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   ١١/٩العامل املسلم بعد 

  مهد العامل املسلم: الشرق األوسط/ الفصل األول 

  القسم األول

  ٢٠٠٤من إصدارات عام 

  أعّدت الدراسة لصاحل القوة اجلوية األمريكية

  يسمح هلذه الدراسة بالنشر العام
  

  مشروع القوة اجلوية/مؤسسة راند

   

  
  

  

 مركزالكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية:  رمجةت
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
نظرة :  القسم المسمى  ة ترجم تمت من هذه السلسلة، و    العدد الثاني هذه الدراسة المهمة في     خالصة  تمت ترجمة   

 عامة حول العالم اإلسـالمي،      معلومات تحليلية إلحتوائه على   نظراَ    من هذه السلسلة،   )١٦٠(العدد   في   ،عامة

، يتناول فيه آثار عنوان خاص بالعراق، ويحتوي هذا القسم كذلك على طريقة فهم وإدراك الطرف اآلخرتعكس 

العقل ، الذي يعتبره البعض     معهد راند األمريكي  وتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية       . وتبعات الغزو األمريكي  

سـالح  ، التي تعتبر أهم فروع الجيش األمريكـي اآلن، نظـراَ ألهميـة              ةاإلستراتيجي للقوة الجوية األمريكي   

. ، وما تلعبه من دور إستثنائي في العمليـات العـسكرية          الطيران والصواريخ الموجهة عبر األقمار الصناعية     

، أكبر المعاهد البحثية األمريكية ممن حيث الميزانية وعـدد العـاملين          وكما هو معلوم يعتبر هذا المعهد من        

وكمـا هـو    . وإلقاء نظرة على اإلهتمامات البحثية الواسعة والمتنوعة لهذا المعهد تبين مدى ضخامته وأهميته            

أدواراَ مهمـة وأساسـية فـي تنفيـذ وتطبيـق الـسياسة             واضح يلعب البنتاغون والجيش األمريكي اآلن       

ـ           اإلمبراطورية األمريكية  ات فـي هـذه الدراسـات        عبر العالم، فمن الطبيعي أن ما يطرح من أفكار وسياس

ون إختصاصات مختلفـة،    واألبحاث الممولة جيداَ والتي يقوم بها مجموعة متكاملة من اإلخصائيين، الذين يغطّ           

أهميـة  وللتدليل على   .  أن ترى طريقها الى التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع          كما نرى في هذه الدراسة،      

 أن هنـاك  –ه الشكر الى كل من ساهم في مراجعة الدراسة  في قسم توجي- يالحظ كذلك،  هذه الدراسة  وجدية

خـراَ مـن    آ التي ساهمت في مراجعة هذه الدراسة، وكذلك عدداَ          عدداَ كبيراَ من مراكز األبحاث اإلستراتيجية     

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، :  في أشهر وأرقى الجامعات األمريكية المعروفة مثل    المختصين العاملين 

م األمريكي، مركز العالقات الخارجية، معهد وودرو ولسن، معهد كـارنيجي للـسالم، مؤسـسة               معهد السال 

، تتوزع  خمسمائة صفحة  تتكون الدراسة من حوالي      .ستانلي، مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية، وغيرها     

ـ  وكنـا    ،)١٦٠ (، المترجم في العدد   نظرة عامة : على الفصول التالية، باإلضافة الى قسم      د واعـدنا القـراء    ق

 ، التي تشغل    حول منطقة الشرق األوسط   ، لما فيه من معلومات تحليلية عامة        الفصل األول ترجمة  المحترمين ب 

  وهللا نفي بهذا الوعد  في هذا العدد    ، وها نحن هنا ،      إهتمام صناع القرار في الواليات المتحدة في الفترة الراهنة        

  :الحمد
   العالم المسلممهد: الشرق األوسط/ الفصل األول 

  المغرب/ الفصل الثاني 

  تراجع السياسة اإلسالمية والتقارب مع الغرب: تركيا/ الفصل الثالث 

  أي مستقبل للدولة اإلسالمية؟: ايران/ الفصل الرابع 

  اإلسالم والسياسة في باكستان/ الفصل الخامس 

  اإلسالم في الهند/ الفصل السادس 

  إلهامات قريبة او إنبعاث عجيبآسيا المركزية، / الفصل السابع 

  التقليد المعتدل والتحدي الراديكالي: جنوب شرق آسيا/ الفصل الثامن 

  نيجيريا كنموذج: اإلسالم في غرب أفريقيا/ الفصل التاسع 

  مسلموا الشتات والشبكات/ الفصل العاشر 
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 للعـالم   ائلة في البيئة السياسية   تسببت بتغيرات ه   ٢٠٠١) سبتمبر( أيلول   ١١األحداث منذ   تعتقد الدراسة بأن    

غرب المسلم، ذلك العالم الذي يشمل نطاق األقطار التي يقطنها سكان مسلمون بنسبة هامة، وهو نطاق يمتد من 

 ووجدت ،رين في العالمشالمنت  ، ويشمل كذلك المجتمعات المسلمة ومسلمي الشتات أفريقيا إلى جنوب الفليبين

الثقافـة  والسياسة  و، ذلك العالم الذي يتشابك فيه الدين        كةً في شؤون العالم المسلم    منهمالواليات المتحدة نفسها    

  . الجيوبوليتيكية للقوى الرئيسية فيهلنزعاتبطرق معقَّدة وتتقاطع مع ا

، مـن   الديني في العالم المسلم   -يالقوى المحركة التي تُدير التَّغَيُّرات في المشهد السياس       تتناول هذه الدراسة     

 ما، باالعتماد على ذلك التحليل، إستراتيجية سوف تساعد         عناصر إلستراتيجية  ما، أو    تطوير إستراتيجية ل  جأ

 للواليات  معادية، وكذلك نشوء المواقف ال    التطرف الديني والسياسي  في تحسين الظروف التي تؤدي إلى نشوء        

لمناطق المختلفة من العالم المـسلم،       في ا  لوجيةيوتصنيف التوجهات اآليد  : من خالل منهج يقوم على    ،  المتحدة

االنقـسامات   يدحدت و ،رئيسيةإستداللية   أو مناطق    سبع قضايا ستناداً إلى الموقف الكلي ألتباع كّل توجه، في         إ

العوامل التي تؤدي إلـى      ةسادر، و ية والمناطقية والقومية  ق بين الخطوط الطائفية، والعر    لل ونقاط الخ  الرئيسية

 إستراتيجيات ومجموعات مـن الخيـارات الـسياسية والعـسكرية         ، ووضع   لدينيين والعنف ا  نشوء التطرف 

  .للواليات المتحدة لكي تواجه التحديات وتستثمر الفرص الناشئة من تَغَيُّر الظروف في العالم المسلم

وطاً  المعاصر؛ وخط  مقدمة للعالم المسلم  إنها تعطي   . الكتاب  لمحة عامة عن هذا     هذه تقدم  "النظرة العامة "إن  

فصول المـستقلة؛ وتجمـع األفكـار الرئيـسية ،          ل ل وخالصة للنقاط الرئيسية   للدراسة؛   للنظام التحليلي عامة  

  .والمعطيات والتوصيات معاً

إن منـع قيـام      : التي تواجه الواليات المتحدة اآلن، تشيرالدراسة الى       التهديدات والتحديات وبعد اإلشارة الى    

 ستئـصال القاعـدة   إعتبـار   إ، مع   دة هو هدف الحرب الجارية ضد اإلرهاب      لواليات المتح لتهديدات مباشرة   

 التعاون في مقارعة اإلرهـاب    لذلك ُيَعدُّ   .  ألمن الواليات المتحدة   المطلب األول وشبكات اإلرهاب المرتبطة بها     

 وراء مشكلة   نإ. عنصراً أساسياً في عالقات الواليات المتحدة مع البلدان المسلمة، ولكنّه ليس العنصر الوحيد            

 الواليات  لمصالح هذا العالم متقبالً     وإمكانية أن يظل   اإلرهاب قضية أخرى هي الشكل المستقبلي للعالم المسلم       

  .المتحدة وقيمها

يقدم الفصل األول، تقييماَ للعناصر األساسية لالسالم في الشرق األوسط ، وإن أهداف هذا الفصل هي كمـا                  و

  : يلي

   في المنطقة االسالملتنوع رسم صورة مفصلة  -١

وتبعات  لكونها تخص االسالم كدين واالسالم السياسي ولتقييم آثار لالتجاهات الظاهرة مؤخراَتقديم وصف  -٢

  هذه التياراتسبتمبر على / من أيلولحادثة الحادي عشر

  أعقـاب حـرب العـراق      أمام السياسة األمريكية، وخاصـة فـي         التحديات والفرص تعريف وتشخيص    -٣

 .٢٠٠٣سنة
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 في منطقة الشرق االوسط، يتطـرق       تطور ونمو االسالم السياسي ومصادر الراديكالية االسالمية      وقبل بحث   

وصفاَ بعد ذلك يقدم  . نبذة تاريخية للبيئة الدينية والعرقية والثقافية المتنوعة للشرق االوسطهذا الفصل، الى 

على ظهور المد االسـالمي الراديكـالي فـي         ويبين العوامل التي أثرت      في المنطقة،    للمشهد االسالمي العام  

تداعيات وتبعات حادثـة    وبعد ذلك يحلل هذه العوامل ومدى تأثيرها على المشهد االسالمي ، ومنها             . المنطقة

جمهورية مصر العربية والمملكة العربيـة      : في أربع مناطق رئيسية وهي      ) سبتمبر (الحادي عشر من أيلول   

الذي يشمل العراق وسوريا مع بعـض        ("الحزام البعثي "، الى جانب    لسطينيةالسعودية واالردن واالراضي الف   

ويتبع ذلك نظرة فاحصة عامة لـردود االفعـال العربيـة أزاء            ). االشارة الى لبنان الخاضعة للنفوذ السوري     

  . سبتمبر/ هجمات الحادي عشر من أيلول 

 وتأثيراتها على المد االسالمي     ٢٠٠٣عراق سنة   الكامنة لحرب ال   تقييم لالّثار وأخيراَ يتوصل من كل ذلك الى       

  .للسياسة االمريكية في الشرق األوسط، وما يعنيه ذلك بالنسبة

 أي من الضروري اإلطالع عليهـا،       (essential) تصنيف مركز الكاشف، تعتبر هذه الدراسة من نوع          بحس

و المـسلم،  أة في العالم اإلسالمي  فهمه وإدراكه للظواهر الموجودلمعرفة طريقة تفكير الطرف اآلخر وكيفية     

  .األمر الذي قد يوجد لغة تفاهم بين الطرفين

  : فهو موجود على الرابط التاليالنص األصليولمن يريد اإلطالع على 

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG246/ 
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   األول الفصل 

  سلم ممهد العالم ال: الشرق األوسط

  يلرثديفيد :بقلم

  مقدمة

تقييماَ للعناصر األساسية لالسالم    يقدم هذا الفصل    

ن أهداف هذا   إويمكن القول    . في الشرق األوسط  

  : الفصل هي كما يلي

   في المنطقة لتنوع االسالمرسم صورة مفصلة  -٤

 لالتجاهـات الظـاهرة مـؤخراَ     تقديم وصف    -٥

تخص االسالم كدين واالسـالم الـسياسي       لكونها  

 مـن   وتبعات حادثة الحـادي عـشر     ثار  آولتقييم  

  ؛هذه التياراتسبتمبر على /يلولأ

 أمـام   التحديات والفـرص  تعريف وتشخيص    -٦

أعقـاب حـرب    السياسة األمريكية، وخاصة فـي      

 .٢٠٠٣ سنة  العراق

الشرق األوسط  وفي سياق هذا البحث، تشير عبارة       

  التي تشكل حزاماَ   الغالبية العربية الى البلدان ذات    

ــن   ــدة م ــي الممت ــة واألراض ــيط بالمنطق يح

 الـى دول شـبه الجزيـرة        مصروالسودان غرباَ 

نظـر  أ ( وسوريا والعـراق شـماالَ     العربية شرقاَ 

وتضم ) . نظرة عامة : قسم في   O.3 رقم   الصورة

، تـشمل   و كيانـاَ  أ  بلداَ ١٥منطقة الشرق األوسط    

  بإستثناء تركيا وايران   الضفة الغربية وقطاع غزة   

). هناك بحث لتركيا وايران في فـصول مـستقلة        (

 رغم كون غـالبيتهم مـن       –ن شعوب المنطقة    إو

 تمثل دينية واجتماعية وعرقية     –العرب والمسلمين   

مختلفة كشفوا عن هوياتهم بطـرق متعـددة فـي          

المواقف تجاه االسالم األزمنة الحديثة، وخاصة في 

   .السياسي

فإن الشرق األوسط   ن عنوان الفصل،    وكما يبدو م  

، والمنطقة التـي بلـغ      يمثل قلب االسالم التاريخي   

نتـشرت تعاليمـه    إ رسالته ومنها    النبي محمد فيها  

وتوجـد فـي    . قصى نقاط األرض  أرشاداته الى   إو

والعتبـات  . هذه المنطقة أقدس المواقع والعتبات    

 ، الواقعتين فـي     مكة والمدينة المقدسة في مدينتي    

لحجازغرب المملكة العربيـة الـسعودية،      رض ا أ

تعتبر من أقدس المناطق وأكثرها إجالالَ وإحتراماَ       

 هي قبلة مـسلمي العـالم       مكةف. لدى المسلمين 

ها في صلواتهم، ويتطلـع المـسلمون       يلإيتوجهون  

ون ألداء فريضة الحج ولو لمرة واحدة فـي         قالمت

، وهي مدينة مقدسـة     والقدس. حياتهم على األقل  

يهود والمسيحيين الى جانب المسلمين، يعتقد      لدى ال 

منها النبـي   ) صعد(النقطة التي عرج    بأنها كانت   

والعتبـات المقدسـة    . االكرم محمد الى الـسماء    

حترام إجالل و إاألخرى في الشرق األوسط تحظى ب     

؛ ومنها على سبيل المثـال مـدينتا        المسلمين أيضاَ 

ميـة   اللتان تتمتعان بأه   النجف وكربالء في العراق   

   .المذهب الشيعيكبيرة لدى أتباع 

واللغة الغالبة في منطقة الشرق األوسط هي اللغة        

فاللغة العربية توحد القوميـات المتباينـة       . العربية

والمتعددة وتعينها على تجاوز حـدودها الوطنيـة        

اللغـة  وهي كذلك   . وتتفاهم مع القوميات االخرى   

ا فاللغـة   لذ). كتاب المسلمين  (التي نزل بها القراّن   

العربية تعد أكثر من مجرد نمط للمحادثة والنقاش        

السياسي والمكاتبات التجارية مثلما هـي الحـال        

فهي تحتـوي   . و الفرنسية أبالنسبة للغة االنجليزية    

سـتخدمها  إ وقـد     تاريخياَ على رموز دينية عريقة   

و أ رجـال ديـن متـشددون     بشكل فعال ومـؤثر     

هم علـى   فرض نفوذ متطرفون كانوا يسعون الى     

وعالوة على ذلـك،    .  الناطقين بالعربية  المسلمين
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 كانت هذه اللغة تستخدم كمركبة أو وسـيلة نقـل         

والثقافة العربية الى المناطق غير      لتصدير االسالم 

  . العربية في العالم االسالمي

منطقة الشرق االوسط ثريـة بالتقاليـد العربيـة         

 وفي أعقاب السنوات االولى من بزوغ     . واالسالمية

متداده السريع في القرنين السابع     إنتشاراالسالم و إو

أصبحت منطقة الشرق االوسـط مركـزاَ       والثامن،  

مهماَ للعلم والقانون والرياضيات والفلـسفة فـي        

وقد حصلت هذه الفترة من االنفتاح والتحمل       . العالم

دمـشق  النسبي في عهد حكم الخلفاء العرب فـي         

 لحكـم   متدت الى االراضـي الخاضـعة     إ و وبغداد

. أسـبانيا قصى نقاط االرض مثـل      أالمسلمين في   

العصر الـذهبي فـي      بمثابة    الفترة عتبرت هذه إو

، في مغايرة شديدة مع     الثقافة او الحضارة العربية   

 منها مجـاميع  الركود وإنعدام الحرية التي يعـاني     

كثيرة من شعوب العالم العربـي فـي العـصور          

طـاط  وراحت الحضارة العربية فـي إنح     . الحديثة

طويل بدأت عالئمه بالظهور في القرنين الخامس       

خـضعت شـعوب    أ عندما   عشر والسادس عشر  

ساللة ممتدة من أنظمة وقوى غير      المنطقة لحكم   

سـتعمار  ن اّخر تجربـة لإل    إويمكن القول   . عربية

 والسلسلة التالية من األنظمة العربيـة       –االوروبي  

نـسحاب البريطـانيين    إالمستبدة التي حكمت عقب     

قد تركت إنطباعاَ عميقاَ     –الفرنسيين من المنطقة    و

وأصـبح المـواطن    . على الروح والعقلية العربية   

العربي العادي فاقداَ لـالرادة والـسيطرة علـى         

وإن . لمصيره ومستقبله الشخصي لقرون طـوا     

ذالل الـذي   هذا الفقدان للسيطرة مع الشعور بـاإل      

رافقه، هو الذي أصبح مصدراَ لتغذيـة عناصـر         

وبهذه النظرة أو الرؤية، التي كان       . ية متطرفة دين

، يمكـن مـشاهدة     برنارد لويس أشهر المنادين بها    

 في صحوة االصولية والتيارات السياسية المتطرفة   

االسالم في سياق االستعمار االسـتيطاني وفـشل        

األنظمة العربية ما بعد االستقالل في إستعادة المجد        

  . واالسالميةالمنظوروالمحسوس للحضارة العربية

وعلى إمتداد هذا السياق التأريخي، ساهمت عـدة        

 االصـولية   –عوامل في جعل االسالم الـسياسي       

 فـي   قوة مهيمنة في الشرق األوسط     –االسالمية  

وهذه العوامل،  . النصف الثاني من القرن العشرين    

 بسلسلة مـن    جرى تضخيمها التي سنناقشها أدناه،    

نا منصب على   ن تركيز إورغم  . األحداث العاصفة 

حادثـة   التي شهدها العالم عقب      تطورات األحداث 

وحـرب   ٢٠٠١) سبتمبر (يلولأالحادي عشر من    

من المهـم بمكـان تعريـف       ،  ٢٠٠٣ سنة   العراق

نقـاط التحـول الحرجـة      وتحليل تبعات وعواقب    

 خـالل   والحساسة التي شهدها الشرق األوسـط     

ويمكن إيجـاز    .النصف الثاني من القرن العشرين    

حداث العاصفة التي شكلت الديناميكية السياسية      األ

في منطقة الشرق االوسط في الفترة التي سـبقت         

  :يلول بما يليأ ١١حادثة 

  ،١٩٦٧حرب الستة أيام سنة  -

إزدهار ثروة النفط فـي منطقـة الخلـيج فـي            -

 السبعينات والثمانينات،

  ،١٩٧٩الثورة االيرانية سنة  -

 ١٩٧٩الغــزو الــسوفيتي ألفغانــستان ســنة  -

 وإنسحابهم فيما بعد، 

 .١٩٩١حرب الخليج سنة  -

وقد ساعدت هذه األحـداث فـي جلـب ظـروف          

ساسية الى سطح االحداث وسهلت فـي       أوعمليات  

وقد . إنتشارالتطرف بل وحتى العنف   حاالت عديدة   

 ١٩٦٧ سـنة    هزيمة العرب على يد إسرائيل    مثلت  
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أفول الحركة الناصرية واالشـتراكية     عالمة على   

وبداية عملية تدفق وإنـدفاع باالشـكال        ،العربية

تـصاعد أسـعار    ومع  . الفعلية للتطرف االسالمي  

 -عقاب الحرب العربية  أ خالل السبعينات في     النفط

 ، تمكنت   ١٩٧٣ سنة   يوم كبور االسرائيلية المسماة   

نشر الـشكل    من تمويل    المملكة العربية السعودية  

 فـي منـاطق نائيـة       الخاص بها من االصـولية    

 مـع   أدت فيه الثورة االيرانيـة    في وقت   وواسعة،  

تسريع عملية   الى   فغانستانأالوجود السوفيتي في    

 الـى   ١٩٩١دت حرب الخليج سنة     أوقد  . التطرف

بين المؤسـسة الـسعودية      توسيع هوة الخالفات  

 والمنشقين الدينيين، التي كانـت    وبين المتطـرفين  

إستقرار هذا الكـم الهائـل مـن        ثر  أمتولدة على   

  .راضي المملكةأمريكية على القوات األ

، في   الفلسطيني –الصراع اإلسرائيلي   ن  إ، ف خيراَأو

 في تعريفنا لهذا    ال نعتبره حدثاَ عاصفَ   الوقت الذي   

 علـى   اسـعة ألقى بظاللـه الو   نه  إا  المصطلح، الّ 

الحوار السياسي في العالم العربي وعلى عالقـات        

وقـد  . الواليات المتحدة مع سـائر دول المنطقـة       

 موجات مد وجزر   شدة هذا الصراع الى      تعرضت

طوال عقود من الزمن، مع فترات مـن صـراع          

مـصادمات   بـين    بمستوى منخفض يفصل نـسبياَ    

ن عناد الصراع الظاهر على السطح شكل       إو. حادة

حـل   لجميع الراغبين بالعثور علـى       مصدر إحباط 

 يتيح للفلسطينيين واالسرائيليين العـيش بـسالم      

ـ    . وأمن ورخاء  ي العـالم العربـي     وقد شـكل ف

 بكـال نوعيهـا     –األكبرمحفزاَ إلنتشار الراديكالية    

 حتى قبل تأسـيس دولـة       –االسالمية والعلمانية   

  .١٩٤٨اسرائيل في العام 

سرائيل السريع للجيوش العربيـة     إن دحر   إورغم  

إضـعاف   أدى الـى     ١٩٦٧في شهر حزيران سنة     

ن الحــضور إ فــقــضايا الناصــرية والعروبــة،

ناجم عن ذلك في األراضي التي كانت       االسرائيلي ال 

القـدس   وبـاألخص    – تحت سيطرة العرب     سابقاَ

 أعطـى   – الشرقية والضفة الغربية وقطاع غـزة     

صرخة  لقضية فلسطينية قوية وتمثل      و دافعاَ أ حافزاَ

وبالنسبة للفلـسطينيين   . تحشيد للرأي العام العربي   

 االسرائيلي دوراَ -نفسهم، فقد لعب الصراع العربي    أ

لكـن فـي    .  في حياتهم اليومية   ، بل وجودياَ  يقياَحق

ـ      و ورطـة   أن محنـة    إسائر بلدان العالم العربي ف

وقد .  تماماَ  مختلفاَ و نمطاَ أ تخذت لوناَ إالفلسطينيين  

نجذاب العرب بقـضية    إو  أ صلة   شبلي تلحمي شبه  

 التي يحـتفظ    باالرتباطات العاطفية القوية  فلسطين  

، توجد ردود فعل    وهكذا. سرائيلإبها العرب بدولة    

مشاهد معانـاة   زاء  أعميقة لدى العديد من العرب      

. التي تمأل شاشات تلفزتهم كل يـوم       الفلسطينيين

فلسطين ن  أصحاب العلم الى    أه عدد كبير من     ونو

 مـن   ،صارت تستغل كرمز أو شعار قوي ومؤثر      

قبل بعض الدول الى جانب جماعات وطنية فرعية        

ج ألجنـداتهم   للتـروي و دوليـة    أخرى خارجية   أو

 للشعب الفلسطيني يكون    أدبي، مع دعم    وبرامجهم

   .عادة أكثر جاهزية من الدعم الملموس

تطور ونمو االسالم السياسي ومصادر     وقبل بحث   

 في منطقة الشرق االوسـط،      الراديكالية االسالمية 

نبـذة تاريخيـة للبيئـة الدينيـة        نتطرق هنا الى    

بعد  . وسطوالعرقية والثقافية المتنوعة للشرق اال    

فـي   وصفاَ للمـشهد االسـالمي العـام      ذلك نقدم   

ونبين العوامل التي أثرت علـى ظهـور         ،لمنطقةا

ونبادر بعد  . المد االسالمي الراديكالي في المنطقة    

ذلك لتحليل هذه العوامل ومدى تأثيرها على المشهد 

تداعيات وتبعات حادثة الحادي    االسالمي ، ومنها    

ربع مناطق رئيسية   أي  ف) سبتمبر (يلولأعشر من   
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جمهورية مصر العربية والمملكة العربيـة    : وهي  

