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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

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

  .طبقاتهم ومستوياتهم المتباينة

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

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

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

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

  .األحداث وإستيعابها

اء هذه الرغبة الغربية في فتح مثل  التحليالت والتفاسير لما ورمختلفوستتطرق األقسام التالية الى 

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

  .بعض الحوارات  معهم

االسالم " تم تناول موضوع المعتدلين االسالميين من خالل التطرق الى موضوع قسمفي هذا ال

تب واالصدارات حول هذا الموضوع قام به كل من فهناك استعراض لعدد من الك، "والديمقراطية

  .ابراهيم غرايبة واميمة عبد اللطيف وخدمة كمبردج بوك ريفيو

وهناك مقالة للباحث االميركي في معهد المشروع االميركي التابع لخط المحافظين الجدد، الذي يعتقد 

  .بأن االسالميين اليتوافقون مع الديمقراطية أبداَ

لمعهد واشنطن التابع للوبي الصهيوني في تصر لمجريات المنتدى الخاص وهناك استعراض مخ

، الذي تحدث فيه كل من رويل مارك جيرشت وروبرت ساتلوف، فاالول يعتقد بان االسالميين اميركا

، والثاني يعارض هذا اإلتجاه ويراهن على الديمقراطيين المعتدلين يمكن ان يدعموا الديمقراطية

  .الليبراليين

ك دراسة قام بها خليل العناني يلقي فيها الضوء على مواقف مختلف التيارات االسالمية من وهنا

مبادرات االصالح،باإلضافة الى عدد من المقاالت والدراسات األخرى التي فيها مختلف اآلراء 

    الخ... واإلتجاهات ،بين موافق حذر ومعارض شديد 

عدد في مستطيالت منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل  األفكار الواردة في هذا البعضوقد تم وضع 

  .المراجعة السريعة

  

ربما يكون الشيخ راشد الغنوشي قائد حركة النهضة اإلسالمية في تونس والدكتور رحيل غرايبة 

أستاذ الشريعة اإلسالمية وأحد قادة الحركة اإلسالمية في األردن قدما رؤية متقدمة في الفهم 
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الحقوق "و" الحريات العامة في الدولة اإلسالمية"وق السياسية في كتابيهما اإلسالمي للحريات والحق

  والحريات السياسية في الشريعة اإلسالمية

  

اإلسالميون في األردن والمسيرة : "إسحق فرحان. ونشرت أيضا دراسات كثيرة لإلسالميين مثل د

إلسالمية، لكنهما دراستان التجربة السياسية للحركة ا: محمد فتحي عثمان. ، ود"الديمقراطية

عامتان قصيرتان، ونشرت أيضا أطروحة دكتوراه لنجيب الغضبان أستاذ العلوم السياسية بجامعة 

  أركنسا في الواليات المتحدة

  

وهذه مفارقة تحتاج إلى توقف طويل، إذ لماذا لم يشتغل اإلسالميون في التنظير والبحث والدراسة 

  قفها وفهمها وتأصيل عملها ورؤيتها؟لبرامج الحركة اإلسالمية وموا

  

وأما الدراسات األجنبية فقد اخترت بعضا منها مما كتب عن الحركة في األردن، ألن تجربتها تمثل 

حالة شاملة تصلح للدراسة والتعميم، فقد اشتغلت الحركة اإلسالمية في األردن في العمل السياسي 

ى شغلها في المعارضة السياسية، كما اشتغلت في النيابي، وشاركت في الحكومة أحيانا إضافة إل

  العمل النقابي والبلدي والطالبي والعمل الدعوي واإلصالحي العام

  

واعتمد األستاذ الغنوشي في محاولة صياغة النموذج اإلسالمي في الحريات العامة منهج استيعاب 

يمقراطية والحريات واستيعاب الفكر والنموذج الغربي الليبرالي وإنجازاته في حقوق اإلنسان والد

  الفكر اإلسالمي المستمد من الكتاب الكريم والسنة النبوية والتاريخ والتراث اإلسالمي

  

إلى تأصيل شرعي " الحقوق والحريات السياسية في الشريعة اإلسالمية"رحيل غرايبة في كتابه . يسعى د

  رأة والحقوق السياسية لغير المسلمينلقضايا التعددية السياسية والحزبية والحقوق السياسية للم

  

واهتمت الشريعة اإلسالمية بالرأي العام ومنحته التقدير والعناية ليكون قادرا على القيام بدوره 

  ضمانة لحفظ الحقوق وصيانة الحريات

  

ويرى المؤلف أن حقوق اإلنسان يمكن أن تكون حجر األساس في البرنامج السياسي للحركة 

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان . " الشريعة اإلسالمية أولت هذا المبدأ العناية واالهتماماإلسالمية، ألن

، ومقاصد الشريعة هي "ولقد كرمنا بني آدم" "وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

  حفظ الحياة والنسل والعقل والدين والمال، وهذه القضايا هي أركان حقوق اإلنسان
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جد في الخطاب اإلسالمي المعاصر من يرفض الديمقراطية كلية إال نادرا، وهذا النادر ال وال يو

  يحظى بتأييد كبير في الوسط اإلسالمي

  

هل أن اإلسالم والديمقراطية متوافقان؟ وهل أن اإلسالميين على استعداد لقبول النظام الديمقراطي 

  والعمل من خالله؟

  

ساسية التي تسعي هذه الدراسة لتأكيدها هو أن اإلسالم السياسي ويرى فوللر بأن اإلشكالية األ

  والديمقراطية أمران متوافقان من حيث المبدأ وال تعارض بينهما

  

هل كان اإلسالميون سيعتنقون الديمقراطية وحقوق اإلنسان : ثم يعود فوللر فيطرح سؤاال آخر مهم

  لو لم يكونوا أول المستفيدين منها؟

  

  "لكنني سأرفضها بشدة إذا كانت ستؤدي إلى استالم اإلسالميين الحكم، الديمقراطية دون شكإنني أؤمن ب"

  

ففي مثل هذه ، ويتفاقم السؤال الديمقراطي في الحاالت أو البلدان التي تشهد تعدداً إثنياً وعرقياً

  الحاالت قد تؤدي الديمقراطية إلى استبداد إحدى األقليات بالمجموعات األخرى

  

قش بهاء الدين االتهام الموجه للحركات اإلسالمية بأنها تميل إلى استخدام العنف عند وقوع وينا

وأنها تستخدم الديمقراطية مطية للوصول إلى السلطة وحالما تستولي ، خالف مع األطراف األخرى

  عليها فإنها تلغي الديمقراطية

  

ات اإلسالموية، تلك الجماعات التي إال أن إدارة بوش ترفض أن توّسع تشككها بحيث يطول الجماع

، مثالً، أعلن علي ١٩٩٢ففي العام . يقبل كثير منها فكرة االنتخابات إال أنه ينبذ القيم الديمقراطية

بلحاج، وهو واحد من زعماء جبهة اإلنقاذ اإلسالمية في الجزائر، أنه حين يصل إلى السلطة لن 

، قال الشيخ الكربالئي ٢٠٠٤وفي آذار . ذي سيحكميكون هنالك أي انتخابات أخرى ألن اهللا هو ال

  النافذ السيد هادي المّدرسي لصحيفة الحياة إنَّ البند األول في الديمقراطية هو حكم األكثرية لألقلية

  

  . يشّجع سوى أولئك السياسيين السلميين مثل أيمن نوراالو األفضل للدعم الذي تقدمه واشنطن 

ين قد شجَّع مثل هذه الجماعات و زادها صالبة على حساب قيم إنَّ شغف واشنطن باإلسالموي

  الديمقراطيين و ُمثُلهم األخالقية



 التحدي الصهيوين            )٧-١١(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
  و الدراسات االستراتيجية                         مركز الكاشف للمتابعة٥٠ من٥                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

واليوم، فإنَّ بنادق المجلس األعلى تفرض الشريعة اإلسالمية في مدنٍ مثل البصرة والكوت، وتمنع 

راقيين تعيين ليث ومؤخَّراً، فسَّر كثير من الع. الرحالت الطالبية و تنزع ملصقات الجماعات األخرى

 ناطقاً رسمياً باسم ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء على أنَّه نوع من ٢٠٠٥كّبة في نيسان 

  الموافقة األمريكية على البرنامج اإلسالمي لهذا األخير

  

  .والمخيف في ما قالته إصرارها على فتح الباب لإلسالميين لتسلم الحكم

نيه؟ إن منحهم الحكم ليس اإلشكال ، بل اخراجهم منه ديموقراطيا فهل تعني رايس ما قالته، او تعي معا

  سيكون المستحيل، مثل بقية الحركات العقائدية والمؤدلجة من اسالمية وشيوعية وغيرها

  

لقد حان الوقت لقيام واشنطن بتبني سياسة تقبل األحزاب السياسية اإلسالمية كممثلين شرعيين 

إن هذه األحزاب تشكل بديالً للتطرف العنيف ألسامة بن . ألوسطوشركاء محتملين حتى في الشرق ا

في الحقيقية فإن رجال الدين الشيعة واألصوليين اإلسالميين السنيين الالعنفيين هم المفتاح . الدن

  لعزل األصوليين األكثر تطرفاً ودحرهم سياسياً

  

سالمويين عن طريق دمج إن هدف سياسة الواليات المتحدة ينبغي أن يكون تقويض وهزيمة اإل

  وتنشئة ودعم ائتالف واسع من غير اإلسالمويين ومن معادي اإلسالموية

  

. إن فكرة كون اإلسالميين المعتدلين المفتاح لتعديل اإلسالمويين الراديكاليين هي فكرة نظرية بحتة

بدالً من فرغم كون السيستاني جديراً بالثناء لضبط النفس، فإن المراهنة على رجال الدين ـ 

  الديموقراطيين الليبراليين ـ مايزال يشبه رمي النرد

  

وباستثناء المبادرة اإلصالحية التي أطلقتها جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، والتي سنعود إليها بشيء 

  من التفصيل الحقا، لم يسمع أحدا عن مبادرات أخرى تبنتها قوى إسالمية أخرى بشكل واضح ومحدد

  

 موقف اإلسالميين بشكل عام من مبادرات اإلصالح الخارجية، خاصة تلك التي تروج وفيما يخص

، يمكن القول إنه هناك "الشرق األوسط الكبير"لها الواليات المتحدة وبلورتها في مشروعها الشهير 

شبه إجماع بين اإلسالميين على رفض مثل هذه المبادرات، ليس ألنها مفروضة من الخارج فحسب 

  يضا ألنها تفترض عدم وجود بدائل داخلية يمكنها تحقيق مطلب اإلصالحوإنما أ

  

  .ولقد لعب البابا في بولندا دوراً مشابهاً للسيستاني أثناء الحكم الشيوعي

  ومع ذلك ال يزال المحافظون الجدد في إدارة بوش يفضلون الطريق العلماني إلى الديمقراطية في العراق
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  ر حقاً بين أشباه أتاتورك وأشباه الخميني؟هل الخيار في العراق محصو

  

إن دولة شيعية على أساس ديني حتى لو كانت مدعومة من األكثرية لن تكون ديمقراطية إال إذا ضمنت 

  حقوق ومصالح مختلف األقليات العرقية والدينية، عندئذ فقط يمكنك الحديث عن ديمقراطية عملية

  

  لمانية بقدر ما يتجه المواطنون العراقيون إلى اإلسالم األصوليوبقدر ما يصر هؤالء األجانب على الع

  

فمن خالل التلويح بالبعبع اإلسالمي تطمح النظم القائمة إلى تخليد نفسها وتأبيد زعاماتها وإضفاء 

شرعية ثانوية عليها تبرر الحفاظ على السياسات القمعية التقليدية وتعوضها عن االفتقار للشرعية 

  ستمدة من القبول والموافقة الشعبيةالسياسية الم

  

وفي المقابل يبدو لي اآلن، أكثر من أي فترة سابقة، أن الديمقراطية هي الخيار الوحيد الذي يقدم 

الفرص الضرورية المحتملة لنزع فتيل العنف والتوتر والعداء، ليس بين الشعوب العربية والدول 

  ة نفسهاالصناعية فحسب، وإنما داخل المجتمعات العربي
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: الحرآة اإلسالمية والديمقراطية
 رؤى إسالمية وغربية

  ٣/١٠/٢٠٠٤ -*إبراهيم غرايبة/ بقلم

قت الحركات اإلسالمية حضورا كبيرا على      حق

الساحة السياسية والعامة في العالم اإلسالمي،      

وربما لو ترك المجال النتخابات حرة وعادلة       

لحققت األغلبية في البالد العربية واإلسالمية،      

وقد حققت بالفعل فوزا انتخابيـا كبيـرا فـي          

، ١٩٩٥ وفي تركيا عـام      ١٩٩١الجزائر عام   

 كبيرة في الدول التي تجـرى       وهي قوة شعبية  

فيها انتخابات مثل األردن والـيمن ومـصر        

والكويت، ويتوقع أنها تملك شعبية وحـضورا       

في الدول األخـرى التـي ال تجـرى فيهـا           

  .انتخابات

وقد أدت هذه الحقائق على أرض الواقع إلـى         

تــساؤالت كثيــرة عبــر عنهــا بدراســات 

ومؤتمرات وندوات علمية وكتابات ولقـاءات      

يرة جدا يصعب اإلحاطة بها عـن موقـف         كث

الحركة اإلسالمية من قضايا الحريات العامـة       

والديمقراطية وفرص وإمكانية قبولها بالتعددية     

  .السياسية والثقافية

  خريطة إنتاج فكري حول اإلسالميين

تتبعت فـي الـسنوات الماضـية عـشرات         

الدراسات وعرضت بعضها في صفحة الكتب، 

 الدراسات وقدم بعضها    ولكن نظرا لكثرة هذه   

نسبيا أو ألنها نشرت في مجالت متخصـصة        

أجنيبة أو عربية فسأحاول أن أقـدم خريطـة         

لإلنتاج الفكري ال تغطي سوى نسبة ضئيلة لما 

نشر في هذا المجال لكنها خريطة تقدم فكـرة         

عن األسئلة الملحة التي تشغل بال المخططين       

والمفكرين في الغرب حول مـستقبل العـالم        

  .لعربي واإلسالميا

ربما يكون الشيخ راشد الغنوشي قائد حركـة        

النهضة اإلسالمية في تونس والدكتور رحيـل       

غرايبة أستاذ الشريعة اإلسالمية وأحـد قـادة        

الحركة اإلسالمية فـي األردن قـدما رؤيـة         

متقدمة في الفهم اإلسالمي للحريات والحقوق      

الحريات العامـة فـي     "السياسية في كتابيهما    

الحقــوق والحريــات "و" دولــة اإلســالميةال

 وهي بالطبع   ،"السياسية في الشريعة اإلسالمية   

ليست جديدة وال مفاجئة ويوافقهما فيها كثيـر        

من العلماء والباحثين والقادة، ولكنهمـا قـدما        

معالجة للنصوص وتحليال لألدلـة الـشرعية       

ومقاصد الشريعة اإلسالمية يعطـي تأصـيال       

عله اجتهادا سياسيا فقط    للعمل السياسي وال يج   

أو تجارب وخالصـات تتكـون بالممارسـة        

العملية للعمل السياسي علـى أهميـة ذلـك،         

ونشرت أيضا دراسات كثيرة لإلسالميين مثل      

اإلسـالميون فـي األردن     : "إسحق فرحان . د

محمـد فتحـي    . ، ود "والمسيرة الديمقراطيـة  

التجربة السياسية للحركة اإلسـالمية،     : عثمان

راستان عامتان قصيرتان، ونـشرت     لكنهما د 

أيضا أطروحة دكتوراه لنجيب الغضبان أستاذ      

العلوم السياسية بجامعة أركنسا في الواليـات       

  .المتحدة

والدراسات لباحثين عرب من غيـر الحركـة        

اإلسالمية كثيرة جدا وتتراوح فـي مواقفهـا        
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ورؤاها بين اقتراب من الحركـة واخـتالف        

ط والتناقض مع   وهجوم يراها ضربا من التسل    

الديمقراطية، ولكنها أغنت المكتبـة العربيـة       

وسدت نقصا كبيرا في البحث والدراسة كـان        

وهذه مفارقـة   مقتصرا على الباحثين الغربيين     

تحتاج إلى توقف طويل، إذ لماذا لـم يـشتغل          

اإلسالميون في التنظير والبحـث والدراسـة       

لبرامج الحركة اإلسالمية ومواقفهـا وفهمهـا       

  . ل عملها ورؤيتها؟وتأصي

وكان الملفت أيضا في خريطة الدراسات عن       

تعاطي الحركة اإلسالمية مـع الديمقراطيـة       

اشتغال بقايا اليساريين والشيوعيين الـسابقين      

وبعضهم يملك اسما وشـهرة فـي اإلعـالم         

والنشر في التحريض على اإلسالم والحركـة       

اإلسالمية دون دليـل أو بحـث موضـوعي         

د مسبق لألدلة والشواهد يدفع     وباختيار مقصو 

الفهم باعتساف نحو الحكـم علـى الحركـة         

اإلسالمية حكما واحدا ال مجال لغيره وهو أنها 

أعظم خطر يجب أن تلتفت إليـه اإلنـسانية         

والحكومات والمثقفون والحريصون على الفن     

والثقافة والعلم والبحث، وأن تجنـب مـصير        

يـة  مظلم وبائس وربما تحرير األرض والتنم     

االقتصادية إنما يكون بالحرب دون هوادة على 

  . الحركة اإلسالمية

وأما الدراسات األجنبية فقد اخترت بعضا منها       

مما كتب عن الحركة في األردن، ألن تجربتها   

تمثل حالة شاملة تصلح للدراسة والتعميم، فقد       

اشتغلت الحركة اإلسالمية فـي األردن فـي        

ت في الحكومة   العمل السياسي النيابي، وشارك   

أحيانا إضافة إلـى شـغلها فـي المعارضـة          

السياسية، كما اشتغلت فـي العمـل النقـابي         

ــدعوي    ــل ال ــي والعم ــدي والطالب والبل

، وقد استمرت تعمـل فـي       واإلصالحي العام 

العلن أكثر من خمـسين سـنة بـال توقـف،           

ويالحظ أن االهتمام الغربي بالحركة اإلسالمية 

ثمانينيـات بعـد    في األردن بدأ في أواخـر ال      

مشاركتها الواسعة فـي البرلمـان األردنـي        

بخالف الحركة في أقطار أخرى كثيرة مثـل        

مصر وسوريا وتؤشر أيضا حداثة الدراسـة       

على االهتمامات الجديدة للحركـة اإلسـالمية       

والباحثين أيضا وعلى حجم التحـوالت فـي        

الحركة اإلسالمية التـي وصـلت إلـى حـد          

  . واألفكار السابقةمراجعة مهمة مع المواقف

ويمكن إجمال الدراسات والكتب التي عرضت      

  :في محورين رئيسيين

  دراسات في النظرية العامة: أولهما •

دراســات حــول تجربــة : ثانيهمــا •

  إسالميي األردن

  دراسات في النظرية العامة

 
 راشد الغنوشي

  الحريـــات فـــي الدولـــة اإلســـالمية

حركة النهضة   قائد   الشيخ راشد الغنوشي  يقدم  
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الحريات العامة  "اإلسالمية في تونس في كتابه      

تـصورا للمـشروع   " في الدولـة اإلسـالمية    

اإلسالمي في مجال الحريات العامة، وهو في       

األصل أطروحة دكتوراه، ولكـن الظـروف       

القاسية التي تعرض لها الشيخ راشد وجماعة       

النهضة حالت دون تقديمها للمناقـشة، وكـان    

 قد أعد مـادة الكتـاب أثنـاء         الشيخ الغنوشي 

، ثم اختفائـه    ١٩٨٤-١٩٨١اعتقاله في الفترة    

  .١٩٨٦في صيف عام 

واعتمد األستاذ الغنوشي في محاولة صـياغة       

النموذج اإلسالمي في الحريات العامة مـنهج       

استيعاب الفكر والنموذج الغربـي الليبرالـي       

وإنجازاته في حقوق اإلنـسان والديمقراطيـة       

اب الفكر اإلسالمي المستمد    والحريات واستيع 

من الكتاب الكريم والسنة النبويـة والتـاريخ        

، والذي قدم نموذجا فريـدا      والتراث اإلسالمي 

، ثم حـدث تراجـع      "الخالفة الراشدة "مبتكرا  

وجمود أوقف اسـتيعاب الفكـر اإلسـالمي        

ومسايرته للتطـور البـشري وتقـدم األمـم         

فـي  " النظام اإلسالمي "والحضارات، حتى إن    

رحه الفكري أصبح متخلفا بقرون عن الفكر       ط

السياسي الغربي الذي قدم عبر قرون تطـورا        

  . كبيرا في الحكم والحريات وحقوق اإلنسان

  الحريــات فــي الــشريعة اإلســالمية   

الحقـوق  " في كتابـه     رحيل غرايبة . ديسعى  

" والحريات السياسية في الـشريعة اإلسـالمية   

إلى تأصيل شرعي لقضايا التعددية الـسياسية       

والحزبية والحقوق السياسية للمرأة والحقـوق      

 وهو يعـرض اآلراء     السياسية لغير المسلمين،  

المختلفة وأدلتها ويناقشها، ويخلـص إلـى أن        

الشريعة اإلسالمية ضمنت حق الترشيح لكـل       

اعة السياسية التي تشكل مجتمـع      أعضاء الجم 

دولة اإلسالم، وتتمتع المرأة المواطنة بالحقوق      

والحريات السياسية على قدم المـساواة مـع        

الرجل، فلها حق الترشيح واالنتخاب والشورى 

وحرية الرأي والتعبير واالشتراك في مراقبة      

السلطة الحاكمة وتقويمها وأن تكون عضوا في 

 غير المسلم يتمتع    مجلس الشورى، والمواطن  

بالحقوق والحريات السياسية على قدم المساواة      

ــع  المواطن المسلم فله حق الترشيح     مـــ

ــسلطة واالنتخاب  ــة ال ــشورى ومراقب وال

وحرية التعبير وأن يكون عضوا في مجلـس        

الشورى، ويستثنى من ذلك منصب الخالفة أو       

واالنتخاب حق سياسي أصيل اإلمامة العظمى، 

سالمية لكل مـواطني دولـة      في الشريعة اإل  

 وتــشكيل األحــزاب والجمعيــات اإلســالم،

السياسية مشروع للمواطن، وتسمح الـشريعة      

اإلسالمية بالمعارضـة الـسياسية ويتأصـل       

وجودها على حرية الرأي وشرعية االختالف،      

والشورى حق لألمة وواجب علـى الحـاكم        

المسلم، وعلى اإلمام االلتزام برأي األغلبيـة،       

رأي فـي الـشريعة اإلسـالمية أم        وحرية ال 

، الحريات وتقوم على أصول شـرعية هامـة       

منها األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر        

والنصيحة وشرعية االختالف، وحرية الرأي     

مسموح بها لغيـر المـسلم، والفـصل بـين          

السلطات ضمانة مشروعة، والقضاء من أهـم    

ضمانات الحريات والحقوق، وقد عرف الفقه      

خططا قضائية مختـصة كالقـضاء      اإلسالمي  

العادي ووالية المظالم ووالية الحسبة وواليـة    
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الرد ووالية الشرطة والمدينة والليـل، وقـد        

