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ملف
(االيكونومست)
 ...اإلسالم
السياسي
و الغرب
( 1ـ )2
لكـن كــاتـب االسـتـطـالع مل يكـن
مقتنع ًا بأن ذلك أمر حتمي ،إذ كان
هنــاك احـتمــال آخــر ،و هــو أن
يـتحــول الغــضب وخـيبــة األمل ـ
اللـذان يبـدوان أنهمـا يعمـان العامل
اإلسالمـي يف التسعينـيات ـ إىل اجتاه
أكثر اعتـداالً .أفليسـت خيبة األمل
هذه مـشابهـة لتلك الـيت بدأت تعم
املـسيحيـة يف القرن الـسادس عـشر،
والـيت قادت ـ عرب حـركة اإلصالح ـ
إىل تطورات العامل احلديث؟
إن سقــوط بــرجي الـتجــارة قـبل
سنـتني يقدم للـبعض شاهـد إثبات
درامـــاتيـكيــا عـن أن استـشــراف
التسعينيات اليائس كان صواباً .فما
ذلك اهلجوم ،إذن ،إن مل يكن بداية
حرب جديدة بني احلضارات؟
العديد من املسلمني ال يودون إحلاق
صفة (اإلرهـاب اإلسالمي) جبـرائم
القتل اجلمـاعي اليت اقرتفهـا أسامة
بـن الدن ومجــاعــة (القــاعــدة)،
فاإلسـالم ـ على حنو ما يقولون ـ هو
ديـن الــسالم ،و هـم يــرون أنه اذا
كـانـت هنــالك صلــة للمـسـيحيـة
بـإرهـاب الـسبعـينيـات (مجـاعـة)
بادرماينهوفـن (يف أملانيا) أو األلوية
احلمراء (يف إيطاليا) ،فانه ميكن أن
جنــد صلــة لإلسـالم بـ (بن الدن)،
ويقولون  :مس ِه (اإلرهاب) ،واجعل
اإلسالم بعيدًا عنه.
و لكـن ذلك أمــر غـري ممكـن علــى
اإلطالق ،فـعنــدمــا حيــاول أنــاس
قتلك ـ و ال سيما اذا كانوا متمكنني
مـن ذلك ـ فمـن احلصـافـة اإلصغـاء
لألسباب اليت يقدمونها .هذا فضال
عـن أن بن الدن شن حربه ظـاهري ًا
بــاسم (اإلسالم) ،و كـان قــد شغل
نفــسه ـ قــبل ثالث سـنـــوات مـن
حـادثــة الربجني ـ بـإصـدار بيـان
طــويل لتـشكـيل جبهــة إسالميـة
للجهاد ضـد اليهود والـصليبيني ،و
قـــد صـــرح ،آنـــذاك ،بـــأن قـتل
األمريـكان وحلفـائهم ،مـدنيني أو
عـسكــريني ،هـو فـرض علـى كل
مسلم قـادر على ذلك حتـى يتحرر
املسجد األقصى يف القدس واحلرمان
الـشـريفـان يف مكـة واملــدينــة من
األســر وتنـسحـب جيــوش الكفـر
مهــزومــة مـن كل ديــار العــرب.
سيكـون من املوضوعي القول إن أية
جمموعة من خمـتلي العقول تعتزم
القيام جبرميـة ما فانهـا تبدو حرة
فيمـا تقول عن بـواعث عملها ذاك.
فـإذا كــانت القـاعــدة تقتل بـاسم
(اإلسالم) فــــان هــــذا ال يعـين أن
الصـراع مع الغرب ركن أسـاسي من
األميــــان (يف االسالم) .فـــاذا كـــان
اإلرهابي املـاركسي يقـول انه يقتل
من اجل الطبقـة العاملـة وان لديه
اإلطار النـظري الـشامـل الذي يربر
فـعله ذاك ،واىل هـــذه النـظــريــة
ينتمي أنـاس كثر ،فان هذا ال يعين
أن يف جـوهـر الـطبقـة العـاملـة مـا
يشعل احلـرب على الـرأمسالـية ،و
لـكن علـى اجملـتمعــات اليت حتـاول
الـتعــامل مع اإلرهــاب املــاركــسي
ني
الـنظـ َر يف أفكـار مـاركـس لِـتتـب َ
املدى الذي يؤمن به اإلرهابيون.
غـري أن أولـئـك الــــذيـن يــــودون
االعـتقــاد بــأن اإلسالم بــريء من
اإلرهـابـيني اإلسـالميـني ميلكـون
مــشـكلـــة حقـيقـيـــة ،و هـي أن
اإلرهـابيني ال يقـولون خالف ذلك،
بل يـــوجـــد ـ كــــذلك ـ أنــصـــار
متحمـسون و إطـار نظـري يُوظَّف
لتـربير هـذه األفعال .إن الـكثري من
هـذه الـنظـريـة حـديـث سيـاسيـ ًا
ودينيـ ًا ويعود لـطروحات يف نـهاية
القـرن العشرين ،علـى حنو ال ميكن
انـكاره ،و هـي توصـف مصطـلحات
عدة ( :األصـولية)( ،اإلسـالموية)،
(اإلسالم السياسي) ،على الرغم من
أن الـكثـري من هــذه املـصـطلحــات
حبـاجـة إىل فحـص ،و لكن الـبعض
مـنهــا له ـ أو يــدعـي أن له ـ صلــة
باألفكار األصولية وممارسات الدين
نفسه.