، الـى   السعودية واالردن واالراضي الفلـسطينية    

الذي يشمل العراق وسوريا     ("الحزام البعثي "جانب  

مع بعض االشارة الى لبنـان الخاضـعة للنفـوذ          

ويتبع ذلك نظرة فاحصة عامة لـردود       ). السوري

ات الحادي عـشر مـن      زاء هجم أاالفعال العربية   

ل من كل ذلك الـى      صتو ن خيراَأو. سبتمبر /يلول  أ

 ٢٠٠٣الكامنة لحرب العـراق سـنة        تقييم لالّثار 

وتأثيراتها على المد االسالمي في الشرق األوسط،       

  .للسياسة االمريكية وما يعنيه ذلك بالنسبة

  نبذة تأريخية 

 لـسكان   القوميات العربية الشريحة األكبـر    تشكل  

لكـن  .  مليون نـسمة   ٢٢٠ البالغ تعدادهم    المنطقة

و قوميات غير عربية    أيمكن مشاهدة وجود جاليات     

 فـاألكراد والتركمـان   . وبأعداد كبيرة بين هؤالء   

يقطنون في شمال العراق وشرق سوريا ؛ ويعيش        

 في  واليهود االثيوبيون  االشكنازيون والميزرهيون 

 في مصر، وكل هؤالء     البربرسرائيل؛ كما يتواجد    إ

 بشكل واسع الى    يحملون تجارب وخبرات مختلفة   

قليـة  أويشكل القوم العرب    . حداث المنطقة أمسرح  

وباالضافة لذلك، يعيش الماليين من     . في السودان 

العمال القادمين من مناطق جنوب وجنوب شـرقي        

سيا في بلدان الخليج وهم يعملون في الـصناعات         آ

. خدماتالنفطية والغازية وفي القطاعات المعنية بال     

وهناك خمـسة ماليـين نـسمة مـن باكـستان           

وأندونيسيا والفليبين ومن دول أخرى يقيمون فعالَ 

 السعودية لوحـدها ، ليـشكلوا       في المملكة العربية  

من سكان المملكة ، كما يشكل األجانب % ٢٠بذلك 

مـن نفـوس    % ٥٥من سكان البحـرين، و    % ٣٥

مــن ســكان قطــر % ٨٠الكويــت ، وحــوالي 

  .ربية المتحدةواالمارات الع

ورغم إشتراكهم في اللغة والتراث، فعرب المنطقـة ال         

ويمكن لكل منا أن    . يشكلون مجموعة متجانسة بالمرة   

يفرق بين الشعوب العربية في المنطقة بحسب معتقداتهم   

الدينية والمكانة االجتماعيـة واالنتمـاء األسـري أو         

وتعد هذه االختالفـات او     . العشائري والجنسية بالطبع  

الفروقات أمراَ حرجاَ وحساساَ لفهم اللغة التي يتداول        

والحـوافز لـسياسات     بها عامـة النـاس أحـاديثهم      

ويصور لنـا  . الحكومات وأجندات الجماعات االسالمية  

بلدان الشرق االوسط على إمتداد الخطوط  1.1الجدول 

والطوائف الدينية الظاهرة بحـروف     . العرقية والدينية 

مثل االقليات التي تحكـم البلـدان       مائلة غامقة اللون ت   

  .التابعة لها

ويمكن تقسيم مسلمي المنطقة الى طوائـف متنوعـة         

واإلنشقاق الـديني الرئيـسي   . وأنظمة عقائدية مختلفة 

موجود بين الطـائفتين الـسنية والـشيعية مـن بـين            

، ويتركز أعمق خالف بينهما على خلفاء النبي        المسلمين

خالفته يجب أن تكـون     محمد، الذي يعتقد الشيعة بأن      

، )الخليفة الرابع  (علي بن أبي طالب   متجسدة في صهره    

إن مـصطلح   ( ثم ذريته من بعـده       نجله الحسين وبعده  

). الشيعة مشتق من عبارة شيعة علي، أو أتباع علـي         

رغم إن الـشيعة    ،  ويشكل السنة غالبية سكان المنطقة    

) كـالعراق والبحـرين    (بشكلون الغالبية في عدة دول    

المحافظة الشرقية في المملكـة العربيـة      ( مناطق   وعدة

وعالوة على ذلـك،    ). السعودية، ومنطقة جنوب لبنان   

هناك فرق متفرعة أصغر من هذه من المسلمين السنة         

والشيعة تنشط في مختلف المحالت والمناطق، ومنهـا        

والدروز فـي سـوريا ولبنـان       ؛  العلويون في سوريا  

في سـلطنة   ) كثريةوهم أ (وإسرائيل؛ وفرقة اإلباضية    

  .عمان
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  1.1جدول رقم 

  القوميات والجماعات الدينية في منطقة الشرق االوسط

كبر جماعة أ  الدولة

  عرقية

القوميات الرئيسية 

  خرىاأل

الديانة /كبرالطائفة األ

  الرئيسية

بقية الطوائف 

  الرئيسية

  السنة  الشيعة  يرانيونسيويون واإلاّآل  العرب  البحرين

  المسيحيون االقباط  السنة  البربر  العرب  مصر

قبل حرب (السنة   الشيعة  كراد والتركماناأل  العرب  العراق

  )العراق

/ االوروبيون  سرائيلإ

  االفارقة الشماليون
السنة،الدروز،   اليهود  العرب

  المسيحيون

  المسيحيون  السنة  الشركسيون  العرب  االردن

  الشيعة  السنة  سيويون،وااليرانيوناّآل  العرب  الكويت

السنة،المسيحيون   الشيعة  رامنةاأل  العرب  بنانل

  المارونيون،الدروز

  السنة والشيعة  الفرقة االباضية  سيويون،واالفارقةاآل  العرب  سلطنة عمان

الجنوب   العرب  قطر

  سيويون،االيرانيونآ

  ---  السنة

المملكة العربية 

  السعودية
  الشيعة  السنة  سيويون،واالفارقةاآل  العرب

  الروحانيون،والمسيحيون  السنة  العرب  قةاالفار  السودان

العلويون،الشيعة،الدروز،   السنة  واالكراد االرامنة،  العرب  سوريا

  المسيحيون

االمارات العربية 

  المتحدة
الجنوب   العرب

  سيويون،وااليرانيونّآ

  الشيعة  السنة

الضفة الغربية 

  وقطاع غزة
فارقة األ/االوروبيون  العرب

  الشماليون

  )مستوطنون(اليهود   السنة

  الشيعة  السنة  ---  العرب  اليمن
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في لبنـان،  %) ٣٠(قلية كبيرة  أويشكل المسيحيون   

حيث يتقاسمون السلطة باالتفاق مع ممثلي الطوائف 

السنية والشيعية؛ كما تنتشر جاليات مـسيحية فـي     

سـرائيل واالراضـي    إمصر واالردن وسـوريا و    

 وفي السودان، حيث دخل المسيحيون    . الفلسطينية

 لعـدة   في صراع مسلح مع المسلمين الـشماليين      

والمـسيحيون  % ٢٥سنوات، يشكل الروحـانيون     

  .من مجموع نفوس البالد% ٥

ويمكن للتوزيع الطبقي والجغرافي أن يلعب دوراَ       

مهما في الحديث المتـداول فـي سـائر أنحـاء           

علـى  وتنطبق هذه الحالة بشكل خـاص       . المنطقة

 يالحظ التـوترات    نأويمكن لكل منا    . الفلسطينيين

المندلعة بين الالجئين والـسكان الثـابتين، وبـين         

و أولئـك الـساكنين فـي العـراء         أالفلسطينيين و 

المشردين، بل وحتى بين المقيمـين فـي الـضفة          

  .الغربية والمقيمين في قطاع غزة

ال يمكـن   إن أهمية االنتماءات القبلية والعشائرية      

عد الروابط   في تقييمها وتقدير حجمها؛ وت     المبالغة

االسرية في الواقع، العامل الرئيسي لتحديد الطبقة       

فقد سـبقت بوقـت     . االجتماعية في مناطق عديدة   

طويل ظهور االصولية االسالمية وتمتد جـذورها       

وتسيطر األنظمـة   .  في تركيبة العالم العربي    عميقاَ

الملكية القائمة على اإلنتماء القبلي علـى الحكـم         

فعائلـة آل    .رة العربيـة  والسياسة في شبه الجزي   

 الـسعودية، ويحتـل     سعود تحكم المملكة العربية   

سرة الملكية مناصب حساسة ومهمة     عضاء في األ  أ

واالمثلـة األخـرى    . في قطاعي الحكومة والعمل   

ل آ(لكويـت   لألسر الحاكمة يمكن مشاهدتها فـي ا      

ل آ(وعمـان   ،  )ل خليفة آ (لبحرين، وفي ا  )الصباح

مـارات العربيـة    واإل،  )ل ثاني آ((، وقطر   )سعيد

ردن فقد  ما في األ  أ). مارات السبع حكام اإل (المتحدة  

، خمـس   ١٩٢١ منذ سنة    األسرة الهاشمية حكمت  

سرة مـن منطقـة     و عزل األ  أقصاء  إسنوات قبل   

تـولي آل   أثنـاء   ) حيث تقع مكة والمدينة   (الحجاز  

  . سعود السلطة في المملكة العربية السعودية

،  النظـرة العامـة    وكما تم بحثه بشكل مسهب في     

طارات إكان للروابط العائلية والقبلية دور مهم في        

ففي العـراق، علـى سـبيل    . يضاَأخرى أسياسية  

يتلقون  وأوفى أتباعه وأنصاره      المثال، كان صدام  

، مدينة تكريت  المتمركزة في    الترحيب من العشائر  

 شمال غربـي     تقريباَ  ميالَ ٩٠الواقعة على مسافة    

سر عنصراَ رئيسياَ في الـسياسة    وتشكل األ . بغداد

فـي  ) عرب البادية  (لبدو كما يمتلك ا   .الفلسطينية

وحماة وفياء  أردن منزلة خاصة بعنوان موالين      األ

 بـشكل    كبيراَ ؛ فهم يلعبون دوراَ   للساللة الهاشمية 

عضويتهم فـي الوحـدات    متكافئ سواء من خالل     

  . ردنية الخاصة أو في سلك الشرطةالقتالية األ

لي نقدم وصفاَ للمشهد العام فـي الـشرق         وفيما ي 

ونبدأ بمناقـشة التيـارات     . االوسط بتفصيل أكثر  

ونعرج بعد ذلـك إللقـاء       ،االسالمية في المنطقة  

لشروط  السائدة واألحداث التي     على ا نظرة شاملة   

  . تقود أو توجه المزيد من التيارات المتطرفة

  المشهد اإلسالمي العام في الشرق األوسط 

إلنشقاق الديني بين السنة والشيعة الـشرخ       يشكل ا 

.  الرئيسي داخل االسالم في منطقة الشرق األوسط      

وتوجد مدارس فكرية متعددة بين صفوف الطائفتين       

وقد تقدم الحديث حول المـدارس      . السنية والشيعية 

وإن أكبر  . ستعراض العام   السنية في اإل  ) المذاهب(

ـ         شيعة جماعة للشيعة في المنطقة تعرف بإسـم ال

الذين يسيرون على خط    ،  اإلمامية أو اإلثنا عشرية   

بـن أبـي    (ونهج األئمة اإلثني عشر، إبتداءاَ بعلي       
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ويشكل هؤالء   .الذي يعتبرونه اإلمام األول     ) طالب

البحـرين  غالبية السكان الشيعة فـي دول مثـل         

وجنوب العراق والكويـت والمحافظـة الـشرقية        

مارات العربية  للمملكة العربية السعودية ودولة اال    

كما يمكن العثور على مجموعات متفرعة      . المتحدة

صغر بين صفوف الشيعة تنتـشر فـي سـوريا          أ

 المتاولـة وجنوب لبنان حيث تطلق عليهم تـسمية      

)Matawila .(    فرقة وهناك فرقة شيعية ثانية وهي

. لشيعة اليمن ، التي تشكل الغالبية العظمى      الزيدية

لـث فرقـة يعـيش       ثا الشيعة اإلسماعيلية ويمثل  

تباعها بأعداد قليلة في المنـاطق الوسـطى مـن          أ

سوريا والمنطق الغربية من اليمن ومنطقة العسير       

والخالفات فيمـا   . جنوب المملكة العربية السعودية   

بين هذه الفرق الثالث تتمركـز حـول كيفيـة أو           

طريقة سيرهم على نهج خطوط خلفاء النبي مـن         

  ). بن أبي طالب(ذرية علي 

العلويـون  : رق االسالمية الثالث األخرى هي    والف

، الذين يـشكلون    العلويونو. واالباضيون والدروز 

ثنا عشرية ويحكمون سـوريا     حد فروع الشيعة اإل   أ

، يتمركزون في الساحل الغربي للـبالد فـي         فعالَ

خالصهم للتعـاليم  إوالى جانب  . محافظة الالذقيـة  

رس يمامام علي،   ل بيت اإل  آوالمعتقدات الشيعية و  

الشيعة طقوسـاَ معينـة ذات أصـول مـسيحية          

، الذين ينتشرون فـي     إلباضيونما ا أ. وزرادشتية

) سلطنة( في   الوقت الراهن وبشكل حصري تقريباَ    

، فرقـة الخـوارج   ، تعود جذور نشأتهم الى      عمان

نفصالهم عن  إنشقاقهم و إوهم مجموعة تعود جذور     

-النهج العام لالسالم الى ما قبل التصدع الـسني        

تعود جذور الدروز الى أساس     ،  وتأريخياَ. يعيالش

لكن نظام معتقدات الدروز تطور     . االسالم الشيعي 

يعتبر فيه الدروز متميزين نوعاَ ما     وبلغ الحد الذي    

وهم معروفون بالتركيز على االصول     . عن االسالم 

األخالقية واالجتماعية والـوالء للواليـات التـي        

أو تجمعـات   وتنتشر أكبر جاليـات     . يقيمون فيها 

  . الدروز في لبنان وسوريا وإسرائيل

التجمعات اإلسالمية الرئيـسية فـي الـشرق      

  االوسط

يمكن للمرء أن يجد في أنحاء الـشرق االوسـط          

نماذج لكافة التصنيفات والفـصائل الرئيـسية أو        

وهناك نمـاذج تمثـل     . الكبيرة للعقيدة االسالمية  

ين والمحـدثين واالصـولي   ) المحافظين(التقليديين  

الرئيسيين وكذلك االصوليين المتطرفين بشكل مـا    

، الى جانب الضفة الغربية     في كافة أنحاء المنطقة   

وعالوة على ذلك، يمتلك العلمـانيون  . وقطاع غزة 

 عميقة ومتفرعة في    الليبراليون والمستبدون جذوراَ  

ويـصور  . بلدان المنطقة، وباألخص منذ االستقالل    

تيارات أو التوجهات    أمثلة لهذه ال   1.2الجدول رقم   

  .وخصائصها

نظـر النظـرة    أ (للحركة التقليدية وحسب تعريفنا   

فإن قسماَ كبيـراَ مـن سـكان الـشرق          ،  )العامة

االوسط، سنة وشـيعة، يمكـن إعتبـارهم مـن          

حد المعايير الرئيسية التي يؤمنون     أن  إو. التقليديين

مـصادر القـانون    ببها هو قبولهم العلني والمنفتح      

و المنحصرة بالتـأويالت    أالمحدودة  والعادات غير   

تبنيهم ، من قبيل )ألحكام الدين(والتفسيرات السلفية 

وإحتـرام   الديني للعـادات واألعـراف المحليـة      

وكمثال على ذلك، إن العديد      ).األولياء(القديسين  

من السنة في المناطق التي كانت خاضـعة سـابقاَ           

 والـذين يمارسـون     االمبراطورية العثمانية لحكم  

، المذهب الحنفي شعائر إسالمية قائمة على أساس      

وإن الشيعة اإلثنا   . لتقليديينيحتمل أن يكونوا من ا    
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يمكن ) األئمة( قبور القديسين    يعبدونعشرية الذين   

درجهم ضمن هذه المجموعة، كمـا هـي الحـال          

بالنسبة للفـرق الـشيعية الفرعيـة مثـل فرقـة           

  . اإلسماعيلية

كان هو التركيز علـى     والمعيار الثاني لهؤالء الس   

المظاهر الشخصية والعائلية والعمومية لالسـالم      

وخالفاَ لبقية أصـناف   . بدالَ من الظواهر السياسية   

 غيرمسموح لهم بطبيعتهم    التقليديينالمؤمنين، فإن   

بتشكيل منظمات سياسية مميزة ومحـددة المعـالم        

وال يعنـي ذلـك أن      . تتخذ االسالم كأساس لعملها   

ن فقط لـصالح مرشـحين غيـر        يصوت التقليديو 

إسالميين أو احزاب ال إسالمية عندما تتـاح لهـم          

دالء مكـان التقليـديين اإل    إ وكـان ب   .الفرصة لذلك 

بـسبب  سـالميين   إبأصواتهم لصالح  مرشـحين      

ألن مواقف   وأ اإلحباط أو الخيبة من النظام الحاكم     

و المـساءلة   أزاء الفساد والمحاسـبة     أاالسالميين  

لكن األمر الذي   . امج االجتماعية وحول دعمهم للبر  

يوجه أو يقود التقليديين سياسياً ليس االسالم نفسه،        

بإستثناء ما يتعلق بتـداخل أخالقهـم الشخـصية         

وتأثيرها على قراراتهم، كما هي الحـال بالنـسبة         

للمسلمين، بشأن دعم مرشح أو برنامج واحد دون        

  . آخر

نطـاق  إن أحد أنواع االسالم التقليدي الشائع على        

 أو الطريقة   المذهب الصوفي واسع في الغرب هو     

 والمتصوفة يدمجون الـصوفية داخـل       .الصوفية

نظمة صـوفية   أوهناك  . المباني االعتقادية لالسالم  

رجـاء الـشرق االوسـط      أمتعددة منتـشرة فـي      

ويمارس . مصر والسودان والعراق  وباألخص في   

بعض المتصوفة طقوسهم الدينية بشكل مخفي فـي        

ة ، حيث يفرض حظر تام على ممارساتهم        السعودي

وإن أكبر الفرق الناشطة في المنطقـة    . وشعائرهم

هي فرقتا النقشبندية والقادرية، اللتـان تبـرزان        

  .بشكل خاص بين صفوف أكراد العراق

إن مذهب التصوف هو نظـام إعتقـادي تعـددي          

مبـدأ الحـب     : يشتمل على عدة عناصر أساسية    

وحد الروحي في التأمل    االلهي؛ االستقصاء عن الت   

بالذات القدسية؛ وكذلك المهمة االجتماعية بدراسة      

  .ستيعاب بقية المعتقدات الباطنية السابقةإو

وإحدى عالمات الحركة التقليدية في بلدان الشرق       

، وهي شـعيرة    االوسط تتمثل في االحتفال بالمولد    

، بإستهزاء عـدد كبيـر مـن االصـوليين        قوبلت  

لذين يعتبرون هذه المراسـم      ا وباألخص الوهابيين 

). مر مبتدع على الـدين وغيـر مقبـول        أ (بدعة

و أحياء ميالد النبـي محمـد       حتفال إل إوالمولد هو   

ومثل هـذه   ). ولي(حدث متعلق بسيرة حياة قديس      

 في العديد   تمثل عطالَ أو أعياداَ وطنية    االحتفاالت  

من الدول العربية ويتبع فيها عادة التقويم االسالمي        

وقد تتضمن مثل هذه االحتفاالت بهـذه       ). يالهجر(

المناسبة تأمالت وتالوات متدبرة للقراّن في ضريح       

وإقامة المواكب والوالئم الجماعية    ،  )ولي(قديس    

   .العامة، واألعمال الخيرية

ويشكل الديمقراطيون الليبراليـون واالشـتراكيون      

والقوميون والشيوعيون والناصـريون والبعثيـون      

 فـي منطقـة     طبقة العلمـانيين  ن  وغيرهم عديدو 

وبما إن العلمانيين يؤمنون ببرامج     . الشرق األوسط 

تشتمل على مضامين دينية ضعيفة أو تنعدم فيهـا         

مثل هذه المضامين، لذا فإنهم ال يمكنهم أن يكونوا         

االسالم  طيف    جزءاَ من    مؤهلين أو الئقين لتشكيل   

وهناك فاصلة واضحة بـين     .  السياسي أو الديني  

سجد والدولة، وهذه الفكرة تعد األساس للنظـرة        الم

تخـذ غيـرهم    إالعالمية لبعض العلمانيين؛ بينمـا      
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ن أي حكومة علمانيـة     الموقف القائل بأنه ينبغي أل    

 وسـائر   تفرض السيطرة والرقابة  على المساجد     

. المؤسسات والمراكز الدينية في البلد الذي تحكمه      

مية فـي   وقد يشاطر العلمانيون الجماعات االسـال     

صل عدد مـن    أويعود  . بعض التوجهات والميول  

الحركـات  الجماعات االسالمية بالخصوص الـى      

 التي كانت سائدة في النـصف االول مـن          الفاشية

ويمكنهـا أن تـشكل جماعـات       القرن العشرين،   

واالحـزاب  . مضادة للغرب وللسامية بشكل قوي    

البعثية الحاكمة في سوريا والتي حكمت العـراق        

تطـرح مثـل    ،   النظام وإنحالل الحزب   حتى سقوط 

هذه التوجهات، كما هي الحال بالنسبة لألحـزاب        

ن تحركـات   إكمـا   . الناصرية في مصر والـيمن    

الجبهة الـشعبية   ، مثل   الجماعات اليسارية بعض  

  . يضاَأ، تتسم بالعنف لتحرير فلسطين

وفي الجهة المقابلة من الطيـف العلمـاني توجـد          

 الـذين يقترحـون     يينالمفكرين الليبـرال  جماعات  

ويمكـن   . تأسيس ديمقراطية على النمط الغربـي     

أصواتاَ في  "تصوير هؤالء المفكرين بأنهم يمثلون      

 ذي  فراد يمتلكون تنظيماَ  أوهم  ". البراري أو القفار  

ويعانون من  ،  صالَأو ليس له قاعدة     أقاعدة ضعيفة   

ن أحايين يخشون   ، وفي بعض األ   إضطهاد الحكومة 

عناصر رواحهم مهددة من جانب     أ وأتكون حياتهم   

مـاكن  أوفـي   .  بين صفوف مجتمعاتهم   راديكالية

وضـد   يسبحون عكس التيار  نفسهم  أعديدة يجدون   

، التـي   الطبيعة  التقليدية المحافظة لمجتمعـاتهم     

حكام وبعمق تجاه العديـد    إتتحمل موانع مفروضة ب   

ن العلمـانيين الليبـراليين     إو. من االفكار الليبرالية  

ظـل حكـم     في   حذرالحديث الحر ب  ظاهر وجهوني

ومـن الشخـصيات    . أنظمة تنكر غالباَ ذلك الحق    

، براهيمإالدكتور سعد الدين    البارزة بين الليبراليين    

 بـسبب  –شهر في مـصر   أعتقاله لسبعة   إالذي تم   

 ملكيـة   - بعبارة جمهو  نظام حسني مبارك  وصفه  

، في  قناة الجزيرة الفضائية  على  ) جمهورية ملكية (

 لتولي  لتهيئة نجله جمال  الى مساعي مبارك    شارة  إ

  .السلطة من بعده

والعلمانيون الذين ينكرون دور االسالم وموقعه في       

الحياة العامة يمكن أن يكونوا مسلمين مخلصين في        

ولذلك فمـن الـصعوبة بمكـان،       . حياتهم الخاصة 

  . الفصل بين العلمانيين والتقليديين

من بـأن   بعد هذا نعرج الى الجماعات التـي تـؤ        

االسالم له مكان أو دور فـي الـسياسة ونظـام           

 –ون  يثاو الحـد  أواالسالميون الليبراليون   . الحكم

و يدافعون عن فكرة توافق االسـالم       أالذين ينادون   

من جهة والتعددية، وحقوق النساء، وبـاقي القـيم         

يبدو أنهم يمتلكون    –خرى  أالديمقراطية من جهة    

 وفي هذا   رق االوسط دعماَ جماهيرياَ قليالَ في الش    

. تشبيههم بالعلمانيين الليبراليين  الخصوص يمكن   

ن يشير الى عدد مـن المفكـرين        أي منا   ويمكن أل 

ضافة الـى عـدد قليـل مـن         إالفرديين وأتباعهم   

شقيق حسن   (جمال البنا ويشمل هؤالء   . الجماعات

في مصر،  ) البنا، مؤسس حركة االخوان المسلمون    

وتنظـيم   في قطر،    يعبد الحميد االنصار  والشيخ  

  . مصرفي  الوسط

 وأكثر الحركات   إن أكبرحركتين سنيتين أصوليتين   

حركـة  االصولية نفوذاَ في الشرق األوسط همـا        

والحركة التي نشأت في مصر،     المسلمون   االخوان

 التي ولدت ونمت في منطقة نجد في شبه         الوهابية

التي تشكل حاليـاَ جـزءاَ مـن         الجزيرة العربية، 

وتمثل هاتـان   . ملكة العربية السعودية  أراضي الم 

 لالسالم السياسي الحركتان الخط الرئيسي السائد       
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في أرجاء الشرق االوسط فـي الوقـت الـراهن،          

