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التحديات السياسية احلضارية اخلارجية للعامل 
بروز األبعاد احلضارية الثقافية: اإلسالمي

نادية حممود مصطفى. د

)*(:مقدمة

: ميكن عرض اإلطار التحليلي واملنهاجي لدراسة التحديات اخلارجية يف العناصر التالية ىف البداية
أن التحديات هي نتاج طبيعة النظام الدويل القـائم وطبيعـة   : تنطلق الدراسة من مقولة أساسية تتلخص كاآليت : من ناحية 

. وضع العامل اإلسالمي على صعيده
ه العـامل  ولذا البد وأن تنبين الدراسة بالضرورة على مزاوجة بني حتليل الفكر الغريب اإلستراتيجي والسياسات الغربيـة جتـا  

حيث تعـد هـذه   ؛اإلسالمي وبني حتليل خصائص وضع العالقات الدولية القائمة ووضع املسلمني فيها يف اية القرن العشرين
متر به العالقات الدولية، وهو مفترق يفرز أثوابا جديـدة  اًاملرحلة من تاريخ العامل وتاريخ اإلسالم واملسلمني مفترق طرق جديد

.للعامل اإلسالميللتحديات اخلارجية 
. اليت تناولت حتت مسميات عدة جمـال حبثنـا  -20خالل العقدين األخريين من القرن -تعددت األدبيات: ومن ناحية أخرى 

اإلسالم والغرب، اإلسالم واملسلمون يف عامل متغري، اإلسالم والنظام الدويل اجلديد، أمتنـا والنظـام   :فنجد مثالً العناوين التالية
ومثلـت هـذه   . ديد، مستقبل العامل اإلسالمي يف ظل النظام العاملي اجلديد، العامل اإلسالمي واملتغريات الدولية الراهنة الدويل اجل

.كتسبها هذا املوضوع سواء يف نظر املسلمني أو غريهم ااألدبيات تياراً واضحاً ومتدفقاً يربز قدر األمهية اليت 
جمموعة أدبيات العوملة وخصـائص  : الدراسة املنظمة هلذا اال البحثي اموعات التالية ولذا فمن أهم األدبيات اليت ختدم 

العالقات الدولية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة، جمموعة األدبيات اليت تركز على املقوالت الكربى للفكر اإلستراتيجي الغـريب  
متثل اإلطار العام الذي تنبثق عنـه سياسـات   اليت و). صدام احلضاراتومن أمهها مقوالت (جتاه العامل اإلسالمي يف ظل العوملة 

القضايا االستراتيجية اليت تواجه الدول اإلسالمية، جمموعة أدبيات الفكر السياسي الغريب واليت تعـاجل  القوى الكربى الغربية جتاه
لالستقرار العاملي يف مرحلة ما بعد احلرب يدالتهدالغرب ومنظريه لوضع اإلسالم واملسلمني بني مصادر ياجتاهات إدراك مفكر

وأخرياً جمموعة أدبيات تتصل بالسياسات اليت ينتهجها الغرب حنو الدول اإلسالمية سواء املتصلة بالقـدرات املاديـة أو   ، الباردة
.املتصلة بالنسق القيمي واملعريف والفكري 

دراسة التحديات اليت " ضمن أعمال مشروع 1999ومت نشرها 98–97تقدم هذه الدراسة خريطة خمتصرة هليكل ومضمون دراسة تفصيلية ممتدة جرى إعدادها خالل عامي *
أخرى اًأبعادتدراسات تناول9وهي الثالثة بني –ولقد صدرت هذه الدراسة . حتت رعاية رابطة اجلامعات اإلسالمية –ومت هذا املشروع ". اإلسالمية يف القرن املقبلتواجه األمة

، مت إضافة بعض 2001سبتمرب11األحداث اجلارية منذ وعلى ضوء ). صفحة 260) ( 1999" ( التحديات السياسية اخلارجية للعامل اإلسالمي"للتحديات يف كتاب حتت عنوان 
األوراق يف اية الدراسة
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وهي تتلخص يف جمموعة من الثنائيات الـيت  . األدبيات بعض اإلشكالياتمنيثري إطار حتليل هذه اموعات : ومن ناحية ثالثة 
:تطرح بعض االختيارات

:املستقبل/ احلاضر / التاريخ : نطاق التحديات الزمين .1
–وكيف تطورت وصوالً إىل ما حنن عليه من حيـث حـاالت القـوة    ، إن التاريخ هو ذاكرة األمة عن التحديات السابقة

اهللا يف بسـنن تدي التبعية، وهو التاريخ الذي نفهم تطوره يف ظل رؤية دائرية تداولية –التجزئة، االستقالل –ة الضعف، الوحد
كما إـا أبدية،ومن مث فإن املرحلة الراهنة من تكاثف وتعاظم خطر التحديات اخلارجية ليست حتمية أو . االجتماع والعمران

.منحىن احلضارة اإلسالمية والدولة اإلسالمية واألمة اإلسالمية شعوباً ونظماًاحندارون نتاج تراكم التحديات اخلارجية عرب قر
:األقليات املسلمة/ الدولة القومية/ األمة: نطاق التحديات املكاين.2

كان تعريف إشكاليات عديدة على مستوى الداخل والعالقات الدولية، وإذاالراهنة يثري" الدولة اإلسالمية " إذا كان تعريف 
األمة يثري تساؤالت أكثر، إال أن انطالقنا من مستوى األمة ال جيب أن يلغى خصوصيات وأوضاع املناطق املختلفة مـن العـامل   

. ومن ناحية أخرى، فإننا تم أيضاً مبوقع األمة من النظام الدويل بصفة عامة ومن القواسم املشتركة مع اجلنوب. اإلسالمي 
العسكري / االقتصادى/الداخلى، السياسى/ اخلارجى): أين تتجلى؟(وجماالا ) ماذا؟(ومصادرها ) من أين؟(منابع التحديات .3

:الثقاىف/ 
جيدر االهتمام بالعالقة بني الداخلي واخلارجي، فإن دراستنا للتحديات اخلارجية ال تعين غلبة تأثري اخلارجي على الـداخلي  

، )القومية والكليـة  ( القوة : يات ومصادرها يف اخلارج مث حتديد جماالت تأثريها وهي ثالثة فقط ولكن تعىن حتديد منابع التحد
.تتغري املصادر وااالت –عرب التطور الزمين –ومن مث فمع تغري املنابع ) . عن اآلخر( االستقالل ) بني مكونات األمة( الوحدة 

وهذه التحديات . األساسية للتحديات الراهنة أي التحديات احلضارية الثقافيةولعل من أبرز التغريات تلك اليت أفرزت السمة
العالقـات بـني   ( وإن كان الداخل هو مساحتها، والثقافة هي مظهرها، إال أن الذي يربز وطأا وعواقبها احلقيقية هو البـيين  

يف ؟ ففي ظل تزايد وطأة التجزئة القطرية، والتبعية ك. ، والعالقة مع اآلخر، ومن هنا تربز كل أبعادها السياسية)مكونات األمة 
هو البعـد العقيـدي   -السياسية واالقتصادية، واخللل يف التوازن العسكري لصاحل األعداء فإن خط الدفاع األخري املتبقي لألمة

دماج أو استيعاب كاملني فيـه،  فهو الرابطة الباقية األساسية بني مكونات األمة واملميزة هلا عن اآلخر بدون ان-احلضاري الثقايف
فإن التجديد ال يكون ماديا فقط بل البد أن يصبح منطلقه وحمكـه هـو   . بل إنه تكمن يف هذا البعد إمكانيات التجديد احلقيقية

سـس  فهذا هو الركيزة لعملية جتديد ذاتية منفتحة، ال تقوم ذاتيتها على االنغالق ولكن تتبلور يف ظـل أ . البعد الثقايف احلضاري
هنا الذي تم به ليس التفاصيل الفنية عنه، ولكن باعتباره خمرجاً أو " الثقايف" وعلى هذا النحو فإن . التعارف احلضاري مع اآلخر

.مدخالً يف عملية سياسية كربى متعددة األبعاد
الفكر / الواقع: مستويات التحديات.4
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ال نقتصر على مستوى الفكر، ولكن جيب أن منتد إىل قراءة أحداث الواقع ووقائع سياسات القوى الكـربى جتـاه قضـايا    
فمثالً جيب أال نقتصر على مقوالت صدام احلضارات، ولكن جيب أن نتناول أسباب ظهورها يف هذه املرحلة، . اإلسالم واملسلمني

.قترحة ومتهد هلا وترشدها؟ وما هي الدالئل على ذلك يف السياسات الغربية؟ وما إذا كانت متثل إطار احلركة امل
.الثوابت واملتغريات : مناط التحدي.5

التحديات اخلارجية ليست طارئة ولكنها متثل الصورة الراهنة ألصل تتجدد أشكاله وأساليبه وأدواته من مرحلة إىل أخرى من 
إذن ما هو الثابت وما هو املتغري عرب القرون املمتدة، سواء يف قـرون القـوة والفـتح    . ميةمراحل تطور العالقات الدولية اإلسال

:والوحدة أو قرون الضعف والتراجع والتجزئة؟ إن الثابت هو مناط التحدي وهو عملة ذات وجهني 
.لسياسية فقطغاية اآلخر يف استبعاد وإقصاء وإذابة األمة ودثر منوذجها احلضاري، وليس هياكلها ا: أوهلما
.قدرة األمة ودأا على االستجابة الدائمة للتحديات بأمناط خمتلفة من االستجابات : ثانيهما

:ينقسم إطار التحليل بني حماور ثالثة تتصل خبربة العقدين األخريين من القرن العشرين : وأخرياً
. أطروحات العوملة: بعد احلرب الباردةخصائص العالقات الدولية يف مرحلة ما : واحملور األول حتت عنوان

بني أطروحات صدام احلضارات وأطروحـات  : وضع اإلسالم واملسلمني يف الفكر االستراتيجي الغريب: احملور الثاين حتت عنوان
. التهديد اإلسالمي للغرب

.مصادر التحديات وجماالا: يتناول السياسات الغربية :أما احملور الثالث 
إضافة حمور رابع، يتصـل  " األمة يف قرن"اليت وقعت خالل اإلعداد لنشر -2001سبتمرب 11هذا ولقد فرضت أحداث 

.بدالالت هذه األحداث وانعكاساا املرتقبة على التحديات اليت يواجهها العامل اإلسالمي 
افاً بأن فهم واقع العالقات الدولية الراهنة هو اخلطـوة األوىل  هذا وجتدر اإلشارة إىل أن تراكم هذه احملاور األربعة يعين اعتر

لفهم طبيعة املرحلة الراهنة من وضع العامل اإلسالمي يف النظام الدويل والسياسات الغربية جتاهه، واليت متثـل بـدورها مصـدر    
.التحديات اخلارجية األساسية 

: احملور األول 
:عد احلرب الباردة وأطروحات العوملةخصائص العالقات الدولية يف مرحلة ما ب

بالبعدمن أهم نتائج الدراسة املنظمة هلذه اخلصائص ووضع عمليات العوملة منها هي بروز االهتمام أو جتدده وانبعاثه وإحيائه 
نظـراً ألن  ؛قوىصعيده اختبار توازنات العلىباعتباره جماالً تتجسد على صعيده صراعات جديدة للقوى ويتم يالثقايف احلضار
–السياسـية يف العالقات الدولية باملقارنة بالربوز السـابق للعوامـل   -أو جتدد بروزه–برزوالثقافية قد احلضاريةدور العوامل 
.االقتصادية–السبعينيات العوامل السياسية بدايةوهي العوامل اليت حازت األولوية حىت نازعتها الصدارة منذ ،االستراتيجية

يف مرحلـة  الدوليةاملداخل والقضايا الواقعية التقليدية األولوية لدي دارسى وممارسى العالقات حازتأخرى بعد أن بارةبع
والتبعية االقتصـادية يف  االعتماد املتبادل االقتصادى بعالقاتاحلرب الباردة ، وبعد أن برزت أولوية املداخل والقضايا املتصلة 
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ة أو ما يسمي دبعد احلرب البارماوالثقافية يف مرحلة احلضاريةالثنائية ، تربز اآلن أولوية نظائرها القطبيةوتصفيةمرحلة االنفراج 
.)1(عصر العوملة 

:هذا األمر لطرح التساؤالت التاليةويدفع
مثلتالتغريات العاملية اهلامة اليت يشهدها العامل من أكثر من عقد من الزمان؟ وكيف وبنياحلضاري-البعد الثقايفالعالقة بنيما

و قفزت على الساحة اجلـداالت املعرفيـة   كيفهذه التغريات حتديات للفكر واحلركة يف عامل ما بعد احلرب الباردة ؟ ومن مث 
احلضارات؟النظرية حول العالقة بني ه واملنهاجي

احلرب العامليـة  : يف تفاعالت النظام الدويل وهيأساسيةالقرن العشرون ثالثة أحداث عظمى مثلت نقاط حتول شهد-أ
عربا عن أقصى أشكال والثاىنوإذا كان احلدثان األول . اية احلرب الباردة وإيار االحتاد السوفييتالثانية،األوىل، احلرب العاملية 

ولكنه مل يقـل  ،النمطاحلدث الثالث مل يشهد هذا فإن–عاملية–ة العسكرية يف حرب شاملة انفجار الصراع أي استخدام القو
وآثار اجلدال حول حقيقة العصر الذي متر به العالقـات  األخريبل لقد فجر هذا احلدث . ه على العاملآثارعن األولني من حيث 

؟جديدهل هو عصر : الدولية
اليت ولدا وشكلتها جمموعة من القوى والعوامل الـيت  التفاعالتكانت كل من األحداث الثالثة نتاج تراكمات من ولقد

.للدول، أو التفاعالت النظمية بني الدول أو القوى اهليكلية طويلة األجلالقوميةتتصل يف جانب منها باخلصائص 
مرحلة من هذه املراحل كلي قد وقعت يف صميم جهود التنظري اليت شهدا العالقة بني الداخلي واخلارجإشكالية كانت وإذا

من بداية القرن إىل ايته عكس تزايداً مطرداً يف درجة تـأثري  التطورفإن اجتاه هذا ،من تطور العالقات الدولية يف القرن العشرين
فيه من اخلارجي تآكلت كثيفاًل إننا نعاصر حاليا اختراقا حبيث ميكن القو؛ويف طبيعة هذا التأثري ونطاقاتهالداخلياخلارجي على 

هذا االختراق قاصراً على النطاقات السياسية التقليدية أو االقتصـاد  يعدومن ناحية أخرى مل . واوت احلدود بينه وبني الداخلي
.سبوقة امتدت هذه النطاقات لتشمل االجتماعي والثقايف أيضاً وبدرجة كثيفة غري مولكن،السياسي

تواجهها كل جمتمعـات  اليتبرزت خطورة التحديات اخلارجية -لدرجة عمق االختراق ونظراً التساع نطاقاته نظراًأي -وهلذا
ومن هنا أيضاً كانت أمهية وضـرورة  .أيضاً ولو بدرجات خمتلفة املتقدمةليس الصغرية النامية فقط ولكن الكربى ،ودول العامل

. العاملي وجماالتهالتغريدرجةالتعرف على 
احلالة من االختراق واليت تسود مرحلة ما بعد ايـة احلـرب   ذهاعترافاً » العوملة«االنتشار الذائع ملصطلح ويعكس-ب

.الثنائيةالباردة والقطبية 
بداية التسعينيات، أي إال منذ-الدوليةالعالقاتيف األدبيات الغربية يف جمال -متكررة وكثيفة بصورة" العوملة"مصطلحيربز مل

احلديث عـن  يتبلورحيث أخذ ،العشرين ومها إيار االحتاد السوفييت واية احلرب الباردةالقرنمتزامناً مع أهم حدثني يف اية 
. الدولية وساستهاالعالقاتالذي شغل مساحة هامة من اهتمام منظري » النظام العاملي اجلديد«
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ومن االهتمام بدراسة تأثرياا وحتدياا علـى  الباردةانطلق االهتمام بدراسة هذه التغريات من االهتمام بتفسري اية احلرب ولقد
الدوليـة  العالقاتهل كانت اية احلرب الباردة بداية مرحلة جديدة يف : السؤال املزدوج التاىلبرزوهنا . جمال العالقات الدولية

نتيجة تراكم آثار جمموعة من القوى والعوامل خالل حتولة، أم أن اية احلرب الباردة ذاا كانت نقطة أفرزت خصائص جديد
ثقافية عواملأي أعلنت عن تغري العامل، وهل يربز هذا التغري وزن ،متغرية للعالقات الدوليةخصائصالعقدين املاضيني أعلنت عن 

.وحضارية؟
انربت لوصف خصائص النظام الثنائي القطبية قدل والثاىن من النصف الثاين من القرن العشرين كانت اهتمامات العقدين األوإذا

الثالث والرابع قد انربت للتساؤل عن ماهية التغريات اليت أخذ يواجهها هذا العقدينوإذا كانت اهتمامات ،وحالة احلرب البادرة
التنسيقية وليس الصراعية فقط يف التعاونيةتربز على صعيدها التفاعالت على حنو يدفع به إىل مرحلة جديدة من التفاعالتالنظام

وما إذا كانـت  ،العامليةقد انربت يف شرح التحوالت ) التسعينيات(أدبيات العقد اخلامس فإن،"املتبادلاالعتماد"ظل ما عرف 
وكيف تظهـر التحـديات   ؟ذرياً عما قبل أم الخمتلفة جطبيعةتعين حقيقة أننا نعيش عاملاً جديداً يفرض حتديات خارجية ذات 

.التحديات؟احلضارية يف قلب هذه 
ومن واقع القراءة يف بعض األدبيات الرئيسية عن خصائص العالقات الدولية وعن العوملة ميكن أن نقدم اموعتني التاليتني -ج

: من املالحظات 
: اموعة األوىل من املالحظات

ما هي حالـة العالقـات   : دالالت هامة حول أسئلة ثالثة كربى-باختالف اجتاهاا–) 2(ات التسعيناتتقدم لنا القراءة يف أدبي.1
الدولية؟ ما هو تشخيص طبيعة التحوالت العاملية؟ ما هي اآلثار النامجة عن التحوالت بالنسبة للجنوب؟

ولكن حـول حالـة النظـام    . لقد اتفق تيار هام من األدبيات على كون العامل يشهد عصراً جديداً بعد اية احلرب الباردة
الدويل، وما إذا كانت تعاونية أو صراعية فلقد اختلفت االجتاهات يف توصيفها بني قائل باستمرار حالة الفوضى العاملية والصراع، 

.حنو وضع أكثر تعاونية وبني قائل باجتاه العامل
هذا، وتدور جممل خصائص العالقات الدولية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة كما حتددها تلك األدبيات حول عـدد مـن   

:القضايا املشتركة هي 
املختلفة، الرأمساليـة  إيار االحتاد السوفييت وعالقته بانتهاء الصراع اإليديولوجى، التطورات التكنولوجية وأثرها على ااالت -

).من اخلارج ومن الداخل ( وعوملتها، انتشار الدميقراطية وحتدياا، أزمة الدولة القومية على عدة مستويات 
-:وجممل هذه اخلصائص املتقاطعة بني األدبيات اليت تعرب عن وجهة النظر القائلة بتغري حالة العامل تتلخص فيما يلي 

القات بني القوي الكربى حنو منط جديد من عالقات اهليمنة يرتكز على عالقات التكتل وتوازنات القوي اإلقليمية، التغري يف الع
معضالت التحـول  : تغري خريطة العامل يف اجتاهني أحدمها اندماجي واآلخر تفكيكي ، انتشار الدميقراطية مما يثري حتديني رئيسيني

رص السالم، أثر ديناميكيات عوملة الرأمسالية على تزايد الفجوة بني دول العـامل ، مظـاهر   الدميقراطي وأثر هذا االنتشار على ف
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الفوضى العاملية، ومصادر االضطراب العاملي، مثل تنامي عدد الفاعلني الدوليني ؟ التقنيات احلديثة، عوملة االقتصاد الوطين، تزايد 
.مية، مشاكل العامل الثالث وتزايد الفجوة بينه وبني دول الشمالإحلاح قضايا االعتماد املتبادل، ضمور قوة الدول القو

ويف املقابل فإن البعض اآلخر من األدبيات ينقد هذه اخلصائص موضحاً إا ليست جديدة وأن اجلديد منها صـدفة لـن   
:تتكرر؛ ألن 

عرب العمليات السلمية مصادفة وليس إشارة النتهاء االعتماد املتبادل ال ينفي احتمال الصراع كما إنه ليس جبديد؛ وألن التغيري-
على املصاحل؛ وألن نظامـاً  -ومازال-واية التاريخ ال ينفي احتماالت الصراع الذي كان قائماً" يالتا"العنف؛ وألن اية نظام 

.منط لن يتكرر) مثل حرب اخلليج ( عاملياً جديداً قائماً على قواعد الشرعية الدولية 
:العامل اإلسالمي على خريطة حتليالت هذه النماذج نلحظ ما يلي / اجلنوب/ تعلق بوضع العامل الثالثوفيما ي

هناك اقترابان أوهلما ينظر هلذه الكيانات باعتبار أن وضعها هو مصدر لتحدي استقرار العامل، مما البـد وأن تترتـب عليـه    
).كما سنرى ( ملستوى الفكري والعملي سياسات عملية تشكل ديداً للعامل اإلسالمي على ا

وثانيهما يرصد ما متثله تلك املتغريات العاملية من حتديات ميكن إمجاهلا يف ميش العامل اإلسالمي، ديـد القـيم والثقافـة    
.د اإلسالمياإلسالمية، افتقاد مثل هذه الدول ملزايا التحرك بني قطبني، أثر التكتالت االقتصادية السليب على االقتصا

العامـل  وضعحول آثار هذه التحديات على العامل اإلسالمي، وبعض املالحظات األساسيةمن ناحية أخرىنقدمأن وميكن.2
:وهي تتلخص كاآلتى. الثقايف فيها
شبكات أو آليات أوقضاياسواء بالنسبة للفاعلني أو(الدولية الراهنة املتشابك واملعقد واملتداخل العالقاتواقع يطرح: من ناحية
تتطلبفإن إدارة التعامل مع هذا الواقع . صغرى اإلسالمي باعتبارها يف معظمها دوالًالعاملحتديات هامة أمام دول ) التفاعالت

وخاصـة  ،من إدارة مشاكلها األساسيةميكنهاإدراكاً وقدرات متعددة قد ال تتوافر يف معظمها لدي هذه الدول على النحو الذي 
. التنمية البشرية واملاديةيف جمال

ينبثـق عـن   والـذي ،ميتد إىل اإلطار القيمي الذي يغلفه ويؤطرهولكن،"الواقع"على التحدييقتصر ال: ومن ناحية أخرى
والدميوقراطية وقيم الثقافة الغربية وسلوكياا إمنـا  ،الرأمساليةانتشارفاحلديث الغالب عن الرأمساليةمنظومة القيم واملصاحل الغربية 

يثري لدينا التساؤل عـن  حنوعلى وروافد تيار واحدفهي.روافدهتعددتوإن ،من منظور أحادى,هذه األدبياتيف,ًيتم أساسا
بـني الدميوقراطيـة   _ بصورة أو بـأخرى  _ عن الربط ناهيك؟ ومن الذي مبقدوره أن يطرحه اآلن،احلضاري البديلاملشروع
مصدراً لتهديد هـذه  _ اجلنوبومن مث يصبح العامل الثالث أو ؟حتقق السالم واألمن واالستقرار يف العاملوبنيالرأمساليةوالتنمية 

تعبرياً عن استمرار الصورة التقليدية للسياسـات الدوليـة أي   أويف العامل، واالضطرابأو مصدراً من مصادر الفوضى ،األمور
.اعية الواقعية الصر

قبل مـع سـيناريو منتصـف    منإن هذا السيناريو يف أدبيات اية القرن العشرين قد ظهر : جيب أن أسجل ما يلي وهنا
تنافسية _ حنو حالة أكثر تعاونية الدوليةشخصت اجتاه العالقات واليتالدويلفحني برزت أدبيات االعتماد املتبادل .السبعينيات
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االعتمـاد احلرب العاملية الثانية ، برزت يف املقابل هلا األدبيات اليت تبني أن حالة ايةاحلالة الصراعية اليت أينعت منذ ختتلف عن 
ففـي  ،أيضاً بعد اية احلرب العامليـة األوىل مناظركما ظهر سيناريو . املتبادل هذه ال تصدق على العالقة بني الشمال واجلنوب

أو" اجلنوب"للشعوب واألمن اجلماعي يف ظل دور عصبة األمم املتحدة كانت حالة املصريعن حق تقرير مقابل انتشار احلديث 
رة ال تؤكد هذه املقوالت الدول املستعم .

