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  : مقدمة

لقد كانت أحداث احلادي عشر من سبتمرب 
إىل درجة أيقن معها الناس , من الضخامة واخلطورة

العاديون، فضالً عن املراقبني واملثقفني، منذ اللحظات 
 كان عليه قبل ذلك األوىل بأن العامل لن يعود أبداً إىل ما

 األحداث املتتالية تترى وتتابع توما لبث, الثالثاء الرهيب
يف زوايا األرض األربعة حىت اليوم، وهي تربهن على 
صدق هذه النبوءة اليت كان من السهل إطالقها حينذاك، 
ولكن رابع املستحيالت كان يتمثل يف استقراء تفاصيلها 

   ).1(عاءوتداعياا الشمولية على البشرية مج

وبغض النظر عن كثريٍ من املالبسات 
والتفاصيل، فقد شاءت األقدار أن نكون حنن العرب 

بل وجتمعاتنا يف , واملسلمني، وتكون بالدنا وجمتمعاتنا
العامل أمجع على خط التماس األول مع األحداث 
وتداعياا، سياسياً وعسكرياً وثقافياً واقتصادياً وأمنياً 

طريقة مشولية مل تعد تنفع معها حماوالت واجتماعياً، ب
التجاهل أو التغافل أو ادعاء احلياد بأي شكلٍ من 

وهكذا، وجدنا أنفسنا فجأةً يف قلب .. األشكال
األحداث على كوكب األرض، وأصبحنا يف بؤرة 
صراعٍ عامليٍ يعبر أصدق تعبري عن األزمة البشرية 

ها يف هذا الشاملة اليت كانت تتراكم أسباا ومالحم
العصر عند مجيع الشعوب واحلضارات بأشكال خمتلفة 
وألسباب متفاوتة، رغم كل اإلجنازات احلضارية اليت 

  .)2(مألت األمساع واألبصار يف العقود القليلة املاضية

ولئن كان البعض يرى يف األحداث اليت 
جمرد دليلٍ آخر على , تتابعت منذ تاريخ تلك األحداث

سياسية يغرق فيها الغرب عموماً أزمة أخالقية و
والواليات املتحدة على وجه اخلصوص، خاصةً فيما 

يتعلق بالعالقات الدولية ومبصداقية املبادئ املعلنة يف 
الغرب، إال أن رؤيةً أكثر مشوليةً وموضوعيةً ميكن أن 
تؤكد أن األزمة الراهنة هي يف حقيقتها ليست سوى 

 إنسانية عامة، سامهت يف الوصول التجلّي الواضح ألزمة
إليها أطراف عديدة، كان لكلٍ منها نصيب مقدر يف 
إشعال فتيلها املباشر، وهو فتيلٌ كان جاهزاً لالشتعال، 
وكان ينتظر فقط شرارةً من أي مكان لكي يفجر 

  . الوضع العاملي احملتقن بطريقة أو بأخرى

وقادة , من هنا، كان من الواجب على املثقفني
الفكرعلى وجه اخلصوص أن تكون معاجلام الرأي و

ومقاربام لفهم األزمة والتعامل معها على هذا املستوى 
من البحث والتحليل، بدالً من الغرق يف تفاصيل 
األحداث والوقائع واألمساء،واالنطالق من ردود األفعال 
العاطفية أو األيديولوجية، واالكتفاء باإلشارة بأصابع 

ام إىل حضارةمعينة؛ كاحلضارة الغربية أو احلضارة اال 
العربية اإلسالمية، أو إىل دولة معينة كالواليات املتحدة 
أو أفغانستان، أو إىل شخصٍ حمدد كأسامة بن الدن أو 

ذلك أن األزمة هي حبق أكرب من كل .. جورج بوش
هذه اجلهات ومن كل هؤالء األشخاص، وهي أعمق 

 من خالل آليات االام من أن تفهم ويتم التعامل معها
والقذف والتشنيع املتبادلة، ومن خالل التركيز على 
اكتشاف املؤامرات واملؤامرات املضادة، وأخرياً من 
خالل جتييش العواطف ورفع الشعارات وإصدار 
ّمتّ ويتم البيانات والتصرحيات امللتهبة، وهي كلها آليات 

لفة يف استخدامها إىل درجات متفاوتة وبأساليب خمت
  . الشرق والغرب على حد سواء

إن هذا الطرح ال يهدف بطبيعة احلال إىل نفي 
ويف مقدمتها , وجود املصاحل اخلاصة لدول العامل املختلفة

الواليات املتحدة وغريها من الدول الكربى، وال إىل 
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رفض حقيقة قيام العالقات الدولية على تلك املصاحل يف 
نب السياسية واالقتصادية هذا العصر، خاصةً يف اجلوا

كما أنه ال يعين إنكار وجود املخططات . للحياة البشرية
واالستراتيجيات اليت دف لتحقيق تلك املصاحل عرب 
آليات سياسية وعسكرية وثقافية متنوعة؛ ولكن البحث 
يف األزمة الراهنة على املستوى الذي حناول اإلشارة إليه 

 سياقٍ أكرب يتمثل هنا يهدف إىل وضع هذه القضايا يف
يف عملية التدافع احلضاري العاملي الكربى، كما يهدف 
على وجه التحديد إىل التركيز على اجلوانب الثقافية 
والفكرية اليت نؤمن بأا احملرك واملوجه احلقيقي 
لألحداث إىل درجة كبرية؛ فلقد بات واضحاً ومتفقاً 

ضى، إال أن عليه أن األحداث أصابت العامل كلّه بالفو
 – أي األحداث –الصراحة تقتضي التأكيد على أا 

أنتجت يف العامل العريب واإلسالمي أقداراً مقدرة من 
االرتباك والضياع والفوضى العارمة ليس فقط على 
الصعيدين السياسي واألمين، وإمنا أيضاً على الصعيد 

بل إن رؤيةً . الفكري والثقايف على وجه اخلصوص
ارمةً لردود األفعال يف بالدنا وجمتمعاتنا رمبا حتليليةً ص

تؤكد أن هذه األحداث أظهرت حقيقةً حجم االهتراء 
والتآكل يف عمق نسيجنا الثقايف والفكري،وبالتايل يف 

السياسية : جممل اجلوانب األخرى من ذلك النسيج
  . واالجتماعية واالقتصادية

لقد أظهرت األحداث أول ما أظهرت حجم 
التضارب يف آراء وحتليالت ومواقف التناقض و

السياسيني واملثقفني واإلعالميني ورجال الدين، ممن كان 
. يفترض فيهم أن يكونوا قادة الرأي العام وموجهيه

وبناًء على هذه املقدمة عمت البلبلة والفوضى يف أوساط 
اجلماهري اليت مل تعد ترى وتسمع موقفاً منهجياً حيمل 

والواضح , فاق على قواسم مشتركةاحلد األدىن من االت
أن املشكلة األساسية اليت تسببت يف إحداث تلك 

الفوضى تتمثل يف أن أغلب املواقف والتحليالت اليت 
صدرت عن قادة الرأي العام العريب واإلسالمي كانت 

 تنطلق من رد الفعل السياسي واألمين، كما أا لوال تزا
ملني، سواء كانت تستصحب فقط عامالً واحد أو عا

كان يف جمال حتليل احلدث، أو جمال طرح وسائل 
  . وأساليب التعامل معه

إن أحداثاً حبجم ما جرى يف احلادي عشر من 
 مشولية فهم إال من خالل رؤيةسبتمرب ال ميكن أن ت
تزاوج يف آلياا بني القراءة الفلسفية والشرعية من 

لعلوم جانب والقراءة العلمية التخصصية يف حقل ا
رؤية تستصحب , االجتماعية بالذات من جانبٍ آخر

من جهة،  معطيات الواقع ومتعلقات التاريخ
وخصوصيات احمللّة املعينة ومالبسات الواقع العاملي من 

من هنا يبدو واضحاً أن إخراج هذه الرؤية . جهة ثانية
مجاعي / علمي / بشكل تفصيلي حيتاج إىل جهد ثقايف 

ء أن يكون هذا التقرير خطوةً هامةً على مقدر يأمل املر
  .طريق حتقيقه

   

  كيف يفهم البشر ما جيري يف هذا العامل؟

ختتلف الطرق اليت يفهم البشر من خالهلا 
األحداث اليت جتري من حوهلم باختالف اخللفيات 
, الثقافية والفكرية للمجموعات البشرية صاحبة العالقة

 حتت واحدة من ولكن مجيع هذه الطرق ميكن أن توضع
فإما أن تكون طريقة الفهم جزئيةً؛ . خانتني رئيستني

مبعىن أا تركّز يف حماولتها لفهم احلدث على عاملٍ 
واحد يكون هو حمور رؤيتها وحتليلها، كأن تركّز على 
دور الفرد يف صناعة احلدث وتنسى دور املؤسسات، 

د وتنسى معه املناخ الثقايف العام الذي كان وراء وجو
أو تركّز على الواقع احمللي وتنسى ارتباطه . ذلك الفرد
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وتأثره بالواقع العاملي وتأثريه فيه، أو تركّز على اجلانب 
السياسي من احلدث وتغفل جوانبه الفكرية واالقتصادية 

  . واالجتماعية وهكذا

ولقد رأينا مجيعاً على سبيل املثال، وكما 
حياولون فهم ذكرنا يف املقدمة، كيف كان الكثريون 

األحداث من خالل التركيز على شخص واحد؛ مثل 
أسامة بن الدن أو املال عمر أو الظواهري من جانب، أو 
الرئيس األمريكي جورج بوش أو نائبه ديك تشيين أو 
وزير دفاعه دونالد رامسفيلد أو غريه من الشخصيات 

وذلك بدعوى أن هذا أو ذاك كان هو , من جانب آخر
 وبأنه الشخص الذي يقف خلفها بشكلٍ حمرك األحداث

بعيداً عن إدراك الصورة الكربى السياسية , حمدد
  .والثقافية اليت تؤثر يف هؤالء األشخاص وتتأثر م مجيعاً

ويغلب على طريقة الفهم اجلزئية هذه أن 
 الفعل السريع والالإرادي جتاه حدث تنطلق من عقلية رد

خاصةً حني يكون يف معني أو فعلٍ صادرٍ عن اآلخرين، 
, احلدث شبهةُ تأثريٍ على مصري اإلنسان بشكلٍ أو بآخر

األمر الذي ينطبق إىل درجة كبرية على ما جرى يف 
العامل العريب واإلسالمي مع أحداث سبتمرب وبعدها؛ 
ففي مثل هذه اللحظات احلساسة، يصبح صعباً على 
ة الكثريين امتالك القدرة على رؤية األبعاد الشمولي

للحدث من ناحية فهمه وقراءته، ويصبح أصعب عليهم 
أيضاً التعامل معه من خالل رؤيتهم الفلسفية الشمولية 

وكلما كان احلدث يشكل يف نظر اإلنسان .. للحياة
ازداد جلوءه إىل الوحشي يف , ديداً لوجوده أو هلويته

غريزته للدفاع عن نفسه، وضاقت الفرصة أمام عقله 
عملية حسابات معقدة لألرباح وفكره إلجراء 

ظناً منه حتت ضغط تلك الغريزة وإحلاحها .. واخلسائر
أن هذا األمر يتطلب وقتاً ويسترتف جهداً قد تضيع 

  . معهما فرصة الدفاع عن ذلك الوجود

واملشكلة يف هذه النظرة تتمثل يف أا ختلطُ 
إىل درجة كبرية بني مصري الفرد ووجوده ومصري 

والشعوب واحلضارات؛ فإذا قبلنا أن ووجود الدول 
ذلك التحليل ميكن أن ينطبق أحياناً على األفراد، خاصةً 
ممن ال ميتلكون أصالً املقومات العقلية والفكرية الالزمة 

إال أن قيمته تنخفض متاماً , إلجراء تلك احلسابات
عندما يصبح األمر متعلقاً باحلديث عن مصائر الدول 

أبعاد الزمان واملكان واإلمكان والشعوب واحلضارات؛ ف
تصبح هنا خمتلفةً إىل درجة كبرية يفقد معها التشبيه كلّ 
معانيه، ويصبح سذاجةً ال تليق بأي نظرة علمية حتترم 

  . نفسها يف قليلٍ أو كثري

أما الطريقة األخرى لفهم األحداث فإا 
تتمثل يف أن تكون طريقةً مشوليةً، مبعىن أا حتاول قدر 

مكان أخذ مجيع العوامل اليت ذكرناها سابقاً، مثل اإل
األفراد واملؤسسات والثقافة والتاريخ بعني االعتبار أثناء 

وفوق هذا، فإن هذه . قراءة احلدث وحماولة فهمه
الطريقة حتاول أن تعطي كل عاملٍ من العوامل الوزن 
الذي يستحقه يف التحليل، ألن تلك العوامل تلعب 

ني كل حدث وآخر، وال ميكن النظر إليها أدواراً خمتلفة ب
ويف مقدار تأثريها يف , دوماً كعوامل ثابتة يف أوزاا

  . احلدث وتداعياته

أما األهم من هذا كله، فهو أن هذه الطريقة 
 عند تعاملها "احلصار"تعمل على اخلروج من أسر عقلية 

 ألا تدرك أن األمر يتعلق مبصري أمة تشكّل ؛مع احلدث
س عديد البشرية، ال ميكن إبادا عسكرياً بقنبلة من خم

وأن األمر بات يتعلق حبضارة , هنا وصاروخٍ من هناك
وهوية ضربت جذورها يف أعماق التاريخ، مث استوت 
على سوقها، وبدأت تنشر أغصاا يف اجتاه آفاق 
املستقبل، حبيث مل يعد من املمكن إلغاؤها جبرة قلمٍ أياً 

