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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

، وهو ملف قديم وجديد ويرجع تجديد الخطاب الديني ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة وهو يتناول هذا العدد

حتكاك مع اوربا  وبدايات االالحملة الفرنسية على مصرقدمه ربما الى قبل حوالى القرنين أي الى فترة 

 وعالقة الدين بذلك، ويذكر هذا النقاش بشخصيات مثل الحداثة والتخلفوالغرب ورواج وانتشار الحديث عن 

الخ وكذلك يذكر ببداية ظهور الحركات ... ومحمد عبده ورشيد رضا والطهطاويجمال الدين االفغاني

 الخالفة االسالمية في تركيا والقائمة  وزوالكمال أتاتورك في مصر واالخوان المسلموناالسالمية مثل 

 ودخول الواليات المتحدة على  أيلول١١أحداث تطول، ويعتبر هذا الملف في الوقت نفسه جديد وخصوصاَ بعد 

 وتغيير وتجديد تغيير مناهج التعليم ومحاربة االرهاب ونشر الديمقراطيةالخط، فأخذت تدعو الى االصالح و

  الخ....ين مقابل المتطرفيندعم المعتدلالخطاب الديني و

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث 

والمحاضرات ، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون عوناَ في 

لهذا الموضوع الكبير والواسع جداَ، وكذلك لكي تساعد على تكوين وبناء فهم واستيعاب األبعاد المختلفة جداَ 

  .   خطاب ديني جديد يتناسب ومتطلبات العصر الراهن

 في مستطيالت منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل المراجعة قسموقد تم وضع أهم األفكار الواردة في هذا ال

  .السريعة

  

اإلصالحية " سؤال التجديد الديني من مطلب داخلي تجسد على يد فنحن إزاء ظاهرة فريدة تاريخيا؛ إذ تحول

من االصطدام باالستعمار، وعلى أساس االشتباك مع العصر على قاعدة اإلحساس بحركة التاريخ، " اإلسالمية

ا لالستعمار الجديد ليغدو خطاب التجديد إرغاًم" مطلب"ووعًيا بالفجوات الماثلة في المعرفة الدينية، تحول إلى 

  وحسابات األمن القومي األمريكي زاوية مقاربته" اإلرهاب" سبتمبر يشكل ١١أيديولوجيا بعد 
  

تغيير األنظمة (، والسياسي )االستعمار(وفضاءاتها المتعددة، من العسكري " الحرب على اإلرهاب"إن النظر إلى 

تغيير المناهج (، والثقافي )إلسالميالمحافظون الجدد يطالبون بالتجديد ا(، إلى الديني )ونشر الديمقراطية

ومتطلباته " األمن القومي األمريكي"يفرض التعامل معها برؤية مركبة ال يكفي فيها النظر في حدود ) : ومفرداته

الكامنة مسبقًا في مخيلة الرأي العام األمريكي " التهديد اإلسالمي" من استعادة عقيدة - أيًضا -فقط، بل ال بد 

خصة في أحداث سبتمبر وخطاب القاعدة، وفي تهديد وصول الحركات اإلسالمية إلى السلطة، والغربي والمتش

يبسط السيطرة على أرضه : المزدوج المقاصد في الشرق األوسط"وكذلك حضور حلم اإلمبراطورية األمريكية 

باعتبارها محرك (ا ويمد يده إلى مكامن البترول تحته) باعتبارها قلب العالم من بداية التاريخ وحتى حاضره(

  )التقدم المضمون حتى هذه اللحظة
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معنّية بالموضوع ، "المحافظين الجدد"وال سيما ، ومن ضمن هذه الرؤية المركبة تبدو الواليات المتحدة

أو نشراً وتعميماً ، أو حضاً على تأويل أشد عصرية للدين في البلدان اإلسالمية، األيديولوجي تغييراً لمناهج تعليم

أمن إسرائيل التي تشكل ثابتة من ثوابت السياسة األمريكية بغض النظر " عقيدة"توج أميركا الثقافي، فضالً عن لمن

  عن اإلدارة الحاكمة في البيت األبيض
  

حرب " اتسع ليشمل –) ١٨"(التقليدي" بمفهومه الواسع وغير –" الحرب على اإلرهاب"وعلى هذا، فـ 

وأسباب توليده، ومن ثم وسائل مكافحته " اإلسالمي" األمريكي للعنف واإلرهاب بناء على التشخيص) ١٩"(األفكار

إلى تغيير المناهج ) كاألزهر(والضغط على بعض المؤسسات الدينية " تجديد الخطاب الديني"التي تنوعت من 

  وإقامة المحطات اإلعالمية لنشر خطابها مباشرة
  

إذ تغدو البيئة " محضن اإلرهاب"شخيصها في الرؤية األمريكية بفكرة هذه الكراهية للغرب، وألمريكا تحديًدا، تم ت

بتعبير –" التعاليم األخالقية السامية لإلسالم"محضنًا لهذا اإلرهاب الذي يشوه ) فكًرا(واإلسالمية ) موطنًا(العربية 

  -بتعبير ولفويتر–" تقليد اإلسالم في التسامح واالعتدال" أو يشوه - بوش
 

سياسية، واقتصادية، وثقافية وهذا ما يجعل منها بيئة : داخلية بنيوية، وهي متعددة األسباب: ب إذنفمشكلة اإلرها

، ولذلك محاربة اإلرهاب ستكون على هذه المستويات جميًعا باإلصالح "لتربية المتطرفين واإلرهابيين"خصبة 

 والحرية، واإلصالح الديني وهنا يأتي الحديث عن الديمقراطية،). ٢٤(السياسي والتعليمي واالقتصادي

فالعالم الديمقراطي هو "لبناء ثقافة تعلم التسامح وتتقبل اآلخر، وتنهي حالة الكراهية والتطرف، ) ٢٥(والتعليمي

  "عالم مسالم أكثر

  

هذه الرؤية األمريكية المصّرح بها في خطابات أمريكية عديدة تعني أن السياسة األمريكية شهدت تحوالً جوهريا 

مقابل تأمين ) الصديقة والعدوة( سبتمبر، فقبله كانت سياستها ترك الشأن الداخلي لألنظمة الحاكمة ١١د بع

مصالحها الحيوية في المنطقة، وإبعاد شبح وصول اإلسالميين إلى السلطة الذين يشكلون تهديًدا مؤكًدا للمصالح 

نى الداخلية للمجتمعات العربية واإلسالمية األمريكية، وبعده تحولت السياسة األمريكية إلى التوغل في الب

  "المولّد األساس لإلرهاب"باعتبارها 

  

هذا التحول سيثير الكثير من اإلشكاليات التي تحتاج إلى بحث، ألنه سيتجاوز قضايا السيادة والخصوصيات 

الذي دفعها إلى دعم " عبعالب"الثقافية والدينية، وسيعيد فتح ملف عالقتها مع اإلسالميين الذي شكلوا على الدوام 

الحاكمة، فهم ال يزالون يشكلون نبض الشارع والبديل الذي من المؤكد أنه ستأتي به الديمقراطية " الديكتاتوريات"

  األمريكية إلى السلطة

  

  

  

  

                مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية          ٤٣ من٣                                                 ٢٠٠٦ -أيلول

 



 التحدي الصهيوين                  )٦-١٢(املتابع االستراتيجي                    التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

ريد فعلى المجتمع اإلسالمي أن يقرر ما إذا كان ي. التطور الثاني واألهم ينبغي أن يأتي من داخل اإلسالم نفسه"و

  "أن يصل إلى وضع سلمي مع الحداثة وخاصة فيما يتعلق بالمبدأ األساسي حول الدولة العلمانية والتسامح الديني

  

ال توجد فسحة من اآلن فصاعًدا للكراهية وعدم التسامح والتحريض، ونحن نحاول أن ": "إلينا رومانسكي"وبتعبير 

فالديمقراطيات المزدهرة تتطلب تقاليد "، )٤٤"(جاه يجب تغييرهنعيش مًعا، وأي منهاج دراسي ال يسير في هذا االت

  "المساءلة وليس الحفظ عن ظهر قلب
 

غير أن مكانة مصر في العالم العربي واإلسالمي، تجعل منها الساحة األهم لعملية التحديث هذه، بوصفها 

كتب لها أن تتقدم اقتصاديا إذا ما : "، بتعبير فريد زكريا الذي يقول"الروح الثقافية للعالم العربي"

 أن اإلسالم يتماشى مع الحداثة، وأن – بقوة تتفوق على أي خطاب أو بالغة -وسياسيا، فإنها ستُبرز 

، وهذا يلقي إضاءات تفسيرية على حمى الحديث عن )٤٦"(العرب يستطيعون النجاح في عالم اليوم

ؤسسة األزهر ممثلة بشيخها إلصدار فتاوى والضغوط األمريكية على م) ٤٧"(تجديد الخطاب الديني"

  تتوافق مع المصلحة األمريكية، مما سنأتي على تفصيله" معتدلة"

  

، "لردم الفجوة بين الغرب والعالم اإلسالمي "- بحسب تصريحاتها المعلنة –واآلن تقوم اإلصالحية األمريكية أيًضا 

 -غيير المطلوب للعيش في العالم الحديث أو المعاصر، وهي وإحداث الت" القيم العالمية"و" الحرية"وإلرساء دعائم 

ويتقبل ، يتم فيه فصل الّدين عن الّدولة) ليبرالي" (سمح، معتدل" تسعى إلنشاء إسالم - في بعدها الديني 

ر في كل خصوًصا اإلسرائيلي الحاض(وحّرّية التّفكير والتّقّدم، وقبول اآلخر ، وحقوق النساء واألقلّّيات، الّديمقراطّية

  )الجهاد والمقاومة من ضمنه كما نصت بعض قرارات تغيير المناهج(، ونبذ العنف )الخطابات األمريكية

  

طلب "، وأنه "علينا أن نعمل ما باستطاعتنا لتشجيع أصوات المسلمين المعتدلين: "وقد قالها صراحة ولفويتز

من ضمن ما –الذي يطالبون " ليين البارزينالحصول على بعض المعلومات حول المفكرين اإلسالميين الليبرا

  "ردم الفجوة الخطيرة"؛ ألن على هؤالء يقع دور أساس في "بتفسير ليبرالي حديث للقرآن "- يطالبون

  

، ومن ضمنه )٥٥(وقد اعتمدت اإلصالحية األمريكية آليات عدة، كإعادة التأويل وتشجيع التفسير الليبرالي للقرآن

تغيير "يث التي تحث على السالم واستبعاد ما يحض على الكراهية والعنف ضمن محاوالت اآليات واألحاد" توظيف"

  أو تحييده" المفتي"، وتجديد الفتوى بإمالء الرؤية األمريكية على "المناهج
 

إصالح الفتوى وتجديد دور المفتي، ظهر جليا في عالقة أمريكا بمؤسسة األزهر وفتاوى شيخه بدًءا من 

لعراق وحتى اآلن؛ فقد طرد رئيسين من لجنة الفتوى أفتيا بالجهاد ضد الغزو األمريكي الحرب على ا

 - الوصف لمجمع البحوث اإلسالمية–" الصليبية"للعراق، وتراجع عن وصف الحرب األمريكية بـ 

 بعد صدور فتوى من لجنة الفتوى باألزهر تنص على عدم -، وأكد )٥٦(استجابة للضغوط األمريكية
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 على أن الفتوى ال تعبر عن األزهر الذي ال يتدخل في السياسة، وأقال –جلس الحكم االنتقالي شرعية م

  رئيس لجنة الفتوى وأحاله إلى التحقيق، بعد لقاء السفير األمريكي بالقاهرة

  

ن هذا كله، يعني تصفية البعد الديني في جوهره الكلي، وتخليصه للسياسة، وقد مارسته األنظمة الحاكمة، واآل

وهو يعود بالنقض على مفهوم الدين نفسه، فكيف يمكن الفصل بين . تمارسه أمريكا ضمن مشروعها اإلصالحي

 أرادته بعض األنظمة –إنه الفصل الذي يجرنا إلى مفهوم خاص !. الفتوى والواقع الذي يشمله الدين بتعاليمه؟

 األول لمصلحة الثاني، وجعله جزًءا من جهاز  للفصل بين الدين والدولة، بتوظيف- العربية وتريده أمريكا اآلن

وهنا لم يعد معنى للحديث عن عالمية . والذي سنتطرق الحقًا" اإلسالم الرسمي"الدولة، وهو ما نطلق عليه 

 ".مفتي قطري" يجر إلى تصور نشأة -في حدوده القصوى–اإلسالم وشموليته إال في حدود الوعظ واإلرشاد، وهو 

  

 - حسب ما يجري -ن يقف سؤال تغيير المناهج، أو تطويرها، عند حدود زاوية النظر، وهي لذا فمن الطبيعي أ

حرب "في إطار " غرس مفاهيم جديدة"أو ) ٦٠(السلمي لآليات واألحاديث" التوظيف"أو " الحذف"قاصرة على 

أخرى بوصفهم كفرة فقرات من المقررات الدراسية تشير إلى أتباع ديانات "وقد طال الحذف . المعلنة" األفكار

ونشر التسامح وقبول اآلخر، وتخفيض ساعات التربية " الجهاد"فضالً عن حذف مفهوم ). ٦١"(وأعداء لإلسالم

  اإلسالمية في بعض الدول

  

كما –إن ردم الفجوة بين العالم اإلسالمي والغرب الذي يشكل عنوان اإلصالحية األمريكية يدفع إليه 

فنحن أمام إصالحية تريد أن تنتصر في . سياسية وأمنية، وثقافية، ودينيةو) ٦٢( أهداف اقتصادية-تقدم

لتصوغ هوية األمة بأبعادها المتعددة وفق مصالح وأمن أمريكا، ويتم فيه معالجة الخالفات " حرب األفكار"

على  "السياسية واألخالقية من منظور إعادة التشكيل الثقافي الستنبات القناعة المطلوبة والقيم الموائمة

؛ ما يعني أن اإلصالح تحول إلى إرغام أيديولوجي، وهذا اإلرغام األيديولوجي هو وسيلة "صورتها

  لتحقيق المصالح وحل اإلشكاالت السياسية وغيرها
 

" تجديد الخطاب الديني لماذا وكيف؟"ندوة وزارة األوقاف المصرية عن " ورقة عمل"وعلى سبيل المثال، فإن 

التي رحب بها شيخ –لمنطق الحاكم لرؤية المؤسسة الرسمية في التفكير بالتجديد، فمحاورها تعكس إلى حد كبير ا

 تهتم بإبراز الجوانب اإلنسانية ومعالجة ضعف األسلوب، ومواكبة قضايا العصر، وخطبة الجمعة، - األزهر

بحسب –معاصر فهي أما التحديات التي تواجه الخطاب اإلسالمي ال. ومخاطبة اآلخر، وإبراز جوانب التسامح

 عدم إحاطة الدعاة بالتقنيات الحديثة، والتحديات االقتصادية، ويكون االرتقاء بإعادة تأهيل الدعاة، -الورقة

  .وتحديث مناهج األزهر المتصلة بالدعوة، واستمرارية تدريب الدعاة
 

افية للوقوف على حجم الخلل ك" تجديد الخطاب الديني"إن متابعة لجهود المؤسسة الدينية الرسمية فيما أسمته 

" التجديد"إن )!!. ٦٥(الذي يصيب وعي الخطاب الديني الرسمي نفسه والذي هو أحوج ما يكون إلى ما يطالب به

الخطبة، ووسائله للخروج بها من التقليد إلى /بمفهوم المؤسسة ال يعدو أن يكون تغييًرا في أساليب الخطاب
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وبيان سماحة اإلسالم ونقاء صورته، " األصولية"لتجديد هو الخروج على ، وبشكل أكثر تحديًدا، ا)٦٦(التجديد

  ويكاد هذا الهاجس يشكل محور التجديد لديها
 

في المقابل وجد التحديثيون ومناهضوا اإلسالميين في األحداث فرصة لتصفية الحسابات مع اإلسالميين على 

نطلب : "على المستوى األول، أعلنوها صراحة.  المناهجتغيير: والثاني" تجديد الخطاب الديني: "مستويين، األول

" سبل تجديد الخطاب الديني"، وخرج بيان باريس حول )٦٧"(خطاًبا دينيا يقف دون مواربة في صف العلمانية

، وحقوق اإلنسان، "تعريف الرأي العام بالعلمانية"، وبـ "بضرورة التعريف بالفكر الصوفي وأنماط التدين الشعبي"

وكذلك !. التي اشتملت على المشاريع العلمانية والماركسية كشبلي شميل وحسين مروة مثالً" ر االستنارةبؤ"و

 يشمل الجميع حتى الفنانين واألدباء والمجتمع -بحسب البيان–والمجدِّد هنا . الحديث عن تاريخية النص الديني

  "التجديد الديني"كل هذا تحت عنوان !. كله
 

التعليم الديني، وإعادة النظر في لغة " تطهير" تمت المطالبة بفصل صارم بين الدين والدولة، ووفي مؤتمر الثقافة

" التجديد"إذًا نحن أمام اختطاف ). ٦٩(ومنهج المنظور الديني لشؤون الدنيا، والبعض تحدث عن العلمانية المؤمنة

  !لتحديث اإلسالم، ومفهوم الخطاب الديني هنا يشمل النص القرآني نفسه
 

هذا التداخل بين العالمية األوروبية األمريكية المهيمنة ونواة القوى االجتماعية الحديثة داخل مجتمعاتنا التقليدية 

يثير اهتزازات على مختلف الصعد، من الثقافي وإلى االقتصادي واالجتماعي والفكري وتنبسط هذه االهتزازات 

ومع صغر حجم قوانا  ) ١٩٦٧ – ١٩٥٠(  فكر الثورة ثم ) ١٩٤٠ – ١٧٨٩( على مدى ما سمي بفكر النهضة 

وعليه ). ٧٣(اإلشكاليات/ االجتماعية الحديثة إال أن ارتباطها بالعالمية والعولمة تجعل منها طليعة لطرح األسئلة 

فإن المطلوب من التجديد ومن المجدِّد هو تلبية هذه التوجهات وخدمة تلك األغراض والنوايا ليشمل تغيير القيم 

  الدينية والمعرفة التقليدية كما سبق
 

والتمركز حوله، " الهوية"ما أعادنا إلى فكر " الدفاع"هذا أعادنا إلى مربع " الخارج"غير أن األهم ربما، هو أن 

ومرة أخرى تتم إعاقة مشروع التجديد وتراجع ! فكيف سنتحدث عن التجديد ونحن مهددون في ذواتنا ووجودنا؟

  !. بفضل االستعمارالتوجهات اإلصالحية
 

لذا البد لنا مع تغّير الزمن . المقصود في الخطاب الديني هو إيصال الرسالة اإللهية إلى قلوب الناس وعقولهم

والمعطيات واالتصال الثقافي مع العالم، واختالط الحضارات، وانتشار وسائل اإلعالم الفضائية، من تغيير في 

والبد أن يخضع هذا الخطاب إلى شروط معينة في تجديده عبر احترام . سأسلوب إيصال الخطاب الديني إلى النا

وحدة األصول وثوابت العقيدة واإلقرار بالرسالة وثوابت االنتماء للحضارة اإلسالمية وعدم الخروج عّما كان عليه 

  المسلمون من الخلفاء الراشدين وإجماع العلماء
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الكثير من مصالح الناس، وينبغي تبسيط هذا الجانب وتسهيله كي يصل نحتاج ألن يراعي الخطاب الديني اليوم 

إلى القيادات السياسية، القيادت العلمية، إلى الرجال : علماً أن الخطاب الديني يوّجه إلى فئات مختلفة. إلى الناس

  . واحداًلذا أعتقد أنه من الخطأ أن نجعل هذا الخطاب. والنساء واألطفال وفي مراحل التعليم المختلفة
  
 

ان الشاب ال يستوعب شروط الجهاد وأحكامه وتوقيته وآدابه فيتجه مباشرة الى التنفيذ ويتعقبه اصحاب االفكار 

  ليست على المنهج الصحيح" جهادية"المتطرفة مما يجعله يتوجه الى منظمات 
  
 

متلقي للكالم الكبير الذي يقولونه، بالنسبة الى خطباء المساجد، نجد ان بعضاً منهم وهم قلة ال يفكرون في حجم ال

طيب، انت اذا شحنت الشباب بالعواطف فأين . فنجد انهم يذكرون قضايا جهادية ضخمة وواقع المسلمين

  سيفرغونها؟ سيذهبون الى ميادين من يقتنصون الشباب لصرفهم عن الوجهة االسالمية
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  المحتويات

  
  ٩...........................جدل الديني والسياسي: أيلول١١تجديد الخطاب الديني بعد

  ١٠/٦/٢٠٠٦ - سوري كاتب /الخطيب معتز

مع احترام األصول وثوابت العقيدةتجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية لمراعاة مصالح الناس 

........................................................................................٣٩  

  ١٣/١٢/٢٠٠٣  ضاهر شمعون تصوير :خليفة مارلين "" مكتب بيروت
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:  أيلول١١تجديد الخطاب الديني بعد 

  جدل الديني والسياسي

  ١٠/٦/٢٠٠٦ - كاتب سوري/معتز الخطيب

  المحض التقليد لكن أحيانًا، يفسد ربما التجديد

  مطلقًا إفساًدا يفسد

 للسياسة تفسيري إطار عن البحث سؤال .١

  األمريكية

 وحرب .. المفهوم سؤال ":اإلرهاب" .٢

  األفكار

  والمنشأ الباعث سؤال :اإلرهاب .٣

 والبديل المصالح سؤال :األمريكي اإلصالح .٤

  "!اإلسالمي"