أن مـن اليت ظلت حتذر الرؤىظهرت  ،اجلديدالعامليحني تنامت األدبيات بعد أزمة اخلليج الثانية شارحة النظام كذلك
والقطبية الثنائية لن يـنعكس إجيابـاً علـى    األيديولوجيالعامل الثالث بصراعاته ومشاكله ميثل قنبلة موقوتة وأن انتهاء الصراع 

.هذه القنابلإحدىاخلليج  أزمةأوضاعه، بل كانت 
الواقـع يف  هذاار القيمى الذي يغلف وبني اإلط-عاليا-نربط بني التنظري للواقع يف البند األولأنحاولنا وإذا:ومن ناحية ثالثة

العالقة بني اخلارجي والـداخلي كمـا تطرحهـا    إشكالية فهمنا جلوهر تعكستربز لنا قضية خطرية وهامة -عاليا-البند الثاين
ينصب من اخليالدالدولية يف املرحلة الراهنة، ففي هذا اجلوهر مل يعد التأثري اخلارجي على العالقاتاألدبيات الغربية الشاملة عن 

واضحة وجذرية وعميقة ختتلف مـن حيـث   وبصورةولكن امتد ،حيث قنواته وجماالت تأثريه على السياسي واالقتصادي فقط
،الثقايف االجتماعي، وما يتصل به من تشكيل عمليات اإلدراك ليس لدي النخبة فقطالبعدالدرجة والعمق عن مراحل سابقة إىل 

فينـتج عـن الطبيعـة    . العامل الثالث ودولاالحتاد السوفييت السابق : خاصة يف الدول غري الغربية و،لدي القاعدة أيضاًولكن
قنوات وسبل عديدة لـدعم وتعميـق   ،يف ظل ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالراهنةالتداخلية املعقدة للعالقات الدولية 

ولكـن  ،حدث يف مراحل سـابقة كماليس بتفوق الغرب فقط ،جانبهلدي غري الغريب ولتسجيل االعتراف النهائي من القناعة
ولعل إعـادة  . هـال بديل لألنهمث ضرورة االقتداء به وااللتحاق به ومن،حبتمية انتصاره وعدم القدرة على منافسته أو مقاومته

-حيث جند تفسـريات  ؛ السابقاالحتاد السوفييت وسقوط التطبيق الشيوعي يف أوربا يساعدنا على فهم التعميم ايارقراءة تفسري 
)3(ولكن البعض..) الدميوقراطية للشعوب ، اإلاك االقتصاديالصحوةتأثري سباق التسلح ، (االيارهلذا -من منظورات خمتلفة

االسـتمرار  علىالغرب وعدم القدرة تفوقوخنبهاالسوفيتيةاليت أدركت ا القيادة أن املكمن احلقيقي للتفسري هو الكيفيةيرى
أو ثـورة  اًاقتصـادي القيادة السوفيتية مل يكن فشالًإرادةبعبارة أخرى يقول إن ما كسر . بالطرق القائمة يف احلكم ويف االقتصاد

جمتمعام ليسـت  بأنComparative historical Judgmentتصور تارخيي مقارن نظرة تارخيية مقارنةولكن ،شعبية من أسفل
ايارمثلها سواء من خالل جتديد ومنو جذري يف الشرق أو من خالل تصبحمثل اتمعات الغربية وليس هناك أي دليل على أن 

وف إىل استسالم غري مشروط تشجورباهو الذي قاد،كما يرى هذا االجتاه،ولذا فإن هذا اإلدراك. يف الغرب الرأمسايلالنظام 
. الباردةاحلرب أىوهو األمر الذي 

على املقاومة والتغـيري  القدرةولكن يتصل باالعتراف من الداخل بعدم ،يتصل بتفوق اخلصم وحتدياته املادية أساساًالاألمر إذاً
كمـا يقـول   ،والتفاعالت العرب قومية يف جمال اإلنتاج واملالاحلديثةولقد لعبت قنوات االتصال . وإصالح النموذج من الداخل
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لعبت هذه القنوات دورها يف التـأثري علـى   كما، سياسي بني اتمعات-ياجتماعجتانسيف حتقيقدورها)4(البعض اآلخر،
.القدرة على ختطيهااإلدراكات والقناعات عن الفجوة القائمة وعن عدمشكلالصفوة وعلى القاعدة السوفيتية على حنو 

أن نستكشف منطقاً مناظراً يفسر الغربيةأيضاً من خالل إعادة قراءة تاريخ مرحلة التنظيمات العثمانية يف األدبيات نستطيعولعلنا
من جراء تأثريات اخلارج لتوظيف هذا الداخل الذي اجته للغـرب مـن أجـل    ذلكو،الدولة العثمانية من الداخلاياركيفية 

.)5(االيارله إال حيدثالح فلم اإلص
راجت سـواء يف األوسـاط   اليت)6(العوملةميكن أن نسجل أيضاً بعض نتائج القراءة يف أدبيات :اموعة الثانية من املالحظات

اإلجابة على جمموعتني من األسئلة، اموعـة  املستخلصة منوهي النتائج ،سواءحداألكادميية الغربية أو العربية اإلسالمية على 
؟ ما األسباب اليت أدت إىل التركيز عليها يف )التعريفات املختلفة( ما هي العوملة : تتصل بتشخيص الظاهرة ذاا وعواقبها: األوىل

؟ بعبارة أخرى ما الذي يتم عوملته؟ )االقتصادية، السياسية، االجتماعية، الثقافية ( هذه املرحلة؟ ما هي أبعادها أو جماالت جتلياا 
ما هي اآلثار املطروحة بالنسبة حلالة النظام الدويل؟ أين ما يتصل باجلنوب بصفة خاصة ؟ ومن مث، وعلى ضوء اإلجابة ميكن حتديد 

السياسية منظومة القيم( التحول الدميوقراطي وحقوق اإلنسان :  خصائص هيكل النظام الدويل، وأهم القضايا موضع التفاعالت
منع انتشار أسلحة الدمار الشاملة ومكافحة اإلرهاب ) منظومة القيم االقتصادية ( ، حترير التجارة العاملية وحركة رؤوس األموال )

ـ ( ، واجتاهات التفاعالت وأمناطها )منظومة القيم الثقافية ( هيمنة الثقافة الغربية لتصبح ثقافة عاملية ) منظومة القيم األمنية (  و حن
الثـورة  ( ، وأهم القوى املؤثرة يف هذه التفـاعالت الدوليـة   )مزيد من التجانس واالندماج أو حنو مزيد من التفكك والتجزئة

) التكنولوجية واملعلوماتية، ودور الصهيونية 
ما : اإلسالمية بصفة خاصة وعلى هذا النحو السابق، فإن العناصر املشار إليها من األسئلة هلا مدلوالا اهلامة بالنسبة للدول

هي اآلثار على اقتصاديات وسياسات الدول اإلسالمية؟ وكيف متثل هذه اآلثار حتديات لعمليات التنمية، وإلمكانيات التنسـيق  
اهلوية؟ وكيف متثل هذه اآلثار مدخالً خطرياً لتدخالت خارجيـة متطـورة   : والتضامن االقتصادي، وللقدرات األمنية، وأخرياً 

:وتتلخص هذه النتائج كاآلتىكال واألدوات؟ األش
يف العوملة إال إنه مبفرده ال يكفي لتحقيـق  أساسياًإذا كان االقتصاد حمركاً إنهأبعاد العوملة وجتلياا ميكن القول حول:من ناحية 

.الفهم الصحيح هلذه العوملة 
إىل البعد الثقايف االجتماعي إىل جانب األبعاد تنبهأن ،الدوليةمثل اقتراب العالقات ،حرصت االقترابات الشاملة من العوملةولقد

ا خـالل  االهتماماألمنية التقليدية اليت برز -أي األبعاد السياسية ،يف حتليل العالقات الدوليةعليهاالتقليدية اليت جرى التركيز 
.منذ بداية السبعينيات ا االهتماماشتداد احلرب الباردة وأبعاد االقتصاد السياسي اليت برز 

بدون انفصـال عـن   (ميكن القول إن صعودها اليتأضحت عوملة الثقافة واتمعات أو العوملة والثقافة من أهم املستجدات لقد
القـرن من العوملة، وذلك بفرض قبول أن العوملة ليست عملية حديثة أو لصيقة بنهاية الراهنةمييز املرحلة ) االقتصادي-السياسي 

وإذا كانـت  . الرأمسالية وتطورها منذ عدة قرونبدايةبل إا قدمية ذات جذور تارخيية ترجع إىل ،العشرين واية احلرب الباردة
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اـال جاءت من نطاق منظري العالقات الدولية أساساً فهذا يعين إنه يظل من مهمـة هـذا   قدالتعريفات الشاملة عن العوملة 
وهي األبعاد اليت تم ) ، عمليات ، قوى مفسرةجتليات( ة شاملة حول خريطة األبعاد املختلفة للعوملة الدراسى أساساً تقدمي رؤي

الدولية الدراساتن االهتمام باألبعاد االجتماعية الثقافية يف إوهلذا ميكن القول . دراسية عدةجماالتبأحدها منفصلة عن األخرى 
هل ميكن أن يصبح جمال دراسة التغيري العـاملي  :يدفعنا للتساؤلحنوميثل اإلضافة احلقيقية يف دراسة التغريات العاملية الراهنة على 

يف الـدوائر  األبعـاد على صعيده علوم خمتلفة ؟ ولعل من أهم املؤشرات على صعود االهتمام ـذه  تتعاونجمال دراسة مستقلة 
حضارية –والذي يعكس أبعاداً ثقافية ه،ثارتأالذي واجلدال"صدام احلضارات"للدراسات السياسية ظهور أطروحات األكادميية 

. شديدة الوضوح 
باآلثـار بني القـائلني  -أساساً-ن االجتاهات املختلفة حول تقديرها تنقسمإآثار العوملة ميكن القول وحول: ومن ناحية أخرى

ومن واقع االختالفات بـني هـذين   . التفكيكية على األصعدة املختلفةالسلبيةعوملة وبني القائلني باآلثار االندماجية التجانسية لل
:أن نستنبط املالحظتني التاليتنيميكناالجتاهني 
، ) لرأمساليـة ا-االقتصادية (عوملة متعددة األبعاد هيأن العوملة اليت تتصدى هلا أدبيات نظرية العالقات الدولية :األوىلاملالحظة

وإن ،جـذور ذات، وباعتبارها عملية مستمرة تارخيية برزت حتت تأثري عدة قوى ) القيمية-الثقافية (، ) الدميوقراطية-السياسية (
وهو الثورة التكنولوجية اهلائلة الـيت  ،املاضينيبالعقدينأحدمها يقترن : نظراً العتبارين أساسيني؛تكثفت حاليا درجتها وعمقها

،وممارسااومكوناااالتصاالت واملعلومات على حنو أثر بدرجة كبرية على طبيعة القوة تكنولوجياطفرة نوعية يف جمال تحقق
واالعتبار الثاين يتصل بنهاية . قوة املعرفة واإلبداع واملعلومات أيضاًفلم تعد القوة العسكرية فقط أو القوة االقتصادية فقط ولكن 

بـال منـافس يف   وكأنهالغريبومن مث ظهور النموذج احلضاري الرأمسايل ،األيديولوجي والقطبية الثنائيةراعوالصاحلرب الباردة 
القول إن هناك إرادة واعية وراء حتويل عملية العوملة إىل منظومة مقننة ميكنوهلذا فإنه على ضوء هذين االعتبارين . الوقت الراهن 

والذي انتصر يف احلرب الباردة بال حرب العوملةالذي يقود عملية الغرب -أمريكيةةبقياد–من جانب الغرب وذلك،ومؤسسة
يتسم خطاـا  واليتوال أدل على ذلك من البيانات الرمسية من قادة الدول الصناعية الغربية . العامليةحتكر عناصر القوة اجلديدة او

عن مستويات أدىن بني مستويات التنسـيق الغـريب   الصادرة-خرى ومع ذلك كانت بعض البيانات األ. بالتقييم اإلجيايب للعوملة
كذلك فإن . اجلديدةوإن تضمنت انتقادات للعوملة فهي ال تري فيها تناقضاً مع التكتالت اإلقليمية -العاملية مثل االحتاد األوريب 

واملقصـود هنـا   ،بصورة ضمنية أو بصورة مباشرةالنظرية سواءاألدبياتيقع يف خلفية ) تلوحياً ا أو انتقاداً هلا(خطاب اهليمنة 
.الثقافية -السياسية -بأبعاده املختلفة االقتصادية الغريبهيمنة النموذج 

وبواسطة ؟ عوملته؟ما الذي جيري:التساؤل حولاحلديث عن جتليات العوملة وعن آثارها ال ميكن أن ينفصل عن ،أخرىبعبارة
ولصاحل من ؟ ؟من

سواء عند حتليـل  -ن والدولية الغربيالعالقاتماذا أو كيف؟ وإذا كان أساتذة :نالبد وأن يأيت سؤاال؟اذا العوملةمل:سؤالفبعد
املرتقبـة مل يبد مجيعهم مأخوذين باإلجيابيـات  -أو عند حتليل العوملة ) كما سبق ورأينا (خصائص العالقات الدولية ، الراهنة 
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أن انتقادام تظل يف نطاق النموذج الغـريب ولـو يف   إالواليت يبشر ا الليرباليون اجلدد أو أصحاب مقولة اية التاريخ، ،للعوملة
كشروطمدى عاملية صيغ الدميوقراطية واقتصاد السوق ومدى مصداقية جناح انتشارها وخاصة،شكل إعادة النظر يف بعض أسسه

.مسبقة للسالم واألمن الدوليني 
هو القناعة بأن العملية اجلارية مـن التفاعـل   الراهنةفإن اجلانب األول الذي مييز العالقات الدولية يف إطار العوملة ،موجزةبعبارة

فقط ولكن تتم حتت هيكليةإمنا تتم ليس نتيجة التطور التراكمي يف عوامل ،النطاق بني أرجاء العاملواسعةاملتبادل والتأثري والتأثر 
.قوى هذا النموذج أي الواليات املتحدة منوبفاعلية قيادة أكرب قوة ،وإدارة منوذج حضاري واحدقيادة 

كمـا سـبق   (جانب األبعاد السياسية واالقتصـادية  إىلميثل صعود األبعاد االجتماعية الثقافية يف حتليل العوملة : الثانيةاملالحظة
وكـان وكان هلذا الصعود عدة مدلوالت من ناحية، . ية خالل العقود األخرية العاملالتغرياتإضافة حقيقية يف دراسة ) التوضيح

حول جتليات العملية فقط بقدر ما هو أيضاً اختالفاًفهو يعين أن االختالف حول العوملة ليس . نتاج عدة تأثريات من ناحية أخرى
الواقعية (والنظرية املختلفة ال بني االجتاهات الفكرية وهلذا فإن اجلد. التجليات وعواقبها هذهاختالف حول البعد القيمي ملضمون 

فإن عصر العوملة الراهن قد اقترن بإحياء البعد القيمي يف ولذا. قد اكتسب أبعاداً قيمية واضحة ) اجلديدة ، الليربالية اجلديدة مثالً 
).هذا املوضوعحولمالمح رؤية إسالمية لالجتهاد من أجل تقدمي-كما سبق أن أشرنا -مما يفسح اال(الدراسات الدولية 

دراسات التغري العاملي يكون منفصالً عن األبعـاد  صعيدوال جيب االعتقاد أن بروز االهتمام باألبعاد الثقافية احلضارية على هذا
إىل واالقتصاديالسياسي الربوز ليس إال تعبرياً عن التفاعل مع السياسي واالقتصادي بل واجتاههذابل إن . السياسية واالقتصادية 

، واحلـديث عـن   احلضاريةاحلديث عن الدمقرطة وحقوق اإلنسان ال ينفصل عن األبعاد الثقافية فإن، توظيفه فعلى سبيل املثال
املرحلة الراهنة من العالقات الدولية والـيت سـبق حتليـل    طبيعةاقتصاد السوق والتكيف اهليكلي ال ينفصل بدوره عنها ، فإن 

) هذه التفاعالتعلى، األدوات ، مستويات التحليل ، أمناط التفاعالت ، القوى والعوامل املؤثرة القضاياالفواعل ، (خصائصها 
وبالنسبة لتفاعلها مع نظائرها السياسية ،الثقافية االجتماعيةاألبعادتقدم الكثري من املدلوالت بالنسبة لتفسري صعود االهتمام ذه 

.واالقتصادية 
وخاصة ،الثقافية خصوصية يف هذه املرحلةاألبعادمن هذا احلديث عن عدم الفصل بني األبعاد الثالثة إال إنه يظل لوضع وبالرغم

فلم يتبق االقتصاديةمث ،ة والعسكرية أوالفبعد أن حتققت اهليمنة الغربية السياسي.اإلسالميالعاملبالنسبة لدول اجلنوب ويف قلبها 
مازالت ممانعة للدمقرطة الغربية باعتبارها الشكل الوحيـد  اجلنوبوإذا كانت أبنية . إال اكتمال اهليمنة على الصعيد الثقايف أيضاً

اليت تواجهها صـعوبات  املقاومةولكنها. فإن اجلبهة الثقافية مازالت تشهد مقاومة ،للتبعية االقتصاديةممانعةوغري ،للدميوقراطية
.، وحىت حيدث التجديد املطلوب ال حيدث االنسحاق الكاملحىتولكن ،ليس من أجل الدفاع عن اخلطوط األخرية فقط،مجة

: احملور الثاين 
:وضع اإلسالم واملسلمني يف الفكر االستراتيجي الغريب يف اية القرن العشرين 

.ىل أطروحات التهديد اإلسالمي من أطروحات صدام احلضارات إ
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كشفت أطروحات التهديد اإلسالمي للغرب وأطروحات صدام احلضارات يف الفكر الغريب عن أهم التحـديات الفكريـة   
وإذا مل يكن هذا الـنمط مـن   . الراهنة اليت تواجه العامل اإلسالمي، واليت تنبين عليها التحديات األخرى على مستوى السياسات

امل اإلسالم واملسلمني، إال أن منط بروزه وطبيعة مقوالته الراهنة لتعكس ما وصلت إليـه  الفكر جديداً على الرؤى الغربية جتاه ع
.األبعاد الثقافية احلضارية من أمهية يف تشكيل هذه الرؤى، وما تنبثق عنها من سياسات 

ظراً لطبيعة املرحلة التحولية بعبارة أخرى إذا كان التعامل مع الفكر الذي تطرحه هذه األدبيات الغربية يكتسب أمهية خاصة ن
اليت مير ا العامل ومتر ا العالقة بني اإلسالم واملسلمني والغرب، فمما ال شك فيه أن هذه اللحظة التارخيية ليست فريدة، ولكـن  

م واملسـلمني يف  فإن الرؤى الغربية عن وضع اإلسال. كان هلا سوابقها يف التاريخ السياسي والتاريخ الفكري للعالقة بني الطرفني 
وباملثـل  ( العامل وعالقتهم بالغرب قد تتابعت وتوالت عرب هذه املراحل، لتعكس طبيعة كل مرحلة من مراحل تطور هذه العالقة 

؛ حيث كان لكل منها جتلياا يف كل مرحلة، واليت عكست درجات وأشـكاالً خمتلفـة مـن    )تطورت أيضاً الرؤى اإلسالمية 
.) 7(مة ولقوا ولوحدا وهلويتها، ولقد اعتنت مصادر متنوعة بتقييم اجتاهات هذا التطور التحديات الستقالل األ

كانت ذات مـدلوالت بالنسـبة   -ومن مث تطور رؤية كل طرف عن اآلخر-وكانت كل مرحلة من مراحل تطور العالقة
لقنوات وآليات االحتكاك والتفاعل بينهما سواء كان لدى كل من طريف العالقة من ناحية، وبالنسبة " حنن وهم" لطبيعة إشكالية 

قد اتسـمت بعـدم اهتمـام    ) حىت احلروب الصليبية ( فإذا كانت املرحلة األوىل من املواجهة . قتاليا أو سلمياً من ناحية أخرى
م ومل يكن ميلـك  ، فإن األخري كان جيهل ماهية اإلسال)الغرب(بالتعرف على أحوال الطرف األضعف ) اإلسالم( الطرف األقوى

-على أرض اإلسالم-أما املرحلة الثانية اليت حدث فيها االحتكاك العضوي بني الطرفني. من الوسائل ما ميكنه من التعرف عليه
وذلك خالل احلمالت الصليبية، فلقد عكست هذه احلمالت رؤية الكراهية وعدم االعتراف باإلسالم والعنف والتعصب جتاهـه  

كانت من ناحية أخرى البداية إلرساء قنوات وآليات أخرى غري احلروب لتعرف كل طرف علـى أحـوال   ولكنها-من ناحية
ولذا، إذا كانت احلروب الصليبية قد فشلت يف حتقيق أهدافها ملدة قرنني فإن أساليب أخرى أخذت يف التطـور  . الطرف اآلخر

ظل االستشراق مث السيطرة التجارية مث السـيطرة السياسـية   ففي. حىت وصلت إىل مرحلة االستعمار التقليدي للعامل اإلسالمي
وصوالً إىل االحتالل العسكري، كانت تتمدد جذور الفكر عن املركزية األوربية من ناحية كما تتبلور مالمح تفـوق املنظومـة   

نظرة التفوق واهليمنة على الغري، ولذا وهلذا بعد نظرة االحتقار والدونية للغري، تبلورت. الغربية العلمانية من ناحية أخرىالرأمسالية
تبلورت التحليالت عن عبء الرجل األبيض ومهمته يف التمدين واحلضارة واليت ارتكنت إليها بعض نظريات تفسري االسـتعمار،  

يغفل الغـرب  وبعد انتهاء مرحلة االحتالل العسكري وبداية مرحلة االستقالل الرمسي، مل . كما تعاقبت جتليات النظرية الليربالية
على النمط الغريب واليت " التحديث" عن تطوير آليات جديدة تدشنها وتربزها رؤى أخرى تتفق وطبيعة املرحلة، وهي الرؤى عن 

مل تفرزها إال تكريسا للتخلف وتعميقاً لروابط التبعية والتجزئة، األمر الذي فجر رؤى خمالفة لدى املسلمني عـن حقيقـة هـذا    
وبذا بدأت موجة من رد الفعل واالستجابة . )8(ديه من أجل نقل مناذج اإلصالح لعالج التدهور يف القوى الغرب، الذي سعوا ل
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ومتثلت تلك املوجة يف حركات اإلحياء أو الصحوة اإلسالمية . السابقة" التوفيق" املضادة لالنبهار السابق وللنقل السابق ولرغبات 
رن العشرين، وذلك يف ظل توازنات قوى مادية شديدة االختالل بني الطرفني لصـاحل  بروافدها املختلفة يف النصف الثاين من الق

ولكن بقى للعامل اإلسالمي بالرغم من السيطرة السياسية عليه، وبالرغم من التبعية االقتصادية، وبـالرغم مـن التجزئـة    .الغرب
ملسلمون عالج خلل القوى املادية، أال وهو البعـد  السياسية، بقى لـه خط الدفاع األخري الذي لو مت دعمه وجتديده الستطاع ا

ولقد كان وضع هذين البعدين وما حاق ما من تطورات وما قد يترتب عليهما مـن آثـار   . العقيدي والبعد الثقايف واحلضاري
واملسلمني فيـه يف  موضع اهتمام الرؤية الغربية املعاصرة وجوهر انشغاهلا الراهن عند حتليل وضع الغرب يف العامل ووضع اإلسالم

.وهلذا أينعت اآلن مقوالت صدام احلضارات والتهديد اإلسالمي . اية القرن العشرين
وبعبارة أخرى، إذا كانت عوامل القوة املادية الشغل الشاغل للغرب خالل القرون السابقة من صراعه مع اإلسالم واملسلمني، 

، واليت هي يف جـوهر هـذا الصـراع    )االنتصار على اإلسالم ( األبعاد غري املادية باعتبارها السبيل لتحقيق األهداف املتصلة ب
بأردية أخرى اقتصادية وسياسية أو أيديولوجية، إذا كان هذا هو الوضع السابق فإن ) وفقاً للظروف( وصميمه بالرغم من تغليفه 