أسهمت في رد الحقوق إلى أصحابها وحالـت        

واهتمت الـشريعة   دون تسلط أصحاب النفوذ،     

اإلسالمية بالرأي العام ومنحته التقدير والعناية      

وره ضمانة لحفـظ    ليكون قادرا على القيام بد    

   .الحقوق وصيانة الحريات

  التجربـــة الـــسياسية لإلســـالميين  

 فـي كتابـه    محمد فتحـي عثمـان    .يعرض د 

جملة من  " التجربة السياسية للحركة اإلسالمية   "

سالمية القضايا وكيف تعاملت معها الحركة اإل     

ويقترح مواقف مالئمة، ومن هـذه القـضايا        

حقوق اإلنـسان، والديمقراطيـة، والعنـف،       

ومفهوم الشمولية في تعاليم اإلسالم، والعالقة      

  . مع األحزاب والجماعات اإلسالمية والعلمانية

ويرى المؤلف أن حقوق اإلنـسان يمكـن أن         

تكون حجر األساس في البرنـامج الـسياسي        

ة، ألن الـشريعة اإلسـالمية      للحركة اإلسالمي 

إن اهللا يأمر . "أولت هذا المبدأ العناية واالهتمام 

بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن       

ولقد كرمنـا بنـي     " "الفحشاء والمنكر والبغي  

، ومقاصد الشريعة هي حفظ الحياة والنسل      "آدم

والعقل والدين والمال، وهـذه القـضايا هـي         

  .أركان حقوق اإلنسان

: وتتبلور هذه الحقوق في المجال السياسي في      

حق الرأي، والتعبير والنقد، والتجمع، وتكوين      

وكانت هذه الحقـوق ألي فـرد أو        . األحزاب

واتخـاذ مواقـف التأييـد      . جماعة دون تمييز  

  .والمعارضة على هذا األساس

  اإلخــــوان والتعدديــــة الــــسياسية 

 في كتابه   حسين توفيق إبراهيم  يدرس الباحث   

موقف " اإلخوان المسلمون والتعددية السياسية   "

اإلخوان المسلمين برصد وتحليل أبعاد رؤيـة       

حسن البنا مؤسس الجماعة لتلك القضية، وذلك     

باالجابة على ثالثة أسئلة، هي هل رفض البنا        

دد الحزبي هو رفـض مبـدئي       للحزبية والتع 

وأصيل أم هو رفض ظرفي ارتـبط بـسياق         

تجربة التعددية الحزبية في مصر في مرحلـة        

؟، والثاني هل رفض البنـا      ١٩٥٢ما قبل عام    

للنظام الحزبي في جميع صوره وأشـكاله أم        

رفض أشكاال معينـة للنظـام الحزبـي دون         

؟، والثالث ما البديل الـسياسي الـذي        األخرى

  .ا لنظام التعدد الحزبي؟طرحه البن

ونخلص إلى أنه يمكن القول إن رفض البنـا         

للتعددية الحزبية في العالم اإلسالمي هو رفض 

أصيل ومبـدئي، يتجـاوز ظـرف الزمـان         

والمكان، هو االتجاه األقرب للصحة في تحليل       

وتفسير رؤيـة مؤسـس جماعـة اإلخـوان         

  .المسلمين للقضية موضوع الدراسة

ــارات  ــةالتي ــالمية والديمقراطيـ   اإلسـ

 حيـدر علـي إبـراهيم     الدكتور  يأتي كتاب  

في إطـار   " التيارات اإلسالمية والديمقراطية  "

معرفة مـدى جديـة الحركـات والتيـارات         

اإلسالمية المختلفه في التعامـل مـع قـضية         

 وقد اختار الديمقراطية كمتغيـر      الديمقراطية،

لقياس قدرة التيارات والحركـات اإلسـالمية       

  .على التعايش مع روح هذا العصر
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ويجــد أن موقــف اإلســالميين والحركــات 

اإلسالمية السياسية من الديمقراطيـة موقـف       

مفتوح على كل االحتماالت، وبالتالي يصعب      

أن نسميه موقفا، بل هي حالة أو وضع متغير         

ــات بحــسب ا ــسياسية والمعطي لظــروف ال

 االجتماعية، والمستوى الثقـافي     -االقتصادية

  .لكل حركة أو تنظيم أو مجتمع

واإلمكانات مفتوحة أمام دمقرطة اإلسـالميين      

والحركات اإلسالمية عموما شرط التطور من      

خالل العمل العلني والتعبير قوال وفعال عـن        

قبول الديمقراطية كأولوية في جدول أعمـال       

سالم السياسي، كذلك ضرورة النقد وتقويم       اإل

العمل اإلسالمي الذي يتسم بقـصور وخلـل        

ولكن كبيرين بدأ بعضهم باالعتراف به نظريا، 

حتى اآلن ال نستطيع أن نجـزم بديمقراطيـة         

  .الحركات اإلسالمية السياسية

ــة  ــالم والديمقراطيـــــ   اإلســـــ

اإلسـالم  " في دراسته عن     فهمي هويدي يقول  

إن اإلسالم يظلم مرتين، مـرة      " والديمقراطية

عندما يقارن بالديمقراطية، ومرة عندما يقـال       

إنه ضد الديمقراطية، إذ المقارنة بين االثنـين        

خاطئة، وادعاء التنافي خطيئة، األمر الـذي        

  .واستجالء ثانيايحتاج إلى تحرير أوال، 

واستشهد هويدي بفتـوى للـدكتور يوسـف        

القرضاوي حين سئل عن الديمقراطية حيـث       

بعيـدا عـن    -إن جـوهر الديمقراطيـة      "قال  

 مـن   -التعريفات والمصطلحات األكاديميـة   

  .صميم اإلسالم

ــديمق ــالمي  ال ــاب اإلس ــي الخط   راطيات ف

الديمقراطيات فـي   " في كتابه     زكي أحمد  يقول

إن مـسألة   " الخطاب اإلسـالمي المعاصـر    

الديمقراطية تطرح بوتيرة متصاعدة ومكثفـة      

في الخطاب اإلسالمي المعاصر بأنماط مختلفة      

من الفهـم والتحليـل التـاريخي والفلـسفي         

والسياسي واللغوي، تكشف عن تحـول فـي        

ة السياسية وتغير في النظـرة الفكريـة        الرؤي

  .السياسية عند اإلسالميين

وال يوجد في الخطاب اإلسالمي المعاصر من       

يرفض الديمقراطية كلية إال نادرا، وهذا النادر       

، ال يحظى بتأييد كبير في الوسـط اإلسـالمي   

فكل من نظر إلى الديمقراطية بلحاظ مفرداتها       

ن الـرفض،   ونسبيتها كان أقرب إلى التأييد م     

ولــيس مــن اإلنــصاف تعمــيم القــول إن 

 ال يؤمنـون    -بهـذا اإلطـالق   -اإلسالميين  

بالديمقراطية، وقد نجد تعمدا عند البعض حين       

يركز على النماذج التي ال تؤمن بالديمقراطية       

ويهمل النماذج التي تلتـزم بالديمقراطيـة وال    

  .يكون لها ذكر

ــة   ــالمية والديمقراطيـ ــارات اإلسـ   التيـ

 فـي   سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل    يخلص  

" التيارات اإلسالمية وقضية الديمقراطية   "كتابه  

أن كثافة الحدث الجزائري وتطوراته بدءا "إلى 

من إعالن جبهة اإلنقاذ حزبا سياسيا ودخولها       

صة بالبلديات ثـم االنتخابـات      االنتخابات الخا 

للمجلس الوطني التشريعي وبـروز النتـائج       

األولية في صالح الجبهة التـي تتكـون مـن          

مجموعة من القيادات اإلسـالمية المتنوعـة،       



 التحدي الصهيوين            )٧-١١(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
  و الدراسات االستراتيجية                         مركز الكاشف للمتابعة٥٠ من١٣                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

وغاية األمر في هذا السياق أن ممارسات كل        

األطراف وإن لم يكن معظمها قامـت علـى         

ـ       ة أساس اإلخالل بالعقد أو االلتزامات المترتب

  .عليه أو المسؤولية المرتبطة به

فالقوى السياسية غير اإلسالمية حاولت ضمن      

-تصريحات متعددة ومتراكمة كانت تـشير       

 إلى اتهـام الطـرف      -رغم اعترافها بالنتائج  

الفائز بأنه ضد الديمقراطية، وصارت تجمـع       

شهادات اإلدانة في محاولة منها للتشكيك فـي        

  . التزاماتتلك النتائج وما يتولد منها من

وجبهة اإلنقاذ التي جمعت بين تيارات إسالمية       

متعددة تعددت عناصر خطابها وتوحدت ضمن 

برنامج جبهة اإلنقاذ الذي تـضمن مجموعـة        

عامة من المبادئ دون تفصيل، وعند التفصيل       

تنوعت لغة خطابها إلى حد بانت في ظاهرها        

  .لغة متناقضة

ــا ــيد رضــــ ــر رشــــ   فكــــ

الـسلطة   "محمـد أبـو رمـان     تحاول دراسة   

أن " السياسية في الفكر اإلسالمي اإلصـالحي     

تجيب على سؤال رئيس هو محور الكتاب، ما        

طبيعة مفهوم السلطة السياسية وأبعاده في فكر       

ويجد الكاتـب أن مفهـوم      محمد رشيد رضا؟    

لسياسية مفهوم كلي يتشكل ويتكـون      السلطة ا 

من خالل مجموعة مفاهيم رئيسة فـي فكـر         

رشيد رضا تشكل رابطة سياسية تنطلق مـن        

سلطة األمة ثم أهل الحل والعقد ممثلي األمـة         

  .والحاكم المنتخب من قبلهم

ــد بـــين اإل   طـــالق المبـــدئي والتقييـ

الدولـة  " فـي دراسـته      لؤي صـافي  يخلص  

اإلسالمية بين اإلطـالق المبـدئي والتقييـد        

إلى أن تطـوير نمـوذج سياسـي        " النموذجي

مناسب للبنى االجتماعية والسياسية المعاصرة     

تتطلــب الجمــع بــين مقتــضيات االنتمــاء 

الحضاري إلى الثقافـة العربيـة اإلسـالمية        

ر نظام سياسي قادر علـى      تطويومتطلبات 

االستجابة لتحديات الحاضر وتلبية احتياجـات      

المستقبل، بمعنى أن النموذج السياسي المنشود      

يجب أن يعتمد مبادئ األمة وقيمهـا العلويـة         

أساسا لترشيد عملية تطوير بنـى اجتماعيـة        

واقتصادية وسياسية، وتوجيـه االجتهـادات      

عمـل  الرامية إلى البحث عن مناهج وأساليب       

  .تتناسب وحجم التحديات المعاصرة

ويستمد النموذج السياسي اإلسالمي شـرعيته      

من مبدأ اإلجماع السياسي، مما يعنـي أن أي         

محاولة لفرض النظام السياسي من خالل القهر 

واإلرغام تقع خارج دائرة الشرعية وفي حيز       

إن قيام فصيل مـن فـصائل    .البغي والعدوان 

سياسية، والعمل علـى   األمة باحتكار السلطة ال   

فرض رؤية واجتهاد خاصـين علـى أفـراد         

المجتمع ضاربا بتصورات واجتهادات فئـات      

األمة المغايرة عرض الحائط أمر مرفـوض       

ألنه يتعارض ومبدأ اإلجماع المصدر الرئيسي      

  .للشرعية السياسية

ويتجاوز مفهوم التعددية في التصور اإلسالمي      

طار القانوني  إطار التنظيم السياسي ليشمل اإل    

أيضا، ذلك أن التعددية السياسية على أهميتها       
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ليست كافية لمنع التـسلط وفـرض الحلـول         

الجزئية التي تعكس إرادة أغلبية بسيطة علـى        

عموم األمة، وبالتالي فإن النموذج الـسياسي       

الثانوي في التصور اإلسالمي قمين بتحقيـق       

قدر أكبر من الحرية والكرامة ألفراد المجتمع       

ذا أمكــن تخليــصه ممــا علــق بــه مــن إ

  .خصوصيات تطبيقية تاريخية

إن قيام نظام تعددي قادر على احترام الكرامة        

اإلنسانية وتوفير خيـارات حقيقيـة ألفـراد        

المجتمع ضمن اإلطار العام للنظام اإلسـالمي       

يتطلب وجود تفاضل وظيفـي بـين األمـة         

والدولة، ويلزم لذلك المحافظة علـى محليـة        

لسياسي في ما يتعلق بالقضايا المحلية،      القرار ا 

وحصر سلطة الدولة فـي القـضايا العامـة         

  .المتعلقة بأمن األمة ورقيها

 
 عبد اإلله بلقزيز

  الجــدل فــي إشــكالية الــدين والــسياسية 

يدور في الفكر العربي المعاصر جدال عـن        

عبـد اإللـه    عالقة الدين بالسياسة، ويخلص     

مفارقات الجدل في إشكالية    " في دراسته    بلقزيز

إلـى أن اسـتغراب بعـض       " الدين والسياسة 

 العـرب السـتثمار المقـدس فـي         العلمانيين

السياسة، أي الستعمال الرأسـمال الرمـزي       

الديني في الحقل السياسي أمر مستغرب، فلـم        

يكن الديني لينفصل يوما في سائر التجـارب        

التاريخية عن السياسي، وال يتعلق األمر فـي        

هذا بالحقبة الوسيطة التي قام فيهـا نمـوذج         

ارسـة  الدولة الدينية، أو جنحـت فيهـا المم       

السياسية للتعبير عن نفـسها فـي المنـاظرة         

 النسطوري  -من النمط اليعقوبي    الالهوتية، 

، أو الكالمي المعتزلي   )المسيحي(

، أو التعبير عن نفسها     )اإلسالمي( األشعري   -

في صورة فرق دينية وصوفية تتصارع على       

السلطة من خالل وبواسطة الـصراع علـى        

س فحـسب،   تأويل واحتكار تأويل النص المقد    

بل هو يتعلق بالعهد الحديث أيضا عهد العلمنة        

رغم كـل   -والدولة الحديثة، إذ استمر الديني      

 يمثل  -مظاهر تحييده في الصراعات السياسية    

العبا كبيرا في ميدان تلك الصراعات، أحيانا       

بصورة مباشرة وصريحة، وأحيانا في أشكال      

  .ملفوفة ملتوية

 تأثير العامل    أن استمرار  -جدال-إذا افترضنا   

الديني في مجال السياسة والصراع الـسياسي       

هو سمة من سمات مجتمع متأخر، وعهدة ذلك        

فـي  -على المقالة العلمانية، وإذا افترضـنا       

 أن النجاح في إنجاز فصل بينهما، -امتداد ذلك

وبالتالي إعادة تأسـيس العالقـات الـسياسية        

خارج أي سلطة مرجعية للدين رهن بما يمكن        

قه على صعيد تحديث البنى االجتماعيـة       تحقي

والعهدة دائمـا   (والسياسية والثقافية، من تقدم     

فكيف لنا من تفـسير     ،  )على عقيدة العلمانيين  

لذلك االزدهار الكبير للفكرة الدينية في الحياة       

السياسية في الدول الحديثة األكثر تقدما فـي        
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كيف نفسر أنه ما زال بوسع األحزاب        الغرب؟

طية المـسيحية أن تفـرض هيمنتهـا        الديمقرا

السياسية في بعض البالد األوروبية المتقدمـة       

مثل ألمانيا وإيطاليا، بل وأن تستحصل رضـا        

الشعب في المنافسة االنتخابية فتستلم الـسلطة       

 في دول بلغت عراقة علمانيتها كـل مبلـغ؟        

وكيف لنا أن نفسر نجاح المؤسـسة الدينيـة         

ركة العلمانية   في المع  -قبل قرون -المهزومة  

في إلحاق هزيمة تاريخيـة نكـراء بالنظـام         

الشيوعي في بولونيا؟ ثم كيف نفـسر سـطوة         

الكنيسة األرثوذكسية علـى شـعوب روسـيا        

واليونان وصربيا وسواها، وسطوة الكنيـسة      

البروتستانتية على أوروبا الشمالية وبريطانيـا      

والواليات المتحدة، وسطوة الفاتيكـان علـى       

بية والقسم األعظم من نـصارى      أوروبا الجنو 

الذين ينظر إليهم نظـرة     " (المسيحية الشرقية "

  ).تميز واعتبار في المجتمع العربي

أمام هـذه الوقـائع     -ال شيء يستحق أن يقال      

 سـوى   -وأمام الكثير مما هو في حكم غيرها      

أن الديني ما زال قادرا على أن يكون فـاعال          

هكـذا  كبيرا في تفاصيل السياسة ويومياتها، و     

يزول أي سبب لالستفهام حول مبرر استمرار       

تأثيره في مجال السياسة ليـزول معـه كـل          

افتراض زائف في أن توظيف المقـدس فـي         

الحركات "العمل السياسي على مثال ما تفعله       

يمثل حالة شاذة تـستنهض فعـل       " األصولية

  .االحتجاج العلماني

 
 برهان غليون

  اإلسالم وأزمة عالقات الـسلطة االجتماعيـة       

اإلسالم وأزمـة   " في كتابه    برهان غليون يرى  

أن اإلسالم يشكل   " يةعالقات السلطة االجتماع  

مركز صراع وسجال عنيفين فـي المجتمـع        

ويكـاد تقـدير    . العربي اإلسالمي المعاصـر   

المواقف فيه يختلف من النقيض إلى النقيض،       

فهناك من يعتبر اإلسالم الـسبب األول فـي         

التخلف واالستبداد واالنهيار العربي، وال يقبل      

بأقل من إزالته من الوجـود شـرطا للتقـدم          

وهناك مـن يعتقـد أن      . ماعي والسياسي االجت

اإلسالم هو المنبع األول واألخير لكـل القـيم         

والخيرات، وأن التمسك بـه مبـرر الحيـاة         

ــرب   ــف الع ــد، وأن تخل ــرج الوحي والمخ

والمسلمين وتراجعهم وهزيمتهم أمـام األمـم       

والدول األخرى نابع من التخلي عن اإلسالم،       

ى الدين  ويدعو إلى تطبيق الشريعة والعودة إل     

وإلى السياسة الدينية والـشرعية، باعتبارهـا       

الشرط الضروري للخـروج مـن الوضـع        

الراهن، وإلخراج الدولة نفسها مـن المـأزق        

الذي تعيشه، مأزق هيبة السلطة ومشروعيتها      

وكفاءتها معا، فهو يؤمن أنه من دون اإلسالم        

والقيم والشرائع المرتبطة به والنابعة منه لـن        

مة العربية إال الموت والفنـاء      يكون مصير األ  
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واالحتواء من قبل الدول الغربيـة والـضياع        

  .فيها

كل هذا يجعل من اإلسالم بالضرورة موضوع       

خالف عنيف، ويطلق المعركـة أو الـصراع        

التاريخي مجددا من حول اإلسالم وداخله وفي       

معناه، حتى أصبح في الواقع من المـستحيل        

ير فيه وفـي    مقاربة موضوع اإلسالم أو التفك    

مستقبله ومصيره، ومن ثم في مستقبل المجتمع  

العربي ومصيره أيضا، دون التفكير أو التأمل       

في مشكلة الموقف من اإلسـالم، فـالموقف        

المتباين بشدة منـه، أو بـاألحرى المواقـف         

المتناقضة من حوله لم تعد مجرد تفـسيرات        

جزئية أو ترجمات بسيطة لتأويالت متنوعـة،       

مر عليه في السابق والماضي، أي      كما كان األ  

لم تعد تعبر عن خالفات إيجابية ومثرية داخل        

وإنما عن مشكلة حقيقية، هي مـشكلة       الوحدة،  

عالقة المجتمع العربي بدينه خصوصا وبالدين      

عموما، بل إن هذه المواقف ال تـشكل اليـوم          

فقط جزءا ال يتجزأ من حقيقـة مـا نـسميه           

ى كل ما عداها،    باإلسالم، وإنما تكاد تطغى عل    

أو تتحول إلى المظهر األول للممارسة الدينية       

  .وللتجربة الدينية العربية اإلسالمية

إن ما نحن أمامه هو انفجار أو تفجر عنيـف          

لما يمكن أن نسميه بالمـسألة اإلسـالمية أو         

مسألة الدين في المجتمع العربي المعاصر، بل       

إن تفجر هذه المسألة ال يقتصر علـى الـدين          

كانته في المجتمع العربي فقط، وإنما يطرح       وم

معه نظرا إلى أهمية الموضوع وحساسيته كل       

القضايا الـسياسية والثقافيـة واالقتـصادية،       

ويظهر وكأنه مركـز االختيـار االجتمـاعي        

األكبر بين نمطين متناقـضين مـن أنمـاط         

المجتمع والمستقبل االجتماعي، وهذا هو األمر 

رك المجتمـع   الذي يفسر كيف أن كـل معـا       

العربي النظرية والعملية وجدت لنفسها ركيزة      

أو مكانا في هذا الصراع الجديـد والمتجـدد         

حول اإلسالم، وجميع هذه المواقف والخالفات      

تدفع البعض اليوم إلـى القـول إن اإلسـالم،     

موضـوع خـالف    والدين عموما، قد أصبح     

وفرقة طائفية ال موضوع اتفاق ووحدة، كمـا        

آلخر إلى االعتقـاد بـأن هـذا        تدفع البعض ا  

االنشغال المتزايد من حول اإلسالم وباإلسالم      

هو التعبير اإليجابي عن تزايد قوة الـصحوة        

اإلسالمية، وعودة اإلسالم إلى الساحة الدولية      

وإرهاص ببدء تحول مشروع عودة الحضارة      

  .اإلسالمية إلى مرحلة التحقيق

  دراسات حول تجربة إسالميي األردن

 
 إسحاق الفرحان

ــة  ــالميو األردن والديمقراطيـــ   إســـ

في كتابـه    إسحق فرحان يرى األستاذ الدكتور    

أنـه  " اإلسالميون في األردن والديمقراطيـة    "

حتى نفهـم تجربـة اإلسـالميين والمـسيرة         

الديمقراطية الحالية فينبغي أن ننظر كيف يفكر       
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ويقدم خالصة  اإلسالميون من الناحية الفكرية،     