  اإلسالم تحديث :األمريكي المشروع .٥

 اإلصالحية" إلى "اإلسالمية اإلصالحية" من .٦

  "األمريكية

 اإلسالميين وغير التقليديون :التجديد حّمى .٧

  !المشروع حملة

  مصائره؟ عن والسؤال "التجديد" .٨

  مصيره؟ وسؤال .. األمريكي المشروع .٩

  التجديد ربما يفسد أحيانًا، لكن التقليد المحض

  يفسد إفساًدا مطلقًا

شرعيته مـن وروده فـي      " التجديد"اكتسب تعبير   

حديث نبوي شهير، ومع ذلك شهد عبـر تاريخـه          

التباسا واشتباها أيضا، نتيجة التنازع حول شرعية       

مدلوله، وهو وإن كان في التراث اإلسالمي كاد أن         

بالمعنى الفقهي، فإنه بـدءا  " االجتهاد"يطابق مفهوم  

من بدايات القرن العشرين تحول من النص إلـى         

هج مدرسة  الخطاب، واكتسب زخمه بعد خفوت و     

اإلصالح التي نسبت لمحمد عبده رحمه اهللا والتي        

قامت على أساس الوعي بالعصر، وبالفجوة الماثلة       

بين الغرب والعـالم اإلسـالمي، وكانـت فكـرة          

والهيمنة الثقافية تقع   ) األوربي(مناهضة االستعمار   

ومع ذلك بقي مـشروع     . في القلب من انشغاالتها   

وية ولم يتحول إلـى     التجديد قاصرا على فئات نخب    

  . عمل مؤسسي واسع، فضالً عن حديث الصحافة

 ١١لكن خطاب التجديد أو اإلصالح، منذ تـاريخ         

سبتمبر شهد تحوالت مثيرة، فتحـول مـن قـرار          

داخلي، إلى مطلب خـارجي لالسـتعمار الجديـد         

ليسري بعد ذلك إلى قـرار سياسـي،        ) األمريكي(

 الدينيـة   وتلهج ألسنة النخبة الثقافيـة، والمؤسـسة      

الرسمية بالحديث عنـه، ويتحـول إلـى حـديث          

الصحافة اليومية ويدخل فيه كل االتجاهات الفكرية       

  .والدينية، ومن هم خارجها أيضا

هذا البحث يدرس كيف تحول هذا الخطـاب إلـى          

موضوع اهتمام كل الشرائح السابقة، ويحـاول أن        

 سـبتمبر مـن     ١١يفسر كيف تحول الحديث بعد      

هاب، إلى حديث عن إصالح العالم      حديث عن اإلر  

العربي، وتجديد الخطاب الديني، ليـدرس جـدل        

الداخل والخارج، ومفهوم التجديد المطلوب بحسب      

االتجاهات المطالبة به، وكيف تحول التجديد مـن        

ــى مطلــب  مطلــب لإلصــالحية اإلســالمية إل

لإلصالحية األمريكية، ومصير مشروع التجديـد      

وكذلك مصير المشروع   اإلسالمي في هذا الجدل،     

  .األمريكي، معتمدا على جدل الديني والسياسي

يعتمد البحث علـى المنطـق التحليلـي والرؤيـة          

المركبة لألحداث، ولكون الحديث يعتمد ابتداء على       
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رسم مالمح الرؤية األمريكية فقد نضطر أحيانًا إلى 

الوقوع في اللغة التقريرية، ومع ذلك فإنها لن تخلو         

وضعها في سياق غيرها، لرسم اإلطار      من تحليل ب  

  .الكلي الحاكم للرؤية

أما بخصوص المفاهيم التي تشكل زاوية مقاربـة        

الموضوع والتحليل فلن نخوض في رسم جوهرها،       

والجدل في ذاتها، وخصوصا العنف واإلرهـاب،       

ألن ذلك سيخرج بنا عن وجهة البحـث، وحـين          

رائي فنستخدمه بشكل إج" اإلصالحي"نستخدم تعبير 

ال قيمي، لوصف تلـك الممارسـات التـي تـتم،           

  .اإليجابي منها والسلبي

وفيما يخص ثنائية اإلسالم والغـرب، فهـي وإن         

كانت مغلوطـة، لكـن ذلـك ال ينفـي وجودهـا            

واستعماالتها، والمبرر لهـذا االسـتعمال هـو أن         

 ال تكاد تفرق بـين      - واألمريكية تحديدا  -السياسة  

عمليا، ألن المنطق السياسي    " المسلمين"و  " اإلسالم"

غير معني كثيرا بالناحية التجريدية المعرفية فهـو        

  . معني بما هو عملي

واألهم هنا أنه ال يمكننا الحـديث عـن مـصطلح           

أو غيـر   " إصالح"أم  " تجديد"أمريكي محدد سواء    

هـو األكثـر، وهـذا    " اإلصـالح "ذلك، ويبدو أن  

ي والديني  اإلرباك سرى إلى الخطاب العربي الثقاف     

" مصطلحات"والرسمي، فال يمكن الحديث فيه عن       

محدودة بحد، فالسياسي مثالً تارة يعبر باإلصالح،       

وأخرى بالتطوير، وثالثة بالتجديد، والديني وجد في     

مفردة لها شرعيتها النصية فألح عليهـا،       " التجديد"

هذا اإلرباك أوقـع    . واألمر نفسه سرى إلى الثقافي    

حديد المصطلح، ولـذلك هـو      البحث في مشكلة ت   

سيتعامل مع هذا بناء على المعنى العام في الرغبة         

في االرتقاء إلى مستوى العصر واستلهام الـروح        

كمـا  . اإلسالمية، وهو ما قامت به إصالحية عبده      

أن الربط بين اإلصالحية األمريكية واإلصـالحية       

اإلسالمية يتم ضمن إطار درس رد الفعل، ومـن         

  ".ستعماراال"زاوية وجود 

وبما أن البحث يركز على جدل الديني والـسياسي         

فإن التحليل يستعين بالتحليلين المعرفي والسياسي،      

  .ويتردد بينهما

سؤال البحث عن إطار تفسيري للسياسة . ١

  األمريكية

تجديـد الخطـاب    "ربما يثير عنوان البحـث      

 بعض  - بمفرده   -"  سبتمبر ١١اإلسالمي بعد   

لحديث عن جهود التجديد    الغموض، فهل سيتم ا   

 سبتمبر، أم عن خطاب التجديد؟ ولماذا       ١١بعد  

؟ وهل هي مجرد تأريخ كغيرهـا   " سبتمبر ١١"

من التواريخ التـي يمكـن أن تـستخدم فـي           

تقـويم  "التحقيب التاريخي لقضية ما؟ أو أنها       

كما سبق لي ولغيري وسـمها؟ وهـل        " جديد

 -" مـا البعـد   " مرحلة الـ    -يمكن اعتبارها   

ة حاسمة تغير كل شيء بعدها عما كـان         لحظ

 - بما هي مرحلـة      -عليه قبلها؛ بحيث تُلحق     

مـا  "بسلسلة المفاهيم الكبرى التي وسمت بالـ       

ما بعد الحداثة، ما بعد االشتراكية، ما       " (بعدية

  ).١(؟..)بعد 

هنـا بعيـدا عـن أي       "  سـبتمبر  ١١"يأتي تحديد   

ية، انحيازات، وخارج التفكير بالخصوصية والغرب    

والما بعدية، فهو مجرد تأريخ بيـوم شـهد حـدثًا           

، وعالميته ليست نابعة من كونه أمريكيـا،        "عالميا"

بل ألنه استهدف رمـوزا مركزيـة فـي النظـام           

االقتصادي العالمي، ولكون العـالم شـهد بعـده         
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متغيرات سياسية واقتـصادية وقانونيـة وثقافيـة،     

  .كاودينية أيضا، كان المهيمن فيها أمري

تنوعت زوايا مقاربة الحدث، وتفسيراته، من الديني 

النفـسي،  -والسياسي، إلى الحـضاري، والثقـافي     

والبنائي، لتخرج بنتائج مختلفة تتفاوت من كونـه        

  ا عليها   " للحداثة"عداءإلـى كـون تنظـيم      .. ورد

وليد الحداثة السياسية، وتعبيراته ومفرداته     " القاعدة"

  ). ٢!(المشروع الحداثيوتحوالته قادمة من رحم 

الديني طاغيا في تحليـل     -لكن يبدو الملمح الثقافي   

الحدث ورمزيته، على األقل في الرؤية الغربيـة،        

الفاشـية  "وتحديدا األمريكية، من بدء الحديث عن       

اإلرهـاب  "و" األصولية اإلسـالمية  "و  " اإلسالمية

: مرورا بالسؤال األمريكـي العـريض     " اإلسالمي

الذي يحيل المسألة إلـى عـداوة       " وننا؟لماذا يكره "

كما عبر جورج بوش االبن مـرارا،       " للعالم الحر "

نـشر  " بالممارسـات األمريكيـة حـول        اَوانتهاء

 ) ٣"(الديمقراطية في البلدان العربيـة واإلسـالمية      

المسلمين ثقافيا ليكونوا ديمقـراطيين، و       " تأهيل"و

 منـاهج التعلـيم لنـشر ثقافـة التـسامح         " تغيير"

  ). ٤(والحرية

طغيان الملمح الثقافي ربما يكـون نتيجـة سـيادة          

المنظور الثقافي في التحليل الـسياسي فـي ظـل          

صـراع  "العولمة والحـديث عمـا سـمي بــ          

بحيث يتم التركيز على دور األفكـار       " الحضارات

والقيم فـي التفـاعالت االجتماعيـة والـسياسية         

 فـي   واالقتصادية، وعندما قويت الكتابات الغربية    

اهتمامها بالقيم واألفكار وتأثيرهما علـى الـسلوك        

  ).٥(السياسي، صارت الغلبة لهذا المنظور

-وخطابه الـديني  " تنظيم القاعدة " ومع ممارسات   

اليهـود  "من  " الكفرة"السياسي المشبع بالعنف ضد     

حتميـة الـصراع بـين      "وحديثه عن   " والصليبيين

الميـة،  تحول اإلسالم إلى مشكلة ع  " اإليمان والكفر 

 ليـشمل   – تفسيرا وتوظيفًا    -واتسع الصراع عليه    

كل التوجهات اإلسالمية وغير اإلسالمية، المتفقـة       

والمختلفة مع القاعدة، واألنظمة السياسية العربية،      

والغرب وخصوصا أمريكا صاحبة مأساة سبتمبر،      

مصائر اإلسالم التي كانت موضع نزال      "بمعنى أن   

 العربية واإلسالمية صار    بين اإلسالميين واألنظمة  

 كـل مـن   -أو يحاول ذلـك  –يشارك في تحديدها    

يعتبرون أنفسهم متضررين من المتشددين المسلمين    

  ).٦"(في العالم

 بمنظور  -" مشروعية"بذلك أوجدت أحداث سبتمبر     

اإلرهــاب "األكبــر مــن " المتــضرر"أمريكــا؛ 

 للحديث عن التغيير واإلصالح، علـى       –"اإلسالمي

 بما فيها القوة    –لفة، وبأدوات مختلفة    مستويات مخت 

 ومـن ضـمن     –العسكرية في أفغانستان والعراق     

نشر الديمقراطية فـي    ": مشروع التغيير هذا كان   

تجديـد الخطـاب    "و" البلدان العربية واإلسـالمية   

 وتغييـر منـاهج     – اإلسالمي تحديـًدا     -" الديني

التعليم، ومالحقة الجمعيات الخيرية، تحت عنوان      

الذي صكته لهذا المشروع    "  على اإلرهاب  الحرب"

  . – زمانًا ومكانًا ومفهوًما -الطويل غير المحدود 

فـي  " حرب صليبية "الخطاب األمريكي بدأ بإعالن     

خطبة ممهدة لحربه على أفغانستان، أثارت الكثير       

من اللغط في العالم، لتفتح باب التأويالت واسـعا،         

مريكي، ومـع   للفعل األ " الدينية"وتذكي التفسيرات   

كون بوش االبن تراجع عنها الحقًا، فإنهـا بقيـت          

تعكس معتقده بنظر الكثيرين في العالم      " زلة لسان "
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اإلسالمي، ليتم استعادتها عنوانًـا للحـرب علـى         

" الحرب على اإلرهـاب   "شعار  ). ٧(العراق أيضا 

، "الحـرب الـصليبية   "غير المحدود بحد، ومقولة     

ـ "والحديث عن    والممارسـات  " المياإلرهاب اإلس

األمريكية التي طالبت بتجديـد الخطـاب الـديني         

 والحديث عـن    ،)اإلسالمية(وتغيير المناهج الدينية    

النزعة اإليمانية لـدى بـوش وفريـق إدارتـه          

، كل ذلك حمل على االطمئنـان لهـذا         )٨(اليميني

الحرب علـى   "العقدي، وجعل من    -التفسير الديني 

  ).٩(فسهحرًبا على اإلسالم ن" اإلرهاب

كـى  ذوإذا كان ارتباط المنظور الثقافي بالعولمة أ      

االهتمام بدور الخطاب الـديني، ليـصبح تحليـل         

الخطاب الديني حقالً معرفياً أصـيالً فـي مجـال          

 سبتمبر وخطـاب    ١١العلوم السياسية، فإن حادث     

القاعدة والخطاب األمريكي المتمركـزين حـول       

، )شـر /يرخ(و) كفر/إيمان(ثنائيات حدية تبسيطية    

اإلسـالم  (والممارسة األمريكية، أعـادت الـدين       

إلى جوهر الصراع، وأنعـشت المخيلـة       ) تحديدا

، الـذي   "التهديد اإلسـالمي  "الغربية المشبعة بفوبيا    

نوعا من التقهقر والعـودة إلـى أزمنـة         "يمثل لها   

، باالتكاء على رمزية الحدث البالغـة       )١٠"(غابرة

ومـع مـصير    . صوروإيحاءاته المساندة لذلك الت   

الحرب علـى   "في جوهر   " الخطاب الديني /اإلسالم"

 ٢٠٠١ سـبتمبر    ٢٠بدأ الحديث مـن     ،  "اإلرهاب

من " استنقاذ اإلسالم "على لسان بوش وغيره عن      

م إلـى   ٢٠٠٢خاطفيه، ليصل في منتصف سـنة       

وقائمـة  " تجديـد الخطـاب الـديني     "الحديث عن   

التعليم المطالبات األمريكية التي منها تغيير مناهج       

  .الديني

، "تجديد الخطـاب الـديني    "الحديث األمريكي عن    

، المتـزامن مـع     "تغيير مناهج التعلـيم الـديني     "و

االحتالل العسكري ألفغانستان والعراق، الذي اتخذ      

أعاد مـن جديـد جـدل       " الحرب الصليبية "عنوان  

مصطلحا ومفهوما ومشروعا، لنشهد سيالً     " التجديد"

، والندوات والمؤتمرات   )١١(من الكتابات الصحفية  

وليشترك فيهـا   )  ١٢"(تجديد الخطاب الديني  "حول  

 إلـى   - بالمقابل   -كل االتجاهات الفكرية؛ ما أدى      

   .لسيد قطب" اإلسالم األمريكي"استعادة تعبير 

هذه األحداث أوجدت الكثير من التعقيدات والجدل       

 الخارجي، وعلى مـستويات     –الداخلي، والداخلي   

ويحتـاج  . يني، سياسي، معرفي، ثقـافي    د: مختلفة

النظر فيها وفض االشتباك بينهـا إلـى مقاربـات          

مختلفة لشدة تعقيدها، وإرباكها وسيطرة اإلجابـات       

وما يهمنا هنا هـو سـؤال       . البسيطة على أسئلتها  

حـن   فن .التجديد الديني واإلشكاالت التي تحيط به     

د إزاء ظاهرة فريدة تاريخيا؛ إذ تحول سؤال التجدي       

اإلصالحية "الديني من مطلب داخلي تجسد على يد        

من االصطدام باالستعمار، وعلى أساس     " اإلسالمية

االشتباك مع العصر على قاعدة اإلحساس بحركـة        

التاريخ، ووعيا بالفجوات الماثلـة فـي المعرفـة         

لالستعمار الجديد ليغدو   " مطلب"الدينية، تحول إلى    

   ا أيديولوجيسبتمبر  ١١ا بعد   خطاب التجديد إرغام 

وحسابات األمن القومي األمريكي    " اإلرهاب"يشكل  

   .زاوية مقاربته

هذا التحول المثير، يفتح الجدل واسعا حول أسـئلة         

متعددة يمكن أن تثار أيـضا بخـصوص تحـول          

من ضـمن   . الديمقراطية إلى إرغام خارجي أيضا    

هل يمكن أن يكون سؤال التغيير والتجديد       : األسئلة

 بإرادة السياسي؟ وما آثار تحول السؤال إلـى     رهنًا
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مطلب خارجي، والخارج هنـا هـو االسـتعمار         

الجديد؟ والسؤال المركزي الذي دفع إلـى طـرح         

مطلب التغيير السياسي والتجديد الديني هو منـشأ        

اإلرهاب، وما عالقته بالدين والـسياسة الداخليـة        

والخارجية؟ وأي انعكاسـات سـتكون للمطلـب        

على مشروع التجديد اإلسـالمي؟ ومـا       األمريكي  

مصير مصطلح التجديد حين يتحول إلـى عنـوان         

لفعاليات حكوميـة متعـددة، ومؤسـسات دينيـة         

؟ بل حـين يتحـول مناهـضو الخطـاب       "رسمية"

اإلسالمي إلى حملة لـواء التجديـد، ومهمـومين         

بمشروعه؟ وما مفهوم التجديد في خطاب هـؤالء        

يد في ظل االحتالل    جميعا؟ وهل يمكن أن يتم التجد     

والتهديد العسكري وفقدان األمن واالستقرار؟ ثم ما       

ــسياسي؟   ــالتغيير ال ــديني ب ــد ال ــة التجدي   عالق

أسئلة كثيرة يمكن أن تثار هنا، سـيحاول البحـث          

مقاربة بعضها من خالل درس الجدل بين السياسي        

والديني، وإلى أي مدى يعوق الـسياسي الـديني         

  .ض السياسيةويلونه بالمصالح واألغرا

وحرب .. سؤال المفهوم ": اإلرهاب. "٢

  األفكار

ولّد مـا   " إرهابا" بوصفه   - سبتمبر   ١١شكّل حدث   

 منعطفًـا أساسـيا     -" الحرب على اإلرهاب  "سمي  

وتحوالً جذريا لنوعية الخطاب والممارسـة فـي        

السياسة الخارجية األميركية، واألخطر من ذلك أن       

 كيان غير معترف به فـي       هذا التحدي قد أتى من    

كل من القاموسين الـسياسي والدبلوماسـي علـى        

ومقاربة السلوك األمريكـي فـي      . الصعيد العالمي 

حربه المعلنة من منظور ديني، يبـدو مريحـا إذ          

حرب "يمكن تفسير الممارسات األمريكية على أنها       

وهو ما مال إليه الكثيرون، خصوصا " على اإلسالم 

افقة أو المتعاطفة مع توجهـات      من التيارات المتو  

غير أن هذه الممارسة المتشعبة والمربكة      ". القاعدة"

أحيانًا في وضعها ضمن إطار تفسيري كلي يمكن        

مقاربتها من زاوية بالغة األهميـة وهـي زاويـة          

المفاهيم لمحاولة اإلمساك بالرؤية الموجهة لهـذه       

السياسات وتقلباتها في مراحلهـا المتعاقبـة منـذ         

  .دث وحتى اآلنالح

المأساة الذي انفلت مـن     /إنه ما من شك أن الحدث     

محيطه ليصبح كونيا بفعل عوامل كثيـرة، جعـل         

أبعاده الرمزية والعاطفية والـسياسية والقانونيـة       

والثقافية واالقتصادية لها وزنها في تحديد توجهات       

المستقبل، وإعادة صياغة العالم من جديد في نظام        

 لكن الشيء الثابت فيـه هـو         سبتمبر، ١١ما بعد   

ــرى   ــرة أخـ ــة مـ ــة األمريكيـ   .الهيمنـ

هذه الشحنة االنفعالية وما ولَّدته من شظايا أفعـال         

على الصعيد الدولي سـبقها وأعقبهـا وصـاحبها         

ــورة  ــة أحــدثت ث شــعارات وحمــالت إعالمي

اختلطت فيها السياسة بالثقافة والدين؛     )١٣(مفاهيمية

كزية تجـب   ما يجعل من قضية المفاهيم قضية مر      

مساءلتها واستثارة مكنوناتها وكيف يمكن لأللفـاظ       

أن تُكيف لتستوعب المصالح وتغيراتهـا، وكيـف        

عقديـة لألحـداث    / أمكن استثارة أبعـاد دينيـة       

  ...).صليبية، اإلرهاب، العدالة، الحرية (والكلمات 

غير أن المفهوم المركزي الذي يصلح للمقاربة من        

، والذي  )اإلرهاب(ث نفسه   زاويته هو ما ولّده الحد    

سوغ انطالق الحرب عليه، والتي كانت عنوانًا لكل        

الممارسات األمريكية بـدءا مـن الحـرب علـى          

أفغانستان والعراق وصوالً إلى نشر الديمقراطيـة       

هـذا  . وتجديد الخطاب الديني وتغييـر المنـاهج      

المفهوم غير المحدود، والمرن لدرجـة زاد فيهـا         
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بأكثر ممـا يحتمـل     " المصطلح"الخلط حتى تحمل    