وهلذا فـإذا  . الثقافية احلضارية-الهتمام باألبعاد االجتماعيةطبيعة املرحلة الراهنة من العالقات الدولية تدفع على السطح بأولوية ا
هل العامل يدخل عصراً جديداً وما طبيعته؟ فإنه يتفرع عنـه  : كان السؤال الكبري املطروح يف األدبيات الغربية يف التسعينيات هو 

ه على العامل بعد أن انتصر منوذجه السياسـي  من ناحية، ما مستقبل الغرب وهيمنت: سؤاالن ال يقالن أمهية يف نظر الغرب أال ومها
ما مصادر اخلطر اجلديدة على الغرب بعد انتهاء التحدي الشيوعي؟ وما مصادر التهديد لـه؟ : واالقتصادي، ومن ناحية أخرى 

صل بوضـع  ما يت-سواء كانت كلية أو جزئية-وكيف يستطيع التعامل معها؟ ويف قلب هذه املصادر جند إنه يربز يف التحليالت
اإلسالم واملسلمني ومستقبل عالقتهم مع الغرب، ليس على ضوء املتغريات السياسية واالقتصادية والعسكرية املعتادة فقط ولكـن  
على صعيد متغريات احلضارة والثقافة أيضاً، بل يصبح مستقبل هذه العالقة حمكاً ملستقبل استمرار هيمنة منوذج الغرب احلضاري 

بالرغم من كل ما يتسم به أصحاب هذا النمـوذج مـن   ( احتماالت الصراع مع منوذج اإلسالم احلضاري من عدمه يف مواجهة
).ضعف مادي ال يقارن بقوة الغرب املادية

:أطروحة صدام احلضارات : أوالً
راً سياسـياً أو  هلانتجتون رؤية ذات مالمح واضحة، وهي رؤية تقدم منظوراً حضارياً وليس منظو)9(تقدم دراسات ثالث 

.اقتصادياً فقط عن وضع الغرب العاملي وعالقته بالغري، وخاصة عامل اإلسالم واملسلمني
قد اجتمعا على اعتبار اجلنوب سـاحة  -سواء من منظور الفوضى الدولية أو منظور اتمع العاملي-وكانت الدراسات الدولية

النظم التسـلطية، التسـابق علـى    ( ه مصدراً أساسياً من مصادر ديد الشمال صراع دويل أو باعتباره كيانا هامشيا، أو باعتبار
مث تأيت دراسات هانتجتون لتقلب هذا االجتاه الغالب طوال القـرن  ). التسليح، الفقر، واهلجرة واألصولية اإلسالمية واملخدرات 

ام باألبعاد الثقافية احلضارية يف فهم العالقات الدوليـة  العشرين عن علمنة العالقات الدولية، ولتقدم إعالناً عن بروز وجتدد االهتم
ومل . أحداثاً ووقائع ومناظرات وسياسات عديدة ترمجت هذا الربوز-وإدارا، ولذا فلقد شهدت ساحة العالقات الدولية الراهنة
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املبادرات السياسية، وذلك يف تعد أطروحات هانتجتون إال قمة جبل الثلج العائم اليت جذبت األنظار وشحذت اجلهود النظرية و
كمـا  ( تنتمي إىل حضارات خمتلفة، كما أخذ يشهد توقت كان النظام الدويل يشهد صراعات دموية كثيفة بني أقوام وعرقيا

جمموعة من السياسيات االقتصادية والعسكرية والثقافية اليت تعكس حماوالت إقرار هيمنة منوذج حضاري غـريب علـى   ) سنرى 
كمـا  ( بكل دالالا احلضـارية   2001حنن اآلن نعايش مرحلة ما بعد اهلجمات على الواليات املتحدة يف سبتمرب وها. العامل

).سنرى 
وبدون الدخول يف تفاصيل القراءة الذاتية هلذه الدراسات وأبعادها املنهاجية ونتائجها التراكمية ومدلوالا بالنسبة ملا متثله مـن  

ميكـن أن اقتصـر علـى    ، )10(لعالقات الدولية مبنظوراا الغربية باملقارنة مبنظور إسالمي يف هذا اال جديد يف جمال نظرية ا
:املالحظات التالية 

تكون مفاهيم احلضارة والثقافة واهلويـة  قدحىت تستثري كل هذا القدر من النقاش واجلدل؟ األوىل والثانية ما اجلديد يف املقالة -1
،، ثقافـات  حضارات"دقتها ولتداخلها ، وقد يكون مستقبل العامل الصراعي بني لعدمثارت النقد أاليت طرحها هانتنجتون قد 

فوضـاً  النموذج الذي يطرح هذا التصور مريكونتعرف العقل والرشادة بقدر ما تعرف التعصب لألنا ضد اآلخر، قد ال" أديان
هـانتنجتون السياسات الدولية الذين يعلون من احلوار والتعاون، وقد يكون ترشيح لتفسريمن أصحاب النماذج التعددية العاملية 

بني دول (أو يف مستواه اجلزئي ) بني حضارات(للحدود اإلسالمية كحدود دموية يتمحور حوهلا الصراع سواء يف مستواه الكلي 
نظراً ملا حيويه من اامات ،عن اإلسالمنيموضع هجوم من املدافعني االعتذاريأيضاًكون هذا الترشيح قد ي) من حضارات خمتلفة

هانتجتون منوذج احلضارة الغربيـة  لمتثّوقد يكون .ونظراً لتجسيده اإلسالم كعدو املستقبل بالنسبة للغرب،واملسلمنيلإلسالم
هو موضع اهلجوم واالنتقاد الفلسفي من جانب هؤالء الـذين يتصـدون   هومصاحلحيث يدافع عن ضرورة استمرار قوته وقيمه 

.والفكرية هلذا النموذج العلماين املادي ولرفض عواقبه على البشريةالفلسفيةلنقض األسس 
صـدام "حـول أطروحـة   والنقاشكانت القنوات الكربى اليت جرى على صعيدها اجلدل -وغريها بالطبع -مجيعهاهذه

للتساؤل ما اجلديد يف موضوعات هذا اجلـدل حـىت يتصـدر    مدفوعةولكنين على ضوء قراءة هذا اجلدل ، أظل . احلضارات 
. خمتلفـة  معرفيةوخاصة أن العديد منها قد سبق طرحه من قبل ويف دراسات آلخرين ويف جماالت ؟النحواالهتمامات على هذا 

ارتفع االهتمام بوضع الدين واهلوية ودورمها يف اتمعات -عض املفكرين فعلى سبيل املثال وكما أشار هانتنجتون نفسه نقالً عن ب
لتهديـد  كمصادروسجلت دراسات عديدة آثار الصراعات العرقية والدينية ،ما بعد احلرب الباردةعاملويف العالقات الدولية يف 

والتطورات مل تكف الدراسات الغربية وغري لوقائعوابل إن األمثلة اليت كان يقدمها من األحداث ،استقرار النظام الدويل اجلديد
. خمتلفة منظوراتالغربية عن حتليلها ولو من 

الصراع هو منهج الغرب ذاته جتاه العامل وجتاه املسلمني بأننتائج هذه القراءة النقدية كيف أن هذه األطروحات متثل إقراراً تبني
الثقافيـة  احلضـارية طابع خاص ، وتنبع هذه الرؤية من كيفية إدراك األبعاد ذاويف اإلسالم ديداًفيهميرى ألنه؛بصفة خاصة

. الكامنة يف األمة اإلسالمية
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يفسـح مكانـاً   -مادياًوليس -حضاريعلى منظور تقومألاكان البعض قد رفض أطروحات صراع احلضارات إذاو-2
للعامل" هانتجنتون"طرحأن إال،"دراسة العالقات الدوليةعلمنة"يف ظل الغريبوالتنظريوهو األمر غري املعتاد من الفكر ،للدين

التوقف عنده والتساؤل عن يقتضيالذيللعالقات الدولية يعترب تغيرياً جوهرياً يف املنطلقات النظرية وهو األمر كمحركاحلضاري
وتآكل يف القوة باملقارنة حبضارات أخرى أخذت الغربية من ضعف احلضارةهل يتصل مبا أضحى يدب يف : مربرات هذا املنحىن 

باحلضـارات كمحـرك   اهتمامـه ختام حتليله ملـربرات  يف" هانتجنتون"جديد ؟ ويف هذا الصدد نلحظ أن منتستنهض قواها 
م عامليـة  للصراع العاملى وبني جهود الغرب الرامية لدعم قيمه كقياأليديولوجىللتفاعالت الدولية ، يربط بني أثر زوال األساس 

من قبل احلضارات األخرى من مضادةوبني تولد ردود فعل ،العسكرية ودعم مصاحله االقتصادية من ناحية،على هيمنتهواحلفاظ
.ناحية أخرى

جند أن النماذج واألحداث اليت يشري إليها هانتجنتون لتوضيح "احلضاراتخطوط التقسيم بني "عنوان وحتتيف املقالة األوىل-3
ووقـائع درج  اًأحداثإالليست -بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية ، وبني األوىل وحضارات أخرىالصداممن املستويني

ملـاذا يسـميها اآلن هـانتنجتون    : وهلذا يتحدد السؤال .احلضاراتاحملللون على تفسريها استناداً إىل عوامل أخرى غري صدام 
واالقتصادية وحقق السياسيةيصدق عليها من قبل ؟ هل يعين هذا إنه بعد أن استنفد الغرب أرديته وأقنعته الذيمبسماها احلقيقي 

يعين هذا أن هانتنجتون يشعر أن اهليمنة الغربية لـن تكتمـل باهليمنـة    أالمن ورائها أهدافه مل يعد يبق له إال القناع احلضاري؟ 
السـؤال ويف هـذا   هـذا ماهلا اهليمنة احلضارية أيضاً ويف قلبها اهليمنة الثقافية ؟ ومع ولكن يلزم الكتفقطالسياسية واالقتصادية 

.والغاية للمقالة برمتهااملغزىاملوضع يتراكم مغزى أسئلة أخرى مناظرة سبق طرحها حول نفس 
أم املسـلمني ،  الغـرب .ولكن ال حيدد املسئول عن انفجارهـا -يذكر املؤلف أمثلة من الصدام واملواجهة : أخرىناحية ومن

فينقل عن أكـرب  . يهودي يقدمان نفس املعىن مستشرقولكن يورد خالصتني ملفكر مسلم وآلخر . املسلمني أم شعوب أخرى 
طغيـان  منحتماً من العامل اإلسالمي ، إن الصراع سيبدأ من أجل نظام دويل جديد انطالقاً ستأيتأمحد قوله إن املواجهة التالية 

".باكستاناسحة اليت متتد عرب األمم اإلسالمية من املغرب إىل املوجة الك
واحلكومات اليت تنتهجها ، والسياساتنواجه فراغاً وحركة يتجاوزان كثرياً مستوى القضايا إننا"ه ـقولبرناردلويسعن وينقل

-رخيي خلصم قدمي لتراثنا اليهـودي  رمسي، لكن الشك يف إنه رد فعل تاغريرمبا ،بني احلضاراتاًوال يقل هذا عن كونه صدام
على ضوء حتليل هـانتنجتون  -تعنيان املقولتنياالستشهاد اتني إن."العلماين، والتوسع العاملي هلما معاً وحاضرنااملسيحي ، 

تعنيان أن الصدام إمنا هـو اسـتجابة ورد فعـل   -الغرب أضحى يف أوج قوته أنالسابق ألحد أسباب صدام احلضارات وهو 
.يف القوة والتوسع الغريب العلماىناملتمثلللتحدي 

مقولته عن الصدام بني اإلسـالم  علىعلى هذا النحو هلذا اجلزء من حتليل هانتنجتون قد يدفعنا إىل عدم اهلجوم القراءةأن وأعتقد
صراعياً أو إكراهياً أو عدوانياً ورفضاً أن يكون اإلسالم؛عن اإلسالمدفاعا؛كما فعلت بعض االنتقادات لنفس املقولة،والغرب

ـا  الغرب ومظاهرها اليت يقرهيمنة، بل ميكن أن نتحول على ضوء هذه القراءة أيضاً إىل هجوم من نوع آخر على إرهابياًأو 
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فـنحن  . وبذا ننتقل من املواقف االعتذارية التربيرية الدفاعية إىل اهلجومية . الحقاًويعترف املؤلف بآثارها على اآلخر كما سنرى 
وعـدم "الصـراع "تبدو مصـدر  اليتن استجابتنا ورد فعلنا هي أيف حنيولكننا حنن املعرضون للتهديد ،مصدر التهديدلسنا

.االستقرار من وجهة النظر الغربية
،"اإلسالمية -الكونفوشيوسية الصلة"،"املمزقة البلدان"، "ضد الباقيالغرب"األوىل، يف املقالةالعناوين األربعة التاليةوحتت-4
هذه العناوين ما انتهينا إليه من قبل عن غري املعلن يف هذه حتتتؤكد قراءتنا لتحليل هانتنجتون : "الضمنية بالنسبة للغرباآلثار"

تفجري هذا الصدام عنومن مث مسئولية هذه اهليمنة ،يف صدام احلضاراتأال وهو تقرير هيمنة الغرب،ومغزاهااملقالة ومقصدها 
:وسيتضح لنا ذلك مما يلي . املناسبة ضد اآلخر اإلجراءاتمن جانب الغري ، ومن مث حتذير الغرب وتنبيهه لضرورة اختاذ 

القرارات " .. ثارها، حيث يقول إن   العسكرية واالقتصادية والسياسية وآ" أوج قوة الغرب " تشخيص مظاهر : من ناحية 
بعـد  ( والواقع .. اليت تعكس مصاحل الغرب تقدم للعامل باعتبارها قرارات تعكس رغبات اتمع العاملي).. املؤسسات الدولية ( 

ة العامل بطرائق أن الغرب يستغل املؤسسات الدولية والقوة العسكرية واملوارد االقتصادية إلدار) ضرب مثايل حصار العراق وليبيا 
تلك هي على األقل الطريقة الـيت  .. حتافظ على اهليمنة الغربية وحتمي املصاحل الغربية وتدعم القيم السياسية واالقتصادية والغربية 

".وهناك قدر كبري من احلقيقة يف هذا الرأي. يرى ا غري الغربيني العامل اجلديد
صدام بني الغرب واآلخرين ليس اختالف احلضارات أساساً، ولكن اختالف ميزان هو يقرر أن مصدر ال: ومن ناحية أخرى

إن الفروق يف القوة وإن الصراعات على القوى العسكرية واالقتصادية واملؤسسية هي أحد مصادر ".. القوى والثقافة، فهو يقول
فبـدالً  " واملعتقدات األساسية مصدراً ثانياً للنزاعومتثل االختالفات يف الثقافة أي القيم . الصراع بني الغرب واحلضارات األخرى

من أن تصبح احلضارة الغربية كما يشري هلا هانتنجتون حضارة كلية تناسب كل الناس، فإن األفكار الغربية ليس هلا جاذبية كبرية 
ن يتمثل احملور املركـزي  يف احلضارات األخرى، بل أنتجت جهود الغرب لنشرها ردود فعل معادية؛ ولذا فهو يقول إن املرجح أ

" .الغرب وبقية العامل وردود احلضارات غري الغربية على القوى والقيم الغربية" للسياسات العاملية يف النزاع بني 
ومما ال شك فيه أن قراءة التحليل السابق جيعلنا نكرر ما سبق استخالصه عن غري املعلن يف دراسة هانتنجتون وهو أن مصدر 

وليس احلضارات األخرى اليت تقاوم التسويات على حسـاب مصـائر   -التهديد بالصدام بني احلضارات هو هيمنة الغرب وقوته
ياسات العاملية املعاصرة ليس صراع القوى التقليدي أو الصراع األيديولوجي، ولكـن ردود  بعبارة أخرى فإن حمور الس. شعوا

كما يقول هـانتجتون ثالثـة   -وتأخذ ردود الفعل هذه. فعل احلضارات غري الغربية على القوى والقيم الغربية الساعية للهيمنة
االنتظام يف قافلة عربات الفريق أي االنضمام إىل الغـرب  االنعزال خمافة تسلل فساد الغرب وهو بديل ذو تكلفة عالية،: أشكال

وقبول قيمه ومؤسساته، وأخرياً حماولة موازنة الغرب بتطوير القوة والتعاون مع اتمعات غري الغربية األخرى ضد الغـرب، أي  
.  باختصار التحديث من دون التغريب 

حول الصدام بـني  واحلامسةفإن الذي يستوجب االهتمام يف فكر هانتجنتون هو املقوالت الصرحية والواضحة أخرىبعبارة
وحـول  ،احلضارة الواحدة يف مواجهة احلضارات األخـرى شعوبوحول التضامن بني ً،اإلسالم والغرب صداماً حضارياً دينيا



-104-

ال هـانتجنتون فإن ،ولكن هنا جيب مالحظة أمر هام. اإلسالميةاحلضارات األخرى وخاصةمواجهةسياسات الغرب املرتقبة يف 
،ولكن يربز أيضاً ما جيب أن نفطن إليه بقوة، اإلسالمومن مث ينربي البعض للدفاع عن ،يضع فقط اإلسالم كعدو مرتقب للغرب

جند وكذلك-كما رأينا-وىلحقيقة يسجل يف مقالته األ. واملسلمني واحلضارات األخرىاإلسالمهو عدو لغربوهو كيف أن ا
،يف وضع الفاعل الذي يعود إىل جـذوره أضحىبه بل يف مقالته الثانية أكثر من حتذير للغرب بأن اآلخر يصحو ومل يعد مفعوالً

مث حيذر هانتجنتون بأن هناك خطراً ثقافيا جيئ من اجلنوب وحيل حمل التهديـد  ومنويرغب يف تشكيل العامل بطرائق غري غربية ، 
.الذي جاء من الشرقاأليديولوجي

هـانتنجتون ولكن ما نستطيع تسجيله بدرجة أكرب وأهم هو اإلجراءات اليت يوصي ـا  ،كلههذاحقيقة نستطيع تسجيل 
وبأكثر مـن تعـبري   ،من موضع منهاأكثريف األوىلوهنا مكمن التحدي األساسي الذي تفصح عنه املقالة. ملواجهة هذا اآلخر 

وهي توصيات مناظرة لتلـك  .التوصيات املوجهة للغرب حلماية نفسه جلفيتركز فيها ،وحىت تصل إىل صفحاا األخريةصريح 
أن يركز طاقاته الغربومن مث ينصح هانتجنتون ،وهامة ركزت على أبعاد الوضع العاملي للثقافة الغربيةثالثةدراسة االيت ختم

: ، وهو يقسمها إىل جمموعتني من النتائج عامليةلتصبحالسعي لنشر ثقافته علىوليس ،على محاية نفسه وتدعيم صفوفه
نتائج قصرية األجل تدعو الغرب إىل تدعيم وحدة حضارته بني العنصرين األوريب واألمريكي، وأن تدمج يف الغرب جمتمعات 

والكونفوشية، واحلفاظ علـى التفـوق العسـكري الغـريب،     البلدان املمزقة، واحلد من توسع القوة العسكرية للدول اإلسالمية 
واستغالل اخلالفات والنزاعات بني الدول اإلسالمية والكونفوشية، ودعم اموعات احلضارية األخرى املتعاطفة مع القيم واملصاحل 

يلة األجل فهي تفترض مـن الغـرب   أما جمموعة النتائج طو. الغربية، وتقوية املؤسسات الدولية اليت تعكس املصاحل والقيم الغربية
استراتيجية أخرى للتعامل مع احلضارات غري الغربية اليت حتاول التحديث دون التغريب؛ حيث سيتعني على الغرب أن يتراضى مع 

رية هذه احلضارات احلديثة غري الغربية اليت تقترب قوا من قوته، ولكن مع احتفاظ الغرب بالقوة االقتصادية والعسكرية الضـرو 
.حلماية مصاحله يف مواجهة هذه احلضارات 

لتحقق تراكما يزيد الصورة وضوحاً، فهي تقـدم حتلـيالً   ). الغرب متفرد وليس عاملياً ( هذا وتأيت الدراسة الثالثة هلانتجتون -5
تجتون كمحـرك  وهنا يكمن مناط ما سبق وإدراكـه هـان  . لألسس الفلسفية والفكرية اليت يرى الغرب بناء عليها نفسه متفرداً

. فاحلضارات تتصادم يف نظرة ألا خمتلفة وآلن الغرب متفرد عليها وأن مل يكـن عامليـاً  . للعالقات الدولية أي صدام احلضارات
تقدم نصائح أخرى مكملة للنصائح يف الدراسة األويل ومفادها باختصار هو " تعزيز الغرب" وهلذا فإن هذه الدراسة حتت عنوان 

بعبارة أخرى إذا كان البـد وأن يكـون هنـاك صـدام     . د ال تكون ثقافتك عاملية ولكن جيب أن تظل األقوىأيها الغرب ق: 
للحضارات، فليستعد الغرب هلذا الصدام وليس فقط بإجراءات جتاه احلضارات األخرى، ولكن أيضاً بإجراءات تتصل بدعم قوته 

.ووحدته يف مواجهة اآلخر
إن . ن أوان ختلي الغرب عن وهم العاملية، وأن يدعم قوة ومتاسك حضارته يف عـامل احلضـارات  لقد حا:" فهو يقول بداءة 

يف عامل متعدد األقطاب واحلضارات تكـون مسـئولية   .. مصاحل الغرب لن تتحقق بالتدخل السافر يف خالفات الشعوب األخرى
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أن حياول إاء الصراعات بني الشـعوب األخـرى   الغرب هي تأمني مصاحله اخلاصة، ال أن يدعم مصاحل الشعوب األخرى، وال 
".عندما تكون الصراعات ذات أمهية ضئيلة أو عدمية األمهية للغرب 

هذه هي النصيحة األويل وهي تنتمي إىل املدرسة الواقعية، وليس مدرسة االعتماد املتبادل، ولعلها متس لدينا معضلة من أكرب 
. إليه كاملنقذ يف الصراعات املختلفـة االلتجاءوهي اام الغرب باإلمربيالية، ويف نفس الوقت معضالت العقل املسلم الراهن، أال 

بعبارة أخرى، إذا مل تكن قيم الغرب مقبولة وإذا كانت قوته تتراجع، فلماذا الدعوة إىل تدخله يف صراعات ال تعنيـه مباشـرة؟   
بل وتصميمها يف اخلارج هي إحدى استراتيجيات الغرب للحفـاظ علـى   وملاذا ال نأخذ يف االعتبار إنه قد يكون تفجري أزماتنا 

مصاحله؟ 
: أما النصيحة الثانية اليت يقدمها هانتجتون فهي 

وحدة الغرب ودعمه وجتانسه يف مقابل إغالق باب املناورة أمام القوى غري الغربية؛ ألن احلفاظ على وحدة الغـرب أمـر   
فطاملا بقي الغرب متحداً سيظل لـه حضور هائل يف املشـهد العـاملي،   . الغريب يف العالقات الدوليةجوهري إلبطاء ايار التأثري 

الحظ أن هذه الدعوة لوحدة الغرب يقابلها كوجه ( وبانقسامه سيكون مهيئاً جلهود الدول الالغربية الستغالل اختالفاته الداخلية 
لتعزيز متاسـك  ةولذا فإن النصيحة الثالث) حتد، وطاملا ال ميكن اندماجهم آخر للعملة تفجري اآلخرين وتفكيكهم طاملا هم مصدر

واإلجراء األول يتطلب التحكم " . صون الثقافة الغربية داخل الغرب، تعيني حدود الغرب: الغرب تعين لدي هانتنجتون إجراءين
أما اإلجراء الثاين فيتصل بالناتو الـذي يصـفه   . الغربيةيف اهلجرة من اتمعات الالغربية مع تأمني استيعاب املهاجرين يف الثقافة 

.بأنه منظمة أمن احلضارة الغربية وأن هدفه األول هو الدفاع عن تلك احلضارة ومحايتهانهانتنجتو
عنـه  يعرب بقوة عن املسكوت عنه يف اخلطاب الرمسي الغريب املعلن جتاه اإلسالم واملسلمني، والذي تعلن نإن فكر هانتنجتو

. تلك السياسات اليت تترجم التحديات اليت يفرزها هذا الفكر الصدامي واليت تتشح بـالعنف اهليكلـي  . بقوة السياسات الغربية 
وتتعدد أدوات األخري وتتخذ أشكاالً جديدة تتخطى أساليب العنف التقليدية السابقة العسكرية منها واالقتصـادية والسياسـية،   

