلم 

فشل المشروع األميركي في العراق في تحقيق       

مأمول منه، حيث تعرقل سير ريع ثـروات        ال

العراق بـسالسة إلـى الواليـات المتحـدة         

األميركية، وانفجرت األوضاع على نحوٍ فاق      

أكثر توقعات المحللين تشاؤما، وغرق العراق      

في حروب معلنة مع االحتالل، وأخرى غيـر        

معلنة في كافة االتجاهات، وبدالً من أن يكون        

دة تشكيل الـشرق    العراق نقطة االرتكاز إلعا   

األوسط الكبير بحسب رؤية المحافظين الجدد،      

وفرض هيمنة القطب الواحد على كافة القوى       

الدولية، ما أدى إلى اقتناص قوى دولية مثـل         

فرنسا وبريطانيا وروسيا والـصين إلعـادة       

ترتيب أوراقها على أسـاس إرغـام اإلدارة        

األميركية على قبول العيش في عالم متعـدد         

األمر الذي اسـتدعى مـن اإلدارة       . األقطاب

األميركية إعادة برمجـة حـساباتها بـسرعة        

تنسجم مع براغمية األميركان المعهودة فـي       

بخاصـة  . التعاطي مع الواقع بحسب مفرزاته    

أن العجز في الميزان التجاري األميركي فاض 

 مليار دوالر للعـام الماضـي، وأن        ٧٢٥عن  

يـة قـد     مليار دوالر من إجمالي الميزان     ٤٣٩

كمـا  . ذهبت لوزارة الدفاع في العام الحـالي      

تبخر الفائض المالي الذي تركته إدارة كلينتون       

لعصابة بوش والمقدر بتريليون دوالر تبعثـر       

في هلوسات األخير فـي حـروب أقحمـت         

  .البشرية في أتون سراديب عالم مظلم

في هذا الخضم بدأت اإلدارة األميركية تخطو       

 د اعتمـاد أسـلوب    خطوات جدية عملية بصد   

احتواء مـا يـسمى بالحركـات االسـالمية         

كمرحلـة انتقاليـة ضـمن عمليـة        " المعتدلة"

تشوب صدقيتها كثير من عالمات     " ديمقراطية"

االستفهام بغية صناعة استقرار يتناسـب مـع      

تأتي هذه الخطوة بعـد     . مصالحها في المنطقة  

ان ثبت فشل سياسة االعتمـاد علـى القـوة          

ة للواليات المتحدة في إرساء     العسكرية المهول 

ــسياسات وحــدت  ــك ال مــشاريعها، وأن تل

خصومها وزادت من قوة التصدي في العـالم        

وهذا ما حدا بوزيرة الخارجية     . اإلسالمي لها 

األميركية رايس بالقول عشية توجههـا الـى        

إن :"منطقة الشرق األوسط في جولتها الحاليـة      

االدارة االميركيــة ليــست آســفة لوصــول 

إلى السلطة في فلسطين وإلى تنامي      » سحما«

دور التيارات اإلسالمية في المنطقـة رغـم        

انتقادات لإلدارة بأنها مهـدت لهـذه النتيجـة         

بإصرارها على اجراء االنتخابات فـي ظـل        

ظروف عصيبة كان من المتوقع لها ان تفرز        

نتائج ال تبدو منسجمة مع المصالح االميركية       

 ".فـي المنطقـة   ومصالح حلفائها التقليـديين     

إن االدارة ستتمـسك بـنهج      " وأكدت رايس   

الـسياسي فـي المنطقـة      " اإلصالح"تشجيع  

العربية بصرف النظر عن ترجيح تزايد نفوذ       

معتبـرة ان   القوى المعادية ألميركا والغرب،     

» مرحلة انتقالية ضرورية  «هذا الواقع يعكس    

قبل بلورة أنظمة سياسـية أكثـر اسـتقرارا         

 في ظل حكومات ستواجه غربوانفتاحا على ال

استحقاقات من أهمها تقديم خيـارات افـضل        

  ."لشعوبها واقامة عالقات بناءة مع العالم

وفي نفس السياق تظهر عدة مؤشـرات تـدل         

على أن اإلدارة األميركية حسمت أمرها فـي        
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هذا االتجاه، حيث أسند الـرئيس األميركـي        