معناه، األمر الذي جعل من اإلشكالية تتخطى حدود       

الديني والثقافي والسياسي، إلى الوطني والقـومي       

والعقدي حين يشمل اإلرهاب كل فعـل إسـالمي         

خاصة، وفلسطيني مقـاوِم دفاعـا عـن الـنفس          

  . واألرض

هذا سيـضعنا مـرة     " اإلرهاب"لكن سؤال مفهوم    

د يصعب معالجتـه مـن منظـور        أخرى أمام تعقي  

فقط، وفي هذا السياق نفهم جيـدا      ) مفهومي(فكري  

مـن   ( ديفيد فـروم وريتـشارد بيـرل       معنى قول 

وهذا ليس  ، ليست كلماتنا مقنعة  ): "المحافظين الجدد 

فقط ألن السكان في الشرق األوسط ال يصدقون ما         

ال نتفـق علـى     ، نحن وهم ، لكن أيضاً ألننا  ، نقوله

. ت التي تـشكل قاموسـنا األخالقـي       معنى الكلما 

، مثالً، فاألميركان وأهل الشرق األوسط قد يوافقون     

لكننا ال  . على أن من الخطأ قتل حياة إنسانية بريئة       

). ١٤"(ومن ليس هـو   " البريء"نتفق على من هو     

فالكالم يحيل إلى افتراق في الكونين المفهـوميين        

صـراع  "صادر عن أسباب أشد تعقيداً من فكـرة         

  . أو العداء لإلسالم" حضاراتال

وفـضاءاتها  " الحرب على اإلرهاب  "إن النظر إلى    

، والـسياسي   )االسـتعمار (المتعددة، من العسكري    

، إلـى الـديني     )تغيير األنظمة ونشر الديمقراطية   (

، )المحافظون الجدد يطالبون بالتجديد اإلسـالمي     (

يفـرض  ) : تغيير المنـاهج ومفرداتـه    (والثقافي  

ا برؤية مركبة ال يكفي فيها النظر في        التعامل معه 

ومتطلباته فقط، بل   " األمن القومي األمريكي  "حدود  

التهديـد  " مـن اسـتعادة عقيـدة        - أيضا   -ال بد   

الكامنة مسبقًا في مخيلة الـرأي العـام        " اإلسالمي

األمريكي والغربي والمتشخصة في أحداث سبتمبر      

وخطاب القاعدة، وفي تهديد وصـول الحركـات        

المية إلى الـسلطة، وكـذلك حـضور حلـم          اإلس

المزدوج المقاصـد فـي     "اإلمبراطورية األمريكية   

يبسط الـسيطرة علـى أرضـه       : الشرق األوسط 

باعتبارها قلب العالم من بداية التـاريخ وحتـى         (

ويمد يده إلى مكـامن البتـرول تحتهـا         ) حاضره

باعتبارها محرك التقدم المـضمون حتـى هـذه         (

   ).١٥)" (اللحظة

مـن  " الحرب على اإلرهاب  "حينما تحولت   وحتى  

نيويورك إلى كابول، ثم من كابول إلـى بغـداد،          

كانت هناك أحوال إنسانية، وصراعات سياسـية،       "

ومطالب إمبراطورية، وضرورات بترولية، ولوازم 

تقـف وراء الـسياسة األمريكيـة       ) ١٦"(انتخابية

  .وحربها

ومن ضمن هذه الرؤية المركبة تبـدو الواليـات         

معنيـة  ، "المحـافظين الجـدد   "وال سيما   ، حدةالمت

أو ، بالموضوع األيديولوجي تغييراً لمناهج تعلـيم     

حضاً على تأويل أشد عصرية للدين فـي البلـدان          

أو نشراً وتعميماً لمنتوج أميركا الثقافي،      ، اإلسالمية

أمن إسرائيل التي تشكل ثابتـة      " عقيدة"فضالً عن   

النظـر عـن    من ثوابت السياسة األمريكية بغض      

  ). ١٧(اإلدارة الحاكمة في البيت األبيض

 بمفهومه  –" الحرب على اإلرهاب  "وعلى هذا، فـ    

حرب " اتسع ليشمل    –) ١٨"(التقليدي"الواسع وغير   

بناء على التشخيص األمريكي للعنف     ) ١٩"(األفكار

وأسباب توليده، ومـن ثـم      " اإلسالمي"واإلرهاب  

 الخطـاب   تجديد"وسائل مكافحته التي تنوعت من      

والضغط على بعض المؤسـسات الدينيـة       " الديني

إلى تغيير المناهج وإقامـة المحطـات       ) كاألزهر(

  ).٢٠(اإلعالمية لنشر خطابها مباشرة
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  سؤال الباعث والمنشأ: اإلرهاب. ٣

وتعقيداته يشكل أنموذجا   " اإلرهاب"إن سؤال مفهوم    

لمقاربة األزمة البالغة التعقيد بين الغرب والـشرق        

اإلسالم (سالمي تحديدا، أو ما يعبر عنه بثنائية        اإل

حين تستحيل األزمة إلـى العمـق فـي         ) والغرب

االفتراق بين فضاءين مفهوميين كونيين يـشتمالن       

اإلرهـاب،  (على الكثير من المفـاهيم المفترقـة        

تنتمي إلى  ...) االحتالل، الحرية، العدل، التسامح     

يم وتعلـن   وحين تفترق المفاه  . قاموسين أخالقيين 

حرب األفكار هنا، يكون من الطبيعي االفتراق في        

ما : سؤال يتصل اتصاالً وثيقًا بسؤال المفاهيم، وهو

. الباعث على اإلرهاب؟ وما دوافعه؟ وكيف نشأ؟        

. اإلرهاب ليس عفويا أبدا والمرء ال يخلق إرهابيا       

" ثمرة مـرة  "هو  " اإلرهاب"، و "يصبح إرهابيا "إنه  

  لكن ما هي؟ . تلظواهر ومسارا

" االنفعـال "يعني إدراك آليات العمـل، و     " الفهم"إن  

الذي تلبس بردود الفعل تجاه الحدث حجب كثيـرا         

من إمكانات فهم آليات الفعل نفسه فضالً عـن أن          

اختالف المفهوم وحدوده وأخالقياته فـي ضـوء        

مجمل العالقة المأزومـة تاريخيـا بـين الغـرب          

ات رمزية الفعل نفـسه     والشرق اإلسالمي والتباس  

هل هو رد سياسـي؟ أو دينـي؟ أو نفـسي؟ أو            (

: لم تكن تسمح بغير التفكيـر باتجـاه       ) حضاري؟

"! إنهم يستهدفون العالم الحر   "، و   "لماذا يكرهوننا؟ "

هذا السؤال والجواب الذي مثَّل ما يشبه رأيا عاما         

" فهم"غربيا لم يكن يقدر على الفكاك من الربط بين          

منه، بمعنى عـدم القـدرة      " الموقف"، وبين   الحدث

على الفصل بين ما هو إجرائي ومـا هـو قيمـي       

ــة ــسود مقول ــصفح : لت ــي ال ــم يعن   . إن الفه

انتهيـا إلـى إحالـة      ) السؤال والجواب (ثم إنهما   

إسالمي وعربي ما يعني    " شأن داخلي "المشكلة إلى   

استبطان نزاهة وطهارة الذات الغربيـة مـن أي         

ت الفعل، وهو ما يعكسه الـسؤال       شبهة تجاه مسببا  

لمـاذا يكرهوننـا؟ هـذا      : المفعم بالبراءة الساذجة  

االعتقاد المستبطن والتحليل المنبني عليه هو ما ولّد 

االعتداءات الكثيرة التـي وقعـت علـى المـسلم          

ــي  ــنس(والعربـــ ـــ الجـــ   ).بألـــ

أيـديولوجيا  "في سؤال الكراهية هذا الذي يفـسر        

يـر مـن مالمـح      يكمن تفسير جزء كب   " اإلرهاب

السلوك األمريكي تجاه المسلمين والعرب، فالرئيس      

إن : "فيقـول " الحالة اإلرهابيـة  "األمريكي يوصف   

الذين يغذون الكراهية يريدون أن يوجدوا انـشقاقًا        

وعندما يذهب إرهـابيون    ... بين الشرق والغرب    

في مهمات انتحارية وقتل، فهم يشوهون التعـاليم        

فطموحهم الحقيقي  . سالم نفسه األخالقية السامية لإل  

هو أن يسيطروا ويتحكموا ويعيدوا قولبة مجتمعات       

إننـا سنـستخدم    ". "بأكملها وفق صورتهم القاسية   

نفوذنا ومثاليتنا الستبدال الكراهيات القديمة بآمـال       

  ). ٢١"(جديـــدة عبـــر الـــشرق األوســـط

هذه الكراهية للغـرب، وألمريكـا تحديـدا، تـم          

محـضن  "مريكية بفكـرة    تشخيصها في الرؤية األ   

) موطنًــا(إذ تغــدو البيئــة العربيــة " اإلرهــاب

محضنًا لهذا اإلرهـاب الـذي      ) فكرا(واإلسالمية  

بتعبيـر  –" التعاليم األخالقية السامية لإلسالم   "يشوه  

تقليـد اإلسـالم فـي التـسامح        " أو يشوه    -بوش

  ).٢٢(-بتعبير ولفويتر–" واالعتدال

 لإلرهـاب    ويمكن تلخيص التشخيص األمريكـي    

إن العالم اإلسالمي تلم بـه      : "جوزف ليبرمان بقول  

ظروف سياسية واقتصادية وثقافية أدت على مدى       

الجيل المنصرم إلى تقليص الحرية وزادت العزلة،       
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وانطـوت  . والقمع، والغضب المعادي لألميركيين   

تلك على عدم التكافؤ في المداخيل، وعزلة سياسية        

والقليـل مـن    .. ،  وبلقنـة ثقافيـة   ..واقتصادية،  

 التي يمكـن مـن      - هذا إذا وجدت     -الديمقراطية  

وفي هذا المستنقع تعـاظم     . خاللها حل الصراعات  

.  إذ لم يتنام هذا فـي فـراغ        -اإلرهاب اإلسالمي   

ونحن في أميركا نمثل هدفه المفضل، ال ألننا دولة         

كبرى وقوية فقط، بل ألن قيمنا التي نعز، وهـي          

ح والديمقراطية تمثل القيم    الحرية والفرص والتسام  

  ). ٢٣"(النقيـــــــــضة لهـــــــــا

داخلية بنيوية، وهي متعددة    : فمشكلة اإلرهاب إذن  

سياسية، واقتصادية، وثقافية وهـذا مـا       : األسباب

لتربيـة المتطـرفين    "يجعل منهـا بيئـة خـصبة        

، ولذلك محاربة اإلرهاب ستكون على      "واإلرهابيين

هذه المـستويات جميعـا باإلصـالح الـسياسي         

وهنا يأتي الحـديث    ). ٢٤(والتعليمي واالقتصادي 

عن الديمقراطية، والحريـة، واإلصـالح الـديني        

لبناء ثقافة تعلم التـسامح وتتقبـل       ) ٢٥(والتعليمي

فالعـالم  "اآلخر، وتنهي حالة الكراهية والتطرف،      

  ". الديمقراطي هو عالم مسالم أكثر

القضاء على الطموح   "يستهدفون  " اإلرهابيين"وألن  

يجب أن تشن هذه الحـرب      "،  "ى الحرية والسالم  إل

". بصورة مشددة أكثر في العالم اإلسالمي بالـذات       

ألمريكا في  " مصلحة ذاتية "وهذا كله يأتي في إطار      

اسـتراتيجية األمـن    "تحقيق ذلك وهو ما تؤكـده       

تتجسد المـصلحة   ). ٢٦"(القومي للواليات المتحدة  

ألنظمـة  الهوة المتزايدة بين العديد مـن ا      "في أن   

اإلسالمية ومواطنيها قد تعطّل قدرة تلك الحكومات       

في التعاون حول قضايا ذات أهمية حيوية بالنسبة        

هذه الضغوطات الداخلية سوف    . للواليات المتحدة 

تحد كثيراً من قدرة العديـد مـن أنظمـة العـالم            

اإلسالمي على توفير العون، أو حتى الموافقة على        

 إلى مكافحة اإلرهاب أو     الجهود األمريكية الرامية  

  ).٢٧"(التعامل مع انتشار أسلحة الدمار الشامل

سؤال المصالح والبديل : اإلصالح األمريكي. ٤

  "!اإلسالمي"

هذه الرؤية األمريكية المصرح بها في خطابـات        

أمريكية عديدة تعني أن السياسة األمريكية شـهدت        

 سـبتمبر، فقبلـه كانـت       ١١تحوالً جوهريا بعـد     

ها ترك الشأن الـداخلي لألنظمـة الحاكمـة         سياست

مقابل تأمين مصالحها الحيويـة     ) الصديقة والعدوة (

في المنطقة، وإبعاد شبح وصول اإلسالميين إلـى        

السلطة الذين يشكلون تهديـدا مؤكـدا للمـصالح         

األمريكية، وبعده تحولت السياسة األمريكية إلـى       

 التوغل في البنى الداخليـة للمجتمعـات العربيـة        

". المولّد األساس لإلرهـاب   "واإلسالمية باعتبارها   

هذا التحول سيثير الكثير مـن اإلشـكاليات التـي          

تحتاج إلى بحث، ألنه سيتجاوز قـضايا الـسيادة         

والخصوصيات الثقافية والدينية، وسيعيد فتح ملف      

عالقتها مع اإلسالميين الذي شكلوا علـى الـدوام         

" تاتورياتالـديك "الذي دفعها إلـى دعـم       " البعبع"

الحاكمة، فهم ال يزالون يشكلون نـبض الـشارع         

والبديل الذي من المؤكد أنه ستأتي به الديمقراطية        

فـضالً عـن اإلشـكاليات      . األمريكية إلى السلطة  

البنيوية في قضية الديمقراطية واإلصـالح وهـي        

  يمكن أن تأتي من الخارج؟

 تحدث بصراحة عـن     ريتشارد هاس المهم هنا أن    

لمخاوف، حين تكلم على إنهاء ما أسماه    بعض هذه ا  

فـي بعـض    : "، حين قـال   "االستثناء الديمقراطي "
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األحيان، تجنّبت الواليات المتحدة النظر بتعمق في       

األعمال الداخلية للبلدان لصالح تأمين دفق متواصل   

من النفط، ولكبح التوسـع الـسوفياتي والعراقـي         

ـ       النزاع واإليراني، وللتعامل مع القضايا المتصلة ب

 اإلسرائيلي، ومقاومة الشيوعية في شرق      -العربي  

آسيا، أو تأمين حق الحصول على القواعد لقواتنـا         

االسـتثناء  "واآلن هي تلغي حالة     ). ٢٨"(العسكرية

 - كما يصرح    – لمصلحة ذاتية أيضا     "الديمقراطي

  .من مركزه" محاربة اإلرهاب"وهي 

 التحرك المفـاجئ نحـو    "يدرك أن   " هاس"بل إن   

االنتخابات الحـرة فـي البلـدان ذات األكثريـة          

. اإلسالمية قد يأتي باألحزاب اإلسالمية إلى الحكم      

 ال يكمـن فـي كـون        - كما يـرى   –لكن السبب   

األحزاب اإلسالمية تتمتع بثقة السكان الساحقة، بل       

ألنها في الغالب المعارضة المنظمة الوحيدة للحالة       

ن الناس غيـر    الراهنة التي تجدها أعداد متزايدة م     

لكن ال يبدو أن هذا الرأي محسوم لـدى         ". مقبولة

اإلدارة األمريكية خصوصا أنه صادر قبل احتالل       

حيث ظهر فيها الوزن اإلسالمي الـشيعي        (العراق

وال يخفى أن الحركات    ) ٢٩ ()المتمثل بالمرجعية 

اإلسالمية حققت تقدماً سياسياً في أكثر من بلد في         

يرة، وفي هذا السياق يمكن لنا      السنوات الثالثة األخ  

والتي "  سبتمبر ١١ما بعد   "قراءة محاور اهتمامات    

العالقـة بـين اإلسـالم      "نشط فيها الحديث عـن      

وتفنيد مقولة صدام الحضارات، وبـشكل      " والغرب

و " الحوار األمريكي اإلسالمي  "أخص الحديث عن    

دور الجماعات اإلسالمية في اإلصالح الـسياسي       "

وهو ما يمكن قراءته في     ) ٣٠"(سطفي الشرق األو  

ضوء التوجهات األمريكية الجديدة على أنه محاولة       

للتعرف عن قرب على ما طرأ من تغيير في أفكار          

تـم  (اإلسالميين بخصوص القـضايا اإلشـكالية       

اإللحاح على مسألة مـوقفهم مـن الديمقراطيـة         

، واختبار مدى إمكانية    )والمرأة في مؤتمر الكويت   

لحها فيما لو حملتهم الديمقراطية إلى      صيانتهم لمصا 

السلطة، بل إن هذا العنوان األخير قرئ على أنـه          

). ٣١("بحث أمريكي عن شريك إسالمي معتـدل      "

خصوصا وأن قـسما مـن األوسـاط األكاديميـة          

ال "األميركية أصبح ال يتردد في التأكيد على أنـه          

يمكن قيام أنظمة ديموقراطية فـي المنطقـة دون         

  ).٣٢("سالميينإشراك اإل

غير أن هذه القناعة تعيد فتح كثير مـن األسـئلة           

اإلشكالية، وتضعنا في قلب إشكالية العنف ومولّداته 

وشرعية األنظمة القائمـة وحـسابات المـصالح        

الغربية واألمريكية، والعالقة بين اإلسالم والغرب،      

. ما ينذر بتوتر كبير وإعادة بناء المنطقة وحساباتها       

ممكن لمناقـشة التحـوالت الـسياسية       فليس من ال  

المطلوبة في المنطقة أن تتقدم دون أن تجيب على         

هل هناك خطر إسالمي حقيقي يقفل بـاب        : سؤال

وهل من  الديمقراطية ويهدد أي تحول ديمقراطي؟      

الممكن تصور تحول نحو الديمقراطيـة ال يتبعـه         

علـى الحكـم،    " المتطرفة"تسلط للقوى اإلسالمية    

يتـرجم بالـضرورة بإهـدار حقـوق        وبالتالي ال   

وحريات األفراد وبعودة منتصرة لـنظم اسـتبداد        

دينية أكثر قسوة من نظم االستبداد القائمـة شـبه          

العلمانية؟ وهل يمكن إنكار أن العنف االسـتثنائي        

الذي أظهرته بعض الحركات اإلسالمية المتطرفة      

 وال تزال تظهره بشدة تجاه الغرب بشكل خاص         -

دفع هذه الدول إلى تبني النظم المستبدة  هو الذي ي-

والتمسك بمبدأ الوصاية على المنطقة التي تـشكل        

كما (بؤرة مصالح استراتيجية كبيرة ومعترف بها؟       
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  ).يحلـــو لألنظمـــة االســـتبداية تـــصويره

وبعـضها  (إن إعادة فتح هذه األسئلة والتفكير فيها        

مسلّمات قامت عليه توازنات العالقة بـين الـدول         

يعيد النظر فـي    ) قراطية واألنظمة االستبدادية  الديم

" العنـف "األنظمة القائمة أساسـا علـى       " شرعية"

المفترض من اإلسالميين، فمـن خـالل التلـويح         

 سعت األنظمة إلى تخليد نفـسها       بالبعبع اإلسالمي 

وتأبيد زعاماتها وإضفاء شـرعية ثانويـة عليهـا         

بررت الحفاظ على سياسـاتها القمعيـة التقليديـة         

وعوضتها عن االفتقار للشرعية السياسية المستمدة      

  ).٣٣(من القبول والموافقة الشعبية

جملة هذه اإلشكاليات التي تواجه األمريكيين فـي        

فضالً عـن   " إصالح العالم العربي  "مشروعهم لـ   

التي أسفر عنهـا الـدرس العراقـي        " اكتشافاتهم"

فالبعث لم يفلح في علمنة المجتمـع، والنخـب         (

 عقّدت المشروع، وربما شـكّل      )ية تراجعت التحديث

تعليمـي  ( إصالح ثقـافي     هذا مدخالً للحديث عن   

 لحل هـذه اإلشـكاليات بإعـادة تـشكيل          )وديني

وصياغة مواطن التوتر بين الغـرب واإلسـالم،        

وهذا . واجتثاث جذور الكراهية التي تولّد اإلرهاب     

بالتأكيد يشتمل على األيديولوجي والمصلحي، وبدا      

لك مقاربة أمريكية لحل اإلشـكاليات مـن        أن هنا 

زاوية فض االشتباك بين المصالح والمعتقدات عن       

، هـذا   "شريك إسالمي معتـدل    "طريق البحث عن  

الفصل يمكن أن ينشئ عالقة متوازنـة وتـضمن         

تحقيق المصالح، في الرؤية األمريكية، ولذلك تـم        

اإللحاح على استبعاد القضايا المركزية في السياسة       

إسـرائيل،  (يكية وإقفال باب النقاش حولهـا       األمر

، وهذا طُرح أيضا مـن قبـل بعـض          ..)العراق  

وهي مقاربة ترى أن تلك العالقة      ). ٣٤(اإلسالميين

وأن ال تظل   ، من القضايا الكبرى  " تتحرر"يجب أن   

  .المسألة الفلسطينية" أسيرة"

  تحديث اإلسالم: المشروع األمريكي. ٥

م تجد الشريك المطلـوب     ولكون الواليات المتحدة ل   

فيما بدا، ولكونها غير قادرة على حل اإلشـكاليات         

التي توتر العالقـات بينهـا وبـين اإلسـالميين          

خصوصا دعمها غير المشروط إلسرائيل، العنف      (

فقد قررت حلها عن طريـق مـا        ) والكراهية لها 

أسمته باإلصالح التعليمي والديني إلعادة صـياغة       

بمـا يتوافـق مـع      " إلرهابا"المفاهيم التي تغذي    

مصالحها، وبما يحقق لها األمن، وبما يستجيب مع        

عملية اإلصالح السياسي المفتـرض، والمتعثـر       

 ")الجهـاد "وخصوًصا (بفضل الثقافة الدينية السائدة     

التي تغذي بذور الكراهية بحسب رؤيتها، وهي ما        

حـرب  "أو  " حـرب األفكـار   "سبق وصفها بــ     

لو مشينا  –" رف اإلسالمي التط"فـ  ). ٣٥"(المبادئ

مع التصريحات السياسية، بل مع قول بيرل وفروم        

ليس ديانة بل هـو أيديولوجيـة تجـب          "-تحديدا

مواجهتها من خالل حرب مختلفة للتعامل مع القيم        

  " .والمبادئ التي ينادي بها

يبدو الهدف أوسع   " حرب المبادئ أو األفكار   "ومع  

بـدو أن   ، وي "الحرب علـى اإلرهـاب    "من مجرد   

الرؤية األمريكية مرت بخطوات تدريجيـة حتـى        

 سبتمبر  ٢٠تبلورت في شكلها الحالي، فابتدأت من       

استنقاذ  بالدعوة إلى    – على لسان بوش     – ٢٠٠١

فـي  –، وانتهـت    اإلسالم من خاطفيه المتطرفين   

باإلضـافة  ( إلى اإلصالح التعليمي     -مبادرة باول 

ـ   )للسياسي واالقتصادي  ديث ، الذي ترافق مـع الح

اإلسالم "عن اإلصالح الديني مرورا بالحديث عن       
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، العالقة مـع الغـرب،      "الجهاد"استبعاد   ("المعتدل