.ثقافية حضارية واضحة تصل إىل وضع أسس جديدة لتقسيم العامل ذات طابع حضاري واضح ومتتد إىل أخرى ذات أبعاد
.للغرب " التهديد اإلسالمي" السياسية الغربية حول -االجتاهات الفكرية: ثانياً

تاً أو دحضاً لصـحة  وهي االجتاهات اليت تنقسم بينها األدبيات اليت تتصدى لبيان كيف يدرك الغرب اإلسالم واملسلمني؛ إثبا
وهي املرحلة اليت ترتبط بتصفية احلرب البـاردة  . مقولة التهديد اإلسالمي للغرب يف مرحلة العقدين األخريين من القرن العشرين

وبالنظر إىل عدة مناذج من األدبيـات  . وما بعد انتهائها، كما ترتبط خبربة الصحوة اإلسالمية يف النصف الثاين من القرن العشرين
:، ميكن أن نسجل اموعتني التالتني من املالحظات)12(، وبدون الدخول يف تفاصيل حتليلها املقارن)11(عينة ذا األمرامل

:اموعة األوىل مالحظات منهاجيه
بعض الدول اإلسالمية، أو احلركات اإلسـالمية أو  تحمل االهتمام، قد تكون حكوما" التهديد اإلسالمي" فمصادر ذلك 

اجتماعية ولـيس كـدين   -إما بوصفه ظاهرة سياسية" اإلسالم" هذا ولقد تعاملت األدبيات مع . اجلماعات املسلمة يف الغرب
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ذات أبعاد عقديـة ثقافيـة   يعكس أبعاداً إميانية وقيمية وثقافية أساساً، أو إطاراً مرجعياً االت احلركة والفكر املختلفة، أو قوة 
كذلك تفاوتت التحليالت من حيث موقفها من وزن البعد الثقايف احلضاري يف تفسري . حضارية وليس قوة سياسية اقتصادية فقط

. الصحوة اإلسالمية، ومن مث طبيعة ما متثله من ديد للغرب 
يرجع العداء لإلسالم واملسلمني إىل اجلهل الذي يـورث  )13(مشيلمثل املستشرقة األملانية الشهرية آن-ومن مث فنجد البعض 

ألن عدم املعرفة ينجم عنه اخلوف ، ومن مث ترى أن اجلهل الذي تتناول من خالله العديد مـن الدراسـات   ؛الكراهية والبغضاء
اإلسالم بأشياء من جـنس  فيصفون ،الغربية اإلسالم يؤدي ذه الدراسات إىل نوع من اإلسقاط الذايت على ما يقومون بدراسته

وهو الوضع الذي تكرر بصور خمتلفـة مـن   . تصورام ومعتقدام اخلاصة وليس من جنس املعرفة احلقيقية الصحيحة باإلسالم
باجلهل باإلسـالم أو  " العداء للمسلمني " ويف املقابل فإن البعض اآلخر ال يفسر . 20وإىل القرن19العصور الوسطى إىل القرن 

ولكن يفسره ويرجعه ويربطه باملصلحة السياسية ومتطلبات ،سالم أو باجلذور التارخيية للمواجهة بني الغرب واإلسالمبالعداء لإل
. ة قائمـة  نن صناعة صورة اإلسالم واملسلمني املشوهة إمنا دف أول ما دف إىل تربير سياسات معيإحيث ،احلركة حلمايتها

تتناول الظواهر بالتحليالت املتوازنة اليت ال تنطلـق  ،دة وواعية حبقيقة الشأن اإلسالميكان مثة دراسات جا-وعلى جانب ثالث 
املصلحية الواقعية الربامجتية، ولكن تنطلق من االعتباراتكما ال تبحث فقط عن آثار ،من التزام مسبق بصورة ذهنية عن اإلسالم

. ة وظاهرة دينية ذات أبعاد عقدية ثقافية حضارية متميزةاجتماعي-النظرة املتكاملة لإلسالم باعتباره ظاهرة سياسية 
درجة فهم اإلسالم أو اجلهل به، تغليب عامل املصـاحل  (-املشار إليها عاليا-لفارق بني هذه النماذج الثالثة اومن أجل توضيح

أشار إىل أن ظاهرة صعود احلركة اإلسـالمية كقـوة   فلقد.)14(حنيل إىل خطاب لفرنسوا بورجا) السياسية ، وزن العامل الثقايف
كامتداد ملرحلتني سابقتني مـن  ،سياسية داخل اتمعات العربية إمنا ميثل احلركة االستقاللية على الصعيد الرمزي الداليل الثقايف

غرب جتاه احلركة اإلسالمية هو نفس مث أشار إىل أن رد فعل ال.احلركة االستقاللية على صعيدها السياسي أوالً مث االقتصادي ثانيا
رد الفعل جتاه احلركة االستقاللية يف اخلمسينات، إال إنه استدرك لتوضيح ما للبعد الثقايف الداليل من مغزى وخصوصـية علـى   

ـ . الليةصعيد العالقة بني الغرب وهذه احلركات االستق طـارق  "ه مـع  ـوهو يف هذا االستدراك التوضيحي أحال إىل حديث ل
ولـذا  ،مفاده إنه إذا كانت حركات االستقالل العربية قد استخدمت مصطلحات ثقافة الغرب للتعبري عن أفكارهـا " شري الب

سواء كانت تلك احلركات االستقاللية يسارية أم قومية ،وجدت جزءاً من أجزاء املشهد السياسي الغريب يتعاطف مع أطروحتها
حلركة االستقاللية تنتقل إىل الصعيد الثقايف الداليل وتستخدم مفردات مستقلة ال تنتمي إال إنه حني بدأت ا،أم شيوعية أم مسيحية

بل حىت انعدم وجود جزء يتفهم على األقل تلك احلركات الـيت  ً،توقف ذلك التعاطف فورا،إىل ثقافة الغرب بروافدها املختلفة
يفسر الظاهرة اإلسالمية )15(فإن بورجا: بعبارة أخرى .  شرينأضحت متثل ديداً لسيطرة النظام الرمزي الغريب طوال القرن الع

تواصل على الساحة الثقافية واإليديولوجية والرمزية ديناميكية القضاء على االستعمار ،تعبري عن ديناميكية تتعلق أساساً باهلويةبأا
ـ ولذا فهو يرى أن عملية إعادة أسلمة نظام التصورات أو القيم الثقا. القدمي اًفية يف جنوب املتوسط عملية طبيعية وليست أمراض

عملية تندرج يف إطار الديناميكية القومية أو توجه اهلوية الذي ترد به اتمعات على صدمة اهليمنـة السياسـية   ألا؛اجتماعية
واليت تفككت حتت وطـأة  ،سالميةوبعد إضفاء الطابع األثري على عامل رموز الثقافة اإل،بعد االعتناق الثقايف ملبادئها،األوربية
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فإن هذا التوجه الذي ميثله منوذج خطاب بورجا إمنا حيوي حجج الرد على النخب الغربية والنخب العربية ،ومن مث. تلك العملية 
االقتـراب مـن   العلمانية اليت تتعمد استبعاد األبعاد املتعلقة بالدين واهلوية واإلحياء احلضاري يف تفسري الظاهرة اإلسالمية، ويف

".التهديد اإلسالمي"ا يسمى ملالغربيةربراتامل
فإنه ال ميكن أن نغفل -تتنوع يف اقتراباا -بعبارة موجزة فإنه إذا كانت الدراسات الغربية يف تناوهلا للعالقة بني الغرب واإلسالم 

وهو األمر الذي البد من تسجيله . ملرحلة الراهنةاحلضارية من متيز وحضور يف دراسات ا-تقدير ما أضحى لوزن األبعاد الثقافية 
مث احملـور  الثالـث احملورملا سريد يف يف هذا املوضع من الدراسة امتدادا ملا سبق تسجيله عن وزن هذه األبعاد أيضاً، ومتهيداً آخر

.بتمربقبل وبعد أحداث سعن حتدي السياسات الغربية وعن ردود الفعل اإلسالمية هلذه التحدياتالرابع 

:اموعة الثانية من املالحظات تتصل بنتائج التحليل املقارن
ذلك الذي يرى يف اإلسالم واملسلمني ديداً خطراً على احلضارة الغربية وعامل : حيث ميكن التمييز بني اجتاهات كربى ثالثة

، وأخرياً ذلك الذي يرى أن للعملـة  )أو إنصافاً إما استخفافاً( سياسة الغرب ومصاحله، وذلك الذي يرفض وجود هذا التهديد 
هل هناك خطر من جانب اإلسالم واملسلمني؟ ومن مث هل هذا اخلطـر  : وجهني غري منفصلني، ألن األمر ال يقتصر على السؤال

يفسر التحديات املفروضة على الغرب يف عالقته مع عامل اإلسالم واملسلمني؟
ني مضمون النماذج املمثلة هلذه االجتاهات، وذلك من حيث حتديدها ملصادر التهديد وأشـكاله  ومن واقع التحليل املقارن ب

: ودوافعه وعواقبه، نستطيع أن نوجز النتائج التالية 
وهذه املصادر ". اخلطر اإلسالمي"أن األدبيات يف جمملها قد تنوعت من حيث التركيز على أحد مصادر ثالثة إليناع فكرة  

الراهن بعد اية احلرب الباردة ، وأخرياً طبيعة مواقـف  اإلرث التارخيي للعالقة بني اإلسالم والغرب، طبيعة الظرف الدويل : هي 
.حركات إسالمية وأحكومات سواءوالطرف اإلسالميوسياسات الطرف الغريب 

واآلخر يدحض هـذه  ،اجتاه يقول بوجود خطر إسالمي: انقسمت هذه األدبيات بني اجتاهني كبريين : ومن ناحية أخرى 
ومن داخـل  ،وترى األدبيات املمثلة لالجتاهني أن القائلني بالتهديد اإلسالمي ينتمون لروافد خمتلفة من داخل الغرب ذاته. املقولة 

حول ثالثـة أبعـاد   -لدى االجتاه األول-وتتمحور مصادر التهديد اإلسالمي ،)النظم والنخب العلمانية(الدول اإلسالمية ذاا 
. تعدد املؤشرات عن كل منها ت

والبعد الثقايف مبعىن التهديـد لقـيم   ،..)الثورة اإليرانية ، السودان ، التحالف السوداين اإليراين ، اإلرهاب( وهي البعد السياسي 
. ربوأخرياً البعد الدميوجرايف املتمثل أساساً يف وجود املسلمني يف الغ،الغرب وثقافته وحضارته يف أسسها املختلفة

فإن حتليالم تستند يف جمملها إىل جمموعة مـن املؤشـرات   " التهديد اإلسالمي "أما أصحاب االجتاه الثاين الذي يدحض مقولة 
: واملربرات اليت تدور حول ما يلي
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بطـاً راظاهرة فسيفسائية وال يعدو أن يكـون  إنهحيث ؛هي خرافة ال مكان هلا على أرض الواقع"داإلسالم املوح"فكرة -1
نوعياً أكثر من كونه مصدر لقوة سياسية ، ومن مث فإن مسألة التكتل اإلسالمي املتناغم هي جمرد أسطورة متكررة 

اإلسالم حاليا هو الذي يقف موقف املدافع سواء يف البلقان أو القوقاز أو وسط آسيا أو اهلند أو إسرائيل ، ويف دول أوربـا  -2
.ليس اخلطر من اإلسالم ولكن اخلطر على اإلسالمومن مث فإن اخلطر القائم. الغربية 

فالرأمسالية هي قوة توسعية تسعى إلخضاع العامل كلـه  ، عدم حاجة الغرب البتكار عدو جديد عقب إيار االحتاد السوفييت-3
.لسيطرا وإجباره على تقليد الغرب يف ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

نظراً لتزايد تأثري اعتبارات الواقع الراهن يف جتديد هذا النـزاع ، سـواء   ؛التارخيي كمصدر للنزاعالتقليل من وزن اإلرث -4
االعتبارات املتصلة بسياسات الدول الغربية نفسها جتاه املسلمني واليت يتولد عنها كثري من اإلحباط والرفض واهلجـوم واالـام   

أو الـيت  ،اهن لنظم وحكومات بعض الدول اإلسالمية اليت تصارع بعضها البعضللغرب ، أو سواء االعتبارات املتصلة بالواقع الر
."األصولية اإلسالمية"تشارك الغرب التحذير من خماطر 

وحول هذه املناقشة يتجسد لنا . مناقشة موقف اإلسالم من قضايا حمورية كالدميوقراطية وحقوق اإلنسان والتسامح والعنف -5
ال يعكـس فهمـاً   ) فريد هاليداي(الرافد األول ". التهديد اإلسالمي"ن االجتاه الذي يدحض مقولة الفارق بني رافدين أساسني م

ـ ) . ورجاباسبوسيتو، (على عكس الرافد الثاين،منضبطاً لإلسالم وإنـه  ة،فريى األول أن اإلسالم ال ميثل أيديولوجية عاملية قوي
مما يتيح اختياراً حسب الطلب لإلجابة على ،واالستخدامات املتاحةجمموعة من النصوص اليت حتوي دائرة متسعة من اإلمكانات

وبناء على هذه الرؤية لإلسالم يـذهب  . ختتلف اإلجابات باختالف الزمان واملكان ولذا؛األسئلة األساسية يف السياسة واتمع
بعبـارة  .. مثل االقتصاد واحلكم ووضع املرأة هذا الرافد إىل أن اإلسالم ذاته ال يشرح سبب ما يعتقده املسلمون يف أمور كثرية 
إلنه ال توجد إجابة إسالمية واحـدة مـن   ؛أخرى يعين هذا الرافد إنه ال جدوى من البحث يف موقف اإلسالم من هذه القضايا

يقـة  ومما ال شك فيه أن هذه الرؤية تعكس جهالً واضـحاً حبق . نصوص اإلسالم ولكن هناك إجابات متعددة يضعها املسلمون 
وهو األمر الذي ال يصل إليه الرافد ،إمنا هو من قبيل االستخفاف" ديد إسالمي"ومن مث نفيها لوجود ،اإلسالم كإطار مرجعي

.الثاين يف رؤيته لنفس هذه األبعاد

:السياسات الغربية والعامل اإلسالمي مصادر التحديات وجماالا : الثالثاحملور
:ناطق املبنياملشتركة القواسم

تضعنا أمام خصائص ووقائع ال ميكن إنكارها كتجليات للعوملة على صعيد وإذا كان تشخيص وتنظري أوضاع اية القرن العشرين
وإذا كان حتليل األطر الفكرية الغربية اليت أحاطت ذه اخلصائص قد أفصح عن االجتاهات الكربى ، االقتصاد والسياسة واالتصال

حتكم عملية العوملة باعتبارها عملية إرادية تقودها وتؤثر على تفاعالا الواليات املتحـدة األمريكيـة ، فـإن    لأليديولوجيا اليت 
أي سياسات القوى اليت :املستوى الثالث الذي ال يكتمل إال به فهم أبعاد عملية العوملة يف جتلياا املختلفة هو مستوى السياسات
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مصـادر  : ويتجسد يف هذا املستوى الثالث أي السياسـات  . وأدوات حتقيق مصاحلها ،فهاواليت تعكس أهدا،تقود هذه العملية
.التحديات اليت تواجه العامل اإلسالمي يف اية القرن العشرين

قضايا عاملية جديدة ، ثورة معرفية ومعلوماتية ، اقتصاد عاملي،فواعل دولية جديدة(ومن مث فإن التغريات النظمية وطويلة األجل 
وكذلك التغريات يف توزيع القوى العاملية ويف آليات إدارة العالقات الدولية ، مجيع هذه التغريات تضع مجيع دول العامل أمام ) …

حتديات عوملة الرأمسالية ، حتـديات  : تتلخص يف التحديات اليت تفرضها األبعاد الثالثة الكربى لعملية العوملة . حتديات متجددة 
هي عملية -كما سبق التوضيح -ن العوملة إوحيث .واالتصاليةية وحقوق اإلنسان ، حتديات الثورة املعلوماتية عوملة الدميوقراط

املعـريف ،  (إرادية تقودها الواليات املتحدة ومن مث فإن حمتوى أبعادها الثالثة ال ينفصل عن مضمون النموذج الغريب الرأمسـايل  
إمنا جتسد بصورة حمددة مصادر التحديات اليت تواجـه  -يات القوى الكربى وسياساا لذا فإن استراتيج) احلضاري ، السياسي،

فمـا هـي إذن   .ولقد عكست مؤمترات العوملة خالل التسعينات جماالت هذه التحديات ومصادرها األساسية. الدول اإلسالمية 
هذه السياسات ؟

من أوضاع اجلنوب والعامل اإلسالمي يف ظل التحوالت العاملية ويف إطار بالنظر إىل جمموعات من األدبيات املتنوعة االقترابات 
فيها ميكن أن نسـتخلص  )17(الثالثوبالنظر أيضاً إىل أبعاد االستراتيجية األمريكية العاملية ووضع العامل)16(السياسات الغربية

ومن مث فهي اليت ينبـع منـها مصـادر    . جمموعهمستويات أو دوائر جرت فيها هذه السياسات بآثارها على العامل اإلسالمي يف
.وجماالت التحديات العامة هلذا العامل 

: من السياسات هي ةوهذه املستويات اخلمس
السياسات يف النطاق احلضاري الثقايف واملتصل مبنظومة القيم، السياسات يف نطاق القوة العسكرية واألمن التقليدي ، ويف نطـاق  

. يف نطاق الصراعات املسلحة اليت تندلع على أراضي الدول اإلسالمية وفيما بينها، ويف نطاق األقليات املسلمةو،القوة االقتصادية
وتنطلق هذه املستويات اخلمسة من مقولة أساسية من ناحية، كما يثري حتليلها بعض اإلشكاليات املنهاجية من ناحية أخرى، 

وهي تصاعد وزن البعد احلضاري الثقايف العقدى إىل جانـب األبعـاد السياسـية،    كما يعكس مضموا وحمتواها مسة أساسية 
كيف؟.. االقتصادية العسكرية التقليدية وعلى حنو انعكس على طبيعتها الراهنة

:وتتلخص هذه املقولة كاآليت -1
بينت كيف أعيد تشكيل أوضاع دوله قد -خالل القرنني املاضيني -إذا كانت دراسة مراحل تطور التاريخ اإلسالمي الدويل 

شهد وضع -يف اية القرن العشرين -وتوازنات مناطقه يف ظل التحوالت الدولية الكربى ، فإنه يف هذه املرحلة التحولية الراهنة 
يل علـى  تأثري النظام الدو: حيث يتعمق من خالل جمموعة متطورة من األدوات التدخلية اً؛الدول اإلسالمية مفترق طرق جديد

من التأثريات اخلارجية على مناطق العامل اإلسـالمي  اًالسياسات الداخلية وعلى التفاعالت اإلقليمية على حنو يوضح أن هناك منط
) القوة ، الوحـدة ، االسـتقالل  (إعادة تشكيلها على أسس جديدة متثل حتديات خطرية على مصاحل األمة يف جمموعها شأامن 

.ات يف مواجهتها م استجابيوتستوجب تنظ
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سياسات القوى اخلارجية جتاه العامل ) إعادة تشكيل(أدوات ، تأثريات ، أهداف "ومن املالحظ أن هذه املقولة تضع اخلطوط حتت 
.اإلسالمي يف جمموعه 

عامل اإلسالمي أو يف إطار مقارن جيمع بني مناطق ال) بأدواا وأهدافها وتأثرياا (هناك حاجة ماسة إىل استقصاء هذه السياسات 
على حنو يساعد على ترمجة التوجهات العامة اليت تطرحها الدراسات العامة إىل نتائج أكثر حتديـداً  ،الكربى على األقلهبني دول

واقع احلاالت واملناطق املختلفة والتفاعل بينها للوصول إىل تعميمات أكثر دقة حول التحديات الـيت  ئتقوم على دراسات تستقر
. يف جمموعهااألمةتواجه 

:وتثري هذه املستويات من السياسات اإلشكاليات التالية-2
الداخلي يف الـدول  : جند إا تطرح التفاعل التباديل بني ثالثة مستويات حتليلية ،بالنظر إىل هذه املستويات اخلمسةمن ناحية 

ومن هنـا  . ولذا تتقاطع هذه الدوائر يف مناطق مشتركة . لمني اإلسالمية ، والعالقات بني املسلمني ، والعالقات اخلارجية للمس
حتديات العالقات اإلسـالمية  : فمثالً .أجد أهم صعوبات عرض هذه اموعات من السياسات واستخالص ما تثريه من حتديات

.نها مع الدول األخرىال تنفصل على اإلطالق عن عالقات كل م) وخاصة عالقات األركان، مصر ، إيران، تركيا(اإلسالمية -
فالتحديات اخلارجية هي حتديات تتجـه إىل الـداخل   ،فإن التحديات اخلارجية ليست منفصلة عن الداخلي،بعبارة أخرى أيضاً

أي أن األوضاع الداخلية مفتوحة أمـام  . وهذا هو قمة التحدي الذي تواجهه الدول اإلسالمية اآلن . وبأدوات متنوعة ومتعددة 
ولكنها ليست إال أدوات للسياسات اخلارجية أضحت متثل درجة ما وصل إليه ،خلارجية حتت أقنعة ومسميات خمتلفةالتدخالت ا

األقليات غري املسلمة ، ودعم قوى املعارضة العلمانية ، العقوبـات واحلصـار ، واإلعـالم    : مثال (اكتساح اخلارجي للداخلي 
.حخلي مساحة مفتوحة هلذا االكتسا، وذلك يف وقت أضحي الدا)الفضائي واإللكتروين

إن تناول التحديات اخلارجية النابعة من السياسات الغربية إمنا يثري يف الواقع إشكالية العالقـة بـني اتمـع    : ومن ناحية أخرى
.وإشكالية االختالف بني الدول اإلسالمية من ناحية أخرى،والدولة من ناحية

ومن مث فإن .وبني دول حكومات حماصرة،ت قائمة تتكيف مع سياسات الغرب وال تعاديهيجب علينا التمييز بني دول وحكوماف
فالتحديات اليت تواجه إيران ختتلف عن التحديات اليت تواجه تركيا أو .منها خمتلفة يف الطبيعة واحلجمالتحديات اليت تواجه كالً

) .القيود على التسليح: مثال(م مشتركة من حتديات أخرى وإن كانت مصر وإيران مثالً تواجهان قواس،مصر من زوايا حمددة
وبني التحديات اليت تواجه احلركات اإلسـالمية  ،جيب علينا التمييز بني التحديات اليت تواجه حكومات دول إسالميةكما

.واليت تنبع من هذه احلكومات ومن الغرب على حد سواء ،بروافدها املختلفة
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باعتبارها مصادر للتحديات أمام العامل اإلسالمي إشكالية " السياسات الغربية "يفرض أيضاً االقتراب من : ثالثةومن ناحية 
مـن  (من حيث درجة ونطاق اآلثار وخطورا ، ومن حيث طبيعة األدوات اليت توظفها القوى اخلارجية :حتديد سلم األولويات

سياسات التفكيك الداخلي ، سياسات األزمات اإلقليمية ، سياسـات  : فمثالً : ) بحتالارجي اخلصميم الداخل، أو البيين، أو 
التـدخالت  : هل تستوي أولوية خطورة آثارها ؟ وكذلك هل يسـتوي  .. قيود التسليح ، سياسات االندماج يف اقتصاد العوملة 

اهلند يف مواجهة باكستان ، إسرائيل يف (األمة املتحالفة ضدالعسكرية املباشرة ، مع الضغوط االقتصادية ، مع دور القوى املعادية 
؟) مواجهة العرب، الصرب يف مواجهة مسلمي البلقان ، اليمني املتطرف يف مواجهة مسلمي دول غرب أوربا

ومن هنا أيضاً تبدو ضرورة االنتقال ،ومما ال شك فيه أن اخليارات البد وأن ختتلف من منطقة إىل أخرى ، ومن حالة إىل أخرى
قيـود  : فعلى سـبيل املثـال   .القواسم املشتركة إىل أمناط متنوعة عند احلديث عن حتديات خارجية سياسية للعامل اإلسالميمن

يف مصر اآلن ، كذلك فإن حتديات " املسألة القبطية "ال تقاس بأولوية التهديد املثار من خالل توظيف -اآلن -التسليح على مصر
.ركاً ولكن ختتلف درجة االعتراف به من دولة إىل أخرىالعوملة للهوية متثل مهاً مشت