وأياً كان صاحبه؛ ألن وجودها وبقاءها كان القلم 
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واستمرارها أصبح مرتبطاً ببقاء التجربة اإلنسانية على 
هذه األرض، وصار يتجاوز مبراحل إرادات املخاليق من 

  . البشر يف كل زمان ومكان

 مها املدخالن -بتلخيصٍ سريعٍ-هذان إذاً 
ولكننا قبل الدخول يف . املختلفان لفهم األحداث

ريد أن نسلط الضوء بشكلٍ أوضح على التفاصيل ن
وتتعلق . جزئية وردت اإلشارة إليها يف الكالم أعاله

هذه اجلزئية بضرورة التفريق دائماً بني حماولة فهم 
ذلك , احلدث، وبني احلكم عليه واختاذ موقف معني منه

أننا حنن العرب واملسلمني كثرياً ما خنلط بني األمرين، 
عني، حىت نقفز منذ اللحظات فما أن يواجهنا حدثٌ م

األوىل إىل احلكم عليه بالصواب واخلطأ واخلري والشر 
واحلالل واحلرام، بل ونوزع أصحاب العالقة به مباشرة 

وذلك قبل دراسة مجيع أبعاده وعناصره , بني اجلنة والنار
  . بشكل شامل

 إن فهم احلدث كما هو عليه بشكل جمرد
تاج إىل نوعٍ من الصرب ومشويل عمليةٌ عقليةٌ صعبةٌ حت

والتجرد، ألا حتمل يف طياا حماولةً الستيعاب مجلة من 
املعلومات واملواقف واحلقائق واملعتقدات واآلراء اليت 

واليت رمبا ال تنسجم يف قليلٍ أو .. تتعلق بالطرف اآلخر
, كثري مع معتقدات اإلنسان الذي حياول فهم احلدث

لصعب على اإلنسان العريب وعلى سبيل املثال، فإن من ا
واملسلم، وخاصةً ذاك الذي يرى نفسه ملتزماً، أن 
يصرب على رؤية حتاول أن تفهم وجهات النظر املختلفة 
املوجودة يف الغرب، ويف أمريكا بالذات، جتاه أحداث 
سبتمرب، وجتاه اإلسالم والثقافة العربية، وجتاه العرب 

قٍ بني أمريكا أو أن يقبل احلديث عن فر.. واملسلمني
 إال كوما ذل.. السياسة وأمريكا الثقافة والعلوم واتمع

ألن هذا اإلنسان، يف األغلب، ينظر إىل الغرب وإىل 
أمريكا من مدخل التقومي األخالقي، أو من مدخل 

التصنيف الديين الذي يقسم الناس إىل مسلمني وغري 
مث إنه صار ينظر إىل . مسلمني، قبل أحداث سبتمرب

ريكا على وجه التحديد، بعد تلك األحداث، من باب أم
رد الفعل الغاضب على سياسات اإلدارة األمريكية هنا 

وبشكلٍ فيه تعميم قاطع وحاسم اليدرك .. وهناك
مفاصل االلتقاء والتفارق بني الفعل السياسي والفعل 

وخيلط بني التفكري على املدى القصري , احلضاري
  .. اتيجي على املدى الطويلوالتفكري السنين االستر

أولسنا على احلق؟ أوليسوا "إن هذه هي عقلية 
اليت رفض الرسول الكرمي أن جيعلها " على الباطل ؟

 نطلق فهم الواقع ومنطلق صناعة القرار يف حلظاتم
حامسة من تاريخ اإلسالم، كتلك اللحظات احلساسة 
اليت سبقت عقد صلح احلديبية، أو غريها من املراحل 

  . املوجودة يف ذلك التاريخ

إن هذه األحكام العامة والتصنيفات املُطلقة 
اجلاهزة يف عقولنا عن اموعات البشرية تقف عائقاً يف 
وجه حماوالتنا لفهم التصرفات املعينة اليت تصدر عن 
تلك اموعات، ويف وجه عملية البحث عن رد الفعل 

سها ألن تلك التصنيفات يف أسا, املناسب عليها
تصنيفات جمردةٌ نظريةٌ جاءت ا الشريعة لتصف أمناطاً 

أما ترتيلُ تلك األحكام والتصنيفات , من الفعل البشري
على أعيان الناس فمسألةٌ أخرى حتتاج إىل الكثري من 
الدراسة والفهم والتروي، وال ميكن أبداً أن تكون هي 

ال يف اخلطوة األوىل ال يف فهمنا لآلخرين من بين البشر و
  . تعاملنا معهم

وإذا كان االستعجال يف احلكم على األحداث 
والبشر قبل فهم ما جيري مقبوالً من عامة الناس، فإنه ال 

 مقبوالً من قادة الرأي والفكر على وجه نيكو
اخلصوص، ألن املفروض يف هؤالء أن يكونوا أقدر على 
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امتالك مقدمات هذه املمارسة، مث ألن دورهم األساسي 
 اتمع يتمثل يف نشر ذلك الوعي الشمويل على يف

  . الدوام

فإذا اتفقنا اآلن، وبعد هذا العرض، إىل 
ضرورة الفصل بني فهم احلدث بشكلٍ عميقٍ وشامل 
من ناحية، وبني البحث عن موقف منه من ناحية ثانية، 
فإن من املمكن لنا أن نبدأ يف الصفحات التالية يف عرض 

حلادي عشر من سبتمرب نرجو أن مدخلٍ لفهم أحداث ا
تكون فيه درجةٌ من الشمولية اليت تساعد على قراءة 
األحداث قراءةً أقرب إىل الدقة، وتساعد بالتايل على 

  .اختاذ مواقف نفسية وفكرية وعملية أقرب إىل الصواب

  حماولة مشولية لفهم أحداث احلادي عشر من سبتمرب
: السؤالن هذا إليس من قبيل املبالغة القول 

كان وال " ملاذا حصلت أحداث احلادي عشر من سبتمرب؟"
يزال السؤال األكرب الذي يشغل شرائح عديدة من 
البشر، من رجل الشارع العادي البسيط يف مشرق 
األرض ومغرا، إىل صانع القرار السياسي والعسكري، 
مروراً باآلالف من املثقفني واملؤرخني والباحثني 

من هنا، كان طبيعياً أن جيد اإلنسان . )3(واإلعالميني
العديد من اإلجابات اليت تتنوع ليس فقط بدرجة تنوع 
اخللفيات الثقافية والفكرية ملن يعطي اإلجابات، وإمنا 
أيضاً تبعاً حلجم املعلومات املتوافر عندهم، ولطبيعة 
األهداف والتوجهات املوجودة لديهم واليت حتكم طرق 

  .تفكريهم إىل حد كبري

وإذا كان من اخلطأ املنهجي االدعاء بأن أحداً 
امتلك القدرة علىاالطالع على كل تلك اإلجابات، إال 
أن الشيء املعروف من خالل متابعة املنابر اإلعالمية 
والثقافية األساسية يف الشرق والغرب، هو أن الغالبية 
العظمى من اإلجابات بدأت حماولتها يف احلصول على 

ل البحث يف التفاصيل؛ ففي حني قزم اإلجابة من خال
البعض مستوى البحث إىل درجة حصر خلفيات مثل 
هذه احلادثة الكونية يف شخصٍ مثل أسامة بن الدن أو 
جمموعة مثل القاعدة، أطلق آخرون العنان ملخيالم 
 راوحوقاموا برسم سيناريوهات تآمرية يف غاية التعقيد، ت

دث من احلكومة األمريكية فيها املسئول املباشر عن احل
 مروراً باجلماعات اليمينية ،نفسها إىل املوساد اإلسرائيلي

األمريكية املتطرفة والصرب ومهريب املخدرات 
  . الكولومبيني

وعلى مدى شهرين أو ثالثة، غرق العامل 
 ، واملعلومات،بأمجعه وسط طوفان من األمساء، واألرقام

 واألدلة ،األدلة و، والقرائن، والوثائق،والروايات
املضادة؛ ففي حني انشغلت احلكومة األمريكية يف إثبات 

بن الدن والقاعدة عن احلدث منذ اللحظة امسئولية 
األوىل بكل طريقة ممكنة، انشغل الكثريون يف العاملني 
العريب واإلسالمي، يف دراسة مسارات الطائرات 
 املختطفة، ويف التدقيق يف أمساء لوائح ركاا، ويف
البحث عن التسجيالت الصوتية لصناديقها السوداء، 
ويف نقضِ األدلة املقدمة من جانب احلكومة األمريكية، 
وباختصار يف تتبع الروايات والتفسريات العديدة اليت 
تتناقض مع الرواية الرمسية األمريكية بأي شكلٍ من 

  .  وعلى أي درجة من الدرجات،األشكال

إىل التوضيح بأن ورغم ذلك، فإنين أسارع 
هذا املقام ليس مقام رفض أو قبول أيٍ من تلك 
النظريات أو التفسريات أو التفاصيل؛ فالشيء الوحيد 
املؤكد هو أن األحداث حصلت، وعلى مرأى ومسمع 
, من العامل أمجع، وأن بشراً من البشر كانوا وراءها

ولكن ظروف األحداث وطبيعتها تؤكد أا ستبقى إىل 
 واحدةً من تلك األحداث الغامضة يف تاريخ زمنٍ طويل
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البشرية، من حيث تفاصيلها الدقيقة املفتوحة على مجيع 
  . االحتماالت

ن هذا اخلطاب موجه إومع هذا، وحيث 
بالدرجة األوىل لإلنسان العريب واملسلم، فإن من 
الضرورة مبكان القول بأن لدي قناعةً شخصية بأنّ بعض 

القةٌ بعملية احلادي عشر من العرب واملسلمني هلم ع
فبغض النظر عن بعض , من األشكال سبتمرب بشكلٍ

املتحدة، وبغض النظر عن  األدلة اليت قدمتها الواليات
حقيقة االعترافات املباشرة  قوة تلك األدلة وضعفها،وعن

وغري املباشرة اليت صدرت ليس فقط من خالل 
هلا على التسجيالت املشهورة، وإمنا أيضاً جرى تداو

شكل تصرحيات وخطب ورسائل وحوارات يف بعض 
 وسائل اإلعالم وعلى صفحات االنترنت؛ أقول بغض
النظر عن هذا كله، ولو اعتربنا أنه ال قيمة له على 
اإلطالق، فإنه يكفينا اليقني بأن أشخاصاً عديدين من 
العرب واملسلمني كانوا يتمنون لو أم هم الذين قاموا 

فينا العلم بأن مجاعات كثرية يف العاملني ويك, بالعملية
العريب واإلسالمي كانت تتمىن لو أا كانت تقف 
خلفها؛ فهذه حقائق معروفة ومشهورة متّ اإلعالن عنها 
بشكل أو بآخر من خالل التأييد املطلق هلا على مستوى 

من هنا، فإننا سننطلق يف . الشكل واملضمون والنتائج
 أي من نقطة وجود الرغبة، حتليلنا من هذه النقطة،

ورمبا الرغبة العارمة، للقيام مبثل ذلك العمل، هنا أو 
هناك يف أحناء العامل العريب واإلسالمي؛ فوجود تلك 
الرغبة حبد ذاا هو الدليل الذي يكفينا لإلشارة إىل 

  . وجود األزمة اليت سنتحدث عنها يف الصفحات القادمة

 منذ اللحظة ورغم هذا، فإن املهم يف األمر
األوىل هو التفريق بني الفعل املباشر وبني املسئولية عن 

وهو املستوى , األحداث يف مستواها احلضاري الشمويل
ماهي : الذي سنحاول من خالله اإلجابة على سؤال

الظروف والعوامل احلضارية الكربى اليت قادت البشرية 
مجعاء إىل أن تواجه احلادي عشر من سبتمرب ؟؟ وحىت 
نجيب على هذا السؤال بشكل أقرب إىل الصحة فإن 
اخلطوة األوىل تتمثل يف النظر إىل ما جرى مبجمله يف 
إطارٍ أوسع من إطار تفصيالت دقيقة أشرنا إليها، ألن 
حماولة فهم األحداث من خالل الغرق يف هذه 
التفصيالت املتضاربة واليت ختتلط فيها احلقيقة باخليال 

مر يف غاية الصعوبة إذا كان اإلنسان إىل درجة كبرية، أ
جاداً يف حماولته تلك، بعيداً عن رد الفعل العاطفي 

  . املباشر

ملاذا حيب العرب واملسلمون التفاصيل 
  الغريبة؟

إن الغرق يف التفاصيل الدقيقة لألحداث ميكن 
أن يوهم أصحابه أحياناً بأن ذلك الغرق ميثل قمة اجلهد 

 وأنّ التركيز على تلك على طريق معرفة احلقائق،
التفاصيل واجلري وراءها يف كل اجتاه هو غاية املُنتهى يف 
املتابعة املنهجية لألحداث؛ من هنا تتكاثر يف واقعنا 
العريب واإلسالمي تلك الظواهر العجيبة املتمثّلة يف مجعِ 
ونشرِ الشاذّ والغريب من تفاصيل القصص والوقائع 

عر أحياناً أن كثرياً من ن املرء يشإحىت , واملعلومات
خاصةً يف مثل هذه -العرب واملسلمني يدخلون 

 يف منافسات كثرياً ما تكون شرسةً حول -األحداث
إثبات من ميلك أكرب جمموعة من التفاصيل، وخباصة منها 