حقوق المرأة  : الشريك اإلسالمي، وجملة المطالب   

  ).في أولها

بمفهومه " مكافحة اإلرهاب "والواقع أن المدخل كان     

إصـالح  "، والذي جر إلى معـضلة   "غير التقليدي "

بما يتوافـق مـع     ) ٣٦"(إلسالميالعالم العربي وا  

األمن القومي، والمصالح األمريكية، لكن تعقيدات      

التشخيص وإشكاليات العالج األمريكيين، وما يحيط 

بنشر الديمقراطية من إشكاالت سياسية ودينية حول       

الحرب إلى مجال األفكار والمبادئ، ليصبح الهدف       

كفاح من   "، فهو "محاربة اإلرهاب "أوسع من مجرد    

جل الحداثة والعلمانية والتعدديـة والديمقراطيـة       أ

وهذا يعيـدنا   ). ٣٧("والتنمية االقتصادية الحقيقية  

 المبكر لإلرهـاب؛ فقـد      "فوكوياما"إلى تشخيص   

حركـة ارتجاعيـة عنيفـة       "اعتبر أحداث سبتمبر  

صـراع ضـد    "، فهـو    "يائسة ضد العالم الحديث   

الفاشية اإلسالمية، أي العقيـدة األصـولية غيـر         

والعلمانيـة،  " متسامحة، التي تقف ضد الحداثـة     ال

الحرب على  "من  " أوسع بكثير "وعليه فإن الحرب    

إنها األصولية اإلسالمية التـي تـشكل       ". "اإلرهاب

الخلفية لحس أوسع من المظالم وأعمـق بكثيـر،         

". وأكثر انفصاالً عن الحقيقة من أي مكـان آخـر         

 -وفق رؤيتـه  –ستتقدم  " مسيرة التاريخ العريضة  "و

في أفغانـستان   (بناء على نتيجة الحرب العسكرية      

التطور الثاني واألهم ينبغي أن يـأتي       " و ،)والعراق

فعلى المجتمع اإلسـالمي    . من داخل اإلسالم نفسه   

أن يقرر ما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمي      

مع الحداثة وخاصة فيما يتعلق بالمبـدأ األساسـي         

  ).٣٨"(لدينيحول الدولة العلمانية والتسامح ا

إذن فاإلصالح الديني فـي المنظـور األمريكـي         

 لحـل إشـكالية  " تحـديث اإلسـالم  "يتلخص فـي   

 واإلرهاب اإلسـالمي، وتحقيـق      "اإلسالموفوبيا"

اإلصالح السياسي وفق معادلة جديدة تخرج عـن        

وتأمين " االستقرار"دعم األنظمة االستبدادية مقابل     

رة على منح   المصالح، ألن هذه األنظمة لم تعد قاد      

وهنا تتم قراءة تحوالت المـشهد      ". االستقرار"هذا  

السياسي، واالنتخابات الديمقراطية التي أدت إلـى       

في عدد مـن دول     " معتدلة"صعود أحزاب إسالمية    

 والمغــرب  ، أبرزهــا تركيــا(الــشرق األوســط 

) ٣٩ ( ) واالحتفاء بإصـالحيي إيـران      ،  والبحرين

ديمقراطياتهـا فـي    والتي ورد الثناء عليها وعلى      

  .خطابات بوش وباول وهاس

ومشروع اإلصالح الكلي يتأسس على اإلصـالح       

ــذه   ــي، وه ــسياسي، والتعليم ــصادي، وال االقت

اإلصالحات ذات صلة وثيقة ببعـضها، ويمكـن        

إدراك أوجه الربط بينها مـن خـالل الخطابـات          

األمريكية المذكورة، التي تـسعى للتـدليل علـى         

" مـشروعية "لكـسب   " يـة عرب"رؤيتها باقتباسات   

  ).٤٠(وصدقية لدى المخاطب العربي والمسلم

 ويمكن إيجاز هـذا التـرابط فـي االسـتراتيجية         

 يقـول   لفريد زكريا األمريكية من خالل نص مهم      

يجب على الواليات المتحدة فـي البدايـة أن         : "فيه

نحن ال نـسعى إلـى      . تتعرف إلى أهدافها الحقيقية   

ط، ليس اآلن علـى     الديمقراطية في الشرق األوس   

بالشروط نحن نسعى أوالً لما يمكن تسميته       . األقل

، أو مـا دعوتـه أنـا بــ          المسبقة للديمقراطية 

، سيادة القـانون، الحقـوق      "الليبرالية الدستورية "

الفردية، الملكيـة الخاصـة، المحـاكم المـستقلة،      

وفي العالم الغربـي    . والفصل بين الكنيسة والدولة   
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 وعنهـا نتجـت     -ان معـا    اندمجت هاتان الفكرت  

 لكنهما تمايزتـا تاريخيـا      -الديمقراطية الليبرالية   

  ).٤١"(وتحليليا

هذه، تنـدرج محـاور     " الشروط المسبقة "وضمن  

التحرك األمريكي في المنطقة لإلصالح بممارسـة       

لكـن  ". الشراكة"الضغوط وقائمة المطالب بصيغة     

"     ؛ "االممر األكثر ديمومة لإلصالح سيكون اقتصادي

فطلب الغنى، فاإلصالحات االقتصادية تعني البداية      

لسيادة القانون، واالنفتاح على العالم، وتشكل طبقة       

ستكون هي مفتاح الديمقراطية    "من رجال األعمال    

ألن لهم مصلحة في االنفتاح واالستقرار،      " الليبرالية

والحداثة، ومن ثم ستكون قوة التغيير الحقيقي فـي         

  ". زكريا"حسب الشرق األوسط، ب

اقتـراح بـوش إقامـة      "في هذا السياق نفهم معنى      

ضـمن  " منطقة تجارة حرة مع الـشرق األوسـط       

، وعملية اإلصالح القضائي    "الحرب على اإلرهاب  "

، )م٩/٢٠٠٣/-(التي رعتها أمريكا في البحـرين       

وعملية تحديث اإلسالم ليتقبل العلمانية والليبراليـة       

 بتعبير ولفويتز الملـح،     " العالمية -الغربية  "والقيم  

، ) ٤٢(والمجادلة بأن اإلسالم قادر على تقبل ذلـك  

وتغيير المناهج بما يتوافق مع الليبرالية والعلمانية       

القبول باآلخر، وحذف الجهاد، وثقافـة التطبيـع،        (

  ).٤٣) (وثقافة حقوق اإلنسان

ال توجد فسحة من اآلن : ""إلينا رومانسكي"وبتعبير 

ة وعدم التسامح والتحريض، ونحن فصاعدا للكراهي

نحاول أن نعيش معا، وأي منهاج دراسي ال يسير         

فالديمقراطيات "،  )٤٤"(في هذا االتجاه يجب تغييره    

المزدهرة تتطلب تقاليد المساءلة وليس الحفظ عـن        

  ).٤٥"(ظهر قلب

غير أن مكانة مصر في العالم العربي واإلسالمي،        

لتحـديث هـذه،    تجعل منها الساحة األهم لعملية ا     

، بتعبير فريد   "الروح الثقافية للعالم العربي   "بوصفها  

إذا مـا كتـب لهـا أن تتقـدم        : "زكريا الذي يقول  

 بقوة تتفوق على    -اقتصاديا وسياسيا، فإنها ستُبرز     

 أن اإلسالم يتماشـى مـع       –أي خطاب أو بالغة     

الحداثة، وأن العرب يستطيعون النجاح في عـالم        

 يلقي إضاءات تفـسيرية علـى       ، وهذا )٤٦"(اليوم

) ٤٧"(تجديد الخطـاب الـديني    "حمى الحديث عن    

والضغوط األمريكية على مؤسسة األزهر ممثلـة       

تتوافـق مـع    " معتدلـة "بشيخها إلصدار فتـاوى     

  . المصلحة األمريكية، مما سنأتي على تفصيله

هذا التحديث، الـذي شـكّل األمنـي والـسياسي          

 يعيد صـياغة    والمصلحي مدخالً له، من شأنه أن     

العالقة مع الغرب بناء على رؤية أمريكية جديدة،        

 وتجتـث جـذور     – لها خصوصا    -تنبذ الكراهية   

، ويشكل  "الحقيقي"اإلرهاب اإلسالمي من مصدره     

 مثاالً يحتذى، يتم اإللحاح عليه في       النموذج التركي 

، )بوش، باول، هاس، ولفويتز   (خطابات المسؤولين   

من –، ويتبنى   "م اإلسالمي طموح العال "بوصفه يلبي   

رؤيـة   "-حزب العدالة والتنمية اإلسـالمي    خالل  

أتاتورك التي تدعو إلى قبول العالم القـديم للعـالم          

تعطي تركيا صورة مقنعـة بعـدم       "وبهذا  ". الجديد

ضرورة التضحية بالمعتقـدات الدينيـة لـصالح        

  ).٤٨"(مؤسسات ديمقراطية علمانية حديثة

لحداثي، في إطار األمـن     هذه الصيغة من اإلسالم ا    

القومي والمصلحة األمريكية، تـم التعبيـر عنهـا         

، "اإلسالم الليبرالـي  "بصياغات مختلفة، تارة باسم     

اإلسـالم  "أو  " العلمانيـة المؤمنـة   "وأخرى باسم   

وفي المقابل  ). ٤٩"(اإلسالم المعتدل "، أو   "العلماني
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استعاد بعض الكتاب في األوساط السلفية والجهادية       

لوصف ) ٥٠"(اإلسالم األمريكي "؛  سيد قطب  تعبير

هذا التوجه األمريكي نحو اإلسالم، وإن كان فـي         

تصورهم له كثير من الخلط والزج بأمور وقضايا        

  )!.٥١(فقهية خالفية

اإلصالحية "إلى " اإلصالحية اإلسالمية"من . ٦

  "األمريكية

إننا مرة أخرى أمام عملية إصالحية مـن داخـل          

 محمد عبـده  ها ليست إصالحية    اإلسالم نفسه، لكن  

  !. "إصـــالحية أمريكـــا"ومدرســـته، بـــل 

قامت إصالحية عبده علـى صـدمة اإلحـساس         

بالتخلف وأزمة الفكر اإلسالمي، وردم الفجوة بين       

العالم اإلسالمي والغرب، فانطلقت بحثًا عن أسباب       

" إسـالم حقيقـي   "التقدم والتخلف، معتقدة بوجـود      

 أدت إلى تخلـف     حجبته التصورات الخاطئة التي   

اإلسـالم  "المسلمين في العصر الحديث، وأن هذا        

قادر على تصحيح األوضـاع المزريـة       " الحقيقي

وإصالح الشأن العام، ويمكن اكتشافه مـن خـالل         

آليات علمية وتاريخية وبالعودة إلى القرآن وتراث       

من الغرب  " المشروط"السلف الصالح، مع االقتباس     

" توفيقيـة " وقع فـي     الليبرالي بشكل مدروس، وإن   

ودعا إلى إعـادة تنظـيم      . بدت في مواطن متعددة   

التعليم الديني اإلسالمي للتصدي لالجتياح الثقـافي       

الذي كانت تقوم به اإلرساليات األجنبيـة، وإلـى         

تجديد أساليب العمل في المؤسسات الدينية التقليدية       

كي تمارس دورها في إشاعة الروح الجديدة فـي         

ة بالدين لتتمكن من حماية نفسها من       الجماهير والثق 

تدخل سلطات االحتالل اإلنجليزي، وتحمي الهوية      

اإلسالمية وكانت الفكرة المركزية التي قامت عليها       

مجلة العروة الوثقى هي إضـرام روح المقاومـة         

لالستعمار وضرورة التصدي السياسي والثقـافي      

  ).٥٢)(أوربا حينها(للغرب 

 بحـسب   –مريكية أيضا   واآلن تقوم اإلصالحية األ   

لردم الفجوة بـين الغـرب       "-تصريحاتها المعلنة   

القيم "و" الحرية"، وإلرساء دعائم    "والعالم اإلسالمي 

وإحداث التغيير المطلوب للعيش في العالم      " العالمية

 - في بعدها الـديني     -الحديث أو المعاصر، وهي     

يـتم  ) ليبرالي" (سمح، معتدل "تسعى إلنشاء إسالم    

، ويتقبل الديمقراطيـة  ، صل الدين عن الدولة   فيه ف 

وحرية التّفكير والتّقـدم،    ، وحقوق النساء واألقلّيات  

خصوصا اإلسرائيلي الحاضر فـي     (وقبول اآلخر   

الجهـاد  (، ونبذ العنـف     )كل الخطابات األمريكية  

والمقاومة من ضمنه كما نصت بعـض قـرارات         

 محمـد   وإن كانت إصالحية  ). ٥٣ ()تغيير المناهج 

قاسم أمين  عبده خرج من عباءتها تحديثيون أمثال       

إسالمية، فإن " لَْبرلة"، بمحاوالت علي عبد الرازقو

اإلصالحية األمريكية تأتي لتحيـي هـذا التوجـه         

:  وقد قالها صراحة ولفـويتز     وتبحث عن شركاء،  

علينا أن نعمل ما باستطاعتنا لتـشجيع أصـوات         "

الحـصول علـى    طلب  "، وأنه   "المسلمين المعتدلين 

بعض المعلومات حـول المفكـرين اإلسـالميين        

من ضمن ما   –الذي يطالبون   " الليبراليين البارزين 

؛ ألن على   "بتفسير ليبرالي حديث للقرآن    "-يطالبون

ــي   ــاس ف ــع دور أس ــؤالء يق ــوة "ه ردم الفج

  ). ٥٤"(الخطيرة

وقد اعتمدت اإلصالحية األمريكية آليـات عـدة،        

لتفــسير الليبرالــي كإعــادة التأويــل وتــشجيع ا

اآليـات  " توظيـف "، ومـن ضـمنه      )٥٥(للقرآن

واألحاديث التي تحث على السالم واسـتبعاد مـا         

يحض على الكراهية والعنف ضـمن محـاوالت        
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، وتجديد الفتوى بـإمالء الرؤيـة       "تغيير المناهج "

  .أو تحييده" المفتي"األمريكية على 

إصالح الفتوى وتجديد دور المفتي، ظهر جليا في        

عالقة أمريكا بمؤسسة األزهر وفتاوى شيخه بدءا       

من الحرب على العراق وحتى اآلن؛ فقـد طـرد          

رئيسين من لجنة الفتوى أفتيا بالجهاد ضد الغـزو         

األمريكي للعراق، وتراجع عن وصـف الحـرب        

 الوصف لمجمع البحوث    –" الصليبية"األمريكية بـ   

 ، وأكد )٥٦( استجابة للضغوط األمريكية   -اإلسالمية

 بعد صدور فتوى من لجنة الفتوى باألزهر تنص      -

 على أن   –على عدم شرعية مجلس الحكم االنتقالي       

الفتوى ال تعبر عن األزهر الذي ال يتـدخل فـي           

السياسة، وأقال رئيس لجنة الفتوى وأحالـه إلـى         

. التحقيق، بعد لقاء الـسفير األمريكـي بالقـاهرة        

ى، وبنـاء   وبالتأكيد لسنا هنا في مناقشة تلك الفتاو      

موقف تجاهها، ولكن بـصدد الحـديث عـن أن          

الحـرب علـى    "اإلصالح األمريكي تحت مسمى     

" الرسـمية "أدخل تعديالت على الفتـوى      " اإلرهاب

 أكـد مـرارا أن      طنطاويوحدود دور المفتي، ف   

وأنـه  " مقصورة على حدود مـصر  "فتوى األزهر   

ليس من حق لجنة الفتوى اإلفتاء بأمور سياسية أو         "

  ).٥٧"(دول أخرىشؤون 

ممارسـة  : األولـى : هذه تجعلنا نؤكد على فكرتين    

 على دور   – بفرض أمريكي أو نتيجة له       –تعديل  

وهنا عبثت  . الفتوى ومفهومها في مستواها البنيوي    

توقيع عـن   "السياسة بها، وبدلت طبيعتها كليا من       

 إلـى   -ابـن القـيم   بتعبير اإلمام   –" رب العالمين 

سياسي يتم التراجـع عنـه      وتوقيع عن ال  " تصريح"

وفق مؤشرات السياسة ووفـق نظـر ومـصالح         

ــسياسي  ــا، ســواء ال ــة ظرفي ــسياسي المتبدل ال

أم الخارجي أو كالهما، ألن منطـق       ) ٥٨(الداخلي

فعل السياسي مختلف كليا عن منطق الفعل الديني        

أن تسييس األزهـر    : الثانية). عمل الفقيه والمفتي  (

الفتوى " حدود" أعادت رسم    وفتواه داخليا وخارجيا  

ودور المفتي واألزهر ضمن إطار قطري محـدود      

بحدود الدولة ونفوذها وسيادتها اإلقليمية في إطار       

عالقات القانون الدولي، وهنا تحركـت مرجعيـة        

اجتهادية إلى وضـعية قانونيـة      /الفتوى من نصية  

محكومة بحدود السيادة، ونطـاق الـشرعية فيهـا       

  .قانونية-اسيةليست دينية وإنما سي

هذا كله، يعني تصفية البعد الديني فـي جـوهره          

الكلي، وتخليصه للسياسة، وقد مارسـته األنظمـة        

الحاكمة، واآلن تمارسه أمريكا ضمن مـشروعها       

وهو يعود بالنقض على مفهوم الـدين       . اإلصالحي

نفسه، فكيف يمكن الفصل بين الفتوى والواقع الذي        

الفصل الذي يجرنا إلى    إنه  !. يشمله الدين بتعاليمه؟  

 أرادته بعض األنظمـة العربيـة       –مفهوم خاص   

 للفصل بين الدين والدولـة،      -وتريده أمريكا اآلن  

بتوظيف األول لمصلحة الثاني، وجعله جزءا مـن        

" اإلسالم الرسمي "جهاز الدولة، وهو ما نطلق عليه       

وهنا لم يعد معنى للحـديث      . والذي سنتطرق الحقًا  

م وشموليته إال في حدود الوعظ      عن عالمية اإلسال  

 يجر إلـى    -في حدوده القصوى  –واإلرشاد، وهو   

  ".مفتي قطري"تصور نشأة 

" تطويرهـا " أو   –وفيما يخص المناهج، وتغييرها     

كما يحلو لبعض المسؤولين التعبيـر لنفـي لوثـة          

 فإنها تتجلى علـى     -االستجابة للضغوط الخارجية  

) مي طبعااإلسال(وجه الخصوص في التعليم الديني  

عالقـة  وتتمحور حول التشخيص األمريكي فـي       

، وهـي الرؤيـة التـي       المناهج بتفريخ اإلرهاب  
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استجاب لها العديد من األنظمة حين تم النظر فـي          

المناهج من زاوية واحـدة فقـط وهـي عالقتهـا           

) ٢٤(باإلرهاب، وهو ما نظرت فيه القمة الخليجية        

بتـه  م، وهو ما شُكلت له اللجان لمراق      ٢٠٠٣سنة  

لم نعثر  : "وتنقية المناهج منه، ليكتشف بعضها قائالً     

على أي نص يدعو إلى التطرف الـديني أو إلـى           

فمـن   لـذا    ،)٥٩"(العنف أو يشجع فكر اإلرهـاب     

الطبيعي أن يقـف سـؤال تغييـر المنـاهج، أو           

 حسب  -تطويرها، عند حدود زاوية النظر، وهي       

" التوظيـف "أو  " الحذف" قاصرة على    -ما يجري   

غرس مفـاهيم   "أو  ) ٦٠(السلمي لآليات واألحاديث  

وقد طال  . المعلنة" حرب األفكار "في إطار   " جديدة

فقرات من المقررات الدراسية تشير إلـى       "الحذف  

أتباع ديانات أخـرى بوصـفهم كفـرة وأعـداء          

" الجهـاد "فضالً عن حذف مفهـوم      . )٦١"(لإلسالم

ونشر التسامح وقبول اآلخر، وتخفـيض سـاعات        

ــدول    ــض ال ــي بع ــالمية ف ــة اإلس   .التربي

إن ردم الفجوة بين العالم اإلسالمي والغرب الـذي         

كما –يشكل عنوان اإلصالحية األمريكية يدفع إليه       

وسياسـية وأمنيـة،    ) ٦٢(تصادية أهداف اق  -تقدم

فنحن أمـام إصـالحية تريـد أن        . وثقافية، ودينية 

لتصوغ هويـة األمـة     " حرب األفكار "تنتصر في   

بأبعادها المتعددة وفق مصالح وأمن أمريكا، ويـتم        

فيه معالجة الخالفات الـسياسية واألخالقيـة مـن         

منظور إعادة التشكيل الثقافي السـتنبات القناعـة        

؛ ما يعني   "على صورتها "قيم الموائمة   المطلوبة وال 

أن اإلصالح تحول إلى إرغام أيديولوجي، وهـذا        

اإلرغام األيديولوجي هو وسيلة لتحقيق المـصالح       

  . وحل اإلشكاالت السياسية وغيرها

إن اللجوء إلى مقاربة المشاكل السياسية وحلها من        

 فـي أحـد     –منظور ثقافي وديني باإلكراه يشكل      

لعجز عن الحل السياسي العـادل       ستارا ل  -وجوهه

أمام صالبة ثوابت كل طرف من أطراف النزاع،        

من الداخل، ليأمن   " مطالبه/أفكاره"فيفرض األقوى   

–من المقاومة، أو عنف رد األفعال الذي ينفجـر        

 في ظل االضطهاد والظلم والعجـز عـن         -عادة

أليس هذا هـو    .الوصول إلى الحق بالطرق السلمية    

  !. لكن بصيغة جديدة ؟االستعمار مرة أخرى

وحـوار الحـضارات،    " للشراكة"فأي معنى يبقى    

وحوار الثقافات، في ظل هذا الـذي يحـدث فـي           

" اإلصـالح "العالقات الدوليـة، وفـي مـشاريع        

وكيـف تكـون    ! التغييـر؟ " هجمـات "الخارجية و 

التي ال تكـون كـذلك إال فـي صـورة           " الحرية"