على اإلسالم واملسلمني تفرض نفسها على كل دارس مسلم للسياسات الغربية جتاه " املؤامرة"إشكالية فإن : ومن ناحية رابعة
السابق حتديـدها ميكـن أن   ةسومن مث فإن حتليل سياسات الغرب التراكمية يف ااالت اخلم. مناطق العامل اإلسالمي املختلفة 

إذا اكتفينا بالقول باملؤامرة فهذا يعـين  ألنهذلك . تساعد على إدارة هذه اإلشكالية املتصلة بكيفية إثبات حقيقة املؤامرة وأبعادها
. يقـول أسـتاذنا د  كما -تقييد إرادة الفعل واملبادرة الذاتية طاملا حنن لسنا إال ضحية ملؤامرة، يف حني أن ما يفعله الغرب جتاهنا 

.ليس إال حراسة ختلفنا-حممد عمارة 
:العسكري وبني احلضاري الثقايف العقدي -االقتصادي-تصاعد إشكاليات العالقة بني السياسي.3

رة منذ بدايتها ويف تطورها متحالفة مع الصهيونية ، تتمثل يف السيط،مل تكن الغاية النهائية للهجمة الغربية يف العصر احلديث
ولذا حتالفت األدوات العسكرية واالقتصادية مـع نظائرهـا   . ولكن أيضا إسقاط النموذج واستبداله ،على األرض والثروة فقط

السياسية : احلضارية لتحقيق هذه الغاية النهائية عرب خمطط استراتيجي تتواىل تكتيكاته على الساحات املختلفة للمواجهة –الثقافية 
.احلضارية –ادية والثقافية ، العسكرية ، االقتص

مث تطـورت  ،فإذا كانت اهلجمة األوربية احلديثة على عامل اإلسالم منذ القرن السادس عشر قد بدأت مع الكشوف اجلغرافيـة 
مث استكمال،أشكاهلا وآلياا وأهدافها من السيطرة التجارية إىل التدخالت السياسية إىل اقتطاع األطراف إىل اهلجوم على القلب

خالل القرون األربعة األوىل منـذ  احتالل أراضي املسلمني وجتزئتها، فإن األداتني االقتصادية والعسكرية قد لعبتا الدور األساسي
بداية اهلجمة، وذلك لتحقيق الدوافع واألهداف االقتصادية والسياسية للقوى األوربية البازغة على الساحة العاملية، بالسيطرة على 

" العقيدة"يف اإلسالم أي االنتصار على " النموذج "ومل تنفصل هذه القاعدة عن الغاية النهائية أي االنتصار على . األرض والثروة 
ومن مث فهي تنعكس على صميم اخلصوصـية اإلسـالمية   ،تلك العقيدة اليت هي لألمة مبثابة الروح والقلب للجسد،يف اإلسالم

.الميةاملشتركة احلضارية والثقافية للشعوب اإلس
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ففيه تكمن املداخل إىل ساحات الصـراع  ،العقيدي يعد بعداً حمورياً يف صراع القوى–الثقايف –ولذا ، ونظراً ألن البعد احلضاري 
األخرى ، وإليه وحنوه تصب نتائج الصراع يف هذه الساحات األخرى ، هلذا كله فلقد شهدت املراحل املتتالية من اهلجمة األوربية 

لتمهد لألداتني األخريني وتـدعم مـن   ..) االستشراق ، التبشري ، املدارس األجنبية (حضارية –ا ألدوات ثـقافية احلديثة توظيف
حقيقة كانـت  . وذلك بتوفري النخب املتعاونة ويئة األطر املناسبة للحركة حتت مسميات اإلصالح والتحديث والتنوير ،تأثريمها

خر من عامل املسلمني ، ولكـن احلاجـة لإلصـالح    من التردي مكنت اآللدرجةت والعقل لدى املسلمني قد وصلةالقوحالة
وليس الستبداله بنموذج آخر يسعى إىل اهليمنة والسـيطرة باسـتبعاد   ،والتحديث والتنوير كانت  من داخل النموذج لتجديده

. وإقصاء وتشويه بل وتصفية النماذج األخرى بكل وسائل القسر واإلكراه اليت تنبثق عن القوة املادية 
احلضـاري  –لبعد الثقايف واآلن ، ويف اية القرن العشرين ويف قلب املرحلة الراهنة من التحديات اليت تواجه عامل املسلمني حيتل ا

.مرتبة متغرية 
–كمـا أضـحت األداة الثقافيـة    . وآخر خطوط دفاعنا " علنياً"واحلضارة آخر ساحات اهلجوم –فلقد أضحت ساحة الثقافة 

" .العوملة"احلضارية يف تناغم شديد واندماج واضح مع األدوات االقتصادية والسياسية وذلك يف غمار عمليات 
،"العوملة "أن يلحظ املراقب والباحث األكادميي أن ساحة اخلطاب الغريب ، الذي مت تدشينه بقوة منذ عقد، حول وال غرابة إذن

ففي مرحلـة  : زاخرة عامرة مبا يتصل بالثقافة واحلضارة والدين ، وهذا هو دأب العالقة بني السياسة وبني األكادميي يف الغرب 
العسكرية على غريها ، ويف مرحلة االحتالل –طغت الدراسات والنظريات االستراتيجية االحتالل العسكري واالستعمار التقليدي
طغت دراسات االقتصاد السياسي الدويل اجلديـد ،  ) بعد موجات االستقالل السياسي (االقتصادي واالستعمار اجلديد والتبعية 

، كما يعلو اخلطاب عن حـوار  "ثقافة العاملية ، العوملة الثقافيةالعوملة والثقافة ، العوملة واهلوية ، ال"واآلن تنمو االهتمامات حول 
وهـذا  . وعن حوار األديان ليس يف األوساط األكادميية والثقافية فقط ولكن السياسية أيضـا  ؟احلضارات أم صدام احلضارات

ويف .احلضارة والدين يف قلبهاولكن،الوضع اآلن ال يعكس إال تأكيد القناعة بأن املواجهة ليست حول السياسة واالقتصاد فقط
أن يلقف الطعم كما لقف قبل عدة سـنوات طعـم   ،سواء السياسي أو األكادميي،اإلسالمي–املقابل كان البد خلطابنا العريب 

م هل العوملـة ظـاهرة أ  : وأن يتساءل ،"العوملة"وأن يبدأ يف استهالك هذا اخلطاب الغريب الكاسح عن –" النظام العاملي اجلديد "
لية؟ حديثة أم قدمية ؟ ما هي أبعادها ومضامينها؟ وما هي القوى احملركة هلا ؟ ما هي آثارها ؟ هل ميكن تقدمي مفهوم واضـح  مع

عنها حمل رضاء وقبول ؟ 
اطة وبالرغم من تعدد وقائع العوملة وجتلياا كعملية ال ميكن إنكار وجودها يف جماالت خمتلفة ، وبالرغم من ضرورة وحيوية اإلح

" العوملـة  "بالتنوع يف االجتاهات حول تقومي آثارها سلباً أم إجياباً ، إال أن ما يفرض نفسه بوضوح هو ما يتصل مبستوى تنـاول  
فمما ال شك فيه أن حمتوى هذه السياسات يعكـس آثـار انتصـار    . كأيديولوجية وكسياسات جارية على األصعدة املختلفة 

وعن ،ولذا فإن أيديولوجية العوملة إمنا تنبثق عن الليربالية اجلديدة. يف الوقت الراهن س أو متحدالنموذج الغريب كنموذج بال مناف
ومن مث فإن العوملة عملية إرادية تعكس اجتاه منوذج حضـاري للهيمنـة   . سياسات القوى الكربى وعلى رأسها الواليات املتحدة
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ألصعدة االقتصادية والسياسية فقط ولكن على الصعيد الثقايف بالضرورة على النماذج األخرى ليس على ا–بسبل إكراهية وقسرية 
.وعلى هذه النماذج األخرى أن تتكيف وتنخرط أو أن تقاوم وتقدم االستجابات الالزمة ملواجهة حتديات العوملة . 

إمنا متثل درجة ،ة ويف ظل عمليااولذا فإذا كانت التحديات السياسية واالقتصادية والعسكرية اليت  تربز من إطار سياسات العومل
اقات أخرى وبأشكال أخـرى للتـدخالت اخلارجيـة    يمتقدمة ومتطورة من اخلطورة اليت سبق وواجهتها األمة ولو يف ظل س

إال أن اال احلقيقي للتحديات األكثـر  ) اإلصالحات والتنظيمات ، االستعمار التقليدي ، االستعمار اجلديد ، احلرب الباردة (
الثقايف يف ظل عمليات العوملة الراهنة اليت ال تعكس جمرد تـدخالت  –طورة واليت اكتسبت أبعاداً متطورة هو اال احلضاري خ

.خارجية ولكن اختراق واجتياح اخلارجي للداخلي 
" البـاقي "يف مواجهـة  املعركـة  " الغرب"بعبارة أخرى فإن املرحلة الراهنة من تطور النظام العاملي هي املرحلة اليت خيوض فيها 

ولكن أيضـا يف  ،أو سياسياً فقط على منط الدميوقراطية الربملانية،الستكمال تنميط العامل ليس اقتصاديا فقط على النمط الرأمسايل
قابل ويف امل. ولن يكتمل االنتصار االقتصادي أو السياسي بدون الثقايف احلضاري . احلضارية الغربية –إطار منظومة القيم الثقافية 

احلضارية حيمل كل إمكانات منو مراكز قوة عاملية بديلة قد تنعكس معها وا مسار التفاعالت –فإن الفشل على الساحة الثقافية 
إذن ما هي القواسم املشتركة من التحديات النابعة من السياسات الغربية؟. العاملية وتوازنات القوى العاملية
.)18(20اد هذه السياسات وآثارها على العامل اإلسالمي يف اية القرن سنقدم فيما يلي حتليالً ألبع

:بني الوسيلة والغاية : العقدي وحتديات محاية منظومة القيم -الثقايف -السياسات على صعيد البعد احلضاري -أوالً
بعبارة أخـرى  ،"السياسات العليا"وتوازنات " أفعال القوى الغربية "إن املمارسات على هذا الصعيد أضحت تقع يف صميم 

ومن مث يصبح اختالل منظومـات  ،لتحقيق مصاحل أكيدةولكن سبيالً،أضحى فرض منظومة القيم الغربية ليس غاية يف حد ذاته
. القيم األخرى واستسالمها هو الغاية 

. ة الراهنة من تطور اتمعات والدول والنظام العاملي ومن هنا تتولد احلاجة والضرورة إلعادة تعريف السياسي يف هذه املرحل
ليصبح منظوراً بديالً لصراع سياسات القوى ، " صراع احلضارات "كيف مت استدعاء ،كما سبق أن رأينا،ولذا ليس من الغريب

واليت متثل موضـوعات  ؟ةوكيف يدور التساؤل عن وزن هذا البعد ؟ وكيف متتد القائمة طويلة باملوضوعات ذات الطبيعة الثقافي
:وعلى رأسهاللعالقات الدولية

حوار الثقافات، حوار األديان، حقوق اإلنسان، ثقافة السالم، ثقافة االستهالك، ثقافة التسـامح، ثقافـة   ، حوار احلضارات
.التعددية، الدين والعالقات الدولية، التعددية الثقافية 
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ـ وإن كان األمر يستحق أن يوىل-قدمي مسح للسياسات الغربية على الصعيد املمتد ليس باإلمكان إدعاء تإنهوحيث  ه ـل
.إال إنه من املمكن اختيار مناذج للعرض واملناقشة تبني أوجهاً شىت ملعضالت وإشكاليات هذا اال-دراسة مستقبلية 

وتتخلص هذه النماذج فيما يلي 
)19(وربية والدعوة إىل حوار ثقايف بني جانيب املتوسطاأل-البعد الثقايف يف الشراكة املتوسطية-1

)20(األزهر -ا مستوى الفاتيكان ـاملسيحي الذي تتعاطاه مستويات عدة على رأسه-احلوار اإلسالمي -2

)21(1995، املؤمتر العاملي حول املرأة يف بكني 1994املؤمتر العاملي للسكان والتنمية يف القاهرة -3

)22(واجلدال حول العاملية واخلصوصية يف هذه احلقوق1993اإلنسان يف فينا املؤمتر العاملي حلقوق -4

)23(1996القانون األمريكي ضد االضطهاد الديين -5

، خـربة  )92-91(خربة احلالة اجلزائرية يف:التحول الدميوقراطي والتعددية وفق منظومة قيم اخلربة الغربية وأهداف سياستها-6
)24(وليس اإليراين إىل مجهوريات آسيا الوسطى -تأييد نقل النموذج التركي 

الثقايف هو ذلك املستوى العام الواسع -أحدمها أن املقصود بالبعد احلضاري : ومن هذه النماذج البد وأن يتضح أمامنا أمران 
وميتد إىل القيم واملفاهيم والنسـق املعـريف   ،)لسلوك وأسلوب احلياة مظاهر ا: مبعىن (الذي يتعدى ويتخطى املعىن الضيق للثقافة 

.املتنوعة ابتداء من الفرد إىل اتمع إىل الدولةاوجماالت تفعيلهامبصادره
منظمات اتمع املـدين  :مثل،أن أدوات إدارة السياسات جتاه هذه النماذج هي أدوات ذات طبيعة داخلية أساساً: وثانيهما 

وشبكاا عرب القوميـة املمتـدة عـرب    ،املنظمات األهلية غري احلكومية يف جماالت حقوق اإلنسان واملرأة والطفل والثقافةخاصة 
ملواجهة انتهاك حقيقـي  ةاحلدود، ومثل األقليات القومية أو الدينية يف دول إسالمية واليت متتد بتوجهاا حنو اخلارج طلبا للمساند

، األقباط يف مصر، املسيحيون يف جنوب السودان ، األكراد يف إندونيسياتيمور الشرقية يف (ى اضطهاداً حلقوقها أو جمرد ما يسم
وأخرياً مثل بعـض  ) خربة اجلزائر ، خربة تونس مثال(أساساً " اإلسالمية "مثل احلكومات يف مواجهة قوى املعارضة و..) العراق

.نظم واحلكوماتاليت تعمل ضد بعض ال" يف اخلارج" قوى املعارضة 
مـن  وتكشف تفاصيل هذه النماذج عن حتديات القدرة على حتديد املشترك بني احلضارة اإلسالمية واحلضارات األخـرى 

على التجديد يف هذه احلضارة وأبعادها الثقافية دون مساس باخلصوصية اليت تكمن يف ثوابـت  ناحية، والقدرة من ناحية أخرى
كما تكشف أيضاً تفاصيل هذه النماذج عن حتـديات  .يف صياغة استراتيجية للتعامل مع اآلخرمن دون الفشل و،هذه احلضارة

حتديد املفاهيم اإلسالمية التجديدية حول القضايا اهلامة املثارة يف عامل اليوم وخاصة التعددية الدميوقراطية ، حقـوق اإلنسـان ،   
...، اإلرهاب، التسامح املواطنة ، السالم

كيف أن توازنات القوى تـنعكس  -على صعيد السياسات وليس املفاهيم واملدركات -التفاصيل أخرياً كما تكشف هذه 
، والـيت  )وغريها مما مل حنـدده (بقوة على العملية املفاهيمية اإلدراكية اليت تتشكل يف ظلها اخلربات العملية جلميع هذه النماذج 

.تعكس اجتاهاً لفرض منظومة قيم الطرف األقوى 
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فكيف ستكون نتائجه بني طرفني غري متوازنني يف القوة ؟ كيف ستنساب األمناط والقيم ؟ ،قبلنا أن يقوم حوار ثقافاتافإذ
ه حتديـد  ـوإذا قبلنا بعاملية حقوق اإلنسان اليت تفترض عندئذ التدخل حلماية انتهاكاا، فما اإلطار املرجعي الذي يتم وفقا ل

..ك فيه أن قيمه احلرية ذات مضامني خمتلفة باختالف األطر املرجعية واملنظورات مفاهيم هذه احلقوق ؟ مما ال ش
؟فمن الذي حيدد حاالت االضطهاد ومؤشراا واليت تتطلب العقاب االقتصادي،وإذا قبلنا أن االضطهاد الديين مرفوض

ضحية هي الدميوقراطية إذا كانت ستؤدي إىل فهل نقبل أن تكون ال،وإذا قبلنا حبيوية وضرورة التحول الدميوقراطي والتعددية
وصول قوى إسالمية إىل السلطة باالنتخاب ؟

وإذا قبلنا احلوار الثقايف أو احلضاري فما املقصود باحلوار الديين أو احلوار اإلسالمي املسيحي ، أين هو من سياسات التنصـري  
؟يتعرض هلا املسلمون والتبشري ، وأين هو من سياسات التطهري الديين واإلبادة اليت 

حضارية -وهي حتديات ثقافية ،إن التساؤالت السابقة لتكشف لنا عن قدر التحديات اليت تكمن يف النماذج السابق طرحها
.عقدية يف جوهرها وإن كانت جتري يف ظل سياسات اقتصادية وعسكرية حتكم الضغوط من حوهلا -

والذي يغري اآلن من ،يف امليادين العسكرية واالقتصادية واالتصالية واملعلوماتيةفمما الشك فيه أن التفوق الغريب التكنولوجي
طبيعة احلرب بالقوة العسكرية ، ومن طبيعة احلرب األخرى أي اليت تدار بالقوة االقتصادية، ومن طبيعة احلرب النفسية واإلعالمية 

العقدي يف موازين -الثقايف -هذا التفوق بقوة على البعد احلضارياليت تدار بالقوة املعلوماتية االتصإليه ، كان البد وأن ينعكس
وخاصة اليت -إىل النماذج احلضارية األخرى اًوهذا يعين أن ميدان املعركة ليس فقط مادياً ولكن غري مادي أيضاً موجه. القوى 

مثل منوذج احلضارة اإلسالمية،بل وطرح البديل،متلك مقومات املقاومة والتحدي
.بني القيود وبني الفرص: سياسات النظام الدويل ملنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وحتديات األمن القومي -انيا ث

ومتثل سياساته ركنا أساسياً من أركان سياسات توازنات القـوى  -التسابق على التسلح عملية أساسية يف العالقات الدولية
ولكن متتد وبدرجـة أساسـية إىل الـدول    ،ذه السياسات على الدول الكربى فقطوال تقتصر أطراف هذه العملية وه. الدولية 

وإذا كان العامل املتصل بالقوة وباهليمنة والسيطرة . سواء فيما يتعلق باألسلحة التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل،الصغرى أيضاً
العـامل  "ى هي اليت تثور فيما يتصل بنظائرها بني دول فإن عوامل أخر،يربز فيما يتصل بسياسات السباق على التسلح بني الكبار

إشكاليات حتقيق املكانة واحلفاظ على : ومن أهم هذه العوامل .أو دول اجلنوب الذي ميثل العامل اإلسالمي جل أعضائه " الثالث
. األمن يف مواجهة التدخالت اخلارجية والصراعات اإلقليمية والداخلية 

تصبح سياسات التسلح من أهم قيـود التبعيـة   ،واليت يشوا عدم االستقرار،وظروف هذه الدولوهلذا فإنه يف ظل أوضاع 
احملـيط  يف حني أن النظام الدويل،حيث تعجز قدرات هذه الدول عن الوفاء مبتطلباا املتنامية من التسلح،للنظام الدويل الشامل

ا التسلح يف دول العامل اإلسالمي وسياساته تفرض جمموعة من التسـاؤالت  وهلذا فإن قضاي. بتدخالته البيئة اجلاذبة للسالح يولد
بعبارة . عن العالقة بني التسلح وبني احلرب والسالم ، والصراعات وجهود التنمية وأوضاع التخلف، وأوضاع التبعية واالستقالل 

.التسليح أو نتائجها أخرى فإن هذه األسئلة تطرح املقابلة بني الدوافع وبني احملددات سواء لسياسات
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كذلك تثور مجيع هذه األسئلة يف خلفية سياسات النظام الدويل ملنع انتشار أسلحة الدمار الشامل واملوجهة أساساً إىل الدول 
ة غري الغربية، فبالرغم من أن دول العامل الثالث متثل سوقاً رائجة وأساسية لصناعات السالح التقليدي والذي تتنافس الدول املنتج

نفقات الشرق األوسط (ن ميزانيات التسلح ملعظم هذه الدول متثل نسبة كبرية من إمجايل ميزانياا إعلى أسواق تصديره ، وحيث 
إال أن أسلحة الدمار الشامل تطرح سيناريوهات أخرى مفادها اجتاه الدول الكربى اليت حتوز هـذه  ) هي األكرب يف العامل الثالث
.إىل تقنني قواعد لضبط أو تقييد أو منع انتشار هذه األسلحة تاجهاإناألسلحة وكذلك قدرات 

فلقد امتدت هذه اجلهود بعد ذلك إىل األمناط األخرى مـن  ،وإذا كان االنتشار النووي قد تصدر يف البداية اجلهود املبذولة
ولقـد  .درة على محل هـذه األسـلحة  البيولوجية ، وكذلك الصواريخ طويلة ومتوسطة املدى القا-الكيميائية : هذه األسلحة 

يف ظل القطبية الثنائية واحلرب : ع أسلحة الدمار األخرى عرب مرحلتني كبريتني نتطورت سياسات منع االنتشار النووي وكذلك م
.مث يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة ،الباردة

القيود املفروضة واليت متحورت حوهلا سياسـات  وتنوعت.)25(وخالل املرحلة األوىل تركز االهتمام على االنتشار النووي
من القيود القانونية وأبرزها معاهدة منع انتشار األسلحة النووية ، إىل القيود التجارية ، القوى الكربى اليت تدير نظام منع االنتشار

. ، إىل القيود السياسية واالقتصادية 
فخـالل  . املراحل املختلفة اليت مرت ا اجلهود الدولية يف هذا اال ولقد تنوعت األمهية النسبية لكل جمموعة من القيود يف

وكان اجتاه .N.P.Tعلى معاهدة والستينات والسبعينات تركزت اجلهود على القيود الفنية املمثلة يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وتأكد األمر مـع  . على عدم فعإليه هذه القيود قدراا دليالًرومصر لتطويإسرائيل ، اهلند ، وباكستان ،بعض الدول مثل الصني

ومن مث تركزت اجلهود على القيود التجارية ملنع تصدير املعدات والتكنولوجيا والوقـود  . 1974التفجري النووي اهلندي األول 
وما ترتب على هذه 74-73لبترول وإحكام املراقبة عليهم وخاصة يف ظل تزايد الطلب على مفاعالت الطاقة النووية بعد أزمة ا

وكانت جمموعة لندن من أهم اموعات اليت مارست هذه القيـود  . النووي -الزيادة من تنامي احتماالت االنتشار العسكري 
،ومل حتل هذه القيود بدورها دون استمرار تطوير بعض الدول لقدراا يف حني تراجعت دول أخـرى عـن جتارـا   ، التجارية

وهلـذا ويف حـني تنامـت    .للتخلي عن اخليار النووي) ترغيباً وترهيباً (ظل ممارسة الضغوط السياسية واالقتصادية وخاصة يف
املعلومات والتحليالت عن تطور القدرة الكورية واهلندية والباكستانية والقدرة اإلسرائيلية تنامت يف املقابل التحليالت عن دوافع 

، وبدأ حصار 1981وحدث إجهاض الربنامج العراقي بضربة عسكرية ،واإليراين)26(املصري ومظاهر تراجع الربنامج النووي 
يف ظل مؤمترات مراجعة -اية الثمانينيات ومع .ليبيا بسبب برامج أسلحتها ، وتراجعت اجلزائر وسوريا عن بداية برامج نووية

تبلورت مقولـة  -دول وسياسات القوى الكربى املقارنة جتاهها ويف ظل التقومي املقارن للربامج النووية لبعض الN.P.Tةمعاهد
ومن مث تأكـد  . حتيز سياسات منع االنتشار النووي من ناحية ، وعدم فعإليه قيود منع االنتشار من ناحية أخرى : ذات وجهني 

ياسي حبيازة القـدرات النوويـة   الطابع السياسي للمشكلة حيث اتضح أن القيود املختلفة ال ميكن أن متنع دولة من تنفيذ قرار س
. وتطويرها ، ولكن ستزيد من صعوبات وتكلفة هذا التنفيذ 
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ولكن تواجه حتديات اختاذ القرار حبيازة ،ومن مث مل تعد دول العامل النامي تواجه حتديات سياسات منع االنتشار النووي فقط
نه إذا تـوافرت الـدوافع   أذلك . تخدامات السلمية أيضاًليس لالستخدامات العسكرية فقط ولكن لالس،هذه القدرات من عدمه