را أيضاَ األرضـيات المناسـبة لتغذيـة        لكنهما وفّ 

وتوليد الخطـوط الجهاديـة الليبراليـة للفعاليـة         

، التـي   االخوان المـسلمين  ن حركة   إ و .االسالمية

، قـد   ١٩٢٨ في مـصر سـنة       حسن البنا سسها  أ

نتشرت الى نقاط ومواقع عديدة في المنطقة، مـع         إ

سـوريا  خـرى فـي     أبروز حركات وجماعـات     

واالردن والضفة الغربيـة وقطـاع غـزة ودول         

 يمكن  الفرع المصري ، لكن   سرائيلإالخليج وحتى   

 بين كـل الخطـوط      الخط االول عتباره بأنه يمثل    إ

ن المسلمين تجتذب فعالَ    وإن حركة االخوا  . المماثلة

العديد من أعضائها مـن بـين صـفوف الطبقـة           

 فـي المنـاطق المدنيـة       اَالمتوسطة األكثر ثـراء   

ــسية ــراَ. الرئي ــامين  ألن ونظ ــاء والمح األطب

صــحاب المهــن أ وغيــرهم مــن والمهندســين

والحرفيين يمألون ويسدون كل الشواغر في حركة       

يمن على تهن هذه الحركة   إن، لذا ف  ياالخوان المسلم 

نتخابات إ في    ساحقاَ  وحققت فوزاَ  النقابات المهنية 

كما تجري حركة   . القيادة لهذه المنظمات والنقابات   

 في العديد من    إلتحادات الطلبة االخوان االنتخابات   

وإن عـدداَ مـن     . الجامعات في الشرق االوسـط    

تعود جـذورها الـى     ) المتشددة(الجماعات العنيفة   

إالّ أن هذه الحركة غالباَ      ،حركة االخوان المسلمين  

ما تتخذ  موقفاَ متطوراَ أزاء السياسة المتبعة فـي          

أوطانها والدول االصلية لهـا، وتـسعى لتحقيـق         

وشـمل  . أهدافها في نطاق النظام السياسي السائد      

ذلك كسب عضوية برلمانية وحقائب وزارية ، في        

تبليـغ ونـشر مفهـوم      ( وقت تمارس فيه الدعوة     

جتماعيـة علـى    إام بأعمال خيرية و   والقي) االسالم

لكن موقـف االخـوان     . ساسمستوى القاعدة واأل  

أمـام  ن فسح المجـال     االمتطور، في بعض االحي   

وعندما قمـع النظـام     . نشوب إنتفاضات مـسلحة   

عـاد أعـضاء    عمال الحركة وعملياتها العنيفـة،      أ

االخوان الى تحشيد وتكريس كل وقـتهم للعمـل         

  . وتعزيزالبناء بالدعوة

، التي تأسست في القرن الثامن      الحركة الوهابية ا  مأ

منطقـة   فـي    محمد بن عبد الوهاب   عشر من قبل    

 في قلب شبه الجزيرة العربية، يعـود تـأريخ          نجد

تأسيسها الى ما قبـل تأسـيس حركـة االخـوان           

وكانـت  . يناهز قرنين من الزمـان    ن بما   يالمسلم

الوهابية من أسرع المـدارس االسـالمية نمـواَ          

، كما هي الحـال     ، وشكلت   اَ في السبعينات  وإنتشار

بالنسبة لالخوان المسلمين، االساس والقاعدة لعـدد       

ومن بينها على  – من الحركات االصولية المتطرفة

. سبيل المثال تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن الدن       

وتواصل هذه الحركة عملياتها وغاراتها ، حتى بين 

  .هاالمسلمين في الواليات المتحدة نفس

إنها تعتبر الحركة الدينية المجـازة رسـمياً فـي          

المملكة العربية السعودية، وإن عقيدتها تتغلغل في       

وقد عملت المملكة العربيـة     . الحياة العامة هناك    

السعودية بنشاٍط على تعزيز إنتشار الوهابية فـي        

العالم اإلسالمي ِعبـَر عـدٍد كبيـرٍ  جـداً مـن             

ـَّمات التي يتم تموي    لها من خـالل الثـروة      المنظ

وفي قطر ُيماَرس شكٌل من الوهابية أكثر       . النفطية

  .عالنية

 في عدٍد مـن     حركاٍت سلفيةٍ باإلضافة لذلك، توجد    

مـصر ودول الخلـيج األصـغر       البلدان، من بينها    

بنموذج " الخالص" إن السلفية هي اإلعتقاد     . حجماً

وتابعيـه والخلفـاء األوائـل      ) ص(النبي محمـد    

إن السلفيين يميلـون إلـى أن يكونـوا         . موتقليده

ـِّتين    ـَّةً  متزمـ يمقتـون بـشدٍة التـصوُّف       ،سن
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وتبجيل الشيوخ التي يقوم الكثير من المـسلمون        

بممارســتهما ويعارضــون الطوائــف األخــرى 

إنهم يميلون أيـضاً إلـى      . ويصفونهم بالمنحرفين 

إن بعض الحركـات الـسلفية      . تحاشي العصرانية 

، لكـن   الحركة الوهابية في السعودية   تتشابه مع   

  .البعض اآلخر ليست كذلك 

تشترك بعض المجموعات الشيعية فـي الـشرق        

ـَّة         ـُن األوسط بعدٍد من النزعات البغيـضة للـس

فقد مزج حزب اهللا في لبنان مشاركته       . المتعصبين

وأصـبحت  . السياسية مع المقاومـة واإلرهـاب     

أيضاً فـي   المجموعات اإلسالمية الشيعية بارزةٌ       

جنوب العراق وفي بغداد في مابعد سقوط نظـام         

وتـضم هـذه المجموعـات      . صدام حسين البعثي  

 الذي  المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق     

، نجـل   وأتباع مقتـدى الـصدر    تأسس في إيران،    

، الـذي   محمد صادق الصدر  الرجل الجليل آية اهللا     

ـ  . ١٩٩٩إغتاله النظام البعثي في عام       بح وقد أص

أحـد  المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق       

التيـار  ، بينما كان    مكونات مجلس الحكم العراقي   

ـُثنَي منه وقد رفض التعاون مـع         الصدري  قد إست

قوات التحالف في العراق، وفي النهاية تحول إلى        

  .٢٠٠٤ في شهر نيسان عام تبني سبيل العنف

يـر مـن    وعلى الرغم من أن البعض وربمـا الكث       

الحركات التطرفية لم تبد ميوالً عنفيـةً ، إالّ أنهـا           

ـَّدت الكثير جـداً مـن المجـاميع الـصغيرة           ول

ـَّة والتي كثيراً ماتكون عنفية     إن كتابـات   . المنشق

 جماعة اإلخوان المسلمين المصرية    من   سيد قطب 

ـَّست للمستقبل مثـل        : وخصوصاً أعماله التي أس

 ذو الخمسة    القرآن وفي ظالل ،  معالم في الطريق    

ـّا   عشر مجلداً، كانت قد       فـي   شددت تعاليم البنـ

ستينيات القرن العشرين وساعدت في والدة جـيالً        

المجموعـات اإلسـالمية    جديداً من األفكار ومن     

 التي اليزال تأثيرها يمكن الشعور      العنفية الثورية 

إن أبرز مجموعتين معـروفتين     . به في يومنا هذا   

الجماعـة  ع هما من مصر وهما،      من هذه المجامي  

تنظـيم أيمـن    ، والثانية هـي     اإلسالمية والجهاد 

إن . ألسامة بـن الدن   ، المساعد األول    الظواهري

جماعتي الجهاد اإلسالمي وحماس الفلـسطينيتين      

  . أيضاًفئة الهيمكن وضعهما ضمن هذ

عوامل تؤثر في ظهور التيارات اإلسالمية 

  المتطرفة

تطرفية والتحفظية في الشرق    إن ظهور النزعات ال   

ـَّهها عدٌد من العوامل        ـَّر فيها ووج . األوسط قد أث

وتختلف أهمية هذه العوامل بشكٍل كبيٍر تبعاً للبلـد         

بل وحتى لجزٍء منه، ويكثـر وجـود العالقـات          

  :ومن بين هذه العوامل مايلي  .المتداخلة بينهما

  إضمحالل الحركة العربية الناصرية •

  ي واإلضطراب الـديموغرافي    الركود اإلقتصاد  •

 )وفشل الحكومات في توفير الخدمات ( 

المحاسبة غير الكافية ، الفـساد المستـشري         •

 وغياب الحريات المدنية والسياسية 

األنظمة التعليمية التـي فـشلت فـي توطيـد           •

 التسامح والفكرالنقدي منذ مراحل مبكرة

البناء المـضاد للنظريـة الغربيـة والنظريـة          •

، الذي يغذيه شعور تأريخي بالخـسارة       األميركية  

 والعجز 

 ظهور وسائل اإلعالم الواسعة •

 النزعة اإلقليمية والعشائرية •

 أساليب التجنيد الراديكالية •

إن الهزيمة التي ألحقتها إسرائيل بكٍل من مـصر         

، ١٩٦٧واألردن وسوريا في حرب الستة أيام عام        
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بيـة  شكلت بداية النهاية للحركة اإلشـتراكية العر      

 بوصفها قـوةً  رئيـسيةً  فـي          لجمال عبدالناصر 

وقد سددت الهزيمة ، من الناحية       . الشرق األوسط 

ضربةً  قويةً  للنظرية القومية ولصورة       النفسية ،   

إن روح اإلفتخار التـي غرسـها        . العرب الذاتية 

ـَّرت لألفراد من كل طبقات المجتمـع          ناصر ، وف

وفجأةً  ذهبـت     . العربي مرساةً  لهويتهم وهدفهم    

ـُِرك المجتمع العربي طافيـاً دون         تلك المرساة وت

لقد شكلت الهزيمـة صـدمةً  قويـةً            .  مرساة

وقد إرتبط ناصر بالفرد العربـي       . لروحية العرب 

ـَّه بطالً شعبياً وأنه   ـَّل على أن اإلعتيادي وكان ُيَبج

ـِّص المنطقة من إسـرائيل         هو الذي سوف ُيخلـ

 إقتصادياً وسياسـياً حقيقيـاً عـن        ويحقق إستقالالً 

لقد كانت خسارة العرب أمـام إسـرائيل         . الغرب

مـشكلةً  مزعجـةً       مؤثرةً  إلى حٍد كبيرٍ  وولدت        

ـَّح ذلك بالنسبة للعرب    :فؤاد عجمي ، كما وض

. لقد عرف الناس الحالة التي َبَدوا عليها في العالم          

اث حيث يوجد لكل فرٍد تقريباً شيئاً ما فـي األحـد      

ولم تنته حرب الستة    . الكبيرة والهزائم والثورات    

 : حتى إنفجرت حرب من نوعٍ  آخر وهي        ،أيام بعد 

 َمن الذي كان مسؤوالً عنها ؟     . الهزيمة  نزاع حول   

مالذي بينته الهزيمة عن أسس المجتمع العربـي ،         

وعن نوعية العرب بصفتهم مجتمعٍ  مستقل ؟ كيف         

ـَّم العالم العر     بي لكي يتعامـل مـع      يجب أن ُينظ

  الهزيمة ونتائجها ؟ 

ـَّب في إعادة إختبار قـضايا          لقد تولد فراغاً تسب

وفـي هـذه     . أساسيةً  حول الهويـة والهـدف      

الظروف ، توجه الكثيرون نحو اإلسالم كحٍل لهذه        

وقال اإلسالميون بأن السبب الرئيـسي       . القضايا

للهزيمة هو فقـدان العـرب لمعـانيهم الـسامية          

يدتهم ، وإن إسـرائيل كانـت قـادرةً  علـى            وعق

إن الهزيمة   في الحقيقة، . اإلستفادة من هذا بسهولة   

تتطابق بشكٍل كبيـرٍ  جـداً مـع نظـرة العـالم             

  .للمتشددين

إن اإلقتصاديات الراكدة والتحـوُّ ل الـديموغرافي    

وغياب الحريات األساسية قد إمتزجت كلها لتأجيج       

ألمل واليأس الُمطبق في    حالةً  من الغضب وخيبة ا     

الكثير من أرجاء العالم العربي ، ويبقى هناك القليل 

إن الناس غير آمنـين فـي       . من الحريات الفردية    

مناطقهم والكثير منهم يشعرون بـأنهم يتمتعـون        

بإحتراٍم قليٍل في حيـاتهم ، وإن فقـدان الكرامـة           

والرغبة لتحقيقها كأفراٍد مستقلين وشعوب ، هـي        

اً رئيسياً بالنسبة لهم ، وقد ساعدت هـذه         موضوع

  . الظروف في نشر بذور التطرف بشكٍل إسالمي 

يهيمن النفط على إقتصاديات معظم الدول العربية       

، أما بـسبب أن هـذه الـدول         في الشرق األوسط  

مثل العربية  ( تحصل على عائداٍت من بيعها للنفط       

أو بـسبب أن    ) السعودية ودول الخليج األخـرى      

الحواالت التي يبعثها المغتربون الذين يعملون في       

ـِّه إقتصادياتها مثـل           الدول النفطية هي التي توج

وبدالً من إعتماد هذه الـدول      ) . مصر واليمن   ( 

على النظام الضريبي المحلي لتـوفير الـواردات        

فإنها تقوم بجمع الثروات عن طريق مجموعٍة من        

ـُستحصل من اإليجا     رات العالمية ؛   العائدات التي ت

ـَّف هذه الـدول علـى أنهـا دوٌل            ـُصن ولذلك ت

التقـوم بتوليـد    إن المجتمعـات التـي       . مؤجرة

 هي كذلك التميل إلى     عوائدها الخاصة بها بنفسها   

وذلـك بـسبب    اإلنخراط في عملياٍت سياسـية ،       

سيطرة حكوماٍت ذات أشكاٍل فاشستيٍة على الحكم       

واقعيـاً  "  عقداً   "وتعقد الدول    . في الشرق األوسط  

مع مواطنيها يضمن لهم توفير الحاجات األساسية       

على أية  . مقابل خضوعهم للوضع السياسي القائم      
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حال ، تبقى أسعار النفط ثابتةً  نسبياً وفي بعـض           

ـِّدةً بذلك إقتصادياٍت راكدٍة     األحيان تتناقص    ، مول

ولم يُعد   . بسبب وجود بدائل قليلة لتوليد العائدات     

 لشعبها واإليفاء   الدولة توفير حالة الرفاهية    بإمكان

  . بعقدها معه حتى النهاية 

ـُّر الديموغرافي إن الضغط الناتج من       شـديٌد   التغي

إن نصف عدد السكان في الشرق األوسـط        . جداً  

بالمقارنة مع مايقرب من     ( هم تحت سن العشرين   

إن عـدد   ) . نسبة الربع في البلـدان المتطـورة        

من المواطنين الذين هم في سن العمل في        الشباب  

الشرق األوسط ، وخصوصاً في منطقة الخلـيج ،         

ويبين تقريٌر حديثٌ  صـادٌر      . يقترب من اإلنفجار  

بأن التركيبة العمريـة لـسكان       مؤسسة راند من  

دولٍة ما يمكن أن يكون عامالً مقرراً رئيسياً فـي          

حجم النمو اإلقتـصادي المتحقـق فـي البلـدان          

يبدأ الشرق األوسط ، بشكٍل خـاص ،         . لمتطورةا

 مـن   اإلنتقـال الـديموغرافي   بالمرور في حالـة     

المستوى العالي في معدل الوفيات والوالدات إلـى        

 ، تماماً كما فعلت ذلك من قبل        المستوى المنخفض 

وينتج هـذا   . منطقتي شرق آسيا وأميركا الالتينية      

 الذي كـان  ، أكبر من ذلك'متعاظماً 'جيالً" التحول 

 ] يشق بالتدريج    [قبله ومن الذي يأتي بعده ، حيث        

يستطيع جـيالً  " . طريقه ِعبَر تكوينات عمر األمة      

كبيراً نسبياً من مجموع العاملين أن يـدعم النمـو          

اإلقتصادي ، ألن نسبةً  مئويةً  أصغر نسبياً مـن           

رأس مال الدولة سوف تخصص في هذه الحالـة         

والتعليميــة للــشباب لــدعم الحاجــات الــصحية 

على أية حال،   . وإحتياجات الدخل والصحة للكبار     

إذا ماأريد للنمو أن يتحقق ، يجب أن يكـون هـذا            

التحول الديموغرافي مصحوباً بوضـع سياسـاٍت       

حكوميٍة للمستقبل في مجـاالت الـصحة العامـة         

والتعليم والتخطيط العائلي ، باإلضافة إلى وجـود        

    ع علـى اإلقتـصاديات     سياساٍت إقتـصاديٍة تـشج

  .والتجارة الحرة 

إن ُبطء بعض الحكومات الموجودة فـي الـشرق         

ـِّد         األوسط في تحرير سياساتها اإلقتـصادية يقيـ

ـُّر قوة العمـل لـديها           . قدراتها على إستثمار تغي

وتبدو عملية معالجة الركـود اإلقتـصادي أكثـر         

عدم صعوبةً  عندما يأخذ الفرد بنظر اإلعتبار حالة     

 ،  لتكافؤ الشديدة في حقوق النـساء وتعلـيمهن       ا

التي تحرم المنطقة أوتوماتيكياً من نصف قوتهـا        

ومع إزدياد حالة البطالة ، تكون      .  العاملة الكامنة 

هذه الدول مهيأةً  ألن تصبح حافلةً  بحالـٍة مـن            

  . عدم اإلستقرار

لم يجد نفسه بعد    في الخالصة ، إن المجتمع ربما       

 القائم مـع    ة على الوضع السياسي   ملزم بالمحافظ 

وأصبح . عدم قدرة الدولة على اإليفاء بعقدها معه        

.  اإلسالميون في وضعٍ  جيٍد إلستغالل هذا التطور       

إن عدم وجود الوسائل المؤسساتية للتعبير السياسي       

في الكثير من البلدان قد جعل مـن المـساجد أن           

تصبح الفضاء العلنـي الوحيـد البـديل بالنـسبة          

وفي أوقاٍت متأخرة ، سيطر أصوليون  . للمعارضة

 بعـضهم لديـه بـرامج       –متطرفون ومحافظون   

 على مساحٍة واسـعٍة مـن هـذا         –سياسيٍة ثورية   

  .الفضاء العلني المحدود 

لقد ظهر عدد من الدراسات الرئيسية والتقـارير        

على مدى السنتين الماضيتين تلقي نظـراٍت مـن         

لم العربـي وتوضـح     الداخل على األحوال في العا    

 . نظرة الناس إلى المأزق الذي تمر به منطقـتهم        

 ٢٠٠٢وأطلق برنامج األمم المتحدة للتنمية عـام        

 بالتوافق مع التمويـل     تقرير تنمية اإلنسان العربي   

يقدم هـذا   . العربي للنمو اإلجتماعي واإلقتصادي     
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التقرير تقييماً نقدياً شامالً وصـادقاً عـن وضـع          

ة ، التطور اإلقتصادي ، التعليم ،       الحريات السياسي 

تعزيز قدرة النساء و ، البحث والتطور في البلدان         

إن فريق الدراسة ومجموعة المستشارين      . العربية

تم تشكيلهما من باحثين وعلماء عربـاً بـارزين ،          

  . وهذا ما أعطى قوةً  ومصداقيةً  لنتائج هذا البحث

كـن تعريـف    يم" تبدأ الدراسة بالمقدمة التي تقول      

عملية توسـيع   التطور اإلنساني ببساطٍة على أنه      

ــارات ــساني "إن  ". الخي فهرســت التطــور اإلن

الذي يقترحه التقرير ، يتضمن سلـسلةً         " الخياري

.  للتحكم باألبعاد المتعددة للتطور    ستة مؤشراتٍ من  

متوسط العمر المتوقع عند    : وهذه المؤشرات هي    

، درجـة الحريـة ،      الوالدة ، التحصيل التعليمي     

الجنس ، توفر فرص إستخدام اإلنترنيت بالنـسبة        

ـَّف التقرير    . لكل شخص   بلداً علـى    ١١١وَصن

أساس درجاتها على فهرست التطـور اإلنـساني        

 . ثمانيةً  منها تقع في الشرق األوسط      الخياري ،   

ـِّف بأنه البلد األعلى     األردن: وهذه الدول هي      ُصن

 عالمـه ،    ٧٠ بــ    ويتالك عالمة ، يليه     ٦٨بـ  

 ،  ٧٤ اإلمارات العربية المتحدة   عالمة،   ٧٣ لبنان

 و ١٠٥ الــسودان ، ١٠٣ ســوريا ، ٩٢ مــصر

واضعةً  بلدان الشرق األوسط ضمن       ١١٠ العراق

  .أوطأ عشرة بلدانٍ  في المستوى 

إن التقرير عزز نتائج فهرست التطور اإلنـساني        

 العجـز تأكيد ثالث حاالٍت من     الخياري عن طريق    

لنمو واإلزدهـار ،    على ا تعوق قدرة العالم العربي     

 نقص تعزيز قدرة المرأة   " ،   "نقص الحرية : " هي  

يبـين   ". القدرات البشرية  / نقص المعرفة " ، و " 

 درجات الحرية ومقاييس تعزيز الجنس      1.1 الشكل

بالنسبة للدول الثمانية ومقارنتهـا مـع مؤشـراٍت         

 ؛  جنتين ، وتايلنـد   الواليات المتحدة ، األر   تخص  

  إلـى  ) العالمة الدنيا   (  الصفروتمتد الفهارس من    

يشير الرقم الموجود بـين     ). العالمة العليا  (١ , .