  :تجربة الحركة اإلسالمية في المبادئ التالية

عدم الحساسية من استخدام مصطلح      •

فـي أدبياتنـا الـسياسية     الديمقراطية  

المعاصرة، ما دمنا نعني به جـوهر       

الــشورى، واســتنبات ديمقراطيتنــا 

األردنية في ضـوء قيمنـا العربيـة        

اإلسالمية، مع االنفتاح على التجارب     

  . اإلنسانية في هذا المجال

الحرص على ترسيخ مسيرة الشورى      •

والديمقراطية في األردن، والتعـاون     

 فـي هـذا     مع جميع القوى السياسية   

المجال، وهو من أولوياتنا السياسية،     

ومبدأنا فـي هـذا الحريـة لجميـع         

المواطنين، وحق جميع المواطنين في     

  .المشاركة السياسية

إقرار مبدأ حق المشاركة في السلطة       •

التنفيذيــة أو المعارضــة الــسياسية 

البناءة، حسب المصلحة العامة ووفق     

مقتضيات السياسة الـشرعية، فـال      

لمؤيدين لـسياسة الحكومـة     نعرف با 

دوما، وال بالمعارضين دائمـا، بـل       

يعتمد ذلك على المـصلحة العامـة،       

ــف  ــة، والمواق ــسياسة الحكومي وال

  .السياسية من القضايا األساسية

تنمية الخبرة فـي العمـل الـسياسي         •

اإلسالمي على الـساحة األردنيـة،      

ليكون مثاال يحتـذى فـي المنطقـة        

ـ      المي العربية، لصالح العمـل اإلس

  .ومصلحة الوطن العربي معا

المشاركة الفعالـة فـي االنتخابـات        •

النيابية، تعزيـزا للرمـز األساسـي       

للديمقراطية، وهو انتخـاب الـشعب      

لممثليه في المجلس النيـابي، رغـم       

بعض الممارسات غير الديمقراطيـة     

  .من قبل السلطة التنفيذية

ــة  ــوان األردن والديمقراطيـــ   إخـــ

اإلخـوان  " في دراسته    جوليان شونيفس يقرر  

أنه " المسلمون األردنيون والعملية الديمقراطية   

حان الوقت للتوقف عن اعتبار اإلسالميين هم       

المعارضين الوحيدين للديمقراطية، وأن نمعن     

قراطيـة،  النظر في اشتراكهم في العملية الديم     

وأن تجربة األردن هي المرة األولـى التـي         

يسمح لإلخوان فيها بتكوين حزب لهـم فـي         

العالم العربي، وهي تجربة يمكـن أن تعلمنـا    

  .الكثير عن ديمقراطيات العالم العربي

ــر ــوان األردن والمـــــ   أة إخـــــ

الحركـة  " فـي دراسـتها       ليزا تراكـي   ترى

اإلسالمية في األردن وقـضايا المـرأة بـين         

أن ممارسة اإلسالميين في " الممارسة والتنظير 

ما يتعلق بالنـساء مـا زالـت فـي مرحلـة       

المداوالت واالعتراف وإعادة التعريف، ففـي      

الواقع، وهذا أمر ينبغي أال يفاجئ أحدا، فـإن         

ة اإلسالمية تكاد تكـون     هذه القضية في األجند   

أكثر القضايا المفتوحة للنقـاش والمطروحـة       

للتجريب، ولم تحدث النقلة المطلوبة لجعل هذه       

النظرة أكثر قربا من الحياة الفعلية للنساء في        

عالم اليوم، وأن معظـم التـداول واالختبـار         

والتعريف والتجريب يجري تنفيذه مـن قبـل        
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من التفاوض  النساء أنفسهن، وأن هذه العملية      

تتم إجماال بعيدا عـن االعتـراف الرسـمي         

والشعبي للمنظرين، إذ إنهم ما زالوا يكتفـون        

بالصمت إزاء الحاجة إلعادة صياغة المواقف      

  .التقليدية

ــوان األردن  ــدرس إخــ ــاك يــ   إيبــ

ـ صدرت دراسة    اإلخـوان   "باح الـسعيد  ص

بــين البراغماتيــة : المــسلمون فــي األردن

ــة  ــة )" ١٩٩٤ -١٩٨٩(واأليديولوجي باللغ

معهد دراسات الشرق األدنـى     اإلنجليزية عن   

، "إيبـاك "التابع للوبي اليهودي في الواليـات       

، ومؤلفها صباح السعيد مـن أصـل عربـي        

وسيالحظ القارئ االنحيـاز الواضـح ضـد        

إلسالمية واالختيار االنتقائي   اإلسالم والحركة ا  

المتعمد لألدلة واالستشهادات لتأكيد فكرة معدة      

مسبقا، وبعض هذه األمثلـة واألدلـة سـتثير         

سخرية القارئ، وقد أبقيت كما هـي ولعلهـا         

ذات أهمية بالنسبة للقارئ الغربـي، ويبـدو        

ــوال   ــب أق ــتخدم الكات ــف اس واضــحا كي

وتصريحات فئة مـن اإلخـوان المـسلمينن        

ادت تقديم وعـرض األقـوال المغـرورة        اعت

الفاقعة، وقد لخصت الدراسة مـع المحافظـة        

على جوهرها دون تدخل أو تعليـق، ليكـون         

للقارئ فرصة االطالع كما لو قرأ الدراسـة        

األصلية كلها تقريبا، وكان العـرض موسـعا        

  . أيضا لإلحاطة بمحتوياتها

ويخلص السعيد إلى أن اإلخـوان المـسلمين        

ل اإلسالمي قد أظهروا أكبر قـدر       وجبهة العم 

من البراغماتية فـي مـا يتعلـق بالحكومـة          

والسياسة المحلية بينما سيطرت األيديولوجيـة      

المتزمتة على مواقفهم من العملية السلمية بين       

العرب وإسرائيل ومن دور المرأة في المجتمع       

حيث لم يظهروا أدنـى قـدر مـن المرونـة        

  .تينوالبراغماتية حول هاتين المسأل

ــالميين  ــي لإلســ ــصاف غربــ   إنــ

تقدم الحركات اإلسـالمية فـي كثيـر مـن          

الدراسات الغربية على أنها تـشكل الخطـر        

األكبر على الديمقراطية في الشرق األوسـط،       

األردن " فـي دراسـتها      جلين روبنسون ولكن  

ثاال الحركة اإلسالمية، هل يمكن أن تكـون        م

تؤكد أن الحركة اإلسالمية فـي      " ديمقراطية؟

األردن كانت تعمل باتجاه االنفراج الديمقراطي 

 وكان ذلك ابتداء ألن مزيـدا       ١٩٨٩منذ عام   

من الديمقراطية يخدم المـصالح التنظيميـة،       

وكأفضل الحركات السياسية تنظيما في األردن      

ن المسلمين مصلحة كبرى في     فقد كان لإلخوا  

تخفيف القيود السياسية التي عطلت تحقـيقهم       

للعديد من أهـدافهم الـسياسية، وفـي حالـة          

اإلخوان المسلمين في األردن أيدت المـصالح       

ويمكن للحركـات   التنظيمية االنفتاح السياسي،    

اإلسالمية ليس فقط أن تتعامل مع الديمقراطية       

  .بل أن تتبناها

  اإلخـــوان واالنفتـــاح فـــي األردن  

 في  هناء فريج وليونارد روبنسن   يجد الباحثان   

اإلسالميون واالنفتاح السياسي فـي     "دراستهما  

أن التيار الغالب من اإلسالميين فـي       " األردن

لسياسي، األردن أظهر التزاما بعملية االنفتاح ا     

وأن التحديات التي تواجه النظام السياسي ليس       
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مصدرها الحركة اإلسالمية وال من الراديكالية      

األصولية، بل من حاجة النظام إلـى تأسـيس       

  .عملية االنفتاح السياسي بجدارة

 أردنيكاتب وباحث * 

مستقبل اإلسالميين والديمقراطية في 
 الشرق األوسط

  أميمة عبداللطيفبقلم 

٢٠٠٤-١٠-٠١  

  اكة أو إستمرار القطيعةعالقة شر

في أحدث دراسة عن الحركـات اإلسـالمية        

أصدرها معهد كارنيجي للـسالم الـذي يعـد         

أعدها واحدا من أهم مراكز الفكر األمريكية،       

جراهام فوللر خبير سابق بوكالة المخـابرات       

األمريكية ويعد واحد من الخبراء القالئل الذين       

لعـالم  يتمتعون برؤية معتدلة حول اإلسالم وا     

سـات  ا، وقد أصدر العديـد مـن الدر       العربي

السابقة حول مستقبل الديمقراطية وكذا مستقبل      

حركات اإلسـالم الـسياسي، كانـت حـول         

اإللتفاف حول  : اإلسالميون في العالم العربي   "

ــة   ". الديمقراطيـــــــــــــــ

تقع الدراسة التي صدرت في سبتمبر في ستة        

فصول، أولهـا يتعلـق باإلطـار النظـري         

 اإلسالم ضد الديمقراطية ثم التجربة      :إلشكالية

العربية مـع الديمقراطيـة وتطـور الفكـر         

اإلسالمي، وفصل آخر عن تعـدد األحـزاب        

ــة  ــالميين للعب ــة اإلس ــالمية وممارس اإلس

السياسية، ثم يختتم بفصل عن العامل الـدولي        

ــالمية  ــسياسات اإلســ ــي الــ   .فــ

يدشن فوللر دراسته بسؤال روتيني اعتـرف       

على مائدة النقاش، بل إنـه      بأنه ظل مطروحا    

ظل هو السؤال الكبير الذي كان يطرح دائمـا         

كلما ثار الحديث عن النظـام الـسياسي فـي          

وهو هل أن اإلسالم والديمقراطيـة      اإلسالم،  

متوافقان؟ وهل أن اإلسالميين على اسـتعداد       

  لقبول النظام الديمقراطي والعمل من خاللـه؟      

والموقـف  يشير فوللر بأنه مهما كانت الرؤية       

من اإلسالميين والحركات اإلسـالمية، فـإن       

الموضوع يكتسب أهميـة ألن فـي الـشرق         

األوسط هناك عدد قليل من الخصوم السياسيين 

واإليدلوجيين الجادين الذين يقودون حركـات      

المعارضة ضد الوضع القائم الذي يتسم بالفشل 

  .علـــــي حــــــد تعبيــــــره 

وفي معرض توصيفه للحركات اإلسالمية التي   

تشغل الحيز السياسي في العالم العربي اآلن،       

يرى فوللر بأن لديها سمات أساسية تجمعهـا،        

أهمها النمو السريع والتطور والتغيير والتنوع،   

ويرى بأنـه يبـدو ظاهريـا أن المنافـسين          

األيدلوجيين إلسالميي العـالم العربـي هـم        

بدرجات متفاوتة وبتأييد متضاءل القوميـون      

ليبراليون، وهي جماعـات    العرب واليسار وال  

  .تقل عن اإلسالميين فـي الحجـم واألهميـة        

واعتبر فوللر أن أحداث الحادي عـشر مـن         

سبتمبر وما أعقبها من إعالن بوش حربه على        

قد أعطت في واقع األمر إيدلوجيات " اإلرهاب"

مثل القومية العربية زخما موازيا لإلسالميين      

ضـد  في مواجهة اإلحتقان السياسي المتزايد      

  .الواليــات المتحــدة فــي العــالم العربــي

ويرى فوللر بأن اإلشـكالية األساسـية التـي         

تسعي هذه الدراسة لتأكيدها هـو أن اإلسـالم         

السياسي والديمقراطية أمران متوافقـان مـن       
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، بل إن فـوللر     حيث المبدأ وال تعارض بينهما    

 أنه  -وبشكل غير تقليدي بالنسبة لباحث    –يقول  

اإلسـالم  (قوة هذا التيار شخصيا متفاءل حول  

على المدى الطويل، ولكنـه يعـود       ) السياسي

فيؤكد بأن األحداث العالمية تضعف من قـوة        

بـأن  هذا التوافق بين التيارين، ويبرر ذلـك        

الشعور بالغضب وتزايـد راديكاليـة العـالم        

اإلسالمي التي تجعله يشعر وكأنه فـي حالـة     

حصار هي أمور من شأنها أن تخلـق بيئـة          

ية غير صالحة لظهور ما أسـماه فـوللر         سلب

أو حتـى أشخاصـا     " اإلسالميين المعتدلين "بـ

هنـا قـد    . ذوي فكر معتدل من أي إيدلوجية     

يؤخذ على فوللر أن هذا الحكم المتعسف الذي        

أصدره مبني على فرضية وكأنـه ال يوجـد         

بالفعل حاليا فريـق ممـن أسـماهم فـوللر          

 صائب  وهذا حكم غير  باإلسالميين المعتدلين،   

ألنه يتجاهل وجود فريـق مـن اإلسـالميين         

إذا أستخدمنا هذا التعبيـر رغـم       " (المعتدلين"

تحفظاتنا عليه ولكن فقـط لمجـاراة النقـاش         

هذا الفريق له كتاباته وأرائه ومواقفـه       ) الدائر

المنشورة حول مختلـف القـضايا الخالفيـة        

  . المتعلقة بالشأن السياسي اإلسالمي

بأن العالقة بين اإلسـالم     ويعود فوللر فيقول    

السياسي والديمقراطية لن تنشأ مـن فـراغ،        

وإنما هي مرشحة للتطور معتمدة على عـدد        

من العوامل الهامـة منهـا طبيعـة الدولـة          

واألشخاص المنخرطين في العمل والثقافـات      

  .السياسية المحلية والسياسة العالمية واإلقليمية    

ويرى فوللر بأنه البـد مـن عمـل بعـض           

ريفات اإلجرائية لمن يعرفـه باإلسـالمي       التع

أي شخص يؤمن بأن القرآن والحـديث       "وهو  

النبوي يحتويان على مبادئ مهمة حول نظـام        

الحكم والمجتمع اإلسالمي، وهو من يحاول أن       

ــا    ــشكل م ــادئ ب ــذه المب ــق ه   ".يطب

هذا التعريف كما يشير فـوللر يـضم نطاقـا          

واسعا داخل الحركة اإلسالمية، حيث يـشمل       

والمعتدلة، تلك التـي    " الراديكالية"جماعات  ال

تستخدم العنف وتلك التي تـستخدم أسـاليب        

ويقر فوللر بأن هذا التعريف من ناحية       . سلمية

يمكن أن يشمل من هم على شاكلة أسامة بـن          

الدن والقاعدة كأمثلة شديدة التطرف، ولكنـه       

من ناحية أخرى يضم حزب العدالة والتنميـة        

لشراكة اإلتحاد األوروبي   التركي الذي يسعى    

والتعاون مع واشنطن، ورغم اعترافـه بـأن        

" المتطرف"قد يفوق الجانب    " المعتدل"الجانب  

هـي التـي    " الراديكالية"وزنا، إال أن القوى     

تحظي باإلهتمام األكبر من قبـل الحكومـات        

ووسائل اإلعالم، وتشمل اإلسـالمية أيـضا       

بالتفسير أي أولئك الملتزمين  " الظاهرية"اآلراء  

ويوضح فوللر بأننـا    . الحرفي والضيق للنص  

إذا أردنا فهم الموضوعات المتعلقة باإلسـالم       

السياسي والديمقراطية علينا أن ننظر أوال لما       

مقابـل  " اإلسـالميين الخيـرين   "أسماهم بـ   

، وال يفـوت فـوللر أن       "اإلسالميين السيئين "

يوضح بأن هذا التقسيم هو وفق وجهة نظـر         

ــس ــانعي الــ ــربيينصــ   . ياسة الغــ

أما فيما يتعلـق بعالقـة اإلسـالم الـسياسي          

والديمقراطي فهو يقـول بـأن األكـاديميين        

الغربيين الذين بحثوا فـي القـرآن والقـانون       

اإلسالمي والتقاليد قد وقعوا في خطأ التركيز       

على النص لالستدالل على أن اإلسالم غيـر        

متناسب أو متوافق مع النظام الديمقراطي، بل       
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ضي فوللر قائال بأن هناك من بين صفوف        يم

الراديكاليين اإلسالميين من ساعد على تدعيم      

وجهة النظر تلك، حيث ظلوا يدللون على عدم        

توافق اإلسالم والنظام الديمقراطي، ويستندون     

علي ذلك من خالل النصوص اإللهية حيـث        

يقولون بأن اهللا قد أقر مبادئ بعينها وال يجوز         

  .ون مــن صــنع البــشرأن يجبهــا أي قــان

ولكي يخرج فوللر نفسه مـن هـذا اإلطـار          

الروتيني للنقاش، يوضح بأن نظريا الـسؤال       

الحقيقي ليس حول اإلسالم ذاته، وإنما هو ما        

 يمكـن   -وليس اإلسالم فقط  -إذا كان أي دين     

 -فكل األديان . أن يتماشي مع مبدأ الديمقراطية    

 لها قواعـد سـلطوية وال     -حسب رؤية فوللر  

م علي أسـس ديمقراطيـة، بـل وتتـسم          تقو

بالدوجما حينما يتعلق األمر بما تعنيه الحقيقة،       

وال تؤمن بأن العقل والمنطق يمكن أن يقـود         

ــي اهللا ــسان إلــــــ   . اإلنــــــ

ثم يعود فيقول بأن هذه الفرضيات النظرية قد        

كذبها واقع الحال، فهنـاك دول بروتـستانتية        

وكاثوليكية في الغرب تمكنت من أن تطـور        

م حكمهـا إلـي أشـكال مـن الممارسـة           نظ

هذا التفاوض بين اإليدلوجيـة أو      . الديمقراطية

بين النظرية والممارسة يتم تحقيقه من خـالل        

عقد اجتماعي يحدد المدى الذي يمكـن مـن         

خالله أن تمارس السلطة الدينية سلطاتها فـي        

ــع   .المجتمـــــــــــــــــ

ويخلص فوللر من ذلك إلي نتيجة مؤادها بأن        

ثم يـستطرد   . لى اإلسالم ذات الشئ ينطبق ع   

فيقول بأن النقاش ال يدور حول ماهو اإلسالم        

، فإذا أدى تطـور     "ماذا يريد المسلمون  "وإنما  

حركات اإلسالم السياسي اليوم بالمسلمين إلى      

النهج الديمقراطي وجعلتهم يتخلـصون مـن       

الحكام السيئين وأن يكون صـوتهم مـسموعا        

لدى حكومـاتهم وعندئـذ سـوف يطـالبون         

ديمقراطية، وهذه هي الحقائق التـي مـن        بال

شأنها أن تحدد طبيعة العالقة بـين اإلسـالم         

، ويعتبر فوللر بأن عددا قليال من       والديمقراطية

المسلمين يرون بأن هناك تناقضا أصيال بـين        

، وحتى حينما يجادل بعض األصوليين      المبدأين

بأن الحاكمية في نهاية األمر تـأتي مـن اهللا          

ن، فيمكن الـرد علـى ذلـك     وليس من اإلنسا  

بالقول بأن رئيس المحكمة العليـا بالواليـات        

المتحدة أنطونيو سكاليا علق ذات مـرة بـأن         

ويـرى  . الحاكمية المطلقة تأتي أيضا من اهللا     

المسلمون المعتدلون أنه بينما الحاكمية تعود هللا       

إال أنهم يرون بأن اإلسالم ال يحدد صيغة لما         

ة اإلسالمية، ألن اهللا    يمكن أن تكون عليه الدول    

قد أعطى اإلنسان قوة العقل التي تمكنه مـن         

وضع السياسات العامة، وحتى مفهوم الدولـة       

اإلسالمية البد وأن يكون متماشيا مـع الفهـم         

البشري لكيفية ترجمة مبادئ اإلسـالم إلـى        

ممارسات ومؤسسات وهي عمليـة تخـضع       

باســتمرار للنقــاش وتتعــدد بــشأنها اآلراء 

ات، والجزم بما هو مسموح ومـاهو       والتفسير

غير مسموح هو في حقيقة األمر أمرا نظريـا     

ــياء  ــال األش ــع ح ــق وواق ــد ال ينطب   .ق

ــة    ــع الديمقراطي ــة م ــة العربي   التجرب

يستعرض فوللر التجربة الديمقراطية في الدول  

العربية ليخلص إلي نتيجة هي أنـه ال توجـد          

حاليا دولة عربية يمكن أن يطلق عليه وصف        

ديمقراطية فيما عدا لبنان وهويعني بكلمة      دولة  

ديمقراطية هنا هو القدرة علـي تغييـر رأس         
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السلطة أي الرئيس مـن خـالل اإلنتخابـات         

 ةويقول بأن هناك عالمـات مـشجع      . النزيهة

تأتي من دول عربية مثل الـيمن والبحـرين         

واألردن والكويت وحتي المملكة التي تعتبـر       

ي وتدعي أن   أن الديمقراطية نظام غير إسالم    

نظامها مبني علي القرآن قد أجبرت مـؤخرا        

علي تنحي بإتجاه توسـيع الـصفة التمثيليـة         

لمجلس الشوري الذي مازال معظم أعـضائه       

وفي كل الدول العربيـة فـإن    . يأتون بالتعيين 

األحزاب الحاكمة هي المسيطرة على المشهد      

السياسي وتسمح بتمثيل رمزي ألحزاب بعينها      

أي تحد جاد للنظام القائم، حيث      التي ال تشكل    

إن دور المعارضة ال يخرج عن كونه عملية        

تخضع للمفاوضات بـين الحـاكم والحـزب        

المعني حول مدي المساحة التي سوف تمـنح        

  .للحــــــــــــــــــــزب

ويطرح فوللر سؤاال مهما وهو لمـاذا ظلـت         

الديمقراطية ضعيفة في العالم العربي، وذلـك       

اسا علـى   مقارنة بتطور النظام الديمقراطي قي    

غيره من المناطق الجغرافية األخرى فيما عدا       

  .أفريقيــــــــــــــــــــة

وقد دفعت هذه الحقيقة ببعض المحللين لتقديم        

تفسيرات مخلة ترى بأن السبب هو الدين، ألن        

الدين سلطوي بطبيعته وبالتالي هو معادي ألي 

نظام ديمقراطي، ولكن فوللر يرى بأن الطبيعة       

خـرى وأن   السلطوية هي سمة كل األديان األ     

األمر متعلق أكثر بطبيعة الثقافة السياسية في       

  .العـــــــــالم العربـــــــــي

ويحدد فوللر عددا من األسباب التـي يراهـا         

  :معوقــة لتطــور الديمقراطيــة هــي   

 الدول المنتجة للبترول لديها سـجل       :البترول

ضعيف في التطور الديمقراطي، ألن مداخيل      

النفط تمنع تطور الديقراطية، فالدولة تـوزع       

كل وفير عوائـد الـنفط علـى الجمهـور          بش

ــيئا  ــة ش ــن الدول ــب م ــالي ال يطل   .وبالت

 الطبيعـة التعـسفية     :طبيعة الدولة العربيـة   

والمصطنعة للدولة العربية الحديثة، وحدودها     

الجغرافية التي رسمتها القـوي اإلسـتعمارية       

بطريقة تهدف للتقليل من شرعية وسيادة الدول    

ــة  ــة الفرديــــــ   .العربيــــــ

 أدى إلـى خلـق   :بي اإلسرائيلي الصراع العر 

نظم عسكرية ودول تتمحـور حـول مفهـوم         

  . األمن وهي تستغل من قبـل الـديكتاتوريين       

 الواقع الجيوبولتيكي للعالم العربـي      :الجغرافيا

الذي يوجد به مخـزون البتـرول ومركـز          

الكولنيالية األوروبية في القرن التاسع عـشر       

ها والعشرين والصراع على حيازة البترول كل     

  أمور لم تفرز مناخا يشجع على الديمقراطية،       

وهـي ظـاهرة    مساندة الغرب للحكام الحلفاء     

بدأت مع الحـرب البـاردة وأدت إلضـعاف         

القوى الديمقراطية في المنطقة، ثم مع إنتهـاء        

الحرب الباردة وبروز مـا عـرف بظـاهرة         

والتي تبعتها حرب بـوش     " اإلرهاب العالمي "