واملربرات لعدم التطوير لألغراض العسكرية إال إنه تبقى املقدرة على تطوير التكنولوجيا النووية من أهم دالئل تطور املشـروعات  
باملعىن الضيق أي العسـكري  -مي من عوامل األمن القوبعبارة أخرى مل تعد حيازة هذه التكنولوجيا عامالً. احلضارية املعاصرة 

.من عوامل األمن القومي مبعناه الشامل املتعدد األبعاد اًأساسيولكن أضحت عامالً-التقليدي 
وما أضحت تواجهه دوهلا يف اية الثمانينيـات مـن   ،بالنظر إىل الساحة العربية اإلسالمية-ويتضح لنا هذا املغزى بوضوح 

اإلسـرائيلي علـى الصـعيد    -اإلسـالمي  -نتيجة اختالل ميزان القوى العريب ؛تهديدات الفعليةحتديات ترقى إىل مستوى ال
فإذا كانت إسرائيل بفعل قرارهـا السياسـي   .التكنولوجي وتداعياته يف جماالت التسلح التقليدي وغري التقليدي على حد سواء

الغمـوض ،  (دويل لتنفيذ قرارها ، وبفعل عناصر مذهبها النووي حبيازة القوة النووية ، وبفعل مساندة القوى الكربى يف النظام ال
قد جنحت يف تطوير قدراا النووية يف الوقت الذي فشلت فيه معظم الدول العربية على هذا الصعيد ، فإن الوضع منذ ) االحتكار

وعلى مدى التحيـز يف الـنظم   ،ةاية الثمانينيات محل معه مؤشرات إضافية على مدى هذا االختالل يف ميزان القوى من ناحي
وكانت حرب اخلليج الثانية وتـداعياا يف  -الكيميائي والبيولوجي والصواريخ من ناحية أخرى والدولية ملنع االنتشار النووي 

ة دخلت عملية التحديث النوعية للقوة العسكرية اإلسرائيلية مرحلة حتول شهدت نقلة نوعي) 27(:فمن ناحية.قلب هذه األوضاع
والذي كان من أهم دالئله اشتراك إسرائيل يف مبـادرة حـرب الكواكـب    ،نتيجة التحالف االستراتيجي األمريكي اإلسرائيلي

.األمريكية ، مع ما يعنيه ذلك من تطوير للقدرات يف جمال األقمار الصناعية ، والصواريخ ، واألسلحة النووية التكتيكية 
ية من تطوير العرب لبدائل السالح النووي أي األسلحة الكيميائية والبيولوجية والصواريخ ويف املقابل تنامت التحذيرات الغرب

كمـا ظهـر   ،ولكن جتاه إيران أيضاً وكذلك باكسـتان ،، ومن مث تنامت التحذيرات اإلسرائيلية املعتادة ليس جتاه العرب فقط
وعلى صعيد آخر . )28(القنبلة النووية اإلسالمية "ث عن ومن مث تصاعد احلدي،احلديث عن الربنامج النووي السوري واجلزائري

التحذيرات الغربية من خماطر القوة العسكرية العراقية واعتبارها من مصـادر  -بعد توقف احلرب العراقية اإليرانية -تنامت أيضاً 
.عدم االستقرار اإلقليمي يف املنطقة 

وحني اندلعت أزمة اخلليج الثانية باحتالل العراق للكويت ، فإننا جند على ضوء حتليل أسـباب انـدالع   ،ومن ناحية أخرى
األزمة العلنية أو اخلفية ، وكذلك على ضوء حتليل آليات وأدوات إدارة األزمة واحلرب وتداعياما، وعلى ضوء حتليـل نـواتج   

ذا كله أن قضية أسلحة الدمار الشامل لدى العراق ، ومـوازين القـوى   احلرب وأوضاع النظام العريب بعدها ، جند على ضوء ه
كما كانت حاضرة ضمنياً يف خلفيات ،العربية اإلسرائيلية مل تكن غائبة عن الساحة بل كانت حاضرة بوضوح يف بعض املشاهد

.مشاهد أخرى 
وكذلك األزمـات املتكـررة الـيت    ،الشاملولذا فإن النحو الذي جرت عليه عملية تدمري قدرات العراق من أسلحة الدمار 

لتبني كيف أن القيود على امتالك العرب هلذه األسلحة قد وصلت إىل مرحلة متطورة )29(شهدا هذه العملية طوال مثان سنوات
اشر للقوة العسكرية ودخلت معها مرحلة التدمري املب،ختطت ا القيود القانونية ، والتجارية والسياسية للنظام الدويل ملنع االنتشار
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ولكن أضحى أحد سبل عديدة إلعـادة  ، وهذا الوضع مل تشهده ساحة العالقات الدولية من قبل. وحتت غطاء الشرعية الدولية 
.ترتيب أوضاع املنطقة العربية وتوازناا اإلقليمية

ام الدويل ملنع انتشار أسـلحة الـدمار   مل يكن هذا الوضع إال املشهد األكرب من مشاهد عملية تطوير النظ: ومن ناحية ثالثة 
حتقيقـاً ألحـد أهـم أهـداف     ؛وهي العملية اليت قادا الواليات املتحدة األمريكية،الشامل يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة

.)كما سبق ورأينا(أال وهو هدف مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،استراتيجيتها العاملية
ومـن  ،إحكام القيود القانونية واستكماهلا:ام للسياسة األمريكية جتاه هذه القضية من املكونات التاليةولقد تشكل اإلطار الع

هنا كان التمديد النهائي ملعاهدة منع انتشار األسلحة النووية ، إعادة صياغة دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبيق الضـمانات  
1992ته ، مراجعة معاهدة األسلحة الكيميائية وتشديد بنودها وإقرارها يف مـؤمتر دويل  الدولية لتشديد هذا الدور وحتقيق فعالي

، تصعيد الضغوط السياسية واالقتصادية على حاالت حمددة إلجبارها على تصفية قدراا النووية )30(سعياً حنو إزالة هذه األسلحة
ولقـد  .العسكرية املباشرة لتصفية القدرات كما يف حالة العراقوغريها كما حيدث مع إيران وكوريا اجلنوبية، واستخدام األداة 

وتبلورت على هذا الصـعيد  ،ثارت مجيع هذه اإلجراءات طوال التسعينيات انتقادات عديدة من جانب الدول العربية واإلسالميةأ
.وق اإلسرائيلي يف ميزان القوى العسكريةاالنتقادات لتحيز النظام الدويل ملنع االنتشار ضد املصاحل العربية اإلسالمية ولصاحل التف

من أكثر املبادرات تعبرياً عن هذا التحيز يف مرحلة خطـرية مـن   1991وكانت خطة بوش لضبط التسلح يف الشرق األوسط 
ما القدرات النووية علىدحيث تنص على جتمي؛ )31(مراحل تطور الصراع العريب اإلسرائيلي أي مع بداية عملية التسوية السلمية

وعلى جتميد القدرات الصاروخية ، مما يعين تكريس الوضع القائم لصاحل ،هي عليه ، وعلى إزالة األسلحة الكيميائية والبيولوجية
رفضـت املطلـب   ، كمـا  ولذا كانت مصر وسوريا من أقوى الدول الرافضة للتوقيع على معاهدة األسلحة الكيميائية. إسرائيل

ومن مث تكتسب هذه القضية أبعاداً هامـة يف  ،لنهائي هو الشرط املسبق إلزالة أسلحة الدمار الشاملاإلسرائيلي أن يكون السالم ا
وحيث تقدم املثل البارز ،املنطقة العربية اإلسالمية بصفة خاصة نظراً الرتباطها بعملية التسوية السلمية اجلارية بني العرب وإسرائيل

.ن القوى العسكرية على النحو الذي ال يكون لصاحل الدول اإلسالمية على تأثري تدخالت القوى الكربى على موازي
من أهم أدلة تغلب دوافع حيـازة هـذه   )32(98جاءت التفجريات النووية اهلندية والباكستانية يف مايو : ومن ناحية رابعة 

ن والوصول إىل هذه القدرة كل الضغوط فلم حيل دون باكستا. القدرات النووية على قيود النظام الدويل ملنع االنتشار وعقوباته 
السياسية واالقتصادية اليت تعرضت هلا من قبل، كما متكنت القدرات الذاتية العملية من التغلب على قيود منع االنتشـار الفنيـة   

هل حتل هذه :ومع ذلك فتظل هلذه التجربة اليت قدمتها دولة إسالمية دالالت أخرى حول وجه آخر للعملة. والتجارية والعملية 
وخاصة يف ظل العقوبات الـيت تعرضـت هلـا    القدرات املسلحة مشاكل التخلف االقتصادي يف باكستان أم تزيد من تفاقمها ؟ 

التفجريات؟
واجـه  يولذا فإن التحدي الذي تواجهه عملية امتالك عناصر القوة العسكرية احلديثة ال يتمثل يف القيود الدولية فقط ولكـن  

بعبارة موجزة فإن هـذه  . وبني حتديات املكانة الدولية واألمن العسكري ومتطلباته،بني حتديات الداخلي ومتطلباتهأيضاً املعضلة 
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السياسات وعواقبها لتبني أن أهم التحديات اليت تواجه الدول اإلسالمية على ساحة األمن القومي هي صياغة استراتيجية إلعـادة  
.مية أو مجاعيةبناء هذه القدرة سواء على مستويات قو

" يف ظـل معضـلة   .حتديات إعادة بناء النموذج: سياسات التدخالت اخلارجية وأدواا يف ظل آثار العوملة السياسية -ثالثا
"الشرعية الدولية / السيادة القومية "ومعضلة " اخلصوصية/ العوملة 
ولكن ختتلف ،وهي آثار ال تفلت منها كل أنواع الدول،آثار البعد السياسي للعوملة تلك اآلثار املتصلة بسيادة الدولةأهممن

وتكتسب اآلثار بالنسبة للدول اإلسالمية مسات أخرى وخاصة فيما يتصل . )33(طبائع ودرجات انتقاص السيادة التقليدية للدول 
ومن مث فإن احلديث عن آثار العوملة على أزمة الدول اإلسالمية ال جيب أن يقتصر علـى  . ذه الدولمبا بقي من الوظيفة العقيدية هل

ثقافيـة  -ولكن جيب أن ينصرف إىل أبعاد أخرى ذات طبيعية حضارية ،ما يسمى بوظائف دور الرفاهة مث وظائف ودور املنافسة
أحدمها يربز : السياسية اآلثارالبد وأن منيز بني مستويني من وهنا . الدول اإلسالمية جتاربيكمن فيها ما بقي من خصوصيات 

.سياسية غري مباشرةاًواآلخر يربز آثار،آثار سياسية مباشرة
أي آثـار اكتسـاح اخلـارجي    ،ومن أهم ااالت اليت تتبلور على صعيدها آثار مباشرة للعوملة:اآلثار السياسية املباشرة -1

.وحقوق اإلنسان الدميوقراطىويديرها جمال التحول ،الطرف الذي يقود العوملةيف ظل منظومة قيم،للداخلي
) اإلسـالمية  -اليسـارية  -القومية-الليربالية (وبدون الدخول يف تفاصيل اجلداالت املتنوعة األبعاد بني املنظورات املختلفة 

، أو حـول إشـكالية شـرعية    )34(حول الدميوقراطي العاملية اليت حتيط بقضية حقوق اإلنسان والت/ حول إشكالية اخلصوصية 
: فيكفي هنا التركيز على املالحظتني التاليتني )35(التدخالت اخلارجية باسم حقوق اإلنسان

هذه اجلداالت وما اقترن ا من مواقف سياسية تتصـل  الختبارإن الدول اإلسالمية كانت ساحة أساسية وهامة : من ناحية
بأدوات وقنوات خمتلفـة علـى هـذا    " التدخالت اخلارجية "عض احلاالت ذات الدالالت الواضحة حول بأحداث وبتطورات ب

) .كما سنرى(الصعيد 
وهو نشر منظومة القيم السياسية واالقتصادية (إن التساؤل حول مرمى هذه التدخالت وأهدافها احلقيقية : من ناحية أخرى

عدم إنكار ؛من ناحية: هذا التساؤل إمنا يطرح أمرين من وجهة نظرنا ) لشاملة يف العامللتحقيق ومحاية املصاحل ااًباعتبارها أساس
ومن ناحية أخرى أن احلاجـة للتغـيري أو   . أن الدول اإلسالمية تعيش بالفعل أزمة مشاركة ، أزمة شرعية ، أزمة حقوق إنسان 

وليس أن تقوم على نظم ومنظومات مفروضة مـن  ،الميةاإلصالح يف اال السياسي إمنا جيب أن تستند إىل أصول وثوابت إس
اإلسـالمية السـاعية إىل   مل يؤد النقل عن الغرب إال إىل الصدع يف اتمعات والـدول  -عام 200فحىت اآلن ومنذ . اخلارج 

.التجديد واإلصالح
وعلى رأسها يظهر سلوك : لك وتتعدد النماذج على ذ. يف ظل خطاب العوملة وسياساا -وتزداد خطورة هذه التدخالت 

اليت لعبت ومازالت تلعب فيها احلركـات اإلسـالمية   ،القوى الكربى جتاه التطورات الداخلية يف بعض الدول اإلسالمية الكربى
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) السودان(وما بني الوصول إىل السلطة بانقالب عسكري ) األردن (وإن اختلفت نتائجها ما بني التعايش مع النظام ،شىتاًأدوار
. )36() اجلزائر ، وتونس(واالحتواءوما بني التصفية ) مصر(وما بني املشاركة املقيدة يف إطار شبه تعددي 

ولقد تعددت أمناط أدوات التدخل اخلارجي يف سياسات الدول اإلسالمية الكربى سواء حول هذا اال املتصـل بـالقوى   
كمـا يف حـاالت مصـر والعـراق     ("األقليات غري املسلمة أو األقليات القومية"اإلسالمية املعارضة أو غريه من ااالت مثل 

وتتـراوح أدوات هـذا   ."اتمع املدين وحقوق اإلنسان"، أو سواء حول اال الذي يسمى ) والسودان، وتركيا ، وإندونيسيا
احلاالت قد شهدت توظيف أدوات العقاب وإذا كانت بعض. التدخل اخلارجي ما بني األدوات االقتصادية والعسكرية والسياسية

فإن حاالت أخرى شهدت توظيف أدوات الترغيب االقتصادية متمثلـة يف  ) السودانليبيا،إيران،(االقتصادي بدرجاا املختلفة 
اشـرة  ومن ناحية أخرى تتنوع أدوات الضغط السياسية املباشرة وغري املب.)اجلزائر ، مصر، األردن(شكل معونات واستثمارات 

، السـماح بـاللجوء أو   )اجلزائر(قانون االضطهاد الديين األمريكي، عدم قبول تركيا يف االحتاد األوريب ، جلان التقصي الدولية (
قوم عليها منظمات غري تلتوجهات حمددة ةليااإلقامة يف العواصم الغربية لقادة قوى معارضة لبعض الدول اإلسالمية ، املساندة امل

..) ق أنشطة اتمع املدينحكومية يف نطا
بوضـوح  ت ولقد ظهر؛أما التدخالت باألداة العسكرية فهي تتغلف بأردية حقوق اإلنسان واالعتبارات اإلنسانية واألخالقية

، كما تظهر بصورة غري مباشرة متمثلـة يف  )37(يف العراق وبصورة مباشرة متمثلة يف الضربات العسكرية ويف الوجود العسكري 
ويعد الناتو مـن  .)كما سبق ورأينا (من أجل تقييد أو منع تسليح بعض الدول اإلسالمية بأنظمة أسلحة الدمار الشامل الضغوط 

فإذا كانت أحداث احلرب حول كوسوفا قـد كشـفت   . اليت تثري اهتماماً راهنا اآلن " املباشر"أكثر أدوات التدخل العسكري 
وذلك حني أخذ قـادة  . فإن احتماالت هذه التدخالت قد ثارت من قبل ،"ية الناتوشرع"الغطاء عن التدخالت احملتملة يف إطار 

أعلن مسـئولون يف  1995ففي فرباير ."األصولية اإلسالمية "بعد اية احلرب الباردة يدخلون دائرة املتحدثني عن خطر -الناتو
ئيل وتونس واملغرب وموريتانيا حول مـا يعتـربه   األطلنطي عن اتفاق الدول األعضاء على الدخول يف اتصاالت مع مصر وإسرا

هذا ولقد ربط فيلي كاليس أمني عام حلف األطلنطي يف ذلـك  . سالمية وسبل مواجهة هذا التهديد إلاحللف ديد األصولية ا
اليـس يف  وتتلخص مقولة ك، الوقت بني خطر تنامي احلركات اإلسالمية املتطرفة وبني خطر اإلرهاب وانتشار األسلحة النووية

إن .. أن األصولية اإلسالمية متثل نفس التهديد الذي كانت متثله الشـيوعية للغـرب  يف ) 8/2/95نقالً عن اخلليج (95فرباير 
حلف األطلنطي ميكن أن يساهم يف مواجهة هذا التهديد الذي ميثله املتطرفون اإلسالميون من حيث قيام احللف بإعـادة حتديـد   

فهو قد ألزم نفسه بالدفاع عن املبادئ ،فإن حلف األطلنطي هو أكثر من كونه جمرد حتالف عسكري. دوره بعد احلرب الباردة 
. األساسية للحضارة اليت ربطت أوربا الغربية بأمريكا الشمإليه

فلقد دعى كاليس إىل حوار حـول األمـن   ،ولذا ففي نفس الوقت الذي بدأ فيه احلديث عن توسيع األطلنطي حنو اجلنوب
ولذا بدأ حوار أمين متوسطي أطلنطي تداخل مع البعد األمين يف الشراكة املتوسـطية األوربيـة وذلـك    . ستقرار يف املنطقة واال

ولقد عكس هذا احلـوار  ."حتديات األصولية "مواجهة علىوفق خطاب األطلنطي يف كيفية مساعدة الدول املتوسطية ،للبحث
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الذي ميتد على طول اجلناح اجلنويب حللف األطلسي مـن اجلمهوريـات   -الستقرار قوس عدم ا"القلق لدى األطلنطي مما يسمى 
).38(اجلزائروحىتالسوفيتية السابقة يف منطقة القوقاز مروراً بالشرق األوسط

ه معربة بذلك عن وجه من أوج،وكانت هذه التصرحيات األطلنطية هي األوىل من نوعها الصادرة عن األوساط الرمسية األطلنطية
ويف مواجهة هذه التصرحيات األطلنطية عن مهام جديدة للناتو ثارت ردود فعل عديدة مـن جانـب   ."صراع احلضارات"فكر 

.رمسية يف عديد من الدول اإلسالمية وخاصة أوساط احلركات اإلسالمية مثل حزب اهللا الاألوساط الرمسية وغري 
ل دور الناتو جتاه اجلنوب حتذر مـن العواقـب التدخليـة للمهـام     اإلسالمية حول مستقب-كما بدأت التحليالت العربية 

وحنـن  مت اسـتدعاؤه  1995ما صرح به سكرتري عام حلف األطلنطي فيلي كاليس أنهذا وجيدر هنا أن نسجل. )39(اجلديدة
التدخالت آثارت كثرياً من ردود الفعل جتاه احتمـاالت  فإن هذه.تدخالت الناتو العسكرية يف البلقان1999نعايش يف أبريل 

وهو املفهوم الذي كشفت عنـه  . وذلك يف إطار املفهوم االستراتيجي اجلديد حللف األطلنطي ،التدخل املستقبلية يف أجزاء العامل
.عاماً على إنشاء احللف50مبناسبة االحتفال مبرور 99الغطاء رمسياً قمة واشنطن يف أبريل 

ن هذا العرض املسحي الشكلي هلذه األمناط من السياسيات التدخلية اخلارجية ذات اآلثار السياسية املباشرة يثري أمامنا نوعني إ
:أساسيني من التحديات 

أن أوضاع الداخل يف الدول اإلسالمية يف حاجة لتغيريات وإصالحات عديدة لعالج أزمات املشاركة، والشـرعية  : أوهلما
ولكن هذه احلاجة ال تربر نوعني من املقوالت أوهلا رفض التدخالت اخلارجية سعياً إلخفاء . ها أزمات اهلوية واالنتماء واليت تغلف

.مساندة تدخالت خارجية لفرض منظومة متكاملة ذات مضامني حمددة : وثانيها ،انتهاكات داخلية قائمة بالفعل
يتجه حنو تقنني مـربرات وآليـات   -فع متطلبات البعد السياسي للعوملة حتت دوا-إذا كان النظام الدويل -بعبارة أخرى 

وأيا كانت مواقفنا من حقيقة دوافع هذا التوجه وأهدافه احلقيقية حـىت  ،التدخل الدويل باسم محاية حقوق اإلنسان والدميوقراطية
كما كان حلرب اخلليج الثانية " (دولية اجلديدةالشرعية ال"فمما ال شك فيه أن دالالت احلرب حول كوسوفا بالنسبة ملاهية ،اآلن

هلا أكرب التأثري على جمرى األوضـاع  كان) الشرعية الدولية يف ظل ما مسي بالنظام الدويل اجلديد"، من قبل ، من دالالت حول 
.رب بعد هذه احلرب ، وبعد أن دخل النظام الدويل مرحلة إقرار األوضاع اليت مت إعادة ترتيبها خالل هذه احل

) 99كوسوفا 90اخلليج (هذا العامل أرجاءن مجيع التطورات احمليطة بعامل املسلمني ، واليت بدأت شرارا منأ:ثانيهما
لتحمل الكثري والكثري من التحديات املستقبلية اليت ال تفرض إعادة تصحيح ألوضاعنا الداخلية واإلقليمية فقط ولكن اليت تفـرض  

يف ثوب جديـد ،  " الشرعية الدولية" وبني" السيادة القومية"تفهم حقيقة هذه التحديات بالنسبة ملعضلة العالقة بني صياغة رؤية ت
يف صميم دالالت العوملة السياسية بالنسبة لعامل املسـلمني دوالً  -كما سبق القول يف بداية هذه اجلزئية -وهي العالقة اليت تقع 

وستقدم لنا احلرب األمريكية على أفغانستان بعد اهلجمات على الواليـات املتحـدة   ) كوسوفاكما هو حال ( كانوا أم أقليات 
.دالالت أخرى كما سنرى

األدوات االقتصادية والثقافية الدينية : اآلثار السياسية غري املباشرة -2
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وآلياا ، لذا فإن احلديث عـن اآلثـار   ومن حيث عملياا،ن أبعاد العوملة املختلفة ال تنفصل متاماً من حيث حمركااإوحيث 
على الدول اإلسالمية إمنا جيد مصادره يف أبعاد خمتلفة تتصل بأدوات متنوعة اقتصادية وثقافيـة ودينيـة،   ) غري املباشرة (السياسية 

. أن يغفل آثارهـا  التحديات اخلارجية للعامل اإلسالمي إىل الدائرة االقتصادية مباشرة ولكن ال يستطيع"حقيقة ال يتصدى حبث 
فإذا كانت حتديات إعادة بناء أركان القوة االقتصادية املستقلة للدول اإلسالمية وبناء صيغ للتكتل االقتصادي اإلسالمي من أهم 

ـ .أبعاد سياسيةاآخر ذاًفإن هلذه العملية وجه،على الصعيد االقتصادي" العوملة االقتصادية "حتديات  ا ومن النماذج اليت تبني لن
: هذه الرابطة بني آثار عمليات العوملة االقتصادية على أوضاع الدول اإلسالمية السياسية نسوق النماذج التالية 

. العامليـة  ةلياوعلى رأسها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف تشابكاا مع مراكز الرأمس: دور مؤسسات التمويل العاملية -أ
ولكن متتد إىل السياسات الكلية للدول ،مبعناها الفينةلياقتصر تأثرياا على األبعاد االقتصادية املفإن سياسات هذه املؤسسات ال ت

تباع سياسات إصالح هيكلي داخلي اتيارات املعونات والقروض واالستثمارات يتطلب من هذه الدول تدفقفإن ضمان . املعنية 
.)40(ةليااملؤسسات املهت وتوجهات هذوخارجي ذات أبعاد سياسية واضحة وذلك وفقاً لتصميما

االقتصادية وبني األزمة السياسية يف كل من إندونيسيا وماليزيا يقـدم لنـا دالالت هامـة    ةلياولعل حتليل االرتباط بني األزمة امل
ولكن أيضاً على األوضاع ،ليس على األوضاع االقتصادية فقطة،لياواضحة على ذلك التحدي الذي تفرضه سياسات العوملة امل