األقواس الذي يلي إسم كل دولة إلى رتبتهـا فـي           

وتجـذب  . فهرست التطور اإلنـساني الخيـاري       

درجات تعزيز الجنس والحرية المنخفضتين فـي       

اه ، الذي يدفع المؤلفين إلـى       البلدان العربية اإلنتب  

   موجة الديمقراطيـة التـي نقلـت       " اإلستنتاج بأن

الحكم في الكثير من منـاطق أميركـا الالتينيـة          

وشرق آسيا في ثمانينات القرن العشرين وأوروبا       

الشرقية والكثير من مناطق آسيا الوسـطى فـي         

أواخر ثمانينات القرن العشرين تكون بالكـاد قـد         

ـِّفت الـدول     ". ل العربيـة  وصلت إلى الدو   صنـ

العربية ، كمجموعة ، في الموقـع األخيـر بـين           

عالمةً . ,١٨قارات العالم السبع ، بمتوسط حوالي       

للحرية ؛ وكانت الصحارى اإلفريقية الدنيا تحتـل        

 عالمـة  ٤٠,٠الدرجة العليا التاليـة ، بمتوسـط    

  . تقريباً

 مفصلٍة  قدم التقرير، معززاً إستنتاجاته ، مؤشراتٍ     

أكثر عن األوضـاع التـي تتـصل بالمؤسـسات          

الحكومية العربية و تـشمل هـذه المؤشـرات ،          

ـَّم ، فعاليـة           مستوى المحاسبة ، الجهـد المنظـ

 . الحكومة  و ، تفشي حالة الكسب غير المشروع        

 عالماٍت لكـل بلـدان الـشرق        1.2الشكل  يعطي  

. األوسط عدا إسرائيل والضفة الغربيـة وغـزة         

هذه العالمات توزيعاً طبيعياً يكون الصفر      وتعكس  

 ؛ وكلما تكون العالمـة أوطـأ ، تكـون           وسطها

إن هذه البلدان الثالثة عشر كـان       . األوضاع أسوأ 

 بالنـسبة للتعبيـر     ٧٧,٠لها معدل عالمات مـن      

 بالنسبة لفعاليـة الحكومـة ،       ٠ ,٢٦والمحاسبة ،   

ـَّم ، و      ٢٦,٠  بالنـسبة   ٢٢,٠ بالنسبة للجهد المنظـ

إن هذا يعني بأن الـدول      . لكسب غير المشروع    ل
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العربية في الشرق األوسط ، كمجموعة ، تقع تماماً         

دون حالة الوسط في مايتعلق بالحالة المؤسـساتية        

  .الجيدة 

        تقرير األمم المتحدة للتطور السكاني هو تفسير إن

وقـد   . قاسٍ  جداً لألوضاع في العـالم العربـي        

مية كثيرة حالة اليأس التي     إستخدمت مجاميع إسال  

يسببها هذا التقرير لتعزيز أهدافها السياسية الخاصة 

إن إدعاؤهم العلني    . وتوسيع قواعدها الجماهيرية  

   يتوافق بـشكلٍ  جيـٍد       " اإلسالم هو الحل  " من أن

ـِّل          تماماً مع بعض المكونات السكانية التـي تبجـ

ـ       إاإلسالم ب  ديث عتباره المشجع الـذي يقابـل التح

إن المجموعـات   ، علـى أيـة حـال       .والعلمانية  

قـد  ، وبضمنها العناصر المتطرفـة     ، اإلسالمية  

إكتسبت شـعبيةً  عـن طريـق توطيـد الفـساد            

. المستشري وفقدان المحاسبة في المكاتب الحكومية     

أنشأت هذه المجاميع شبكات عمٍل     ، باإلضافة لذلك   

 متطورٍة لإلنعاش اإلجتماعي في المنـاطق التـي       

 . فشلت فيها الحكومات من تقديم الخدمات الكافيـة   

وقد كان هذا على وجه الخصوص صـحيحاً فـي          

وفي جنـوب   ، واليمن  ، والسودان  ، مصر  أعالي  

وقد أكدت هـذا     . والضفة الغربية وغزة  ، األردن  

حيـث   ، أيضاً المجاميع اإلسالمية فـي العـراق      

أصبحت عملية إستعادة الخدمات األساسـية بعـد        

 صعبةٌ  جداً وتشكل تحدياً مستمراً بالنسبة        الحرب

   . نلإلداريين األميركيي

 الموجودة في الكثيـر مـن       األنظمة التعليمية تعمل  

الدول العربية في الشرق األوسط على  تشويه آراء 

العالم  الخارجي وإنشاء قنواٍت صاغيٍة لكـٍل مـن     

إنها  . الرسالة التعصبية والدعاية لالنضمة الحاكمة    

على عملية التعلم والتذكر الروتيني وتحـول       تركز  

إن أفـضل   ، في العموم    . دون تطور الفكر النقدي   

الطالب هم أولئك الذين يستطيعون سرد الـدروس        

وليس أولئك الذين يـستطيعون      ، ةبطريقٍة روتيني 

إن هذه الحالـة إسـتفاد منهـا         . تحليل مسألٍة ما  

وقويـة ،   المتعصبون الذين لديهم رسالةً  بسيطةً         

وكذلك األنظمة التي تتمـسك بتخـريج خـريجين         

إنهـا   . بعيدين عن اإلرتياب بشرعية هذه األنظمة     

تضِعفُ كذلك الميول نحو عملية النقد الذاتي وتغذي 

 وتمنع المواطنين مـن معالجـة       نظريات المؤامرة 

الحالـة   وهكذا تكون  . المعلومات بطريقٍة تحليلية  

نظمـة بتحليـل    بشكلٍ خاص عندما تقوم هـذه األ      

القصص اإلخبارية بطريقٍة نقديٍة بارعٍة من وسائل       

 ، والمعلومات التي يتم نشرها      الجزيرةاإلعالم مثل   

أسـامة بـن     أو إدعاءات    –على شبكة المعلومات    

   . الدن

فـضلةٌ    " يوجد هناك مايسميه أحد المراقبين بــ        

من اإلحباط واليأس ناتجةٌ  ممـا يـراه         " تأريخية  

ى أنَّه سلسلةً  من الهزائم للعـالمين        الكثيرون عل 

بدأت هذه الهزائم مـع زوال       . العربي واإلسالمي 

اإلمبراطورية العثمانية وإسـتمرت علـى شـكل        

اإلستعمار الذي سيطر على األراضي العربية وفي       

إن  . إنشاء دولة إسـرائيل وإسـتمرار وجودهـا       

الشعور بفقدان السيطرة وفقدان الكرامة هو شعوٌر       

، وهو الموشور الذي من خالله يـرى      جداً عميق ٌ 

الكثيرون في العالم العربي أحداثاً مكشوفةً  حتـى         

إن إنتصار الواليات المتحدة الـسريع      . هذا اليوم   

على نظام البعث في العراق ، على سبيل المثال ،          

ُينظُر اليه لحد اآلن على أنه هزيمةٌ  أخرى ، مـع            

الحـضارة  إحتالل الغرب لمركزٍ  مـن مراكـز         

  . بغداد –" درة العالم العربي " اإلسالمية و 

إن سياسات الواليات المتحدة في الشرق األوسـط        

 كذلك، ينظر إليها من خالل هذا الموشور التأريخي
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إذكاء النار ضد الواليات المتحدة     وهي تساعد في    

يوجد هناك حالتـان مـن الـشعور         . في المنطقة 

. ة الواليات المتحـدة     العميق باإلحباط حول سياس   

 ، هي أن الواليات المتحدة ُينظُر إليها بأنها         األولى

تقدم الدعم للسياسات واألهداف اإلسرائيلية علـى       

إن  . حساب الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة     

النتائج التي حدثت من اإلنتفاضة الفلسطينية عـام        

 ، واإلصابات بين الفلسطينيين ، والمدنيين       ٢٠٠٠

حتجـازهم فـي نقـاط التفتـيش ،         إالذين كان يتم    

 كل تلك األعمال كانت –والبيوت التي تمت إزالتها 

تنقل ِعبَر الصحف ، والتلفزيونات ، ومواقع شبكة        

. اإلتصال الدولية بشكلٍ  مشوٍه في كل أنحاء العالم 

بينما كان ضحايا اإلرهاب اإلسرائيلي يتلقون القليل       

ـ   . من التعاطف    ذلك ، يـرى المـواطن      ونتيجةً  ل

بأن الواليات العربي العادي ، في أفضل الحاالت ،    

، وفي أسـوأ    المتحدة غير مكترثةً  بأفعال إسرائيل     

إن هـذه    . متعاونةً  معها بشكلٍ  نشيط     األحوال ،   

ـُحِدثُ غضباً عظيماً لدى الـشعوب        المالحظات ت

العربية ، وخصوصاً ألنهم يفتقرون إلى الواجهـة        

ـُ    .شرِعن األعمال اإلسرائيليةالتي ت

يرى المواطن العادي بأن أميركا تقدم خدمةً       ،  ثانياً  

كاذبةً  لعملية الَدَمقَرطة في حين أنها تقوم بـنفس          

" الوقت بدعم األنظمة القمعية بحجة ضمان حالـة         

وهذا يشجع وجهة النظر التي تقـول        . "اإلستقرار

 في مرتبٍة   إن الواليات المتحدة تسعى إلبقاء العرب     

إن  . دنيا وأنهم اليستحقون اإلصالح الـديمقراطي     

أنها متعارضةٌ  مع المصالح     كالقيم األميركية تبدو    

األميركية تماماً ، على األقل عندما يكـون العـالم          

ونتيجةً  لذلك ، فإن مواقف      . العربي هو المقصود    

الواليات المتحدة من القضية الفلـسطينية والـدعم        

ـِّر مالحظةً      المقدم ل  ألنظمة العربية اإلستبدادية توف

أن الواليات المتحدة   بين الكثيرين من العرب حول      

  .  في عالقاتها مع المنطقة تستخدم مكيالين

 شخصاً من بلدانٍ      ٠٢٠,٣ويشير تقييماً جرى لـ     

 إلـى أن    ،جامعـة ماريالنـد   عربيٍة عديدة أجرته    

ـ       األغلبية من سكان     ارات لبنـان ، مـصر ، اإلم

 العربية المتحدة ، األردن ، والعربيـة الـسعودية        

لديهم وجهة نظرٍ  غيـر محببـٍة عـن الواليـات            

 بين شـهري    أجريإن هذا التقييم كان قد      . المتحدة

 ، قرب قمة النقـاش فـي        ٢٠٠٣شباط وآذار عام    

إستخدام القوة العـسكرية    مجلس األمن بخصوص    

حيث  اًالسعوديون هم األكثر قلق   كان   . ضد العراق 

 بالمائة منهم يصورون الواليـات      ٩٥كانت نسبة   

 بالمائـة   ٦٨، و   "المعاديـة   " المتحدة بـصورة    

  ."ً المعادية جدا"   بمظهر

إن التطور السريع لوسائل اإلعالم ، بالتأكيد ، قـد          

أثار حالة العداء ضد حالة المواالة للواليات المتحدة 

تها ، ومكنت المجاميع اإلسالمية على نشر رسـال       

لقد قيـدت مـصر ، سـوريا ،          . بسرعٍة وفعالية 

العربية السعودية ، والـسلطة الفلـسطينية بـشدٍة         

الحريات الصحفية وإستخدمت وسائلها اإلعالميـة      

للتحدث بإسـم الـسياسات الحكوميـة والـرؤى         

إن الحكومات فـي الـشرق األوسـط        . الحكومية

ـِّر كذلك وسائل اإلعـالم لتبريـر المـشاكل          تسخ

ة الموجودة في مجتمعاتهـا ، وخـصوصاً        العويص

" ووحـشية   " بالتركيز على مـأزق الفلـسطينيين       

ـَّق أحد المراقبين العرب على أنـه       . إسرائيل   عل

يوجد شيٌئ ما خاطيء إلى حٍد عويص لدى شخص         

ـَقُ حول مسألٍة  خارجيٍة بشكلٍ  أكبر مـن             ٍ ما َيقل

إن وسـائل   . قلقه حول مشاكل بلـده ومجتمعـه        

 يشجعها غياب الفكر النقدي البارع فـي        –م  اإلعال

 قد ساعدت أيضاً في إدامـة حالـة         -العالم العربي 
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المعاداة لألميركـان واإلسـرائليين ، ونظريـات        

  .المؤامرة ضد السامية 

ها السلبية حول العـصرانية ،      ئعلى الرغم من آرا   

إستخدمت المجموعات المتطرفة وسائل اإلتـصال      

سـتخدمت التكنولوجيـا    إإنهـا   . الحديثة بفعالية   

 بشكلٍ  فعالٍ  جداً كآلياٍت لنشر        السمعية والبصرية 

وحتى المجموعات السلفية التي تتحاشى     . أفكارها  

الوسائل الحديثة ظاهرياً قد وجدت بـأن وسـائل         

 ،  الدعاية والتجنيد اإلعالم هذه أساسيةً  في مجال       

العربيـة  خصوصاً في البيئات األكثر تقييداً مثـل        

وحديثاً جـداً ، إزداد إسـتخدام هـذه          . يةالسعود

المجموعات لـشبكة اإلتـصال الدوليـة ، وقـد          

إستخدمتها بشكل وسائٍل لتصدير الفتاوى ، وفـي        

توجد  . بعض الحاالت ، إلدارة العمليات اإلرهابية     

غرف محادثة كثيرةً  جـداً تقـوم بنـشر أفكـاراً            

متطرفةً  ، ومواقع إليكترونية يـستطيع الفـرد أن          

   .ل منها على معلوماٍت أساسيةيحص

بدأ العالم العربي بإستخدام وسائل إعالم تلفزيونيٍة       

وأكثر هذه الوسائل شهرةً       . واسعٍة مستقلٍة نسبياً  

 المقامة علـى أرض قطـر،       شبكة الجزيرة هي ،   

والتي كانت هي الوحيدة في هذا المجال منذ عـام          

 بدأت فـي    ٢٠٠٣ وعام   ٢٠٠٢وفي عام   . ١٩٩٦

تلفزيون أبـو ظبـي ،      نافذ جديدة مثل ،     الظهور م 

وقد حصلت هذه الوسائل    .  ، وغيرها    قناة العربية 

ـَل الحكومات التـي       على حريٍة أكبر أو أقل من ِقب

ستثناء إذا ما قامت هـذه الوسـائل        إب( تستضيفها  

ـُستحثُّ للتنافس مع   ،  ) نتقاد هذه الحكومات    إب وت

ئمـاً  الجزيرة إلشباع شهية العـرب المتزايـدة دا       

إن هذه التطورات هي سيفٌ ذو      . للتقارير المثيرة 

ففي الوقت الذي تـستطيع     .  ، على أية حال      حدين

فيه الصحافة الحرة أن تدعم من الناحية النظريـة         

لكن عند التطبيـق    النمو الديمقراطي في المنطقة ،      

يمكن أن يكون لها نتيجةً  تطرفيةً بواسطة تفخيم         

  .أصوات المقاتلين 

لثقافة والروابط العشائرية يمكنهـا أن تلعـب        إن ا 

دوراً أساسياً إلى الحد الذي تزدهر فيه األشـكال         

التطرفية والعنفية فـي بعـض منـاطق الـشرق          

وقد تأتي التفسيرات المتطرفة لإلسـالم       . األوسط

في بعض األحيان من مناطق عشائرية يكون فيها        

على الرغم مـن    . خرالناس ساخطون لسبٍب أو آل    

 العشائرية والتطرفية ا كًتَب عن العالقةِ  بين       كل م 

لم يتطور بشكلٍ  جيـٍد ، إالّ أن المقـابالت التـي             

أجريت في المنطقة ، والدليل القصصي يوحيـان        

أن الميول التطرفية يبدو بأنها تجد لها أرضيةً          إلى  

 ،  أوالً . خصبةً  بين هذه العشائر لثالثـة أسـباب        

القـيم العـشائرية    بين هذه   يبدو أنَّه يوجد ترابطاً     

 التي تسمح ألولئك النـاس مـن        التحفظية الشديدة 

والمبـاديء  العيش في بيئاتهم القاسية من جانب ،        

 المحظورة من جانٍب    المتشددة للسلفية والوهابية  

"  ، إن المجاميع البدويـة والعـشائرية         ثانياً. آخر  

الموجودة في جنوب العربية الـسعودية      " المنبوذة  

تستفيد في العادة مـن     ل شرق اليمن لم تكن      وشما

 ومن السياسات اإلقتصادية التحرريـة      عوائد النفط 

وبنفس الطريقة التي كانت مجاميع أخرى محرومة       

ـَد بأن الكثيرين مـن الـذين       . ً منها أيضاً     ـَق يعت

 أيلول كانوا قـد     ١١قاموا بإختطاف الطائرات في     

بعـض   ، فـي     ثالثـاً  . جاءوا من هذه المنطقـة    

ضـد  " أحقاٌد  " الحاالت ، ربما يكون هناك أيضاً       

ـَرين تعود إلى عقـوٍد عديـدة          ـَق . الحكام الُمحت

ويمكن أن يكون هناك بعض األنواع من هذا الحقد         

 .١٩٧٩وراء عملية إحتالل الحرم المكي في عام        

إن دور الثقافة العـشائرية فـي حالـة التطـرف           
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لدراسة المعمقة ،   المتزايدة يشكل مساحةً  مالئمةً  ل      

وخصوصاً عندما تكون شبه الجزيرة العربية هـي        

   .المقصودة

  وهي موضوٌع يرتبط بشكلٍ  وثيقٍ          المناطقيةإن ، 

مـصدراً   ، يمكن أن يكـون أيـضاً         العشائريةمع  

ويمكن أن تكون التطرفية ثمرةً  للمعاناة       . للتطرف

من الحرمان القاسي بـسبب عـدم الـتمكن مـن           

خدمات الحكومية ووجود اإلحساس الحصول على ال

القوي بأن الدولة تعامل سكان منطقةً  ما على أنهم          

  .من درجٍة ثانية 

هناك درجـةً  مـن النجـاح للمجـاميع          أخيراً ،   

المتشددة في البلدان العربية في الشرق األوسـط        

ووفقـاً لمراقـبٍ       . تكمن في أنظمتهم التجنيدية   

والد الشباب من   تبدأ المجاميع بإلتقاط األ   عربي ،   

بعد ذلك يقوم عـضو   .  عام١٣ إلى سن ١٢سن  

مراهقٌ  أكبر سناً من تلك المجـاميع بمـصادقة          

هؤالء األوالد ويشِركهم بألعابٍ  رياضيٍة ونشاطاٍت 

ثم يطلب منهم بعد ذلك أن يشتركوا معـه          . أخرى

 بعد إنتهـاء    صلوات الجماعة في أحد المساجد    في  

رد بعض القـصص    حصصهم الدراسية ويقوم بس   

ويكون اآلباء مقتنعين . عليهم إلبقائهم منشدين إليه 

بذلك ألن أطفالهم يؤدون الـصالة فـي المـسجد          

كـذلك إن    . ويرون بأن النشاطات األخرى مفيدة    

. الطقوس الدينية المتشددة يـتم التـشجيع عليهـا          

وعندما يصل األطفال إلى سن البلوغ ، يتعلمـون         

 عامـاً،   ٢٠ أو   ١٨وفي سـن     . بأن الحالقة حرام  

ـِهم اإلسالمية أو  يعتبر البعض من هؤالء بأن أخوت

 ليسوا إسالميين بما فيه الكفاية    المعلمين السلفيين   

 . فيلتحقون بمنظماٍت أكثـر تطرفـاً أو إرهابـاً        ،  

     صـلة القرابـة قـد تـم        والحظ مراقٌب آخر بأن

  ، إضافة  إلى الـدعوة      إستخدامها كوسائل للتجنيد  

وقام مراقٌب  . في المساجد بين المصلين الدائميين      

جـذب  ثالث بوصف عدداً من المراحل في عملية        

تـشجيع النـاس علـى      ) ١: (المتطوعين الكبـار  

إسـتخدام  ) ٢(اإلشتراك في صـالة الجماعـة ؛        

جمع التبرعات لتلبيـة حاجـات      ( أساليب الجمعة   

كوسيلٍة إلغراء الناس على اإلنضمام إلى      ) األفراد  

توفير الخدمات اإلجتماعية ؛    ) ٣( ذه المجاميع ؛    ه

إقناع الناس لكي يكونوا أعضاءاً ناشـطين ،        ) ٤(و

التضحية بالوقت والمال   وذلك يتضمن الرغبة في     

الحظ إن أساليب التجنيـد هـذه       . من أجل الهدف  

إنهـا تـستخدم     . التكون فعالةً  مع الـسياسيين     

لحـاالت  الحالة اإلقتصادية ، وفي بعض ا والضغط  

 بين مجموعـٍة كبيـرٍة مـن        حالة الملل الموجودة  

والـذين كثيـراً    ( الشباب المهمـشين إجتماعيـاً      

  ) . عن العمل عاطلينمايكونون 

في الفصول األربعة التالية ، سـوف نستكـشف         

ظهور اإلسالم السياسي فـي مـصر ، العربيـة          

 . السعودية ، األردن، فلسطين ، العراق ، وسوريا

سوف نحلل تأثير أحـداث     ل فصل ،    وفي نهاية ك  

 اإلسـالمية فـي تلـك       اإلتجاهات أيلول على    ١١

 مـصر في بعض البلدان الرئيسية ، في        . المناطق

اإلسالميون يمثلـون   على وجه الخصوص ، يبقى      

 ، ويشكلون حالة المعارضة الوحيدة القابلة للتوسع

تحـشيد أعـداداً    التنظيمات الوحيدة القادرة علـى      

لقد تراوحت سلـسلةٌ  مـن        . عناصركبيرةً  من ال   

الحكومات المصرية المستبدة بين إستخدام األساليب      

. القسرية واألساليب اإلختيارية ضد اإلسـالميين       

وفي حاالٍت صارمٍة ، قامت تلك الحكومات بـشن         

 األكثـر   إلجتثاث العناصر اإلسالمية  حمالٍت عنيفٍة   

  .تطرفاً من البلد 
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  ل اإلستبداداإلسالم السياسي تحت ظ: مصر 

 الحـديث كفكـرٍ  سياسـيٍ          ي اإلسالم التياركان  

ومصدرٍ  لمذهب الفعالية السياسية قد تأسست فـي         

ـَّا   عندما أسـس   ١٩٢٨مصر عام     " حـسن البنـ

وكان تأسيس هـذه    " . جماعة اإلخوان المسلمين    

الجماعة يمثل ردة فعٍل ضد اإلمبريالية بشكٍل عام        

مـصر بـشكٍل     في   يوالحكم اإلستعماري البريطان  

ـَّا اإلمبرياليـة والتقاليـد        . خاص وقد صور البن

مناوئـةٌ  لـإلرث     الغربية المرافقة لها على أنهـا       

 وإعتبرهـا سـبباً للحرمـان       اإلسالمي المـصري  

اإلقتصادي ، واإلجتماعي ، والـسياسي للـشعب        

باإلضافة لذلك ، فقد سمحت األنظمـة       . المصري  

حتـى شـجعت    إلنتهاكات الغربية بل و   لاإلسالمية  

ـَّا ، كانـت تلـك          عليها ،    ومن وجهة نظر البنـ

األنظمة تستحق اللوم على نحوٍ  كبيرٍ  لما أصاب          

  .الشعب المصري والمسلمين من ِمحنٍ عموماً 

ــسلمين إن رد  ــوان الم ــة  اإلخ ــى النظري  عل

غيـر  " اإلستعمارية وعلـى الـسلطات المـسلمة        

 الـذي    كان في الرجوع التام إلى اإلسالم       "المتدينة

والتـابعين لـه    ) ص(كان يمارسه النبي محمـد      

والتطبيق الكامل للشريعة وإحاللها محل القـانون       

وكان أحد المباديء الرئيسية في نظريـة       . الغربي  

 في كـال المحيطـين      عالمية اإلسالم اإلخوان هو   

إن هذه  . الخاص والعام ورفض أي فصلٍ  بينهما        

 بطريقـٍة   الجماعة إرتأت بناء مجتمعٍ  إسـالمي ٍ       

وتـشير   . التغيير المؤسساتي متطورٍة عن طريق    

ضـمن آراء   " اإلخوان"  في مفردات    كلمة الجهاد 

ـَّا إلى    بطريقٍة سلميٍة  والنضال  " قول الحقيقة   " البن

لقـد إزدادت أعـداد      . بدالً من إستخدام الـسيف    

اإلخوان في مصر بسرعٍة ووصلت إلـى مـابين         

ربعينيات القرن  مليون ومليوني شخصاً في نهاية أ     

 ، معظمهم كانوا من أبناء الطبقة العاملـة         العشرين

الحضرية وكذلك من طبقة الموظفين الحكـوميين       

  .البسيطة 

أدت معارضة مصر إلنشاء دولة إسرائيل تحـت        

رعاية األمم المتحدة إلى قيام مصر بعملية غـزوٍ           

للدولة الجديدة إلى جانب جيوشاً عربيةً  أخرى في         

 ،  الملـك فـاروق   وقاد   . ١٩٤٨عام  شهر مايس   

 ،  ١٩٣٦الذي كان يحكم مصر آنذاك منـذ العـام          

وقد رافقت ِفرقـاً    " . رمي اليهود في البحر   " مهمة  

متطوعةً  من اإلخوان المسلمين وحدات الجـيش        

لقد صدمت هزيمة إسـرائيل      . المصري النظامية 

للقوات العسكرية العربية الـضخمة جـداً التـي          

ـَِّدت ضدها  دق  المصريين وسـاعدت فـي       ،ُحش

 ، الذين   إسفيناً بين الملك وضباط الجيش المصري     

كانوا يعتقدون بأن خسائر مصر كانـت نتيجـةً           

وخـرج  . مباشرةً  لتدريبهم وتسليحهم الـضعيفين       

اإلخوان المسلمون عن طاعة الملك أيضاً مما أدى        

وقـام  .  ١٩٤٨إلى حظر هذا التنظيم فـي عـام         

ـّا في عام     وكالء الحكومة بقت    علـى   ١٩٤٩ل البن

محمـود  لرئيس الوزراء   " اإلخوان  " خلفية إغتيال   

   .فهمي النقراشي

 كتنظـيمٍ     جماعة اإلخـوان المـسلمين    إن عودة   

 مكنهم من تقديم المساعدة     ١٩٥١شرعيٍ  في عام     

في الجيش المصري ،    " الضباط األحرار "  لحركة  

 ،  جمال عبدالناصر ومحمد نجيب   التي كان يقودها    

 ناصـر إسـتلم    . ١٩٥٢التي أطاحت بالملك عام     

 وقام بإنـشاء    ١٩٥٤زمام السلطة لوحده في عام      

، وقـد   " اإلشتراكية العربية " برامجٍ  تحت يافطة       

مثلت تلك البرامج عقـداً إجتماعيـاً جديـداً بـين           

كانت البنود الرئيسية لهذا    . الحكومة والمحكومين   

 الـصحة   العقد تنص على قيام الحكومـة بتـوفير       
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العامة، التعليم ، إستصالح التربـة ، والوظـائف         