اهلل أو اجلهل
أفضل بداية لفهم هذه العقيدة هي
أفكار سيـد قطب ،النـاقد األدبي يف
الثالثينيات واألربعينيات والناشط
يف حـركة األخوان املسلمني يف مصر
قبل إعدامه عـام  .1966ففي أواخر
األربعـينيـات ،أمضـى سيـد قـطب
عـامني يف أمـريكـا ،و هي جتـربـة
مقتهـا ،غري أنهـا ـ علـى مـا يبـدو ـ
غـريت موقفه مما يـسميه الناس يف
الغرب (احلـداثة) اليت يـراها قطب
أمرا سيئـا .فعند عـودته إىل مصر،
كـتب قـطب سلـسلـة كـتب ـ أجنـز
اغلبهـا وهو يف السجن ـ يـشجب فيها
اجلاهليـة ،اليت رأى فيهـا أنها متثل
سـيطــرة اإلنسـان علــى اإلنسـان أو
اخلـضــوع لإلنـســان ال هلل .و يــرى
قطب أن مثـل هذا السلـوك وُجد يف
املـاضي و هـو مـوجـود يف احلـاضـر
ويهـدد باالسـتمرار يف املـستقبل ،و
هو العدو الـدائم لإلسالم ،ففي كل
زمان ومكان يـواجه الكائن البشري
خيـارا حامسـا  :أما طـاعة قـوانني
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دميوغرافيا معقدة و ثيوقراطيات طافحة و بطريركية أزلية
اهلل وهــو يف عـليــائه ،أو تــطبـيق
القـوانني الــوضعيــة اليت يكـتبهـا
البـشر .و هكـذا ،سيكـون خيـارنا:
اما اإلسالم أو اجلـاهليـة .ان النمط
اجلديـد من اجلاهلية هو اجملتمعات
الصناعيـة يف أمريكا وأوربا ،وهي ـ
يف جـوهرهـا ـ مشـابهـة للجـاهلـية
األوىل يف زمن الـوثنـية والـبداوة.. ،
يف كلتـا احلالتني كـان اإلنسان حتت
سيطرة اإلنسان وليس اهلل.
مل يكن قـطب أول مفكـر نظـر إىل
العـامل بهـذه الطـريقـة ،فقـد كـان غـاضبـة من ماليني املـسلمني .كل
متأثرا بأفكار جمايله موالنا حممد ذلك يفـرح القلـب .و لكن املـشكلـة
يف اهلنــد ،الــذي كــان نــافــرًا من احلقة هـي أن قلة قليلة ميكن هلا أن
احلداثة ،ينظر إليها بوصفها شكال تعـمل أفعال ذات عـواقب ال حتـمد.
مـن أشكــال الرببـريــة ،و كالهمـا فقـد اشرتك تسعة عشـر شابا فقط
اعتمد يف اطـروحاته علـى حوادث يف أحــداث 11سبـتمـرب ،و لكـن فعل
وأفكـار األقــدمني .و أحـد هـؤالء هــؤالء التـسعـة عـشـر قــد غيَـ َر
األقــدمني هـو ابـن تيـميه ،وهـو التاريخ .فقد أدى يف غضون عامني
مفكـر إسالمي من طـراز لـوثـري .إىل غزو واحتالل عـسكري أمريكي
دعـا يف القـرن الثـالث عـشر ـ يف رد لـبلـــدين مـسـلمـني همــا العــراق
فعل علـى هجوم املغـول ـ اىل العودة وأفغـانـستـان ،وبــالتــالي دمـرت
إىل جـوهر اإلميـان الذي ختـلى عنه تصـورات املسلمني عن أمريكا ـ وإىل
رجــال الــدين يــومــذاك .و أحــد مدى ابعد ـ الغرب كله.
املصـادر األسـاسيـة لـسيــد قطب و أظهــر استـطالع أجـراه بـرنـامج
مـوالنا حمـمد مفـكر اسالمـي آخر (املــواقف الكــونيــة) ذو الـطــابع
هـو حممـد بن عبـد الوهـاب ،الذي االستـطـالعي أن وجهــات النـظـر قبيل  :اإلسالم السياسي ،األصولية (مـاليزيا ،تركيا ،بنجالدش) تسري العـرب بتقـسيم مـا كــان ميكن أن
دعا إىل تطهري اإلسالم من اإلضافات السلبية عن أمريكا بني املسلمني قد اإلسالميـة ،اإلسالمـويـة ،اإلسالم خبطى أوسع من غريها ،فمنذ وقت يكـون دولة واحدة ،فـالعرب ـ على
احلديـثة واالعتمـاد بصرامـة على انتـشرت ابعـد من الشـرق األوسط الراديكالي ،وهلم جرا .و يف الغالب ،لـيس ببعيـد ،خرجـت إندونيـسيا حنو ما يقـول دستور حزب البعث ـ
إىل إنــدونيــسيــا ،أكثــر الـبلــدان ما مـن أحد يتـفق مع آخر علـى ما من دهـر طويل من الـديكتاتـورية يشكلون أمة واحدة ،وهذه األمة هلا
القرآن واحلديث النبوي.
لكن طـريقـة سيـد قطـب هي اليت اإلسالميـة سكـانـا ،وإىل نـيجرييـا .تعـنيه هــذه املصـطلحــات أو كيف حتت حكم سـوكارنـو و سوهـارتو ،احلق بأن تعيش يف دولة واحدة .
قــدمت وضـوح الـرؤيـة ملـنظـري فأغلب الدول اإلسالمية تعتقد بأن تشكلت أسـاسا ،فمـنظومـة األفكار أما بـاكسـتان ـ اليت هلـا حظ ضئيل لقــد أهلمـت القــوميــة العــربيـة
إسالم اليـوم.فـأحـد األسبـاب اليت أمـريكـا تـشكل تهـديـدا عـسكـريـا املقرتنـة بـسيـد قطـب (و ال سيمـا من الـدميقراطية ـ فـانها تُحكم من اجلماهري لفرتة ،مبساعدة شخصية
جعلته حلقة ربط مع احلـاضر هو لبلـدانها ،و األغلـبية السـاحقة من فكرة أن لإلنـسان خيارا واحدا  :اما قـبل دكتـاتـور عـسكـري ،وإيـران عبد النـاصر الكارزميـة ،وأعطتها
استمـرار حركـة األخوان املـسلمني الفلــسطـينـيني واإلنــدونيـسـيني اجلـاهلية أو إطـاعة قـانون اهلل) هي تـتـــأرجح بـني الـثــورة والـثــورة ثقـة جـديـدة بــالنفـس ،و لـكنه
يف العــمل داخل مـصـــر وأمـــاكـن ونصف املغـاربـة والبـاكـستـانيني شكل متطرف من أشـكال األصولية املضادة.