.)41(السياسية
مـن  نيجزء ركيالعاملية ما يسمى ثقافة االستهالك وهةليامن أهم أدوات حتقيق أهداف الرأمس: آثار ثقافة االستهالك -ب

حبيث ،هـل–املادي -ويف إطار هذه الثقافة يتجاوز االستهالك املعىن املبسط . أركان ودالئل التداخل بني أبعاد العوملة املختلفة 
وهو ما يعين حتول كل ما هو مادي وغري مـادي إىل  . يصبح هو ذاته الشكل الرئيسي للتعبري عن الذات واملصدر األساسي للهوية

للتباين االجتماعي بل وأصل االنتماء السياسـي، ومـن مث   اًكذلك ال يصبح االستهالك إال مصدر. سلع ختضع للعرض والطلب
حتـول  ةليافالرأمس. يفات والتباينات الثقافية مع ما لذلك كله من آثار تتجه إىل إدماج هوية الفرد ذه الثقافةحيدث تقويض للتصن

وذلك يف االجتاه الذي خيـدم عمليـة التـراكم    ،األفراد إىل مستهلكني من خالل إحداث تغيري يف هياكل تطلعام واحتياجام
البد وأن تؤثر على ،النمط من الثقافة إىل جمتمعات أخرى يترتب عليه ردود فعل متباينةومما الشك فيه أن انتقال هذا. الرأمسايل 

).42(اجتاهات هذه اتمعات وسياسات نظمها

دبلوماسية ، سياسية ، اقتصادية : من خالل أدوات متباينة للسياسات الغربية -فإن أمناط التدخالت اخلارجية ،بعبارة أخرية
.ولكن متتد إىل جذور اتمعاتوحسب،ى لتحقيق أهداف متكاملة ال تتصل بالنظم الرمسية القائمة، عسكرية إمنا تسع

ويتضح حتديات هذا التوظيـف  . الدين -غري مباشرة-ومن األدوات األخرى اليت يتم توظيفها واليت يكون هلا آثار سياسية 
عات تنصري العامل ، الدعوة إىل حوار األديـان ، العامـل الـديين    األقليات غري املسلمة ، مشرو: للدين عرب عدة مستويات منها 

يف الشرق جولة البابا) املقاومة األفغانية ضد االحتالل السوفييت ، البلقان ( وتشكيل سياسات الواليات املتحدة جتاه بعض القضايا
.يف إفريقيا األوسط مث
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،19نافس الدويل حول املرياث العثماين يف البلقان والشام يف القـرن  وإذا كانت أداه األقليات غري املسلمة من أهم أدوات الت
إريـل  1981فإن صورا اجلديدة يف النصف الثاين من القرن العشرين قد انطلقت من التخطيط اإلسرائيلي الذي أعلـن عنـه   

جتاه جنوب السودان ، (هذه الصورة وتوالت تعبريات السياسات الغربية عن )43(شارون حول تفكيك املنطقة عرقيا ودينيا وطائفيا
وبقدر ما كان التبشري الدعامة الثانية اليت ارتبطت بدعامة التجارة يف عملية الكشوف اجلغرافية ) قانون االضطهاد الديين األمريكي

لتنصري وتنـوع  قد قاد إىل انتشار اجتاهات سياسات ا-والذي مل ينقطع -بقدر ما أن التطور على صعيد هذه األداة عرب القرون 
ولكن امتد إىل عقر دار كربيات الدول اإلسالمية -ليس األقليات املسلمة-أدواا انطالقاً من خمطط حمكم ومدعوم أضحى يهدد 

وهلذا حظيت استراتيجية تنصري العامل اهتمام الباحثني من خالل مناقشة خطـاب البابـا   . )44()عملية االستئصال يف إندونيسيا(
وذلك تصرحياً باملخطط املضغم الذي تبلور " إعادة تنصري العامل"يطالب فيه بضرورة 1982لثاين الذي أصدره يف يوحنا بولس ا

حيث اختذ يف هذا امع عدة قرارات ال سـابقة هلـا يف   ) . 1965(يف منتصف الستينات عن امع املسكوين الفاتيكاين الثاين 
.)45(تربئة اليهود من دم املسيحمنهاالتاريخ 

اإلسالمية وبعيداً عن أطر احلركـة  -إدارة مشاكل وأزمات األمة من اخلارج، سياسات تفكيك العالقات اإلسالمية -رابعاً 
:اإلسالمية اجلماعية

بني الدول اإلسالمية والدول غري اإلسـالمية ، ولقـد   وتشابكت دائما أمناط العالقات فيما بني الدول اإلسالمية مع نظائرها 
الكثري مـن  -الضعف قرين-مساره خالل القرنني األخريين عربوقدم لنا التاريخ . تنامى تأثري األخرية على حساب األوىل 

.لوحدة النماذج اليت اختلفت مدلوالا ونتائجها باملقارنة بنظائرها يف قرون سابقة أي يف مرحلة القوة وا
فلقد تنامت وتعمقت مالمـح  ،وإذا كانت التجزئة القطرية هي املرياث األول من االستعمار بعد تصفيته يف صورته التقليدية

متمثلة يف مستويات عدة ولقد جتسدت هذه املالمح بشدة خالل النصف الثاين مـن القـرن   ،ومشاهد تكرس التجزئة وعواقبها
يف ،اإلسالمية–حنو يوضح مدى تكدس التأثريات اخلارجية السلبية على العالقات اإلسالمية وتراكمت مدلوالا على،العشرين

. السلبية )46(وقت وصلت فيها قواعد هذه األخرية إىل درجة من التهافت الذي مكن هلذه التأثريات اخلارجية من ممارسة تأثرياا
تلك التحديات اليت تواجهها منظمة املؤمتر اإلسالمي وتؤثر على ولقد جتسدت أهم أشكال حتديات العمل اجلماعي اإلسالمي يف

حتديات توزيع األدوار، والترتيبات البديلة، ومقاومة العقوبات، وتنمية العالقات عرب القومية إلعادة بنـاء  ، ناهيك عن )47(فعاليتها
:الوحدة من القاعدة ، وسبل تنمية أواصر النصرة لألقليات املسلمة

:عن التأثريات اخلارجية مناذج على بعض املشاهدوفيما يلي 
وحيث يتم اهلـروع  ،نزاعات أهلية أو حروب إقليمية أو تنافسات دولية حول مناطق تتوىل إدارا أطراف ثالثة غري إسالمية-1

لذي يغيـب  مما يفسح الفرصة للتدخالت اخلارجية لتحقيق مصاحلها ، يف نفس الوقت ا،للخارج حلل األزمات وإيقاف احلروب
-الدور اإلسالمي باملقارنة بالقوى األخرى جتـاه احلـرب العراقيـة   ةلياويكفي هنا التذكرة مبحدودية فع.فيها الدور اإلسالمي

، وكشمرياإليرانية ، حرب اخلليج الثانية ، جتاه الصراع يف أفغانستان ، جتاه الصومال ، جتاه البوسنة وكوسوفا ـ جتاه الشيشان 
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إليه إدارة توازنات القوى حول الصراع الدويل على آسيا الوسطى والقوقاز من أبرز وأحدث األمثلة على تراجـع  ولعل ما آلت 
لصاحل أدوار القوى الكربى وخاصة الواليات املتحدة واليت تلعب إسرائيل حليفها ) اإليرانية والتركية (األدوار العربية واإلسالمية 

.)48(نات هذه املناطقاالستراتيجي دوراً أساسياً يف تواز
بـل  ،يف بعض ااالت.. مصر ، إيران ، تركيا ، السعودية ، باكستان ، ماليزيا: تنازع األدوار بني دول األركان الكربى -2

الباكستاين حول وسط آسيا -اإليراين -ويكفي هنا التذكرة بالتنافس التركي . تدهور العالقات بني بعضها حول بعض القضايا 
فهل ميارس الدور اخلـارجي تـأثريه   : املصرية -العربية ، التحالف التركي اإلسرائيلي ، التوترات اإليرانية -ت التركية ، النزاعا

عي الثوري يف إيـران ، النمـوذج   يالنموذج الش: على هذه احملاور إىل جانب تأثريات االختالف بني مناذج هذه الدول األركان 
.. التعددي يف مصر ، النموذج امللكي يف السعوديةشبهالعلماين يف تركيا ، النموذج 

الدولـة العباسـية،   : دول كربى إسالمية -وجيدر اإلشارة إىل إنه إذا كانت قيادة العامل اإلسالمي قد تنازعتها يف بعض املراحل 
الدولة الصفوية ، فإن الدول الكربى اإلسالمية والدولة العثمانية مثالدولة اململوكية وثمانية عالدولة المثالدولة األموية يف األندلس 

ال حيوز لـدى مجيعهـا نفـس    -أي الدائرة اإلسالمية -ألن هذا املستوى من احلركة ؛الراهنة ال تتنازع قيادة العامل اإلسالمي
مثالً ولعلنا ال نستطيع : اًولذا تصبح صراعات املصاحل القومية حمركاً أساسي. األولوية واالهتمام ، بل رمبا سقط متاماً لدى البعض 

اإليرانية، إال علـى  -اآلسيوية، املصرية -السورية، اإلسرائيلية-أن نفهم مؤخراً شبكة التفاعالت اإلسرائيلية التركية ، التركية 
ـ الدور التركي والدور اإلسرائيلي يف االستراتيجية الغربية لتطويق سوريا وإيران: ضوء حقيقتني أساسيتني  الـدور  )49(ةمن ناحي

.)50(املصري املرن واملتحرك بني شد وجذب يف العالقات مع كل من إيران وتركيا وإسرائيل من ناحية أخرى 
من أقوى املشاهد على ما وغريهاتعد،إن تداخالت هذه الشبكة من التفاعالت ومدلوالا بالنسبة ملصاحل األمة يف جمموعها

.ت سلبية على التحالفات اإلسالمية وعلى مراكز القوى اإلسالميةأضحى للتحالفات مع اآلخر من تأثريا
من هنا ميكن أن نفهم أيضاً الدالالت السلبية ملصطلح دول اجلوار الذي تطلقه دوائر عربية رمسية وغري رمسية على إيران وتركيـا  

طرافاً أخرى غري إسالمية حبكـم اجلـوار   فإن هذا املصطلح يدخل يف الدائرة اإلسالمية أ.ثيوبيا على حد سواءإوعلى إسرائيل و
ارتبطت مع الدائرة العربية بعالقات تعاون أو صـدام يف إطـار   ،ويضعها على قدم املساواة مع دول وشعوب إسالمية،اإلقليمي

اإلسـالمية  وتزكية لألبعاد احلضارية اإلسالمية املشتركة بني أركان الشعوب-ولذا .تاريخ توازنات القوى اإلسالمية وتفاعالا
.غري العربيةأركان األمة-الكربى الثالثة العربية ، التركية ، الفارسية ، فالبد وأن يتراجع مصطلح دول اجلوار أمام مصطلح 

والعقوبات املمتدة : قبول العقوبات واحلصار الذي تفرضه القوى الكربى على بعض الدول اإلسالمية باسم الشرعية الدولية -3
حقيقة كان هلذه العقوبات مغزى يف بداية أزمة اخلليج الثانية ، ولكن بعد انتهاء . سنوات من أصرخ األمثلة عشرذ على العراق من

البد وأن يثور التساؤل مىت ميكن أن تسـقط  ،ومع تكرار األزمات حول رفع هذه العقوبات،وبعد تدمري قدرات العراق،احلرب
وأن تنتظر قراراً من الشرعية الدولية يف حني أن الواليات املتحدة وبريطانيا انتـهكتا  وهل البد ؟الدول اإلسالمية هذه العقوبات

ومازالتا توجهان ضرباما العسكرية املتقطعة للعراق بدون قرار من الشرعية الدولية ؟ -هذه الشرعية حني وجهتا
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بات العراق ، إال إما يثريان أيضاً التساؤل حول وإن اختلفتا عن عقو،إن العقوبات أيضاً املفروضة على جنوب السودان وإيران
دوافعهما وحول أسانيد ومربرات سكوت الدول اإلسالمية عن انتقادهم أو ختطيهم أو السعي لرفعهم أم أن األمر حيتاج ملا احتاج 

ىت مت التوصل إىل حل ألزمة إليه حىت اآلن جتميد العقوبات على ليبيا وهو األمر الذي لعبت فيه مصر والسعودية دورمها الواضح ح
).51(لوكرييب

وعلى رأس هذه الترتيبات البديلة الـيت مت طرحهـا خـالل    . طرح ترتيبات إقليمية وعرب إقليمية كبديل ألطر مجاعية قائمة -4
ـ  ،املتوسطية والشرق أوسطية:التسعينيات ة وهي صياغات اية القرن العشرين لصياغات سابقة ظهرت يف ظل سـياقات إقليمي

ألما،ومل حتظ مشروعات إقليمية وعرب إقليمية يف العامل اإلسالمي ميثل ما حظى به هذين املشروعني من اهتمام. وعاملية خمتلفة 
ويف املقابل مل تلق ترتيبـات  . )52(ولدا بقوة دفع أوربية وأمريكية وكمكونات من اخلطط االستراتيجية الكلية جتاه املنطقة العربية 

جمموعة الدول الثماين ،نفس االهتمام وعلى رأس هذه الترتيبات املكملة،تزامنت يف مولدها مع هذين املشروعني،إسالميةمكملة 
.)53(اإلسالمية

ويف خطوات تنفيذها حـىت  ،ة وأهدافها ويف أبعادها الثالثةيومما الشك فيه أن القراءة يف دوافع مبادرة الشراكة األوربية املتوسط
االنتقادات اليت تعرضت هلا وخاصة من املنظورات العروبية واإلسالمية، لتبني لنا كيف إا متثل قوة جذب حنو املركـز  ويف،اآلن

زداد الوضع خطورة مع الشرق أوسطية اليت اقترن تدشينها بالسالم العـريب  او. وقوة طرد مركزية عن الدائرة العربية واإلسالمية 
اا وأسانيدها على اعتبارات املصاحل املادية أساساً مع ختطي كل اعتبارات العقيدة واهلوية واحلضارة مبربرانبنتواليت ،اإلسرائيلي

بعبارة أخرى فـإن  .بل ووقائع الوضع الراهن الذي ينوء باالحتالل اإلسرائيلي وسياسات التوسع والسيطرة اإلسرائيلية،والتاريخ
ل التقاطع بني دائرة التسوية السلمية للصراع العريب اإلسرائيلي منذ مؤمتر مدريـد  هذين النمطني من الترتيبات البديلة متحورا حو

فإذا كانت . وبني دائرة استراتيجيات الواليات املتحدة واالحتاد األوريب جتاه إعادة ترتيب املنطقة يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة 
ما بعد احلرب الباردة ( ومعطيات عاملية ) نتائج حرب اخلليج الثانية (عملية التسوية السلمية قد بدأت حتت تأثري معطيات إقليمية 

، وحني اارت هذه العملية اارت معها الشرق أوسطية وأخذت املتوسطية تدعم هذه العمليةكانتالترتيبات البديلةهذه فإن ) 
.يف املعاناة 

: فإن املشاهد السابقة لتبني أن من أهم التحديات اليت تواجهها الدول اإلسالمية على هذا الصعيد تتلخص كاآليت،خالصة القول
حتـدي مقاومـة   ،حتدي توزيع األدوار بني الدول األركان يف نطاق استراتيجية إسالمية لتعبئة جهود التنمية وإدارة األزمـات 

ة التدخالت اخلارجية من خالل أداة العقوبات اليت تنال من الشعوب أكثر مما تنال العقوبات وتدعيم التضامن اجلماعي يف مواجه
من النظم ، حتدي مراجعة متطلبات الترتيبات البديلة اليت تكون على حساب متطلبات األطر اجلماعيـة اإلسـالمية العامـة أو    

،من القاعدة إذا كان يتعذر إعادة بنائها من القمة السياسيةوأخرياً حتدي تنمية العالقات عرب القومية إلعادة بناء الوحدةاإلقليمية،
اتمـع  بظهورتسمح ) كما رأينا(يف ظل خصائص ما بعد احلرب الباردة وعمليات العوملة -طبيعة النظام الدويل اآلن حيث إن
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تنامت شبكات التفاعالت بني هذه املدين الدويل ، حيث تنامت وتزايدت منظمات اتمعات املدنية يف الدول املختلفة ، وحيث 
.)54(املنظمات عرب احلدود القومية

الوطنية وعرب القوميـة فإن مراكز القوة العاملية االقتصادية واالجتماعية الثقافية تدير مصاحلها من خالل شبكات التفاعالت املدنية
أي املـرتبط  ،عدة على رأسها التمويل املشـروط من خالل أدوات،اليت ال تنفك يف معظمها عن توجهات هذه املراكز وتأثرياا
وعلى رأسها جماالت حقوق اإلنسان ، املرأة والطفـل ، الثقافـة ،   ،بربامج عمل يف جماالت حتتل األولوية يف أجندة هذه املراكز

.رجال األعمال
فإن ذلك يتصل باآلثار املمكنـة  ،إلسالميةومما ال شك فيه إنه إذا كان للعوملة آثار إجيابية ميكن احلديث عنها من منظور املصاحل ا

على صعيد دعم العالقات عرب القومية بني الشعوب اإلسالمية ، وعلى النحو الذي ينمي املصاحل واالهتمامات املشـتركة ويـوفر   
يـة إسـالمية   ويظل التحدي األساسي هو أن تتم هذه العملية يف إطار رؤ. قنوات العمل اجلماعية اليت تتجه إىل خدمة اتمعات 

واضحة املعامل تسعى إىل إحياء وجتديد مفهوم األمة وواقعها لتعويض التآكل والتهاوي يف الوحدة علـى مسـتويات العالقـات    
.الرمسية

)55(رؤية أولية : أوىل حروب القرن الواحد والعشرين ووضع األمة اإلسالمية : احملور الرابع 

إذا كانت الصفحات السابقة قدمت رؤية تشخيص حال التحديات اليت تواجه األمة يف اية القرن العشرين، فإن أحـداث  
قد أكدت هذه التحديات، وكشفت النقـاب عنـها سـافرة    ) 2001اية أكتوبر( وما تالها حىت اآلن 2001سبتمرب 11

الدويل مع بداية القرن الواحد والعشـرين رهـني عواقـب السياسـات     واضحة، حيث أضحى وضع األمة اإلسالمية يف النظام 
األمريكية والغربية اليت أعقبت اهلجمات على واشنطن ونيويورك من ناحية، كما أضحي هذا الوضع من ناحية أخـرى سـاحة   

والت احلرب الصليبية تتجدد حوهلا وعليها اختبارات مقوالت صراع احلضارات ومقوالت التهديد اإلسالمي للغرب، يف مقابل مق
.واملؤامرة على اإلسالم واملسلمني

وتربز من قلب مجيع هذه السياسات ومجيع هذه  الرؤى واملدركات املتبادلة األبعاد الثقافية احلضارية للعالقات بـني عـامل   
املتحدة، أو عـن مـربرات   الغرب وعامل املسلمني جلية واضحة، فهي ال تنفصل عن التفكري يف أسباب اهلجمات على الواليات

ردود الفعل األمريكية على هذه اهلجمات، أو عن طبيعة السياسات األمريكية وعواقبها؛ ذلك ألن أوىل حروب القرن اليت دشنها 
" بعد أن دشنت احلرب الباردة " الصراع احلضاري"اهلجوم على واشنطن ونيويورك مث غزو أفغانستان قد استحضرت معين      

إذن ما تكييفنـا  . خالل القرن العشرين" صراع القوى" ، وبعد أن دشنت احلربان العامليتان األويل والثانية "يديولوجيالصراع األ
لطبيعة اللحظة التارخيية الراهنة؟ وكيف تكشف عن األبعاد احلضارية للتحديات اليت تواجه األمة اإلسالمية ؟ 

فإا تبني أزمة عاملية ذات أبعاد حضارية وثقافية، وهي . 2001سبتمرب 11حداث فعن طبيعة اللحظة التارخيية الراهنة منذ أ
.وجه اهلجوم على الواليات املتحدة، ووجه ما يسمى احلرب ضد اإلرهاب الدويل: أزمة ذات وجهني
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ل ما متثله الواليـات  فلقد أصاب يف الصميم ك. إن اهلجوم على الواليات املتحدة يعد أخطر حدث منذ اية احلرب الباردة
فلقد وقع على أهم رمزين من رمـوز  . املتحدة منذ اية هذه احلرب، وهو منط جديد من أعمال العنف املسلح ذو داللة حضارية

القوة األمريكية العاملية، أي القوة املالية والقوة العسكرية، بل مها أهم رموز احلضارة الغربية وقيمها املادية عن الرفاهيـة وعـن   
ومن ناحية أخـرى، فلقـد   . وهلذا فلقد مت وصف هذه اهلجمات بأا غري مسبوقة وغري متوقعة وأا كارثة قومية أمريكية. ألمنا

جاءت اهلجمات من فواعل دولية جديدة هي قوى اإلرهاب الدويل، والذي تصفه الواليات املتحدة بأنه عدو جديد وغري حمـدد  
.اهلوية

ستان، وهي احللقة العسكرية املفتوحة يف حرب الواليات املتحدة على ما أمسته اإلرهاب الدويل، فهي أما احلرب على أفغان
رابع حرب ختوضها الواليات املتحدة خالل عقد واحد، وذلك بعد حرب اخلليج وبعد التدخل يف الصومال مث البوسنة مث احلرب 

.حول كوسوفا
ا قضية العالقة بني اإلسالم والغرب، ووضع اإلسالم واملسـلمني يف النظـام   ولقد طرحت مجيع هذه احلروب حيال تفجره

قد محلت دالالت ثقافية وحضـارية هامـة،   -ومجيعها ذات جذور تارخيية-ومن مث فإن هذه الصراعات املتفجرة. )56(الدويل 
امرة على اإلسالم واملسلمني مـن  أحاطت ا وتولدت عنها أطروحات عن التهديد اإلسالمي للغرب من ناحية، وأطروحات املؤ

كما أثارت كل من هذه احلروب جداالت وخالفات هامة بني التيارات السياسية املختلفة، كما أثارت انقسامات . ناحية أخرى
بني أسباب اندالع هذه احلروب ومنـط إدارـا   -ويف قلبه الدين–يف الرؤى واملدركات حول وضع العامل احلضاري والثقايف 

.  ها ونتائجها وعواقب
سبتمرب مث حرب أفغانستان لتمثل قمة ما وصل إليه منحىن الرؤى املتبادلة بني عامل املسلمني وعـامل  11ومن مث تأيت أحداث 

" أوىل حروب القـرن اجلديـد  "الغرب، ومنحىن السياسات الغربية جتاه األمة خالل العقد األخري من القرن العشرين، وبذا تصبح 
فلقد أضحت حمك اختبار قوي وحتدياً شديد اخلطـورة  .ترق طرق خطر بالنسبة لوضع األمة اإلسالمية يف النظام الدويلمبثابة مف

ولـيس اإلسـالم   -"اإلرهاب الـدويل "للعالقة بني أمريكا واإلسالم يف داخلها وخارجها، فمهما حرصت أمريكا على اعتبار 
للهجمات على نيويورك وواشنطن، فستظل هذه اللحظة التارخييـة الراهنـة   واملسلمني هو عدوها، ومهما كان الفاعل احلقيقي 

. مفترق طرق خطرياً تعرب معه األمة بوابة القرن الواحد والعشرين وقد كشفت التحديات احلضارية الثقافية عن وجهها احلقيقـي 
ملا أضحت تواجهـه مـن حتـديات    ومن هنا فإن شدة الوطأة على األمة ليس ملا تواجهه من حتديات سياسية وعسكرية، ولكن

وهي التحديات اليت تربز لنا سواء على صعيد أسباب أو مربرات اهلجوم على الواليات املتحدة، أو سواء علـى  . حضارية ثقافية
.مستوى اإلعداد للتحالف الدويل ضد اإلرهاب، أو خالل العمليات العسكرية يف أفغانستان، واملعارك الدبلوماسية احمليطة ا 