جورج بوش سياساته القادمة حيـال منطقـة        

نـشر  «الوسط إلى معادلـة أسـماها       الشرق ا 

ــرف    ــة التط ــي مواجه ــة ف الديموقراطي

وقد تعهد بوش في خطابه األخير      . »واالرهاب

" دمقرطـة "بمواصـلة   »  حال االتحـاد  «عن  

إن الطريقة الوحيدة   "الشرق األوسط حيث قال     

لدحر االرهابيين ورؤيتهم السوداء المـستندة      

منح الى الكراهية والترهيب، هو بتقديم بديل ي      

وقال ". امالً بالحرية السياسية والتغيير السلمي    

إن خيار الفلسطينيين في االنتخابات األخيرة،      "

قدمت مثاالً علـى    ) حماس(التي نجحت فيها      

سلطة فاسدة استغلت مواردها لتعزيز موقعها،      

  ".وحركة اسالمية استغلت المساجد لتقدم بديالً

وعلى رغم اتفاق كثيـر مـن دور األبحـاث          

ــق وال ــى أن تطبي ــة عل ــات األميركي دراس

في العالم اإلسالمي لن تفـرز      " الديموقراطية"

سوى قوى معادية ألميركـا بحكـم احتقـان         

المسلمين من الممارسات األميركيـة خـالل       

العقود األخيرة، إال أنهم يعتبرون أن التحـول        

يساهم أيضاً في احتـواء     " الديموقراطية"نحو  

سة الغربيون  خطر أشد، وهو ما عبر عنه السا      

في العديد من المواقف والتصاريح المباشـرة       

بخطر عودة الخالفة، مـا يهـدد مـصالحهم         

وهكـذا فقـد منحـت      . الحيوية في الـصميم   

الطواعية للعملية السياسية األميركيـة التـي       

أبدتها قـوى االئـتالف الـشيعي والحـزب         

في االنتخابات األخيرة في العراق،     " اإلسالمي"

ة اإلدارة األميركية قناعـة     منحت تلك الطواعي  

مـع  " الـديمقراطي "بجدوى اعتمادها الخيار    

 .ووجدت فيهم بغيتهـا   " اإلسالميين المعتدلين "

كما كان النموذج التركي الذي أنتج حكومـة        

تجربة رائـدة   " إلسالميين"علمانية براغماتية   

أضف إلـى ذلـك     . ومشجعة في هذا المجال   

ختبار التجربة الحالية في فلسطين وهي محل ا      

مضمون النتائج، حيث تتحكم الواليات المتحدة      

بمفاتيح شؤون السلطة الحقيقية وفي مقـدمتها       

  ". إسرائيل"و" مصر"

وبهذا باتت إدارة بوش تراهن علـى التيـار         

على اعتبـاره الحـصان     " اإلسالمي المعتدل "

وسـتقوم بالتـالي    ،  األسود في هذه المرحلـة    

ى حين ثم   بدعمه وتغطيته وإسناده بما يلزمه إل     

عليه كما جرت على    " الرحمة"تطلق رصاصة   

طبعاً إال إذا أقر هؤالء     . ذلك طبائع األميركان  

بأحقية اإلسـالم األميركـي الـذي يرضـى         

بتلخيص اإلسالم بالشعائر الفردية وبتحويلـه      

إلى دين كهنوتي تحت تفسيرات وذرائع كثيرة       

أهمها مـسايرة الزمـان والمكـان والـشبح         

  . تحمل القنبة النوويةاألميركي التي
  