فـشلـت يف النهـايـة ،فقـد أخـفقت
أخــرى .و لـنالحـظ أن بـن الدن و قـالـوا ان لـديهم ثقـة بـأن بن الدن اإلسالمية ،الـيت هي بدورهـا جزء أمـا مستوى اإلنتـاج اإلمجالي للفرد حماولة تـوحيد الدول (املصطنعة)
امين الـظــواهــري همــا عـضــوان يفعل األمور الـصائبـة فيمـا يتعلق مـن تــصـنــيف اكـرب يـــسـمــــى يف الـبلـــدان اإلسالمـيــة يف الـــربع يف مـرحلـة مـا بعـد االسـتعمـار ،و
سـابقان يف حـركة األخـوان .وأكثر بشؤون العامل.
(االسـالمـــــــويـــــــة) أو (اإلسـالم األخـري مـن القــرن املــاضـي فقــد فشلت القومية العربية ،كذلك ،يف
مــن ذلك ،ال تــــزال القـــوى الـيت ليـست هنـاك ضـرورة ألن يـستمع السياسي).
اخنفض أو بقـي يف املسـتوى نـفسه ،هزمية إسرائيل ،ومل تن ُج شخصية
اعتقــد قطـب ،يف اخلمـسيـنيـات املـسلمـون مبـاشـرة ألشخـاص من يعـرّف األكــادميي األمــريكي نـوح على حنو ما يقول معهد بروكلن.
نـاصر الكـارزمية من إذالل هـزمية
هم
والـسـتيـنيـات ،بــأنهــا مقـوضـة قـبـيل قـطـب واملــودودي وعـبــد فلـيــدمــان ،يف واحــد مـن كـتـبه يشكل العرب صميم اإلسالم ،و  ،1967وال اسـتــطــــاعـت أن تــطــــور
لـإلسالم (الرأمساليـة ،والفردانية ،الوهاب حتـى تنتشر وجـهة النظر احلـديثـة( ،االسالمـويـة) بـأنهـا :يــشكلــون  % 20من عـدد مـسلـمي مـؤسسـات دميقراطـية منـاسبة أو
واإلباحيـة اجلنسيـة ،واالحنطاط) هذه .فعلـى سبيل املثـال ،مت تبين (رؤية املـرء السيـاسيـة والروحـية العـامل ،لكنهـم يشكلـون ـ مع ذلك ـ تكـسب والء اجلمـاهري .و يف نهـايـة
متثل تـهديـدا قويـا له ،اىل جـانب بعض أفكـار حممد بن عبـد الوهاب واالجتـماعيـة الشـاملة الـيت تُحدّد نـسبة ال تتالءم يف عدد اإلرهابيني .القرن العشرين ـ يقول الكاتب أديد
مـن احلكـومـة الـسعـوديـة ويـتم بنقيـضها غري اإلسالمي) ،و يذهب والعـرب اليــوم يعيـشـون فـوضـى ،داوشـا مـؤلـف كتـاب (نـعي بـاذخ
املستحدث اجلديد  :العوملة.
لقــد َفقَـــ َد سيــد قــطب اإلميــان نـشـرهـا يف املـسـاجــد القــاصيـة غـراهام فـولر ،املـسؤول الـسابق يف فالعقد االجتماعي الذي كان ممكنا للقــوميـة العــربيــة) ـ مل يب َق إال
بـالقـوميـة العـربيـة ،اليت كـانت والدانـية علـى خلفيـة البرتودوالر وكــالــة املخــابــرات املــركــزيــة يف البلـدان النفطـية  -الـيت حتملت القلـيل .. ،حطـام لـوعـود مهـشمـة
األيـديولـوجيـة السـائدة يف الـعامل السعودي .والوهابية حركة متزمتة األمريكـية ،إىل أن املسلـم هو (املرء أعباء الثيـوقراطية يف مقابل تلبية وأحالم متناثرة.
العربـي حينـذاك ،ففي رسـالة له متثل الفكر الـسين املضاد للغرب .و الــذي يعـتقــد بـــأن اإلسالم يعــد حـــاجـــات املـــرء  -قــــد احنل مع و بهــذا احلـطــام ،غـمـــر اإلسالم
من الـسجن ،قال قـطب  :ان الوطن األقلية الشيـعية يف اإلسالم تعارض منـظومـة إميان لـديها الـشيء املهم اخنفــاض أسعــار الـنفـط وازديــاد السياسي جذوره.
الـذي يعتـز به املسلـم ليس قـطعة الفكـر الغـربي كـذلك ، ،من خالل الـذي تقــوله عن كـيفيـة تـنظـيم الـسكـان .و يف متـوز املــاضي ،صعق يف مصـر واملغـرب  :من يـستخـدم
مـن األرض بل كل ديـار املـسلـمني ،أولئك الذيـن يتدافعـون كل مجعة اجملـتـمع والــسـيــاســـة يف العــامل العـرب بـنتـائج تقـريـر أكــادميي من؟
وأي ارض تعـيق تطـبيق ممـارسـة يف كل جوامع طهران.
اإلسالمـي املعـــاصـــر ،ويــسعـــى لـربنامج الـتنميـة البشـرية الـتابع البلـدان ليس بعـاجزين ،فـكالهما
شعائـر اإلسالم أو تطبيق الـشريعة فـإىل أين ستـؤدي تلك العالقـة بني لتــطبـيق تلـك الفكــرة يف بعـض لـألمم املتحـدة ،أظهـر املـدى الكلي حليف ألمريكا ،و لكنهما مشوشان،
تعتـرب حبكم الـواقع جـزءًا من دار الـعقـيــــدة اإلسالمـيــــة واإلسالم الصيـغ) ،و لكن الكـاتب الفـرنـسي هلذا الفـشل .فطوال عشـرين عاما ـ فهمـا يغـرقـان يف املـشـاكل ،علـى
احلرب وجيب مقاتلتها حتى لو كان السياسي؟
أوليفـر رويه يفضل تـعريفـا آخرا يقـول التقريـر ـ ،كان مسـتوى منو الـرغـم من امـتالكـهمـا بـرملـانـا
بها أصدقاء أو أقارب أو مجاعة املرء االسالم ـ عند غالبية املسلمني ـ هو خمـتصـرا ( :اإلسالم الـسيـاسي هـو دخل الفرد يف  22بلدا عربيا أقل ب وانتخـابات ،غري أنهمـا بعيدان عن
الروحية أو حتى لـو كانت عاصمة جمــرد دين أو طـريقــة لتـنظـيم مسعى لتشكيل دولة إسالمية).