حية وأي إصال!. االستجابة لمطالب ومصالح الغير؟

بمنطق السياسي الذي   " المصلحية"هذه التي يحركها    

ضد (يتلون؛ تارة مع اإلرهاب حين يمكن تسخيره        

وأخرى ضده حين يطاوله في أرضـه       ) الشيوعية

  !ويهدد مصالحه؟

التقليديون وغير اإلسالميين : حّمى التجديد. ٧

  !حملة المشروع

" اإلسـالم الرسـمي   "وبالعودة إلى ما وصفته بـ      

والذي يتم احتواؤه من قبل السلطة السياسية،       قريبا،  

وتوظيفه ضمن جهازها، بمعنى استيالء الدولة على 

فـي اإلسـالم    " الرسـمية "قرار المرجعية الدينية    

مع استيالء أمريكا علـى قـرار بعـض         (السني،  

، وبالعودة إلـى الـدعم      )السلطة السياسية المحلية  

المطلوب للمـسلمين الليبـراليين وفـق الرؤيـة         

مريكية، يمكن أن نساهم، ولو جزئيا، في اإلجابة        األ
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 على سؤال مثير    - لمجرد الفهم ودون اتهام ألحد     –

تجديد الخطاب  "ُحّمى الحديث عن    عن الباعث على    

اإلسـالم  " ، وكيف أنـه دخـل فيـه          )٦٣("الديني

والجمود الديني كما   " التقليد"راعي ِحَمى   " الرسمي

 اناهـضو هي صورته عـادة وواقعـا، وأيـضا م        

اإلسالميين من التيـارات المختلفـة ماركـسيين         

وليبراليين، كما أن ما سبق من الحديث عن مفهوم         

اإلصالح األمريكي يمكن أن يشكل مدخالً هنا لفهم        

الجدل الدائر حول مفهـوم التجديـد اإلسـالمي،         

وموقف األطراف المختلفة منه، اإلسالم الرسمي،      

ـ          شروع وغير اإلسالميين الـذين دخلـوا فـي م

  !. التجديد

فجأة، وبهذا الـزخم    " التجديد"إن حمى الحديث عن     

بعد أن عانى المصطلح نفسه من تهميش واشـتباه         

 -مدة طويلة وبقي دعاته اإلسالميون الحقيقيـون        

 أفرادا ال يمكـن أن يفهـم بهـذه          -معرفيا ودينيا   

البساطة التي تؤكدها تصريحات المسؤولين بـأن       

ـ  " التجديد" مـن خـصائص    "وب، وهـو    أمر مطل

، لنفي االشـتباه بالخـضوع لإلمـالءات        "اإلسالم

فتزاحم المؤتمرات، وانعقاد النـدوات،     . األمريكية

وسيل الكتابات الصحفية ال يمكن أن تحجب عـن         

النفاذ إلى عمق ال يمكنه التصديق بأن هـذا كلـه           

 القديم  -" التجديد"مجرد أخبار عادية، وأن مشروع      

 -ر وبعده في حـدود ضـيقة      والمستمر قبل سبتمب  

استيقظ فجأة من سبات، وأصبح قـضية الـشارع،        

  !واإلسالميين وأعدائهم، ومطلب التقليديين أيضا

في محاولتنا رصد التفاعل مع المشروع األمريكي،       

وبيان إلى أي مدى تم التقاطع معه أو التنـاغم، أو           

 تختلف التعبيـرات بحـسب      -الخضوع إلمالءاته   

 سـنركز علـى     -تحدث عنهـا  التيارات التي سـن   

نفـسه، كمـا    " اإلرهاب"المقاربة من زاوية مفهوم     

ركزنا عليه بداية في مقاربة المشروع األمريكـي        

  . كله، وكما بينّا في قضية تغيير المنـاهج أيـضا         

ال يمكن للمتتبع نفي تأثير األحداث على توجهـات         

في فعالياتها حول هـذا     " الرسمية"المؤسسة الدينية   

فالتركيز على التسامح، وقبول اآلخر،     الموضوع،  

رفضه لكل  "وإبراز الجانب اإلنساني في اإلسالم و     

، وتـصحيح الـصورة، ومواجهـة       "أشكال العنف 

" الرسمية"االتهامات، قضايا طرحت في الفعاليات      

، غيـر أن مـن      "تجديد الخطاب الديني  "لما سمي   

ال يفلـح؛   " التجديـد "يحاول اإلمساك بمفهوم هـذا      

هالمي لدى المتحدثين والكاتبين، ال يتعدى   فالمفهوم  

التغيير، واألهم من ذلـك أن      : معناه اللغوي البسيط  

" الداعية"نفسه استولى عليه    " الخطاب الديني "مفهوم  

وخطبة الجمعـة فـي فهـم المؤسـسة الدينيـة           

  )!! ٦٤(الرسمية

نـدوة وزارة   " ورقة عمل "وعلى سبيل المثال، فإن     

 الخطاب الديني لماذا    تجديد"األوقاف المصرية عن    

تعكس إلى حد كبير المنطق الحاكم لرؤية       " وكيف؟

المؤسسة الرسمية في التفكير بالتجديد، فمحاورهـا       

 تهـتم بـإبراز     -التي رحب بها شـيخ األزهـر      –

الجوانب اإلنسانية ومعالجـة ضـعف األسـلوب،        

ومواكبة قضايا العصر، وخطبة الجمعة، ومخاطبة      

أما التحديات التي   . محاآلخر، وإبراز جوانب التسا   

بحـسب  –تواجه الخطاب اإلسالمي المعاصر فهي      

 عدم إحاطة الـدعاة بالتقنيـات الحديثـة،         -الورقة

والتحديات االقتصادية، ويكون االرتقـاء بإعـادة       

تأهيل الدعاة، وتحديث مناهج األزهـر المتـصلة        

  . بالدعوة، واستمرارية تدريب الدعاة
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ـ       ا قاطعا أن يكـون هـذا      ومع أن الوزير ينفي نفي

، يلح في المقابل ثالث مرات خالل       "إمالء خارجيا "

الندوة على ما يفيد بأن ذلك يندرج ضـمن دعـوة           

" تجديد الخطاب الديني" إلى حسني مبـارك  الرئيس  

ــنة   ــضان سـ ــي رمـ ـــ١٤٢٢(فـ   ). هـ

إن متابعة لجهود المؤسسة الدينية الرسـمية فيمـا         

قوف علـى   كافية للو " تجديد الخطاب الديني  "أسمته  

حجم الخلل الذي يصيب وعي الخطـاب الـديني         

الرسمي نفسه والذي هو أحوج ما يكون إلـى مـا           

بمفهوم المؤسسة ال   " التجديد"إن  )!!. ٦٥(يطالب به 

الخطبة، /يعدو أن يكون تغييرا في أساليب الخطاب      

، )٦٦(ووسائله للخروج بها من التقليد إلى التجديـد    

و الخـروج علـى     وبشكل أكثر تحديدا، التجديد ه    

وبيان سماحة اإلسالم ونقاء صـورته،      " األصولية"

  .ويكاد هذا الهاجس يشكل محور التجديد لديها

 اإلسالميين  افي المقابل وجد التحديثيون ومناهضو    

في األحداث فرصـة لتـصفية الحـسابات مـع          

تجديد الخطاب   ":اإلسالميين على مستويين، األول   

 علـى المـستوى     . تغيير المناهج  : والثاني "الديني

نطلب خطابا دينيا يقـف     : "األول، أعلنوها صراحة  

بيان ، وخرج   )٦٧"(دون مواربة في صف العلمانية    

" سـبل تجديـد الخطـاب الـديني     " حول   بـاريس 

بضرورة التعريف بالفكر الصوفي وأنماط التدين      "

، "تعريف الرأي العـام بالعلمانيـة     "، وبـ   "الشعبي

التي اشـتملت   " رةبؤر االستنا "وحقوق اإلنسان، و  

 كشبلي شميل   على المشاريع العلمانية والماركسية   

تاريخية وكذلك الحديث عن    !.  مثالً مروة وحسين

 يشمل  -بحسب البيان –والمجدد هنا   . النص الديني 

كـل  !. الجميع حتى الفنانين واألدباء والمجتمع كله     

  ).٦٨"(التجديد الديني"هذا تحت عنوان 

لمطالبة بفصل صارم بين    وفي مؤتمر الثقافة تمت ا    

، وإعـادة   التعليم الـديني  " تطهير"الدين والدولة، و  

النظر في لغة ومنهج المنظور الديني لشؤون الدنيا، 

إذًا ). ٦٩(العلمانية المؤمنـة  والبعض تحدث عن    

لتحـديث اإلسـالم،    " التجديـد "نحن أمام اختطاف    

ومفهوم الخطاب الديني هنا يشمل النص القرآنـي        

  ! نفسه

 تحـول   - تغيير المناهج    - المستوى الثاني    وعلى

خارجي إلـى أحـد     -هو اآلخر من صراع داخلي    

 الداخلي بين المدارس    -رمزيات الصراع الداخلي  

 وأبرز تجلياته مـا جـرى فـي         الفكرية المختلفة، 

السعودية بين اإلسالميين والليبراليين من تنـازع       

ولعل أبـرز   ). ٧٠( في النفوذ عبر ساحة المناهج    

يدل لهذا هو ما قاله عضو الهيئـة العليـا          تصريح  

أهميـة  "لمجلس التعاون الخليجـي مؤكـدا علـى       

مراجعة المناهج التعليمية وتنقيتها مما يشوبها مـن     

أفكار إرهابية ومناهج متطرفة لحقت بهـا جـراء         

تمكن بعض اإلسالميين في الخليج من الوصـول        

، واألمـر نفـسه     )٧١"(إلى مواقع وضع المنـاهج    

  .ى ما يدور في األردن وماليزيا أيضاينطبق عل

اإلسـالمي الرسـمي، وغيـر      : إن كال التوجهين  

اإلسالمي، في واقع األمر، وبحسب ما سبق يتقاطع       

مع المشروع األمريكي، بوجه من الوجوه، بدءا من 

لـدى  تضمينه للقيم الليبراليـة     ، و علمنة اإلسالم 

 بوقـوع المؤسـسة     مناهضي اإلسالميين، وانتهاء  

 للـدين   ية الرسمية أسيرة للرؤية األمريكيـة     الدين

الذي يولّد اإلرهاب والعنف، وبالتالي يجب تعلـيم        

التسامح ونشر ثقافته، مع االنصراف تماما عن أي        

اهتمام مثال للحديث عن الفرق بين الجهاد والعنف،        

وحق المقاومة، ومناهضة االستعمار، ثقافيا علـى       
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بتغيير أسـاليب   " التجديد"األقل، فضالً عن اختزال     

الخطاب وأداوته في زمن تواجه فيه األمة تحديات        

بالنتيجة !. بهذا الحجم طاولت مؤسسة األزهر نفسه     

نجد أن كليهما يوظف الدين لمصلحة الـسياسي أو         

  !.يخضع له على األقل

وفي اللحظة التي يتقاطعان فيهـا مـع المـشروع          

األمريكي، يقطعان مع روح اإلصالحية اإلسالمية      

لتي كانت تواجه أسئلة كبرى، بعـضها فلـسفي          ا

يتصل بموقع اإلنسان في الوجود ومـدى حريتـه         

ليمارس تحقيق ذاته، وموقع اإلنسان من التشريعات 

اإللهية وتعاطيه مع نظام الحكـم، وتلحـق بـذلك          

ــة  ــة واألخالقي األبعــاد االقتــصادية واالجتماعي

بـالطبع ال نـدعو إلـى    . والسياسية وحتى النفسية  

ــسها، العــو ــى اإلصــالحية اإلســالمية نف دة إل

فاإلشكاليات أخذت أبعادا أكبر، والعالمية األمريكية      

تختلف عن العالميـة األوربيـة التـي واجهتهـا          

اإلصالحية، واالسـتعمار الجديـد اختلـف عـن         

االستعمار القديم أيضا، والوعي المتراكم بـالغرب       

ومنجزاته ازداد كثيرا، ولكـن نـتكلم علـى روح          

  . ق اإلصالحيةومنط

المؤسسة الدينية الرسمية حين تختزل سؤال التجديد       

بسؤال ثنائية اإلرهاب والتسامح، تسفر محاوالتهـا       

عن هزال معرفي مأسوي، واستنـساخ      " التجديدية"

وعي اآلخر ومشكلته، لتقع أسيرة حمـى تحـسين         

فهي ،  )٧٢(صورة اإلسالم التي نشطت بعد سبتمبر     

 وأن المسألة صورة يعاد     ،تقر بأن العيب فينا فقط    

  !. رسمها 

يتم هذا بينما يسعى التحـديثيون فـي مـشروعهم          

التجديدي إلى تفكيك األطـر الفوقيـة فـي بنيـة           

مجتمعاتنا التقليدية، وإلغاء السلطة المعرفية لهـذه       

البنى، بداية من أنظمة الحكم وإلـى دور العلمـاء          

ن ، وحـي  ليكون حتى الفنان مجّدًدا دينيا    والمشايخ،  

وهذا يعيدنا مرة   . !اعتبار القرآن نصا تاريخيا     يتم  

أخرى لمرحلة اإلصالحية اإلسـالمية وكيـف أن        

 شـكلوا   - على قلتهم    –العديد من رموز التحديث     

القوى االجتماعة الحديثة المفارقة في تركيبها لقوانا       

االجتماعية التاريخية التقليدية، وكانوا نواة العالمية      

 داخل مجتمعاتنـا،    -ن األمريكية    واآل –األوربية  

نشأت هذه النواة منذ بدايـة عـصر االسـتعمار          

  . األوروبي في القرن التاسع عشر

هذا التداخل بين العالميـة األوروبيـة األمريكيـة         

المهيمنة ونواة القوى االجتماعية الحديثـة داخـل        

مجتمعاتنا التقليدية يثير اهتزازات علـى مختلـف        

لى االقتصادي واالجتمـاعي    الصعد، من الثقافي وإ   

والفكري وتنبسط هذه االهتزازات على مـدى مـا         

ثم فكـر    ) ١٩٤٠ – ١٧٨٩( سمي بفكر النهضة    

ومع صغر حجم قوانا     ) ١٩٦٧ – ١٩٥٠( الثورة  

االجتماعية الحديثـة إال أن ارتباطهـا بالعالميـة         

/ والعولمة تجعل منها طليعـة لطـرح األسـئلة          

المطلوب من التجديد   وعليه فإن   ). ٧٣(اإلشكاليات

ومن المجدد هو تلبية هذه التوجهات وخدمة تلـك         

األغراض والنوايا ليـشمل تغييـر القـيم الدينيـة          

  .والمعرفة التقليدية كما سبق

  والسؤال عن مصائره؟" التجديد. "٨

إلى أين يمضي مشروع التجديـد؟      .. بعد هذا كله    

 ؟ سـؤال ال     -مصطلحا ومـشروعا  -وما مصيره   

ض األسى الذي أحاط بهذا الجدل كله، بعد        يخفي بع 

إلى عنوان للمصالح األمريكية،    " التجديد"أن تحول   

ولتصفية الحسابات الداخلية مع اإلسالميين من قبل       
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خصومهم، وساحة جديدة للصراع علـى مـواطن        

النفوذ تحت عناوين مختلفة، وربما يكـون األشـد         

إلـى قـرار سياسـي،      " التجديد"إيالما أن يتحول    

توصية يخرج بها وزير أو مؤتمر هنا وهنـاك،         و

وهتاف وعظي يتيه في زحمة الكلمات على ألسنة        

  !الخطباء

منذ تشكله كمصطلح بمأزق اشتباه     " التجديد"ارتبط  

إذ ولد ملوثًا بالعلمانية في بداية القرن العشرين، ثم         

يندرج تحته مشاريع إصالحية    " خطاب"تحول إلى   

كانـت  )٧٤(ي المعاصـر  متعددة في الفكر اإلسالم   

. مثار جدل في الفكر اإلسالمي التقليدي والـسلفي       

ولم يكد يخبو حتى جاء االستعمار الجديد ليحيـي         

هذا االشتباه، ويذكيه، لتصبح الزمة التبـرؤ مـن         

مفتتح كثير من الكـالم     " الضغوط األمريكية "شبهة  

عن التجديد، سواء لدى المسؤولين واإلسالميين أم       

وعلى مستوى المفهوم نفسه،    ). ٧٥(لدى التحديثيين 

فقد أدت حمى الحديث عنه إلى ابتذالـه، فـذيوع          

صيت المفاهيم والصور إلى حد التحول إلى أفكار        

إجمالية يؤديان في معظـم األحيـان إلـى إفقـار           

مضامين هذه األفكار وداللتها، بحسب مـا الحـظ        

  .عالم االجتماع ماكس فيبر

س أشبه بالتبـاس    لقد عاد المشروع نفسه إلى التبا     

مشروع محمد عبده الذي ال يزال هناك من يعتبره         

). ٧٦(مشروعا استعماريا ُأريد به الكيـد لإلسـالم       

وأحييت اإلشكالية نفسها التي ارتهن لهـا منطـق         

التفكير االتهامي، الداخل والخـارج، والتـي لـم         

تقتصر على ميـدان التجديـد الـديني، فـشملت          

ياسي، والثقافي، وحتى   الديمقراطية، واإلصالح الس  

بيد عمرو إن لم     "، ونهضت مدرسة  "الجهاد"قضية  

لترحب بالمشروع األمريكـي، بـل إن       " يكن بيدي 

البعض قدم شكره ألمريكا أن جعلـت المـسؤولين        

  ! قرار سياسي " التجديد"، وكأن )٧٧(يصغون له

هذا الجدل حول الداخل والخارج الـذي اسـتهلك         

 ارتد بنا إلـى زمـن       كثيرا من الكتابات الصحفية   

المجادلة بين األفغاني وعبده اللذين كانا يقوالن إن        

اإلصالح ال يأتي من الخارج وإن جاء منه سيفشل،  

وبين هانوتو الذي كان يجادل بأن لالستعمار رسالة        

الجدل نفسه فضالً عن أنه أحدث إرباكًـا        !. تمدينية

رضة، فكريا ومفهوميا ودينيا لفكرتي التأييد والمعا     

مع القناعة بالحاجة إلى التغيير والعجز عنه، نشر        

ثقافة االشتباه بالتغيير والتجديد، وأشاع االتهامـات       

بالعمالة لهذا الفريـق أو ذاك، وأعـاد الـصراع          

العقائدي من جديد بين اإلسالميين ومناهضيهم، بل       

بين أبناء االتجـاه الواحـد سـواء اإلسـالمي أم           

  .العلماني

هذا أعادنـا   " الخارج"بما، هو أن    غير أن األهم ر   

" الهويـة "ما أعادنا إلـى فكـر       " الدفاع"إلى مربع   

والتمركز حوله، فكيف سنتحدث عن التجديد ونحن       

ومرة أخـرى تـتم     ! مهددون في ذواتنا ووجودنا؟   

إعاقــة مــشروع التجديــد وتراجــع التوجهــات 

  !.اإلصالحية بفضل االستعمار

روز الـدين   قضية أخرى بالغة األهمية، وهي أن ب      

في هذا الجدل، ومركزيته عند بعض األطـراف،        

وانتهاء بالتجديد زاد مـن     " الصليبية"بدءا من جدل    

التباسات المفاهيم وتعقيـداتها، وزج بالـدين فـي         

توظيفات سياسية، ظلت العلمانية على الدوام تـتهم        

بها الدين واإلسالميين فقط، وكثّف مـن الحجـب         

لعالقة بـين الـشرق     والضباب المحيط بإشكالية ا   

والغرب، وتحديدا العالم اإلسالمي، فـضالً عـن        

. التشوشات التي أصابت مفهـوم الغـرب مجـددا    
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الحـرب  "والمفارقة أن كل هذا يقوم تحت مـسمى     

، مع أن استيالء المؤسسة السياسية      "على اإلرهاب 

 ممثالٌ بالمؤسسة الدينية الرسمية كما      -على الدين   

باب المهمة لنشأة العنف،     كان أحد األس   –شرحناها  

وكذلك التدخالت الخارجية تحت عناوين مختلفـة       

هو أحد األسباب الجوهرية لنشأة العنف أيضا داخل     

  .مجتمعاتنا

ومع هذه االلتباسات تحركت األولويات كمـا قـد         

رأينا باتجـاه التـشخيص األمريكـي لإلرهـاب،         

فالتسامح، ونبذ العنف وتفكيك حركاته، وتحـسين       

ومراقبة العمل الخيري، وتنقيـة التعلـيم    الصورة،  

كلهـا  ... الديني، والحوار بين اإلسالم والغـرب       

شكلت أولويات إسالمية للمرحلة، وهي في الحقيقة       

داخلة في مفهوم اإلصالح وفق الرؤية األمريكيـة        

والمؤسستين السياسية والدينية الرسـمية بوصـفه       

  .مكمالً للمهام اإلدارية للدولة وأجهزتها

  وسؤال مصيره؟..  المشروع األمريكي .٩

ربما يدفع هذا كله إلى التشاؤم، لكن التاريخ شـهد          

مثل هذه اإلمالءات الثقافية والسياسية لالسـتعمار       

مهما اختلفت أشكاله، مع اإلقرار بأن الفارق مـع         

 تربويـة   -الجديد منه، هو أن هـذه المؤسـسات         

 التي يراد إعادة تأهيلهـا غيرهـا فـي          -وسياسية

رحلة االستعمار القديم قبل التشكل أو في بداياته،        م

فضالً عن بروز البعد الديني والقـومي العقائـدي         

لدى اإلدارة األمريكية ما يعني أن ما يـتم مهمـا           

 هيمنة أو استعمارا أو تحريـرا       -تعددت أوصافه   

 يأتي في سياق تناحري، ليس مع عالمنـا         –أيضا  

امل كلها تجعلها ال    فقط، بل مع العالم كله، هذه العو      

فـضالً عـن    " الخارج"أو  " العدو"تنفك عن صفة    

حضور العدو اإلسرائيلي فـي قلـب الـصراع،         

وستبقى كذلك وإن حققت مكاسب هنا أو هناك مـا          

دامت القوى الداخلية الحداثية المفارقة لمجتمعاتنـا       

وقيمها والمتداخلة مع المشروع األمريكي غائبة أو       

  .غير وازنة

لبرلة اإلسالم أو علمنتـه فـإن هـذه      وفيما يخص   

التوجهات تجافي طبيعة اإلسالم ومنطقه الـداخلي،       

 وإن بدت بصور جزئية هنـا أو هنـاك، بـل إن           

 يرى أن في اإلسالم إيمانًا دينيا من    أرنست غيلنـر  

ذلك النوع الذي سـاد خـالل الحقبـة مـا قبـل             

الصناعية، أي الدين المؤسس العقيـدي بـالمعنى        

مة، والقادر علـى تحـدي أطروحـة        الحقيقي للكل 

العلمنة بشكل كلي ومؤثر في الوقت الراهن علـى         

وأن صدمة الغـرب تحـرض ردة الفعـل         " األقل

والحاجة الملحة لإلصالح الحاضرة دوما وأبدا في       "