  . تلك التفاصيل الغريبة وغري املشهورة

وكم كانت املشاهد معربةً عند وجودي يف 
د حصول األحداث بفترة، وأنا أشاهد البالد العربية بع

املعارف واألصدقاء واألهل يقدمون يل املعلومة تلو 
ذلك النوع من  املعلومة والوثيقة تلو الوثيقة، من

التفاصيل اليت كانت تبدو بدون اية، وإن كان واضحاً 
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فيها بطبيعة احلال االنتقائية يف االختيار؛ ألنه رغم وجود 
 تصب يف خانة حتميل بعض عشرات التفاصيل اليت

العرب واملسلمني املسئولية املباشرة عن هجمات 
سبتمرب، يف وسائل اإلعالم واالتصال احمللية والعاملية من 

نترنت وغريها، إال أن عشرات إصحف وجرائد و
التفاصيل اليت كانت تقدم إيلّ كانت من ذلك النوع 

 عريب الذي يصب يف خانة نفي تلك املسئولية عن أي
ومسلم، وحتميلها بدالً من ذلك لعشرات األطراف 

  . األخرى

ولقد كانت املفارقة الكربى تتمثل يف عدم 
انتباه هؤالء للتناقض بني املعلومات اليت كان كلٌ منها 
يهدف إىل حتميل فريقٍ معني املسئولية، األمر الذي 

ولكن هذا مل يكن , يشكّك يف صحة باقي املعلومات
 ألن اإلنسان العريب واملسلم كان مربجماً على مهماً أبداً

ومل يكن مهموماً بالبحث عن , موقف عاطفي مسبق
الرؤية املوضوعية الشاملة بقدر اهتمامه بالبحث عن 
شواهد وأدلة تربر أمام نفسه وأمام اآلخرين ذلك 

  . املوقف العاطفي

إن التفاصيل واملعلومات اجلزئية تصبح سبباً 
ذا مل توضع ضمن إطارٍ منهجيٍ أكرب لتشويش الرؤية إ

 مث حتليلها والربط بينها ،يعمل على غربلة تلك املعلومات
وفق رؤية مشولية معينة أرجو أن جيد القاريء منوذجاً 

وإن هذا التركيز املبالغ فيه , عنها يف الصفحات القادمة
على التفاصيل، يف مقابل الزهد الشديد يف البحث عن 

ة، يدلّ على سوء فهم لكيفية االستفادة الرؤية الشمولي
من املعلومات يف هذا العصر الذي يوصف بأنه عصر 

  . املعلومات

وإنين ألرجو أن يدرك العرب واملسلمون، 
وعلى وجه اخلصوص منهم املثقفون واإلعالميون 

 القرار هذه احلقيقة، وأن ال يقعوا يف فخ اعنوص
الكربى؛ ألن االختزال والتبسيط ملثل هذه القضية 

املواقف والقرارات الفكرية والثقافية والسياسية اليت 
تنطلق من قراءة التفاصيل مباشرةً، قبل وضعها يف سياقٍ 
حضاريٍ أكثر مشوالً، هو كما ذكرنا ممارسةٌ خاطئةٌ 

يغلب عليها أن تؤدي إىل سلسلة من , سننياً واستراتيجياً
ل؛ من هنا األخطاء األخرى على كل صعيد ويف كل جما

تأيت هذه الرؤية، حماولةً رفع مستوى البحث يف القضية 
من مستوى التفاصيل إىل املستوى احلضاري الشامل، 
حىت إذا ما أصبحت الصورة واضحةً على هذا املستوى، 
يصبح ممكناً ملن أراد العودة إىل التفاصيل والعمل على 

  . فرزها وترتيبها مث فهمها بشكلٍ أفضل بكثري

هم من ذلك، فهو أن هذه الرؤية ميكن أما األ
أن تبين لنا مجيعاً، على مستوى األفراد واجلماعات 
واملنظمات بل واحلكومات، بعض مواقع وجماالت العمل 

ولقد آن األوان يف , الفعلي املطلوب يف املراحل القادمة
هذه األمة للخروج من عقلية التبسيط واالختزال 

-ولئن قُلنا , التعامل معهواالستعجال يف فهم العامل و
 إن ظروف ما قبل احلادي عشر من سبتمرب -جتاوزاً

كانت تتسامح مع وجود تلك العقلية بشكل أو بآخر، 
فإن متغريات ما بعد احلادي عشر من سبتمرب مل تعد يف 
وارد ذلك التسامح على اإلطالق؛ بل إن تلك األحداث 

ملسألة على رمبا كانت مفصالً مصريياً فيما يتعلق ذه ا
وجه التحديد، فإما أن يتجاوز العرب واملسلمون 
تدرجيياً تلك العقلية، ويف مقدمة صفوفهم أصحاب 
 حضارية الرأي والقرار، أو حيكموا على أنفسهم بدورة

  . أخرى من اهلزمية على كل صعيد
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النظر إىل أحداث سبتمرب من خالل دورات 
  التدافع والتداول احلضاري

ننا سنحاول النظر إىل األحداث ذكرنا أعاله أ
من خالل إطارٍ يتجاوز الغرق يف التفاصيل الدقيقة 

وهلذا فإننا سننظر إليها من خالل ما . ألحداث سبتمرب
ميكن أن نسميه بدورات التدافع والتداول احلضاري بني 

وسنبدأ هذه احملاولة بتعريف ما . احلضارات واألمم
ضاري، وذلك  والتداول احلعنقصده بدورات التداف

بغرض إزالة اللبس الذي ميكن أن حيصل بني استخدامنا 
وبني مصطلح " التدافع والتداول احلضاري"ملصطلح 

 الذي متّ استدعاؤه يف الشرق .)4("صراع احلضارات"
والغرب لرؤية األحداث من خالله عند كثريٍ من الناس؛ 
فنحن هنا نستخدم مصطلحي التدافع والتداول لإلشارة 

ارٍ كبري حيكم العالقات البشرية بني الشعوب، قد إىل إط
حيمل على بعض مستوياته ويف بعض جماالته شيئاً من 
الصراع، ولكنه حيمل أيضاً دالالت كربى على أطياف 
واسعة من التعاون والتالقي والتفاعل والتالقح والتأثري 
 اإلجيايب املتبادل بني الشعوب اليت تنطلق من هويات

؛ ذلك أن العالقات بني الشعوب ال حضارية متنوعة
ميكن هلا أن تنحصر دوماً يف مسألة الصراع؛ هكذا 
تؤكد لنا شهادة التاريخ من ناحية، وهكذا تؤكد لنا 

اليت تشكل مقصداً من مقاصد الوجود " لتعارفوا"حقيقة 
" عدد"وإذا كان البعض يتذكر على الدوام , البشري

 فإن عليه حىت احلروب اليت جرت يف تاريخ البشرية،
" عدد"ميتلك الرؤية الصحيحة أن يتذكر باملقابل 

السنوات والعقود اليت مرت على البشرية دون حروب، 
وشعوا تتعامل مع بعضها اآلخر ثقافياً وجتارياً 

تتعلم من جتارا املختلفة، , واقتصادياً وفنياً وأدبياً وعلمياً
، وتتعرف، وتقيم العالقات املختلفة، وتتزاوج، وتسافر

وتنقل اخلربات واملعارف واألفكار من جانب إىل آخر 

؛ وهي سنوات وعقود ينتج ةعلى هذه األرض الواسع
عن جتميعها قرونٌ من التاريخ البشري ال ميكن أن تقارن 

  .بفترات احلروب والصراعات

إن الصراع جزٌء من احلياة البشرية، ليس يف 
رق يف هذا شك؛ وهذا الكالم ال يهدف إىل الغ

طوباويات يفقد اإلنسان معها القدرة على التوازن بني 
كما " جزءاً"ولكن ذلك الصراع يبقى , املثال والواقع

وليس هو يف أي , أبلغ تعبري" جزء"تعبر عنه هذه كلمة 
, الوجود اإلنساين" حمور"احلياة البشرية وال " كل"حال 

 وإن هذا األمر لَيظهر كما ذكرنا ليس فقط من خالل
قراءة متوازنة للتاريخ البشري، وإمنا أيضاً من اليقني مبا 

هو غايةٌ أساسية من غايات " التعارف"ذكرناه من أن 
وجود اإلنسان على هذه األرض، وأن هذه الغاية 
مزروعةٌ يف أعماق الفطرة اإلنسانية بشكلٍ يتجاوز قدرة 

  . أحد على تغيريها بشكل جذري وائي وكامل

ويه قد يصيب هذه الفطرة صحيح أن التش
بسببٍ من بعض األطماع والشهوات اليت تتلبس بشرائح 

قد يكون يف " الصراع"وصحيح أن , معينة من البشر
ولكن , كثريٍ من األحيان النتيجة الطبيعية لذلك التشويه

هذا ال يعين أبداً أن نتعسف يف قراءة التاريخ ويف فهم 
قدراً حمتوماً " الصراع "الفطرة البشرية، وأن جنعل بالتايل

يصبغ ذلك التاريخ و تلك الفطرة على الدوام؛ فالتحليل 
هنا إذاً هو يف إطار رؤية أحداث احلادي عشر من 
سبتمرب وتداعياا التالية على أا مرحلة مفصليةٌ يف 
االنتقال بني دورتني أو مرحلتني من دورات ومراحل 

قافيني أو بني التدافع والتداول احلضاري بني فضائني ث
 هو الفضاء الثقايف -حضارتني إن صح التعبري، األول

/ اإلسالمي، أو ما يسمى باحلضارة العربية / العريب 
/  هو الفضاء الثقايف األمريكي -اإلسالمية، والثاين

الغريب، أو ما يسمى باحلضارة الغربية؛ أي أن هذه 
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 دورة حضارية الرؤية تعترب أننا اآلن يف مرحلة انتقالية من
إىل دورة حضارية أخرى يف إطار عملية التدافع 
والتداول احلضاري تلك، واملطلوب حىت نتقن التعامل 
مع الدورة القادمة، هو أن نفهم طبيعة وأبعاد الدورة 
املاضية على الشكل املطلوب؛ فماذا جند إذا نظرنا إىل 

بلغت كلٍ من الفضائني الثقافيني يف املرحلة املاضية اليت 
  قمتها مع احلادي عشر من سبتمرب؟

احلضارة (مالمح الفضاء الثقايف الغريب 
  يف الدورة احلضارية السابقة) الغربية

إننا جند يف الفضاء الثقايف الغريب، وخاصة 
األمريكي، أنه وصل إىل ذروة عالية من ذُرى التمكّن 

فمع تتايل اإلجنازات العلمية على كل . على هذه األرض
ومع انتعاش االقتصاد، ومع سقوط النظريات صعيد، 

املنافسة وسقوط تطبيقاا العملية بشكلٍ أو بآخر، ومع 
انفجار ثورة االتصاالت واملعلومات وسقوط مجيع أنواع 

وعلى -بلغت احلضارة الغربية .. احلواجز واحلدود
 درجةً من التمكّن اإلنساين -رأسها الواليات املتحدة

 هذه األرض مل يسبق هلا مثيل بأي املادي والفعلي على
وبدأت هذه احلضارة تشعر يف .. مقياسٍ من املقاييس

 "تعميم"أعماق أهلها، وإن بدرجات متفاوتة، بإمكانية 
.. مالحمها الذاتية وقوانينها اخلاصة على العامل أمجع

وصار التعامل مع هذا الشعور والقدرة على التحكم به، 
 على الشعوب "طغيان"حبيث ال يصبح مصدر 

واحلضارات األخرى، قضيةً نسبيةً يتراوح تقديرها بني 
  .. شرحية وأخرى من أبناء تلك احلضارة

ولكن األزمة األخرى اليت تصاعدت تدرجيياً 
كانت تكمن يف التشويه أو اإللغاء الذي حلق بالوحي 
كمصدرٍ للمعرفة البشرية ميارس دوره املطلوب على 

 النشاط والفعل "دة توجيهإعا" و"توجيه"الدوام يف 

البشريني باستمرار يف وجهة حتقيق قيم احلق والعدل 
  .. واخلري واحلرية واجلمال يف صورها الشاملة

 وبسببٍ من ذلك التشويه أو اإللغاء، فَقَد
 بشكل كلي أو "التمكّن"الوحي قدرته على توجيه 

جزئي يف احلضارة الغربية ويف مقدمتها احلضارة 
 يصبح عامالً من عوامل وجود "الطغيان"وبدأ األمريكية، 

ألن من سنن الوجود البشري أن وجود .. تلك احلضارة
إقام الصالة وإيتاء الزكاة "الوحي مع التمكن يؤدي إىل 
أي إىل تأكيد حتقيق .. "واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

بينما يؤدي حصول التمكن بعيداً عن .. تلك القيم
 إىل ظهور الطغيان بصورة من توجيه الوحي دوماً

الصور، خاصةً عند الشرائح اليت يصبح اجلشع وتصبح 
املطامع والشهوات والقوة والنفوذ واملصاحل حموراً أساسياً 

وغين عن القول أن .. )5( من حماور وجودها يف احلياة
تلك الشرائح توجد بشكل كبري يف مراكز القوى 

كثر بكثري من غريها االقتصادية والصناعية والسياسية أ
  .. من قطاعات اتمع األخرى

ن هذه الشرائح ومراكز القوى أوحيث 
تتحكم إىل درجة كبرية يف صناعة القرار يف الغرب، 
حبكم طبيعة املنظومة السياسية وتداخلها املعقّد مع 

 "الطغيان"املنظومة االقتصادية والصناعية، فقد صار ذلك 
اعدة يف شكل سياسات يعبر عن نفسه بصورة متص
 شيئاً فشيئاً على "تضغط"خارجية وعاملية أصبحت 