. الحكومية مقابل إذعان المحكومين للحكومة الفاشية

لقد قام الكثير من الشباب العرب الـريفيين بتـرك          

قراهم والذهاب إلى المدن لإلستفادة مـن فـرص         

وقامـت دوٌل   . التعليم والوظائف المتوفرة فيهـا      

ـُسخ إعربيةٌ  أخرى ب    اً مـن هـذا العقـد      ستخدام ن

اإلجتماعي العربي بشكٍل فعليٍ  إن لم يكـن فـي           

وأصبح ناصر أيضاً رمزاً للقومية العربية      . اإلسم  

وكانت بذلك قد    . إلمبرياليةامعارضة إسرائيل و  لو

  ". الناصرية" وِلَدت 

 بـأن   اإلخوان المـسلمين  على الرغم من توقعات     

مـة  النظام الجديد سوف يشاطرهم أهدافهم فـي إقا       

     رفض مطـالبهم ، وبعـد       ناصرالشريعة ، إالّ أن 

محاولٍة إلغتيالة، منع التنظيم وإعتقل وعذب الكثير       

ها ئلقد ذهب الكثير من أعـضا     . من كادر قيادتها    

هربوا إلى المنفى فـي منطقـة الخلـيج ،          الذين  

على أية حال ،     . خصوصاً إلى العربية السعودية   

 لـم يكـن     سلميناإلخوان الم  عن   ناصرإن إبتعاد   

بل على العكس مـن     . يعني  إبتعاده عن اإلسالم      

 إستخدم لغة اإلسالم في خطاباٍت كثيـرةٍ      ذلك، فقد   

ألنه كان يعرف جيداً بأن هذه جداً وجهها للجماهير    

جـامع  وأصبح   . هي اللغة التي تفهمها الجماهير    

 ، وهو المركز الرفيع الـشأن    ةاألزهر في القـاهر   

الدراسية والدراسات اإلسـالمية    بالنسبة للزماالت   

 في داخل   لناصرالعليا ، وسيلةً  من وسائل الدعاية        

إضافةً  لذلك ، إستخدم     . مصر وفي العالم العربي     

ناصر إبتداءاً من وسط الخمـسينيات فـي القـرن     

 كموازنٍ  التعاليم الـصوفية العشرين إلى نهايتها ،    

ا وهـذ ( مقابلٍ  لألصوليين مثل اإلخوان المسلمين       

حفّزت رعاية  ) . تكتيٌك إستخدمه كذلك خلفاء ناصر    

ناصر إحياء التعاليم الصوفية ، التي كانت أعـداد         

معتنقيها قـد تناقـصت أمـام علمنـة المجتمـع       

ـ  . المصري عت هـذه الرعايـة أعـدادهم       وقد وس

  .وتنظيمهم 

جماعـة اإلخـوان    من بين أعضاء    سيد قطب كان  

 . ١٩٥٤ في عـام  ناصـر  الذين حبسهم   المسلمين

 فكـرة أن    قطـب وأثناء وجوده في السجن ، قـدم        

 ،  المجتمع الحديث كان موجوداً في دولة الجاهلية      

. أو في الجهل األخالقي ووثنية ما قبـل اإلسـالم    

يتم الكشف عنها بواسطة خبرته     قطب  كانت أقكار   

فهـو يـسأل ،     . الشخصية مع الحكومة المصرية     

 أن يكون   كيف يمكن لنظامٍ  يعتقل ويعذب مواطنيه      

مسلماً ؟ إن المسلمين وقـادتهم الـذين اليؤيـدون          

معتقدات اإلسالم في مجتمعٍ  ما يكونـون نتيجـةً            

لذلك كافرين ، أو مشركين ، وهذه جريمةٌ  يمكـن           

إنه كـان يبـين بـأن       . معاقبتها بالتكفير والموت    

عملية إخراج المجتمع من الجاهلية إلـى حالـٍة         

رسة اإلسالمية تحتـاج    تتوافق مع القانون والمما   

  أي الجهاد عن طريق الكفاح المسلح      –إلى الثورة   

كـان   وبالتأكيد على أن اهللا وحده هو المهيمن ،       . 

يرفض األفكار القومية العلمانية كونها جاهلية      قطب  

ـَّس عليها      كان هدف  . ، ويرفض األنظمة التي تؤس

 هو إنشاء دولةً  إسالمية ، ينشأ فيهـا جـيالً            قطب

 من المسلمين األتقياء يشبه مجتمع المـؤمنين    جديداً

  ) .ص(األول الذي كان في زمن الرسول محمد 

 أصبح علـى    لإلخوان المسلمين إن التيار الرئيسي    

 الـذي إعتنقـه     يرفض مبدأ القتال  المدى األبعد ،    

الذي أعدمته حكومـة ناصـر فـي عـام           ( قطب

ـّانشر خليفة   ) . ١٩٦٦ اً  ، الذي كان قائداً عام     البن

، في  "  دعاةٌ  القضاة  "،  حسن الهضيبي لإلخوان ،   

 وقال  التكفير الذي رفض فيه موضوع      ١٩٦٩عام  

بأن الناس يحتاجون إلـى أن يتعلمـوا الطريقـة          
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رفـض  وبهذا ، فقد    . اإلسالمية الصحيحة فحسب    

وهكـذا ،    . أيضاً دعوة قطب للثـورة المـسلحة      

واصلت حركة اإلخوان المسلمين نشاطها ، ولكـن        

ٍ  داخل مصر بدالً من      من إطار عملٍ  مؤسساتي    ض

 حتى بالرغم مـن أنهـا       –أن تكون حركةً  ثورية      

 بصفته تابٌع   قطبلقد كون   . كانت ممنوعةً  رسمياً     

حالةً  من الربط بين     لتلك الحركة ، على أية حال،       

اإلخوان المسلمين وبين الحركات اإلسالمية األكثر      

 في الثلث األخيـر     عنفاً وتطرفاً التي كانت تزدهر    

   . من القرن العشرين

ـَّلت الحرب العربية      ١٩٦٧ اإلسرائيلية عام    –مث

نقطة رجوعٍ  رئيسيةٍ  إلى العالم العربي ولإلسالم         

 إن درجة العمق التـي وصـلت إليهـا          .السياسي

هزيمة العرب داخل الروح العربية تشكل عـامالً        

حالة ا  باإلضافة إلى إعتباره  . حرجاً إلى هذا اليوم     

وقد شـكلت تلـك الحـرب بدايـة          ،   ذلٍ  خطيرة  

إضمحالل الناصرية ونظريـة القوميـة العربيـة        

كانـت   . والنظرية اإلسالمية كحلٍ  لنكبات العرب     

 السياسية والتطوريـة ، فـي ضـوء         ناصرخطط  

وبعـد  . المصطلحات العملية ، هي ضحايا أيضاً       

 ، بدأت برامجه تتفكـك      ١٩٧٠ في عام    ناصروفاة  

 " أنـور الـسادات   أغضب برنامج الرئيس    . ببطء  

الكثير من الناس فـي المنـاطق       "  التنصر –نقض  

ظهر شعور  ومع فسخ العقد اإلجتماعي ،      . الفقيرة  

إستطاع اإلسالميون  ،  بالحرمان بين أبناء المجتمع   

   .المتطرفون من إستغالله

في الواقع ، إستخدم الـسادات المـساعدة التـي          

هوده الرامية إلى عـزل     يقدمها اإلسالميون في ج   

الناصريين واليساريين الذين كـانوا يعارضـون       

 . تقربه من الغرب وسياساته اإلقتصادية التحررية     

وقد صور نفسه على أنَّه مسلٌم ورٌع وتبنى لقـب           

 في محاولٍة لتمييـز نفـسه عـن         الرئيس المؤمن 

 عودة األزهر إلى نظريـة      لساداتوشجع ا . ناصر

حشيد الرأي العام نحو دعم     المحافظة وإستخدمها لت  

 وخصوصاً زيارته   –سياساته الداخلية والخارجية    

 من أجل إحـالل     ١٩٧٧التأريخية إلى القدس عام     

 ، قـام   ناصـر وكمـا فعـل     . السالم مع إسرائيل    

 ، وتـم فـي      بدعم الجماعات الـصوفية    السادات

نهايات القرن العشرين تبني قانونـاً حـول تلـك          

 مـن التـشريعات     الجماعات ، إلى جانب عـدداً     

توفر إطار عملٍ  شرعيٍ  للتـصوف        الداعمة التي   

 ، وتهدف إلى وضع الجماعات الصوفية       في مصر 

ـَّت     . تحت سيطرة الدولة     وكانت الدولة قد غـض

.  إحتفـاالً مولـدياً      ٣٠٠الطرف عن إقامة حوالي     

أعلن السادات عن حالة تقارٍب   وما هو مهٌم أكثر ،      

 مما سمح لها فـي      مع جماعة اإلخوان المسلمين   

إعادة بناء البنى التحتية المؤسساتية لها التي كان        

   .ناصر قد دمرها

جعلت البيئة السياسية المتساهلة نوعاً ما وعدداً من        

العوامل األخرى من مصر مساعدةً  علـى نمـو          

 . حركاٍت إسالميٍة خالل سبعينيات القرن العشرين     

 – ١٩٧٣ عـام    حرب أكتوبر إن عملية المزج بين     

التي إعتبرها السادات إلى حٍد ما طريقةً  إلسترداد         

المنـاقض   وبرنـامج الـسادات      – كرامة العرب 

ومع وجـود   .  كان له تبعاٍت غير مرغوبة       للتنصُّر

ضائقٍة إقتصادية داخل البلد وإرتفاع أسعار الـنفط        

أغرت الثروة الـسعودية المـصريين      المفاجيء ،   

حصول علـى   على اإلنتقال إلى الخليج من أجل ال      

وقد عاد هؤالء مع مكتـسباتهم ،        . وظائف مربحة 

وفي بعض األحيان ، مع مفهومٍ  أكثر تحفظاً عـن       

 التي وجدوها   النظرية الوهابية اإلسالم مبنٌي على    

وساعد البعض منهم علـى      . في العربية السعودية  
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 من النظريـة األصـولية      النموذج الوهابي تجذر  

قامة أعمـاٍل   المتشددة في مصر عن طريق دعم إ      

عامة في المناطق الفقيـرة ، وبنـاء المـساجد ،           

  .والتعليم في المدارس االبتدائية والثانوية 

 بكتابات قطـب   ، بتأثرهم    جامعة أسيوط قام طالب   

الثورية وعدم إقتناعهم بتيار اإلخـوان المـسلمين        

الرئيسي ، بتأسيس حركة مصر العليا فـي بدايـة          

 أولئك الطـالب    وكان . سبعينيات القرن العشرين  

ينحدرون من عوائل الطبقة العاملة والمرتبة الدنيا       

من الطبقة الوسطى ، وكان تركيزهم ينصبُّ على        

الفساد الواضح للحكومة والمظالم اإلجتماعية التي      

على مـدى   . تتسبب عن طريق تحرير اإلقتصاد      

العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين ، قامـت         

 التي تنشط هناك    صر العليا حركة م مجموعاٍت من   

في تعزيز عملية الفصل بين الجنسين ، ومنع بيـع          

الكحول ، والتضييق علـى مجتمـع المـسيحيين         

وإرتكب هؤالء أيضاً أعماالً عنفيةً  ضـد        . األقباط

وزراٍء حكوميين ، ومفكرين علمـانيين ، وقـوات       

 ٢٨٠وكان من بين ألـ     . األمن ، وبعض األجانب     

 عام  إغتيال السادات ي عملية   شخصاً المتورطين ف  

 شخصاً هم من مصر العليا ،       ١٨٣ ، هناك    ١٩٨١

 آخرون كانوا من أحياء القاهرة ، الذين جاء         ٧٣و

  .العديد منهم إلى القاهرة حديثاً من مناطق ريفية 

إجماالً ، إن هذه المجاميع اإلسالمية األكثر تطرفاً،        

 مـن   إعتنقت طريق اإلطاحة بالنظام السائد ، بدالً      

 . طلب العمل ضمن األطر المؤسساتية الموجـودة      

 ي الت الجماعة اإلسالمية إن أكبر هذه المجاميع هي      

كان لها جذوراً بين الطلبـة مـن ذوي الخلفيـات           

الريفية إلى عهٍد قريب ؛ وإن عدداً من قادة هـذه           

الهندسـة ،   الجماعة األوائل قد تخرجوا في فروع       

ها ُمضمناً في مقالٍة    وكان فكر  . والطب ، والقانون  

 عمر عبـدالرحمن   تحت إشراف    ١٩٨٤كُتَبت عام   

أثناء وجود قيادة المجموعة فـي أحـد الـسجون          

ـَّح ميثاق العمل اإلسالمي عقائد ،      . المصرية   وض

وأعلـن القـادة   . وإستراتيجيات ، وأهداف التنظيم   

إلتزامهم بالعقائد اإلسالمية من خالل تقليدهم أفعال       

إنهم بينـوا بـأن     . وأصحابه  ) ص(الرسول محمد   

تأسيس اإلسالم كوحدٍة متكاملٍة في كل      " هدفهم كان   

نفسٍ  ، وعلى كل شبرٍ  من األرض ، وفي كـل             

إن هذا  ". بيت ، في كل منظمة ، وفي كل مجتمع          

إعـادة تأسـيس    العالم يمكن تحقيقه عن طريـق       

الخالفة عن طريق الجهاد وإحالل الشريعة محـل        

عارضـت الجماعـة كـذلك       . غربيـة القوانين ال 

االستثمار في مصر وأعلنت الحرب على السياحة       

، قائلة إن أماكن السياحة مثل األهرامـات كانـت          

عبارةً  عن أماكن عبادة وثنية ، وإن الدخل الـذي           

  .يرد من السياحة فيها يدعم دولةً  كافرة 

قام أعضاٌء من مجموعٍة متطرفٍة أصغر حجماً لها        

 ، بإغتيـال    جماعة الجهاد  القاهرة وهي    جذوٌر في 

؛ وكان القائد الروحي لهذه     ١٩٨١ في عام    السادات

 قبل أن   الشيخ عمر بن عبدالرحمن   المجموعة هو   

إندمجت جماعـة   . يصبح مفتياً للجماعة اإلسالمية     

الجهاد مع الجماعة اإلسالمية لعدة سنواٍت قليلٍة في        

دة في عام   بداية ثمانينات القرن العشرين ومع القاع     

 أيمن الظواهري  عندما أصبح قائد الجهاد ،       ١٩٩٨

ـِّر   . ألسامة بن الدن  ، مساعداً رئيسياً     كان الُمنظ

:  ، الـذي كتـب       محمد فرج لجماعة الجهاد وهو    

ـَّح فيـه      . الفريضة الغائبة / الجهاد والذي وضـ

إستبدال القانون العلمـاني    : هدفين رئيسيين هما    

لك يتطلب قتل المسلمين     ، حتى إذا كان ذ     بالشريعة

الذين يرفضون ذلك ، وقتل قادة الحكومات الـذين         

بـضمنهم  ( يتبنون الطرق العلمانية لإلمبريـاليين      
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ــسيحيين أو ــصليبيين" الم ــشيوعيين ، "ال ، وال

إنه كان يرفض تفـسيرات مفهـوم       ) . والصهاينة

المواجهـة العنفيـة    الجهاد من تلك التي التعنـي       

" دد على وجوب مواجهة     وش . المباشرة مع الدولة  

قبـل  ) أي الحكومـة المـصرية      " ( العدو القريب 

مثل إسرائيل ، قائالً بـأن      " العدو األبعد " مواجهة  

دعم دولةً  ملحدةً  تكون في حالة نزاعٍ  ضد عدوٍ              

بعد ذلـك   . خارجيٍ  سوف يقوي هذه الدولة تماماً        

ـّى    عن فكرة القتال ضـد العـدو        الظواهريتخل

الح مواجهة العدو البعيد عندما أصـبح       القريب لص 

 فـرج من المستحيل تعزيز هذا الجزء من نظرية        

بعدما قامت الحكومة المـصرية بعمليـة التفكيـك       

  .القسري لمنظمته في مصر 

حـسني   وخليفتـه ،     الـسادات أعلن نائب الرئيس    

 ،  الـسادات  ، حالة الطواريء بعد إغتيـال        مبارك

. حتى الوقت الحاضر    التي مازالت باقيةٌ قيد التنفيذ      

وقام بقمع المقاتلين اإلسالميين بقسوٍة بعد عمليـة        

، على أية حال    . اإلغتيال والثورة في مصر العليا      

إنه سمح في نفـس الوقـت بمـشاركٍة بـسيطٍة           

لإلخوان المسلمين في السياسة والنقابات المهنية      

وعلى الرغم من الحظر المفـروض       . والجامعات

ة ذات الخلفية الدينية، قامت     على األحزاب السياسي  

جماعة اإلخوان المسلمين بإنزال مرشـحين إلـى        

ميدان التنافس السياسي بصفة مستقلين أو ضـمن        

قوائم ألحزابٍ  سياسيٍة شرعيٍة ، وقد أبلى هـؤالء          

بالءاً حسناً جداً على الرغم من الحمالت الحكومية        

لتثبيط عزمهم عن طريـق مـضايقتهم ووضـع         

الحزب الـوطني   هيمن  . ية ضدهم   العقبات القانون 

حـسني   الحاكم الذي يرأسه الـرئيس       الديمقراطي

 على كال المجلـسين التـشريعيين ، حيـث          مبارك

 في المائة تقريباً من مقاعـد       ٩٠حصل على نسبة    

 مقعداً ، وعلـى نـسبة       ٤٥٤مجلس الشعب البالغة    

 في المائة تقريباً من مقاعد مجلس الـشورى         ١٠٠

في إنتخابات مجلس الـشعب     .  مقعداً   ٢٦٤البالغة  

ن و ، حصل اإلخوان المسلم    ١٩٨٤التي جرت عام    

 على ثلث المقاعد    حزب الوفد الجديد  المتحالفين مع   

وحصل . التي حصل عليها الحزب     )  مقعداً   ١٢( 

مرشحي اإلخوان الذين كانوا على قوائم الترشـيح        

والحـزب الليبرالـي     لحزب العمـل اإلشـتراكي    

 مقعـداً ،    ٣٥ علـى    ١٩٨٧ في عـام     اإلشتراكي

متساويين بذلك مع مجموع ماحصل عليه حـزب        

وبعـد مقـاطعتهم    . الوفد الجديد في تلك الـسنة       

إلـى جانـب     ( ١٩٩٥ و   ١٩٩٠إلنتخابات عامي   

على " اإلخوان" ، حصل   ) أحزاٍب معارضٍة أخرى    

 ،  ٢٠٠٠ مقعداً بصفتهم مـستقلين فـي عـام          ١٧

 األحزاب  متعادلين بذلك مع كل ما فازت به تقريباً       

  .المعارضة األخرى مجتمعة 

إن قيام اإلتحاد السوفيتي بإجتياح أفغانستان ومن ثم        

 ، كان بمثابة نقطة عـودٍة       ١٩٧٩إحتاللها في عام    

نظرية التطرف اإلسالمية في الـشرق األوسـط        ل

وعلى إمتداد العالم اإلسالمي ، وتوضحت نتيجـة        

ذلك بعد عقٍد من عمليات العنف المتطـرف فـي          

أصبحت أفغانستان أول مسرحٍ  حقيقـيٍ          . صرم

للجهاديين السلفيين ، يحثهم في ذلك مزيجـاً مـن          

 إبن تيميـة وقطـب والعقيـدة الوهابيـة        كتابات  

واألميركـي فـي بعـض       ( والتمويل الـسعودي  

وجدت مصر وبعض الـدول العربيـة       . ) األحيان

األخرى بأن أفغانستان هي المكان المالئم للتخلص       

ر المتشددة من سكانها الـذين يهـددون        من العناص 

الوضع القائم فيها ، وقامت بتـشجيع المتطـرفين         

ولكن بعد   . لديها لإلنضمام إلى صفوف المجاهدين    

عقٍد من الزمان عاد هؤالء المتطرفين إلى بلـدانهم      
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األصلية كمقاتلين مدربين بشكلٍ  جيٍد وأشداء فـي         

وفيتي وأصبح إنسحاب اإلتحاد الس    . ساحة المعركة 

 نبراساً بالنسبة للمجـاميع     ١٩٨٩بهزيمٍة في عام    

الجهادية ، الذين إعتقدوا أن بإمكانهم إستخدام هـذا      

النصر الذي حققوه في أفغانستان في الجهاد ضـد         

أخرى ، مثل األنظمة اإلسالمية التي      " كافرٍة"دوٍل  

، وفـي   ) فـي الشيـشان     ( تؤيد الغرب ، روسيا     

  .الغرب نفسه 

األفغان العرب  "  ، بدأ اآلالف من      ١٩٨٩في عام   

 المجاهدون العرب الذين كـانوا يقـاتلون فـي          -"

بالعودة إلى مصر ، الـيمن ، العربيـة         -أفغانستان

وساعد هـؤالء فـي     . السعودية ، وبلدانٍ  أخرى      

ملء صفوف الجماعة اإلسـالمية ، التـي قامـت          

بعملياٍت هجوميٍة ضـد المؤسـسات الحكوميـة ،         

اح ، وكان ذلك يتم أحياناً بالتعاون       األقباط ، والسي  

كانت  . مع مجاميع مشابهةً  في الفكر مثل الجهاد       

الجماعة منخرطةً  بـشكلٍ  كبيـرٍ  فـي موجـة             

 ١٩٩٢اإلضطراب العنفية في مصر بين عـامي        

ـُتَل فيها أكثر من       ١٩٩٧و  شخصاً  ١,٢٠٠ التي ق

المذبحة الـشائنة   وقامت هذه الجماعة بإرتكاب     . 