اإلسالم تتلبس شكالً جديدا مـن النـشاط والقـوة          

  ).٧٨"(والكثافة

------------------  
  الهوامش

"  سبتمبر ١١"واقف من التأريخ بـ     اختلفت الم ) ١(

الما "كثيرة ارتفعت بها إلى منزلة " صحفية"فكتابات 

، في حين أن مراد هوفمان يعتبرها حـدثًا         "بعديات

وليست أكثـر   "مهما فقط، وليس في غاية األهمية،       

من أحداث أخرى مهمة على األقل لألمريكيين مثل        

يل عبد  أما نب . قصف اليابانيين لميناء بيرل هاربور    

"  سـبتمبر  ١١عالم ما بعـد     "الفتاح فيعتبر وصف    

إجرائيا ال ينطوي على محموالت وأحكـام قيميـة         

أننا ال نمتلك تصورا    "وأخالقية، والمرجع في ذلك     

لكن ". مفهوميا متبلورا للحدث وخلفياته وانعكاساته    

طارق البشري يذهب مذهبا مختلفًا حين يرى أنـه         
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   ا، ألن الدخول في تقسيم     حدث أمريكي وليس عالمي

ما قبل وما بعد يعني الخضوع للهيمنة األمريكيـة         

  .فــي االســتتباع الــشعوري واإلدراكــي   

مراد هوفمان، تجديد اإلسالم سـيأتي مـن        : انظر

الغرب، حـوار أجـراه حـسام تمـام، بتـاريخ           

١٤/١/٢٠٠٤  
http://www.islam-

online.net/arabic/arts/2004/01/article07.
shtml  

مكتبـة  : يل عبد الفتاح، سياسات األديان، القاهرة     نب

  ٢٧، ص ٢٠٠٣،  ١األسرة، األعمال الفكريـة، ط    

طارق البشري، العرب فـي مواجهـة العـدوان،         

ــة األســرة، ط  ــاهرة، مكتب   ٥٥م، ص ٢٠٠٣الق

جون غراي، القاعدة   : تبنى هذا الرأي األخير   ) ٢(

فـابر وفـابر،    : وماذا يعني أن تكون حديثة، لندن     

خالد الحروب، : وانظر مراجعة له في. ١،٢٠٠٣ط

جون غراي وأكاديميا العبثية، صـحيفة الحيـاة،        

  :، وخدمة كامبردج بوك ريفيـوز     ٣٠/١٠/٢٠٠٣
http://www.aljazeera.net/books/2003/8/

8-26-2.htm  
تـشرين  / نـوفمبر  ٦شعار بوش في خطابـه      ) ٣(

  .م٢٠٠٣الثاني، 

شنت هذا فضالً عن الممارسات الشعبية، حيث   ) ٤(

-عرقي(حملة شعواء ضد كل ما هو عربي ومسلم 

ما كشف عن حجم العنصرية الكامنـة فـي         ) ديني

فـي أمريكـا تحديـدا،    " المتقـدم "مخيلة الـشعب    

والحوادث واالعتداءات في هذا الـسياق كثيـرة،        

تطلبت تصريحات من بوش وإدارته تحـث علـى         

ــا   ــي أمريك ــسلمين ف ــرض للم ــدم التع   !.ع

 شـادي، رأس المـال      عبـد العزيـز   : انظر) ٥(

االجتماعي في الخطاب الديني اإلسالمي المصري      

رأس : "بين األزمة والتأزيم، بحث مقـدم لمـؤتمر       

، مركـز   "المال االجتماعي والتنمية فـي مـصر      

دراسات وبحوث الدول النامية بكليـة االقتـصاد        

 جامعـة القـاهرة، أكتـوبر       –والعلوم الـسياسية    

  .١٥-١٢م، ص٢٠٠٣

المفـاهيم  :  اإلصالح اإلسالمي  رضوان السيد، ) ٦(

ــاق،  ــط،  )٢(واآلف ــشرق األوس ــحيفة ال ، ص

  م١/١٠/٢٠٠٣

عنوانًا للحرب على العراق    " الصليبية"استعادة  ) ٧(

أمريكا، جاء في بيانات    " عدو اإلسالم "وللعالقة مع   

الحيـاة  (كثيرة، مـن المرشـد العـام لإلخـوان          

) ٢٩/٣/٢٠٠٣الحيــاة (وحمــاس ) ١٥/٢/٢٠٠٣

الحيـاة  (فية العلميـة فـي الكويـت        والحركة السل 

على موقع (وبيانات سعودية متعددة ) ١٩/٣/٢٠٠٣

islamtoday.comwww .(. ومجمــع البحــوث

اإلسالمية التابع لألزهر، الذي اعتبر الغزو علـى        

  ".حربا صـليبية جديـدة ضـد اإلسـالم        "العراق  

معتز الخطيـب، هـل     : انظر تفصيل ذلك في   ) ٨(

األمريكيـة؟، مقـال    عنوان الحـروب    " الصليبية"

ــاريخ   ــشور بتــــ   ١٠/٤/٢٠٠٣منــــ
http://www.islamonline.net/arabic/daaw

a/2003/04/article04.shtml  
فضالً عن ذلك، تمت قراءته من قبل التيـار         ) ٩(

إعـادة اعتبـار    "الجهادي السلفي على أنه يمثـل       

، الذي  "للخطاب اإلسالمي وصدقيته وواقعيته كذلك    

انظر هذه  . صراع ديني كان باستمرار يتحدث عن     

جمال الشرقاوي، الـدين فـي بـؤرة        : الرؤية في 

 ١١٦الصراع، مجلة الـسنة، برمنجهـام، عـدد         

ــران ــو /حزيـ ــة٢٠٠٢يونيـ   .م، االفتتاحيـ

أوليفيه روا، تجربة اإلسالم السياسي، ترجمة      ) ١٠(

، ١٩٩٦،  ٢دار الـساقي، ط   : نصير مروة، بيروت  

  وروا ينقد هذا التصور الغربـي ويعتبـره        ١١ص
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ــة" ــطحية وانتقائيـــ ــرة ســـ   ".ذاكـــ

على سبيل المثال نشرت صـحيفة األهـرام        ) ١١(

 عنوانًا عـن تجديـد الخطـاب        ٨٥المصرية نحو   

الديني أو الثقافي، والنسبة العظمـى منهـا عـن          (

 نـوفمبر   ٢١، و  ٢٠٠١ نـوفمبر    ٧  ما بين ) الديني

جعفر عبـد   : فضالً عن اإلصدارات مثل   . م٢٠٠٣

تطوير الخطاب الديني،   ، اإلسالم و  )إشراف(السالم  

م ٢٠٠٣،  ١رابطة الجامعات اإلسالمية، ط   : القاهرة

، ٢٠٠٢يضم أعمال ندوة جامعة قنـاة الـسويس         (

وسالم عبد الجليل، تجديـد     ). سلسلة فكر المواجهة  

الخطاب الديني، القاهرة، وزارة األوقاف، المجلس      

األعلى للشؤون اإلسالمية، دراسات إسالمية، عدد      

:  وندوة تجديد الخطاب الـديني     .م٢٠٠٣، سنة   ٩٠

لماذا وكيف؟، القاهرة، وزارة األوقاف، المجلـس       

األعلى للشؤون اإلسالمية، قضايا إسالمية، عـدد       

م، ومحمــد ســيد طنطــاوي، ٢٠٠٣ ســنة ١٠٠

الخطاب الديني وكيف يكون؟، ملحق مجلة األزهر، 

م، مع أنـه ال يـستخدم       ٢٠٠٢يونيو،  /ربيع اآلخر 

  ". تجديد"مفردة 

محور ضمن  (تجديد الخطاب الديني،    : منها) ١٢(

م، والـسبل   ٢٠٠٣بالقاهرة، سـنة    ) مؤتمر الثقافة 

-١٢العملية لتجديد الخطاب الديني، ندوة بـاريس        

ونـدوة الحـوار الـوطني      . م٢٠٠٣أغسطس  /١٣

تجديد الخطاب الديني   "السعودي، التي أوصت بـ     

م، ٣/١/٢٠٠٤،  "بما يتناسب والمتغيرات المعاصرة   

فعاليـات المجلـس األعلـى للـشؤون        فضالً عن   

اإلسالمية، ووزارة األوقـاف المـصرية ودورات       

  .تجديد الخطاب الديني للـدعاة فيهـا، وغيرهـا        

من ذلك المفاهيم الجيوستراتيجية التي تبدلت      ) ١٣(

حذريا كالنموذج الكوني األمريكي والنظرية األمنية      

التقليدية، وخواء نظرية الردع، ومفهـوم النظـام        

  : انظــر فــي هــذا  . لمي وغيرهــاالعــا

:  والنظام الـدولي   ٢٠٠١ أيلول   ١١غسان العزي،   

تغيرات مفهومية محتملة، مجلة شؤون األوسـط،       

، وإليـاس حنّـا،     ٣١م ص ٢٠٠٢ شتاء   ١٠٥عدد  

مأسسة عقيـدة بـوش، مقـال منـشور بتـاريخ           

  م، ٢٢/٦/٢٠٠٢
http://www.aljazeera.net/point_views/2

002/6/6-22-1.htm  
تقـويم  :  سبتمبر ١١معتز الخطيب،   : يضاوانظر أ 

جديد ومفاهيم ملتبسة، مقال منشور على الـشبكة        

ــنة   ــالمية ســـــ   .م٢٠٠١اإلســـــ

: ديفيد فروم وريتشارد بيرل، نهايـة الـشر       ) ١٤(

، كيف تربح الحرب على اإلرهاب، راندوم هاوس      

حـازم  :  نقالً عن  ١٥١-١٥٠م، ص   ٢٠٠٣،  ١ط

الحيـاة  صاغية، القطيعة الكونية التـي تـستحكم،        

وانظر مراجعـة للكتـاب     . م٢٣/١/٢٠٠٤اللندنية  

  : في

http://www.aljazeera.net/books/2004/1/
1-19-1.htm  

محمد حسنين هيكل، قراءة في أوراق إدارة       ) ١٥(

 السنة  ٥٣وعقلها، مجلة وجهات نظر، عدد      " بوش"

  ٤م، ص٢٠٠٣الخامـــــسة، يونيـــــو  

وهيكل يقرر هـذا    . ١٧المرجع السابق، ص  ) ١٦(

خالصا من كتابين يشكالن وثائق سجلت وقائع       است

بوش في  : "ما دار في البيت األبيض حرفيا، وهما      

، لبوب وودوارد الصحفي األكثر اطالعا في       "حرب

لديفيد فروم  " الرجل المناسب "العاصمة األمريكية، و  

  .أحد كتّاب خطب بوش، وكاتـب محـور الـشر         

 انظر حول مكانة النفط وأمن إسرائيل فـي       ) ١٧(

فواز : السياسة الخارجية األمريكية، ومن يؤثر فيها     
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كيـف  : جرجس، السياسة األمريكية تجاه العـرب     

مركز دراسـات   : تصنع؟ ومن يصنعها؟، بيروت   

ــة، ط  ــدة العربيـ   ١٥٩م، ص٢٠٠٠، ٢الوحـ

في أحد اجتماعات البيت األبيض قال دونالد       ) ١٨(

الحرب على اإلرهاب بالمعنى التقليدي     : "رامسفيلد

كمـا  " . اصفات ال تخدم مطلبنا إلى النهاية     لها مو 

هيكـل، المرجـع    : انظر  . يرويها بوب وودوارد  

  ١٣السابق، ص

أعلنها دونالد رامسفيلد وزير الـدفاع فـي        ) ١٩(

 تـشرين   ٢مقابلة مع قناة أيه بي سي التلفزيونية،        

  م٢٠٠٣نــــــــوفمبر /الثــــــــاني
http://usinfo.state.gov/arabic/tr/1203do

d.htm  
ب الرئيس ديك تشيني في منتدى دافوس       وكذلك نائ 

ــن  ٢٤/١/٢٠٠٤ ــدث ع ــين تح ــصدي " ح الت

، وكذلك مساعد وزير الدفاع     "أليديولوجيات العنف 

-أيـار /٣بول وولفويتز حين قال في خطاب ألقاه        

م أمـام مجلـس الـشؤون العالميـة         ٢٠٠٢/مايو

نحارب اليوم حربا ضـد اإلرهـاب،       : "بكاليفورنيا

ا الحرب األوسع التـي     أم. حربا سوف ننتصر فيها   

نواجهها فهي حرب األفكار، وهي تُـشكّل تحـديا         

. بالتأكيد، ولكنها حرب يجب أيضاً ان ننتصر فيها       

انها كفاح من أجل الحداثة والعلمانيـة، التعدديـة         

. والديموقراطية، والتنميـة االقتـصادية الحقيقيـة      

ولتحقيق االنتصار في هذا النزاع األوسع، يجب أن        

م األوجه العديدة للعـالم اإلسـالمي،       نعمل على فه  

وهو الموضوع الذي تـم اختيـاره جيـداً لهـذا           

ــؤتمر ــي   ". الم ــه ف ــص خطاب ــر ن   :انظ
http://usinfo.state.gov/arabic/tr/0503wlf

wtz.htm  
الموجهـة  " العراقيـة "كراديو سوا، ومحطة    ) ٢٠(

للـشبان فـي العـراق،      " هاي"للعراقيين، ومجلة   

ن المفتـرض أن تنـافس      التي م " الحرة"وفضائية  

  .الجزيرة والعربية بحسب تصريحات المـسؤولين     

من نص خطاب الرئيس بوش الذي يقتـرح        ) ٢١(

فيه إقامة منطقة تجارة حرة مع الـشرق األوسـط          

انظـر  . ٢٠٠٣ مايو   ٩ سنوات بتاريخ    ١٠خالل  

  :نص الخطاب في

http://usinfo.state.gov/arabic/meppar/05
09bh.htm  

اإلرهـابيون  : "في خطابه الـسابق   وولفويتز يقول   

يسعون إلى فرض أسلوب حياة القرون الوسـطى        

وبخصوص الـصورة   ". غير المتسامحة والطاغية  

السائدة عن المسلمين في المخيلة الغربيـة انظـر         

ــه روا ــابقة ألوليفيـــ ــة ســـ   .إحالـــ

في نص خطابه المشار إليه سابقا، والـذي        ) ٢٢(

لـسلطان  يقدم فيه درسا تاريخيا من حـين أمـر ا         

العثماني يرحب بقدوم اليهود اإلسبان الذي طردهم       

ــنة    ــبان ســ ــام اإلســ   .م١٤٩٢الحكــ

من كلمة للسناتور الـديمقراطي جوزيـف       ) ٢٣(

 ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٤ليبرمان، ألقاها يوم    

  :وانظر نصها فـي   . بجامعة جورجتاون بواشنطن  
http://usinfo.state.gov/arabic/tr/0114lbr

mn.htm  
انظر نص مبادرة باول للشرق األوسط التي       ) ٢٤(

ــوم   ــنطن ي ــي واش ــا ف   :١٢/١٢/٢٠٠٢أعلنه
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/

2002/12/article02.SHTML  
  .وكذلك نص خطـاب ريتـشارد هـاس، اآلتـي         

 –فضالً عن اشتمال الخطابات األمريكيـة       ) ٢٥(

 علـى   -" هاس"خصوصا مبادرة باول، وخطاب     

 التعليمي، فـإن بعـض تقـارير وزارة         اإلصالح

م تنص علـى أن     ٢٠٠٢الخارجية األمريكية لسنة    
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العديد من المواطنين في الشرق األوسط أصبحوا       "

متطرفين بسبب التعليم الديني على حساب التعلـيم        

العلماني للتاريخ، والتربية المدنيـة، واالقتـصاد،       

ونحـن  . والقراءة والكتابة، والرياضيات، والعلوم   

طلع بأمل إلى تشكيل حكومـة ديمقراطيـة فـي          نت

العراق قادرة على أن تكون بمثابة مثال يحتذى في         

ــة ــي   ". المنطق ــر ف ــص التقري ــر ن   : انظ
http://usinfo.state.gov/arabic/hrpub/ho

mepage.htm  
انظر في تفاصيل هذه الرؤية خطابات كـل        ) ٢٦(

. بوش، وولفويتز، ليبرمان، المشار إليها سابقا     : من

كذلك خطاب السفير ريتشارد هاس، مدير قـسم        و

التخطيط السياسي في الخارجية األمر يكية، عـن        

فرص تعزيز الديمقراطية في العـالم اإلسـالمي،        

 ٤الذي ألقي في مجلس العالقات الخارجية، فـي         

  :م وهـــو بـــالغ األهميـــة٢٠٠٢ديـــسمبر 
http://www.islamonline.net/arabic/politi

cs/2002/12/article06a.SHTML#1   
واإللحاح الشديد على أن ذلك لمـصلحة أمريكيـة         

ضمن استراتيجية األمن القومي تكرر كثيرا      " ذاتية"

واإللحاح علـى أن    . في جميع الخطب المشار إليها    

الحرية هي الحل لمشكلة اإلرهاب، ولمشاكل العالم       

اإلسالمي تكرر مرات في الخطب السابقة أيـضا،        

يس أمام الجمعية الوطنيـة     وفي كلمة كوندوليزا را   

للصحفيين السود، وهو فـي الخطابـات يكتـسي         

بل إن برنارد لويس المقرب من ". أخالقية" بصيغة  

إن المراقب الغربي : "صانع القرار األمريكي، بقول

يعتقد أن متاعب العالم اإلسالمي مردها إلى غياب        

حرية التفكير وحرية االختيـار، وحريـة       : الحرية

برنارد لـويس،   : انظر". رية المرأة االقتصاد، وح 

التأثير الغربي واستجابة المـسلمين،     .. أين الخطأ؟ 

ترجمة محمد عنان، تقديم ودراسة رؤوف عباس،       

وانظر مراجعة  . ٢٠٠٣،  ١دار سطور، ط  : القاهرة

  :له في

http://www.aljazeera.net/books/2003/9/
9-25-1.htm  

  .من نص خطاب هاس المشار إليـه سـابقًا        ) ٢٧(

ــسابق" هــاس"انظــر نــص خطــاب ) ٢٨(   .ال

ومن التصريحات المهمة في هذا السياق ما       ) ٢٩(

المـساهمة  " مارينا اوتاواي "قالته الباحثة االميركية    

" الديموقراطية وحكم القانون  "الرئيسية في مشروع    

مقـره فـي    (التابع لمعهد كارنيغي للسالم الدولي      

 دور"في مداخلة ألقتهـا فـي مـؤتمر         ، )واشنطن

الجماعات اإلسالمية في اإلصالح الـسياسي فـي        

بعض مسؤولي اإلدارة   : "بالكويت" الشرق االوسط 

األميركية ومستشاريها توهموا خطأ بـأن حـزب        

، "البعث نجح في تحويل العراق إلى دولة علمانيـة        

اكتشفوا بأن هناك رجال ديـن      "لكن بعد االحتالل    

 هناك وأن المجتمع العراقي ليس علمانياً وأن، شيعة

  ".تيـــاراً إســـالمياً شـــيعياً متناوبـــاً   

اإلسـالم  "عقد مؤتمر في الـسودان حـول        ) ٣٠(

ــر  ــالم متغي ــي ع ــرب ف ــاريخ " والغ -١٣بت

م، واهتم منتدى دافوس االقتصادي     ١٥/١٢/٢٠٠٣

، "الحوار بين األديان  " سبتمبر ببحث قضايا     ١١منذ  

، بـل إن مـؤتمر      "اإلسالم والغـرب  "وتحديدا بين   

.  ألول مرة شـيوخ وقـساوسة      م شارك فيه  ٢٠٠٣

دور الجماعـات اإلسـالمية فـي       "وعقد مـؤتمر    

في الكويت بتـاريخ    " اإلصالح في الشرق األوسط   

الكويتيـة  " الـوطن "م رعته مجلـة     ٦/١٢/٢٠٠٣

" نيوزويـك "تصدر النـسخة العربيـة لمجلتـي        (

 ٢٠، وناقش ما يقرب مـن       ")السياسة الخارجية "و

اسي فـي   ورقة، تدور حول مستقبل اإلصالح السي     

الشرق األوسط، ورؤيـة الجماعـات اإلسـالمية        
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لإلصالح السياسي، وإمكانية مشاركتها فيه، وتأثير      

وعقـد  . فكر الجهاد على عملية اإلصالح السياسي     

فـي الدوحـة    " الحوار األمريكي اإلسالمي  "مؤتمر  

م اشتمل على جلسات مغلقـة      ١١/١/٢٠٠٤بتاريخ  

جيـة  ونظمه معهد بروكينغز بالتعاون مـع الخار      

القطرية وبحث سبل تضييق الهوة بـين واشـنطن         

 ١١والعالم اإلسالمي التي أفرزتهـا مـضاعفات        

  .سبتمبر

حمـزة  : انظر قراءة مهمة لهذا اللقاء فـي      ) ٣١(

، "مودرن"زوبع، أمريكا تبحث عن شريك إسالمي       

ــاريخ   ــشور بت ــال من ــي١٣/١/٢٠٠٤مق : م ف
http://www.islamonline.net/arabic/politi

cs/2004/01/article05.shtml  
االقتباس من مارينا اوتاواي، الباحثة المشار      ) ٣٢(