لـدعوة إلـى    فتراجعـت ا  " اإلرهـاب "علي  

ــة  ــارات األمني ــام االعتب ــة أم   .الديمقراطي

ــالمية ــوى :اإلس ــل للق ــور المتواص  الظه

والحركــات اإلســالمية باعتبارهــا مركــز 

المعارضة الرئيسية ضد النظم األوتوقراطيـة      

في الشرق األوسط قد أضـعف مـن رغبـة          

الغرب في الدفع بالعمليـة الديمقراطيـة فـي         

يين العرب  الشرق األوسط، كما أن الديكتاتور    

الذي يواجهون معارضة من قبل شعوبهم عادة       
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ما يأتون لواشنطن ويحاولون أن يبيعوا لهـم        

الخطر الذي يحدق بالمصالح الغربية في حال       

حدوث إنتصارات لإلسالميين في االنتخابات،     

وذلك من أجل إثناء الغـرب عـن محاولتـه          

  .لتشجيع الديمقراطية

ــالمي ــر اإلســـ ــور الفكـــ   تطـــ

 الثالث عمليـة تطـور الفكـر        يتناول الفصل 

اإلسالموي ويعتبر فوللر أنه علي الرغم مـن        

ضعف التطور الـديمقراطي الـذي شـهدته        

المنطقة، إال أنه كان هناك بالمقابـل تطـور         

حدث وتمثل في بزوغ تيار اإلسالم السياسي،       

ويعتبر فوللر أن ثمة نقلة نوعية فـي تفكيـر          

الحركات اإلسالمية فيمـا يتعلـق بـرؤيتهم        

. لديمقراطية خالل النصف قـرن الماضـي      ل

ولفترة طويلة ظل مبدأ الديمقراطية في خطاب       

اإلسالميين غير ذي مصداقية ألنهـا كانـت        

غربيـا مـستوردا وال     " كولنياليا"تعتبر نظاما   

جذور له في الواقع العربي، بل وكان ينظـر         

إليها باعتبارها تهدد الثقافية اإلسالمية، ولكـن       

لفكر السياسي اإلسـالمي    فوللر يعترف بأن ا   

رغم تلك النظرة كان ولفترة طويلة علي درجة 

  .الصالح  من الوعي واإلدراك بمتطلبات الحكم      

بل تم تطوير تعريف لهـذه الحكومـة بأنهـا          

الحكومة العادلة، وكان الحكام فـي اإلسـالم        

يستمدون شرعيتهم من كونهم قـادرين علـى        

علي تطبيق القانون اإلسالمي وتطبيق العدالة      

المستوي االجتماعي، ولكن كانت هناك دائمـا       

معضلة واجهت المجتمعات اإلسالمية، حيـث      

 إذا اتضح أن الحاكم ليس      -والكالم لفوللر –إنه  

عادال وال يمتلك شرعية إسالمية، لم يكن هناك 

ولكن فـوللر   . ثمة وسائل قانونية للتخلص منه    

الحظ بأن إسالميي القرن العشرين أول مـن        

 اإلرتباط مع المبدأ الكهنوتي القائـل       قاموا بفك 

بأن االضطهاد أفضل من الفتنة والفوضـي،       

وطلبوا بأنه على الحكام أن يكونوا عادلين وأن   

يكونوا مسلمين صـالحين وغيـر فاسـدين،        

وبالتالي ووفقا لتلك الرؤية، إذا فشل الحكام في 

ممارسة العدالة فال بد من إزالتهم من الحكـم         

 استخدام القوة، وبالتـالي     حتي لو تطلب األمر   

طور اإلسالميون رؤية جديدة لبعض نـواحي       

الديمقراطية الغربية، والتي تتـضمن عمليـة       

محاسبة الحكام والبحث عن طرق للتخلص من     

  .الحكــــام غيــــر الــــشرعيين  

ثم يطرح فوللر السؤال القنبلة، وهو إلـى أي         

مدى يعتنق اإلسالميون المبادئ الديمقراطية؟     

ال بمالحظة أنه خالل الفتـرة     يجيب علي السؤ  

الماضية أبدى اإلسالميون استعدادا بـالتحرك      

ويرى فوللر بأن   . نحو قبول مبدأ الديمقراطية   

قبول اإلسالميين بمبـدأ الديمقراطيـة يعـود        

بالدرجة األولى العتقادهم بأنهم سيكونون أول      

، وبمثل األمر يكون    المستفيدين من هكذا نظام   

نسان، ذلك أنه حتى    دفاعهم عن مبدأ حقوق اإل    

اإلسالميين الذي ال يتبنون أي وسـيلة عنـف         

كانوا ضحايا لنظام سلطة متعسف وعقوبـات       

خارج القانون من قبل الدولة، وقـد أصـبح         

اإلسالميون هم حركة المعارضة األولي فـي       

وبالتـالي يـصبح اهتمـامهم      العالم العربي،   

بالديمقراطية أكثر ألنها علي حد قول فـوللر        

ــن ــوف تمـ ــاسـ ــوتا مهمـ   .حهم صـ

هـل  : ثم يعود فوللر فيطرح سؤاال آخر مهم      

كان اإلسالميون سيعتنقون الديمقراطية وحقوق     

اإلنسان لو لم يكونوا أول المـستفيدين منهـا؟       
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وهو سؤال مهم ألن فوللر يعتقد بـأن تقـدير          

اإلسالميين للديمقراطية يعتمد باألساس علـى      

ذا ال  أسباب براجماتية، ثم يجيب بالقول إنه لما      

يكون التفكير البراجماتي مطلوبا، فالبراجماتية     

هي التي قادت إلى تغيير في فكـر اإلخـوان          

 .المسلمين في معظم أنحاء الـوطن العربـي       

ولكنه ال يفوته أن يحذر من حماسة اإلسالميين  

للديمقراطية، بل ويعتبر بأن اإلختبار الحقيقي      

لهم سيكون حينما يصلون للحكم مـن خـالل         

يمقراطية أي عبر صناديق االقتراع،     وسائل د 

ثم يواجهون احتمال الخسارة في االنتخابـات       

ويرى أن المخاوف الروتينية المتعلقـة      . التالية

باستغالل اإلسالميين للديمقراطيـة للوصـول      

للسلطة ثم اإلنقالب عليها لم يحدث في التجربة 

اإلسالمية حتى اآلن، ذلك أن اإلسالميين لـم        

مل في الفـوز بانتخابـات      يشاركوا بشكل كا  

ــة   .نزيهــــــــــــــــــ

ويذهب فوللر للقول بأن السؤال المتعلق بمدي       

جاهزية اإلسالميين ألن يكسبوا أو يخـسروا       

اإلنتخابات له عالقة أقل باإلسالم كدين وأكثر       

ــة  ــسياسية العربيــ ــة الــ   .بالثقافــ

ويعبر عن ثقته الشديدة من أن إسالميي تركيا        

ينمـا  سيتركون السلطة ويحترمون الدستور ح    

يهزمون في االنتخابات، ألن الثقافة الـسياسية       

التركية قد وصلت إلى مرحلة متقدمـة بينمـا         

بالمقارنة بدولة مثل الجزائر، حيث ال توجـد        

أي تقاليد ديمقراطية عتيقة، فليس ثمة ضمانة       

بأنه إذا وصل اإلسـالميون للـسلطة فـإنهم         

سيتخلون عنهـا فـي حـال هـزيمتهم فـي           

  .االنتخابات التالية

  :مواجهـــة المعـــضالت اإلســـتراتيجية

بينما يستمر اإلسالميون في حيـازة فـرص        

جديدة للوصول للساحة الـسياسية بحريـات       

أكبر، يرى فوللر أن التحدي األكبـر الـذي         

يواجههم هو خيارات إسـتراتيجية مـا بـين         

ــف  ــتخدام العن ــادئ أو اس ــزام بالمب   .االلت

يشير فوللر إلى ما يطرحه المحللون الغربيون       

بشأن نية اإلسالميين للدخول فـي المعركـة        

السياسية، وكيف أنه عليهم أن يحـسموا هـذا         

األمر وأن يعلموا أن أمر مشاركتهم مـشروط        

بقبولهم بقواعد اللعبة السياسية، ولكنـه يعـود     

فيقول بأنه حتى هذه القواعد وضعت من قبل        

" قواعـد اللعبـة   "نظم سلطوية، وبالتالي تكون     

حقيقية التي ال تقبل بها قوى      تلك هي المشكلة ال   

المعارضة المهمشة، ويفسر فوللر لجوء بعض      

الجماعات للعنف هو نتيجة لهـذه الظـروف،        

غير أنه يرى أن العنف ليس بالضرورة هـو         

الوسيلة الوحيدة للتعبير عن رفـض النظـام        

ولذلك يعتبر أنه حتى قبـل وقـوع        السياسي،  

أحداث الحادي عشر من سبتبمر، فإن العديـد        

من المنظمات اإلسالمية في العالم العربي قـد        

قبلت بعدم فاعلية وحتى خطأ االنخـراط فـي       

النضال العسكري، ولكن التوترات التي أعقبت      

أحداث سبتمبر قد أدت إلى إعادة النقاش مرة         

  .أخري حول جدوى استخدام العنـف والقـوة       

ويري فوللر أن أحد عالمات التطور في الفكر        

ه القائم بين العديـد مـن       اإلسالمي هو التوج  

التنظيمات اإلسالمية والمتمثل في التحول إلى      

أحزاب سياسية في البلدان التي يسمح لهم بها،        

وحالة اإلخوان المسلمين هي الحالـة األكثـر        

وضوحا في األردن، حيث لعبوا دورا مهمـا        
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في التعاون مع العرش الهاشمي ألن يكونـوا        

ثـم  ،  تيناتقوة تواجه القوميين العرب في الس     

إخوان مصر الذين يشاركون في اإلنتخابـات       

غير أنه يجدر القول بأن الدولة المصرية قد        (

 عبرت مرارا عن رفـضها التـام لتـرخيص      

، ويوضح فوللر أنـه     )أحزاب على أسس دينية   

في كل الحاالت أبدى اإلخوان استعدادا للعمل       

مع األحزاب السياسية األخـرى حتـى مـع         

  .  العرب والليبراليينالشيوعيين والقوميين

: الحرآات اإلسالمية والديمقراطية
 المواقف والمخاوف المتبادلة

  ٣/١٠/٢٠٠٤ - خدمة كمبردج بوك ريفيو

هل القناعة بالديمقراطيـة عنـد اإلسـالميين        

مترسخة أم صورية؟ وهل تبني كثيـر        العرب

من اإلسالميين للحـل الـديمقراطي كمـنهج        

 واالجتماعيـة   للتعامل بين األطراف السياسية   

المتنافسة والمتصارعة داخل كل وطـن مـن        

األوطان هو تبن حقيقي أم مدفوع بضرورات       

ظرفية ومصلحية ومن أجل تخفيف الـضغط       

ــسياسي   ــدل ال ــن الج ــدا ع ــيهم؟ وبعي عل

ما هي حقيقة الموقف النظـري      ، والمصلحي

؟ وهل الـشكوك    لإلسالميين حيال الديمقراطية  

امين التي يثيرها كثيـر مـنهم حـول مـض         

الديمقراطية وتعارضها مع الشرعية الدينيـة      

والسياسية التي جذرها اإلسالم تبرر المخاوف      

التي يرددها خصوم اإلسالميين من أن هؤالء       

سينقضون على الديمقراطية فور وصولهم إلى      

الحكم ويحولونه إلى استبداد إسالمي منـافس       

ألنواع االستبداد األخرى التي شهدتها المنطقة      

 وأين تقف الدول واألنظمة الـسياسية       ة؟العربي

والنخب المقربة منها بما فيها شرائح ليبراليـة        

متعاظمة من هذا الجدل كله؟ وما هي حقيقـة         

موقف الكثيرين المتلخص باالستـشهاد الـذي       

أورده علي فخرو في مقدمة الكتاب عن أحـد         

الليبراليين الجزائريين المتعلمين فـي فرنـسا       

رأيه حول طريقة تعامل    والذي يقول في سياق     

نظام الحكم هناك مع جبهة اإلنقاذ اإلسـالمية        

لكننـي  ، إنني أؤمن بالديمقراطية دون شـك     "

سأرفضها بشدة إذا كانت ستؤدي إلى اسـتالم        

؟ ثم قبل هذا كله     )٢٠ص  " (اإلسالميين الحكم 

ما هي الديمقراطية حقاً مـن وجهـة النظـر          

وهل هي نمـوذج جـاهز قابـل        ، اإلسالمية

  تنساخ عن الغرب وتطبيقه في كل مكان؟ لالس

 
 غالف الكتاب

الحركات اإلسالمية  : اسم الكتاب-

  المواقف والمخاوف المتبادلة: والديمقراطية

  )محرر (علي الكواري : المؤلف-

   ٢٢٥:  عدد الصفحات-

  ٢٠٠٠األولى  : الطبعة-

  الكويت-دار قرطاس : الناشر-

هذه هي بعض األسئلة التي يحـاول اإلجابـة         

الذي هو في   (عليها المساهمون في هذا الكتاب      
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األصل أوراق ندوة عقـدت فـي أكـسفورد         

ببريطانيا بإشراف من قبـل ورشـة أعمـال         

تي يـشرف   الديمقراطية في الوطن العربي ال    

وتـنظم  ، عليها علي الكواري ورغيد الـصلح     

ندوة سنوية هناك متخصـصة بجانـب مـن         

  ).جوانب الدمقرطة في العالم العربي

األولى كتبها  ، يتضمن الكتاب ورقتين هامتين   

اإلسـالميون والدولـة    "وليد نويهض بعنوان    

والثانية ، "والصراع على المسألة الديمقراطية    

مخـاوف  "دين بعنوان   كتبها زياد أحمد بهاء ال    

وتحفظات من مشاركة التيار اإلسـالمي فـي        

 وعقب علـى الورقـة      ".التنافس الديمقراطي 

األولى عبد الحسن األمين ومحمـد محمـود        

وعلى الثانية عزام التميمي    ، ويوسف الشويري 

كما شارك فـي المـداخالت      ، وأمهند برقوق 

والنقاش عدد مهم من المثقفين العـرب مـن         

منهم راشـد الغنوشـي     ، رهماإلسالميين وغي 

وبشير نافع ومضوي الترابي وعبد الحـسين       

شعبان ورغيد الصلح ومحمد جابر األنصاري      

  .وشفيق أبو زيد وآخرون

والواقع أن الردود والتعقيبـات والمالحظـات      

الواردة من قبل هؤالء المتداخلين ال تقل أهمية        

وهي إذ ترفع درجة    ، عن الورقتين األصليتين  

ش في الكتـاب فـإن أهميتهـا ال         حرارة النقا 

ــل   ــة ب ــضامينها النظري ــى م ــصر عل تقت

االستــشهادات العمليــة خاصــة مــن قبــل 

اإلسالميين المنخرطين في مشروعات حركية     

  . على أرض الواقع في مجتمعاتهم

في ورقته االستعراضية لمواقـف الحركـات       

اإلسالمية من الديمقراطية يقسم وليد نويهض      

 موقفهــا مــن الحركــات اإلســالمية لجهــة

األول يشارك بنسب   : "الديمقراطية إلى فريقين  

متفاوتة في برلمانات بعض الـدول العربيـة        

والثاني يناهض األنظمة العربيـة     ،  وحكوماتها

ويحاربها سياسياً في بعض المناطق وعسكرياً      

ويحـصر  ). ٢٥ص   ("في منـاطق أخـرى    

نويهض بحثه في الفريق الثاني ويهمـل عـن    

بسبب عدم الحاجة للنقـاش     عمد الفريق األول    

طية بـل   اطالما أن هذا الفريق مقتنع بالديمقر     

ثــم يعــالج نــويهض مواقــف . ويمارســها

اإلسالميين الرافضين للديمقراطية في ضـوء      

تطور الفكرة واختالفها داخل كل     : ثالث نقاط 

والتنازع بين التنظيمـات اإلسـالمية      ، تنظيم

، واختالف تفـسيراتها للمـسألة الديمقراطيـة      

عالقة تلك التنظيمـات بالـسياسة وعالقـة        و

  .السياسة بها

لكن قبل االنخراط في نقاشـات اإلسـالميين        

للديمقراطية يؤسس نويهض لمداخلته بتفكيـك      

طية نفسها ونسبها في البدايـة      االنظرية الديمقر 

إلى سياق نشوئها األوروبي وكحصيلة تطور      

اجتماعي وتاريخي آل إلى تنظيم العالقة بـين        

المتصارعة في المجتمعـات والـدول      الفئات  

وهو يرفض سـلخ    . األوروبية بطريقة سلمية  

تطور الديمقراطية عن سـياقاتها التاريخيـة       

ويرى في الجدل النظري حول     ، والواقعية تلك 

تطبيق أو عدم تطبيق الديمقراطية في البلـدان        

العربية واإلسالمية بل والعالم الثالـث ترفـاً        

ـ فكرياً عندما ينظر إلى الد     حـل  "يمقراطية ك
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جاهز لالستيراد والتطبيق الفوري ومن     " معلب

ثم منوطة به مهمة سحرية هـي حـل كـل           

اإلشكاالت والمعضالت التي تواجه المجتمعات 

  . النامية

الديمقراطية بالغرب هـي    " تخصيص"غير أن   

بالذات التي انتقدها ضمناً يوسف الشويري في       

إذ ال يوافـق الـشويري      ، تعقيبه على نويهض  

إضفاء صفات دائمة علـى المجتعـات       "على  

، الغربية في مقابـل الجماعـات اإلسـالمية       

 -مـثال -وتصبح الديمقراطيـة والرأسـمالية      

صفتين مالزمتين للدول األوروبية منذ تكوينها      

في حين تلجأ المجتمعات العربيـة      ، التاريخي

إلى نظام مختلف كماً ونوعاً تختزنه الـذاكرة        

ده بين ظهرانيهـا    الشعبية وحافظت على وجو   

أي أن  ). ١٤٣ص  " (منذ أكثر من ألف عـام     

المالحظة التي تحتاج إلى توقـف هنـا هـي          

النظرة إلى المجتمعات العربيـة واإلسـالمية       

على أنها مكتفية بذاتها وتاريخها وال تتأثر أو        

تستوعب التطورات التاريخيـة واالجتماعيـة      

  . التي تنشأ في فضاءات أخرى

على أن الشيء األساس الذي تنطـوي عليـه         

ورقة نويهض هو نزع الهالة العقديـة عـن         

الديمقراطية التي هي في النهاية كمـا يقـول         

مجرد آلة ال واعية لتنظيم خالفـات النـاس         "

سلمياً وترتيـب اخـتالف وجهـات نظـرهم         

فهـي ليـست    ، ومصالحهم في سياق ال عنفي    

 دولة وال نظام حكـم وال تـشريعاً وال تمـت          

  ).٣٢ص (بصلة للعلمانية والليبرالية 

ويتساءل نويهض بعمق عن المدى الذي يمكن       

وهـل يمكـن أن     ، أن تذهب إليه الديمقراطية   

تصل إلى حد إلغاء نفسها ديمقراطياً؟ أي ماذا        

لو صوتت الغالبية في مجتمع ما على إلغـاء         

الديمقراطية واختيار نظام حكم آخر؟ ويحـشد       

راضية مثل ماذا لـو أن      عدداً من األسئلة االفت   

من مجتمع ما صوتوا لصالح قتل الــ        % ٥١

ــراراً  % ٤٩ ــذا ق ــر ه ــين؟ أال يعتب المتبق

ديمقراطياً؟ ومن هنا فهو ضمناً يتفق مع علي        

الكواري بأن الديمقراطية مقيدة وغير مطلقـة       

ويجب أن يضبطها دسـتور فـوقي يراعـي         

منظومة القيم األساسية للمجتمع ويحفظ مصالح 

ويتفــاقم الــسؤال .  الكبــرى فيــهالــشرائح

الديمقراطي في الحاالت أو البلدان التي تشهد       

ففي مثل هذه الحاالت قـد      ، تعدداً إثنياً وعرقياً  

تؤدي الديمقراطية إلى استبداد إحدى األقليات      

  . بالمجموعات األخرى

غير أن المالحظ في بحث نويهض أنه ركـز         

في معظمه على تجارب الحركات اإلسـالمية       

رغم أنـه   ، ي تؤمن بالديمقراطية وتمارسها   الت

ذكر أنه سيركز على الفريـق اآلخـر الـذي          

فالجزء األكبر من النقاش    . يعارضها ويرفضها 

يحوم حول تجارب وأفكار اإلخوان المسلمين      

. والحركة اإلسالمية في الـسودان والجزائـر      

وثمة إشارات متفرقة لمواقف رافـضة مـن        

 أبو قتادة وأبـو     ناحية مبدئية للديمقراطية مثل   

لكن هناك شبه غياب لرأي التيارات      . عبد اهللا 

السلفية المنتشرة في الخلـيج العربـي رغـم         

  . أهميتها
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أما زياد أحمد بهاء الدين فهو يحلل في الورقة         

األساسية الثانية في هذا الكتـاب مـدى دقـة          

المخاوف والتحفظات الموجودة لـدى     "وحقيقة  

ربي من احتمال   قطاع كبير من الرأي العام الع     

مــشاركة التيــار اإلســالمي فــي التنــافس 

وهو يقرر ابتداء أن    ). ١٥٣ص  " (الديمقراطي

هذه المخاوف بعضها صحيح وبعضها اآلخر      

لكـن عـزام    ). ١٥٣ص(بعيد عن الـصحة     

التميمي ينتقده بشده بـسبب اسـتخدام تعبيـر         

ويقـول  " قطاع كبير من الرأي العام العربي     "