 ،  ١٩٩٧في شهر تشرين الثاني عـام        في األقصر 

 معبد هاتشبـست  حيث إقتحم رجاٌل مسلحون فناء      

 شخـصاً   ٦٦ عاماً وقتلوا    ٣,٤٠٠الذي يبلغ عمره    

. أجنبيـاً     سائحاً ٥٧ رحمة ، كان من بينهم       بدون

وكان ذلك هـو آخـر هجـوم ينفـذه المقـاتلون            

لقد دفعت موجـة العنـف      . اإلسالميون في مصر    

جراءاٍت صارمٍة جداً ، حيـث      الحكومة إلى إتخاذ إ   

 بـشكلٍ     قامت بتفكيك البنى التحتية للمتطـرفين     

كبير، وقامت بقتل عشرات المقاتلين ، وإنتهت تلك        

. ن فـي الـسجن      ياإلجراءات بإيداع قادةً  كثيـر     

باإلضافة لذلك ، فقدت المجموعات المتطرفة نسباً       

شدة وسببت  .  لها   حجم التأييد الشعبي  كبيرةً  من    

 تنفير الكثير من المصريين منهم ،       عنفهمووحشية  

ـَّه قلص السياحة إلى حٍد كبير، وهـي التـي           ألن

. تعتبر مصدراً رئيسياً للدخل الفـردي والقـومي         

كان هناك ضجر شعبي جـراء      عالوةً  على ذلك ،      

التدخل الحاد من قبـل المقـاتلين فـي التقاليـد           

ن يفسرونها على أنها    والمصرية التي كان المقاتل   

مراسـيم الـزواج ،     :  ومن تلك التقاليد     –دعة  ب

   . طقوس الدفن ، والرقص

شهدت تسعينيات القرن العشرين ظاهرتين أخريين      

ففـي أواسـط     . في مصر تـستحقان اإلهتمـام     

إنشق العديد من اإلخـوان     تسعينيات ذلك القرن ،     

 علـى خلفيـة الطبيعـة       المسلمين عن الجماعـة   

الـسياسي الـذي    اإلستبدادية لقيادتها وبرنامجهـا     

وشـكل جيـل    .  وغير المـسلمين     يستبعد النساء 

، الـذي إسـتقى     " الوسط  " المفكرين األحدث هذا    

المفكـرين المـصريين    نظرته المجتمعيـة مـن      

إن كادر  .  في ثمانينيات القرن المذكور      الوسطيين

 كان يـضم بـين صـفوفه النـساء          قيادة الوسط 

هة نظرٍ    وجوالمسيحيين األقباط ، وإنهم مالوا نحو       

على أية حال،    .أكثر ليبراليةً عن اإلسالم السياسي    

لقد فشلت محاوالتهم للحـصول علـى إعتـراٍف         

شرعيٍ  بكونهم حزباً سياسياً من قبـل الحكومـة          

وإستمروا في نشاطهم كحركٍة صغيرٍة     . المصرية  

مزاوجة النظرية اإلسـالمية مـع      تخصصت في   

  .قراطية التعددية  والحريات الديم وحقوق اإلنسان

كانت الظاهرة الثانيـة هـي ظهـور المبـشرين          

 . في مصر وفي اليمن كذلك    ) الداعية  ( الشعبيين  

وكانت تعاليمهم تبدو بأنها محافظةً  نسبياً ، ومـن          

غير الواضح ما إذا كانوا معتدلين فيمـا يخـص          

. تكييف القانون اإلسالمي لكي يضم مباديء حديثة   



 التحدي الصهيوين                  )١٧٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                           ٤٢ من٣٠                                          ٢٠٠٨ -    آذار  

 

 حٍد ما هجينـاً بـين        الذين يشبهون إلى   -إن الدعاة 

 مـن  – في الواليات المتحدة    الدعاة و الروك ستار   

 فـي مـصر ،      عمر خالد وخالد الغوينـدي    أمثال  

 في اليمن يرتدون لباساً على الطراز       والحبيب علي 

الغربي ويتحدثون عن اإلسالم بعباراٍت يبدو أنهـا        

تروق لشريحٍة واسعٍة من الجمهور الشباب من كلتا        

 والعليا من الذين حصلت عوائلهم      الطبقتين الوسطى 

إن هؤالء  . على فوائد من عملية تحرير اإلقتصاد       

الدعاة معروفين بشكلٍ  واسعٍ  بين الـشباب مـن           

 الالئي يشعرن بأنهن    – وخصوصاً النساء    –الناس  

عالقاٍت بين حالة التمـسك بالتعـاليم اإلسـالمية         

 التي يستخدمها األصوليون واألصـوليون      ةالمتزمت

تشددون من جانـب ، وبـين الـذين يؤمنـون           الم

إن الـدعاة   . بالتمسك بالتقاليد من جانـبٍ  آخـر       

يركزون على موضوع الورع الشخصي كطريقـٍة       

إليجاد معنًى للحياة ، ولكنهم يقـدمون دروسـهم         

بمصطلحاٍت حديثٍة تهم جمهورهم مثل ، الموعد ،        

ـَـضى علـى          ـُق الحياة الليلية ، العطالت التي ت

   . ، وضغط الوالدينالساحل 

       مصر هي دولةٌ   نظراً لكل المقاصد واألهداف ، إن

 مغلفةٌ  بغالٍف خـادعٍ  مـن العمليـات           إستبدادية

الديمقراطية، تترسخ فيها البيروقراطية المغرورة ،      

وتغيب الحريات األساسية ، والمجتمع المدني فيها       

 هو رئـيٌس    حسني مبارك إن  . متوقفٌ عن التطور  

ـَّه        مدى الحيا  ة ، ويعتقد الكثير من المـراقبين بأنـ

وينفي (  إلستالم مكانه    إبنه جمال يعمل على تهيئة    

توجـد فـي مـصر      ) . الرئيس مبارك هذا بشدة   

إنتخاباٍت للبرلمان ، ولكن يتم ترتيبها بشكٍل روتينٍي 

لضمان هيمنة الحـزب الـوطني      من قبل الحكومة    

هـي  وإن أحزاب المعارضة     . الديمقراطي الحاكم 

أما الذين يتحدثون علناً ضد     . ضعيفةٌ  في األساس     

الحكومة فيمكن إعتقالهم ومحاكمتهم في المحكمة أو 

  .تتحول حياتهم إلى حالة البؤس بطرقٍ  أخرى 

يمكن القول أن للحكومة عالقةٌ  تكافليةٌ  مع التيار          

ــة ،   ــالمية المعارض ــات اإلس ــسي للحرك الرئي

إن النظام يكره   .  وخصوصاً مع اإلخوان المسلمين   

. أن تكون الحركة قويةً  جداً أو أن تهدد الحكومة           

إنها تعمل على تحديد التأثير الـسياسي لإلخـوان         

 متنوعة ، من بينها التالعـب الـشرعي ،          لبوسائ

على أية حال ، إن     . وإعتقال قادتها على حٍد سواء      

 على الرغم من منعـه      –تنظيم اإلخوان المسلمين    

 أنزل إلـى ميـدان      -١٩٥٤اصر عام   منذ حكم ن  

التنافس مرشحين سياسيين في اإلنتخابات البرلمانية      

وباإلضافة لذلك ، فقد سمحت الحكومة ألنـصار        . 

فعلى . اإلخوان المسلمين في القيام بمسيراٍت سلمية 

ـَّد التنظـيم مـا يقـدر بــ              سبيل المثال ، حـش

 في  ٢٠٠٣ من المؤيدين في مطلع عام       ١٠٠,٠٠٠

ٍ  إلعـالن وفـاة قائـده        اضٍ  مهيبٍ  علني    إستعر

 عاماً  ٨١ البالغ من العمر حينذاك      مصطفى ماشور 

على الرغم من عدم إعالن ذلك من قبـل وسـائل           

وبهذه الطرق ، يستطيع نظـام      . اإلعالم الحكومية   

 أن يوضح للواليات المتحدة والغرب بأنـه        مبارك

توجد ديمقراطيةٌ  في مصر ، من جانـب ، لكنـه            

ي الجانب اآلخر أن يبين بأن سيطرته علـى       يريد ف 

" األسـوأ   " الحكم ضروريةٌ  لمنع حدوث البـديل        

وهو إستيالء ، اإلسالميين ، علـى الـسلطة فـي           

  .مصر

   أيلول١١ الصورة الداخلية في مصر منذ 

 أيلـول ،    ١١منذ الهجمات التي نفذتها القاعدة في       

واصل النظام المصري تكتيكاته في السيطرة ضد       

وإستخدمت مـصر الحـرب     . حركات اإلسالمية   ال
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على اإلرهاب إلى جانب الحرب الوشـيكة علـى         

العراق إلخماد المعارضة عـن طريـق إعتقـال         

 تم إعتقال عدداً كبيـراً      اإلسكندريةوفي   . رموزها

اإلخـوان  من القاعدة الجماهيرية المؤيدة لتنظـيم       

 أثنـاء الجولـة الحاسـمة لإلنتخابـات         المسلمين

 ، وذلك بزعم ٢٠٠٢ في شهر أيلول عام      التشريعية

محاولتهم إعاقة عملية التصويت العامة ، وإقامـة        

تجمعاٍت غير مرخَّصٍة وإحداث شغبٍ ، إضـافةً          

أما هؤالء فيقولـون بـأنهم      . إلى إتهاماٍت أخرى    

. ُمنعوا من الذهاب إلى مراكز اإلقتراع للتصويت        

وكان أحدث نموذجٍ  لمثل هذه الممارسة من قبـل          

 ٢٠٠٣الحكومة هو إعتقالها الوقائي في بداية عام        

 التـي   عللعشرات من القادة اإلسالميين في األسابي     

سبقت قيام قوات التحالف في الهجوم على العراق        

في محاولٍة من الحكومـة المـصرية إلضـعاف         

المحتجين ضد العملية العسكرية األميركيـة فـي        

  .العراق أو للسيطرة عليهم 

إتخاذ إجـراءاٍت صـارمٍة ضـد       وقام النظام في    

وأشهر حالٍة من هذه    .  أيضاً   المفكرين الليبراليين 

 ، الدكتور سعد الـدين إبـراهيم  الحاالت هي حالة   

 ،  عالم اإلجتماع البـارز، والمؤيـد للديمقراطيـة       

ومدير مركز إبن خلدون للدراسات التنموية فـي        

حيث تم إعتقاله في شهر حزيران مـن         . القاهرة

ى خلفيـة قيامـه بإخبـار إحـدى          عل ٢٠٠٠عام  

المنظمات األوروبية بأن اإلنتخابات المصرية كانت 

ـَّبة ، وقد حوِكَم في محكمٍة عسكريٍة وُحِكـَم          ُمرت

وتم إغالق مركز   . عليه بالسجن لمدة سبعِ سنوات      

ولكن الضغط الكبير من قبـل      . إبن خلدون أيضاً    

 الواليات المتحدة ساعد على تبرئته من قبل إحدى       

محاكم النقض المدنية ، وتم إطالق سـراحه فـي          

مركـز  وأعيد كذلك فتح    . ٢٠٠٣شهر مايس عام    

 في شهر حزيران ، لكنـه كـان قـد           إبن خلدون 

تعرض للتفتيش الدقيق بعد تبرئته في شهر آذار ،         

وقد وِضَع تحت الحراسـة مـن قبـل الـسلطات           

الدكتور وعلى الرغم من إطالق سراح      . المصرية  

ـَّه كان إلعتقاله      ،   إبراهيم  علـى  تأثيراً مانعاًإالّ أن

المفكرين الليبراليين آخرين ، الذين كان الـبعض        

بأن الضغط األمريكي الذي كان لصالح      منهم يعتقد   

إبراهيم هو بسبب أن إبراهيم يحمل جواز سـفرٍ           

  .أمريكي 

في ما يخص اإلسالم السياسي داخل مصر ، كان         

 أيلـول هـو تخلـي       ١١الحدث األكثر بروزاً منذ     

الجماعة اإلسالمية عن العنف والتكفير ، وعملية       

  وهذه هي األسـس التـي       . ةإتهام الحكومة بالرد

   ر بموجبها عملياتهـا    كانت الجماعة اإلسالمية تبر

. الهجومية التخريبية في تسعينيات القرن العشرين       

ـُّر إحـدى            ويكشف هذا الحدث عـن حالـة تغيـ

اديكالية المهمة بدرجـٍة    المجموعات األصولية الر  

كاملةٍ  لتعبر عن إرتيابها في إستخدام اإلستراتيجية        

لقـد كـان تخلـي      .  الثورية إلقامة دولٍة إسالمية   

الجماعة اإلسالمية هذا مبنٌي على وجهـة نظـرٍ           

شاملٍة ودقيقٍة للقانون اإلسالمي ، ويبدو أن يكـون         

لى وتحول تأكيدها إ   . بمثابة مراجعٍة حقيقيٍة لفكرها   

الدعوة ، التي وصفها بعض المراقبين بأنها تمثـل         

محاولةً  للبقاء علـى إتـصالٍ  وثيـقٍ  بالـساحة          

من الممكن  . السياسية وإلعادة تشكيل بناها التحتية      

جداً أن يكون النجاح الذي حققته جماعة اإلخـوان         

المسلمين بوصفها تنظيماَ قابالَ للنمو والبقاء علـى        

حكومية ، قد أقنع قيادتهـا      الرغم من حالة القمع ال    

بأن العمل ضمن اإلطار المؤسساتي القـائم هـو         

  .الطريقة األكثر فعاليةً  لتحقيق أهدافها البعيدة األمد
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  ربط الدين بالدولة: العربية السعودية 

إن دول شبه الجزيرة العربية المتاخمـة للخلـيج         

الفارسي تتناقض مع مصر في ما يخص عالقاتها        

ففي الدول الصغيرة مثـل      . اإلسالميةمع النظرية   

الكويت ، قطر، البحـرين ، اإلمـارات العربيـة          

 ، ُيسَمُح لحركاٍت إسالميٍة عديدٍة      المتحدة ، وعمان  

أما بالنـسبة   . في العمل بشكلٍ  علنيٍ  إلى حٍد ما          

          ألكبر دولٍة في الخليج ، العربية السعودية ، فـإن

 –ية األصـولية     الوهاب –فيها مذهٌب إسالمٌي واحٌد     

إن حالـة التكافـل      . معترفٌ به من قبل الحكومة    

القائمة على مدى قرنين ونصف من الزمان بـين         

المدافعين عن المذهب الوهابي وبـين زمـرة آل         

سعود الحاكمة ُيعدُّ مؤشراً رئيـسياً فـي صـورة          

اإلسالم في كٍل من الشرق األوسط وفـي أمـاكن          

ية حال ، على    على أ  . أخرى من العالم اإلسالمي   

مدى التأريخ الحديث للعربيـة الـسعودية ، كـان          

  ون الحكومة ، وبعنٍف  األصوليون الراديكاليون يتحد

وكثيراً ما كانـت ردة فعـل       . في بعض األحيان    

الحكومة السعودية تشتمل على قمع هذه العناصـر        

وفي العادة بإستخدام المؤسـسة الدينيـة إلسـناد         

نـب تبنـي بعـض       إلى جا  –العمليات الحكومية   

  .البرامج الراديكالية 

إن العقيدة الوهابية مبنيةٌ  على المدرسة الحنبلية        

من الشريعة اإلسالمية وتتصف بقبولها للنصوص      

وكانت  . األصلية للقرآن ، والحديث ، والسنة فقط      

تعاليم التابع الحنبلي ، إبن تيمية ، تمثل المـؤثر          

بقى هذه   ، وت  بالرئيسي على محمد بن عبد الوها     

التعاليم تعتبر مصدر إلهـامٍ  لألفكـار األصـولية          

 تفسيراً  إبن تيمية إستخدم   . واألصولية الراديكالية 

ـَّة ، ورفـض كـل أشـكال           حرفياً للقرآن والسن

مثل عبادة القديسين وزيارات    ( اإلجتهاد أو البدعة    

، ووضع مبرراٍت على أساسٍ  قرآنيٍ         ) األضرحة

لقد تـم ربـط     . اسدين  لإلعتراض على الحكام الف   

ـٍَّد ؛ فبدون دين ، سوف            الدين بالدولة بشكلٍ  معق

تصبح الدولة مستبدةً ، وبدون الدولة ، سوف يفقد         

كانـت  . الدين َمن يحميه ويكون بذلك في خطـر ٍ        

مهمة الدولة األكثر أهميةً  هـي التهيـؤ إلعـداد           

  .مجتمعٍ  مكرسٍ  بالكامل لخدمة الرب 

  ٌب جداً ضد الطوائـف      المذهب الوهابي إنمتعص 

ـُدِخل البدعة في الممارسـات         التي يعتبرها بأنها ت

اإلسالمية، ومنها الطوائـف الـشيعية وتفرعاتهـا        

والصوفيين  والخوارج اإلباضيين فـي ُعمـان ،         

ـَّة الالهـوتيين اآلخـرين      وتـذهب   . وحتى السن

 إلى التوحيد الصارم وتحرم أيـة       العقيدة الوهابية 

عبـد  وشـجب   . يٍة لتبجيل بني البشر   ممارساٍت دين 

 أيضاً عدداً من ممارسات البدو التي كانت        بالوها

سائدةً  أيام الجاهلية أي ، في عـصور مـا قبـل             

ـَّد تعصب اآلخرين توتراٍت فـي       . اإلسالم   لقد ول

المجتمع السعودي الذي تهـيمن عليـه العقيـدة         

وبعيداً عن األقلية الشيعية ،      . الوهابية المتحفظة 

ـِّية         يوج د هناك أتباع لمـدارس التـشريع الـسن

لكن تفـسيرات   .  في العربية   السعودية       ىاألخر

العقيدة الوهابية الحنبلية للقانون اإلسالمي هـي       

ـَّق في المملكة  ـُطب   . وحدها التي ت

 تحالفاً مع زمرة آل سعود فـي        بكون عبد الوها  

منطقة نجد في العربية السعودية في أربعينيـات        

وساعدت هذه العالقة التكافلية  .  الثامن عشر القرن

 على ضمان إنتشار وترسيخ التعاليم الوهابيـة   في  

إمتداد شبه الجزيرة العربية وعلى إتساع وشرعنة       

ـَّى بالعربيـة         سيطرة السعودية على ما أصبح ُيسم

ومن أجل دعم فرض سلطة الـسعودية       . السعودية  

وخـصوصاً فـي    ( على شبه الجزيـرة العربيـة       
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 –وكجزٍء مـن التحـالف  الوهـابي         ،  ) لحجازا

عبد  ، بدأ أول ملٍك سعوديٍ  عصريٍ  ،           السعودي

 ، بتوطين القبائل البدوية المترحلة       بن سعود  زالعزي

في معسكراٍت للجيش بنيت ألغراضٍ  زراعيٍة في        

غيـر   ( اإلخوان المحـاربين   وأسس   ١٩١٢عام  

 اإلخوانكان  ) . تنظيم اإلخوان المسلمين في مصر    

 موالين ومتحمسين إلـى حـٍد كبيـر،         المحاربين

إن قـوة    . آل سعود وشكلوا جزءاً كبيراً من قوات      

الحماسة الدينيـة التـي أخمـدت       والروابط القبلية   

المطالبـة  وبطرقٍ  كثيرٍة الخالفات بـين القبائـل         

نشر اإلسالم الوهابي عن طريق الجهاد ،       بالكبيرة  

 مـن    جعلـت  ،شـهداء  واإلستعداد للموت بـصفة   

إن عمليـة إخـضاع شـبه       . اإلخوان قوةً  هائلة ً    

ـَّفت آالف الخـسائر مـن األرواح ،          الجزيرة كل

ـَّن    حكاماً قـاموا بتنفيـذ أو إدارة        إبن سعود وعي

في عام  . عملياٍت أودت بآالٍف أخرى من األرواح       

 بعضاً  إبن سعود  ، على أية حال ، حارب        ١٩٧٩

 حـول    وهزمهم بـسبب جـدالٍ     قبائل اإلخوان من  

وبقي بعض   . إتفاقيٍة سعوديٍة مع بريطانيا العظمى    

 للسعوديين  يضمرون العداء األفراد من هذه القبائل     

 عملية إحتالل الحرم المكي   وقد شكلوا المحور في     

 إلحياء عقيدة اإلخوان في محاولٍة منهم ١٩٧٩عام 

وبعد تأسيس المملكة العربية السعودية في عام       . 

ـَّل المــذهب ، ١٩٣٢  األســاس  الوهــابيشكــ

الشرعي لزمرة آل سعود بوصفهم حماةً لألمـاكن        

   .المقدسة وحكاماً للدولة 

 بوصفها أساساً   محورية نجد جب المالحظة بأن    تو

خلق توتراٍت داخـل المجتمـع      ت ،الوهابيللمذهب  

وعلى العكس من اإلعتقاد السائد لـدى       . السعودي

يـة  فإن المناطقيـة فـي العرب     األوساط الغربية ،    

ً بقدر أهمية المعتقدات    السعودية لها منزلةً  مهمة    

إن كـل منطقـٍة     .  إذا لم تكن أكثر منها       –الدينية  

المقاطعـة   مثـل ،     –كبيرٍة من مناطق المملكـة      

نجـران  ( الشرقية ، نجد ، الحجـاز، والجنـوب         

 لها لهجتهـا ، طعامهـا ، ملبـسها ،           – )وعسير

 علـى   يهـيمن النجـديون   . وثقافتها التي تميزها  

 ، وحتـى أن     المؤسسة الدينية وعلـى الحكومـة     

 يدافعون عن المـذهب     غير المتدينين النجديين من   

 أصلٍ  نجدي ذلك ألن هذا المذهب هو من ،الوهابي

إن هيمنة النجديين هذه تعزل المنـاطق       . ٍ فحسب   

األخرى ، وخصوصاً عندما تقترن هذه الهيمنة مع        

إن هـذا العـزل      . التوزيع غير العادل للثـروات    

المناطقي ربما لعب دوراً في دفع المتطرفين الذين        

 أيلول إلى ذلـك     ١١قاموا بإختطاف الطائرات في     

العمل ، حيث أن الكثيرين منهم كانوا من المنطقة         

  .الجنوبية الفقيرة في المملكة العربية السعودية 

  العقيدة الوهابية

، وإن  إن كل ماُيعَبد من غيـر اهللا هـو باطـل         ٠

   .يستحقون الموتأولئك الذين يعبدون غير اهللا 

 ، بـسبب أن     مـشركين  إن معظم النـاس هـم        ٠

   .بزيارة أضرحة األولياءالكثيرين يقومون 

 إن ذكر أسماء األنبياء ، األولياء ، أو المالئكـة           ٠

ـَبر شركاًفي الصالة     .يعت

غير  إن طلب الشفاعة من غير اهللا ، أو الدعاء ل          ٠

ـَبر شركاًاهللا     .يعت

ـَبر   إن إنكار الحكم اإللهي في كـل فعـٍل         ٠ يعتـ

  .بدعة

ـَبر     إن تفسير القرآن على أساس       ٠ التأويـل يعتـ
الـشيعة  وهذه هـي الطريقـة التـي يتبعهـا          ( ً بدعة

  ) في تفسيرهوالصوفيين

   .إجباري إن حضور صالة الجماعة ٠
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٠   ربمـا   القة الذقن ح حرام ، وكذلك     التدخين إن 

  .تكون حرام 

   .  ٦١٨، ص ) ٢٠٠١( غب وكرامرز : المصدر 

 كقائٍد للعالم العربي نصب نفـسه       ناصرإن ظهور   

الذي يسميه بـ   ( بنفسه ، وعداءه للنظام السعودي      

ـَّته علـى األمـاكن       " الرجعي"  ـَيمي ويشكك في ق

 للتنافس مع مصر  دفع العربية السعودية    ) المقدسة  

حـثَّ ناصـر   . ًى إقليميةً  أخرى فيما بعد   ومع قو 

جامعةً   العراق وسوريا لنصرته في رأيه لتأسيس       

 ، وحارب العربية الـسعودية فـي        للدول العربية 

 في حـرٍب    ١٩٦٧ إلى عام    ١٩٦٢اليمن منذ عام    

  .بالوكالة 

 المصريون مالذاً لهـم    اإلخوان المسلمون لقد وجد   

الخلـيج  من ناصر في العربية السعودية وبلـدان        

.  في خمسينيات وستينيات القرن العشرين       ىاألخر

أئمةً فـي   وقد إستخدمت حكومات الخليج اإلخوان      

 ، معلمين، وموظفين في وزارة التربيـة        المساجد

بتـأليف الكتـب المنهجيـة والمـواد        حيث قاموا   

وفي الوقت الذي وصل فيه اإلخـوان        . الدراسية

 الوهابية  أصبحتن إلى العربية السعودية ،      والمسلم

ـِّل    ، وبهذا هـدأت     فيها" إيديولوجية الدولة   " تمث

من الناحية السياسية ، وأصبحت تركز على التعاليم 

وكـان المـذهب الوهـابي      . الدينية واإلجتماعية   

ـَبرون بعدٍد من النواحي،     وواإلخوان المسلم  ن يعت

 ، ذلك ألن كالهما يـدعوان   أفكاراً لها أصلٍ  واحد    

إن وجود   . لى المبادئ األولى لإلسالم   العودة إ إلى  

كان له أثراً اإلخوان المسلمين في العربية السعودية 

 ، ويبدو أنه ساعد في      عميقاً على الحركة الوهابية   

إطــالق شــرارةً  سياســيةً  بــين األصــوليين 

لقد إشتركت المهارات التنظيمية الهائلة     . الوهابيين

والثـروة  لإلخوان المسلمين مع التزمت الوهـابي       

النفطية السعودية لتهيئة األرضـية نحـو توسـيع         

إن  . العقيدة السلفية في سبعينيات القرن العـشرين      

تمازج الفعالية السياسية مع القبلية التقليديـة علـى      

أساسٍ  إسالميٍ  كان له تأثيراً راديكالياً ، ليس في           

وقـد   . العربية السعودية فقط بل في الكويت أيضاً      

ت األحداث التي جرت في ما بعـد        عززت ووسع 

.  هذا التأثير  الثورة اإليرانية وجهاد األفغان   مثل ،   

 السعودي وتجربة العربية    –إن التنافس الناصري    

أسست لمرحلـة   السعودية مع اإلخوان المسلمين ،      

قيام السعودية بتصدير العقيـدة الوهابيـة إلـى         

المناطق البعيدة من العالم اإلسـالمي ومـا وراء         

  .ذلك

إن تأسيس منظومة نشر العقيدة الوهابيـة خـارج         

 ،  ١٩٦٢حدود العربية السعودية قد تم فـي عـام          

عندما أسس السعوديون عصبة العـالم اإلسـالمي        

 /وذلك من أجل التنافس مع اإليديولوجية اإلشتراكية      

وبـدعمٍ  مـن      . القومية للرئيس ناصر في مصر    

تـأت   ، إر  اإلخـوان المـسلمين المـصري     تنظيم  

العصبة بتأسيس شبكة دعمٍ  للجوامع والمنظمـات        

اإلسالمية المتأثرة بالفكر الوهابي على إمتداد العالم       

ونتيجةً  للثروة النفطية الهائلـة التـي        .  اإلسالمي

 فـصاعداً ،    ١٩٧٣كدسها السعوديون منـذ عـام       

وسعت العصبة بشكلٍ  كبيرٍ  نشاطاتها ، وفتحـت          

ن المنـاطق التـي يـسكنها       مكاتباَ لها في الكثير م    

المسلمين في العالم بـضمنها أوروبـا ، آسـيا ،           

وأصبحت عملية إرسال األموال عـامالً      .  وإفريقيا

 فـي مـسعًى     العقيدة الوهابيـة  رئيسياً في إنتشار    

وكـان   . لتعزيز سيطرة السعودية على اإلسـالم     

 يقدمون دفعاٍت ضـخمٍة     العائلة الملكية أفراداً من   

أو إلـى   ( مؤسـسة العلمـاء     من األمـوال إلـى      
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من أجـل تحقيـق     ) مستشاريهم الدينيين الخاصين  