احلضارات والشعوب األخرى بشكل مستمرٍ 
  .. ومتصاعد

 مل "الطغيان"واملشكلة يف األمر هي أن ذلك 
يبد لشعوب احلضارة الغربية على الدوام على أنه طغيان، 
بنفس الدرجة اليت كان يبدو فيها للشعوب األخرى من 

اخلارجية على -ذلك أن كثرياً من السياسات .. ارجاخل
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 واليت كانت تدخل يف إطار الطغيان -وجه اخلصوص
على الشعوب النامية، كانت تقدم للشعوب الغربية على 
أا سياسات البدمنهالتأمني املصاحل القومية االستراتيجية 

السياسة  جمايل لدول احلضارة الغربية،خاصةًيف
 احلقيقة أن هذا كان صحيحاً إىل درجةٍٍٍو.. واالقتصاد

كبرية إذا نظرنا إليه من وجهة نظر صانع القرار الغريب 
واألمريكي، ولكن املأساة كانت تتمثل يف افتقاد 
احلضارة الغربية القدرة على احلفاظ على التوازنات 
األخالقية يف حلظات التضارب بني تلك املصاحل 

الشعوب غري الغربية االستراتيجية وبني مصري ووجود 
وما أكثر ما كانت تتكرر تلك .. بشكل عام

  ..اللحظات

وبسبب جمموعة من العوامل املعروفة، 
اإلسالمية يف مقدمة / أصبحت شعوب احلضارة العربية

الشعوب النامية اليت تشعر ذا الضغط املتزايد أكثر من 
 وما رافقها ،ومع ثورة االتصاالت واملعلومات.. غريها
عاوى العوملة االقتصادية والثقافية من جهة، ومع من د

التطورات السياسية واالقتصادية اليت جرت يف السنوات 
األخرية يف البالد العربية واإلسالمية من جهة أخرى، 

 بالضغط يف تلك البالد إىل درجة "الشعور"تصاعد ذلك 
كانت تفرز دوماً انفجارات صغرية هنا وهناك، ولكنها 

 للمراقب اخلبري أن هذا الضغط كله البد كانت توحي
  ..أن يتمخض عن انفجارٍ كبري

صحيح أن جزءاً كبرياً من األزمات اليت متسك 
خبناق تلك البالد يعود إىل أسباب وعوامل ذاتية 

وأن هذا الضغط الذي نتحدث عنه ليس .. وداخلية
العامل الوحيد يف معادلة األزمات تلك، ولكن الزاوية 

اليت حناول النظر من خالهلا، تفرض علينا الشمولية 
تسليط الضوء على هذا العامل يف هذا املقام، متاماً كما 
سنقوم بتسليط الضوء على تلك العوامل الذاتية 

ألن األمر يف النهاية .. والداخلية يف مقام احلديث عنها
يتعلق مبسئولية مشتركة بني احلضارات عن األزمات، 

ية، وبطريقة ال ميكن معها الفصل احمللية منها والعامل
بشكل كامل بني األسباب الذاتية أو اخلارجية لتلك 

وإمنا املهم يف القضية هو تقدير النسب .. األزمات
  ..بشكلٍ دقيق، وحتمل املسئولية بشكلٍ مشترك

احلضارة (مالمح الفضاء الثقايف العريب واإلسالمي 
  سابقةيف الدورة احلضارية ال) العربية اإلسالمية

ويف مقابل تلك الصورة، وعلى الضفة 
األخرى من ر احلضارة اإلنسانية، كانت األزمات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية تتراكم باضطراد عند 
شعوب احلضارة العربية واإلسالمية خالل الدورة 
احلضارية املاضية، إىل درجة باتت تعبر فيها بقوة عن 

اب اإلنسان العريب واملسلم  الذي أص"العجز"مستوى 
يف تلك الدورة، وهو عجز بلغ قمته يف نفس اللحظة 
التارخيية اليت بلغ فيها اإلنسان الغريب قمة متكّنه من 

  .. األرض

ولئن كان هذا العجز متعلقاً ظاهرياً بالسياسة 
واالقتصاد واالجتماع، إال أنه يف حقيقته كان يعرب عن 

الذي بدأ يصيبه من تلك  الفكري والثقايف "العجز"
اللحظة اليت حتدثنا عنها سابقاً، واليت متثلت يف تضاؤل 
 ،قدرة املسلم على التلقّي من الكتاب اهلادي املسطور
.. وعلى احلركة الواعية يف أرجاء الكون املُسخر املنظور

وحنن وإن كنا نجمل احلديث عن العرب وفيهم غري 
 ينبع من إمياننا العميق املسلمني يف هذا املقام، فألن هذا

املبين على االستقراء، بأن اجلزء األكرب من شخصية 
هؤالء إمنا ينبع أصالً من اهلوية احلضارية التارخيية العربية 

  .. 1اإلسالمية للمنطقة ويصب فيها/ 
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وتبعاً هلذا الشعور العميق بالعجز، بدأ هذا 
ليس فقط على صعيد .. اإلنسان يتخبط يف كل اجتاه

لبحث عن وسائل يتجاوز ا عجزه ويعاجل مشكالته، ا
وإمنا أيضاً على صعيد فهمه ألسباب تلك املشكالت 

وبدالً من أن يعكف على ذاته .. وجذورها احلقيقية
ليبحث عن أسباب وجذور مشكالته يف داخله قبل أي 

تطبيقاً هلدي الوحي الذي كان يدفع .. شيء آخر
ة عرب شعارهم األول األنبياء دوماً إىل تلك املمارس

إين "واملتكرر يف مواجهة األزمات من خالل مقولة 
بدالً من ذلك، ركّز ذلك اإلنسان بصره .. "ظلمت نفسي
.. وعلى وجه التحديد حنو اآلخر أياً كان.. حنو اخلارج

وتعددت بالتايل عنده .. يبحث فيه عن أسباب أزماته
مات مستويات ودوائر اللّوم على أسباب تلك األز

  .. بشكلٍ يتناسب طرداً مع طبيعة كل أزمة

حىت إن من املمكن لنا التأكيد أن متوالية اللوم 
هذه كانت وال تزال تسري على الشكل التايل عند كثريٍ 

ويغلب أن تبدأ املتوالية بِلَومِ .. من العرب واملسلمني
فإذا مل تكن املشكلة فيمن رباه .. اآلباء واألجداد

وإذا مل تكن .. احمليط املباشر من حولهوأنشأه، فهي يف 
املشكلة يف ذلك احمليط، فهي يف اجلماعات واملذاهب 

وإذا مل تكن املشكلة يف تلك .. والفرق األخرى
اجلماعات واملذاهب والفرق فهي يف اتمع بشكل 

وإذا مل تكن املشكلة يف اتمع، فهي يف احلاكم .. عام
ملشكلة يف احلاكم وإذا مل تكن ا.. والنظام السياسي

والنظام السياسي فهي يف الغرب الصلييب ويف الصهيونية 
وإذا مل تكن املشكلة يف هذا .. العاملية ويف االستعمار

كله فهي يف اخلونة ويف أذناب الغرب من املنافقني 
وباختصار، فاملشكلة هي يف كل .. املأجورين العمالء

شيٍء آخر يقع خارج نطاق تلك الذات العربية 
  .. واإلسالمية، وخارج إطار مسئوليتها املباشرة

 وحيث إن هذا اإلنسان يشعر بأنه حمكوم
بشكلٍ أو آخر بالعالقة مع الوحي، فإنه يبدأ يف 
استحضار ذلك الوحي انتقائياً، وخيتار منه ما يوافق 

مث .. ذلك الفهم الذي حيصر اللوم يف اخلارج ويف اآلخر
ؤية ذلك الوحي الكلية يعمل شيئاً فشيئاً على تقطيع ر

وجتزيئها وتوظيف ما ينتقيه من تلك األجزاء يف سبيل 
وحبيث .. تأكيد متوالية اللوم اخلارجية اليت حتدثنا عنها

 غةفرم ينحصر مثل هذا اإلنسان يف النهاية يف حلقة
ومرعبة من العجز الذي جيري تربير مشروعيته بالوحي، 

تضيع معه .. جز الحقوالذي ال ينتج عنه بالتايل إال ع
أي قدرة على الفعل البشري اإلرادي الذي يعمل على 

  .. تغيري الواقع

 لكن أخطر ما يف األمر هو أن العجز شعور
وهو حني ال يعالَج عن طريق استعادة .. هائلٌ مدمر

اإلميان بالقدرة على الفعل الذايت، فإن ايته تكون دوماً 
ار إما أن يكون ذاتياً مقصوراً وهذا االنتح.. إىل االنتحار

علي وعلى "على النفس، أو يكون انفجارياً على قاعدة 
 املعروفة، وبشكلٍ يعبر بقسوة عن ذلك الشوق "أعدائي

الكامن يف األعماق للتغيري، واملتداخل مع شعورٍ فظيعٍ 
بالعجز عن أي طريقة أخرى من طرق التغيري، اللهم 

أي ..  يف إلغاء هذا الوجودفيما سوى التغيري الذي يتمثل
  .. عرب إاء وجودك ووجود اآلخر كلياً

وحنن حني نتحدث عن العجز، فإننا نقصد 
وهو .. على وجه التحديد العجز عن الفعل احلضاري

الفعل املطلوب للتعامل مع التحديات املوجودة يف العامل 
املعاصر على مستوى الشعوب واحلضارات، بل 

ية اإلعمار، واملطلوب لتكون واملطلوب ملمارسة عمل
احلضارة طرفاً فاعالً يف عمليات التدافع والتداول 

وليس احلديث عن العجز على .. احلضاري املستمرة
فهذا يدخل يف باب .. املستوى الفردي واملعيشي اليومي
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الروتني اإلنساين الفطري الذي يحرك الناس لتأمني احلياة 
  .. يف حدها األدىن

الفعل احلضاري الذي نتكلم عنه إن العجز عن 
 قنعه بأنه فرداإلنسان وي حاصرهو ذلك الشعور الذي ي

إنه شعور اإلنسان .. من أمة مهزومة جبميع املقاييس
الذي يتلفت من حوله فال يرى إال ما يصيبه باإلحباط 

من افتقاد احلرية .. على كل صعيد يف داخل أوطانه
ة واملسئولية وسيادة والكرامة واملشاركة والشفافي

القانون، إىل غياب التخطيط العلمي والتنمية احلقيقية 
واالزدهار، إىل طغيان اجلهل والفقر واملرض والفساد 

حىت إذا ما امتلك ذلك اإلنسان .. والزيف والنفاق
القدرة على النظر خارج إطار بلده وجمتمعه جتاه العامل، 

لتناحر ميأل أرجاء أَبصر واقع التجزئة والفرقة والغدر وا
أمته الكبرية، مث رأى قيود التبعية السياسية واالقتصادية 
والثقافية حتيط ا إحاطة السوار باملعصم من كل حدبٍ 

  .. وصوب

وهذا هو على وجه التحديد الشعور الذي ال 
 و ،ينفع يف ختفيف حدته ال الثّراء على املستوى الفردي

 ألنه شعور أعمق ..ال الرفاهية على املستوى الشخصي
بكثري يف وجدان اإلنسان العريب واملسلم، من أن تفلح 

ذلك أن .. يف معاجلته مظاهر االكتفاء اليومي املباشرة
مثل هذه املظاهر رمبا تفيد يف تغطية بعض احلاجات 
املادية عند ذلك اإلنسان، بل ورمبا تعمل على تغييب 

عض احلاجات النفسية والفكرية احلساسة األخرى لب
الوقت، ولكنها ال ميكن أن تنفع على املدى الطويل يف 
تلبية متطلبات تلك احلاجات النفسية والفكرية اليت 

  .. تتعلق بقيمة اإلنسان احلقيقية يف احلياة

ورمبا تكون األحداث األخرية خري شاهد على 
أن وجود مشاعر العجز عند من ميتلكون شيئاً من 

ون عامالً أساسياً على مقومات الثروة الشخصية رمبا يك
أن يأيت انفجارهم أقوى يف صخبه وضجيجه من انفجار 

ألن تلك الثروة يف ذاا ال تصبح .. العاجزين الفقراء
ذات قيمة على اإلطالق يف باب تلبية احلاجات النفسية 
والفكرية، وإمنا تصبح فقط وسيلةً للتعبري عن العجز 

  .. بشكلٍ أعلى صوتاً وأكثر ضوضاًء

حقيقة االجتماع البشري تؤكد أن اإلنسان إن 
يستمد جزءاً كبرياً من شعوره بقيمته الذاتية يف احلياة من 

.. خالل إحساسه بقيمة هويته احلضارية يف هذا العامل
ومن خالل إحساسه باملكانة اليت تكون لألمة اليت ينتمي 

وكثرياً ما تظهر الوقائع .. إليها بني األمم والشعوب
رس الضعيف من أبناء األمة اليت تشعر بالقوة كيف يما

واالنتصار ممارسات املنتصرين أمام أبناء الشعوب 
األخرى، وكيف ميارس القوي من أبناء األمة اليت تشعر 
باهلزمية ممارسات املهزومني أمام اآلخرين، وخاصة أمام 

  .. املنتصرين واألقوياء

وحني يشعر اإلنسان أن قيمة هويته احلضارية 
وأن مكانة األمة واحلضارة اليت .. تآكل بشكلٍ كبريت

 "اإلجناز"وأن .. ينتمي إليها تتدهور بصورة متواصلة
املنتظر من تلك اهلوية ومن هذه األمة يكاد يكون 