 %5من ســائــر بلــدان العــامل ،اذا الدميـقراطيـة .ففي املغـرب هناك
ومــصـــدر جتــــارته .مثـــة خــط احليـاة وفق ًا إلرادة اهلل .و لكن ،هل ومهمـا اخـتلفـت التعــريفـات  -إذ استثنيتا بلدان الصحراء األفريقية ،سلطـة مـطلقـة بيـد املـلك حممـد
مسـتقيم شـديد الـوضوح يـربط هــو دين سلـم أم عنف؟ انـه ،مثل يوجـد كم هائل لـالختيار بـينها  ،-و ان  % 20مـن العــرب ال يــزالــون السـادس لتـعيني الـوزارة ورئـيس
أفكار هذه الرسـالة بأفكار بن الدن األديـــان األخـــرى ،له نـصـــوص فـإن الـنقطـة الـرئـيسـة اجلـديـرة يعيشون بأقل من دوالرين يف اليوم ،الـوزراء ،و مـصــر تقــاد من قـبل
وأتبـاعه يف القـاعـدة ،فهـم ـ مثل مقدسة ميكن أن يستشهد بها لدعم بـاالهتمام هـنا هي امليل املـتزايد يف و ان حـوالـي 12مليـونــا (  %15من الــرئيـس حـسـين مبـارك ،الـذي
السيـد قطب ـ يؤمنون بأن اإلسالم كال املـوقفني ،وفـق ًا للـظروف .انه العــــامل اإلسالمـي لـإلسالمـيـني ،القـوى العـاملـة) هم عـاطلـون عن جلس على كرسي احلكم منذ .1981
واقع حتت هجـوم مـزدوج ،فلـيس مــثل اإلجنــيل يف ذلـك ،و لـكــنه والتوجه حنو الدين حال ـ أو جزء من العمل ،و هـذا العدد قد يصل إىل  25و يف كال البلـدين أحـزاب معـارضة
هناك هجوم عسكري غربي معادي خيــتـلف عــنه يف أن املــــسلــمــني حل ـ للـمــشـكالت الــسـيــاسـيــة .ملـيونـا فــــي العـــــام  .2015غري أن علمـانية ،ولكن التهديد احلقيقي،
(يف العراق و فلسـطني و الشيشان و يعتقـدون بأن القـرآن كله هو كالم واملسلـمون ليـسوا وحيـدين يف هذا التقرير ال يعـزو هذا الفشل إىل قلة يف كال البلدين ،من اإلسالميني.
سـواها من املناطق) ،بل مثة هجوم اهلل املـرسل مباشرة إىل النيب حممد ،األمر  ،فـالعـديد مـن األمريـكيني املوارد ،بل إىل جناح الثـيوقراطيات
فما الذي يريده
من الداخـل متارسه األنظمة كافة ،و هو حيتـوي على وصايـا شديدة و (واهلنود واإلسـرائيليني) يعتقدون املـطلقــة وتــزيـيف االنـتخــابــات
اإلسالميون؟
يـسـاعـد يف انتـشـار قـيم الغـرب و سلـمـيـــة معـــا ،ولكـن املــسلـمـني بــإن املـسـيحـيــة أو الـبــوذيــة أو واخللـط بني السلطـة التشـريعية و حركـة األخوان املـسلمني يف مـصر
نـسف املـقصـود ب (اإلسالم) .هـذا يـتمـتعــون بــإظهــار الـتعــاطف اليهـوديـة لـديهـا مـا تقـولـه بشـأن الـسلطـة التنفـيذيـة والقيـود على مــسمـوح هلـا اآلن بــالعـمل ضـمن
اهلجوم ـ من وجهـة نظر القـاعدة ـ واإلحسـان .نعم يـوجـد يف اإلسالم كـيفية تنـظيم السيـاسة واجملتمع ،اإلعالم والظـروف الـبطـريـركيـة حدود معينة ،و هي مل تشغل نفسها
جيب أن يقــاوم ب (اجلهــاد) ،بكال مفهوم اجلهـاد (= احلرب املقـدسة) ولـكن مـدى الــدعم الـذي يقـدمه املـتعــصبــة .و مع أن  280مـليــون بـالعـنف منـذ الـستـينيـات .و لكن
املعـنيـني اللــذين حيـملـهمــا هــذا الـذي يعتقـد بعض املـسلمني بـأنه اإلسالم الــسـيــاسـي جيـعل اإلسالم عربي يـنفقون على الـتعليم أكثر ـ حـركـة األخـوان ممنـوعـة كحـزب
املـفهـــــوم يف اإلسـالم .. ،اجلهـــــاد يـشكل أحـد أركــان اإلسالم و جتب خمـتلفــا عن سـائـر هـذه األديـان .يف النــسبــة ـ مـن أي من الـبلــدان سيـاسـي ،و ان  17من أعـضــائهـا
الـشخـصي يف الـطــاعــة الكــاملــة إضـافتـه إىل أركان اإلميـان اخلمـسة يـذهب بـرنارد لـويس ،األسـتاذ يف النامية يف املنطقة ،إال أن  65مليون حيـتلون مقـاعد يف جملـس الشعب ـ
للعقيـدة وجهاد املـسلم ضـد أعداء األخــرى  :التــوحيــد ،و الـصالة ،جـامعـة (بـروستـون) ،إىل أن أحـد شــاب عــربي ال يــزالــون أميــون ،املـنــــزوع األسـنـــان ـ بــــوصفهـم
اإلسالم .و لــنالحــظ أن مـفهـــوم والزكـاة ،و الصيام ،و احلج ،و لكن التــأويالت اجلـــداليــة لإلسالم يف وحـــوالي 10مـليـــون طفل خــارج مـستقلني .فـالدكـتور عبـد املؤمن
(أعـداء اإلسالم) ،يف هـذا اخلطـاب ،القـرآن يؤكد ـ مـع ذلك ـ على فكرة الغـــرب هــــو أن اغلـب الــبلـــدان التعـليم علـى اإلطالق .و يف الـوقت أبو الفـتوح ـ رئيـس نقابـة األطباء
ال من العـدوين (أمـريكـا أن (ال إكراه يف الدين).