منظمـاٍت  أهدافاً خاصةً  بهم ، أو إلعطائها إلـى          

وكانت تنـساب األمـوال عـن طريـق          . خيرية

 ،  المجلس العالمي للشباب المسلم   المنظمات مثل   

ومنظمة العالم   بلداً ،    ٦٥الذي كانت له مكاتب في      

. ً تبدي ميوالً تطرفية هيآتها    ، التي كانت   اإلسالمي

المجلـس  وهناك وكالةً  حكوميةً  سعودية هـي،         

تقوم بوضع السياسة    ،   األعلى لإلحسان والمعونة  

وتنسيق النـشاطات لكـل المنظمـات الخيريـة         

  .السعودية 

 الفكر السياسي  فراغاً في    حرب الستة أيام  أوجدت  

في العالم العربي ، وقد سرع اإلنفجار في عوائـد          

 بشكلٍ  كبير    ١٩٧٩ و ١٩٧٣لنفط السعودية عامي    ا

العملية التي إستطاع بها اإلسالميون والمتطرفـون       

ومن أجل اإلعتراض علـى      . من ملئ ذلك الفراغ   

قيام الواليات المتحدة بدعم إسرائيل أثنـاء وبعـد         

 ، قامـت    ١٩٧٣حرب يوم خيبر في أكتوبر عام       

ر  في منظمة األقطـا ءمعظم الدول العربية األعضا   

، تقودهــا العربيــة ) أوبــك( المــصدرة للــنفط 

إن  . بفرض حظرٍ  نفطيٍ  على الغرب      السعودية،  

النقص الناتج في إمدادات النفط الخام في الـسوق         

 . رفع أسعار النفط إلى الضعف تقريباً     العالمية قد   

وبعدما تم رفع الحظر، بقيت األسعار تدور حـول         

ماَ على أساس   مقي( دوالراً للبرميل الواحد     ٢٠الـ  

وقـد مـَأل تـوازن      . )  ١٩٩٦ عام   دوالرالسعر  

السعر الجديد خزائن مصدري الـنفط بمـدخراٍت        

 ، إرتفعـت    ١٩٧٩وفي عام   . نقديٍة غير مسبوقٍة    

ونتيجةً  للثـروة التـي      . فجأةً  األسعار من جديد      

إستمر السعوديون في إسرافهم    إكتسبوها مجدداً ،    

نيات وثمانينيات القـرن    بإنفاق األموال خالل سبعي   

وذهب الكثير من تلك العائدات في جهوٍد       . العشرين

واسعٍة ُبذلت لبناء المدن وإنـشاء البنـى التحتيـة          

المرافقة لها، وللحصول على معـداٍت عـسكريٍة        

ولكن أمواالً أخرى الُيستهان بها أرسـلت       . حديثة  

إلى خارج البالد أيضاً من أجل إستخدامها في نشر         

لوهابية والوقوف في وجه تأثيرات الثورة      العقيدة ا 

  .اإليرانية 

فيـصل بـن    وقام ملك العربية السعودية الثالث ،       

، في سبعينيات القرن الماضـي أيـضاً        عبدالعزيز

بوضع أرضيٍة لتأسيس عالقٍة رسميٍة بين الحكومة       

" وكان في جوهر . والمجتمع في العربية السعودية    

لموائمـة  ةٌ     هناك محاول  ١٩٧١لعام  "  فيصل حكم

 . الحداثة مع الميول المحافظة للمجتمع السعودي     

إستخدام الثـروة النفطيـة     وشملت تلك المحاولة    

 ، جــذب لتوسـيع عمليــة تجديــد التكنولوجيــا 

اإلستثمار في البنى التحتية ، وتقوية الجيش، وعادةً        

وخـصوصاً  ( مايكون ذلـك بمـساعدٍة أجنبيـٍة        

اً إجتماعيـاً مـع     وأسس الملك أيضاً عقد   ). الغربية

المواطنين السعوديين ، حيث ينص هذا العقد على        

 ، فرص التشغيل ، واإلنعاش توفير التعليم المجاني

إذعـان   مقابل   –اإلقتصادي الدائم لكل المواطنين     

  . الخاص المواطنين للنظام السياسي

 قد أصبح مصدراً    "حكم فيصل "على أية حال ، كان      

الشيوخ المحـافظين   للتوتر بين النظام السعودي و    

الذين أرعبتهم عملية تحديث  المجتمع الـسعودي،        

ممارسـاٍت  " التي َيرون بأنها تمثل فساداً متزايداً و      

يـستطيع  . من جانب العائلة الملكية     " غير إسالمية 

الفرد أن يسمي هؤالء الشيوخ المناهضين للحكومة       

أو ، بتحديـٍد    " أصوليون متشددون " وتابعيهم بأنهم   

 طغت الحركة ، بعـد      " .الوهابيون الجدد  "أدق ،   

على الرغم من صبغتها    ( عها بالثورة اإليرانية    تشج

، على المسرح العالمي في شهر نـوفمبر        ) الشيعية
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 عندما قام عدة مئاٍت من التـابعين        ١٩٧٩من عام   

جهيمان بن محمد العتيبـي     للشيخين المعارضين ،    

الحرم ، بالسيطرة على ومحمد بن عبداهللا القحطاني

  .المكي بالقوة

مؤسسة العلماء إن كال الشيخين كانا قد تخرجا من 

 ، وإن   في الجامعة اإلسالمية في المدينة المنـورة      

 للعربيـة   الحرس الوطني  كان عضواً في     العتيبي

       اإلخوان المحـاربين  السعودية ، الذي كان قد ضم 

 بقـسوٍة النظـام     العتيبـي وقد إنتقد   . إلى صفوفه   

، وطالب بطرد القـوات     " المسيحيين" مع  لتحالفه  

    العسكرية األجنبية والخبراء المدنيين مـن الـبالد        

ـَجد ثانيةً  وبشكلٍ  بـارزٍ            ( وهذا المطلب قد إست

 وفي  ١٩٩١بين المتطرفين أثناء حرب الخليج عام       

عالوةً  على ذلك ، فقد      ) . أسامة بن الدن  خطابات  

يدها هذا النظام    مؤسسة العلماء لتعض   العتيبيأدان  

 إلى  العتيبي والقحطاني وقد اُعدم   . المفلس أخالقياً   

جانب الكثير من أتباعهم بعـد إنتـزاع الحكومـة          

كما ( السيطرة على الحرم المكي بالقوة ، مدعومةً  

 ،  هيئة العلمـاء  من قبل   ) يقول البعض بإمتعاض  

التي أصدرت فتوًى تسمح للمهاجمين بمالحقـتهم       

  . رة وقتلهم عند الضرو

من المهم أن نالحظ بأنه ، على الرغم من مركزها          

 آل سعود ، فقد     –كمكانٍ  لوالدة التحالف الوهابي      

كانت نجد أيضاً مركزاً للتحريض ضـد العائلـة         

 وكـان   .الملكية وتكوين األفكار الوهابية الجديدة      

عتيبة ، ماتير، و    عدداً من القبائل النجدية ومنها ،       

 سعود في أجيالٍ  سـابقٍة        ، قد حاربت ضد آل     يام

هيمنـتهم علـى العربيـة      بولم يكونـوا راضـين      

وعلى الرغم من أن هـذه القبائـل قـد          . السعودية

           إستفادت من الحكم السعودي فيمـا بعـد ، إالّ أن

ينتمون إلى  الذين قاموا بالهجوم على الحرم كانوا       

ن مبنيةً  على    اكانت فلسفة جهيم   . ناعتيبة وجهيم 

التـي  " الخالـصة  " المباديء الوهابية العودة إلى   

      ومؤسـسة   ( آل سـعود  إنطالقاً منها يقول بـأن

ـّوا ) العلماء ويتركز جزءاً كبيراً من نقده     . قد ضل

الفساد وعدم وجود المحاسبة فـي العائلـة        حول  

 ، وحالتي الالعدالة والالمساواة الواضحتين      الملكية

ر مـن   لقد اُهملت الكثي   . توزيع الثروة النفطية  في  

 وأماكن أخرى وذلك لصالح نجٍدالمناطق القبلية في 

كان الكثير من   .  النامية بسرعة    حظريةالمناطق ال 

 هم مـن الـشباب ، وهـم طـالٌب           جهيمانأتباع  

 بقيـام   نجدجامعيون متمدنون حديثاً ؛ وقد رحبت       

 بإعـدام أكثـر مـن ثلثـي المـواطنين         الحكومة  

د هجومها  السعوديين الذين قاموا بإحتالل الحرم بع     

  . عليهم إلسترداد الحرم منهم 

 وأتباعه كانت في تبني     لجهيمانإن إستجابة النظام    

بعضاً من مطالبهم في مسعًى إلختيـار عناصـر         

وبعد أن قتلـت الحكومـة      . محافظةً  في المملكة     

المتطرفين الذين إشتركوا في حادثـة مكـة عـام          

أت بد... تبنَّت بشكلٍ  أساسيٍ  فكرهم        فإنها،١٩٧٩

السلطات السعودية تفرض وبشكلٍ  قويٍ  قوانين        

النساء ُمنعن من الظهـور      . صارمةً   فيها حماقة    

ولـم يـسمح بعـزف      . على شاشـة التلفزيـون      

وكانـت  .  وسائل اإلعالم السعودية       في الموسيقى

تُغلق المحال واألسواق التجاريـة أثنـاء أوقـات         

ـ   . اليومية   الصلوات الخمس  شرطة وُزوَد أفراد ال

حيـاة النـاس    الدينية بصالحياٍت أكبر للتدخل في      

وقد فعلت الحكومة السعودية كل هذا       . الشخصية

من أجل إرضاء اإلسالميين ، وربما خوفـاً مـن          

   .تعرضها للمزيد  من تهديدات المتطرفين

 ،تكررت ردة فعل الحكومة هذه في أوقاٍت أخرى        

ن وذلك عندما كان األصوليون المتشددون المحليو     
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 خصوصاً  –يقومون بالتشكيك في النظام أو تهديده       

   .  ١٩٩١في ما بعد حرب الخليج عام 

 مهمـةٌ  علـى      ١٩٧٩ عام   الثورة اإليرانية كانت  

أنها قوت أبنـاء     ،   األولىجبهتين أخريين كذلك ،     

المجتمع الشيعي في المقاطعة الشرقية من العربية       

تـي  السعودية لرفع أصواتهم ضد حالة التمييز ال      

يعانون منها في دولٍة تعتبرهم مؤسستها الدينيـة        

 ، وهذه تعتبُر جريمةً  كبيرةً  فـي          بأنهم مشركين 

حركة اإلصالح  رت الثورة   وجذّ . العقيدة الوهابية 

 ، التي تأسست فـي      الشيعية في العربية السعودية   

ثـورٍة  تقدمت الحركة علـى رأس       . ١٩٧٥عام  

ها من قبـل     وتم قمع  شيعيٍة في المقاطعة الشرقية   

وإبتداءاً من أواخر ثمانينيـات     . الحكومة السعودية   

القرن العشرين ، على أية حال ، بـدأت الحركـة           

ذات تخفف لهجتهـا الثوريـة      وتهديء من مواقفها    

 اإلصالح الديمقراطي ، وتؤكد على    الطابع اإليراني 

  . حقوق اإلنسان والمساواة و

 بدالناصرجمال ع  محل   آية اهللا الخميني  ، حلَّ   ثانياً  

كتهديٍد أكبر يواجه إنفراد المملكـة فـي الـشؤون          

إن الحماسة الثورية للخميني    . اإلسالمية والعربية   

ـَيِمَية السعودية على األماكن المقدسة ،        وإنتقاده لق

. دعت إلى التشكيك في شرعية النظام الـسعودي         

بإظهار أن يقوموا   برتأى السعوديون   إمقابل ذلك ،    

تنفيـر األغلبيـة   بأمـالً   ( ة للثورةالطبيعة الشيعي 

أداةً  للقوميـة    ووصـفها بأنهـا     ) السنية منهـا    

وضاعف النظام أيضاً جهوده لتـصدير      . الفارسية

العقيدة الوهابية عبر شـبكته الواسـعة الموجـودة     

  .أصالً من المنظمات اإلسالمية 

إن إحدى المجاميع التي أصبحت ُمستِلماً رئيـسياً        

م المجاهـدين الـذين يقـاتلون       للهبات السعودية ه  

إن إحـتالل الـسوفيات      . السوفيات في أفغانستان  

ـَّل في عمليتي      إحتالل الحرم المكي   ألفغانستان عج

 وأخـذ   ونهب سفارة الواليات المتحدة في طهران     

وأدى هذا التراكم لألحداث إلـى      . هيئتها كرهائن   

 سعوديٍ  ُمـشتَرك للقـوى       -توفير دعمٍ  أميركي ٍ    

ـِّ ية الراديكالية في أفغانستان التي قامت فيمـا        الُسن

 الجهاديـة فـي     –بعد بتشكيل الحركات الـسلفية      

تسعينيات القرن العشرين وإنقلبت علـى ُرعاتهـا        

 ،  وفي سياق منع إنتشار الحرب الباردة      . السابقين

فتحـت   ، فإن الواليات المتحدة ،       كيبلوكما يكتب   

وأسهمت  ... ةمساعدةً  واسعةً  للمقاومة األفغاني     

الغنية فـي     والحكومات المحافظة  العربية السعودية 

 . دعم المجاهدين األفغان بحريـة    الخليج كذلك في    

المتحـدة   الكل كانوا مسرورين بمشاركة الواليات    

 ،  يخرج اإلتحاد السوفيتي من أفغانستان    في جهٍد   

ذلـك   في حين يتم توفير مخَرجٍ  راديكاليٍ  مثـل         

بالرغم من إختالفـه    رة اإليرانية ،     الثو الذي وفرته 

ـَّة الـذين            عنه ، لكل المقاتلين اإلسـالميين الـُسن

 ،  لمـؤمنين كانوا يحلمون بتوجيه ضربةً  لغيـر ا       

  .مثلما فعل الخميني 

كه إن إنسحاب اإلتحاد السوفيتي من أفغانستان وتفكّ      

بعد ذلك في الحال ، أقنع المقاتلين بأنهم يستطيعون         

 بالتقوى الدينية المتشددة واإلسـتعداد      حواإذا ماتسلّ 

إلستخدام العنف ، من اإلطاحة بالحكومات ، وحتى        

  .القوى العظمى 

عقـٍد  عن بدء   ١٩٩١أعلنت حرب الخليج في عام      

ـ    من المكاسب اإلسالمية    الـسياسية   ة فـي األنظم

المشتركة ، ومعارضةً  متزايدةً  من قبل الحركات         

المنظمـات   مـن قبـل      وزيادة العنف اإلسالمية ،   

فـي  . اإلسالمية الراديكالية في عدٍد من البلـدان        

ظهور تحدياٍت  العربية السعودية ، أدت الحرب إلى       
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. أمام النظام من قبل شيوخٍ  راديكاليين محليـين        

وأثار وجود قوات الواليات المتحدة فـي المملكـة         

 ، وإعتبروه مؤشراً علـى فـشل        سخط المحافظين 

األجزاء الرئيسية مـن    الحكومة السعودية في أحد     

عقدها اإلجتماعي ، حمايـة المملكـة واألمـاكن         

 فتوًى  مؤسسة العلماء وقد أصدرت   . المقدسة فيها 

تسمح بوجـود القـوات غيـر المـسلمة ، ورأى           

ولـصب   . يخالف الـشريعة  المحافظون ذلك بأنه    

 ٤٥الزيت على النار، قامت مجموعةٌ  من حوالي         

ـ   إمرأة بعد الحرب     نعهن مـن   باإلعتراض على م

 وتقول التقارير، بأن    .قيادة السيارات في الرياض     

وإعتقـد   . قمـن بخلـع الحجـاب     البعض منهن   

   هذه النسوة قد تـشجعن بوجـود       المحافظون بأن

 مـن   ٤٠٠وقام حـوالي     .قوات الواليات المتحدة  

 شيوخ الـصحوة  " المحافظين المذعورين ، يقودهم     

رحمن سلمان بن فهد العودة و سفر بن عبـدال        ،  "

ـِّي في شـهر   " رسالة المطالب  "      ، بنشر  الحول

 ، وهي عبارة عن طلٍب يـدعوا        ١٩٩١مايس عام   

لفصل العلماء عن العائلـة     يرقى إلى حالٍة     إلى ما 

الملكية وزيادة مشاركة العلمـاء فـي القـرارات         

ويدعوا هذا الطلب إلى تغييراٍت كثيرٍة       . السياسية

، شاري مستقل إنشاء مجلس إست  أخرى ، من بينها     

إلغاء كل القوانين والتنظيمات التي التنـسجم مـع         

. الشريعة ، وتقوية المؤسسات الدينية اإلسـالمية        

 تقـديم   ١٩٩٢وتبع رسالة المطالب هذه في عـام        

  . أكثر حدةً  " مذكرة تحذير"

 ، كان   ١٩٧٩في فترة مابعد إحتالل الحرم في عام        

يتمثل رد الحكومة السعودية على الطلب والمذكرة       

 في حين يتم تبني     ،قمع هذه الحركة الراديكالية   في  

، أوالً. ، ظاهرياً على األقل ، عدداً من مطالبهـا          

أقر الملك قانوناً أساسياً ينظم الوظائف الموجـودة        

 ، تـم فـي عـام        ثانياً. للحكومة وتفوق الشريعة    

 إفتتاح مجلس للشورى  غير تشريعي مـع         ١٩٩٣

وإرتفع هذا  ( بل الملك    عضواً فيه من ق    ٦٠تعيين  

مجلس إن  ) . ١٩٩٧ عضواً في عام     ٩٠العدد إلى   

 كان ُينظر إليه بشكلٍ  مختلٍف على أنـه          الشورى

 وبأنه ُمَصمٌم   لديمقراطيٍة برلمانيةٍ  يمثل إفتتاح أولي  

صورياً ليعطي مظهراً خادعاً فقـط عـن حكـمٍ            

تشاركيٍ  ، وإنه اليحقق بالتأكيد رغبة الراديكاليين        

وبقيـت  . مجلسٍ  يستطيعون السيطرة عليـه       في  

األحزاب السياسية ، سواٌء كانت مبنيةٌ  على أساس         

وإستمر بقـاء المجتمـع     ٍ دينيٍ  أم ال ، ُمبعدةٌ ،         

وفي خطوٍة يمكـن أن     . المدني مقيداً بشكلٍ  كبير    

تعتبر إنحناءةً  للوهابيين الراديكـاليين ، إتخـذت         

ة المملكـة ،    الحكومة عدة تدابير قمعيةً  ضد شيع      

من بينها عمليات السجن واإلعدام باإلضافة إلـى        

   .١٩٩٢إزالة أربعة مساجد للشيعة في عام 

قمع النظام للوهابيين الجدد ، قامـت       لفي إستجابٍة   

محمــد مجموعــةً  مــن المحــافظين ، يقــودهم 

مجلس الدفاع عـن الحقـوق      ، بتشكيل   المسعري

وكانـت   .  ١٩٩٣ في شهر مايس عـام       الشرعية

ر نفسها بأنها   ه المجموعة مميزة في كونها تصو     هذ

منظمةً  لحقوق اإلنسان ، وقد شغلت بشكلٍ  فعال          

منافذ وسائل اإلعالم الغربيـة والـسفارات فـي         

كان . الرياض في المقابالت وعبر أجهزة الفاكس       

 الغربية ، وبخالف شيوخ    للهجةمرتاحاً   " المسعري

األصـولية   الرسالة   ' أعاد تغليف  'الصحوة ، فإنه    

وفـي الحـال بعـد      ". المتشددة للجمهور الغربي    

تأسيس مجلس الدفاع عن الحقوق الشرعية ، قـام         

 المسعريالسعوديون بإعتقال النشطاء فيها ؛ وقام       

بعد إطالق سراحه في شهر تشرين الثـاني عـام          

عمليات هذا المجلـس إلـى لنـدن         ، بنقل  ١٩٩٣
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في ) يتوبعد ذلك اإلنترن  ( وإستخدم أجهزة الفاكس    

مواصلة هجماته على النظام بالتعبير عن إرتيابـه        

في شرعيته اإلسالمية وفضح الفساد الموجود فـي        

وإنشطرت المنظمـة فـي عـام       . العائلة الملكية   

 بسبب حدوث إختالفاً داخلياً فيها ، واُنشأت        ١٩٩٦

حركة اإلصـالح   مجموعةً  منفيةً  جديدةً  وهي ،         

سعد ، تحت قيادة     اإلسالمي في العربية السعودية   

   .الفقيه

تؤكد عدة مجموعاٍت مـن الجهـاديين الـسلفيين         

السعوديين رفضها اإلعتـراف بـاآلخرين الـذين        

اليتمسكون بمبادئها األصلية الصارمة لإلسـالم ،       

     من اآلخـرين    ؤتبرالأي دينٍ  بدون     " معلنين بأن 

 وكان تركيزهم ينـصب علـى       ".اليستحق اإلسم   

وجبهـا إتهـام المـسلمين      الشروط التي يمكن بم   

 ، التي يمكن بواسطتها عزل هؤالء       اآلخرين بالردة 

وفي الجو الـسياسي ،     . قتلهم  المسلمين بل وحتى    

فإن مبادئهم يمكن تطبيقهـا عـن طريـق تهيئـة           

الظروف الالزمة للثـورات الـشعبية للمـواطنين        

الـذين يعتبـرون    المسلمين ضد حكامهم المسلمين     

إن الحكومة الوحيدة التي لـم      ،  في الواقع    . كفاراً

هـي الطالبـان فـي      " مرتـدة " يتم وصفها بأنها    

 السلفية فـي    –إن الحركات الجهادية     . أفغانستان

العربية السعودية يصعب تحديدها بسبب طبيعتهـا       

 ؛ وربما يكـون     الواسعة وتركيبتها غير الرسمية   

بدالً مـن   " ميوالً  " من المناسب كثيراً تسميتها بـ      

  .اٍت نظامية حرك

في تسعينيات القرن العشرين ، نفـذ اإلسـالميون         

الراديكاليون هجومين كبيرين غير مسبوقين فـي       

كان األول هو تفجير شهر تشرين      . تأريخ السعودية 

ـَّةً      ١٩٩٥الثاني عام     الذي قام به راديكاليون سنـ

فـي وسـط     الحرس الوطني الـسعودي   في مبنى   

ن عـسكريين    والذي كان يؤوي مستشاري    الرياض

ـُتل فيه إثنان من األميركان وإثنـان          أميركيين ، ق

وتم بعد ذلك إلقاء    .  آخرون   ٦٠من الهنود وُجرح    

القبض على المنفذين وإعدامهم ؛ وقد قيل بأن عدداً         

الذين تدربوا في   "  األفغان العرب " منهم كانوا من    

أما الحـادث الثـاني     . أفغانستان وقاتلوا السوفيات    

ـُبر في الظهران   تفجيرفهو    ،  ١٩٩٦ عـام    ات الخ

ـُتل فيه      من عمال الصيانة األميركـان      ١٩الذي ق

ـُرح حوالي    وعلى الرغم مـن    .  آخرين   ٥٠٠وج

تحسن العالقات بين الحكومة والسكان الشيعة منذ       

وسط تسعينيات القرن العشرين فصاعداً ، فقد كان        

يشتبه بإشتراك منظمٍة شيعيٍة عنفية تدعى حـزب     

  .   السعودي، في جرائم إيرانية اهللا

لقد كُِتبت مقاالٍت وكتٍب كثيرٍة جداً عن أسامة بـن          

 ١١الدن وتنظيم القاعدة التابع له ، خصوصاً بعد         

  .أيلول 

 بـن الدن إن هذا التنظيم بدأ في أفغانستان ، لكـن   

" كمظلٍة لـ   " هيئة اإلصالح واإلرشاد  "أسس أيضاً   

وكان أحد  . السعودية  في العربية   " األفغان العرب   

إخـراج  المطالب الرئيسية لهذه المجموعـة هـو        

وقامـت   . القوات األميركية من التراب السعودي    

القاعدة بعد ذلك بتنفيذ عمليات تفجير في المملكـة         

 ، وهذا هـو     ٢٠٠٣بعد الحرب على العراق عام      

  .الموضوع الذي سنعود اليه في أدناه 

ودية منذ الصورة الداخلية في العربية السع

   أيلول١١

 أيلول وضعت السعودية تحت حالٍة      ١١إن هجمات   

 فرداً من الــ     ١٥ولكون أن   . واسعٍة من التدقيق    

 الذين قاموا بإختطاف الطـائرات فـي ذلـك          ١٩

الحادث هم من الجنسية الـسعودية ، فقـد توقـع           



 التحدي الصهيوين                  )١٧٥(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                           ٤٢ من٤٠                                          ٢٠٠٨ -    آذار  

 

أن تقوم الحكومة الـسعودية     بالكثيرون في الغرب    

،  ع جذور التطرف الداخلي   إلقتالببذل جهوٍد كبيرٍة    

وتضع إجراءاٍت صارمٍة علـى عمليـات تمويـل         

إن .  المجاميع اإلرهابية من المصادر الـسعودية     

التعاون السعودي في الحرب على اإلرهاب كـان        

وكـان  ،  بطيئاً جداً في ظهوره بشكلٍ  ملمـوس ٍ        

مصحوباً بحاالٍت من اإلنكـار مـن أن العربيـة          

يرها للعقيدة الوهابيـة ،     السعودية أو عملية تصد   

كانا عاملين رئيسيين في إثارة المجاميع الجهادية       

   .مثل القاعدة

في الواقع ، ردت السعودية بشكلٍ  دفاعيٍ  تمامـاً           

على التهم الموجهة إليهـا بأنهـا مـشتركةٌ  فـي            

الجريمة عن طريق إنشائها ورعايتهـا للتطـرف        

ـ          م اإلسالمي والعنف اللـذين يـتم إرتكابهمـا بإس

ومن الردود الشائعة على هذه التهم هو أن      . اإلسالم

         العنف يتم توجيهه من قبل مصادر خارجية وبـأن

الغرب عموماً ، ووسائل اإلعالم الغربية على وجه        

كانوا منخرطين في حملـٍة لتـشويه       الخصوص ،   

 عبـداهللا وُيقتَبس عن ولي العهد      . صورة اإلسالم 

ـُهدفنا     " تصريحه   لـيس فقـط    ... إننا كلنا إستـ

العربية السعودية ، العراق ، السودان ، واآلخرون        

كذلك دافع  ". لكن الهدف الرئيسي هو اإلسالم      ... 