، ة تذكر على ما يقـول     بأن الباحث ال يقدم أدل    

  ). ١٧٩ص (بل مجرد انطباعات شخصية 

ويناقش بهاء الدين االتهام الموجه للحركـات       

اإلسالمية بأنها تميل إلى استخدام العنف عنـد        

وأنهـا  ، وقوع خالف مع األطراف األخـرى     

تستخدم الديمقراطية مطيـة للوصـول إلـى        

السلطة وحالما تستولي عليهـا فإنهـا تلغـي         

وللوقـوف علـى حقيقـة تلـك        . الديمقراطية

االتهامات والمخاوف يعمد بهاء الـدين إلـى        

تقديم تحليل يعتمد على المالحظة والمـشاهدة       

وليس على االنخراط في الكتابات األكاديميـة       

والبحثية التي كتبها اإلسالميون أو خـصومهم       

وذلك ألن التجربة   ، أوغيرهم حول الموضوع  

ي نهاية  العملية والممارسة على األرض هي ف     

وهو في النهاية يحاول    . المطاف الشيء األهم  

اقتراح مواقف عملية ومبدئية محددة يمكـن       "

جمع الرأي العام العربي عليها للخروج به من        

وهو ، "حالة التمزق والتشرذم والقطبية البالغة    

لكن مشكلة  . هدف بالطبع ليس باليسير تحقيقه    

هذا النوع من القراءات أنه محكوم بـالنظرة        

لشخصية والتجربة الذاتية التي تكـون فـي        ا

 األحـوال جزئيـة     -إن لم يكن كـل    -معظم  

وليست كلية وقاصرة عـن اإلحاطـة بكافـة         

 . جوانب الموضوع المعني

اإلسالمويون مناهضون للديمقراطية 
 في جوهرهم

   ٢٠٠٥ حزيران، ٢ -مايكل روبين 

كان الـرئيس بـوش قـد وضـع التحـول           

سـته الـشرق    الديمقراطي في القلب مـن سيا     

ــطية ــالحيين  . أوس ــب اإلص ــد خاط وق

الديمقراطيين الذين يواجهون القمع والـسجن      

    القـادة  : أمريكا تعلم من أنتم   "والنفي، قائالً إن

وبوش صادق، مـع    ". المقبلون لبالدكم الحرة  

أنّه ال يواجه خصوماً مثل الرئيس الـسوري        

بشار األسد وحسب، بل أيـضاً دكتـاتوريين        

 مثل الرئيس المصري حـسني    موالين ألمريكا 

ــارك   .مبــــــــــــــــــ

 ٢٠٠٥فالعام  : ويمكن لبوش أن يدعي النجاح    

فالعراقيون أحبطوا جميع   . هو عام االنتخابات  

والفلـسطينيون  . التوقّعات وأدلوا بأصـواتهم   

أقبلوا على عملية االقتراع، وانتخبوا محمـود       

ــات  ــر عرفـ ــاً لياسـ ــاس خلفـ   .عبـ

ــصنع   ــدها ال ت ــات وح ــر أن االنتخاب غي

 وعلى واشنطن أن تبدي سخريتها .يمقراطيةالد

فعلى الـرغم   . من التزام مبارك بالديمقراطية   

   من ناخبيه قد صوتوا النتخابات     % ٨٣من أن

، ٢٠٠٥ أيار   ٢٥متعددة األطراف في استفتاء     

إال أن نظامه ال يزال هو الذي يحدد من يمكنه          

، ٢٠٠٤وفي تـشرين األول     . أن يرشّح نفسه  
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ونسي زين العابدين بـن علـي     نال الرئيس الت  

من األصوات بعد أن منع خـصومه       % ٩٤,٥

وطبلت السعودية  . من القيام بحمالت انتخابية   

وزمرت النتخاباتها البلدية، لكن المجالس التي      

نجمت عن هذه االنتخابات ليس لها أي سلطة        

  .تشريعية أو أي سلطة فيما يتعلق بالميزانيـة       

  

ل مع التزامـات    ومع أن البيت األبيض يتعام    

إال أن  هؤالء األوتوقراطيين بالشك والريبـة،      

إدارة بوش ترفض أن توسع تشككها بحيـث        

يطول الجماعات اإلسالموية، تلك الجماعـات      

التي يقبل كثير منها فكرة االنتخابات إال أنـه         

، مثالً، ١٩٩٢ففي العام  . ينبذ القيم الديمقراطية  

 جبهة  أعلن علي بلحاج، وهو واحد من زعماء      

اإلنقاذ اإلسالمية في الجزائر، أنه حين يـصل        

إلى السلطة لن يكـون هنالـك أي انتخابـات          

وفـي آذار   . أخرى ألن اهللا هو الذي سـيحكم      

، قال الشيخ الكربالئي النافـذ الـسيد        ٢٠٠٤

هادي المدرسي لصحيفة الحياة إن البند األول       

  .في الديمقراطية هو حكم األكثريـة لألقليـة       

ر األخيرة، أرسـلت إدارة بـوش       وفي األشه 

إشارات مختلطة إلى الجماعات اإلسالموية في      

. لبنان، ومناطق السلطة الفلسطينية، ومـصر     

ولقد رفع بوش غصن الزيتون لحزب اهللا، تلك        

الجماعة التي أسسها الحرس الثوري اإليراني      

ومـع  . والمخابرات السورية وأمداها بالسالح   

برلمان اللبنـاني،   أن لهذا الحزب مقاعده في ال     

إال أنه ال يزال يحتفظ بجيشه الخاص ويـؤمن         

 آذار  ٨وليست تظاهرة حزب اهللا في      . بالعنف

 في بيروت دفاعاً عن االحتالل سـوى        ٢٠٠٥

ضرب من السخرية من ادعائه أنّـه حركـة         

ــتالل ــضة لالحــ ــة مناهــ   .مقاومــ

ولقد غير البيت األبيض رأيـه فـي حمـاس          

 جاؤوا بالمرتبة   فمع أن مرشحي حماس   . أيضاً

الثانية بعد عناصـر فـتح فـي االنتخابـات          

الفلسطينية، فإن حماس فازت بأكثر المواقـع       

و قد وصـف    . في االنتخابات البلدية في غزة    

سكوت ماكليالن الناطق باسم البيت األبـيض       

محترفـون  "مرشحي حماس الذين فازوا بأنَّهم      

لكن المشاركة االنتخابيـة    ". في مجال األعمال  

وحماس . ال تجعل من المرشحين ديمقراطيين    

تدير برنامجاً يرفض التـسويات الـضرورية       

كما يشتمل ميثاقها علـى     . لقيام دولة فلسطينية  

إقامة حكم إسالمي، يشكّل القرآن دستوره، بما       

وهي، إضافةً إلـى    . يعني نبذها لحكم القانون   

هجماتها الشهيرة على إسرائيل، كانـت قـد         

  .يين الليبــراليين أيــضاًاســتهدفت الفلــسطين

أما األخوان المسلمون في مصر، وهو متلـقٍّ        

آخر للخدمات األخيرة التـي قـدمتها وزارة        

و . الخارجية، فلديهم تراث طويل من العنـف      

كان جناحه العسكري قد قتل اآلالف، ولـيس        

التعامل مع أي جماعة سبق لها أن مارسـت         

اإلرهاب سوى إضفاء للشرعية على العنـف       

لذي يدفع تلك الجماعـة إلـى الـصدارة و          ا

و األفضل للدعم الذي تقدمه واشنطن      . البروز

ألّا يشجع سوى أولئك السياسيين السلميين مثل       

  .أيمـــــــــن نـــــــــور 

إن شغف واشنطن باإلسالمويين قد شجع مثل       

هذه الجماعات و زادها صالبة على حـساب        

وكانـت  . قيم الديمقراطيين و مثُلهم األخالقية    

وليزا رايس قد دعمت شرعية المجلـس       كوند

األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، والـذي       
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تدعمه إيران، حين دعت زعيمه إلى زيـارة        

فهذه الدعوة هي مؤشِّر علـى      . البيت األبيض 

أن إدارة بوش تفضل تلك الجماعة اإلسالموية       

على الحركات األكثر ديمقراطية، كما تـوحي       

رة اإلسالمية أنّه يكفي    إلى المجلس األعلى للثو   

 .اعتناق صورة باهتة من صور الديمقراطيـة      

واليوم، فإن بنادق المجلس األعلـى تفـرض        

الشريعة اإلسالمية في مـدنٍ مثـل البـصرة         

والكوت، وتمنع الرحالت الطالبيـة و تنـزع        

ومؤخَّراً، فـسر   . ملصقات الجماعات األخرى  

ن كثير من العراقيين تعيين ليث كبة في نيـسا        

 ناطقاً رسمياً باسم ابراهيم الجعفـري       ٢٠٠٥

رئيس الوزراء على أنَّه نوع مـن الموافقـة         

األمريكية على البرنـامج اإلسـالمي لهـذا         

ــر   .األخيــــــــــــــــــ

وحين . إن العالم العربي قادر على الديمقراطية

تتواجد اآلليات الالزمـة لتـوفير المـسؤولية        

   ــإن ــبة، ف ــة المحاس ــة و إمكاني االنتخابي

ففـي  . ويين سوف يفقـدون سـحرهم     اإلسالم

األردن، على سبيل المثال، فقدت جبهة العمل       

 و  ١٩٨٩اإلسالمية نـصف مقاعـدها بـين        

و  .، بعد أن فشلت في تحقيق وعودها       ١٩٩٣

نظراً لعجز اإلسالمويين عن تحمل الـرفض       

  .الشعبي، فقـد قـاطعوا االنتخابـات التاليـة        

وما من سبب يحول بين العالم العربي و بـين          

غير أنـه كيمـا تـنجح       . أن يكون ديمقراطياً  

الديمقراطية، على األطراف جميعاً أن تؤمن ال  

باالنتخابات وحدها بوصفها سبيالً إلى السلطة،      

بل أيضاً بالخضوع الدوري المنتظم للنـاخبين       

و ألن  . باعتبار هؤالئهم األسياد فـي النهايـة      

اإلسالمويين يقيمون شرعيتهم علـى أسـاس       

فإنهم مناهضون للديمقراطية في    سلطة أعلى،   

جوهرهم وليس لديهم ذلك االسـتعداد لقبـول        

إن مبدأ . التأنيب الشعبي الذي يمكن أن يطولهم

الرجل الواحد، االقتراع الواحد، المرة الواحدة      

  . هو سبيل إلى الديكتاتورية و ليس الديمقراطية      

لقد سبق للرئيس األمريكي جيمـي كـارتر،        

يين في إيـران، أن اسـتبدل       بقبوله اإلسالمو 

وغزل إدارة بـوش مـع      . ديكتاتورية بأخرى 

اإلسالمويين العرب يهدد بـأن يفـضي إلـى         

ومع أن على واشنطن أن تـدفع       . الشيء ذاته 

باتجاه الديمقراطية، إلّا أنها ليست مضطرة إلى       

التعامل سوى مع أولئـك الـذين يخـضعون         

ــة  ــضيات الديمقراطيــــ   .للمقتــــ

األمريكـان  "ث مقيم فـي     ن، باح يمايكل روب  

، وهو محرر الفـصلية     "إنتربرايز إنستيتيوت 

 .المعنية بالشرق األوسط في هذا المعهد

هل الديموقراطية حق لإلسالميين 

 أيضا؟
  ٢٢/٦/٢٠٠٥ –عبد الرحمن الراشد 

سببت كونـدوليزا رايـس إرباكـا للجميـع         

بتصريحاتها في زيارتهـا الجديـدة كـوزيرة        

لقت تصريحات خالية   اط. للخارجية االميركية 

من الكلمات المدورة، وتعمدت في محاضرتها      

في الجامعة االميركية ان تكـون بيانـا عـن          

والمخيف فـي   . سياسة السنوات الثالث المقبلة   

ما قالته إصرارها على فتح الباب لإلسالميين       

  .لتسلم الحكم
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فهل تعني رايس ما قالته، او تعي معانيه؟ إن         

 ، بل اخراجهم منه     منحهم الحكم ليس اإلشكال   

ديموقراطيا سيكون المـستحيل، مثـل بقيـة        

الحركات العقائدية والمؤدلجة مـن اسـالمية       

 فمبدأ تداول السلطة يهتفون     .وشيوعية وغيرها 

به اآلن وهم في كراسي المعارضة، ويشتكون       

من اإلقصاء، ويؤصلون دينيا دعوة االنتخاب،      

وهي كلها  . ويقولون بتساوي الحقوق السياسية   

دعاوى تجعلهم اكثر االحزاب ديموقراطية في      

العالم ، في حين تقول أدبياتهم عكس ذلك، اي         

دولة بمقاييسهم، تلك التي يجلسون في حكمها       

ثالثين سنة يالحقون فيها الخصوم بتهم التكفير       

انظروا الى ايران، كان اهل الحكم      . والتحريم

حين كانوا في المعارضة يشتكون من اإلقصاء       

موقراطية، وبعد ان اصبحوا هم الحكام،      والالدي

فإن ديموقراطيتهم ديموقراطية اثينا التي تؤمن      

  .بتدوير الحكم ومنافعه فقط بينهم

اذا كانت الوزيرة رايس تعني ما تقول ، فعليها 

ان توضح موقفها من الكيفية الديموقراطيـة،       

اي كيف ستضمن تداول السلطة فال يبقى غدا        

  ايران يحكم لألبـد؟    مرشد األخوان مثل مرشد   

وكيف ستحمي القوانين االساسية من تغييرات      

البرلمانيين، فال يتم حرمان الناس من التعبير       

، وال حرمان االقليات مـن حقـوقهم باسـم          

  االغلبية؟

فالمشكلة في مصر، وغيرها، ليست في نظام       

الحكم وحده ، بل في مفهـوم الديموقراطيـة         

 الواحـد   الديموقراطية ليست هي حكم   . برمته

والخمسين في المائة، بل قبل ذلـك ضـمان         

الديموقراطيـة  . حقوق كل المائة في المائـة     

ليست الترشح والتصويت واالنتخاب والحكم،     

بل اول ركيزة فيها ضمان الحقوق الدستورية       

التي ال يستطيع ممثلو الشعب انفسهم شـطبها        

في البرلمان، مثل حق التداول وحرية التعبير       

ساسية التي ال تغير في الدستور      والحريات اال 

  .مهما كان المنتصر

وربما ال تعلم الوزيرة رايس أن اكثر الـدول         

العربية ديموقراطية هي التي استبيحت فيهـا       

الحقوق االساسية عبر المجـالس المنتخبـة ،        

فمنعت العديد من الكتب والغيت الحفالت الفنية 

، وبعضها الحقت الناس في ابـسط حقـوقهم         

 اي ان المنتخبين قفزوا على الدستور       .المدنية

هـذه ديكتاتوريـة    . وغيروه باسـم االغلبيـة    

فكيف يمكن ان تمنح الديموقراطيـة      . االغلبية

ألي فئة، مهما كانت كبيرة، حق القرار بدون        

  حماية جميع الناس من تسلطها؟

هذا ما يخشى منه في العراق اليوم، وهذا مـا          

 ان  حدث في غيره، من قبل ، وهو ما يمكـن         

فالمشكلة ليست فـي ان     . يحدث في مصر غدا   

يكون المرشد محمد المأمون الهضيبي رئيـسا       

لمصر، او محمد السيد حبيب وزيرا للداخلية،       

او محمد مرسي وزيرا للخارجية، ممثلين عن       

حكومة االخوان مستقبال، فهذا حقهم ان كسبوا       

الخـوف  . االنتخابات وال اعتراض على ذلك    

مثلوهم، نواب االغلبية، من    هو مما قد يفعله م    

تغييرات جذرية في حقوق النـاس األساسـية        

انهم يستحقون الحكـم ،     . وفي صلب القوانين  
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لكن قبل ذلك عليهم ان يحترموا القوانين التي        

  .أتت بهم اليه أوال

مأزق الديموقراطية في الشرق 
 األوسط

  هل اإلسالميون هم الحل ؟
  رويل ماريك جيرشت وروبرت ساتلوف 

رويـل مـارك     عقـد    ٢٠٠٥/نيسان /١٩ في

 حواراً سياسياً في     وروبرت ساتلوف  تجيرش

الـسيد  . المنتدى الخـاص لمعهـد واشـنطن      

جيرشت زميل مقيم في معهـد االنتربرايـز        

رجال : التناقض اإلسالمي (األمريكي، ومؤلف   

الدين الشيعة، واألصوليون السنيون، وقـدوم      

  ). ٢٠٠٤الديموقراطية العربية، 

تلوف هو المـدير التنفيـذي لمعهـد        السيد سا 

واشنطن ومؤلف الدراسـة األحـدث لمعهـد        

معركة األفكار في الحـرب علـى       (واشنطن  

مقاالت عن الديبلوماسية األمريكية    : اإلرهاب

فيما يلي  ). ٢٠٠٤العامة في الشرق األوسط،     

  . تلخيص موجز لمالحظاتهما

  رويل مارك جيرشت 

سياسـة  لقد حان الوقت لقيام واشنطن بتبنـي        

تقبل األحزاب السياسية اإلسـالمية كممثلـين       

شرعيين وشركاء محتملين حتى في الـشرق       

إن هـذه األحـزاب تـشكل بـديالً         . األوسط

في الحقيقية  . للتطرف العنيف ألسامة بن الدن    

فــإن رجــال الــدين الــشيعة واألصــوليين 

اإلسالميين السنيين الالعنفيين هـم المفتـاح       

رفـاً ودحـرهم    لعزل األصوليين األكثـر تط    

 ورغم أن حكومة الواليات المتحدة ال       .سياسياً

ينبغي عليها السعي بإصـرار للحـوار مـع         

األصوليين، فليس دور أمريكا القيام بفـرض       

اختبار تحليلي على الحكومات األجنبية بينمـا       

تقوم تلك في النظر فيما إذا كانـت ستـسمح          

لألحزاب اإلسالمية بالـدخول فـي العمليـة        

إن التقــدميين والليبــراليين فــي . الــسياسية

المنطقة، والذين هم ذوو شعبية كبيـرة فـي         

، )الالدنيـة (الغرب، ال يشكلون اإلجابة على      

فهم ضعفاء، وليسوا بذوي شعبية، وبعيـدون       

عن التيار الرئيسي في أوطانهم، وأن توجيـه        

  . الدعم األمريكي لهم سيكون إضاعة للجهد

طية فـي    لم تكن الديموقرا   ١١/٩قبل هجمات   

الشرق األوسط ذات أولوية على أجندة سياسة       

فقـد  . الواليات المتحدة في الشرق األوسـط     

اعتقد بعض الليبراليين أن الطريق الوحيد إلى       

ــر  ــة كــان عب ــة فــي المنطق الديموقراطي

الديكتاتوريات المستنيرة، عبر الطريق الـذي      

إال أن الحكمة   . سلكه كمال أتاتورك في تركيا    

، فمن الواضح أن    ١١/٩ بعد   الرسمية تغيرت 

الوضع الحالي يشكل خطراً علـى مـصالح        

الواليات المتحـدة، بعـد أن أسـفر تـزاوج          

الثيوقراطيــة والنــشاط الــديني عــن والدة 

وحــده انتــشار الديموقراطيــة ). الالدنيــة(

الحقيقية، والواقعية بإمكانه أن يكسر الـصلة       

. المتسلسلة بين االستبداد والتطرف اإلسالمي    

يمكن للديموقراطية أبداً أن تتجذر فعلياً في وال 

المنطقة إال إذا كان األصوليون اإلسـالميون       

   .جزءاً من العملية

في الوقت الحالي، يهتم رئيس الجدل الفلسفي       

في العالم الشيعي بدور رجال الدين في الحياة        

بهذا الصدد، لعب آية اهللا على حسين       . العامة
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يجابياً في مضادة   السيستاني في العراق دوراً إ    

بدعة الخمينية والتي دعت إلى حكـم رجـال         

الدين رغم كون السيستاني والكثير من رجال       

الدين الشيعة اآلخرين يعتنقون بعض الـرؤى       

التي قد تبدو منفرة لآلذان الغربية، ومـضادة        

لسياسة الواليات المتحدة، إال أنهـم يـدعمون        

  . الديموقراطية كذلك

يين في حاجة إلـى     إن المسؤولين األمريك  

اإلقرار بالفوائـد الهائلـة التـي يمكـن         

الحصول عليها من العمل مع شخـصيات       

كهذه في مهمة إرساء الديموقراطية فـي       

العراق، حتى وإن كـان الـديموقراطيون    

العراقيون حينها يناصرون رؤى مـضادة     

  . لرؤى واشنطن

يمكن القيام بمساع مـشابهة فـي العـالم         

يين الـسنيين   إن تـسلم األصـول    . السني

السلطة سـيدفعهم إلـى تقـديم إجابـات         

للمشاكل اليومية لشعوبهم ويحد من فتنـة       

، كمـا أن  )اإلسالم هـو الحـل    (شعارهم  

نجاحهم سيقوض جاذبية التطرف الـسني      

إن هذه العملية هي أفضل ترياق      . العنيف

وينبغي أن تتم مالحظتها من قبل      ) لالدنية(

  .الحكومة األمريكية
 

   روبرت ساتلوف

اإلسالموية ـ السعي إلى تنظيم المجتمع   

وإنشاء حكومة مرتكـزة علـى قـانون        

إسالمي ـ هي أعظم تحـد ايـديولوجي    

إن هـدف   . يواجه الواليات المتحدة اليوم   

سياسة الواليات المتحدة ينبغي أن يكـون       

تقويض وهزيمة اإلسالمويين عن طريق     

دمج وتنشئة ودعم ائتالف واسع من غير       

  . ن معادي اإلسالمويةاإلسالمويين وم

يميل معظم المراقبين إلى تصوير العنف      

على أنه اختبار تحليلي للشرعية، فإذا ما       

كانت جماعة العنفية فإنهـا تـنجح فـي         

االختبار، وإذا ما كانت تناصـر العنـف        

إن هذا معيار ضـروري     . فإنها تفشل فيه  

فبعد كل شـيء، فـإن      . ولكن ليس كافياً  

العنف كتكتيـك   اإلسالمويين ينظرون إلى    

إن تلـك الجماعـات     . وليس كاستراتيجية 

اإلرهابية التي تخلت عن العنف قد قامت       

بذلك فقط تحت الضغط، وعندما حرمـت       

والحال كذلك، فليس   . من البدائل األخرى  

هناك داع لالعتقاد بأن التزامهم بالمشاركة     

السلمية في الحياة السياسية يمثل أي شيء       

   .سوى الذرائعية والتكتيك

إن فكرة كون اإلسالميين المعتدلين المفتـاح       

لتعديل اإلسالمويين الراديكاليين هـي فكـرة       

فرغم كون السيـستاني جـديراً      . نظرية بحتة 

بالثناء لضبط النفس، فإن المراهنة على رجال       

الدين ـ بدالً من الديموقراطيين الليبراليين ـ   

في الحقيقـة، فـإن     . مايزال يشبه رمي النرد   

لوحيدة إلسالمويين معتدلين وهم فـي      األمثلة ا 

السلطة قد حدث في بلدان ذات حاكم وطنـي         

على سبيل المثال، الملك فـي األردن،       (أعلى  

والذي بإمكانه أن يتـدخل     ) والجيش في تركيا  

  . ويفرض قواعد الحياة السياسية

إن معايير القبول للمـشاركة فـي الـسياسة         

االنتخابية ينبغي أن تكون أعلى بكثيـر مـن         

فحتى يتم شـملهم فـي      . مجرد إيقاف العنف  
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حوار الواليات المتحدة السياسي، فـإن علـى     