اإلسـالمية ال تـزال إسالميـة بعمق ،نـفسه ،يـوجـد القلـيل من اإلنتـاج املصـريني و أحد قـادة األخوان ـ لن
يـشمـل ك ً
وإســـرائـيل) و األعـــداء األقـــرب دخل اإلسالم واملـسيحيـة يف صراع بالـطريقـة نفسـها اليت مل تعـد بها املعـريف أو الرتمجـة من لغـة أخرى ،يكـون مطلقـ ًا وجهـ ًا مقبـو ًال عنـد
(األنـظمـة العـاقـة أو (املـرتـدة) يف طـوال قرون عـدة .و لكـن ،إذا كان أغلـب البلدان املـسيحيـة مسـيحية .فطـوال 1000سنـة ـ منــذ اخلليفـة احملافظني اجلـدد يف واشنطن ،فهو
العـامل اإلسالمي) .و لـذلك ،كـانت هناك شـيئ يف جوهر اإلسالم يهيئ ولكن ملاذا؟
املأمون ـ ترجم العرب ـ على حنو ما يـذهـب إىل أن الغـرب حتـول ضـد
معـاداة بن الدن لـلنظـام السـعودي أتبـاعه قبلـيا إىل صـراع عنيف مع قد جيـيب املسلم الـورع بأن اإلسالم يقول الـتقريـر ـ بقدر مـا ترتمجه اإلسالم بــشـكل رئـيــس بــسـبـب
يف مستوى ممـاثل ملعاداته للواليات الغــرب ،فمن الـصعب القـول مـاذا هو أكثـر األديان جناحـ ًا مقارنة مع أسبانيا يف عام واحد.
املشـروع االستيـطانـي الصهيـوني،
ميكـن أن يكــون ذلك الــشي؟ قــد منــافـسـيه ،فهــو أســرع األديــان مشكلة أم حل؟
فـإســرائيل حبـاجــة إىل احلمـايـة
املتحدة.
هـذا
أسبـاب
أحــد
هـو
و لكـن ،كم متـثل وجهـــة النـظــر يكـون البـحث عن شيء مـا هنـا هو انـتشـاراً ،و لكـن اإلجابـة احملتمـلة هل اإلسالم
الغـربيـة ،و لـذلك ،فـانهـا مسمت
اشـتغــال يف العـبث ،فـضـال عن أن األخـرى ـ أو لنـقل الطـريقـة األقل النمط من الفشل؟
مـواقف الغـرب جتـاه اإلسالم ،هـذا
هذه؟
ان املـسلـمني يـشكلــون ربع سكـان أساسيات االعتقاد هي موضع صدام إجيــابيـة لقـول األمـر نفـسه ـ هي يبــدو الـســـؤال ،عنـــد أكثــريــة على الـرغم من أنه ال يشـارك سيد
العـامل ،و لكن القليل مـن  1,5مليار حبد ذاتها.
االعتقاد بـأن كل القيم اليت دخلت املسلمني ،معـكوسا رأسا على عقب ،قـطب يف فكـرة أن الغـرب يف حـالـة
مـسلم قـد مسع بـأفكـار القـاعـدة ،لنالحـظ أن ليس يف اإلسالم (بـابا) يف منـافـســة مع الـديـن يف العـامل ف (اإلسـالم الـــــســيـــــــاســي) أو جـاهلية ،و هـو ال يرى أي تـناقض
وأقل احـتمـاال انه انـتمـى إىل هـذه أو سلطة مركـزية (على الرغم من اإلسالمي كان مـآهلا النجاح الضئيل (االسالمــويــة) تـبــدأ مـن اجتــاه بني حيـاة الغـرب واإلسالم) ،ففي
األفكار ،فليس أكثر من آالف قليلة تطلع الـشيعة إىل ما مياثل ذلك) ،و مقـارنـة مع مـا حـصل يف الغـرب .معــاكـس ،اذ يُعــزى فــشل العــامل النهـاية ،هناك جممـوعة من القيم
قد اخنـرطت يف نشـاطات القـاعدة هـذا يـعين ـ علـى حنـو مــا يقـول والصـعوبة يف ذلك هي أن الكثري من اإلسالمي إىل تــرك اإلسالم وليـس اإلنـســانيـة املــشرتكــة من حنـو :
ومـثيالتها يف التفكـري من منظمات جيمـس سيكـاتـوري من جـامعـة هـــذه القـيـم (الـــدميقــراطـيــة ،إىل اعتناقه.
العــدالــة ،و احلــريــة ،و حقــوق
اكسفـورد ـ ( :إن السلـطة الـدينـية الليـرباليـة ،احلـداثــة) هي قـيم (اإلسالم هو احلل) ،ذلك مـا تقوله اإلنسان ،والدميقراطية.
اجلهاد.