بينما الشعوب واألمم واحلضارات األخرى .. معدوماً
فإنه يفقد .. تتسابق صعداً على طريق التدافع احلضاري

 الذاتية، ويفقد القدرة على إدراك الكمون الشعور بقيمته
إىل .. املوجود يف هويته احلضارية، ويفقد الثقة بأمته

وصوالً .. درجة جتعله يغرق يف مشاعر العجز احلضاري
  .. إىل االنتحار أو االنفجار

  معانيه ودالالته: االنفجار الكبري 

وهذا هو إىل درجة كبرية ما حصل قبل 
 يف الفضاء الثقايف العريب احلادي عشر من سبتمرب
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حني وصل الشعور بذلك العجز إىل قمته .. اإلسالمي
ودفع شرحيةً من شرائح العرب واملسلمني إىل .. القصوى

االنفجار بتلك الطريقة اليت متثلت يف عمليات احلادي 
  .. عشر من سبتمرب

 وكما ذكرنا سابقاً، فإن جمرد شعور أعداد
 بأم يتمنون لو كانوا ومجاعات من العرب واملسلمني

هم الذين قاموا بتلك العمليات، وإن جمرد إقرار الكثريين 
لتلك العمليات وما ترتب عليها من خسائر، يكفينا 

.. للحديث عن عالقة العرب واملسلمني بأحداث سبتمرب
  .. بغض النظر عمن فعل العملية على وجه التحديد

صحوباً  م"التمكّن"فنحن إذا نظرنا إىل مؤشر 
،ورأينا كيف كان يتصاعد يف احلضارة "الطغيان"بـ 

مصحوباً بـ "الضغط"الغربية، ورأينا كذلك مؤشر
عن الفعل احلضاري، وكيف كان يتصاعد يف "العجز"

احلضارة العربية واإلسالمية، مث فكّرنا يف النتيجة املمكنة 
للعالقة بني احلضارتني، يف عاملٍ ازداد قرباً واحتكاكاً إىل 

فإننا سنتمكن من فهم كيفية حصول هذا .. رجة كبريةد
وإن نظرةً من تلك الزاوية لَتؤكّد أن كل . نفجارالا

العوامل والعناصر واملكونات كانت جاهزةً حلصول 
ومل يكن متبقياً سوى البحث .. نفجار من اجلهتنياال

  ..عن شرارة أياً كانت حلصوله

شر من هنا، ميكن القول إن عمليات احلادي ع
من سبتمرب كانت تعبرياً عن أزمة كربى يف احلضارة 
الغربية األمريكية من جهة، ويف احلضارة العربية اإلسالمية 
من جهة ثانية، ويف طبيعة العالقة بينهما على وجه 

وإن من .. قبل أن تكون أي شيء آخر.. التحديد
الضروري النظر إليها وفهمها على هذا الشكل إذا أراد 

سلمون من طرف، وإذا أراد أهل الغرب العرب وامل
والواليات املتحدة على وجه اخلصوص، من طرف آخر، 

  .. التعامل معها على الوجه السليم

فقبل أن تكون هذه العملية عمليةً إرهابيةً أو 
عملية انتقام أو عمليةً بطوليةً كما يعتقد البعض 

ر فإا تعبري عن تبلو.. ويسميها يف الشرق أو يف الغرب
وتعبري عن وصول األزمة .. أزمة إنسانية حضارية شاملة

يف كلٍ من احلضارتني على وجه اخلصوص إىل قمتها 
ومل .. وهلذا فإا ال تتعلق بطرف دون آخر.. الكربى

ولن تقتصر نتائجها .. حتدث بسبب حضارة دون أخرى
  .. ومستتبعاا على مكان دون آخر يف هذا العامل

حماولة فهم األحداث، مث التعامل وهلذا، فإن 
معها، من خالل إلقاء التبعة حصرياً على حضارة من 

بينما .. احلضارتني، لن يؤدي إال إىل املزيد من األزمات
ميكن لألحداث أن تصبح، إذا متّ النظر إليها من تلك 
الزاوية، فرصةً حقيقيةً نادرة لتجاوز املأزق احلضاري 

ته يف سبتمربالعاملي الذي وصل إىل قم. .  

ملاذا حناول : مستتبعات االنفجار الكبري يف أمريكا
  فهمها وكيف نفهمها؟

لقد حتدثنا يف مقدمة هذا الفصل عن ضرورة 
امتالك القدرة على فهم األحداث بشكل موضوعي 
. ومتجرد بعيداً عن االنفعال والعاطفة وردود األفعال
ننا وانطالقاً من تلك املوضوعية وذلك التجرد، فإ

سنحاول فيما يلي أن نفهم كيف أثّرت أحداث احلادي 
عشر من سبتمرب يف العقلية الغربية واألمريكية على وجه 

وحناول أن نتفهم اخللفية اليت صدرت عنها .. التحديد
ردود األفعال، سواء كان هذا على املستوى الرمسي أو 

  .املستوى الشعيب

نتبه وأرجو مرةً أخرى من القاريء الكرمي أن ي
 كيف تشكّل رد الفعل، وبني "يتفهم"إىل الفرق بني أن 

ذلك أن أحداً ال ..  على رد الفعل ذاك"يوافق"أن 
يستطيع أن يطلب منه املوافقة الكاملة على رد فعلٍ 
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تشكّل من خالل منظومة حضارية أخرى هلا رؤيتها 
متاماً كما ال .. ومقاييسها وأهدافها ومصاحلها املعينة

 الكاملة على رد "املوافقة"ن نتوقع من األمريكان جيب أ
الفعل العريب واملسلم، الذي ينبع أيضاً من حضارة 
أخرى هلا أيضاً رؤيتها ومقاييسها وأهدافها ومصاحلها 

 كيف "يتفهموا"وإمنا املطلوب أيضاً منهم هو أن .. املعينة
وإذا حصل هذا .. تشكّل رد فعل العرب واملسلمني

اجلانبني، فإنه يشكّل القناة الوحيدة اليت  من "التفهم"
ميكن من خالهلا حماولة الوصول إىل التفاهم والتعايش 

.. املشترك على هذه األرض اليت لن تضيق باحلضارتني
وإن كان لكلٍ منهما خصوصيةٌ ومقاييس ختتلف عن 

   ).6(األخرى

ورمبا تكون هذه مناسبةً لنؤكد أن هذا البحث 
فوجود حضارات .. فيها صبيصدر عن الواقعية وي

.. خمتلفة هلا مصاحل ومقاييس وأهداف خمتلفة أمر طبيعي
وهلذا أصالً جاء الوحي .. بل هو سنةٌ من سنن الوجود

 ليكون هدفاً من أهداف الوجود "التعارف"مبصطلح 
اإلنساين املشترك،وإال لفقد املصطلح معىن وجوده ابتداًء 

 عن إمكانية وجود وقد حتدثنا سابقاً.. منذ البداية
الصراع بني احلضارات،وكيف أن هذا اليعين بالضرورة 

رغم هذا، فإن . أن يكون الصراع حمور العالقات بينها
الوسيلة األوىل واألكثر أمهيةً وفعالية لتجاوز الصراع، 
وتأكيد التعارف، مع احلفاظ على اخلصوصيات، تتمثل 

 مستمر وعميق  لآلخر بشكل"التفهم"يف حماولة 
بعيداً عن التعميمات واملطلقات السلبية اليت .. وشامل

  .. تسد مجيع أبواب التعاون بني احلضارات وشعوا

ولكن األمر الذي جيب أن يكون واضحاً 
للقارىء هنا هو أن احلديث عن تعاون احلضارات 
وتعارفها ال يعين القفز فوق املظامل اليت تعرض ويتعرض 

م من الشعوب واألقوام، هلا العرب واملسلمون وغريه

وال فوق احلقوق الطبيعية هلم كبشر هلم كرامتهم على 
فعلى العكس من .. هذه األرض مثل غريهم من البشر

ذلك، إننا نقصد من هذا الكالم أن حماولة التفهم تلك، 
عندما تأيت بشكلٍ موضوعيٍ وشامل، ميكن أن تكون 

عاجلة تلك وسيلةً أكثر فعاليةً للمطالبة بتلك احلقوق ومل
املظامل، ولكن الفرق الكبري هو أن هذه املطالبة واملعاجلة 
تأخذ وجهها اإلنساين احلضاري األكثر فعاليةً على 
املدى االستراتيجي إذا وضعناها يف إطار عملية التعاون 

بدالً من أن تأيت عشوائيةً .. والتعارف اإلنساين الكربى
 وتوحي خطأً فوضويةً انفجاريةً تغرق يف أمواج العنف،

تلك .. بأا دف إىل استئصال اآلخرين بشكل كلّي
 حناول تفهم مستتبعات "ملاذا"إذاً هي اإلجابة على سؤال 

فكيف نفهم ما حدث يف أمريكا بعد احلادي . االنفجار
  عشر من سبتمرب؟

إن من املمكن القول، مع شيٍء من التجاوز، أن 
أ ما فينا حنن أحداث سبتمرب كانت تعبرياً عن ظهور أسو

وبصورة أثّرت يف .. العرب واملسلمني بشكلٍ عاملي كوينّ
الغرب، ويف الواليات املتحدة على وجه اخلصوص، 

  .وأبرزت أسوأ ما يف تلك احلضارة

وحنن حني نتحدث عن ظهور أسوأ ما يف 
العرب واملسلمني بشكلٍ كوينّ فألن مالمح هذا األمر 

انت موجودةً كانت موجودةً قبل ذلك، ولكنها ك
فالعجز الذي حتدثنا عنه .. بشكل مصغر حملياً هنا وهناك

 أمين "انفجار"سابقاً كان دائماً يعبر عن نفسه يف صورة 
ولكن الفارق هذه املرة هو .. أو سياسي أو عسكري أو

فإنه أىب .. أن الشعور بالعجز عندما بلغ ذروته القصوى
ن نفسه بشكل إال أن خيرج على مجيع احلدود، ويعبر ع

انفجارٍ كوين مأل أمساع البشرية وأبصارها يف كل 
  .. مكان
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العوامل اليت لعبت دوراً يف تشكيل رد الفعل 
  األمريكي

حىت نفهم ما حدث يف أمريكا على وجه 
التحديد، على إثر احلادي عشر من سبتمرب، فإن من 
الواجب علينا أن نقسم احلديث حبيث حناول اإلجابة 

كيف فهم اإلنسان : األساسية التاليةعلى األسئلة 
األمريكي الرسالة اليت متثّلت يف عمليات احلادي عشر 
من سبتمرب؟ وكيف كان رد فعل هذا اإلنسان؟ وما هي 
اخللفية الثقافية التارخيية اليت أنتجت رد الفعل ذاك؟ مث 
ملاذا جاء رد فعل احلكومة األمريكية بالشكل الذي رآه 

 ما هي العالقة بني رد الفعل الشعيب، ورد العامل؟ وأخرياً
  الفعل احلكومي الرمسي؟

  طبيعة الرسالة اليت تكمن يف عمليات سبتمرب. 1

إن من املمكن القول دون اخلوف من الوقوع 
يف املبالغة، أن عمليات سبتمرب كانت رسالةً يف غاية 
القوة والوضوح، صدرت بشكلٍ أو آخر عن العرب 

إىل أعماق وجدان املواطن واملسلمني، وأَرسلت 
األمريكي العادي معاين وإشارات مل يسبق له أن رأى أو 
مسع مثلها من قبل، بل ومل يتخيل أن يستلم رسالةً مثلها 

  .. يف يومٍ من األيام

فألول مرة يف تاريخ العالقات بني احلضارة 
العربية واإلسالمية، وبني الواليات املتحدة األمريكية، 

 األمريكي العادي رسالةً تتحدث بلغة يستلم املواطن
التدمري الشامل، وتؤكد له أا تستهدف وجوده على 

وألول مرة يشهد التاريخ فيما حنسب .. مجيع املستويات
عمليةً ذا احلجم، كان الفظيع فيها أا مل تفرق يف 

 وال بني الرجل ،نتائجها املأساوية بني الصغري والكبري
 وال بني االقتصادي ،ين والعسكريواملرأة وال بني املد

ومل تفرق بني األمريكي األبيض واألسود .. والسياسي

 بل وحىت األمريكي العريب ،واآلسيوي واملكسيكي
.. واملسلم أو غريه من ذوي األصول واألعراق األخرى

 "األداة"لكن األفظع من ذلك أيضاً كان يتمثل يف أن 
 يف نفسها تتمثل اليت استخدمت فيها العملية كانت هي

وأيضاً من خمتلف األصول .. يف مئات املدنيني األبرياء
  .. واألعراق واجلنسيات

فرغم كل العمليات السابقة اليت كانت 
تستهدف املصاحل األمريكية يف أحناء العامل أو حىت يف 
أمريكا نفسها، أو كانت تستهدف األمريكان عسكريني 

 خيطر يف بال ومدنيني، يف خالل العقود املاضية، مل
اإلنسان األمريكي العادي من قريب أو بعيد أن من يقوم 

.. بتلك العمليات يستهدف كيانه ووجوده بشكلٍ كامل
بل كان يوجد دوماً إحساس بأن هناك تفسرياً آخر 
لتلك العمليات، رمبا يقبل به البعض، ورمبا يرفضه 
البعض اآلخر، ولكن أحداً مل يكن يفكر يف مسألة 

 حىت جاءت عمليات احلادي عشر "هداف الشاملاالست"
  .. من سبتمرب

 شعإنين أعرف أن من الصعب على من مل ي
يف أمريكا ويعرف ثقافتها، وعلى من مل يكن يف أمريكا 
يف حلظة احلدث على وجه التحديد، أن يدرك طبيعة 
املشاعر واألحاسيس اليت اجتاحت هذه البالد الواسعة 