األحزاب السياسية أن تجتاز امتحانين اثنـين؛       

األول هو الـزمن، إن تركيـا هـي دولـة           

ديموقراطية منذ ثمانين عاماً، ومايزال الجيش      

ويتضمن االمتحـان الثـاني     . حاكماً مركزياً 

ـ     سياسات جماعـات   تقويماً للمنظور الكامل ل

عاملة معينة، وليس نبـذها اللفظـي للعنـف         

على سبيل المثال، إذا مـا شـطبت        . وحسب

جميع اإلشارات إلى اسـتخدام العنـف مـن         

قاموس حماس، ولكنه احتفظ بجميع عناصـر       

كره األجانب، والعناصر التآمرية، والعنصرية     

المتخلفة، وعناصر معاداة السامية فذلك لـن       

ل علـى دعـم الواليـات       يكون كافياً للحصو  

المتحدة، بل ينبغي على حماس أن تظهر عبر        

  . الممارسة أن أهدافها قد تغيرت

ورغم أن الواليات المتحدة ليس لها كلمة فيما        

إذا كانت األحزاب اإلسالموية مرخصاً لهـا       

بالمشاركة في الحياة السياسية فـي بلـدانهم        

الخاصة، فإن على واشنطن أن يكون لها أقل        

ممكن مع هذه الجماعات قدر اإلمكان      اتصال  

إذا مـا  (ـ واألفضل عدم وجود أي منها ـ  

أنفقت الواليات المتحدة أموالهـا ومواردهـا       

السياسية في االتجاه الخاطئ، فإنها لن تساعد       

خصومها وحسب، ولكنها سـتقوض كـذلك       

الديموقراطيين المحليـين،   : حلفاءها الطبيعيين 

ـ    ). واإلصالحيين نطن أن  وليس بإمكـان واش

تسير في طريقين؛ فليس بإمكـان الواليـات        

المتحدة أن تـدعم كـالً مـن اإلصـالحيين          

بدالً من ذلك،   . واإلسالمويين في نفس الوقت   

فإن عليها أن تدافع عن األفراد والمؤسـسات        

التي تحمل القيم العالمية لحكم القانون، وحقوق      

باللغة العمليـة،   . األقليات، والتسامح وغيرها  

يعني، سياسة أكثر جزماً لالسـتثمار      فإن هذا   

في ديموقراطية الحياة الحقيقية، ولـيس فـي        

  .ديموقراطية النظرية المجردة

  اإلسالميون ومبادرات اإلصالح
 رؤية تحليلية

  

  ٣/١٠/٢٠٠٤ - خليل العناني*/ بقلم

كن اإلسالميون استثناء من القاعدة فيمـا       لم ي 

يخص مسألة اإلصالح، التي انفـك عقالهـا        

وباتت على طرف لسان العامة والخاصة فـي    

العالم العربي، فانضموا إلى طائفة المنـادين       

بدفع عجلة اإلصالح والتغيير، وأدلوا بـدلوهم       

في مبادرات اإلصالح التي أمطرت الـساحة       

  .يلة الماضيةالعربية طيلة الشهور القل

وإذا كان التيار اإلسالمي قد رأى فـي دفـع          

مسألة اإلصالح إلى السطح طوقا للخروج من       

حال العزلة واالنزواء الذي تفرضـه الـنظم        

علـى األقـل    –الحاكمة عليه، إال أنه لم يفلح       

 في بلـورة مـشروع إصـالحي        -حتى اآلن 

واضح يعتد به ويؤخذ بأطرافه في مواجهـة        

ية األخرى شرقية كانت أم     المشاريع اإلصالح 

  .غربية

وباستثناء المبادرة اإلصالحية التـي أطلقتهـا       

جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، والتـي       

سنعود إليها بشيء من التفصيل الحقـا، لـم         

يسمع أحدا عن مبادرات أخرى تبنتهـا قـوى         

  . إسالمية أخرى بشكل واضح ومحدد



 التحدي الصهيوين            )٧-١١(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
  و الدراسات االستراتيجية                         مركز الكاشف للمتابعة٥٠ من٣٥                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

ــالح  ــشأن اإلصـ ــة بـ ــائق أوليـ   حقـ

معرفة موقف اإلسـالميين    وقبل الخوض في    

من مبادرات اإلصالح العربية والغربية والتي      

ُأطلقت طيلة الفترة الماضية، تجدر اإلشـارة       

  :إلى عدة حقائق

 أن مفهوم اإلصالح غير ثابت      :الحقيقة األولى 

ومحدد المعالم لدى التيارات اإلسـالمية فـي        

العالم العربي، فهناك مـن يـرفض المفهـوم         

 وال يتسق مع طموحاتـه      أساسا ويراه ضعيفا  

ومطالبه باعتباره مجرد ترميم وتجميل لوضع      

متعفن أصال، وفي نظره أن مفهـوم التغييـر         

الشامل هو أكثـر قـدرة علـى تلبيـة هـذه            

  .الطموحات

ــداً بعــض الجماعــات  ــا تحدي ونقــصد هن

المتطرفة التي تتناثر فـي شـكل       " الراديكالية"

غير محدد في البلدان العربية، والتي هـدأت        

فـي  . جذوتها مؤخرا أو خمدت بشكل مؤقت     

حين يراه البعض األخر تعبيراً شافيا، أو على        

األقل هو ما يمكن تحقيقه في ظل األوضـاع         

السائدة المتحجرة، حتى وإن لم يلب رغباتهـا        

وطموحاتها بشكل كامل، ونقصد هنا تحديـدا       

المنتشرة في ربوع   " اإلخوان المسلمين "جماعة  

  .هالعالم العربي وخارج

 هـي أن أغلـب التيـارات        والحقيقة الثانيـة  

اإلسالمية بمختلف توجهاتها ركزت باألساس     

على جزئية محددة في منظومـة اإلصـالح،        

وهي تحديدا ما يتعلق باإلصـالح الـسياسي        

المؤسسي، مع اإلشارة باقتضاب إلـى بـاقي        

جوانب اإلصالح، وهو ما قد يكـون مبـررا         

 نحـو   باعتبار اإلصالح السياسي أول خطـوة     

اإلصالح الشامل، خاصة وأن ما يهـم هـذه         

التيارات في هذه المرحلة هو انتزاع االعتراف 

بها أصال كقوة سياسية شرعية، تمهيداً لدمجها       

في المجتمع وقبولها طرفا في اللعبة السياسية       

بداخله، وهو ما قد ينطبق بشكل واضح علـى         

فـي مـصر، وإن     " اإلخوان المسلمين "حركة  

م اإلصالحية قد شـملت أبعـادا       كانت مبادرته 

  .مختلفة

 فهي أن موقف الحكومـات      أما الحقيقة الثالثة  

العربية من مطالب اإلسالميين اإلصالحية قد      

شابه نوع من الشك وعدم الثقة فيما طرحوه،        

فكل ما يصدر عن اإلسالميين مستبعد وغيـر        

شرعي من وجهة نظرها، وعليه كان التعامل       

 هو أفضل طريـق     مع هذه المطالب بالتجاهل   

وفي حـين كانـت     . للحكومات للتعاطي معهم  

تسمع هذه الحكومات لمطالب القوى السياسية      

األخرى، لم تعبأ بمـا يـصدر عـن القـوى           

  .اإلسالمية من بيانات ودعوات إصالحية

من هذه الخلفية جاء حديث اإلسـالميين عـن         

اإلصالح متشابها إلى حد كبير لنظيره لـدى        

سمية، حيث انطلق مـن     الحكومات والنظم الر  

شعارات شاهقة، تصف أكثر ممـا تـشخص،        

وتتعامل مع قضية اإلصالح باعتبارها حلبـة       

جديدة للصراع مـع اآلخـر دون اإلكتـراث         

لذا لـم   . بحيوية مسألة اإلصالح في حد ذاتها     

يكترث الرأي العام العربي بنـداء اإلصـالح        

سواء ذلك الذي تبنته النظم الحاكمة أو الـذي         

  .سالميونأطلقه اإل
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  تميـــز وتنـــاغم.. مبـــادرة اإلخـــوان

في مـصر،   " اإلخوان المسلمين "وعن مبادرة   

" هيـستريا "والتي جاءت على خلفية انطـالق       

المبادرات اإلصالحية في المنطقـة، فـرغم       

كونها تعبر عن جزء كبير من واقـع اليـوم          

وهمومه، فإنها في نفس الوقت لم تتخلص من        

ـ      ادرات، حيـث   الطابع التقليدي في طرح المب

غلبت عليها الطبيعة التوصيفية والتشخيـصية      

أكثر من التنفيذيـة وكيفيـة تحقيـق مـسائل          

اإلصالح، فضال عن كونها محاولة لمجـاراة       

الروح اإلصالحية التي طغت علـى القـوى        

السياسية في مختلف المجتمعات العربية، أكثر      

  .من كونها تعبيرا عن وجود بديل حقيقي

حـسب مـا   -هذه المبادرة   األكثر من ذلك أن     

 كانت في الحقيقة مجـرد بلـورة        -قيل عنها 

وإعادة إنتاج للبرنامج السياسي لإلخوان، وإن      

كان هذا األمر ال يعيب في حد ذاته، بل هـو           

أمر يحسب للجماعة، إال أنه في الوقت نفـسه         

لم يراع خصوصية المرحلـة الحاليـة التـي         

ف تتطلب إلى حد ما توفير قبول من بقية أطرا        

اللعبة السياسية في المجتمع لـنهج اإلخـوان        

اإلصالحي، خاصة القوى السياسية والحزبيـة      

  .في مصر

ولعل أفضل ما في المبادرة هو توقيت طرحها        

الذي جاء متوافقا مع بقية المشاريع اإلصالحية  

التي طرحتها أحـزاب المعارضـة وكـذلك        

المجتمع المدني، وصاغتها وثيقة اإلسكندرية،     

عنـي مواكبـة الحركـة لألحـداث        وهو ما ي  

  .وتعاطيها معها

وفيما يخص موقف اإلسالميين بشكل عام من       

مبادرات اإلصالح الخارجية، خاصة تلك التي      

تروج لها الواليات المتحـدة وبلورتهـا فـي         

، "الشرق األوسـط الكبيـر    "مشروعها الشهير   

يمكن القول إنه هنـاك شـبه إجمـاع بـين           

المبـادرات،  اإلسالميين على رفض مثل هذه      

ليس ألنها مفروضة من الخارج فحسب وإنما       

أيضا ألنها تفترض عدم وجود بدائل داخليـة        

  .يمكنها تحقيق مطلب اإلصالح

وكان ملفتا للنظر أن يتناغم رفض اإلسالميين       

. لهذه المبادرات مع الرفض الرسمي العربـي      

ففي حين رحبت بعـض القـوى واألحـزاب         

 بضغوطات  -ءعلى استحيا -السياسية العربية   

الخارج، وطالب نفر مـن المثقفـين العـرب         

بضرورة االستجابة لها، واعتبرهـا الـبعض       

اآلخر مخرجا من حال الجمود العربية طـال        

تـصدت القـوى اإلسـالمية لهـذه        انتظاره،  

المبادرات واعتبرتها تعـديا صـارخا علـى        

ــيئا  ــتغالال س ــشعوب واس خــصوصيات ال

  .لطموحاتها

جلي فـي مبـادرة     ويتضح هذا المعنى بشكل     

والتي أكدت في ديباجتهـا     " اإلخوان المسلمين "

رفض أي محاولة خارجية للـضغط باتجـاه        

اإلصالح، واعتبار أن هذا األخير البد أن ينبع        

  .من حاجة داخلية حقيقة وبأيد عربية خالصة

وال يعني مـا سـبق أن تطـابق الخطـابين           

 والخطاب  -نسبة للقوى اإلسالمية  –اإلسالمي  

لعربي كان مقصودا، فلكل طـرف      الرسمي ا 

فاإلسـالميون بطبيعـة     .نظرته وتقييمه لألمر  
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الحال يرفضون التعاطي مع أي جسر غربـي     

، ألنهـا   قد يفهم منه مصلحة الشعوب العربية     

تعلم جيدا ما تخفيه المطالب الغربية باإلصالح       

 إلـى   -وفق مفهومهم -وراءها، والتي تهدف    

لعقائدي التخلص منهم ومن منهجهم الفكري وا     

، في حين ينطلق الـرفض العربـي        باألساس

الرسمي من خلفيـة التـأثير علـى وضـع          

الحكومات والحد من امتيازاتها في حال تطبيق      

  .أي برامج إصالحية حقيقية

  لماذا يرفض اإلسالميون المبادرات الغربيـة؟     

قد يرى البعض أنه كان يمكـن لإلسـالميين         

تنفيـذ  االستفادة من حملة الضغوط الخارجية ل     

مطالب اإلصالح، باعتبارها تمثـل الهـاجس       

الحقيقي لدى الحكومات، وهو ما قـد يـوفر         

 عنـاء المجابهـة مـع       -اإلسالميين–عليهم  

  .حكوماتهم إلقناعها بمطالب اإلصالح

واقع األمر أن رفض اإلسـالميين لمبـادرات        

  :اإلصالح قد يجد منطقه في عـدة مبـررات        

 اإلسالميين   العقيدة التي تسيطر على فكر     :أوال

والتي تقوم باألساس على رفض كل ما هـو         

غربي لمجرد كونه غربي، فهم في عداء مـع         

اآلخر على طول الخط، ويقـوم جـزء مـن          

برنامجهم السياسي على مجابهة هـذا اآلخـر        

بمختلف األشكال الـسلمية والعنيفـة وذلـك        

بدرجات متفاوتة حسب تصنيفات اإلسـالميين      

  .بتنظيماتهم المختلفة

 إظهار حسن النيـة تجـاه الحكومـات         :اثاني

العربية على أمل نيل الشرعية وتأسيس عالقة       

كلنـا فـي الهـم      "جديدة بين الطرفين أساسها     

، وهو ما يعني ردم جزء من هوة عدم         "سواء

الثقة بين الطرفين، واحتماالت التمهيد للتعايش      

  .وقبول اآلخر الرسمي

وال ينفي ذلك أيضا اقتناع بعض اإلسـالميين        

المعتدلين بعدم استغالل الضغط الخارجي في      

صراعهم مع الحكومات العربية، وهو جـزء       

عقيدي إلى حد ما، انطالقا من مبدأ نُصرة ابن         

  .العمومة في مواجهة الغريب

 عدم ثقة اإلسالميين في الغرب والتـي        :ثالثا

يفطنوها جيداً، ولهم في تجربة بن الدن مـع         

د الـسوفيات   الواليات المتحدة إبان الجهاد ض    

عبرة وعظة حسنة، فهم يدركون جيدا مـدى        

التالعب الغربي بمشاعر الـشعوب العربيـة       

الطامحة للتغيير، والتي قد تستغلها الواليـات       

المتحدة لزعزعة الحكومات العربية، خصوصا     

 واشنطن، أي أن    ىتلك التي ال تسير على هو     

هذه األخيرة تحاول استغالل سـوط الكبـت        

ـ    ى الحكومـات العربيـة     الشعبي للضغط عل

  .لتحقيق مكاسب ذاتية

 هـو اقتنـاع     -واألهم فـي تقـديرنا    – :رابعا

اإلسالميين القوى بأن الهدف الرئيـسي مـن        

حملة اإلصالح التـي يتبناهـا الغـرب هـو          

التخلص من القوى اإلسالمية، التي ترى فيها       

الواليات المتحدة العدو األول في الحرب على       

تجفيـف منـابع    فضال عن محاولة    . اإلرهاب

الفكر المناهض لسياساتها في المنطقة، والتي      

كانت الوقود المحرك لهجمات الحادي عـشر       

  .أيلول حسب تفسيرها/ من سبتمبر
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في ظل هذا الوضع بدت قـضية اإلصـالح         

بالنسبة لإلسالميين، سالحا ذا حدين، فهي من       

ناحية قد تعد مدخال مناسـبا للـضغط علـى          

صالح، خاصة فيما   الحكومات باتجاه تبني اإل   

يتعلق باإلصالح الـسياسي وقبـول اآلخـر        

الداخلي، ولكن من ناحية أخـرى قـد يفهـم          

موقفهم على أنه مجاراة للضغوط الغربية على       

. الحكومات العربية لتسريع وتيرة اإلصـالح     

وبين كال التفسيرين بالطبع خيط رفيع يحاول       

شـأن بقيـة القـوى الـسياسية        –اإلسالميون  

مساك به حتى ال توضع في سـلة         اإل -العربية

  .واحدة مع حملة الترويج الغربية

موقف اإلسالميين هذا من الضغط الخـارجي       

بدد إلى حد بعيد نظرة الشك تجاههم، ودحض        

مزاعم بعض الزعماء العرب الذين حـاولوا       

مواجهة استحقاقات اإلصالح بتخويف الغرب     

من قفز اإلسالميين للسلطة في حال االستجابة       

  . االستحقاقاتلهذه 

  التخويف بالعقبة اإلسالمية

ولذا فقد لقي التساؤل حـول تـذرع بعـض          

لبـدء  " اإلسـالمية "الحكومات العربية بالعقبة    

عملية اإلصالح السياسي أهمية قصوى، فهذه      

الحكومات من ناحية أولى ترغب في تخويف       

طرفين مؤثرين في عملية اإلصالح، أولهمـا       

ج المتزايـدة   خارجي ممثال في ضغوط الخار    

والمطالبة بحتمية عملية اإلصـالح والتـذرع       

الحكومي بأن أي إصالح سياسـي سـينطوي        

عليه تحول الكفة لمصلحة اإلسالميين نظـرا       

لتواجدهم الشعبي المؤثر، وهو ما قـد يـضر         

بعالقات هذا الطرف الخارجي مـع البلـدان        

" اإلسـالمي "العربية، ويزيد من عداء الداخل      

  .له

خر فـداخلي وهـو الـشعوب       أما الطرف اآل  

العربية، التي تحاول حكوماتها إقناعهـا بـأن        

تداول السلطة باعتباره قمة اإلصالح السياسي      

قد يعني في المقابل وصـول البـديل اآلخـر          

للحكم وهو اإلسالميون، وما يعنيه ذلك مـن        

تقييد للحريات الشخصية تحت عباءة الـدين،       

 بـين   –بـالطبع –دون أن تفرق الحكومـات      

ارات اإلسالميين وتوجهاتهم، فالكـل لـديها       تي

  .سواء

من ناحية أخرى تحـاول هـذه الحكومـات         

اإلسالمي إلسكات أي مطلب    " السوط"استخدام  

لإلصالح، مستفيدة في ذلك من عـدم وجـود         

) حزب معـارض  (بديل سياسي جاهز ومنظم     

يستطيع تولي زمام األمور إذا ما حدث تداول        

  .حقيقي للسلطة

ة الضيقة ترى الحكومـات أن      من هذه الزاوي  

بإمكانها االلتفاف على ضـغوط اإلصـالح،       

وتمجيد صورتها األزلية بأنها الخيار الوحيـد       

أمام الشعوب والعالم الخارجي، وإال فـالخطر       

اإلسالمي متربص بالباب ومستعد لالنقضاض     

  .على السلطة في أقرب فرصة

بيد أن هذه الحكومات أخطأت مرتين األولـى        

 بمطالب الخـارج وضـغوطاته      حين استخفت 

ــن   ــه م ــه وترويع ــي تخويف ــا ف واختزلته

اإلسالميين، والثانية حين استخفت بطموحات     
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الداخل ومحاولة إرهابه من اإلسالميين، وهو      

ما لم يجد صدى بالطبع إال في أوساط بعـض       

المثقفين الدائرين في فلك السلطة والمـدافعين       

ــا  ــن مآربهـــــــ   .عـــــــ

 كاتب مصري*

 ديمقراطية إسالمية في العراق؟

  ٢٠٠٤ كانون األول، -إيان بوروما*

ممكنـة حقـاً؟ أو     " الديمقراطية اإلسالمية "هل  

أو " كـالعلم اليهـودي   "أنها شيء ال معنى له      

فـي  " الديمقراطية الشعبية "شيء متناقض مثل    

لشيوعي؟ إنه سـؤال سـوف يحـدد        النظام ا 

بما أن الرجل األكثر مصداقية . مستقبل العراق

في ذلك البلد المحطّم هو آية اهللا العظمى علي         

السيستاني، رجل الدين الشيعي الذي يـرفض       

أن يترشح لالنتخابـات لكنـه يؤيـد فكـرة          

  .الديمقراطيــــــة اإلســــــالمية 

ويصر السيستاني على أن المجلس التشريعي      

جب أن يتشكل عبر انتخابـات وأن       العراقي ي 

أي قانون أساسي يكتبه المجلـس يجـب أن         "

وأن هذه  " يحظى بموافقة من الشعب العراقي،    

القوانين والتشريعات يجب أن تراعي القـرآن       

أي أن السيستاني ال يؤكد على اعتماد القرآن        (

ويرفض السيستاني أيـضاً    ). كمرجع أساسي 

ات العامـة   بشدة أية محاوالت لتأجيل االنتخاب    

بحجة الوضع األمني المتدهور خصوصاً فـي       

ــسنية  ــاطق الــــــ   .المنــــــ

ففي منتصف تشرين األول الماضـي أصـدر    

فتوى توجب التصويت على جميـع الرجـال        

والنساء وتساوي بينه وبين الواجبات الدينيـة       

إنه واجب  . المقدسة مثل صيام شهر رمضان    

الشيعة كما يقول آيـة اهللا لحمايـة المـصالح          

ورغم أنـه رفـض     .  والمسيحية أيضاً  السنية

خطة يسمح بموجبها لألكراد الذين يـشكلون       

 بالمئة من السكان في العراق      ٢٠-١٥حوالي  

باستخدام فيتو ضد قرارات المجلس المنتخب،      

إال أنه لم يعارض آمال األكراد في الحصول         

على قدر من الحكم الذاتي في ظل الحكومـة         

ة كلمـات   جميع التصريحات الـسابق   . الجديدة

. جميلة طبعاً إذا تم اختبارها على أرض الواقع

لكنها تصريحات الفتة للنظر كونها تصدر من       

رجل دين شيعي إيراني المولد، ويجب أخذها       

ــد   ــل الجـــ ــى محمـــ   .علـــ

وعلى الرغم من الموجة المسيحية المحافظـة       

في الواليات المتحدة، فإن االعتقاد السائد فـي        

نيسة عن الدولة   العالم الغربي يقضي بفصل الك    

إن اإلسالم وكما قيل    . في البلدان الديمقراطية  

لنا في الغالب ال يتناسب مع الديمقراطية، ألن        

الحكومات في البلدان المسلمة لم تقطع عالقتها       

لكـن يفتـرض أن يكـون       . أبداً برجال الدين  

العراق حالة خاصة ألن غالبية العراقيين مـن        

  .العلمــــــــــــــــــانيين

عتقادين السابقين حالة عامة والحقيقة أن كال اال

فالمسلمون نادراً ما حكموا مـن      . وغير دقيقة 

لقد كان هناك فـصل بـين       . قبل رجال الدين  

السلطات الدينية والدنيوية في الشرق األوسط،      

ومنذ عهد غير بعيد جداً كانت معاملة األقليات        

الدينية مثل اليهود مبنية على أساس التـسامح        

ى عكس المسيحية فـي     في العالم اإلسالمي عل   

عندما تصبح السلطات الدنيوية ظالمة     . أوروبا

ومستبدة، يكون الدين هو القاعدة الرئيسية التي       
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هكذا كان حال بولنـدا     . تستند عليها المقاومة  