لقـد شارك رجال الـدين واملفكرون والعـلماء الرمسيـني يعدون أنفسهم يـتطلع إليها املسلمون .و لذلك ،فإن األحزاب الـسياسية اإلسالمية ،غري و على حنـو مماثل رمبا ،يتربأ سعد
س العـاديني يف العامل يف مـنــافـســة مع رجــال الــديـن تــزايــد عــدد املــسلـمـني الــذيـن أن هلـذا الـشعـار الـبسـيط جـاذبيـة الدين العثماني ـ نائب رئيس حزب
املسلمـون النا َ
يف إدانة تنظيم القاعدة وما ارتكب الـــشعـبـيـني أو غـري الـــرمسـيـني يـتــطلعـــون إىل اهلل لـيــسـتجـيـب تـتعـــزز بـــاعـتقـــاد الكـثـري مـن (العـدالـة والتقـدم) ،و هـو احلـزب
بـامسه ،مع أن هـذا ال يـعين أن كل والـوعـاظ واحلـركــات الصــوفيـة ملشـكالتهم السياسيـة واالجتماعية املسلـمني بأن األجـوبة األخـرى قد الـذي سـيخربك اجلـميع ،مـا عـدا
أولئك معتـدلون .فأحـد هؤالء هو واجملـاميع الــدينيـة اليت يقـودهـا واالقتـصادية ،قـد يعزى إىل أن آهلة جربت ووجدت قاصرة.
أعــداءه ،بــأنه احلــزب اإلسـالمي
الــسيــد حممـد حــسني فـضل اهلل ،املـتصـوفـون.كل هــؤالء ،وغريهم ،أخرى خيبت أملهم.
تـوجد بلدان يف العـامل العربي ،من الشرعي الـوحيد يف املغرب ـ يف لقاء
القـاطـن يف بريوت ،الـذي يـوصف يـدعـون صلــة مبـاشـرة بـالـنص فـمنـذ حـكم االسـتعمـار ،وجـدت قبيل املغرب واألردن ودول اخلليج ،له مع (االيكونومـست) من الصفة
بـأنه املـرشـد الــروحي حلـزب اهلل الــديين والــزعم كـذلـك بتــأويل أغلـب الدول اإلسالمـية صعـوبة يف تتمسك ـ اىل اآلن ـ بنظم حكم شبه اإلسـالميــة ،علــى الــرغـم من أن
املدعوم من إيران ،لقد أصدر فضل معاصـر ملعانيـه) .وهنا يثـار سؤال تكويـن دميقراطيـة ناجحـة ،على إقطاعـية .و لكن النمط الـسائد هو احلــزب وضع ـ أكثــر من غـريه من
اهلل فتـوى أدان بها اهلجـوم ،وهناك أســــاسـي  :هـل ميلـك أي فــــرد أو الـرغـم من أن عــددا منهـا الـتحق نظـام جتربة احملاولـة واخلطأ الذي األحزاب ـ تشديدا اهلوية اإلسالمية
تنـديـد آخـر قـدمه رجل الــدين جمموعـة من هؤالء حق االستحواذ مبـوجة (الـدمقرطـة) اليت أعقبت تبع مـرحلـة االسـتعمـار ،و الـذي لـلمغـرب ،لـكنه نــذر نفـسه ،مع
املصري الـشيخ يوسف القـرضاوي ،على املقـدس ،حتى وهم يـوائمون احلـــرب الـبـــاردة ،فـمـن بـني كل جتسد يف مـرحلة القوميـة العربية ذلك ،للدميقراطية وليس اإلسالم.
الـذي يظهـر باسـتمرار يف بـرنامج ذلك احلق ألنفسهم فقط؟.
مخسـة بلدان ذات أغلبيـة إسالمية واملبـادئ االشـرتاكيـة متــاشيـا مع فأعـضاء احلـزب يرون أنـه بعد 50
هوت
اآللهة التي
يف
بالعربية
الناطقني
توحيد
فكرة
فقط
واحــد
بلـد
َّف
ن
ُـص
ي
أن
ميكن
سنـة من االستقالل ال يـزال املغرب
تلفـزيـونـي يف قنـاة (اجلـزيـرة)
القطـرية ،و هـناك وجـهات نـظر منـذ أحداث 11سـتمرب واملـناقـشات بـــــأنـه بلــــــد دميقـــــراطــي .ان دولة واحدة .منـظرو هذه العقيدة متخلفـا عن التـقدم الـدميقـراطي
عن اإلسالم تـزخــر بعبــارات من الـدميقــراطيـة يف بعـض البلـدان يذهبـون إىل أن قوى الغرب أضعفت والعـــدالـــة ،و هـم يـــرون أن مـن

يذهب بيتر ديفيد إلى أن أحداث سبتمبر وضعت اإلسالم موضع اخلصم
مع الغرب.
غير أن احلرب الرئيسة جتري اآلن يف داخل العالم اإلسالمي.
(يقولون  :احلرب قادمة) ،كان ذلك العنوان الرئيس آلخر استطالع
أجرته االيكونومست عن اإلسالم يف آب  ،1994و قد استنتجنا حينها أن
الصراع بني اإلسالم و الغرب غير ممكن بأي حال من األحوال.

أولويـاتهم حماربـة الفسـاد وإرجاع
األخـالق إىل احليــاة العــامـــة ،ثم
التقليل من الالمساواة االجتماعية
بـاستـثمـار رأس املـال البـشـري .و
الــدكتـور أبــو الفتـوح يــرسل من
القاهـرة الرسالة نفسها ،فهو ينحي
جـانب ًا األسئلـة عن دور األخوان إن
كـانوا يسعـون لتطبيق الـشريعة يف
مصر ،فأزمة مصر ليست يف غياب
الــــشــــــريعـــــة بـل يف فقـــــدان
الدميقراطيـة ،هذا مع أنه يرى أن
الشريعة جيب أن تُحرتم.
لقـــد واجه األخـــوان الـتعـــذيـب
والسجن ،يقول د.أبو الفتوح ـ الذي
كـان قـد سجـن خلمـس سنـوات ـ :
على الغرب أن يعي أن هذه األنظمة
هي جمموعة من اللصوص.. ،أناس
غـري أســويــاء يــرغـبـــون فقـط
بــاجللــوس علــى الكـراسـي .لقـد
شـوهـوا صــورة اإلسالم يف الغـرب
وخلقـوا مـا يُـسمـى اآلن ( فــوبيـا
اإلسالم) ،على حنو ما يقول.