، وأن يفهم ما نتحدث عنه حني من أقصاها إىل أقصاها
نتحدث عن شعور األمريكان بأن ما جرى كان 

ولكن هذه .. يستهدف جممل وجودهم يف هذا العامل
األوىل اليت جيب أن نعرفها ونفكر فيها  هي احلقيقة

بتجرد بقدر ما نستطيع، لكي نتمكن من فهم رد الفعل 
الذي حصل جتاه تلك األحداث يف الواليات املتحدة 

  .. كل صحيحبش
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اخللفية التارخيية الثقافية للمجتمع . 2
  األمريكي عن اإلسالم

أما احلقيقة الثانية اليت جيب أن نستحضرها 
وحنن حناول فهم املوقف األمريكي الشعيب بعد أحداث 

 ألا ؛سبتمرب فرمبا تكون أقرب إىل ذاكرة العريب واملسلم
ألمريكي تتمثل يف حالة اجلهل الكبري من قبل اإلنسان ا

فهذا اإلنسان ال . العادي باإلسالم واملسلمني قبل سبتمرب
يعرف الكثري عن باقي الشعوب واحلضارات أصالً، 
وذلك من واقع غرقه الكبري يف واقعه احمللّي املباشر من 
ناحية، ومن واقع شعوره الداخلي بالتفوق يف هذا العامل، 

اء حدود وبشكلٍ ال يشعر معه باحلاجة إىل النظر فيما ور
بالده وحضارته، اللهم إال يف وارد السياحة والبحث عن 

  .. املغامرة

وعندما يتعلق األمر باإلسالم على وجه 
اخلصوص، فإن القاصي والداين يعلمان أن ما يعرفه 
األمريكي عن اإلسالم، هو قليلٌ جداً أو معدوم، ويتأثر 
 إىل درجة كبرية ببعض التعميمات السلبية اليت توجد يف
 اإلعالم وصناعة السينما األمريكيتني، وهي تعميمات
تتراوح بني الصور الكاريكاتورية عن النفط واجلمال 
واحلرمي، وبني صورة اإلنسان اإلرهايب الغارق يف جلّة 
العنف حتقيقاً ألهداف غامضة، ال يفهمها األمريكي 
الذي ال ميلك وقتاً وال رغبةً ملتابعة مثل هذه القضايا 

ة يف نظره، وهو اإلنسان الذي حياول دائماً جتنب املعقد
التعقيد يف حياته اليومية اليت يحب أن تكون مليئةً 

  .. بالبساطة والسهولة قدر اإلمكان

معىن احلدث بالنسبة للمنظومة السياسية . 3
  والعسكرية واألمنية األمريكية

أما احلقيقة الثالثة اليت جيب أن نأخذها بعني 
ن حناول فهم رد الفعل األمريكي، وهي االعتبار وحن

فإا تتمثل يف معىن احلدث .. حقيقةٌ يف غاية األمهية
 وبالتايل للمنظومة العسكرية ،بالنسبة للنظام السياسي

فلقد كان واضحاً رغم كل . واألمنية املرتبطة ا
التحليالت والتأويالت أن اإلدارة األمريكية مبجملها 

مهب الريح، وأن جممل كانت أثناء اهلجمات يف 
مشروعية النظام السياسي األمريكي بكل أجهزته 
 السياسية واألمنية كانت يف تلك اللحظات على احملك

  .. كما مل تكن يوماً يف تاريخ أمريكا املعاصر

وإن أدىن معرفة بالطبيعة البشرية،وبطبيعة 
وتركيبة النظام السياسي يف أي مكان يف العامل ويف 

ى وجه اخلصوص، تؤكد أنه كان من أمريكا عل
املستحيل على رد الفعل الرمسي األويل أن يكون على 

ولنا أن نتخيل ما كان . غري ما رأيناه ورآه العامل أمجع
ميكن أن حيصل يف أمريكا بعد اهلجوم على نيويورك 
وواشنطن لو أن احلكومة األمريكية تعاملت مع املسألة 

رود على املستوى أمام الشعب األمريكي دوء وب
اإلعالمي، ولو أا استنكفت عن استخدام أقوى ما 

احلرب واحلرب املضادة "ميكن من ألفاظ وتعبريات 
، أَو لَو أن أياماً "..واالنتقام الشامل واإلبادة لألعداء

وأسابيع مضت على املستوى العملي دون أن تعلن 
ك يف اكتشاف كل ما يتعلق بتل" إجنازاا"اإلدارة عن 

اهلجمات من حيث طبيعتها وتفاصيلها واجلهة أو 
اجلهات اليت كانت وراءها، بغض النظر عن دقّة تلك 

  ..اإلجنازات

وبالتايل فإن أي خيارٍ آخر غري الذي حصل 
يف تلك الساعات العصيبة ويف األيام واألسابيع القليلة 
اليت تلَتها كان ميكن أن يؤدي إىل انفجارٍ سياسيٍ وأمينٍّ 

مل يكن ممكناً على اإلطالق السماح  يٍ هائلداخل
حبصوله، بعيداً عن كل االعتبارات األخالقية واملبدئية 



        محاولةٌ لرؤية شموليةمحاولةٌ لرؤية شموليةمحاولةٌ لرؤية شموليةمحاولةٌ لرؤية شمولية.. .. .. .. وائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدةوائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدةوائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدةوائل ميرزا                                       دورةٌ حضاريةٌ عالمية جديدة....دددد

 

 17 رة للدراسات السياسيةرة للدراسات السياسيةرة للدراسات السياسيةرة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                             مركز الحضاأمتي في العالم                                                             مركز الحضاأمتي في العالم                                                             مركز الحضاأمتي في العالم                                                             مركز الحضا

اليت ينطلق منها البعض ويتمىن لو أا كانت تؤخذ 
  .باالعتبار عند التعامل مع مثل هذه األحداث

لتذكري القاريء العريب  ومرةً أخرى نعود
 املوقف "فهم"ة واملسلم أن هذا الكالم يأيت ضمن حماول

وال يعين .. بصورة موضوعية ومن خالل معطيات الواقع
فهناك فرق . دعوةً له إلقرار ذلك املوقف مجلةً وتفصيالً

كما ذكرنا يف بداية هذا الكتاب بني فهم الواقع، وبني 
ولكن حصول ذلك الفهم هو . احلكم عليه والتعامل معه

 بشكل سليم على الدوام الشرط األول للتعامل مع الواقع
  .. وفعال

العالقة بني املوقفني الرمسي والشعيب . 4
  وكيف أثّر كل منهما يف اآلخر

لقد ذكرنا كيف قرأ األمريكي العادي الرسالة 
اليت كانت تكمن وراء عمليات سبتمرب على أا كانت 
رسالة تدمريٍ شامل تستهدف كيانه ووجوده على كل 

ر هذا املوقف يف وهلذا فقد كان طبيعياً أن يؤث. صعيد
املوقف الرمسي األمريكي إىل درجة كبرية، خاصة أن 
كثرياً من املسئولني الرمسيني إن مل يكونوا مجيعاً ، كانوا 

من هنا، وحبكم .. يشعرون بنفس تلك املشاعر أصالً
كون النظام السياسي ومن ورائه النظامني األمين 

فقد والعسكري يف موقع الدفاع عن الوجود األمريكي، 
استنفرت هذه املنظومات الثالثة بشكلٍ رمبا مل يسبق له 

  .. مثيل يف التاريخ املعاصر

وبعيداً عن كل املبالغات، فإن ما جرى يف 
احلادي عشر من سبتمرب مل خيطر يف بال أحد من 
املخططني ال السياسيني وال االستراتيجيني وال األمنيني 

نت هناك صحيح أنه كا.. وال العسكريني قبل حصوله
دائماً تقارير يف الواليات املتحدة عن االستعداد 
لسيناريوهات خمتلفة من أعمال العنف واإلرهاب، ولكن 

من الواضح اآلن أن تلك االستعدادات كان ميكن هلا أن 
تتعامل مع عمليات أقلّ بكثري مما حصل من حيث 
النوعية واحلجم، وأن التقارير اليت كانت تبالغ أحياناً يف 

 بعض السيناريوهات اخليالية كانت متأثرةً بعقلية عرض
اإلثارة اإلعالمية الطاغية يف أمريكا، أو أا كانت دف 
لتحقيق نوعٍ من الدعاية الداخلية الالزمة دوماً 

  .. للمنظومات السياسية واألمنية

وهلذا، كان وقع احلدث مهوالً حقاً وبكل ما 
وهلذا .. ماتتعنيه الكلمة من معىن على تلك املنظو

أيضاً، فإن رد فعلها عليه منذ حلظة وقوعه كان مصحوباً 
نه مل يكن من إوحيث .. بالتخبط إىل درجة كبرية

الواضح ألحد يف تلك املنظومات ما ينبغي فعله على 
 فقد كان اخليار االستراتيجي ؛وجه التحديد والتفصيل

الطبيعي يتمثل يف اللجوء إىل رفع سقف رد الفعل 
مياً وأمنياً وسياسياً وعسكرياً إىل أقصى ما ميكن إعال

لتأمني شيٍء من الردع من ناحية، ولطَمأنة .. بشكل عام
الشعب من ناحية ثانية، والستعادة شيٍء من املشروعية 

مث جيري بعد ذلك البحث يف تفاصيل .. من ناحية ثالثة
الوسائل واألساليب املمكنة الستيعاب احلدث والرد 

  .. عليه

كن الظاهر أن غموض احلدث كان كبرياً ول
فعالً إىل درجة بات من الواضح معها سريعاً أن مسألة 
التعامل معه ستطول، وأن نتائج التحقيق ستكون غري 

ولذلك جرى توسيع نطاق البحث .. مضمونة النتائج
.. والتحقيق واملتابعة حبيث صار يشمل العامل أمجع

رب، وأن هذه وهكذا بدأنا نسمع أن ما جيري هو ح
ويعرف كل .. احلرب ستكون شاملةً وطويلةً ومعقّدة

من يعلم شيئاً عن التفكري االستراتيجي أن جمرد وجود 
 كمحاور "شاملة وطويلة ومعقدة"هذه الكلمات الثالثة 

.. لصناعة السياسات، وأن اقتناع الشعب واملواطنني ا
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ه يعطي لصانع القرار السياسي من احلرية ويضع يف يدي
  .. من الصالحيات ماال ميكن أن يكون له حدود

وحنن هنا ال ننكر أن ما جرى يف نيويورك 
فقد اعترفنا .. وواشنطن ليست له أبعاد خارجية معينة

. من البداية أن احلدث عاملي وكوين ببعض املقاييس
ولكننا رغم ذلك ننطلق من القناعة بأن رد الفعل الرمسي 

رآه العامل أمجع، ألنه كان األمريكي جاء بالشكل الذي 
يرمي إىل حتقيق أهداف أخرى تتجاوز معرفة من كانوا 

  .. وراء تلك العمليات اإلرهابية ومعاقبتهم

فمن جهة، كان هناك هدف أساسي يتمثل 
.. يف تأجيل مرحلة احملاسبة على التقصري قدر اإلمكان

ذلك أن ما حصل يدلُّ أوالً وقبل كل شيء على وجود 
. أمين وسياسي داخليٍ أمريكي يستحق احملاسبةتقصريٍ 

صحيح أن املشاعر الوطنية املتدفقة بعد احلدث توجهت 
يف اجتاه تأكيد الوحدة الوطنية بني شرائح الشعب 
األمريكي وبني احلكومة، ويف اجتاه دعم احلكومة 

ولكن طبيعة الثقافة .. ملالحقة الفاعلني واالقتصاص منهم
التغاضي عن مثل ذلك التقصري األمريكية ال تسمح ب

الكبري، الذي كان سبباً من أسباب حصول ماحصل، 
ومهما تأخرت عملية احملاسبة فإا ستأيت يف مرحلة 

وهلذا فقد بات مطلوباً تأخري قدوم .. قادمة من املراحل
مرحلة احملسابات واملساءالت تلك قدر اإلمكان، عرب 

رب ستستمر التأكيد املستمر واملتواصل بأن هذه احل
األمر الذي ميكن أن يربر التغاضي مؤقتاً عن .. سنوات

احملاسبات اليت ال يليق احلديث عنها بينما البالد يف 
ولقد رأينا يف الشهور القليلة املاضية .. خضم حرب

كيف أن جلاناً للتحقيق شكّلت، وكيف صار هناك 
ن تنافس يف فترة من الفترات يف إلقاء التبعة على اآلخري

ولوال أن اإلدارة جنحت يف حتويل . بني األجهزة األمنية
األنظار الداخلية إىل موضوع العراق يف األشهر املاضية 

لرأينا تصاعداً يف عملية احملاسبة واملُساءلة، بل إن كثرياً 
من التحليالت تؤكد أن هذا التحويل حبد ذاته يهدف 

إىل أقصى فيما يهدف إىل تأجيل مرحلة احملاسبة احلقيقية 
  . حد ممكن

وكهدف آخر، فقد صار التعامل مع 
األحداث فرصةً يف حد ذاته لتحصيل مزيد من اإلنفاق 
األمين والعسكري على املستوى احلكومي، ولتضخيم 
ميزانيات األجهزة املتعلقة بتلك احلرب املعلنة على 

ذلك أن من املعروف .. اإلرهاب يف أصقاع العامل أمجع
الكتب اجلامعية األمريكية نفسها أن واملتداول يف 