تحت الحكم الشيوعي حيث كانـت الكنيـسة        

. الكاثوليكية المصدر الذي غـذى المعارضـة      

 وأثناء حكم صدام حسين بدأ المـسجد يلعـب        

 كان  .نفس الدور الذي لعبته الكنيسة في بولندا      

اإلسالم الـسياسي وسـيلة لقتـال البعثيـين         

العلمانيين، وكان علـي السيـستاني النـاطق        

ولقد لعب البابا في بولنـدا      . الشيعي الرئيسي 

  .دوراً مشابهاً للسيستاني أثناء الحكم الشيوعي     

ومع ذلك ال يزال المحافظون الجدد في إدارة        

ون الطريــق العلمــاني إلــى بــوش يفــضل

في األيـام األولـى     . الديمقراطية في العراق  

للحرب أشاد نائب وزير الدفاع األمريكي بول       

مثالً "وولفويتز أكثر من مرة بتركيا واعتبرها       

وعلقـت  ". يحتذى به في بقية الدول اإلسالمية     

اإلدارة األمريكية آمالهـا علـى العـراقيين        

مثـل  ) م صـدام  الذين أبعدهم نظا  (العلمانيين  

أحمد الجلبي وليس على أئمة الـشيعة الـذين         

ويتقاطع خط التفكير . أبعدوا إلى لندن وطهران

هذا مع وجهات نظر أخـرى لرجـال اإلدارة         

األمريكية مثل برنارد لويس الباحث األكاديمي      

، والذي يقـول أن كمـال       في جامعة برنستون  

أتاتورك كان مصيباً عندما قال أنـه لتحقيـق         

ث والعصرنة يجب إقـصاء الـسلطات       التحدي

وقال أتاتورك في   . الدينية عن السياسة والحكم   

 أنه سيغير الحياة االجتماعية فـي       ١٩١٧عام  

وقد تحقق ذلـك عـام      . تركيا بضربة واحدة  

حيث خلعت النساء الحجاب، وأغلقت     . ١٩٢٣

ــات   ــرت الجماع ــة وحظ ــدارس الديني الم

حتى ارتداء الطربـوش التركـي      . اإلسالمية

ح ممنوعاً في المجتمع الجديد الذي يحكمه       أصب

  ."العلــــم والمعرفــــة والحــــضارة"

وقد حدثت ثورات مشابهة أو محاوالت فـي        

فبعد استعادة ميجي في اليابـان      . أماكن أخرى 

 تم تدمير المعابد البوذيـة باسـم        ١٨٦٠عام  

وكانت ثورة الطالب فـي     . الحضارة والتنوير 

ل  في الصين محاولة السـتبدا     ١٩١٩ أيار   ٤

التقاليد الكونفوشيوسية والخرافات الدينية بــ      

وفي إيـران   ." السيد العلم والسيد الديمقراطية   "

وأثناء فترة العشرينيات حـاول رضـا شـاه         

بهلوي أن يحدث أمته وأن يدعو إيـران إلـى      

هدم المساجد وقتل أو اعتقال رجـال الـدين         

كمـا أن   . وحظر ارتداء العباءات اإلسـالمية    

عربية التي دعا إليها البعثيون     حركة الوحدة ال  

هي حركة علمانيـة    ) بينهم مسيحيون (األوائل  

  .مستوحاة مـن الوحـدة الوطنيـة األلمانيـة        

ولكن لسوء الحظ لم تؤدي كل هذه الحماسـة         

العلمانية إلى الديمقراطية بل علـى العكـس        

أنتجت التسلط العسكري والملكيـة المطلقـة       

لذلك . ينيةوالفاشية وأشكال مختلفة من الستالين    

تنتشر ببطء اآلن الثورة الدينيـة فـي العـالم          

اإلسالمي كرد فعـل علـى فـشل األنظمـة          

وكذلك يرى العديد   . السياسية العلمانية الحديثة  

من محللي الشرق األوسط المؤيـدين لوجهـة        

نظر اإلدارة األمريكية مثـل دانييـل بـايبس         

Daniel Pipes  أن رجالً علمانياً قوياً مثـل 

و شيانغ كاي شـيك هـو الخيـار         أتاتورك أ 

األفضل للعراق، وأن االنتخابات في المـدى       

القريب ستأتي برجال الدين الشيعة المؤيـدين       

ــسلطة   .للخمينـــــي إلـــــى الـــ

ليس المحافظون الجدد وحدهم هـم الـذين ال         

فعدم الثقـة أيـضاً     . يثقون بحكم رجال الدين   
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شتت شمل المعارضـة اليـسارية المعاديـة        

وكما عبر جيرزي إيربان    . اللشيوعية في بولند  

Jerzy Urban أحد آخر الناطقين باسم النظام 

إما نحـن وإمـا مـريم       : الشيوعي في بولندا  

لكن هل علينا دائماً    . السوداء في تشيستوشوفا  

هل الخيار في العراق    أن نتقيد بأحد الجانبين؟     

محصور حقاً بين أشـباه أتـاتورك وأشـباه         

ــي؟   الخمينـــــــــــــــــ

 لـيس لهـا تجـارب       الديمقراطية اإلسـالمية  

ففـي  . ملموسة ألنها بالكاد موجودة حتى اآلن     

إيران تخضع بالديمقراطية لـسيطرة مجلـس       

ربما تكون تركيـا األقـرب للنمـوذج        . ديني

األوروبي المعروف الذي يستند بشكل مـرن       

. إلى القيم الدينية من غير أن يكون حكماً دينياً        

وحتى هذه اللحظة تواجه الديمقراطية التركية      

نتقادات وتشكيكاً من كثير من األوروبيين كما       ا

  .يعتبرها بعض المسلمين حقيقة دولـة آثمـة       

إن فكرة أن الديمقراطية الحديثـة يجـب أن         

تكون علمانية في روحها هـي بـالطبع ذات         

لقد كان التنـوير    . أصل في التاريخ األوروبي   

إلى حد ما اعتداء على سلطة الكنيسة وخاصة        

األنظمة الـسياسية أن    وكان على   . في فرنسا 

وكان على اإلنسان   . تخضع للعقل وليس للدين   

حتى يصبح عـصرياً أن يـرفض الـدين و          

لم يكن كافياً حـسب     . ويؤمن بالعلم " الخرافة"

وجهة نظر فولتير أن تضع الدين في محلـه          

التخلص من ذلك   "المناسب بل من الضروري     

وأصبح اإليمان بالعلم كحل لجميـع      ." الهراء

فاالشـتراكية  . بشر خرافة بحد ذاتـه  مشاكل ال 

العلمية التي جسدها ستالين وماو أدت إلى كل        

هذه التجارب الـشاذة التـي سـببت مـوت          

ــين   .الماليـــــــــــــــــ

وبالطبع لم يكن جميع العلمانيين متشددين إلى       

فقد اقتنع العديـد مـن المفكـرين        . هذا الحد 

التنويريين النموذجيين مثـل جـون لـوك أن         

ي على المصلحة الذاتيـة     النظام السياسي المبن  

الواعية ال يستطيع البقاء على قيد الحياة مـن         

. دون أساس متين من األخالق والقيم الدينيـة       

أما النموذج المعادي للمبادئ الدينية الذي ألهم       

الستالينيين والفاشيين فهو منتج أفرزته الثورة      

الفرنسية، أكثـر منـه سـعي جـدي إلـى           

  .الديمقراطيـــــــــــــــــة

رضة الدين شكلت، أكثر بكثير     والحقيقة أن معا  

من تاريخ طويل من الحماس الديني، األساس       

الذي أدى إلى العديد من اإلخفاقات الـسياسية        

الناصـرية فـي    : الدامية في الشرق األوسط   

مصر، وحزب البعث في العراق وسـورية،       

كانت هذه األنظمة مقادة من     . والشاه في إيران  

 أنـه   قبل نخب علمانية نظرت إلى الدين على      

. شيء يربط أوطانهم بـالتخلف واالسـتعمار      

وحقيقــة أن عــدداً مــن اإلصــالحيين ذوي 

القبضات الحديدية مثل عبد الناصر نفسه كانوا       

باستمرار هدفاً لمحاوالت االغتيال التي قام بها       

المتحمسون الدينيون، تظهر الهوة بين النخب      

وبـين الـشعوب التـي      " التقدميـة "العلمانية  

ــا   .حكموهـــــــــــــــــ

ا يتحطم الدين الحقيقي يحل محله غالبـاً        عندم

شيء أسوأ، عادة ما يكون ديناً ناقصاً أو عبادة         

وعندما يـتم   . الشخصية التي تخدم الديكتاتور   

إقصاء الدين عن الحكم كما حدث في مـصر         

ودول أخرى في الشرق األوسط تحدث ثورات       

وهذا ال يعنـي أن رجـال       . وانتفاضات دينية 
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 بطبيعــتهم إلــى الــدين المــسلمين ميــالون

الديمقراطية، بل كما أشـار مايكـل هيـرش         

Michael Hirsh   ًفي مقالة كتبهـا مـؤخرا 

لصحيفة الواشـنطن الـشهرية، وعـدد مـن         

الباحثين في شؤون الـشرق األوسـط مثـل         

 مؤلـف  Richard Bullietريتشارد بولييت 

الـذين  " المـسيحية -مثال الحضارة اإلسالمية  "

عب فعليـاً دور    أكدوا أن الدين ولعدة قرون ل     

وأن . القيد على الطغيان في العالم اإلسـالمي      

تدمير المؤسسات اإلسـالمية التقليديـة مثـل        

المدارس الدينية والمساجد باسم التحديث ترك      

فراغاً اجتماعياً يزدهر فيه اإلسالم الـسياسي       

  .المتطـــرف فـــي نهايـــة المطـــاف

لم يكن آية اهللا الخميني يتصرف عل أسـاس         

يعي، بل على أنه رجل ثوري      أنه رجل دين ش   

. معاصر استلم السلطة باعتباره زعيماً سياسياً     

وفي رأي الكثير من المتدينين، فقد أضـعفت        

ديكتاتوريته التي مارسها في إيران من مكانته       

كرمز ديني انطالقاً من مبدأ أن رجال الدين ال         

  . يفترض بهم أن يتصرفوا مثل رجال السياسة      

 هاوٍ لديـه معرفـة      أسامة بن الدن رجل دين    

بتحويالت المصرف السويـسري واسـتغالل      

وسائل اإلعالم أكثر من معرفتـه بتفاصـيل        

ومن الصعب أن تجد رجل دين مسلم       . اإلسالم

  .وقور أو عالم مسلم يحتـرم هـذا الـشخص      

وربما يكون من المفيد أن نسلط الضوء علـى         

لقد كـان   . كيفية تعامل الغرب نفسه مع الدين     

 الدولة بالفعل شرطاً الزمـاً      فصل الكنيسة عن  

لتحقيق الديمقراطية في أوروبـا والواليـات       

فقـد  . المتحدة، لكن هذا الفصل لم يكن مطلقاً      

نصت الترتيبات الدستورية البريطانية علـى      

الملـك هـو حـامي الـدين        : تنظيم الـدين  

ولم يعد هذا المنصب اليوم سوى      . االنجليكاني

وروبيـة  ، أما في باقي القارة األ     منصب شكلي 

فال تـزال األحـزاب الـسياسية المـسيحية         

. الديمقراطية تمثل االتجاه السائد في أوروبـا      

حزب معارضة  (فقد تأسس أول هذه األحزاب      

 على يد قس كالفيني سابق      ١٨٧٩عام  ) الثورة

كـان هدفـه    . في هولندا يدعى أبراهام كيوبر    

هو القوة  ) وليس الكنيسة (استعادة فكرة أن اهللا     

وكـان  . مهيمنة على شؤون البـشر    المطلقة ال 

ــام   ــاد أبراه ــسيحيين  (اعتق ــاد الم واعتق

أن الحكومة العلمانيـة    ) الديمقراطيين إلى اآلن  

ــساتها   ــى مؤس ــة عل ــستطيع المحافظ ال ت

الديمقراطية إال إذا ارتبطت بقـوة باإليمـان        

ــسيحي ــدين المــــــ   .والــــــ

من الـصعب دائمـاً علـى       . أنا ال أعتقد ذلك   

ؤون الدينيـة أن    الشخص قليل الدرايـة بالـش     

يناقش أهمية الدين المنظم، لكني ال أقـول أن         

معظم الناس يجب أن يكونـوا متـدينين، وال         

أقول أن الديمقراطية ال تـستطيع االسـتمرار        

وكل ما أطلبه هو أن يتم اإلصـغاء        . دون إله 

إن الشرط األكثر أهميـة     . إلى آراء المتدينين  

 .لديمقراطية عملية هو أن يأخذ الـشعب دوره       

فإذا أمنـت المؤسـسات الدينيـة اإلجمـاع         

الضروري للعب هذا الدور وفق قواعد عامة،       

إن دولة شيعية على    . عندئذ يجب اإلقرار بها   

أساس ديني حتى لو كانـت مدعومـة مـن          

األكثرية لن تكون ديمقراطية إال إذا ضـمنت        

حقوق ومصالح مختلـف األقليـات العرقيـة        

عـن  والدينية، عندئذ فقط يمكنـك الحـديث        

   .ديمقراطيــــــــة عمليــــــــة



 التحدي الصهيوين            )٧-١١(املتابع االستراتيجي              التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
  و الدراسات االستراتيجية                         مركز الكاشف للمتابعة٥٠ من٤٣                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

إن السجل الطويل والبائس للسياسة والسياسيين 

العلمانيين في الشرق األوسـط وأبعـاد هـذه         

السياسة جعلت عدداً من الخبـراء البـارزين        

بشؤون الشرق األوسط يفكرون مليـاً بالحـل        

 Reuelولقد نـاقش   .األتاتوركي في العراق

Marc Gerecht   عضو معهـد المؤسـسات 

 ألبحاث السياسة العامة والمتخصص     األمريكي

السابق في شؤون السي آي إيه مسألة أن أتباع         

السيستاني المخلصين ليسوا فقط األمل األفضل      

فمن وجهة نظر   . للديمقراطية بل األمل الوحيد   

Gerech    ذا األصل اإليرانـي    " فإن السيستاني

وسليل أسرة إيرانية في الجمهورية اإلسالمية      

أكثـر حـذراً مـن مطبـات        سيجعله بالتأكيد   

وفـي مـسألة    " "ديكتاتورية رجـال الـدين،    

الديمقراطية في العراق ربما يصبح السيستاني      

  ."ثانية أحد أكثر حلفاء أمريكا تأثيراً وفعاليـة       

 Noahولقد نـاقش أيـضاً نـوح فيـدلمان     

Fedleman ــانون فــي جامعــة  أســتاذ الق

نيويورك إمكانية تحقيق الديمقراطية اإلسالمية     

لعراق، أي ديمقراطية ال تضمن فقط حق       في ا 

الشعب في انتخاب الحـاكم بـل حقهـم فـي        

التصويت على القوانين التـي تنـصب فـي         

المصالح اإلسالمية، والقيم والمثل، وتـستطيع      

الدولة اإلقرار باإلسالم وتمويـل المؤسـسات       

  .والمــــــــدارس الدينيــــــــة

ربما ال تتشارك آراء الشيعة المخلصين حول       

القضايا االجتماعية األخرى مع    حقوق المرأة و  

لكـن  معظم الناخبين في الواليات المتحـدة،       

الشيعة المخلصين يطالبون بأن تكون الـسيادة       

. والسلطة مبنيـة علـى أسـاس االنتخابـات        

والسؤال هنا هل سيحافظ السيستاني وأتباعـه       

على هذا الموقف كونهم األغلبية في العـراق        

 وليس  وكون االنتخابات سوف تكون لصالحهم    

لصالح السنة، أم يريدون نظاماً انتخابياً مـن        

لن نعرف الجـواب حتـى يـتم        . حيث المبدأ 

االختبــار ونــرى مــدى قبــول األحــزاب 

والجماعات الخاسرة في االنتخابـات بحكـم       

لقد عمل السيستاني جاهـداً     . األحزاب الفائزة 

لتشكيل ائتالف شيعي موحـد، لكـن الـشيعة        

وربمـا  . ةبعيدون عن فكرة وواقـع الوحـد      

يستولي التحالف بين الجلبي ومقتدى الـصدر       

ــشيعة    ــوات ال ــن أص ــدد م ــى ع   .عل

 جماعة  ٢٠٠في كانون الثاني ستتنافس حوالي      

.  مقعداً في المجلس الوطني    ٢٧٥سياسية على   

وكما في أوروبا يتوقع أن تشكل هذه األحزاب        

الكثير منها بدون   (العراقية عدداً من التحالفات     

، ومن ثم تعمـل عـل       )شك على أساس ديني   

تسمية رئيس وزراء وتضع مـسودة دسـتور        

ومـن المفتـرض أن تجـري       . دائم للـبالد  

االنتخابات الكاملة للحكومة العراقية في نهاية      

وبعيداً عن االنتخابات المحلية للقـادة      . ٢٠٠٥

المحليين، سيصوت األكـراد فـي المنطقـة        

الكردية النتخاب مجلس مـستقل فـي نهايـة         

  .كـــــــــانون الثـــــــــاني

أصواته معقدة، ولكن ليس بقدر الوضع فـي        

إندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من المـسلمين        

فمنذ ثالثة أشهر قامت مجموعة من      . في العالم 

السياسيين العراقيين بزيارة إلـى إندونيـسيا       

قـال  . لمراقبة انتخابات الرئاسة عـن كثـب      

ممثـل الـديمقراطيين    (عاكف خالق ابراهيم    

 وهـو أكبـر األحـزاب       العراقيين المستقلين 

الدرس األكثر أهمية هنا أن ال ننثني       ): "السنية
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." أمام صعوبة وتعقيد المهمة فباإلمكان تحقيقها     

وعبر مهدي جـابر مهـدي ممثـل الحـزب          

أكثر األحزاب الال دينيـة     (الشيوعي العراقي   

عن نفس شعور خالق ابراهيم قـائالً       ) انتشاراً

ـ : لمراسل وكالة األخبـار الفرنـسية      راق الع

كإندونيسيا يحوي على مجموعـات عرقيـة       

وطائفية كثيرة ومتنوعة، والشيء األكثر أهمية      

بقدر مـا   : "وقال أيضاً ". إدارة هذا التنوع  "هو  

يكون التعامل مع هذا التنوع ديمقراطياً بقـدر        

  ."ما نضمن الحفاظ علـى الوحـدة الوطنيـة        

لم يكن التحول إلى الديمقراطية سـهالً فـي          

 مـرت الـبالد بـسنوات مـن         إندونيسيا فقد 

الديكتاتورية العلمانية وقمـع فيهـا اإلسـالم        

السياسي بنفس الشدة التـي قمـع فيهـا فـي           

ومع ذلك لم تكـن النتيجـة نظامـاً         . العراق

لكنه ليس  (إسالمياً أصولياً بل نظاماً ديمقراطياً      

يتوجب بمقتضاه على األحـزاب     ) كامالً تماماً 

ثـل أي   اإلسالمية أن تبحث عن األصـوات م      

ــر  ــزب آخـــــــ   .حـــــــ

وبالتأكيد فإن المسلمين اإلندونيسيين مختلفون     

فطقوسهم الدينيـة أقـل تزمتـاً       . عن العرب 

وتتمتـع المـرأة    . والتعصب ليس من عاداتهم   

لكن سياسـاتهم   . عندهم بحالة اجتماعية أفضل   

عنيفة وقاسية على الرغم من أنها تصاغ بلغة        

 لقد قمع الـرئيس   . التسامح واالتفاق في الرأي   

سوهارتو الذي وصل إلى السلطة بعد انقالب       

دموي اإلسالم السياسي عندما أجبر األحزاب      

اإلسالمية على االندماج في كتلة نيابية واحدة       

سمي . كان عليها أن تقبل غير المسلمين أيضاً      

لـم يكـن    . ذلك الحزب بحزب التنمية الموحد    

اإلسالم هو األيديولوجية الرسمية لهذا الحزب      

 التـي اخترعهـا     Pancasilaاسيال  بل البانك 

سوكارنو سلف سوهارتو كنـوع مـن ديانـة         

الدولة لصياغة قواعد خلقية مشتركة تحـافظ       

 مصطلح  Pancasilaو  . على الوحدة الوطنية  

اإليمان : سنسكريتي يشمل على خمسة مبادئ    

باهللا، اإلنسانية العادلة والمتحـضرة، وحـدة       

ماعيـة  إندونيسيا، الديمقراطية والعدالـة االجت    

ربما تقول أن هذا عقـار      . لجميع اإلندونيسيين 

مسكن إلى حد كاف، وفيه خداع حيث أنه لـم          

لكن . يكن هناك ديمقراطية في حكم سوهارتو     

المسلمين أجبروا علـى إعطـاء أيديولوجيـة        

الدولة أولوية على اإلسالم، وشعروا أنه قـد        

واندلعت أعمال  . تمت سرقة هويتهم اإلسالمية   

رتـا، وتعـرض الـصينيون      الشغب في جاك  

والمسيحيون إلى هجمات وتم تفجيـر المعبـد        

ــي   ــديم فـ ــوذي القـ   .Borobodurالبـ

ونتيجة لذلك قمع سوهارتو المعارضة بـشدة       

وقـررت المنظمـات    . حتى الـسلمية منهـا    

. Pancalisaاإلسالمية الرسمية قبـول الــ       

لكن اإلسالم األصولي المدعوم والممول مـن       

دية بدأ بجذب أعـداد     قبل الوهابيين في السعو   

متزايدة من اإلندونيسيين لنفس السبب الـذي       

 جعل العراقيين خالل حكم صدام حسين الذي      

سحق المعارضـة الـسياسية يلجـؤون إلـى         

وبعد حدوث األزمة االقتصادية التي     . المسجد

أدت إلى سقوط ديكتاتورية سوهارتو، أفسحت      

البداية المشوشة للديمقراطية الجديدة المجـال      

م األصوليين الذين يدعون إلقامـة الدولـة        أما

ورفـض  . اإلسالمية للعمـل بحريـة أكبـر      

السياسيون العلمانيون انتقاد اإلسالميين خوفـاً      

من اتهامهم بمعارضة اإلسالم، فيمـا حـاول        
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ولـم تعـد    . المسلمون المعتـدلون تجـاهلهم    