. إليها قريبا، في مداخلة لها ضمن مؤتمر الكويـت        

بل إن مصادر أميركية رسمية أكدت فـي حـوار          

، احتضنه المعهد الملكي للشؤون الخارجية في لندن      

ال تعادي دعاة اإلسـالم     "على أن الواليات المتحدة     

رط أن يقبلـوا الحـوار وأال يكونـوا         السياسي ش 

كما أن التأكيد على أن أمريكا ال تعادي        ". خمينيين

المـشار إليـه    " هاس"اإلسالميين ورد في خطاب     

وانظر تفاصيل الرؤية األمريكية في موقفها      . سابقًا

صـالح الـدين الجورشـي،      : من اإلسالميين في  

عودة للبحـث عـن حـوار       : أميركا واإلسالميون 

 منشور في الحياة اللندنيـة، بتـاريخ        معلق، مقال 

  م٤/١/٢٠٠٤

برهان غليون، الديمقراطيـة    : انظر في هذا  ) ٣٣(

العربية وبعبع الحركات اإلسالمية، مقال منـشور       

ــاريخ  ــي٣١/١٢/٢٠٠٣بتــــ   :م فــــ
http://www.aljazeera.net/point_views/2

003/12/12-31-2.htm  

الـسفير األميركـي    ، قدم ريتشارد هولبروك  ) ٣٤(

مداخلته االفتتاحية فـي    ، ابق لدى األمم المتحدة   الس

لم : " اإلسالمي وقال فيها–منتدى الحوار األميركي  

آت إلى هنا لالستماع مجدداً إلى الشكاوى المعتادة        

عن الموقف األميركي من قضية الصراع العربـي   

أو للشكوى من الـدعم األميركـي       ،  اإلسرائيلي -

ن هنا لنبحث   نح. أو الوضع في العراق   ، إلسرائيل

في قضايا وهموم مشتركة تكون جـسراً للحـوار         

هناك قضايا ملحة كانتشار اإليدز فـي       ، مثالً. بيننا

المنطقة أو ضعف الرعاية الصحية أو البيئة وغير        

مـسألة  "وتم اإللحاح في المؤتمر علـى أن        ". ذلك

إسرائيل بالنسبة إلى األميركيين ليست مسألة سياسة   

". وال يمكن تغييرهـا   ، ليةبل سياسة داخ  ، خارجية

خالد الحـروب، علـى هـامش الحـوار         : انظر

حتى ال يكـون    :  اإلسالمي في الدوحة   -األميركي  

حواراً حول شروط االستسالم، الحيـاة اللندنيـة،        

كما طُرح في مؤتمر الكويت من      . م٢٧/١/٢٠٠٤

لنترك خالفنـا العقائـدي     : "بعض اإلسالميين قول  

ا عن فلسطين، ولكـن     جانبا؛ فاإلسالميون لن يتخلو   

لنتباحث حول عالقات طبيعية تقوم على االحتـرام        

  ".المتبادل

هو لريتشارد بيـرل،    " حرب المبادئ "تعبير  ) ٣٥(

نهاية شر، المشار إليـه     : وديفيد فروم، في كتابهما   

ليـست  : "ويشرحان حرب المبادئ بـالقول    . سابقًا

حرب كلمات تستطيع الواليات المتحدة االنتـصار       

طريق البروباغاندة الجيدة واإلعداد للتأثير     فيها عن   

على عقول وقلوب العرب والمسلمين، بـل عـن         

طريق الضغط المتواصل واالستثمار الجـاد فـي        

سبيل نشر مبادئ الحرية والمساواة األمريكية ذات       

الصبغة العالمية مثل نشر مبـدأ حريـة التجـارة          
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واالقتصاد المفتوح، وتدعيم حقوق المرأة، واحترام      

قوق اإلنسان، والعمل على نشر هـذه المـصالح         ح

ــة  ــصالح األمريكي ــة الم ــى خدم ــيؤدي إل   ". س

بـدء  " إصالح العالم العربـي   "الحديث عن   ) ٣٦(

مبكرا، فقد كان العنوان الرئيس لمجلة النيوزويـك        

م ٢٠٠١ ديـسمبر    ٢٥بتـاريخ   ) ٨١(في عـددها    

لرئيس تحريرها فريد زكريـا، وتتطـابق بعـض         

مع ما تم تبنيه لإلدارة األمريكية      مطالبه في المقال    

نقل المعركة إلـى    "الحقًا، وخصوصا توصيته بـ     

بالد العرب، والذي ورد    " مصدر اإلرهاب الحقيقي  

ــس    ــوليزا راي ــسان كون ــى ل ــا عل   .الحقً

االقتباس من نص خطاب ولفويتز المـشار       ) ٣٧(

ونحـوه  . م٢٠٠٢مـايو   - أيار ٣إليه سابقًا بتاريخ    

" نهاية الشر "ل وفروم عن    جاء أيضا في كتاب بير    

فضالً عـن أن حـرب      . في االقتباس السابق قريبا   

األفكار والمبادئ وردت على لـسان عـدد مـن          

  . صانعي القرار األمريكي كما تقدمت اإلشارة سابقًا      

العالم المعاصر،  : فرانسيس فوكوياما، هدفهم  ) ٣٨(

م، ٢٠٠١ ديسمبر،   ٢٥،  ٨١مجلة النيوزويك، عدد    

  ١٧-١٢ص

م صالح الدين حـافظ قـراءة لـصعود         قد) ٣٩(

  ،  والمغـرب والبحـرين     ، اإلسالميين في باكستان  

 صـالح الـدين      :انظر.  وإيران والجزائر   ، وتركيا

،  حافظ، تحديث اإلسالم بالديمقراطيـة األمريكيـة      

 نـوفمبر   ٢٠،  ٤٢٣٥٢صحيفة األهـرام، عـدد      

  م٢٠٠٢

اعتمد بوش وباول وهاس على اقتباسات من       ) ٤٠(

لتنمية في العالم العربي، وكلهم ألح علـى        تقرير ا 

عـرب  "عبارة أن هذا الكالم صادر عن بـاحثين         

كمـا أن هـاس اسـتعان       ". نظروا بعمق للمنطقة  

باقتباس من عبد الحميد األنـصاري عميـد كليـة          

الشريعة في قطر، ليؤكد مشروعية التـدخل فـي         

تخلق عقلية مقفلة ومنحى سهالً     "مناهج التعليم التي    

التعصب وتزرع مفـاهيم خاطئـة تتعلـق        باتجاه  

  ".بالنـــساء وباألقليـــات الدينيـــة واإلثنيـــة

فريد زكريا، كيف يتم إنقاذ الوطن العربي؟،       ) ٤١(

   م، ٢٠٠١ ديــسمبر، ٢٥، ٨١النيوزويــك، عــدد 

  ٣٦ص 

نجد هذه المجادلة ونفي بأن تكون الحرية أو        ) ٤٢(

الديمقراطية مستحيلة في العـالم اإلسـالمي أو أن         

 العرب ال رغبة لهم فيها في خطابات كل من          يكون

ــويتز  ــاس وولفـ ــاول، وهـ ــوش، وبـ   .بـ

كل المسؤولين نفوا في عـدد مـن الـدول          ) ٤٣(

االستجابة أو التعرض لـضغوط أمريكيـة بهـذا         

الشأن، وبالمقابل كان موضوع تغيير المناهج على       

رأس الموضوعات في تلك الدول نفسها، ففي قمة        

م ٢٢/١٢/٢٠٠٣) ٢٤(مجلس التعاون الخليجـي     

طُرح تغيير المناهج ووصف من قبل المـسؤولين        

"!. وزراء الداخليـة  "، ووقع عليه    "أم القضايا "بأنه  

وفي الكويت شكل وزير التربيـة لجانًـا خاصـة          

إلعادة النظر في الكتب المدرسـية، وفـي األردن         

 ٩٠أقرت الحكومة تعديالت على مناهج التعليم من        

خر، خـصوصا   صفحة نصت على االعتراف باآل    

اإلسرائيلي، ونبذ العنف، نشر حقوق اإلنسان، وتم       

علـى المـدارس    " وثيقة الـسالم  "توزيع ما ُأسمي    

وفـي  . الحكومية والتي تحمل مضامين ما ذكرناه     

السعودية طرح الموضوع بقوة وخـصوصا فـي        

اللقاء الوطني السعودي الذي انعقد بمبادرة من ولي        

ــي  ــد فـــــ   .م١٢/٢٠٠٣/-العهـــــ

بـرامج مبـادرة    "نا رومانسكي، مسؤولة    إلي) ٤٤(

، ضـمن   " الـشرق أوسـطية    –الشراكة األمريكية   
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محاضرة لها في الدوحة، نهايـة شـهر سـبتمبر          

  .م٢٠٠٣

المشار إليه سابقًا، ونحوه    " هاس"من خطاب   ) ٤٥(

تماما في نص مبادرة باول للشرق األوسط، المشار        

  .إليها سابقًا

ــابق، ص ) ٤٦( ــع س ــا، مرج ــد زكري   ٣٧فري

تقدمت اإلشارة إلـى أن صـحيفة األهـرام         ) ٤٧(

إلـى  .....  شهدت من    - مثالً   –المصرية وحدها   

فضالً عن  .  عنوانًا حول هذا الموضوع    ٨٥....... 

االلتفات الفجائي واللحوح لـه مـن قبـل وزارة          

األوقاف المصرية والمجلـس األعلـى للـشؤون        

اإلسالمية، بل قبل ذلك انـصراف وزارة الثقافـة         

تجديـد  "ومن ضمنها   " تجديد الثقافة " إلى   المصرية

في مؤتمرها األخير الـذي أثـار       " الخطاب الديني 

موجة احتجاجات من قبل تيارات فكريـة مختلفـة         

باعتباه يتناغم مع التوجه األمريكي، وال يلتفت إلى        

متغير وجود االحـتالل األمريكـي فـي جـدول          

  !.أعماله

شار االقتباسات من نص خطاب ولفويتز، الم     ) ٤٨(

  .إليه سابقًا

اإلسـالم  "و" اإلسالم المعتدل "تم تداول تعبير    ) ٤٩(

في مصادر غربيـة عـدة، ووردا فـي         " الليبرالي

كمـا تحـدث    . خطاب ولفويتز المشار إليه سـابقًا     

الذي قال  " اإلسالم الليبرالي "تشارلز كورزمن عن    

إن لديه األمل أن يتعايش مستقبالً مع الديمقراطيات        

لنقطة الجوهرية األولـى فيـه أن       الموجودة ألن ا  

ومن الكتب المهمـة    . الشريعة تتطلب الديمقراطية  

  :في هذا المجال

Liberal Islam, Edited by Charles 
Kurzman, Published in October 1998. 

الليبرالي : واستعملت البي بي سي تصنيفين لإلسالم  

وتحدث السفير األمريكـي بإندونيـسيا      . والتقليدي

في أكثر من مناسبة عن دعم تيـار        " يسرالف بو "

؛ داعيا إلى إرسال المزيد مـن       "اإلسالم الليبرالي "

لتحييـد  "الطلبة المسلمين إلى الجامعات األمريكية      

إسـالميين  "بتخـريج طلبـة     " اإلسالم الراديكـالي  

ــراليين ــي ". ليبـ ــصريحاته فـ ــر تـ   :انظـ
http://www.islamonline.net/arabic/politi

cs/2002/12/article15.shtml  
إسـالم  "لكن أوليفيه روا يعتبر أن الحـديث عـن          

هو حديث عن منظومات    " إسالم ليبرالي "أو  " معتدل

  :انظـر نـصه فـي     . مغلقة وهو مـا ال يؤيـده      
http://www.islamonline.net/Arabic/polit

ics/2003/08/article10.shtml#2  
يذكر عبد اهللا عزام من مزايا سـيد قطـب          ) ٥٠(

، وفـي هـذا     "اذ بصيرته وعمق نظره   نف: "الكثيرة

ستهب فـي   : (وكثيرا ما كان يردد   : "السياق يقول 

المرحلة القادمة على المنطقة رياح مـن اإلسـالم         

كما –ومن أسباب سعة أفقه     !". وقد كان ) األمريكي

اطالعه علـى المخطـط العـالمي        "-يقول عزام 

عبد اهللا عزام، عمـالق الفكـر       ". لضرب اإلسالم 

يد سيد قطب، مركز شـهيد عـزام        اإلسالمي الشه 

وتجـب  ). نسخة وورد  (١اإلعالمي، باكستان، ط  

اإلشارة إلى أن إبراهيم أبو ربيع استعمل في وقت         

اإلسـالم  "سابق على أحـداث سـبتمبر، تعبيـر         

الثقافة اإلسـالمية ذات    "للتعبير عن تلك    " األمريكي

السمات األمريكية الفريدة ضمن حـدود العلمانيـة        

لمهاجرون وأبناء البلد األصليين مـن      التي يشكلها ا  

إبراهيم أبو ربيع، هل مـن      ". المسلمين في أمريكا  

رد إسالمي معاصر على العولمة؟، ترجمة عبد اهللا        

جاد، بحث منشور في صفحة اإلسـالم وقـضايا         

ــن    ــالم أونالي ــع إس ــي موق ــصر، ف   . الع
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مثالً يذكر كمال حبيب من ضمن ما تستهدفه        ) ٥١(

الختالط، الهجمة على النقـاب،     ا(الحملة األمريكية   

كمال حبيـب،   : انظر..) !!. قوامة الرجل، الخلع    

التجديد الزائف للخطاب الـديني، مجلـة الـسنة،         

  .م٢٠٠٢مــارس، / آذار١١٣برمنجهــام، عــدد 

ينظر التفصيل فـي أفكـار محمـد عبـده          ) ٥٢(

جيلبر دوالنو، تيار اإلصالح الديني في      : ومدرسته

لدين، مجلة الملتقـى،    مصر، ترجمة حازم محيي ا    

  ٤١-٣٦م، ص ١٩٩٩عدد صفرين، أكتوبر، سنة     

ستجد هذه المعاني واالقتباسات في خطابات      ) ٥٣(

  . بــوش، بــاول، هــاس، ولفــويتز: كــل مــن

انظر االقتباسات في نص خطاب ولفـويتز       ) ٥٤(

ــابقًا  ــه ســــ ــشار إليــــ   . المــــ

الطريف أن ولفويتز نفسه حاول أن يمارس       ) ٥٥(

لسابق، حين استعان بموقـف     التأويل، في خطابه ا   

اختالف أمتـي   "بايزيد مع اليهود، ودعمه بحديث      

للبرهنة على  ) وهو موضوع عند المحدثين   " (رحمة

أن الديمقراطية الليبرالية التـي تحـل الخالفـات         

، وكذلك محاولة خطابات الـساسة التأكيـد        !بسالم

ــالم  ــارض اإلس ــة ال تع ــى أن الديمقراطي   .عل

رجية األمريكيـة علـى     احتجت وزارة الخا  ) ٥٦(

 في تقرير لها أعده ريتـشارد       -الوصف، وطالبت   

 األزهر باالعتذار عـن     -سكوتي أحد مستشاريها    

وإال فإن األزهر يجـب     "مثل هذا البيان اإلرهابي،     

أن يكون على قائمة المؤسسات اإلرهابيـة التـي         

  "!.تجب محاربتها

لمعرفة المزيد عن مواقف شـيخ األزهـر        ) ٥٧(

محمد جمال عرفـة، الـدور      :  انظر وتصريحاته،

السياسي لإلفتاء وحجاب فرنـسا، مقـال منـشور         

ــاريخ    .م١٠/١/٢٠٠٤بتــــــــــــ
http://www.islam-

online.net/Arabic/politics/2004/01/articl
e04.shtml   

فقد ارتبطت مؤسسة األزهر منـذ صـدور        ) ٥٨(

م بمؤسسة  ١٩٦١ لعام   ١٠٣قانون تطوير األزهر    

 مـن قبـل رئـيس       الحكم وصار شـيخا يعـين     

الجمهورية، وصدرت مواقف عدة لشيوخ األزهـر       

: تؤكد مواكبتها لسياسة لدولـة المـصرية، منهـا        

م ١٩٧٩الترحيب بمعاهدة السالم مع إسرائيل سنة       

وتحليل فوائد البنوك، واستقبال األزهـر للـسفير        

  .م وغيرهـــا١٩٩٧اإلســـرائيلي ســـنة  

د التصريح لوكيل وزارة التربية الكويتي حمو) ٥٩(

السعدون، وهي النتيجة التي خرجت بهـا الفـرق         

األكاديمية التي راجعت المناهج في الكويت سـنة        

وتغيير المناهج شمل الـدول الخليجيـة       . م٢٠٠٢

ــا ــاألردن وإســالمية كماليزي ــة ك   .ودوالً عربي

األردنيـة  " وثيقة السالم "تم التصريح به في     ) ٦٠(

التي وزعت على المدارس الحكومية فـي األردن        

، وصـرح بتوظيـف     "الجهاد"اإلضافة إلى حذف    ب

اآليات واألحاديث لنشر التسامح وزيـر التربيـة        

الكويتيـة بتـاريخ    " لـرأي العـام   "الكويتي لــ    

وكانت األردن أجرت تعـديالت     . م٢٧/١٢/٢٠٠٣

على المناهج ارتبطت بمعاهدة الـسالم األردنيـة        

م جـرى فيهـا     ١٩٩٤اإلسرائيلية في وادي عربة     

ربية اإلسالمية وحذف بعـض     تخفيض حصص الت  

اآليات واألحاديث التي تتعرض لليهـود لـبعض        

وثيقة الـسالم األردنيـة     : انظر. المراحل الدراسية 

لتنقيح المناهج، األخبار، إسالم أوناليـن، بتـاريخ        

جدل أردنـي حـول تعـديل       "و. م٣٠/١٢/٢٠٠٣

  .م٣/١/٢٠٠٤المناهج التعليمية، الجزيـرة نـت،       

بخـصوص القمـة    " رويتـرز "كما أوردت   ) ٦١(

الخليجية، ونقلته عنها إسـالم أوناليـن بتـاريخ         
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م، بل إن عبـد الـرحمن العطيـة         ٢٢/١٢/٢٠٠٣

األمين العام للمجلس صرح بأن مـن المقترحـات         

إلغاء مادة من المقررات الدراسية ينظـر إليهـا         "

كما نقلت  ". باعتبارها تحرض على كراهية الغرب    

  .م٢١/١٢/٢٠٠٣عنه إسـالم أوناليـن بتـاريخ        

يشرح جالل أمين البعـد االقتـصادي فـي         ) ٦٢(

نحـن  : "الخطاب األمريكي لتغيير الهوية، فيقـول     

بإزاء تغيرين مهمين طرآ على األهداف االقتصادية 

؛ األهمية القصوى التي يمثلها     "للهيمنة االستعمارية 

اآلن دافع تصريف السلع والخدمات، بسبب التغير       

ادة درجة التشبع   الذي طرأ على أساليب اإلنتاج وزي     

. في أسواق الدول الصناعية وزيادة حدة التنـافس       

وهذا التغير زاد من أهمية االعتبارات النفسية فـي      

جالل : انظر. تطويع الشعوب الخاضعة لالستعمار   

أمين، الخطاب األمريكي الجديد وتغييـر الهويـة،        

م، ٢٠٠٣، شـتاء    ١١٦مجلة شؤون عربية، عدد     

  ٢٥ص

لـى الكتـب والمقـاالت      تقدمت اإلشـارة إ   ) ٦٣(

  .والفعاليــــات حــــول الموضــــوع  

سالم عبد الجليل، تجديد الخطاب     : انظر مثال ) ٦٤(

الديني، القـاهرة، وزارة األوقـاف، والكتـاب ال         

ونـدوة  . يتحدث إال عن الداعية، وثقافته وأخالقـه      

لماذا وكيـف؟، القـاهرة،     : تجديد الخطاب الديني  

ـ        اب وزارة األوقاف، محمد سيد طنطـاوي، الخط

  .الديني وكيف يكون؟ وتقدمت اإلشارة إليها سـابقًا       

مثالً في كتاب سالم عبد الجليل المشار إليـه         ) ٦٥(

سابقًا، يصل للحديث عن مكبر الصوت، وشـريط        

ناهيك عما في الكتـب     !! الكاسيت وتجديد الوضوء  

  .األخـــــرى المـــــشار إليهـــــا  

كما صرح بذلك عبد الصبور مرزوق األمين ) ٦٦(

األعلى للشؤون اإلسـالمية لملتقـى      العام للمجلس   

م، ٢١/٩/٢٠٠٣بطــرابلس، بتــاريخ " لتعــارفوا"

مـايو  ٢٠وزقزوق وزيـر األوقـاف، لألهـرام        

وستجد هذا المعنـى فـي اإلصـدارات        . م٢٠٠٣

المشار إليها سابقًا، ويتكرر كثيرا لدى المـشاركين        

غير أنه من المهـم أن مـؤتمر        . في ندوة األوقاف  

الذي عقده المجلس األعلـى     تجديد الفكر اإلسالمي    

المـؤتمر الثالـث عـشر      (للشؤون قبل سـبتمبر     

خرج بتحديد مفهوم التجديد بالمعنى     ) م٣/٦/٢٠٠١

إحياء ما اندرس من سنن     "السلفي المعروف، وهو    

، يكاد يتطابق مفهوم التجديد في بيانه مـع         "اإلسالم

  .مفهوم االجتهـاد بـالمعنى الفقهـي المعـروف        

 حجازي، الخطاب الديني    أحمد عبد المعطي  ) ٦٧(

، ٤٢٠٨٦فكـــر جديـــد، األهـــرام، عـــدد 

ويتهكم في مقـال آخـر بتـاريخ        . م٢٧/٢/٢٠٠٢

علـم  " الـنص "م على االعتقاد بأن     ٢٣/٧/٢٠٠٣

سابق على كل علم، واصفًا معتقـدي ذلـك بــ           

النصوصيين الحرفيين فئـران الكتـب وحفـاري        "

  ".القبور

 سبل تجديد "إعالن باريس، خرجت به ندوة      ) ٦٨(

التي انعقدت في باريس، ومولهـا      " الخطاب الديني 

االتحاد األوربي، ونظمها مركز القاهرة لدراسـات      

م ٢٠٠٣ أغـسطس    ١٣-١٢حقوق اإلنسان فـي     

وشارك فيها أغلبية من غالة العلمانيين والشيوعيين       

والنـدوة أثـارت    . السابقين، وقليل من اإلسالميين   

ز جدال واسعا في الصحافة المصرية، ومـن أبـر        

فهمي هويدي، نقطة نظام، األهـرام،      : المهاجمين

  .م٣٠/٩/٢٠٠٣، ٤٢٦٦٦عــــــــــدد 

مؤتمر وزارة الثقافة المصرية عقـد تحـت        ) ٦٩(

بتـاريخ  " نحـو خطـاب ثقـافي جديـد       "عنوان  

والذي أثار ردود فعل كثيـرة فـي        . م١/٧/٢٠٠٣
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انظر طرفًا من الجـدل فـي       . الصحف المصرية 