توجـد يف املغرب ـ اىل جـانب حزب
(العدالة والتقدم) ـ حركة إسالمية
كـبرية تــسمــى (مجــاعــة العــدل
واإلحــســان) ،مُـنعـت مـن العـمل
كحــزب سيــاسي ووُضع قـائـدهـا
الـكبري (شيخ ياسـني) حتت اإلقامة
اجلربية .لقـد كان هدفهـا املعلن هو
حتــويل املغــرب إىل بلــد إسـالمي،
ولـكن هــذا ـ علـى حنـو مــا يقـول
النـاطق الرمسي بامسهـا فتح الدين
أرسالن ـ هــدف بعيـد املــدى .ففي
الوقت احلـاضر ـ يقول أرسالن ـ (ال
تبيـح األزمة الـسيـاسيـة الراهـنة
وقتــا للـتنـافـس الــسيــاسي .مـا
حنتاجه اآلن فرتة انتقالية ،ينبغي
لإلسالمـيني فـيهــا مجـيعـــا ،من
اليـمني واليسار ،االشرتاك يف العمل
احلثيـث لتحـسني األحـوال) ،هـذا
فضـال عن تركـيزه علـى التعليم و
الرفاهية.
مـثل هــذه احلــوارات تُــظهــر أن
اإلسـالم ليـس وحــدة كـليـــانيــة
مـتنــاغمــة مرتاصـة ،فــالنـاطق
املـعتـدل بــاسم حــزب (العـدالـة
والتقـدم) عادل ولد حسان وأعضاء
حـركـة األخـوان يـظهــرون اليـوم
بعيدين عن عنف أعـضاء القاعدة.
وال نـعلم ملــاذا يصــر النـاس علـى
مجع كل هـــذه احلـــركـــات حتـت
تــسـمـيــة واحــدة ،هـي (اإلسالم
السياسي) ،جملرد كونهم مرتبطني
بـالعـنف ـ وان بطـريقـة أخرى ـ يف
أذهان األنظمة؟.
لقـد وقع يف املغرب هجـوم انتحاري
يف الــدار البـيضـاء يف أيـار املــاضي
أسفر عن مقتل 45شخصا .مرتكبو
اهلجـــوم يعــودون إىل جمـمــوعــة
(الـسلفيـة اجلهـاديـة) ،وال يـوجـد
دليل على ربط هـذا اهلجوم حبركة
(الـعدالـة والتقـدم) ،اليت سـارعت
حينـها إىل إدانـته .و لكن اهلجـمات،
مع ذلك ،شجعت على فـرض قيود
على حزب (العـدالة والتقدم) .لقد
قـال مـسـؤولـون يف الـقصـر املـلكي
املغــربي ان الـتفـجريات تـظهـر أن
إصالحـات امللك احلذرة قد أسرعت
اخلـطـــى ،ولكـن قـيل آنـــذاك إن
احلـكومـة فكـرت حبظـر مشـاركة
حـــزب (العـــدالـــة والـتقـــدم) يف
اانتخـابــات حمليـة.و لـكن رد فعل
كهـذا ال يشـكل مفاجئـة ،يف املغرب
ومـصــر والعــديـــد من األقـطــار
اإلسالمية األخرى متيل احلكومات
إىل تـصـنيـف اإلسالميـني يف طيف
جيعلهـا يف النهـايـة مرتابطـة كلهـا.
عنـد طرف أحـدى النـهايـات يقف
األئمـة الــذي إمثهم الــوحيـد هـو
اإلثــارة يف خــطب اجلـمعـــة (اليت
تـسيطر علـيها الدولـة) ،ويف نهاية
الطـرف الثـاني يقف اإلرهـابيـون
احلقـيقيــون علـى غـرار حـركـة
(الـسلفيـة اجلهـاديـة) يف املغـرب أو
(اجلمـاعة اإلسالمية) يف مصر اليت
أعلنـت مؤخرًا وقف إطالق النار .و
يف املنتـصف ،توجـد حركـات مثل
حزب (العدالة والتقدم ) و (حركة
العدل واإلحسان) وحركة (األخوان
املسلمني) ،اليت تدعي أنها حركة ضد
العـنف ،على الـرغم من أن النـظام
يتهمهـا خبلق جو من الـعسكرة ،به
يرتعرع رجاالت العنف.
الغريب يف األمر أن هـذه األنظمة ال
ختـشــى اإلسالمـيني حـسـب ،بل
تستغـلهم أيضا .فقـد رأت احلكومة
املغــربـيــة يف (مجــاعـــة العــدل
واإلحسان) حصنا حمافظا ضد قوى
اليـسار ،ثم شجعت حـزب (العدالة
والـنهضـة) لـيصـبح اكثـر اعتـدا ًال
ملـــواجهـــة حـــركـــة (العـــدالـــة
واإلحـسـان) .ولكـن ،عنـدمـا بـدأ
حـزب (العـدالــة والتقـدم) حيـرز
تقدما يف االنـتخابات ،أخـذ القصر
يشعر بالقلق من أن احلزب منا أكثر
من حجمه .وبطريقة مماثلة ،فإن
احلكومة املـصرية غالـب ًا ما ترى يف
حـركـة األخـوان أداة طيعـة ،فقـد
شجع الــرئيـس الـسـادات األخـوان
املــسلـمـني للعـمل كـثقل مــوازن
حلركـة اليسـار الراديكـالي يف حرم
اجلامعات.