شبكة المؤسـسات   المسؤولين السعوديين بقوٍة عن     

التي أشارت الواليات   الخيرية والمؤسسات المالية    

المتحدة والحكومات الغربية األخرى بأنها كانـت       

ـَّص  . رهابية ونشاطاتها   ل المجاميع اإل  تمو ولخـ

 ،  األمير سلمان حاكم الرياض وشقيق الملك فهد ،       

يتم " الموقف السعودي بتعليقه بأن األموال الخيرية       

إستخدامها في أفعالٍ  جيدٍة ، وإن المسؤولية التقع         

على المملكة في حال وجود أناٌس يحولـون تلـك          

  ". األفعال الجيدة إلى أخرى شريرة

ن بنصح  ولوقت ، بدأ المسؤولين السعودي    في نفس ا  

لتخفيـف اللهجـة اإلسـتفزازية      شيوخ الحكومة   

.  وتقديم اإلسالم كدينٍ  حـضاري ٍ       المضادة للغرب 

الملـك  وفي خطوٍة لم يكن لها سابقٍة سـوى قيـام     

 بالتحضير لسحق ثورٍة قام بها محافظون       عبدالعزيز

عبداهللا دينيون في عشرينات القرن الماضي ، دعا        

ى إجتماعٍ  مع العلماء المسلمين السعوديين لكـي         إل

. إن من واجـبكم أن تكونـوا حـذرين           يخبرهم ، 

كلماٍت العلماء يخدمون دينهم وبلدهم ويبحثون عن       

إنني أنصحكم أن التأخذكم  . حكيمٍة تخدم اإلسـالم  

ــستفز ــة أو ي ــا العاطف ــٌد م ــسمحوا. كم أح                  الت

  .بوجود تطرف في الدين 

إن هذا التحذير للعلماء المعـروفين فـي العربيـة      

السعودية كان ُيكرر بشكلٍ  عـام علـى العلمـاء           

إضافةً  لـذلك ، فقـد إقترحـت          .التابعين للدولة 

لتشويه نظرية أسامة   الحكومة مبادرةً  متفقٌ عليها      

على سبيل المثال ، فـي بدايـة عـام           . بن الدن 

بياناً يحـدد   عصبة المسلمين العالمية تبنت   ٢٠٠٢

. حاالٍت معينٍة جداً ويمنع قتل األبرياء       في  الجهاد  

ً  على ذلك ، إسـتخدم الـسعوديون دعـم            عالوة

المنشقين المحافظين الذين كانوا في السابق ينتقدون       

، الشيخ العودة والشيخ القرني   الحكومة ، بضمنهم    

التطبيق المنحرف  " الذين عبروا عن إزدرائهم لـ      

   . ألسامة بن الدن "يةللتعاليم الشرع

لكن الشيوخ غير التابعين للدولة لم يشعروا بـأنهم         

. هذه الدعوة إلى اإلعتدال     على اإلهتمام ب  ُمجَبرين  

مواصلة الجهاد ضـد    فقد إستمروا في دعوتهم إلى      

 ودعمـوا العمليـات الهجوميـة       الواليات المتحدة 

أحد هؤالء  . بوصفها جزءاً شرعياً من هذه الحرب       

، الشيخ حمود عبداهللا العقلة الشعيبي     كان   المؤيدين

الذي أصدر فتوى في بدايـة عمليـات الواليـات          
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الـشخص الـذي     تبين بأن    ،المتحدة في أفغانستان  

ساعدت وجهات النظـر     . يساعد الكافر فهو كافر   

بتحديد وإخفاء العمليـات    هذه في إقناع السعوديين     

ـ        ة الجوية للواليات المتحدة التي تنطلق من المملك

باإلضافة إلى   . أثناء عمليات حرب تحرير العراق    

ذلك ، وطبقاً لمحللٍ  سعوديٍ  وعضو سابق فـي           

ـَيِدن حركٍة سلفيٍة هو     أصبح الفكـر    ،   منصور الِنق

.  الجهادي أكثر وضوحاً في العربيـة الـسعودية       

وكل اآلخرين ( وصف المتطرفون النظام السعودي 

) ن في أفغانستانفي العالم اإلسالمي بإستثناء الطالبا

بأنهم كفاٌر وأصدروا فتوًى تسمح بالقيام بهجمـاٍت        

وإنهم وصفوا كـذلك     . مسلحٍة على القوات األمنية   

المسلمين في الواليات المتحدة بأنهم مقاتلين معادين       

  .ألنهم يدفعون الضرائب لحكومٍة كافرة 

، فقـد إسـتمر النظـام       مصروكما هي الحالة في     

وقـد  . ته على مواطنيه    السعودي في تشديد سيطر   

القليل من حرية التعبير أو الحرية الدينيـة ،         بسمح  

. والمجتمع المدني غير موجود من الناحية الفعلية        

وعلى الوجه اآلخر من العملة ، كان يوجد هنـاك          

 ١١ منذ   اإلصالح في المملكة  ن للنقاش حول    ومثير

ـُرتكب بإسـم          أيلول في ضوء التجاوزات التي تـ

تـصرف  شهر هذه التجاوزات كـان      وأ. اإلسالم  

المطوعين ، أو الشرطة الدينية في لجنـة األمـر          

إن أفـراد هـذه      . بالمعروف والنهي عن المنكر   

الشرطة كانوا معروفين بفرضهم قواعد صـارمٍة       

في الملبس ، سوقهم الرجال إلى الصالة ، واألمر         

بإغالق المحالت التجارية أثناء أوقات الـصالة ،        

 المطـوعين  تقارير تكشف عن قيـام       وكانت هناك 

بإقتحام منازل بعض المواطنين على خلفية الـشك        

بوجود أناساً يحتسون الكحول أو يمارسون عالقاٍت       

فـي شـهر آذار عـام       . جنسيٍة غير شرعيٍة فيها     

إنـدلع فـي      فتاةً  في حريقٍ    ١٥ ، توفيت    ٢٠٠٢

 بمنع  المطوعين عندما قام    ،مدرسٍة للبنات في مكة   

 ، اإلنقاذ من الذكور إلى تلك المدرسة      دخول رجال 

وأدت تلـك    . كن غير محجبـات   بسبب أن البنات    

األميـر  الحالة إلى صدور توبيخ غير مسبوق من        

 ، وزير الداخلية الـسعودي ،       نايف بن عبدالعزيز  

ينبغي على الشرطة الدينيـة أن      الذي صرح بأنه    

تبــدي تــساهالً وإحترامــاً للحريــات الخاصــة 

  .ة والشخصي

تم تقديمها إلى " وثيقة إصالحٍ  وطنيٍ " كانت هناك  

فـي  ) وتم إستالمها من قبله      ( ولي العهد عبداهللا  

 ، تقتـرح إنـشاء   ٢٠٠٣ كانون الثاني عـام     شهر

مجلسٍ  للشورى ُينتخب بصورٍة مباشرة ، وقضاءاً        

سـيس  أمستقالً ، منح حرية التجمع والتعبيـر ، وت        

لى تحسين عمليـة    ودعت كذلك إ  . مجتمعٍ  مدنيٍ      

المحاسبة ، تطوير مصادر الدخل غيـر المعتمـدة         

على النفط ، التشجيع على دورٍ  أكبـر للنـساء ،            

وضمان الحريات المدنية للمـصلحين والـسجناء       

ـَّع أكثـر مـن       . السياسيين    ليبرالـي  ١٠٠لقد وق

ومحافظ سعودي على هذه الوثيقة ، وكانت نغمتها        

باإلضافة . ية بال شك    لعائلة الملك اتدل على إحترام    

نقابـة الـصحفيين    " إلى أن السعوديين قد أسسوا      

، وهي األولى من نوعها فـي العربيـة    " المهنيين  

وسمحت الحكومة إلى حٍد مـا بإقامـة        . السعودية  

نقاشٍ  علنيٍ  أكبر لدور النساء في المجتمع وعـن       

وأخيراً ، . الفساد الموجود بين أفراد العائلة الملكية       

إلـى  " تـشريعاً عربيـاً   "  العربية السعودية  قدمت

إصالحاً داخلياً  " الجامعة العربية يحث على إجراء    

بيئٍة تـساعد   " وإيجاد  " ومشاركةً  سياسيةً  مدعمة ً     

فـي  " على تقديم مبادراٍت وإسـتثماراٍت خاصـة        

  .البلدان العربية 
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التعلـيم فـي    كان هناك أيضاً نقاشاً متزايداً حول       

المؤسـسة الدينيـة    وبقيـت    . وديةالعربية السع 

 تؤثر بشكلٍ  كبيرٍ  على النظام التعليمـي          الوهابية

 بالمائـة مـن المـواد       ٤٠ -٣٠إن حوالي   . فيها  

إن الطلبـة   . الدراسية تركز على التعليم الـديني       

الناجحون هم أولئك الذين يحفظون دروسهم عـن        

 ويستطيعون سردها على معلميهم عـن       ظهر قلب 

وطبقاً ألمريكيٍ  مولوٍد في الـسعودية        .ظهر قلب   

أتم دراسته في المرحلتين اإلبتدائية والثانوية فـي        

المدارس الوهابية في المملكة ، تتـضمن المـواد         

 ساعات في األسبوع لحفظ القرآن ،       ٣-٢الدراسية  

وعدة ساعاٍت أخرى مخصصةً  للربط بين الحديث        

ـُخـصص مـساحةً          والنصوص المحفوظة ، وت

ويتضمن . ةً  من الوقت لدراسة تأريخ اإلسالم        مهم

هذا التأريخ في العـادة أوصـافاً إيجابيـةً  عـن            

. ، مثل المسيحيين واليهود     "اآلخرين" العالقات مع   

دراسة هذا الـشخص فـي سـبعينيات        ومنذ وقت   

وثمانينيات القرن العشرين ، تم حذف ذلك العنصر        

 من التأريخ اإلسالمي من المناهج وذلـك بـسبب        

بـصورٍة جيـدٍة علـى وجـه        " اآلخرين" إظهاره  

وهذا ُيديم حالة فقدان التسامح بالنسبة      . الخصوص

عبدالحميـد  فـي الواقـع ، إن        . لغير الوهـابيين  

 ، عميد كلية الفقه اإلسالمي في جامعـة         األنصاري

      ثقافـة   [هذه الثقافـة    " قطر، يحاول أن ُيثبت بأن 

ـ       ]اإلرهاب   ك الـذين    قد تجذّرت في أذهـان أولئ

تعرضوا لنظامٍ  تعليميٍ  ُمغلَقٍ  التوجد فيه مساحةً  

  ".للتعددية

بعثت إمرأةٌ  سعوديةٌ  رسالةً  مفعمةً  بالعاطفة إلى           

 التي تصدر   رئيس تحرير صحيفة الشرق األوسط    

  :باللغة العربية في لندن تؤكد فيها الرأي التالي 

لقد تبرمجت عقلية كل واحٍد منـا عنـد دخولـه           

بأن اإلسـالم   ) اإليمان( ة وهو طفٌل على ،      المدرس

ـُرَس في رؤوسنا الصغيرة     . هو كل شيء     وقد غ

 مهمـا يكـن     –معه الحـق    ) نظرية أن المسلم    ( 

 وبأنه سوف ينتصر على دبابةً  حتى لـو          -السبب

ـِّحاً بعصاً من خشب ،        ) يمثل(ذلك ألنه   كان ُمتسل

ـُرسَ  . الحقيقة  بينما يمثل اآلخرين الكذب       وغـ

نحتكر القـيم   أننا  ) نظرية( في رؤوسنا الصغيرة    

أي شخصٍ  غير مـسلم      علمونا بأن    وقد ..الجيدة

، وإن الغرب يعنـي الـضعف ،         عدواً لنا    نيكو

الفسوق ، فقدان القيم ، وحتى أنه يعني الجاهليـة          

إن أي شخصٍ  يفلت من هذه البرمجة فـي          . ذاتها  

 ، أو مـن     معيالقيها في الجـا     المدارس، سوف 

خالل وسائل اإلعالم أو من الدعاة الذين يكمنـون         

هذه هي الثقافة التي جعلت كـلَّ       ... في كل زاويٍة    

  .واحٍد منا قادر على تقرير مصير الكون

لهذا ، وعلى الرغم من بقاء العربية السعودية بعد          

 أيلول دولةً  تسيطر عليها الحكومة الملكية بقوٍة      ١١

الفـضل كثيـراً إلـى التوجيـه        ، ومجتمعاً يدين ب   

األخالقي والديني لمؤسسة العلماء ، فقد كانت هناك  

إن  . تغيُّرٍ  إيجابي   عن   –ولو أنها قليلة    –عالماٍت  

حجم هذا التغيُّر سوف يعتمد كثيراً على حـصيلة         

النجاح في المستقبل للعرش الـسعودي وتـأثير        

تفجيرات الرياض على التربة السعودية بعد حرب       

  .سنعود إلى تلك المواضيع في أدناه . اقالعر

 



  1.2الجدول رقم 

  التيارات الكبرى في الشرق االوسط المسلمخصائص 
  

  العلمانيون المستبدون  العلمانيون الليبراليون  ونيثاالحد  المتصوفة/ التقليديون  االصوليون الرئيسيون  االصوليون  المتطرفون

  مثلــــــــــــةأ

االخوان المسلمون  )مصر(الجماعة االسالمية 

يت، مصر، االردن، الكو(

  ) العراق

  

  )العراق(الحوزة الشيعية 

  النظام النقشبندي

         الوسط 

  )مصر (

سعد ( فراد مستقلون أ

طارق الدين ابراهيم، 

  )حجي في مصر

       الناصريون 

  ) ، سوريارمص( 

الجهاديون السلفيون  

مملكة العربية ال(

  )السعودية، الكويت

        حزب اهللا 

  )لبنان( 

شرائح كبيرة من المؤمنين 

رجاء أالسنة والشيعة في سائر 

  الشرق االوسط

  االصالحيون الوهابيون

المملكة العربية ( 

  )السعودية، قطر

الجبهة الشعبية لتحرير   

الضفة الغربية ( فلسطين 

  )قطاع غزة/

الضفة الغربية، (حماس 

  )قطاع غزة

 المؤسسة ايووهاب

المملكة  ( الحاكمة 

  )دية، قطرالسعوبية العر

حركة الكويت     

  يمقراطية الوطنيةالد

  )الكويت( 

المنطقة  بعض حكومات

  )مصر، سوريا(

          الحركة السلفية الكويتية  
  
 



  االجنـــــــــــــــــــــــــدات

سياسي هم الغالب طابع

تعبئة ويؤمنون ب. باالساس

غراض أاالسالم لتحقيق 

  سياسية

متالك إ مبامكانه

 سياسية غراضأ

  ودينية

لكن ،  سياسياَوانشطين أبامكانهم 

. باالسالممدفوعة غيرسياسة 

تؤكد على والحركات الدينية 

  .جتماعية وثقافيةإجندات دينية وأ

 مجندتهأكون تن أيمكن 

دينية وكذلك سياسية 

  جتماعية وتعليميةإو

التركيز على السياسة 

الديمقراطية والمجتمع 

  المدني

لتسلم متالك نزعة إ

  السلطة

  االيديولوجيــــــــــــــــات

لكتب لحرفي  تفسير

لكن مع بعض  ،االسالمية

  معاالبتكارات السياسية

  لجهاد ابووجتأكيدعلى 

تفسير حرفي للكتب 

  ةاالسالمي

ممزوجة مع سالمية إعقائد 

  تقاليد محلية

لقيم الجوهرية لالعودة 

 معتبرة ال، لالسالم

كمتطابقة مع العالم 

  الحديث

الديمقراطية القيم رجوه

الديمقراطية او ليبرالية ال

  للدين المدنياالجتماعية 

عبادة قيادية متلبسة 

بايديولوجيات قومية او 

  شتراكية او عربيةإ

   سياسيـــــــــــــة–قانونــــــــــــــية 

عارضون  ومونثوري

 ونسعيوللوضع الراهن؛ 

مستندة الى لتأسيس دولة 

  صارمةشريعة 

؛  ياسياَسون محافظ

 على سيادة ونصريو

الديني المفسر القانون 

بصرامة في كل مناحي 

  الحياة

 على ونركزي؛وسياسياَمعتدلون 

الجوانب االجتماعية والثقافية 

.  من السياسةلالسالم بدالَ

في تطبيق يتمتعون بمرونة و

  االحكام الدينية

؛ سياسياَون معتدل

.  حكم القانونوندعميو

ن يتم أضرورة ون ري

االحكام الدينية عديل ت

لتنسجم مع الظروف 

  الحديثة

القانون ون دعمي

والمؤسسات العلمانية 

مجتمع  سياق ضمن

  ديمقراطي ونظام سياسي

 اتتركيب على ونعتمدي

وقمع المجتمع مستبدة 

ما المدني،او االسالمي او 

  عدا ذلك

  
 



  الحكومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 م شرعيتهونستمدي

ويرون .من اهللالسياسية 

دارتها إيجب الحكومة ن إ

دينيين من قبل خبراء 

. مام اهللا فقطأمسؤولين 

وتسعى بعض الجماعات 

  .سالميةإلتأسيس خالفة 

 م شرعيتهونستمدي

لكن قد من اهللا، السياسية 

يكون هناك بعض 

. العناصر الديمقراطية

 حكم قادة ونتقبليو

سياسيين بالتشاور مع 

لكن الحاكم  علماء الدين،

بتطبيق الشريعة ملزم 

  .االسالمية

 السياسية م شرعيتهونستمدي

من عوامل دينية وغير دينية 

والقادة ). رادة الشعبإي أ(

بفرض كافة غير ملزمين 

حكام الشريعة االسالمية،لكن أ

. لقيم االسالميةلحترام اإعليهم 

ويمكن للقادة الدينيين ممارسة 

  .ستشاريإدور 

 م شرعيتهونستمدي

رادة إ من السياسية

نتخابات إالشعب عبر 

  .حرة

 م شرعيتهونستمدي

رادة إمن السياسية 

ت  نتخاباإالشعب عبر 

  حرة

 م شرعيتهونستمدي

يديولوجية أالسياسية من 

 بأن ونؤمنيو. الدولة

حكم القانون يكون 

للدولة او مصالح  خاضعاَ

  الحزب

  انــــــــــــوق االنســــــــــــــحق
لمفهوم الغربي  اونرفضي

الحريات  واالنسان لحقوق

مكانية إب ونؤمنيو. الفردية

تطبيق  عبر يجاد مجتمع عادلإ

 وننكريو. الشريعة االسالمية

حقوق االقليات الدينية 

والمسلمين الذين يختلفون 

  كرياَ فممعه

الصوليين ا ونشبهي

 هم المتطرفين لكن

يسمحون بتأمين 

لعدة جاليات الحماية 

  غير مسلمة

فاالسالم  صحيح فسربشكل اذا

. يضمن حقوق االنسان وحرياته

. زاء غير المسلمينإومتسامحون 

ن المواطنين إوالبعض يرون 

  .مام القانونأمتساوون 

االسالم يتضمن المفاهيم 

االساسية لحقوق االنسان 

وهو والحريات الفردية، 

زاء غير إمتسامح 

والبعض يرون . المسلمين

ن جميع المواطنين إ

  مام القانونأن متساوو

للحقوق عطاء االولوية إ

السياسية الفردية وحقوق 

الدولة االنسان على مصالح 

ن كل إويرون . والجماعة

مام أالمواطنين متساوون 

  القانون

للحزب عطاء االولوية إ

والدولة والمصالح 

الجماعية على الحقوق 

  الفردية



  االجنــــــــــدات االجتمـــــاعية

يرغبون و. رجعية عموماَ

الكراه والعنف الى اباللجوء 

لفرض مفاهيمهم عن الزي 

االسالمي والنمط االسالمي 

  للسلوك

 العديد منهم رجعيون

  وبالذات فيما يتعلق

 والسلوك اللباسماط نبأ

وينبغي على الرجال . نساءلل

التجاوب، لكن القيود عليهم 

قد يرتدي (خف أقل وأ

  )البعض مالبس غربية

  منهم محافظون لكن العديد

يقدرون مواضيع غير دينية 

ويوجبون على النساء . لتعليمل

رتداء مالبس محتشمة لكن إ

التعريف يعتمد على العرف 

 ويعارض معظمهم المحلي

نماط أستخدام االكراه لفرض إ

  معينة من السلوك واللباس

 ويقيمون تقدميون عموماَ

. مواضيع غير دينية للتعليم

ال يرون بأن االسالم يطالب 

نساء بارتداء نمط معين ال

كما يدعمون . من اللباس 

  تعليم  وتثقيف النساء

تقدميون في التعليم وفي 

يرون ال . حقوق النساء

 على اللباس او قيود وجود

منافيا السلوك ما لم يكن 

  حكام الشريعةأل

وفي . متضاربون فكرياَ

بعض الحاالت يدعم 

العلمانيون المستبدون تعليم 

م لكنهوتحرر النساء، 

يقمعون تطور المجتمع 

  وقد يقاطعون رسمياَالمدني

المؤسسات االسالمية 

  ويستغلونها لمنفعة الدولة

  رتباطــــــــاتهم باالرهــــــــــابإ
وتقع . رتباط مباشرإلهم 

ن إضمن هذا التصنيف معظم 

لم نقل كل الجماعات 

  االسالمية االرهابية

رنباط غير مباشر إلهم 

رتباطات إلكن توجد ، عموماَ

بين الجماعات االصولية 

على مستويات والمتطرفين 

وبعض الجماعات . عديدة

الراديكالية متفرعة من 

  الجماعات الرئيسية

رتباطات إ ةيأال توجد لهم 

والعديد منهم . عادةباالرهاب 

  يعارضون االرهاب والعنف

رتباطات إ ةيأال توجد لهم 

باالرهاب عادة ومعظمهم 

  لعنفيعارضون االرهاب وا

رتباطات إ ةيأال توجد لهم 

وهم . باالرهاب عادة

  يعارضون االرهاب والعنف

ستغالل إمكانية إيرون 

االرهاب كوسيلة لسياسة 

وتميل بعض . الدولة

الى عقد تحالفات الجماعات 

نتهازية مع االرهابيين إ

  االسالميين

  فـــــــة العنــــالميول لممارس
  عالية  واطئة  طئةوا  واطئة  مرهونة باالوضاع  عالية

 