ــصرية،   م،١٤/٧/٢٠٠٣صــحيفة األســبوع الم

ومحاولة نفي جابر عصفور أن يكـون للمـؤتمر         

عالقة بمبادرة باول إلصالح الـشرق األوسـط،        

وانظر تلخيصا مهما ألفكار المؤتمر في مقال عبد        

. م١٣/٧/٢٠٠٣الوهاب بدرخان في الحياة بتاريخ      

وانظر عما دار في ندوة التجديد في المؤتمر فـي          

ــحيفة  ــبوع"صـــ   .م٧/٧/٢٠٠٣، "األســـ

 صحيفة الحياة اللندنيـة بتـاريخ       انظر مثالً ) ٧٠(

  .م٣١/١٢/٢٠٠٣

صرح بذلك يعقوب حياتي، لهيئـة اإلذاعـة        ) ٧١(

البريطانيــة، ونقــل تــصريحاته موقــع إســالم 

ــن ــاريخ .أوناليـ ــت بتـ   .م٢١/١٢/٢٠٠٣نـ

: في" تحسين صورة اإلسالم  "انظر نقد فكرة    ) ٧٢(

لمن وكيف؟ مقـال    : منير شفيق، تحسين صورتنا   

. نت.م على الجزيرة  ٣١/١٢/٢٠٠٣منشور بتاريخ   

: وجالل أمين، تحسين صورة اإلسالم والمـسلمين      

ندوات متعجلة ال تخلو من نية سيئة، مقال منشور         

  .م بـصحيفة الـشعب    ٢٠٠٢ مـارس    ٢٢بتاريخ  

ينظر التوسع في عمل هذه القوى وطرحهـا        ) ٧٣(

محمد أبو القاسم حاج حمد، اإلسـالم       : لإلشكاليات

لقيت في بيت القرآن    ومنعطف التجديد، محاضرة أ   

  .م٢٠٠٣ ديـسمبر    ٧الكريم، بالبحرين، بتـاريخ     

من األبحاث المهمة التـي اشـتغلت علـى         ) ٧٤(

عبـد الـرحمن الحـاج،      : تاريخية مفهوم التجديد  

التجديد من النص إلى الخطاب، مجلـة التجديـد،         

، سـنة   ٦ماليزيا، الجامعة اإلسالمية العالمية، عدد      

  .م١٩٩٩

محمود حمدي زقـزوق،    : لعلى سبيل المثا  ) ٧٥(

أحمد كمال أبو المجد، نبيل عبد الفتاح، نصر حامد         

  .أبو زيد

 كمال حبيب الذي أطلـق      - مثالً –من أولئك   ) ٧٦(

مدرسة التفـسير االسـتعماري     "على مدرسة عبده    

كمال حبيب، منـاهج التعلـيم       : انظر"!!. لإلسالم

الديني تحت القصف األمريكي، السعودية، مجلـة       

  . م٢٠٠٣ ســــنة ١٧٣د البيــــان، عــــد

المشار إليه جمال البنـا، فـي تـصريحات         ) ٧٧(

ــصحيفة  ــام"ل ــرأي الع ــاريخ " ال ــة بت الكويتي

  . م٤/١١/٢٠٠٣

أرنست جيلنر، ما بعـد الحداثـة والعقـل         ) ٧٨(

والدين، ترجمة معين اإلمام، دمشق، دار المـدى،        

   ٤٠-٣٩م، ص٢٠٠١كتاب المدى، ط 
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  :  يكرر)السعودي (معالي وزير األوقاف

تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية 

لمراعاة مصالح الناس مع احترام 

  األصول وثوابت العقيدة 

تصوير شمعون ضاهر  : مارلين خليفة"" بيروت مكتب 

١٣/١٢/٢٠٠٣  

كرر وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة       

 ن عبدالعزيز آل الـشيخ    الشيخ صالح ب  واإلرشاد  

دعوته إلى تجديد الخطاب    " الرياض"في حديث إلى    

اإلسالمي وجعله متناسباً مع مستوى فهم الـشباب        

وكـشف للمـرة    . لعدم إفادة الجهات المتطرفة منه    

خطاب إلى الغرب، رؤية "األولى عن كتاب بعنوان   

وأشار الوزير الـذي    . سيصدر قريباً " من السعودية 

عمال مؤتمر وزراء األوقـاف      أ ترأس في بيروت  

، إلى أن الفتاوى ال يمكـن أن        والشؤون اإلسالمية 

تكون عشوائية بل يجب حصرها بأصحاب األهلية       

الوزير السعودي المقل في الكـالم      . المرخص لهم 

عادة والمعروف عنه إدخاله إصالحات مهمة إلـى        

وزارته منذ تسلمها قبل زهاء خمسة أعوام، تحدث        

 الشوائب التي تصدر صورة     في صراحة تامة عن   

خاطئة عن المسلمين إلى الغرب داعياً إلى اإلفـادة         

من قدرات العرب غير المسلمين في تصحيح هذه        

  .الصورة وهم يحملون أيضاً قضايا األمة العربيـة       

  :وفيما ما يأتي نص الحديث

  تجديد الخطاب الديني

 معالي الوزير، دعوتم في هذا المؤتمر إلـى تجديـد          

لديني في أسلوبه وتوجهاته، إلى أي مـدى        الخطاب ا 

  أدى هذا الخطاب دوراً في خلق الفئـات المتطرفـة؟         

إن رسل اهللا اتحدت رساالتهم وتنوعت شـرائعهم        

واختلف أيضاً أسلوب الخطاب لديهم، وذلك علـى        

وما أرسلنا من رسول إال بلسان      {: قول اهللا تعالى  

 فاللسان في هذه اآليـة يـشمل        .}قومه ليبين لهم  

لذا يرد في القرآن    . للسان الكلمة والمعنى واإلقناع   ا

الكريم أن أسلوب نوح عليه السالم، يختلف عـن          

، وعن أسلوب   )عليه السالم (أسلوب إبراهيم الخليل    

عليـه  (، وعن أسلوب عيسى     )عليه السالم (موسى  

إن . ، لكن المؤدى واحد في تبليغ الرسـالة       )السالم

ألوليات يختلف  أسلوب الخطاب في اإلقناع وتقديم ا     

  .بحسب حاجة المخاطب على اإلقناع

المقصود في الخطاب الديني هو إيصال الرسـالة        

لذا البد لنا مـع     . اإللهية إلى قلوب الناس وعقولهم    

تغير الزمن والمعطيات واالتـصال الثقـافي مـع         

العالم، واختالط الحـضارات، وانتـشار وسـائل        

ال اإلعالم الفضائية، من تغيير في أسـلوب إيـص        

والبد أن يخضع هـذا     . الخطاب الديني إلى الناس   

الخطاب إلى شروط معينة في تجديده عبر احترام        

وحدة األصول وثوابت العقيدة واإلقرار بالرسـالة       

وثوابت االنتماء للحضارة اإلسالمية وعدم الخروج      

عما كان عليه المسلمون من الخلفـاء الراشـدين         

  .وإجماع العلماء

لخطاب الديني اليوم الكثير من     نحتاج ألن يراعي ا   

مصالح الناس، وينبغي تبسيط هذا الجانب وتسهيله       

علماً أن الخطـاب الـديني      . كي يصل إلى الناس   

إلى القيـادات الـسياسية،     : يوجه إلى فئات مختلفة   

القيادت العلمية، إلى الرجال والنساء واألطفال وفي       

 أن  لذا أعتقد أنه من الخطأ    . مراحل التعليم المختلفة  

  .نجعل هذا الخطاب واحداً
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بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال المتعلق بـدور         

الخطاب الـديني فـي خلـق جماعـات العنـف           

والتطرف، أعتقد أن هذا الخطاب في شكل عام إذا         

كان مستوعباً لالحداث ولوجود هذه الفئـات فقـد         

ومتـى  . أسهم في عالج التطرف وليس في ايجاده      

 متجدداً أكثر حسب الحاجات     جعلنا الخطاب الديني  

ال . فإنه يسهم في العالج دون إسهامه في العنـف        

أعتقد أن الخطاب الديني اليوم هو الذي أورث هذه         

  .الفئات

  مشكلة مضمون وأسلوب

لم تدعون الى تجديده اذن؟ وهل تكمن المـشكلة فـي           

سهولة هذا الخطاب او صعوبته؟ أم في مضمون هـذا          

علماء الدين وخطبـاء    الخطاب الذي يستخدمه بعض     

  المساجد؟

إن المشكلة تكمن في المضمون وفي االسلوب على        

ال يصح للمضمون كما ذكرت آنفـاً ان        . حد سواء 

يكون لجميع الناس في المـستوى عينـه، احيانـاً          

نخاطب الشباب بمستوى عال فيتصورون االمـور       

. خطأ مما يؤدي بهم الى تبني افكار أكبر من سنهم         

ون الخطاب متناسباً مـع مـستوى       لذا ينبغي ان يك   

استيعاب الشباب دون الخوض في أمور ال يفهمها        

  .إال المختصون

هل لكم أن تعطوا مثالً عن بعض هذه االمـور التـي            

  يـــصعب اســـتيعابها مـــن قبـــل الـــشباب؟

إن االمثلة كثيرة، نذكر منها مفاهيم الجهاد وهـي         

كثيرة وبالتالي اذا قدم الجهاد للشباب في خطـاب         

يحمل نوعاً من التهييج والحماس فإنه يبقـى        ديني  

نعرض مثالً لما وقـع     . دون مستواهم االستيعابي  

للمسلمين في أماكن كثيرة من العـالم االسـالمي         

ونـأتي باالدلـة فـي      . ونحث الشباب على الجهاد   

ان الشاب ال يستوعب شـروط      الجهاد ونحو ذلك،    

الجهاد وأحكامه وتوقيته وآدابه فيتجه مباشرة الـى        

لتنفيذ ويتعقبه اصحاب االفكار المتطرفة مما يجعله ا

ليست على المـنهج    " جهادية"يتوجه الى منظمات    

  .الصحيح

بالنسبة الى خطباء المساجد، نجد ان بعضاً مـنهم         

وهم قلة ال يفكرون في حجم المتلقي للكالم الكبيـر    

الذي يقولونه، فنجد انهم يذكرون قـضايا جهاديـة         

يب، انـت اذا شـحنت      ط. ضخمة وواقع المسلمين  

الشباب بالعواطف فأين سيفرغونها؟ سيذهبون الى      

ميادين من يقتنصون الشباب لصرفهم عن الوجهة       

  .االسالمية

 كيف ستعالجون هذه المبالغات في تقـديم الخطـاب         

  الديني؟

نحن عالجناها في وزارة الشؤون االسـالمية فـي         

المملكة العربية السعودية وقـدمنا ايـضاً بعـض         

ر للمؤتمر االسالمي فـي أن يكـون هنـاك          االفكا

لقاءات مكثفة للدعاة والخطباء فـي تبيـين حجـم          

المتلقين ومدى استيعابهم للخطاب الديني، ليكـون       

عند الداعية والخطيب معرفـة بـإدراك المتلقـي         

لخطابه من واقع التجربة التي مرت، فـإذا صـار          

عنده وعي يصبح خطابه اقل اثارة يتوخى ما ينفع         

يجانب الكالم الذي سيفهم على غير معنـاه        الناس و 

الحقيقي فال يؤول الى امور غير صـحيحة مثـل          

  .التنظيمات وما أشبه ذلك

  كيف كان التجاوب مع هذا األمر؟
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إن التجاوب في المملكة العربية الـسعودية كبيـر         

جداً، بل يكاد يكون كلياً فجميع الـدعاة والخطبـاء    

من واقع االحداث   واالئمة اقتنعوا بهذا تماماً وذلك      

التي مرت ووجدنا انها فرصة للزيادة في المناقشة        

وتأليف البحوث وايجاد الكتب التي تختص في هذا        

  .المجال

  مسلمون ال غربيون

 بغـض   -يروج اإلعالم الغربي أن المجتمع السعودي       

 غير قابـل    -النظر عن الدور الذي يلعبه رجال الدين        

ف ترون الى الـسلوك     إال لالفكار الدينية االصولية، كي    

الشعبي في المملكة وهل هو منفتح على هذه االفكـار          

  التجديدية التي تطرحونها؟

بالعكس ان المجتمع السعودي متفق علـى رفـض     

الغلو، انه بال شك مجتمع متـدين ومعتـز بدينـه           

االسالمي وبتاريخه، ومنتمـي لقيادتـه ولدولتـه،        

لكـن  . ومدافع عنها ويرفض الغلو بأشكاله كلهـا      

الغرب يريد من المجتمـع االسـالمي أال يكـون          

. نحن نـرفض ذلـك    . اسالمياً، بل ان يكون غربياً    

معالجة مشاكلنا ال تعني التميـع فـي مفترضـات          

الغرب بـل ان لـدينا عـزة وكرامـة، ولـدينا            

خصوصية، والمحافظة على هـذه المكتـسبات ال        

تعني بأي حال من االحوال االنسياق وراء التطرف 

جتمع السعودي كما هو ظاهر باالجماع      الم. والغلو

متكاتف مع قيادته، ال يرضى بـالغلو والتطـرف         

واالنحراف، منتمي الى عقيدته بل هو يجـد انـه          

اليوم في صلب المشكلة ويجـب ان يواجـه هـذه           

  .االفكار بقوة

 ما هي الخطوات العملية التي اتخـذتموها فـي هـذا       

  ؟المؤتمر بغية تصحيح صورة االسالم لـدى الغـرب        

إن االشكالية في تصحيح الصورة هي أن المعركة        

غير متكافئة، لدى الغرب وسائل إعالميـة كبيـرة     

جداً تسيطر على الرأي العام الغربي وتبث الكثيـر        

من الدعايات، حتى انك تجد ان االحداث التي تقع         

في ديار المسلمين كما المجازر التـي تقـع فـي           

ام الغربـي   فلسطين والعراق ال تنقل الى الرأي الع      

وبالتالي ان . بدقة، بل تقتطع منها اشياء غير مؤثرة 

المعركة غير متكافئة في هذا المجال، لكـن نحـن    

نسعى الى ان يكون لنا تواجـد فـي المـؤتمرات           

ومـن  . واللقاءات وحضور ثقافي في كـل مكـان       

الخطوات التي قامت بها وزارة الشؤون االسالمية       

ترجمة فورية  واالوقاف والدعوة واالرشاد، عرض     

الكترونية للقرآن الكريم عبر صالة التراويح مـن        

المسجد الحرام، هدفت هذه الترجمة الـى ازالـة         

  . الكثير من الفهم السيئ لمعاني القرآن الكريم

ومن الخطوات التي اتخـذناها اصـدار مجـالت         

شهرية عدة باللغتين االنكليزية والفرنـسية هـدفت     

وزعناها علـى   الى ايضاح الصورة عن االسالم و     

سفارات العالم كلها، وتلقينا الكثير من االعجـاب        

سبتمبر ١١بهذه االصدارات التي بدأت بعد أحداث       

ومـن  .. بشهرين تقريباً، ورأينا أثرهـا االيجـابي      

الخطوات أيضاً مشروع قريب الصدار كتاب مهم       

 وهـذه هـي المـرة       -يتضمن خطاباً إلى الغرب     

 عنوان  -هذا اللقاء   األولى التي نعلن فيها عنه عبر       

خطـاب إلـى الغـرب رؤيـة مـن          ": هذا الكتاب 

يشتمل على مناقـشة القـضايا التـي        .. "السعودية

يرددها الغرب ويتهمون بها اإلسـالم أو المملكـة         

العربية السعودية على غـرار حقـوق اإلنـسان،         

الجهاد، اإلرهاب، تعليم المرأة، وجود معابد غيـر        

ــ  ــة ال ــة العربي ــي المملك ــالمية ف سعودية، إس
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وموضوعات أخرى متنوعـة، وسيـصدر هـذا        

  .الخطاب عبر دور متخصصة قريباً

البرنـامج الـوطني    "هل تندرج هذه الخطوات ضـمن       

الذي أعلنتم عنه منذ بـضعة      " لمكافحة الغلو والتطرف  

  أشهر؟

  .نعم إنها من ضمن البرنامج

  فوضى الفتاوى

نشهد فوضى مطردة للفتـاوى، لـم ال تكـون هنـاك         

فتوى في المملكة خـصوصاً وفـي الـبالد         مرجعية لل 

  العربية عموماً؟

للفتوى شروطها الشرعية، وال يجـوز أن يتـولى         

االفتاء إال من رخّص له ومن كانت لديه األهليـة          

نجـد اليـوم أن     .. للفتوى بشهادة العلماء الكبـار    

الفتاوى عبر الهاتف تؤثر كثيراً في المجتمـع ألن         

لـو لـم يكـن      الناس يتصلون بمن يثقون به حتى       

لـذا  .. مرخصاً له أو غير معروف بالعلم الرصين      

أدعو إلى أال يفتي إال من شهد لـه العلمـاء بأنـه        

مؤهل للفتوى ألنها عبارة عن تبليغ حكم الـشرع         

والدين إلى المسألة، وال يصح أن يقـول بهـا أي           

  .شخص

ما هو دور وزارتكم في تحسين وضع المرأة ولـم ال           

  يكون هناك امرأة داعية؟

شـراك  لدى وزارة الشؤون اإلسالمية برنـامج إل      

رسمية بمعنـى أن    : المرأة في الدعوة عبر قناتين    

تكون داعية رسمية، وهذا أمر لم ينته العمل عليـه   

.. بعد، القسم الثاني هو تنظيم عمل الدعوة النسائي       

وقد خطونا في هذا المجال خطوات جيـدة وذلـك          

كة اللواتي  بحصر أسماء النساء الداعيات في الممل     

لديهن أهلية في الدعوة، وإعادة تقييم هذه المؤهالت        

ثم الترخيص لهن عبـر فـروع وزارة الـشؤون          

اإلسالمية لممارسة الـدعوة فـي نطـاق النـساء          

  .والفتيات

يشهد لبنان دائماً نقاشاً حول تدخّل رجال الـدين فـي           

القضايا الوطنية والسياسية، ثّمة رأي قائل بأال يتدخل        

 في الشؤون الدينية فقط، ما رأيكم في هـذا          هؤالء إال 

  الموضوع؟

إن علماء الدين الذين فهموا الدين علـى حقيقتـه،          

سيكونون مهتمين بمصلحة الوطن، لذا أخـذ مـا         

يطرحونه هو في رأيي واجب، ألنهم يمثلون الرأي        

الشـك ان علمـاء     .. الغيور على مصلحة الوطن   

تلفـة  الدين لديهم رؤية للمصالح وللمهمـات المخ      

ولدور الدولة وتنوع طبقات المجتمع وهذه الرؤيـة        

يرعاها علماء الدين كي تكون هناك رسالة إسالمية        

  .لمصلحة الوطن

  دور لغير المسلمين

نالحظ أن المسلمين في العـالم العربـي ال يتكلمـون           

سوى على أنفسهم فقط لرسم صـورة عـنهم لـدى           

، المجتمع الغربي، لكن ثمة عرب من غير المـسلمين        

من المسيحيين مثالً الذين لديهم تـراث عريـق فـي           

مخاطبة العقل الغربي، لم ال تكون هناك سبل للتعـاون          

مع هؤالء بغية اعطاء صورة أوضح عـن التعـايش          

ــالم العربــــــي؟   واإلســــــالم والعــــ

من الواجب أن تستثمر الطاقات واالمكانات لخدمة       

المصلحة فإذا كانت ثمة مصلحة في وجـود هـذا          

 ندعو إليه ونرحب به، ألنه ال يـصلح         الجهد فنحن 

أن تكون اليوم امكانية ومعطيات تخـدم الـصالح         
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العام والرسـالة اإلسـالمية وقـضايا األمـة وال          

في اعتقـادي ان الكثيـر مـن غيـر          .. نستخدمها

المسلمين ممن هم عربا يحملون قضايا األمة، وقد        

رأينا تعبيراً عربياً وطنياً صـحيحاً مـن بعـض          

لنصارى في فلسطين، ولبنان، الـذين      المسيحيين ا 

لذا .. كانت لهم مواقف ايجابية جيدة في هذا الصدد       

إن كل امكانية وطاقة موجودة لخدمة قضايا األمة        

  .ينبغي استخدامها

هل تشعرون معالي الوزير أنكم مهددون من قبـل بعـض           

األشخاص المتطرفين ألنكم تحملون خطاباً منفتحاً وتدعون       

  إلى التجديد؟

 ال أخاف من أي تهديد، إن الخالف في وجهات          ال،

النظر موجود دوماً ونرجو أن نكون في تواصـل         

لمعرفة الحق وأنا شخصياً إن جاءني الحق ممـن         

يأتي به أقبله، لذا أرى نفسي مطمئناً وهللا الحمـد،          

  .واألمور بقضاء اهللا وقدره

  هل من كلمة أخيرة؟

 أنا مسرور بنتائج االجتماعات التي حـصلت فـي        

المجلس التنفيذي وكان متميزاً في رحابة الـصدر        

في النقاش والوصول إلى النتـائج حتـى انتهينـا          

بسرعة القرار التوصيات، وأرجـو إن شـاء اهللا         

تعالى أن تتحقق آمالنا في نهضة هذه األمة وقوتها         

وتماسكها وأن يوفق اهللا جل وعال قادة األمة بمـا          

ملكة العربيـة   فيه الخير والسداد، وأن يقينا في الم      

السعودية خصوصاً، من شر الحاقدين، وشر العنف       

واإلرهاب وهذه األفكار من الجماعات الغازية وأن       

يهدي اهللا اصحابها إلى سواء السبيل وأن يجعلهـم         

يرجعون إلى لحمة الصف وإلى دولتهم وعلمـائهم        

وأن يسهموا في خدمة الـدعوة اإلسـالمية عبـر          

  . ن العلماء والدعاةالنطاق الشرعي المتفق عليه م
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