ترمجة  :أمري دوشي
باسم اإلسالم
يبدو من غـري األنصاف ضم أحزاب
مثل حـزب (العـدالــة والتقـدم) ـ
الذي مل يصف نفسه بأنه (إسالمي)
ـ إىل حركات اجلهـاد العنيفة .و لكن
هـذه األحـزاب ،يف كل األحـوال ،ال
تعلو على الشبهات .فعلى الرغم من
تـنــصل قــادة حـــزب (العــدالــة
والتقدم) من (الوصمة اإلسالمية)،
فـإنهم يعـزفـون علـى نغمـة تـراث
املغـرب اإلسالمي ،و يبـدو النـاطق
بـاسم احلـزب مراوغـ ًا اذا سئل عن
حدود الشريعة الواجب تطبيقها يف
املغرب ،كما أن احلزب كان قد أُسس
علـى شبكـة حتتيـة من اجلمـاعات
تـسمـى (الـوحـدة واإلصالح) ،هي
أكثر وضوحـ ًا يف أهدافها عن أسلمة
اجملـتمع .هلـذا ،ليـست احلكـومـات
وحـدهــا قلقــة من منــو التــأثري
اإلسـالمي ،يقـول إدريـس كـزيـز
رئـيــس حتــريـــر جملــس جملــة
(الـشـؤون املعـاصـرة) ( :أنـين أدين
طــريقــة احلكــومــة بــاسـتخــدام
تـفجريات الـدار الـبيـضـاء لــوصم
احلـركات اإلسالميـة ب(الشيـطنة)
والعـودة خفيـة إىل طـريقـة احلكم
الشمـولي) ،و لكنه يف الـوقت نفسه
لـديه حتفـظات اجتـاه اإلسالميني،
و هـو يقـول هنــا ( :كل من حـزب
(العدالـة والتقدم) وحـركة (العدل
واإلحسـان) يسعـى إىل إقامـة دولة
إسالميـة تقـوم علـى الشـريعـة ،و
لـكنـهمــا يـسـتخــدمــان مـنهـجني
خمتلفني.
فـبيـنمــا تهـيئ حــركــة (العــدل
واإلحـســان) النـاس بـصرب لقـدوم
اخلـليفـة ،يـعمل حـزب (العـدالـة
والتقـدم) مع الـنظـام الــسيــاسي
ويقـدم صــورة أخف ،و لـكنـهمـا ـ
بـالنـتيجـة ـ يـسعيــان إىل السـبيل
ذاته).
أمــا يف مصـر ،فمـن املنـاسب جـدًا
للـــرئيـس املـصـــري أن تكــون له
معارضـة إسالميـة حتت الـيد ،ألن
هـذا يـسـاعــده يف إقنـاع الـواليـات
املتحـدة علـى أن فـشله يف الـداخل
يؤدي إىل وقـوع مصـر يف مسـتنقع
األصولية.
و هكذا ،تستخدم احلجج واجملادالت
نفــسهـــا يف كل الـبالد العــربـيــة
واإلسالمية ،من املمالك العربية إىل
بالد الــدكتـاتـوريــات (البحــرين،
سـوريـا األسـد ،بـاكـستـان بـرويـز
مشـرف) ،فالدكـتاتوريـون وامللوك
يـشريون إىل اإلسالمـيني ويقـولـون
انهم سيكونون أسوأ منا.
ويف الـوقت نفسه ،فـإن اإلسالميني
املعتــدلني يقـولـون ان اسـتمـرار
احلكومات بـالضغط عليهم سيؤدي
اىل أن حيل حمـلهــم اإلسالمـيــــون
املتطرفون ،و هذا يعين (أننا ان مل
حنــصل علـــى الـــدميقـــراطـيـــة
فـستواجه احلكـومات لعبـة انبعاث
اجلمـاعـات املـتطـرفـة) ،هـذا مـا
يـصرح به مصطفى خليفي احملرر
الــسيــاسي جلـريــدة (التجـديـد)
املغربية.
و مبعنـى مقـارب ،يقـول الدكـتور
بهجت قرني من اجلامعة األمريكية
يف مصـر ( :منـذ أحـداث 11سـتمرب،
أصبحت حـركة االخـوان أقل اغرا ًء
من اجلهـاد ،فــاجليل اجلـديـد أقل
تـركيـزا على الـشؤون احمللـية ،انه
يـتطلع إىل عامل ما وراء مـصر بغية
نيل موقع أوسع لدى املسلمني).
هل تـقدم مـصر واملـغرب منـوذج ًا
منطياً؟
ليـس من الـصعب أن جنـد فـروقـا
كثـرية بيـنهمـا ،فــاألوىل هي مهـد
احلركـة القومية ،والثـانية ملكية،
 ..األوىل تعد مـوطن العـواطف اليت
أهلبـت العامل العـربي واألخـرى بلد
حمـــافــظ راكــــد .و لكــن اإلسالم
الــسـيــاسـي يف هــذيـن الـبلــديـن
املخـتلفني جـدًا يعيـد نفـسه يف كل
أرجاء العامل اإلسالمي.
وخبنـق املعارضة العلمـانية ،تركت
األنـظمـة الــشمــوليـة الـسـاحـة
الــسـيــاسـيــة أمـــام اإلسالمـيـني،
اجلماعة الوحيدة اليت هلا أتباع.
أن بـامكـاننـا اآلن أن نقـول  :مـا مل
ط اإلسالميـون املعتـدلـون آذانـ ًا
يعـ َ
صـاغية فـإن املواطنني الـساخطني
سيتحـولون إىل مـنظمـات العنف إذ
يرسل الـعراق وأفغـانسـتان رسـالة
قـوية للـمجتمع اإلسالمي املعـاصر،
لتجنيد أتباع أكثر.
و هكــذا ،ال يتـغري شـيء يف العــامل
اإلسالمي أبدا.
إشارة من حمرر اجمللة
مقاالت هـذا امللف ليست عن الدين،
بل عن االستخدام السياسي للدين.
إنهـا مبجملها حماولة ملعرفة ملاذا بدا
وكأ َّن العامل الـذي يقطنه املـسلمون
اصبح يف صراع اآلن مع العامل الذي
يـسكـنه غري املـسلـمني .إن اإلسالم
كإميان ليس مـوضع إجابة عن هذا
الـســؤال ،لكـن مفــردات التــاريخ
والسـوسيـولوجـيا وعلـم السيـاسة
تش ّك ُل دون شك جزءا من اإلجابة.