احلكومة األمريكية هي أكرب جهاز بريوقراطي يف العامل، 
وأن من أخص خصائص الدوائر والوكاالت اليت تشكّل 
هذا اجلهاز، أن تتنافس دوماً يف سبيل احلصول على 
قطعة أكرب من كعكة امليزانية واإلنفاق احلكومي، حىت 

 املختلفة تستغل دوماً كل "أي الوزارات"ن اإلدارات إ
فرصة ممكنة يف الظروف العامة، ليس فقط للحفاظ على 
ميزانيتها، وإمنا أيضاً لزيادة تلك امليزانية بأكرب شكلٍ 

  .. ممكن

وإذا كان هذا يصدق على الوزارات األخرى، 
فإنه يصدق أكثر ما يصدق على وزارة الدفاع وعلى 

عاملة يف حقل اهليئات واألجهزة والوكاالت األخرى ال
السياسة اخلارجية والدفاعية بشكلٍ أو آخر، وهي يف 

ويوجد بطبيعة احلال يف . الواليات املتحدة بالعشرات
الكتب األكادميية األمريكية ويف كتب املؤرخني 
واحملققني الصحافيني األمريكيني مئات وآالف القصص 
 والوثائق والشهادات اليت تؤكد تلك احلقيقة إىل درجة

حت معها من البديهيات املعروفة يف احلياة السياسية أصب
والثقافية األمريكية، واليت جيري تدريسها حىت للطالب 

  ..يف اجلامعات
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ومن جهة ثالثة، فإن من املعروف أن التجلّي 
 "أي املؤسسة السياسية والعسكرية"السياسي والعسكري 

ألغلب احلضارات والدول على مر التاريخ، وخصوصاً 
صرنا الراهن، هو أسوأ جتليات أي حضارة يف ع

وكما يصدق هذا األمر على بقية الدول فإنه .. لألسف
فكل من . يصدق بدرجة كبرية على الواليات املتحدة

يعرف أمريكا يعرف أن األبعاد اإلنسانية احلقيقية 
للكمون احلضاري ألمريكا ال تتجلى يف مؤسساا 

  .. درجاتالسياسية والعسكرية إال يف أدىن ال

ذلك أن من طبيعة هذه املؤسسات أن يوجد 
 واليت تتمحور حياا ،فيها تلك النوعية املعينة من البشر

ويكون .. وطريقة تفكريها حول املصاحل والقوة والنفوذ
من النادر أن يوجد فيها أهل الرؤية اإلنسانية الراقية اليت 

د تستطيع جتاوز أطر األنانية الشخصية أو العرقية عن
فمثل هؤالء يوجدون يف .. صناعة السياسات واملواقف

أمريكا وبكثرة، ولكنك جتدهم يف املؤسسات األكادميية 
والثقافية والفكرية واألدبية والفنية، ويف تلك املؤسسات 
احلقوقية واالجتماعية اليت تدافع عن حقوق اإلنسان يف 
وجه التسلط والظلم والعوملة اجلائرة وطغيان االقتصاد 

  .. لعاملي اجلديد وأمثاهلاا

لكن األمر اإلضايف يف هذه النقطة يتمثل يف 
وجود العامل األيديولوجي الذي تصادف حضوره 

 فالعامل بأسره ؛بكثافة يف هذه اإلدارة األمريكية بالذات
داخل أمريكا وخارجها يتحدث عن تأثري ذلك العامل 
 من خالل قناعة كثريٍ من أعضاء اإلدارة األساسيني
بوجهات نظر اليمني األمريكي املتطرف إىل درجة أو 

وهو ميني وجد يف عمليات سبتمرب فرصةً جيب . أخرى
وهذا هو بالذات ما زاد يف .. ناستغالهلا بأقوى ما يكو

تأزمي وتعقيد كل ما حصل بعد تلك العمليات، إىل 
درجة تسمح باالعتقاد بأن رد الفعل األمريكي كان 

كلٍ أو بآخر لو أن إدارةً أخرى كانت سيكون خمتلفاً بش
  .. حتكم أمريكا يوم حصول تلك األحداث

وهكذا جند كيف لعبت هذه العوامل الثالثة 
الرغبة يف تأجيل مرحلة احملاسبات، والرغبة يف احلصول على "

املزيد من امليزانيات، وطغيان نفسية وعقلية املصاحل والقوة 
 دوراً كبرياً يف "يمينيةوالنفوذ املمزوجة باأليديولوجيا ال

صياغة موقف املؤسسة السياسية والعسكرية األمريكية، 
اليت عملت على تكبري القضية حبيث أصبح الرد عليها يف 
شكل حربٍ عاملية على اإلرهاب، وعملت على زيادة 
هيجان األمريكي العادي بأشكالٍ خمتلفة، رغم أنه 

ويالً يف إنسان متسامح يف الغالب وال حيب أن يعيش ط
خضم املشكالت، ويفضل العودة إىل حياته العادية لو 

ولكن تكبري املسألة بتلك الطريقة كانت . ترك لشأنه
أمراً ضرورياً من أجل أخذ مشروعية مل يسبق لتلك 
املؤسسة أن حصلت عليها مبثل هذا اإلمجاع إال يف 

  .. أوقات احلروب

 نعم، لقد كانت احلروب دوماً توفر غطاًء من
املشروعية ملمارسات ال ميكن القيام ا يف أوقات السلم 
للحكومة األمريكية، شأا يف ذلك شأن الكثري من 

غري أن املشكلة يف هذه . احلكومات األخرى يف العامل
احلالة تتمثل يف أن املؤسسة السياسية والعسكرية عملت 
على أخذ املشروعية ملمارسات سلبية مل يسبق هلا أن 

 إذ مل .. ذه الكثافة يف تاريخ الواليات املتحدةحصلت
يسبق للحكومة األمريكية يف تارخيها أن قامت مبثل هذه 

من قوانني "السياسات الغريبة داخلياً وخارجياً جمتمعةً 
املالحقة والتصنت بناًء على اخللفية العرقية، إىل رصد ميزانيات 

ني تتناقض  إىل صياغة قوان، إىل إنشاء حماكم عسكرية،خيالية
مع الدستور إىل املبالغة يف استعمال العنف العسكري واألمين 
 "يف أمريكا ويف مناطق خمتلفة من العامل وغري هذا من املمارسات

دون مساءلة ومتابعة قانونية وقضائية وتشريعية على 
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وحنن وإن كنا ال نريد استباق .. أكثر من مستوى
نظومة األمريكية األمور، إال أننا نؤكد على أن طبيعة امل

ال تسمح ببقاء مثل هذه األوضاع إىل فترة طويلة، 
وذلك بداللة كثري من الشواهد اليت تؤكد على هذا 
األمر يف التاريخ األمريكي ويف الثقافة األمريكية ويف 

  ..واقع أمريكا الراهن

  :خامتة

إن اهلدف األول واألخري من هذا التحليل، 
 أكرب سيجري تقدميها يف الذي ميثلُ جزءاً من رؤية

كتابٍ للمؤلف حتت الطبع، يتمثل يف حماولة متكني 
اإلنسان العريب واملسلم من رؤية األحداث بصورة 
تتجاوز ردود األفعال العاطفية اليت وضعت مسئولية 
األحداث مبجملها على الغرب وأمريكا على وجه 
اخلصوص، مث وضعت الغرب كله وأمريكا مبجملها يف 

مث راحت بعد ذلك تبحث عن موقف .. ةخانة واحد
من خالل الضجيج والصراخ والشكوى واالام 

ألن تلك الرؤية .. والبيانات واخلطب الرنانة العصماء
املختزلة ليست فقط مبسطةً بشكلٍ طفويل ال ميكن أن 
ينتج عنه فعلٌ بشري حقيقي، ولكن أيضاً ألا قبل ذلك 

فهي ال تنطلق .. ائدياًوبعده خاطئةٌ عقلياً ومنهجياً وعق
من الرؤية اإلسالمية احلضارية الشمولية اليت حتدثنا عنها 
من جهة، وهي ال تأخذ بعني االعتبار مجيع العوامل 
التارخيية واملعاصرة اليت سامهت يف صناعة أحداث 

وإن أي حديث عن املوقف .. سبتمرب من جهة ثانية
عاالً ما مل العملي املطلوب ال ميكن أن يكون جدياً أو ف

ينطلق من تلك الرؤية وما مل يأخذ يف اعتباره مجيع تلك 
  . العوامل

إن جزءاً كبرياً مما : وملزيد من التحديد نقول
حصل يف احلادي عشر من سبتمرب يتعلق بذلك الشعور 

 وهو ؛ يف ثقافتنا العربية واإلسالمية"العجز احلضاري"بـ 
 "الضغط"عجز نعترف أن سبباً من أسبابه يكمن يف 

احلضاري الغريب واألمريكي واملصحوب أحياناً مبمارسة 
، ولكن له أيضاً أسباباً أخرى ذاتية وداخلية "الطغيان"

تتعلق بالتكوين العقلي والفكري أوالً، مث تتعلق باألنظمة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت تنتج عن ذلك 

 يف مقدمة وإن معاجلة أسباب هذا العجز يأيت.. التكوين
األولويات حني نتكلم عن املوقف العملي من أحداث 

ألن تلك املعاجلة هي وحدها اليت ستغري .. سبتمرب
الظروف والبيئة اليت تدفع لالنتحار واالنفجار عند كثريٍ 
من شرائح العرب واملسلمني، وهي اليت ستمكّنهم من 
فهم هذا العامل والتعامل معه بشكلٍ حضاري يريد أن 

دوره يف صياغة احلضارة اإلنسانية بكل قوة وثقة، يأخذ 
وبعيداً عن كل صور التبعية والتخاذل والضعف، ولكن 
أيضاً بعيداً عن مجيع أشكال العنف والتمرد واإلرهاب 

  .. األهوج

أما على اجلانب اآلخر فإن على اإلنسان 
العريب واملسلم أن يدرك بدقّة تلك العوامل الثالث اليت 

 إىل تشكيل رد الفعل القوي الذي رآه العامل أدت جمتمعةً
من جانب أمريكا، بكل جوانبه املعقولة منها وتلك 

لكي يفهم بنوعٍ .. اخلارجة على حدود املنطق واملعقول
من املوضوعية ملاذا حصل ما حصل وكيف ميكن 

  ..التعامل معه

لقد مسعنا ومسع العامل بتلك التحليالت الكثرية 
 أحداث "اختالق وافتعال" من اليت أكّدت أن اهلدف

سبتمرب هو الوصول إىل بترول حبر قزوين، والوجود يف 
 هو أساساً عبارة ياجلمهوريات اآلسيوية، أو أن ما جير

عن تنفيذ ملخطط سابق يهدف إىل تدمري العرب 
واملسلمني وإاء اإلسالم، وغري ذلك من التحليالت 

أحياناً اليت دف إىل تفسري األحداث، واليت تبدو 
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وللوهلة األوىل مقنعةً وكأا تنبين على قراءة استراتيجية 
ولكن لننظر إىل ما تطرحه القراءة االستراتيجية . ملا جيري

الشمولية حول التحليلني السابقني على سبيل املثال، من 
منطلق أما كانا وال يزاالن منتشرين بني العرب 

  .واملسلمني بدرجة أو بأخرى

ترول حبر قزوين موجود، وأنه  صحيح أن ب
ميثّل مصلحةً استراتيجيةً للواليات املتحدة، وأن الواليات 
املتحدة ترغب يف أن يكون هلا نفوذٌ وحضور يف هذه 
البقعة االستراتيجية من العامل ألكثر من سبب، ولكن ما 
يغفل عنه البعض هو أن االهتمام ذه القضية والتخطيط 

لى أكثر من صعيد، ولذلك هلا موجود منذ سنوات، ع
فإن احلضور األمريكي يف اجلمهوريات اآلسيوية بلغ منذ 
زمن درجةً كبريةً من التأثري عرب قنوات عديدة منها 
السياسي ومنها االقتصادي ومنها العسكري واألمين، 
وبشكلٍ يف غاية الفعالية واهلدوء، ودون احلاجة إىل كل 

الدول على هذا الضجيج الذي يحرج حكومات تلك 
ودون احلاجة إىل .. األقل إن مل يحرج أمريكا نفسها

الغرق يف أوحال هذه املنطقة املعروفة بتقسيماا اإلثنية 
  .. والعرقية ومشكالا االجتماعية واالقتصادية والسياسية

وإن الظن بأن أمريكا كانت حتتاج إىل الوجود 
 يف أتون العسكري ذه الكثافة، وحتتاج إىل الزج بقواا

اجلحيم األفغاين امللتهب ذه الطريقة، لتأمني مصاحلها 
االستراتيجية يف املنطقة، يدلّ على سطحية يف قراءة 
االستراتيجيات العاملية، اليت حتاول جتنب مثل تلك 
املمارسات قدر اإلمكان، واللجوء بدالً من ذلك إىل 
 تأمني املصاحل بشكل أكثر فعاليةً من خالل القنوات
األخرى السياسية واالقتصادية، خاصةً يف املناطق اليت 
يمكن فيها تأمني املصاحل من خالل تلك القنوات، 
بسبب طبيعة التركيبة السياسية واالقتصادية املهلهلة 

األمر الذي .. ألنظمتها احلاكمة ولدوهلا بشكلٍ عام

ينطبق إىل درجة كبرية على حكومات اجلمهوريات 
من . يط ببحر قزوين، وتتحكّم بثرواتهاآلسيوية اليت حت