نشاطات هؤالء األصوليين مقبولـة بعـد أن        

مية قامت جماعة تـسمى الجماعـة اإلسـال       

المرتبطة بشكل غير مباشر مع تنظيم القاعدة       

لقد .  شخص في ملهى ليلي في بالي      ٢٠٠بقتل  

كان على اإلندونيسيين أن يعلمـوا أن لـديهم         

ــالمي   ــاب إســ ــاهرة إرهــ   .ظــ

ربما تستنتج من هذا أن سوهارتو كان محقاً،        

ربما كان حكمه ظالماً وفاسداً لكنه على األقل        

نتاج الذي يقول أن    هذا االست . حجم اإلسالميين 

. الديمقراطية تنتج اإلرهاب اسـتنتاج خـاطئ      

ليست سياسات سوهارتو الفاشية االسـتبدادية      

ــرف   ــن والدة التط ــسؤولة ع ــدها الم وح

اإلسالمي، فالديمقراطية تقدم أفـضل رعايـة       

بالنسبة للمـسلمين المعتـدلين     —لهذا التطرف 

الذين يشكلون الغالبية في إندونيسيا فقد روعوا       

 هذا األذى الدموي الذي سببه اإلرهـابيون        من

وقد . الذين لن يصوتوا ألي حزب صديق لهم      

اضطر هذا األمر األحزاب اإلسـالمية إلـى        

هـل سـيكون    . معارضة المتطرفين عالنيـة   

ــسمح   ــسيا؟ هــل ست ــل إندوني ــراق مث الع

الديمقراطية بالحل الـسلمي للخالفـات بـين        

ـ        ين العرب واألكراد، بين السنة والشيعة، أو ب

المتدينين والعلمانيين؟ نظرياً يمكنك القـول أن   

لكن العراقيين لديهم مـشاكل لـم       . هذا وارد 

علـيهم بنـاء    . يتعرض لهـا اإلندونيـسيين    

مؤسسات ديمقراطية في ظل االحتالل األجنبي      

ــيض   . البغـــــــــــــــــ

إنه من الصعب جداً بناء ديمقراطية على يـد         

تالميذ عند معلمين أجانب وصلوا على ظهور       

ورغم أن المحتلين األجانب يقولون     . اتالدباب

أنهم يريدون عراقاً ديمقراطياً أيضاً، فـإن أي        

شخص أو حزب سيكون متعاوناً مع األجانب       

. سيكون مشوكاً في مـصداقيته منـذ البدايـة        

وبقدر ما يصر هؤالء األجانب على العلمانية       

بقدر ما يتجه المواطنـون العراقيـون إلـى         

ــدر . اإلســالم األصــولي ــا يفجــره وبق م

اإلسالميون من عنف سينخفض أمن وسـالمة       

وهذا الكالم ينطبـق علـى      . العملية االنتخابية 

إنـه مـن    . المثلث السني شمال وغرب بغداد    

الجيد جداً بالنـسبة لـوزير الـدفاع دونالـد          

رامسفيلد وللقادة الشيعة واألكراد أن يقولوا أنه       

ال يزال من األفضل إجراء االنتخابات حتى لو        

ستطع الكثير من المواطنين المشاركة فيها،      لم ي 

ــدث  ــن يحــ ــك لــ ــن ذلــ   .لكــ

وقال سعد جواد قنـديل لـصحيفة بوسـطن         

." ال توجد انتخابات مثالية في العـالم      : "غلوب

وتابع قنديل عضو المجلس األعلـى للثـورة        

إذا كـان   : "اإلسالمية، أكبر األحزاب الشيعية   

هناك أقلية من الناس ال تستطيع المشاركة في        

نتخابات بسبب سوء األوضاع األمنية فهـذا       اال

ليس سبباً إللغاء قرار غالبية الشعب بـإجراء        

، لكن إذا لم يستطع الـسنة       حسناً." االنتخابات

المشاركة في االنتخابات فإن الديمقراطية لـن       

تتحقق ألنه من دون موافقة األقلية السنية لـن         

  .تستطيع الغالبيـة الـشيعية الحكـم بـسالم        

مشاكل أخرى لديمقراطية تـدمج     هذا وتوجد   

. بين خليط من الطوائف والمجموعات الدينية     

أما . نظام الحزبين ليس مالئماً في هذه الحالة      

في نظام متعدد األحزاب تـستطيع األحـزاب        

الصغيرة أن يكون لها أثر كبيـر كمـا فـي           

إسرائيل، فعظم اإلسرائيليين علمـانيون لكـن       
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 تستطيع  األحزاب األرثوذوكسية الصغيرة جداً   

ربما أفسح الـصهاينة  . أن تغير في الحكومات  

) وكان جميعهم تقريباً من العلمـانيين     (األوائل  

والكيبوتزيون االشـتراكيون الطريـق أمـام       

الدينيين لوضع القواعـد المتعلقـة بـالزواج        

وأشياء أخرى ألنه كانت هناك مخاوف مـن        

عدم اعتـراف الـدينيين المتـشددين بدولـة         

سسي دولـة إسـرائيل لـم       لكن مؤ . إسرائيل

يتوقعوا أن هذا االستقالل في الشؤون الروحية       

سيؤدي إلى نفوذ كبير في الـساحة الـسياسية         

ــة   .العلمانيـــــــــــــــــ

والحقيقة أيضاً أنه فـي أوروبـا والواليـات         

المتحدة يفعل الدينيون ما يخبرهم به القساوسة       

ورجال الدين، وإلى أمد غير بعيد كان كثيـر         

ذات األحزاب الكاثوليكية   من الناس في البلدان     

لكنهم على . أو البروتستانتية يفعلون األمر ذاته    

األقل يصوتون وينتخبون ويعيشون مع بعضهم 

وفق قوانين وأحكام ديمقراطية مـن دون أن        

إذا استطاع الشيعة   . يغمغم أحدهم على اآلخر   

والسنة فعل الشيء نفسه في عراق المـستقبل        

ية فعندئـذ   عن طريق التصويت لألحزاب الدين    

لكنهم أوالً يجب أن يكونوا  . تتحقق الديمقراطية 

تلك . قادرين على التصويت من دون أن يقتلوا      

الجـواب  . هي القضية وليس الدين بحد ذاتـه      

سيصيغه االحـتالل األجنبـي الـذي جعـل         

الديمقراطية ممكنة، لكن استمرار وجوده بهذا      

ــدداً    ــا مج ــيح به ــا يط ــشكل ربم   .ال
 باالشـتراك مـع   Ian Burumaإيان بوروما *

 مؤلف Avishai Margalitأفيشاي مارغاليت 

  ".الغرب في أعين أعدائه: الغربية"كتاب 

الديمقراطية العربية وبعبع الحرآات 
 اإلسالمية

  ٣/١٠/٢٠٠٤ -برهان غليون / بقلم

 العنيف الجاري في البالد العربية      في الصراع 

إزاء إصالح النظم السياسية أصبح التخويـف       

من الحركات اإلسالمية واحتمـال سـيطرتها       

على المؤسسات التـشريعية يـستخدم حجـة        

رئيسية لتبرير قمـع الحركـة الديمقراطيـة        

  . والحفاظ على الوضع القائم

وال يهدف هذا التخويف المستمر الذي تعززه       

حيان عمليـات عنـف مـسيرة       في بعض األ  

وموجهة من قبل السلطات نفسها إال إلى دفـع         

الطبقة الوسطى التي تخـاف مـن أن تهـدد          

الحركات األصولية حرياتها الدينية والشخصية     

التي هـي ضـيقة ومحـدودة أصـال، إلـى           

االصطفاف خلف النظام القائم أو على األقـل        

إلى الوقوف على الحياد وعدم التـورط فـي         

ارضة تفتح الطريق نحـو تغييـر       مواقف مع 

  . قواعد عمل النظام

فمن خالل التلويح بالبعبع اإلسـالمي تطمـح        

النظم القائمة إلى تخليد نفسها وتأبيد زعاماتها       

وإضفاء شرعية ثانوية عليها تبـرر الحفـاظ        

على السياسات القمعية التقليدية وتعوضها عن      

االفتقار للشرعية السياسية المستمدة من القبول      

  . والموافقة الشعبية

فهي لم تعد تهتم حتى باالدعاء بأنهـا تحكـم          

بتوكيل من الشعب، وليست بحاجة إلى تجديد       

هذا التوكيل طالما أنها تستطيع أن تحكم باسم        
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درء المخاطر المحتملة على الدولة والنظـام       

وهـذا  . وقطع الطريق على الفوضى واالقتتال    

رفـي  ما يعبر عنه السعي إلى جعل الحكم الع       

وتطبيق قانون الطوارئ عقيـدة سياسـية أو        

  . باألحرى دين السياسة المحلية

والواقع أنه ليست فئات المصالح الحاكمة هي       

وحدها التي تستخدم هذه الحجة لتبرير الحفاظ       

على األمر الواقع وإضـفاء الـشرعية علـى         

االستبداد ولو بطريقة سـلبية، وإنمـا أيـضا         

راتيجيات الكبرى  الدوائر العليا ومخططو اإلست   

رغم -فهم أيضا يعتقدون    . في الدول الصناعية  

الحديث المكرور والدائم منذ فترة عن مشاريع       

 بأن الضغط الشديد    -دمقرطة المنطقة العربية  

على األنظمة االستبدادية من أجل اإلصـالح       

يمكن أن يزعزع استقرارها ويفـتح الطريـق      

أمام استيالء الحركات األصـولية المتطرفـة       

المعادية بصراحة للغرب وللمصالح الغربية     و

  . على مقاليد السلطة فيها

ورغم اعتراف الرئيس األميركي جورج بوش      

نفسه بخطأ السياسات األميركية الماضية التي      

قامت على دعم النظم االستبدادية خالل أكثـر        

 عاما وتبنيه العلني لمشاريع التغييـر       ٦٠من  

منظـرو  الديمقراطي في المنطقة، ال يـزال       

السياسة األميركية، مثلهم مثل زمالئهـم فـي        

أوروبا، يؤمنون بأن أي انفتـاح ديمقراطـي        

ومن . جدي سيكون لصالح الحركات اإلسالمية  

األفضل إذن التعامل مع األنظمة القائمة مـع        

السعي ما أمكن إلى إصـالحها بـدل تبنـي          

خيارات ديمقراطية ليس هنـاك مـا يـضمن         

  .نجاحها

مـا يقـال عـن الخطـر        ومن هنا، وبسبب    

اإلسالمي الجاثم، لم يتغير الموقف الخـارجي       

تجاه مسائل التحول الـسياسي الـداخلي فـي         

المنطقة العربية ولن يتغير في اعتقادي لفتـرة        

  . طويلة

ومضمون هذا الموقف ليس االستمرار فقـط،       

ولو على مضض، فـي دعـم نظـم فقـدت           

صدقيتها وباتت تشكل خطرا على اسـتمرار       

لغربي ذاته، ولكـن أبعـد مـن ذلـك         النفوذ ا 

االعتقاد بأن الشعوب العربية ليست ناضـجة       

  . بعد للدخول في المنظومة الديمقراطية

ويستتبع هذا بالضرورة التمديد لمبدأ القبـول       

بحرمان الشعوب العربية من حقها في تقريـر        

مصيرها بحرية الذي ال يزال ساري المفعول       

ماضـي دون   في المنطقة العربية منذ القرن ال     

وهو ما يبرر كل السياسات واألعمال      . انقطاع

واإلجراءات غير الشرعية وغير القانونية التي      

تلغي هذا الحق وتمنع ممارسته، العنيفة منهـا        

  .وغير العنيفة

وهذا ما يفسر أيـضا أن االحـتالل وفـرض       

الحماية والوصاية المقنعة هنا وهناك ووضـع       

اف المنطقة بأكملها تحت نـوع مـن اإلشـر        

الدولي األحادي أو الرباعي ال يثيـر ال فـي          

دوائر القرار والسياسة الغربية وال في الدوائر       

الرسمية العربية تساؤالت عميقة واعتراضات، 

سواء أكانت سياسية أم أخالقية، فهو التجـسيد        
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المباشر لهذا المبدأ وللقناعة العميقة بالقـصور       

السياسي واألخالقي الجـوهري للجماعـة أو       

  . عوب العربيةللش

ليس من الممكن للمناقشة العربيـة والدوليـة        

الجارية من حول التحوالت السياسية المطلوبة      

في المنطقة أن تتقـدم دون أن تجيـب علـى           

هل هناك خطر إسالمي حقيقي يهـدد       : سؤال

أي تحول في اتجاه الديمقراطية أو هل يكـون         

االنتقال نحو نظام ديمقراطي في أي بلد عربي        

 محتما نحو نظام إسالمي يقفـل بـاب         انتقاال

الديمقراطية أم أن من الممكن تصور تحـول        

نحو الديمقراطيـة ال يتبعـه تـسلط للقـوى          

اإلسالمية المتطرفة على الحكم، وبالتـالي ال       

يترجم بالضرورة بإهدار حقـوق وحريـات       

األفراد وبعودة منتصرة لنظم اسـتبداد دينيـة        

مـة شـبه    أكثر قسوة من نظم االسـتبداد القائ      

  العلمانية؟

وفي السياق نفسه ال يمكن الهرب من طـرح         

: السؤال الذي تطرحه الدول الصناعية وهـو      

هل يمكن إنكار أن العنف االسـتثنائي الـذي         

أظهرته بعض الحركات اإلسالمية المتطرفـة      

وال تزال تظهره بشدة تجاه الغـرب بـشكل         

خاص هو الذي يدفع هذه الدول إلـى تبنـي          

 والتمسك بمبدأ الوصاية علـى      النظم المستبدة 

المنطقة التي تشكل بؤرة مصالح إسـتراتيجية       

  كبيرة ومعترف بها؟ 

ثم أليس هو المسؤول عن تراجع الديمقراطية       

في الواليات المتحدة نفسها عنـدما اضـطر        

اإلدارة األميركية إلـى تعزيـز اإلجـراءات        

األمنية وتقييد الحريـات الفرديـة وتكـريس        

داخل الدولة األكثـر قبـوال      التمييز األقوامي   

بتقاليد التعددية األقوامية والدينية والفكرية من      

  بين جميع الدول الصناعية؟

ليس الجواب على هذه األسئلة بسيطا وتلقائيا،       

إذ بقدر ما يمكن القول إن وجـود حركـات          

إسالمية متطرفة ولديها من القوة ما يؤهلهـا        

للسطو على أي نظام ديمقراطي من المحتمـل     

أن يرى النور فـي الـبالد العربيـة يهـدد           

أيـضا إن سـطو     الديمقراطية، يمكن القـول     

النخب الحاكمة على الدولة خالل عقود طويلة       

هو الذي دفع العديد من أوساط الطبقة الوسطى 

المهمشة والمضطهدة إلـى االلتفـاف حـول        

الحركات اإلسالمية المتطرفة التـي تـستمد       

لدفاع عن وجودها،   إلهامها من العقائد الدينية ل    

وكان من الممكن فـي ظـروف مباينـة أن          

تستمدها، كما حصل في السابق، من عقائديات       

  .ثورية علمانية قومية أو ماركسية

وفي هذه الحال الثانية ال يمكـن فهـم قـوة           

الحركات المتطرفة الراهنة إال من حيث هـي        

ــتبدادية   ــسياسات االس ــرة لل ــل وثم رد فع

النخب الحاكمة فـي    والتسلطية التي مارستها    

العقود الماضية، وأنه ال شـيء يمنـع مـن          

أي -االعتقاد بأن العودة إلى الحالة الطبيعيـة        

 سيـضع   -وضع حد للسطو القائم على الدولة     

بالتأكيد، ولو بعد حين، حدا أيـضا اللتفـاف         

قطاعات الرأي العام، التي يئست من إمكانيـة        

إسماع صوتها واحترام مـصالحها بـالطرق       

  . ة، حول حركات التطرف اإلسالميةالسلمي
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وفي نظري ال شيء يدعو لالعتقاد من حيـث         

المبدأ بحتمية سطو الحركات المتطرفة علـى       

النظم الديمقراطية، اللهم إال إذا اعتقدنا بالفعل       

أن الرأي العام العربي أو اإلسـالمي ميـال         

بطبعه إلى العنف، وأن التفافه حول الحركات       

ب ظـروف اجتماعيـة     المتطرفة لم ينشأ بسب   

وسياسية واقتصادية تاريخية محـددة يمكـن       

معاينتها والتعرف عليها بسهولة والسعي إلـى       

معالجتها، وإنما نشأ بـسبب بنيـة ثقافيـة أو          

وهو تحليل يتفق مع . بيولوجية مستبطنة للعنف

أطروحات عنصرية القـرن التاسـع عـشر        

ومدارسها ويشيح النظر عن كل ما أحرزتـه        

تماعية من تقدم في فهم المجتمعات      العلوم االج 

  . منذ قرنين

وبالمثل، بقدر ما أنه من الممكـن القـول إن          

هجوم الحركات المتطرفـة علـى الواليـات        

المتحدة وتهديدها لألمن واالستقرار في الدول      

الصناعية هو الذي يدفع هذه الدول إلى دعـم         

النظم االستبدادية في المنطقة وقطع الطريـق       

ــارا ــى االختي ــول عل ــات التح ت ودينامي

الديمقرطية، وفي ما وراء ذلك إلـى تهديـد         

ممارسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في هذه     

الدول نفسها، يمكن القول أيـضا إن توجيـه         

العداء والعنف المتزايدين من قبل الحركـات       

اإلسالمية المتطرفة نحو الغرب وليس نحـو       

الهند أو الصين أو روسيا أو أفريقيا، هـو رد          

فعل على رفض هذه الدول أو معظمها احترام        

حقوق شعوب المنطقة وسـيادتها واسـتقاللها       

وعلى تدخلها الـدائم غيـر المبـرر وغيـر          

  .المشروع في شؤونها

وفي هذه الحالة ليس هنـاك مـا يمنـع مـن          

االعتقاد بأنه ال شيء يمنع الدول الغربية مـن         

أن تحظى بعالقات ودية وسلمية أقـوى مـع         

بي إذا التزمت بمبدأ احترام حق هذا       العالم العر 

العالم وشعوبه في تقرير مـصيرهم وأوقفـت        

العمل بمبدأ الكيل بمكيالين في ما يتعلق بقضايا 

مصيرية مثل قضية فلسطين أو التكتل والتنمية       

  .العربيين

والواقع كما أن الفئات الحاكمـة فـي الـبالد          

العربية تستخدم البعبع اإلسالمي الذي خلقتـه       

سها لتبرير استمرارها في الحكم ورمي      هي نف 

المسؤولية على اآلخرين في تفسير حالة العنف 

والخراب التي وصلت إليها البالد، ومن وراء       

ذلك التغطية على االستمرار في عملية السطو       

المنظم على موارد المجتمعات وتحويلها على      

شكل مئات مليارات الدوالرات لالستثمار في      

 الغربية تستخدم الفزاعـة     الخارج، فإن الدول  

اإلسالمية نفسها لتغطي على مسؤولياتها فـي       

تفجير العنف والفوضى واالقتتال في المنطقة      

وتبرير استمرارها في تبني سياسة استعمارية      

جديدة تمكنها من تقاسم الموارد مـع الفئـات         

  . الحاكمة

وأكاد أقـول إن الـنظم المحليـة والـدوائر          

ة علـى االسـتمرار     االستعمارية لم تعد قادر   

والبقاء دون العنف والتطرف المقابـل لهـا،        

وإنها لو لم تنجح في تفجيـر العنـف بـسبب       

سياساتها العدوانية لوجدت نفـسها مـضطرة       

  . إلثارته وتغذيته بوسائلها الخاصة
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وليس من قبيل الصدفة أن هذا العنـف الـذي    

يبدو وكأنه موضوع الخالف الرئيـسي بـين        

لمحلي والنظام االستعماري   النظام االستبدادي ا  

الجديد لم يعد مبرر وجود الـنظم والمـصالح         

األجنبية القائمة في المنطقة فحـسب، ولكنـه        

أصبح أيضا سببا لتجديـد الـشراكة القائمـة         

  . وأساس إعادة التفاهم بينهما

وفي المقابل يبدو لي اآلن، أكثر من أي فتـرة         

 سابقة، أن الديمقراطية هي الخيار الوحيد الذي      

يقدم الفرص الضرورية المحتملة لنزع فتيـل       

العنف والتوتر والعداء، ليس بـين الـشعوب        

العربية والدول الصناعية فحسب، وإنما داخل      

  . المجتمعات العربية نفسها

فهو الخيار الوحيد الذي يسمح لجميع األطراف 

التي تعيش حالة قلـق عميـق ودائـم علـى           

ـ        ة مصيرها من فئات مهنية وأقواميـة وديني

وجماعات وطنية معا، أن تراهن على المنافسة 

السلمية وتتعلم أسلوب المفاوضات الجماعيـة      

  . للوصول إلى أهدافها الشرعية

وبالعكس لن يعمل إغالق طريـق التحـوالت        

الديمقراطية الذي يبشر به تجديد التحالف بين       

النظم المحلية والنظام الدولي، سواء أجاء باسم       

ميين المتطرفين في   الخوف من سيطرة اإلسال   

الداخل أم تهديد المصالح الغربية في المنطقـة        

ككل، إال على تفاقم العنف والعدوان الذي لن        

تنجح في درئه أو حتـى احتوائـه ال أنظمـة         

. الطغيان وال إستراتيجيات الحروب االستباقية    

وفي هذه الحالة لن تبقى هناك إمكانية الحترام        

التي تـدافع   أي مصالح مهما كان حجم القوة       

عنها، ال مصالح الفئات المسيطرة في الداخل       

  . وال مصالح حلفائها في الخارج

إن االستخدام المبالغ فيه لبعبع العنف من أجل        

تبرير الحفاظ على الوضع القائم فـي الـبالد         

العربية أو من أجل تبرير سياسات الـسيطرة        

اإلمبراطورية في سياق خطاب الحرب علـى       

 يقطع الطريق على القـوى      اإلرهاب يمكن أن  

الديمقراطية، كما يمكن أن يقطع الطريق على       

انتزاع الشعوب العربية لحقهـا فـي تقريـر         

مصيرها، لكن ليس هناك ما يمنـع مـن أن          

  . ينقلب على أصحابه بأسرع مما يعتقدون

فمع تفاقم العنف والحرب وعدم االستقرار لن       

تبقى هناك إمكانية لحياة جماعية منظمة ولـن        

كون هناك فرصة إلقامة أي نظام سياسيا كان        ي

أم إقليميا أم عالميا، وسيكون االنتصار الوحيد       

الممكن والمضمون هو االقتتـال والفوضـى       

  .والخـــــــــــــــــــراب

أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعـة       * 

  بباريسالسوربون

  