هنا، فإن ذلك االدعاء الذي انتشر يف أرجاء العامل 
العريب واإلسالمي، وكأنه اكتشاف استراتيجي خطري، 
واملتمثل يف أن أحداث سبتمرب مختلقةٌ ومفتعلةٌ من أجل 
هذا اهلدف، يفقد كثرياً من مصداقيته ويدلّ كما ذكرنا 

طريقة تعامل القوى الكربى مع على قراءة ناقصة ل
مصاحلها، وللوسائل واألساليب اليت تتبعها للوصول إىل 

  . تأمني تلك املصاحل

أما بالنسبة للتفسري اآلخر، والذي يؤكد أن ما 
حصل هو جمرد تنفيذ خلطة موضوعة سلفاً لتدمري 
اإلسالم وحتطيم املسلمني فإن مناقشته حتتاج إىل نوعٍ 

 ألنه تفسري خطري جيب حتريره ؛يلمن التفكيك والتحل
بدقّة، بدالً من التعامل معه بعقلية القبول الكامل أو 

فنحن ال ننكر أن دوائر صناعة القرار . الرفض الكامل
الغريب واألمريكي على وجه اخلصوص حتوي شرائح 
متنوعة من البشر ذوي اخللفيات واالهتمامات واملصاحل 

 هنا "أفراد"ه الدوائر وأنه يوجد يف بعض هذ. املختلفة
وهناك ممن يتأثرون يف حركتهم إىل درجة معينة ببعض 

وكما ذكرنا .  املوجودة لديهم"األيديولوجيا"مقتضيات 
 فالعامل أمجع يعرف، واملثقفون يف أمريكا ؛قبل قليل

يتحدثون، بأن هناك نوعاً من التوجه اليميين احملافظ 
ألمريكي يف يسيطر بشكلٍ عام على صناعة القرار ا

وفوق هذا فإن هناك بعض التأثري لبعض .. الفترة احلالية
من ينتمون إىل جناح التعصب والتطرف اليميين على 

ومن املعروف أن دوائر . بعض أوساط صناعة القرار
التطرف اليميين تتحدث منذ سنوات عما ميكن أن 

 اليت "أرجمدون"نسميه صراع احلضارات وعن ملحمة 
صار النهائي على املسلمني وغريهم من ستكرس االنت

احلضارات الشرقية، وتكرس تفوق احلضارة املسيحية 
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وهذا .. الغربية البيضاء على وجه التحديد يف هذا العامل
غري نظريات صراع احلضارات واية العامل اليت أطلقها 
بعض املفكرين األمريكيني يف السنوات األخرية، واليت 

اغية يف دوائر صناعة القرار، تلقى بعض اآلذان الص
خاصةً عند أولئك الذين ذكرنا أن لديهم استعداداً 

  .. أيديولوجياً لقبول هذه األفكار

ولكن، ورغم كل ذلك، فإن من الضرورة 
مبكان إدراك حقيقة أن مثل هذه التوجهات تؤثر على 
بعض تفاصيل صناعة القرار، إال أا ليست يف وارد 

 ألن ؛شكلٍ ائي وشامل وكاملالتحكّم يف صناعته ب
هناك توازنات كثرية متنع اإلدارة من التهور كثرياً يف هذا 
االجتاه، ومن الزج بأمريكا يف تلك املهمة املستحيلة، مث 
حتمل املسئوليات اخلطرية والكربى اليت ميكن أن تترتب 

  . عليها

وحنن نقول هذا من منطلق رؤية الصورة 
 ،لسياسي والثقايف األمريكيالشاملة لطبيعة النظام ا
فإذا كانت تلك القلّة اليمينية . وليس من باب األمنيات

موجودةً يف دوائر صناعة القرار، فإن هذه الدوائر متتليء 
أصحاب التوجهات الليربالية اليت  من أيضاً باآلالف

وهؤالء . ختالف توجهات تلك القلّة بشكل كامل
الة موجودن يف كل موقع وكل وزارة وكل وك

حكومية، وموجودون يف اجلهاز التنفيذي واجلهاز 
وهم .. التشريعي واجلهاز القضائي على حد سواء

كذلك مغروسون بكثافة بالغة يف مؤسسات اإلعالم 
 والتعليم والترفيه واألدب والفن األمريكية إىل درجة

كما أن هناك أعداداً كربى من الناشطني .. كبرية
اشطي احلقوق املدنية وحقوق التقدميني واليساريني ون

اإلنسان ومناهضة العوملة ومجاعات البيئة وغريهم ممن 
ينشطون يف آالف اجلمعيات واملنظمات احلكومية 

 أن خيفى على القاريء العريب بوال جي.. واألهلية

واملسلم أن مجيع هؤالء الذين نتحدث عنهم يؤثرون 
بدرجة كبرية يف صناعة القرار السياسي األمريكي 
الداخلي واخلارجي بشكلٍ مباشر أو غري مباشر، وبالتايل 
فإن توجهام اليت تتناقض مع تلك التوجهات اليمينية 

  .. املتطرفة حتكم إىل درجة كبرية ذلك القرار

وإضافةً إىل هذا كله، فإن هناك حداً أدىن من 
احلسابات االستراتيجية، املبنية على احلقائق والوقائع 

سات التارخيية، وعلى مقتضيات اجلغرافيا واألرقام والدرا
، ومجيعها تؤكد لصانع "اجليوبوليتكس"السياسية املعاصرة 

القرار األمريكي وغريه استحالة إمكانية وضع مثل ذلك 
اهلدف اخليايل املتمثل يف القضاء على اإلسالم أو يف 
تدمري العرب واملسلمني، بذلك الشكل اخليايل الذي 

  .. عي مثل هذه التفسرياتيوجد يف خميلة واض

صحيح أن هناك رغبةً يف إحداث تغيريات 
 ويف العامل ،ثقافية وسياسية يف العامل اإلسالمي إمجاالً

العريب على وجه اخلصوص، ولكن التحليل العلمي 
املنهجي والشامل لكل ما يتعلق ذا املوضوع، من 
دراسات وحتليالت وتسريبات ومناقشات وآراء 

يف اإلعالم األمريكي أو يف ساحات ومقاالت، ترد 
األكادمييا ومطبوعاا، أو جتري يف دوائر الكونغرس 
والوكاالت املختصة، يشري إىل أن أحداً ال يعرف على 
وجه التحديد، ال يف داخل اإلدارة وال يف خارجها، 
مدى وطبيعة تلك التغيريات، وإىل أن هناك اختالفاً 

، وإىل أن أي جهة ال كبرياً على وسائل وطرق حتقيقها
كما . تعرف بأي درجة من الدقة إمكانية الوصول إليها

أن هناك رصداً مستمراً لتطور املواقف الداخلية والعاملية 
يؤخذ بعني االعتبار بشكل أو بآخر، ويدخل باستمرار 

  .. يف عملية احلسابات املتجددة واملستمرة على الدوام
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على هذا فضالً عن أنه ليس هناك اتفاق 
اهلدف النهائي من إجراء تلك التغيريات الثقافية 
والسياسية، ففي حني دف بعض األطراف والقوى إىل 
أن يكون نتاج تلك التغيريات تأمني مصاحل القوى 
االقتصادية والعسكرية الكربى يف أمريكا، حتت مسمى 
تأمني املصاحل االستراتيجية أمام الشعب األمريكي، 

ي مصلحة للشعوب العربية وبغض النظر عن أ
إال أن هناك أطرافاً وقوى تأمل يف أن .. واإلسالمية

تؤدي تلك التغيريات إىل حتسني حقيقي لألوضاع، اليت 
ني وغريهم على أا ميجمع العاقلون من العرب واملسل

مهترئةٌ إىل حد كبري، يف كثري من البالد العربية 
تاح واحلرية، قدرٍ من االنف وإىل إحداث.. واإلسالمية

يخفّف االحتقان الشديد احلاصل يف تلك البالد، 
ويسمح ألهلها بفسحة من املشاركة يف القرار السياسي 
واالقتصادي، وبشكلٍ ميكن أن يؤدي إىل درجة من 
االستقرار والتنمية، رمبا تكون سبيالً لصياغة منط جديد 
من العالقات بني الشرق والغرب، ميكن من خالله 

  .. ايش وختفيف أسباب ودواعي العنف والصدامالتع

وعودةً إىل تلخيص اإلجابة عن السؤال 
كيف نفسر ونفهم إذاً : األصلي املطروح يف هذا الفصل 

ما جرى بعد أحداث سبتمرب، بعد أن ذكرنا أن حصول 
 الكامن يف العامل "العجز"األحداث نفسها كان بسبب 

نفجار، وبعد أن  والذي أدى إىل اال،العريب واإلسالمي
رفضنا عرب التحليل املنطقي سيناريوهات التفسري 

  املطروحة األخرى؟

إن رد الفعل األمريكي هو نتيجةٌ منطقية 
 ؛وطبيعيةٌ لتفاعل العوامل الثالثة اليت ذكرناها قبل قليل

 اليت كانت تكمن "التدمري الشامل"طبيعة رسالة : وهي 
 وصورته  اجلهل باإلسالم–وراء عمليات سبتمرب 

 دور املؤسسة –احلقيقية عند اإلنسان األمريكي 

السياسية والعسكرية الفاعل يف زيادة أوار األزمة على 
  ..كل صعيد ويف كل اجتاه

فطبيعة رسالة التدمري الشامل من ناحية، 
واجلهل باإلسالم وصورته احلقيقية من ناحية أخرى، 
وضعا الشعب األمريكي كشعب يف موضع املُصاب 

 يشعر بالذهول والفجيعة واحلرية الشديدة، وبالتايل الذي
يف موضع الذي يتقبلُ أي ممارسات تخفّف من وقع 
الصدمة على عقله وقلبه، ولو كانت تلك املمارسات 
استثنائيةً غري مألوفة، بل ولو كان بعضها يتناقض يف 

.. قليل أو كثري مع مبادئه وقيمه ومنطلقاته األخالقية
 من غريزة "الوحشي"اث حركت أيضاً مبعىن أن األحد

 ألن األمر بالنسبة إليه ويف نظره ؛البقاء الكامنة يف أعماقه
  .. أصبح أمر وجود أو فناء

مث يأيت دور العامل الثالث املتمثل يف موقف 
اإلدارة األمريكية، وهو املوقف الذي تشكّل كما ذكرنا 

شعب أيضاً من خالل الرغبة يف أداء دورها كحامية لل
بأي طريقة، والرغبة يف تغطية التقصري الكبري الذي 
حصل، والرغبة يف تأخري مرحلة املساءالت واحملاسبات، 
والرغبة يف حتصيل مزيد من امليزانيات والنفوذ، ويف 
النهاية من خالل حتكّم عقلية املصاحل والقوة والنفوذ يف 

  ..املؤسسة السياسية بشكل عام

جوانب املسئولية عن وذا تتحدد فيما نعتقد 
أحداث سبتمرب اليت هزت العامل وما تالها، ويتضح أا 
مسئوليةٌ مشتركةٌ ال ميكن جتاوزها من خالل إلقاء اللوم 

فلقد حصل الفعل املتمثل .. الكلي على طرف دون آخر
يف عمليات سبتمرب، وجيب على العامل أن يفهم ملاذا 

ض الكامل حصل هذا الفعل، وهذا ال عالقة له بالرف
وحصل رد الفعل املتمثل يف مواقف .. لتلك العمليات

الواليات املتحدة شعبياً وحكومياً، وجيب على العامل أن 
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يفهم أيضاً ملاذا حصل رد الفعل، وهذا ال عالقة له 
باملالحظات الكربى اليت ميكن أن توجد على الطريقة 

  .. اليت جاء ا رد الفعل وعلى األبعاد اليت أخذها

ا األهم من ذلك فهو أن هذه النظرة تساعد أم
كل من يهمه سيادة قيم احلق واخلري والعدل واحلرية 

واجلمال على هذه األرض أن يرى مالمح املوقف 
العملي املطلوب على مستوى الفرد وعلى مستوى 

اهليئات واملنظمات، سواء كان ذلك يف العامل العريب 
يف أي مكان آخر واإلسالمي أو يف الواليات املتحدة أو 

  .من هذا العامل الكبري
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أكد مجيع احملللني منذ يوم األحداث على حقيقة أن العامل تغري بشكل جذري، وال ميكن حصر الشواهد على هذا األمر ألن مـن غـري                        -1
ن املمكن العودة إليها يف أرشيف وسائل اإلعالم العربية والعاملية          املمكن تعداد املقاالت والدراسات والتحليالت اليت أشارت إليه ولكن م         

  .نترنتإلاملوجود على ا
منذ اللحظات األوىل، وبعد ساعات من وقوع األحداث، بدأت وسائل اإلعالم األمريكية مث العاملية يف اإلشارة إىل وجود خيوط عربية                      -2

 .ية يف أمريكا بالذات إىل االستنفار منذ ذلك اليوم وحىت يومنا هذا األمر الذي دعا املنظمات العربية واإلسالم؛وراءها

صدرت حىت اآلن يف الواليات املتحدة وحدها عشرات الكتب عن أحداث سبتمرب، هذا فضالً عـن مئـات املقـاالت والدراسـات                      -3
 .والتحليالت اليت نشرت يف االت العلمية األمريكية وغريها

 عن هذا املصطلح يف مقاله املشهور منذ سنوات، ورغم االنتقادات اليت وجهت للمقال ومضمونه، ورغم مـا        حتدث صموئيل هنتينغتون   -4
يشري إىل تغيريٍ يف رأي هنتنغتون نفسه بعد ذلك، إال أن املصطلح ومجيع إحياءاته استعيدا بقوة بعد أحداث سبتمرب يف أمريكا ويف العـاملني    
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