ولذا ال عجب أن مصطلحات حرب صليبية، حرب حضارية، صراع حضاري، قد تطايرت هنا وهناك مكونة حوهلا دوائر 
. نقاشية على املستويات الرمسية أو الشعبية على اجلانب اإلسالمي أو اجلانب الغريب
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احلضارات والتهديـد اإلسـالمي   ، ساحة الختبار مقوالت صراع2001سبتمرب 11بعبارة أخرى أضحي الوضع املتفجر منذ 
ولذا جند أن الرؤى واملدركات املتبادلة من ناحية والسياسات النابعة منها من ناحيـة  . للغرب، واملؤامرة على اإلسالم واملسلمني

.أخرى حمملة بأبعاد ثقافية للعالقة بني عامل الغرب وعامل املسلمني يقع يف قلبها البعد العقدي والديين
أي األبعاد املتصلة بآثار اختالف الثقافة واحلضارة على اختالف الرؤى والقيم وقواعد السـلوك  ( ضحت هذه األبعاد فلقد أ

أسسـاً  : ذات تأثري على املستويات التاليـة ) واألخالق، وعلى اختالف الرؤية للعامل ومعايري التقييم ودوافع السلوك وأسس اهلوية
عالت الدولية وحمدداً لنمطها وحلالة النظام الدويل؛ أداة من أدوات السياسـة وموضـوعاً مـن    جديدة لتقسيم العامل، حمركاً للتفا

.موضوعاا؛ حمدداً خلطاب النخب والقاعدة، عنصراً تفسريياً أو تربيراً للتحالفات، مكوناً للقوة
فقط، ولكن أيضاً بالتنويعات ني حضارتنيهذا وجيدر اإلشارة أنه ليس املقصود باألبعاد احلضارية تلك املتصلة باالختالف ب

وما بعدها ال يعين االنطالق من 2001كما أن االهتمام ذه األبعاد احلضارية ألحداث سبتمرب. داخل الدائرة احلضارية الواحدة
األبعـاد  تبين مفهوم الصراع احلضاري مع الغرب أو االنزالق يف الدفاع عن احلوار احلضاري، ولكن تعين االعتـراف بأمهيـة  

.احلضارية هلذه األحداث وضرورة دراستها على مستويات خمتلفة 
من خالل اقتراب ثقايف " اإلرهاب الدويل"إن االقتراب من اهلجمات على الواليات املتحدة ومن احلرب ضد : خالصة القول

خالل العقد األخري مـن القـرن العشـرين،    من ناحية يعد استكماالً الختبار وضع األمة يف النظام الدويل : حضاري يعين أمرين
الكشف عن قضايا فكرية ومعرفية هامة برزت مـن ثنايـا   : ومن ناحية أخرى. وتأكيداً للتغري يف طبيعة التحديات اليت نستهدفها

.2001متابعة الرؤى والسياسات الغربية واإلسالمية املتبادلة منذ أحداث سبتمرب 
بطريقـة أو  -ى وهذه السياسات ميكن تسجيل جمموعة من املالحظات األولية اليت تستدعي    فمن واقع متابعة هذه الرؤ

.ما سبق طرحه يف احملور الثالث من الدراسة عن مستويات التحديات اليت تواجه األمة اإلسالمية -بأخرى
:اخلطاب الغريب وسياساته-أوالً

إدارة الفجوة بني الشمال واجلنوب عملية ذات أبعاد اقتصادية أو عسكرية مل تعد: األبعاد احلضارية على مستوى اخلطاب الغريب-1
وكان مؤمتر مكافحة التمييز العنصري يف جنوب أفريقيا حمطة اختربت ما . فقط، ولكن أسفرت أيضاً عن أبعادها احلضارية الثقافية
. وما بعدها داللة أخرى أكثر عمقا2001ًمث أضافت أحداث سبتمرب . أضحت عليه هذه الفجوة احلضارية الثقافية من عمق

ملصادر ديد األمن األمريكي، وملصادر تشكيل حتالفات السياسة وهي الدالالت النابعة من كيفية إدراك املسئولني األمريكيني
سلمني هلذه األمريكية، ودوافع هذه التحالفات من ناحية، وطبيعة إدراك املسلمني هلذه التحالفات من ناحية وطبيعة إدراك امل

.األمور من ناحية أخرى 
ويعد هذا اإلدراك املتبادل تعبرياً عن طبيعة املرحلة الراهنة من تطور ثنائية حنن وهم، حنن واآلخر، وهي الثنائية األكثر دميومه 

للعامل، واليت تعد يف جانب عرب قرون ممتدة إىل قانون صارم للثنائية اليت حتكم الرؤية-بني مدركات النظام العاملي، واليت حتولت
ولقد تطورت التعبريات عن هذه الثنائية على صعيد الفكر الغريب والفكر اإلسالمي على ". الدين"كبري منها نتاجاً للثقافة ويف قلبها 
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/ متحضرون(، إىل ثنائيات علمانية متعاقبة )كفرة/ مسيحيون(على الصعيد الغريب من الثنائية الدينية -ولقد انتقلت. حد سواء
) .أشرار / جنوب، وأخرياً أخيار/ متخلفون، مشال/ برابرة، متقدمون

كما سبق (وإذا كانت الرؤى املتبادلة واإلدراك املتبادل بني املسلمني والغرب قد تطورت مع تطور عالقام وتفاعالم 
قد أكدت بروز وزن األبعاد الثقافية احلضارية -2001منذ أحداث سبتمرب-فإن طبيعة املرحلة الراهنة من هذا التطور) التوضيح

.
وحيث إن هذه الرؤى واملدركات املتبادلة ذات طبيعة معقدة ومتشعبة، وتتضمن العديد من املستويات الرمسية وغري الرمسية، 
فسنكتفي يف هذا املقام بالتوقف عند بعض املالحظات األولية االستطالعية حول البعد الثقايف احلضاري يف إدراك الغرب ملصادر 

.إسرائيل والدول العربية واإلسالمية التهديد، وكذلك يف إدراك
من اإلشارة إىل املخاطر اليت تتعرض هلا فإذا كان اخلطاب الرمسي وغري الرمسي يف الغرب، مل خيل طوال العقد املاضي ) أ ( 

ومع ضرب قائدة ،"اإلرهاب"، أو "احلركات األصولية املتطرفة"احلضارة الغربية، النامجة من أوضاع اجلنوب، وعلى رأسها 
، مل يكن غريبا أو مفاجئا أن األبعاد الثقافية واحلضارية قد غلبت على اخلطابات الرمسية وغري 2001-9-11العامل الغريب يف 

سواء وردت يف تصرحيات رمسية، أو تعليقات وحتليالت مكتوبة -فنجد أن هذه اخلطابات.الرمسية األمريكية والغربية عامة
، التاليةوعلى رأسها أول تصرحيات بوش عقب اهلجمات مباشرة وتصرحياته املتوالية خالل العشرة أيام ومسموعة ومرئية، 

تصف اهلجمات بأا حرب ضد الدميقراطية واحلرية؛ ضد العامل املتحضر؛ ضد قيم وقواعد -وخاصة يف خطابه أمام الكوجنرس
خاللومن ناحية أخرى وصفت هذه اخلطابات احلرب .ة واخلوفاحلضارة الغربية، وبأا حرب بني اخلري والشر، وبني احلري

ا بأا حرب القرن احلادي والعشرين حلماية احلضارة اإلنسانية ضد أعدائها؛ حرب ضد كل من يرفض قيم احلضارة هلعداداإل
رب على أفغانستان وعند اندالع احل. الغربية ومبادئها يف الدميقراطية واحلرية؛ حرب ضد عدو جديد بدون وجه وبدون حدود

كان من مناذج اخلطاب تلك املقوالت عن كون احلرب ليست دفاعاً عن أمريكا فقط ولكنها دفاع عن العامل احلر ضد القهر 
وكذلك املقوالت عن أن احلرب هي دفاع عن شعب أفغانستان ضد من يقهرونه كما سبق الدفاع عن مسلمي الكويت . والشر

.والصومال وكوسوفا
ذن ميثل مصدر التهديدات؟ وإىل من تتجه احلرب الشاملة ضد اإلرهاب ؟ من إ

بالرغم من التأكيدات الرمسية األمريكية والغربية على أنه ال جيب اخللط بني اإلسالم واإلرهاب، أو بني املسلمني والعرب وبني 
ى رأسها القلق جتاه قضية االندماج الداخلي، اإلرهابيني، فإا مل تكن إال تأكيدات ذات طابع تكتيكي حتركها دوافع عدة، عل

ومما ال شك فيه أن قضية .سواء يف اتمع األمريكي أو بعض جمتمعات أوروبية؛ ومن مث احلاجة إىل تأمني التماسك خالل األزمة
ح مصادر التهديد من التعددية الثقافية والدينية يف هذه اتمعات قد زادت أمهيتها وخطورا يف الوقت نفسه، خوفا من أن تصب

الداخل، وليس من اخلارج فقط، وخاصة يف ظل التساؤالت حول التحديات اليت ستفرضها اإلجراءات األمنية واالستخبارية 
.اجلديدة على الطابع املدين الدميقراطي هلذه اتمعات
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اليت ال بد من تعبئة مشاركتها يف التحالف ومن ناحية أخرى، كانت هذه التأكيدات متثل خمرجا لبعض النظم العربية واإلسالمية 
.الدويل لتوفري غطاء شرعي عريب وإسالمي هلذه احلرب اجلديدة

وقبل أن تكتمل التحقيقات ،وبالرغم من هذه التأكيدات، وجدنا أن العرب واملسلمني هم املتهمون األساسيون منذ البداية
ا من عالمات االستفهام يف ظل التخبط الذي حييط بقائمة املشتبه فيهم كثري- ومازال-هذه التحقيقاتوأثارت. وتعلن النتائج

اليت مت اإلعالن عنها، ويف ظل استبعاد املراقبني ووسائل اإلعالم الغربية، مناقشة احتماالت أخرى حول منفذي اهلجمات 
نظمات اجلرمية املنظمة واملخدرات، ميليشيات اليمني املتطرف األمريكي؛ م: ومدبريها، واملقصود بذلك بالطبع قوى أخرى، مثل

.إخل… واملوساد
باعتباره العدو ومصدر التهديد، مبثابة اختيار " اإلرهاب الدويل" وأخرياً كان إعالن الواليات املتحدة عن هدف حماربة 

هدد الواليات املتحدة استراتيجي يثري من الغموض أكثر مما يطرح من احللول، وعلى أساس أنه عدو غري حمدد اهلوية واحلدود ال ي
.فقط، ولكن يهدد العامل بأسره مبا فيه العامل اإلسالمي 

ويف املقابل مل ختل أوساط الرأى العام والنخب الفكرية الغربية من دوائر مل ختف حتيزها ضد اإلسالم واملسلمني، وسارعت 
.إىل توجيه االام املباشر هلم واامهم باإلرهاب والعنف 

لتتطابق مع املعسكر املهدد؛ أي معسكر العامل احلر، الدميقراطي، عن إسرائيل فلقد اجتهدت منذ بداية األحداث أما) ب(
اإلسرائيلي ليس مسئوال عن تصعيد العداء للواليات املتحدة، وأن إسرائيل عرضة -املتمدين، ولتأكيد أن الصراع العريب

رب، وأن العرب واملسلمني مصدر التهديد األساسي للغرب، ناهيك بالطبع عن مثلها مثل الغ" اإلرهاب الفلسطيين اإلسالمي"لـ
استغالل ضباب نيويورك وواشنطن لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيين، وانتهاك ما تبقى من مالمح احلكم الذايت الفلسطيين 

.، بل والتحرك حنو تصفيتهيف الضفة الغربية وغزة
املؤشرات القولية السابقة ليست دليالً على أن الصراع احلضاري هو حمرك السياسات األمريكية، وإذا كان البعض قد يرى أن

يف -وذلك على أساس أن العداء لإلسالم موجود دائماً وأن العنصرية األمريكية موجودة دائماً، وألن الواليات املتحدة تظهر دائماً
وألن املواقف األمريكية من العرب واملسلمني ليست لصفتهم هذه، ولكن باعتبارها ممثلة اخلري يف مواجهة الشر؛-فكر خنبها

لالعتبارات املتصلة باملصاحل، إال إنه ميكن الرد على هذا االجتاه بالقول إن البعد احلضاري مل يكن غائباً أبداً عن الرؤى الغربية 
.حول اإلسالم واملسلمني أو عن سياسام

الرمسية الغربية، اليت اتصفت بالربامجتية اليت ترفض وجود عالقة بني السياسات العدائية للعرب فإن االختالفات بني الرؤى
واملسلمني وبني املوقف املعادي من اإلسالم، وبني الرؤى غري الرمسية القائلة أو الرافضة لوجود ديد إسالمي للغرب، هذه 

غريب املعاصر جتاه عامل اإلسالم واملسلمني، بل متثل استمرارية االختالفات ليست جديدة ولكنها من صميم تقاليد الفكر ال
ومن مث فهي تأخذ يف اعتبارها وبعمق عامل البعد احلضاري الثقايف وتتأثر به، فهي ال تعترب العامل . وجتديداً للفكر االستشراقى

ثقافية أيضاً هذا فضالً عن املخاوف من اإلسالمي مصدر  ديد العتبارات سياسية أو اقتصادية فقط، ولكن العتبارات قيمية و
. تزايد الوجود اإلسالمي يف الغرب
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حمكاً الختبار ولتحد قوى للعالقة بني -بعد اهلجمات على نيويورك وواشنطن-ومع ذلك تظل اللحظة التارخيية الراهنة
م وجود مرياث تارخيي مثقل بالعدواة ألن هذه اهلجمات قد كسرت قاعدة عد. أمريكا واإلسالم سواء يف داخلها أو خارجها

ومن ناحية أخرى مل تكن مسات ثقافة .   املباشرة بني الواليات املتحدة وعامل املسلمني يناظر اإلرث التارخيي مع الغرب األوريب 
.بتأثري املهاجرين كما يف أوربا -حىت اآلن-العداء جتاه اإلسالم واملسلمني يف الواليات املتحدة متصلة

ولكن هل يعي املسلمون ما جيري؟ كيف أدركوه؟ وكيف عبروا عنه ؟ إن وصف احلرية وااللتباس هو الذي يصدق على )ج(
وصف حالة اخلطابات الرمسية وغري الرمسية العربية كيف ؟ اإلجابة تأيت الحقاً 

وإدارته قبل بدأ احلرب خربة جهود تشكيل التحالف الدويل ضد اإلرهاب ):األوربية ( خصائص السياسات األمريكية )2(
.وخالهلا

تغلب على توجه السياسة األمريكية االجتاه الداعي إىل القيام حبرب شاملة وممتدة، متعددة األدوات واملستويات، واليت قد 
. ربإال الساحة الكربى األوىل هلذه احل7/10ولذا مل تكن ساحة احلرب على أفغانستان اليت بدأت يف . تستغرق عدة أعوام

.وهي اليت سرقت االنتباه عن جبهات أخرى أخذت السياسة األمريكية يف التحرك على صعيدها باسم حماربة اإلرهاب الدويل
وبالرغم من التأكيدات الرمسية الغربية أن اإلسالم واملسلمني ليسواهم املستهدفني ذه احلرب، إال إنه ال ميكن القول إال أن 

وتتمثل ساحات هذا االستهداف يف ثالثة .ون بالفعل، حىت ولو كانوا من وصفوا بأم املسلمون األشراراملسلمني هم املستهدف
استخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان والتهديد باستخدامها ضد دول أو تنظيمات عربية إسالمية أخرى، : أساسية وهي 

.واحلركات اإلسالمية بروافدها املختلفة، مسلمي الغرب
ويظل السؤال الذي يهمنا هو ما هي األبعاد احلضارية اليت تطرحها هذه الساحات؟ وما الذي حتمله من حتديات لألمة، 

دوالً وشعوباً مسلمة ومجاعات مسلمة يف الغرب ؟ 
: التحالف الدويل من أجل احلرب ضد أفغانستان )أ(

:ذا الصدد ميكن أن أسجل املالحظات التالية 
بالرغم من إدانة كل الدول للهجمات ضد املدنيني األبرياء، وإدانة اإلرهاب الدويل، وتأكيد احلاجة للتعاون الدويل للقضاء -أ 

ميكن أن عليه، وبالرغم من إعالن دول عديدة مساندا الكاملة للواليات املتحدة فيما ستقدم عليه ردا على هذه اهلجمات، 
:د األوريب أو اآلسيوي أو العريب واإلسالمي، ولو بدرجات خمتلفةسواء على الصعينالحظ أمرين،

هو نوع من التردد واحلذر من مساندة استخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان، وذلك استناداً إىل عدة األمر األول-
باملدنيني األفغان الذين ضرورة التأكد من مسئولية أسامة بن الدن، أو األضرار الشديدة اليت ستحيق:من أمهها،اعتبارات

يرزحون حتت خط الفقر، أو خماطر االنزالق األمريكي يف مستنقع أفغانستان، أو خماطر اتساع نطاق استخدام القوة العسكرية 
.على حنو يهدد حبرب إقليمية
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يكية العاملية مسئولة عن بأن السياسات األمر–الضمين أحيانا والصريح أحيانا أخرى –هو نوع من االام واألمر الثاين-
.إثارة العداء ضد الواليات املتحدة، وأن على الواليات املتحدة أن تتأىن يف حساباا وحتركاا؛ حفاظًا على السالم العاملي

بالرغم من أن إسرائيل قد أعلنت منذ الساعات األوىل بعد اهلجمات، عن الضرورة امللحة لتكوين حتالف دويل ضد -ب
لدفاع عن احلضارة الغربية والعامل احلر، وحيث تصاعدت األسئلة الحقا عن كيفية اشتراك دول عربية وإسالمية يف اإلرهاب، ل

. بأن إسرائيل لن تشارك يف هذا التحالف–على لسان وزير اخلارجية –حتالف تشارك فيه إسرائيل، فإننا جند تصرحيا أمريكيا 
ي لتوجيه ضربة ألفغانستان، وليس التحالف على أصعدة أخرى قائمة بالفعل بني وبالطبع فإن املقصود هو التحالف العسكر

" احلركات األصولية اإلسالمية"الواليات املتحدة وإسرائيل، وعلى رأسها التحالف ضد احلركات اإلسالمية اليت يسميها الطرفان 
يف حتالفات ضد -واهلند، وروسيا، والصربمثل تركيا،–كما أن إسرائيل تشارك أطرافًا أخرى ". اإلرهاب اإلسالمي"أو 

.قوى إسالمية أخرى
واجلدير بالتسجيل هنا أن إسرائيل جتين حىت اآلن مثار . 1991ويذكرنا هذا السيناريو بسيناريو التحالف الدويل ضد العراق يف 

لذا فال بد أن يكون مثارا بقوة حتالف مل تشترك فيه منذ عشر سنوات، وهاهي جتين منذ اآلن مثار حتالف جديد يتم تشكيله؛ و
ما إذا كان هلذه املشاركة العربية واإلسالمية مردود إجيايب على القضايا املصريية لألمة –اآلن على الصعيد العريب واإلسالمي 

.الداخلية منها أو الدولية أو البينية: اإلسالمية
تصرف الواليات املتحدة، فإن عمرو موسى أمني عام جامعة ويف حني أعلنت إسرائيل وضعها القواعد اجلوية اإلسرائيلية حتت

.أن الدول العربية ال ميكن أن تشارك يف حتالف تشترك فيه إسرائيل2001-9-21الدول العربية أعلن يف 
قامتاقع بسبيل تعبئة مساندة دولية عارمة نابعة من إرادة حرة يف كل احلاالت، ولكنها يف الومل تكنإن الواليات املتحدة -ج

مبمارسة ضغوط وديدات مباشرة وغري مباشرة على بعض األطراف، ملوحة أحيانا باجلزرة، وملوحة أحيانا أخرى بالعصا؛ ولذا 
أكثر من تساؤل حول هيكل النظام الدويل اجلديد وحقيقة القوة أثارتفإن آليات تشكيل هذا التحالف وطبيعته ونتائجه، 

تستطيع إجبار اجلميع على قبول ما تريده؟ أم هي قوة مرنة تستطيع اإلقناع بقبول ما تريده؟ هل هي قوة صلدة: األمريكية
هل ستؤكد أمريكا انفرادها بوضع القوة العظمى الوحيدة؟ أم ستتواتر املؤشرات على تآكل هذا الوضع نتيجة : بعبارة أخرى

؟أمامهتراكم التحديات 
وضعها اخلاص من إشكاليات أمام قبول رئيسها التحالف هحالة باكستان وما يثري: ليةوهنا ميكن توجيه النظر إىل احلاالت التا

وتعبئة حتالفها غري املباشر الذي ،املباشر العسكري لتوجيه الضربة ضد أفغانستان، حالة دول مثل مصر والسعودية وإندونيسيا
واهلند، حالة الصني وروسيا)قواعد األمريكية يف اخلليجفضال عن توظيف ال(يتمثل يف التعاون املايل أو االستخبارايت أساسا 

.وإيران، وتعبئة عدم املعارضة املفتوحة للعمليات العسكرية أساسا، حالة االحتاد األورويب وتعبئة حتالفه املشروط
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:خالصة القول ذا الصدد وداللته بالنسبة لألمة اإلسالمية
أن تكون مع أمريكا أو "متثل حلظة اختيار صعب وحاسم بالنسبة للجميع، اختيار -بوشيف نظر إدارة -أن املرحلة احلالية-1

وإذا . وهي، أكثر من ذلك، حلظة تدشني ملرحلة تقسيم جديدة للعامل. ، هكذا قاهلا بوش، يف خطابه أمام الكوجنرس"ضدها
عض الدول اليت تعلن أوضاعها أنه ال سبيل كانت الدول الكربى تقدر على املناورة حول شروط هذه االختيارات، فإن هناك ب

-وهي إسالمية-أمامها لالختيار؛ ألن التحالف مفروض عليها أرادت أم مل ترد؛ ولذلك ال عجب أن جتتهد مثل هذه الدول
ضد "التعاون الدويل"، وعلى رأس هذه املربرات ضرورة االلتزام مبتطلبات "اختياراا"إلجياد املربرات إلضفاء شرعية على 

، متناسية أنه تعاون يف مواجهة دول وشعوب إسالمية ستتعرض لضربات عسكرية "الشرعية الدولية"وفقًا ملقررات ،"اإلرهاب"
.وليس ما يسمى الشرعية الدولية،بقيادة أمريكية

مجاعية جند أية مؤشرات عن مواقفالتحالف بشكل فردي، وملعملية تشكيلموقفها منبنتأن كل دولة إسالمية ت-2
فإذا كان الناتو قد اجتمع، وكذلك االحتاد . إسالمية جتاه هذه التطورات اخلطرية اليت متس األمة اإلسالمية بصورة واضحة

بادرة عن إمكانية انعقاد قمة طارئة للجامعة سريعاًاألورويب، بل منظمة الدول األمريكية، يف اجتماعات استثنائية، فلم ترد
العربية أو منظمة املؤمتر اإلسالمي، هذا بالرغم من أن العرب واملسلمني هم املستهدفون األساسيون سواء باإلجراءات العسكرية 

ارت نتائجها الواهية بعد شهرين اهلجمات، أث-حني اجتمعت القمة اإلسالمية الطارئة.أو األمنية أو االقتصادية أو الدبلوماسية
.الكثري من االنتقادات واهلجوم

، ومها 1999، أو خالل حرب الناتو ضد الصرب 1991أن األمر اآلن أكثر خطورة مما كان عليه خالل حرب اخلليج -3
يكية أثارا اجلدل حول مشروعية وشرعية مساندة التحركات األمر-على ما بينهما من اختالفات يف السياق املكاين-حدثان

إعداده ليس لعقاب دولة مسلمة الذي جرىجتاههما، فاآلن جند أن الواليات املتحدة خصم أساسي ومباشر، كما أن االئتالف 
بعمليةولكن الوضع اآلن يتصل -بداية التسعينياتيفقفااملوبعض كما احتجت بذلك-العتدائها على دولة مسلمة أخرى

، مؤيدة لإلرهاب وفقًا ملفهوم الواليات املتحدة وحلفائها وعلى رأسهم إسرائيلأمريكية لضرب دولة مسلمة، باعتبارها 
.واالستعداد لضرب دول وأهداف عربية وإسالمية أخرى

الرياح بيانات طالبان وقادة اجلماعة اإلسالمية يف باكستان القاضية بعدم شرعية مساعدة الواليات ذرتلذا ال عجب أن 
ما ال عجب أيضا أن تذرو الرياح اآلراء الداعية الواليات املتحدة ألن تتأىن يف اختاذ قراراا وأن املتحدة ضد دولة إسالمية، ك
موضحا أن التهم مل قبل بداية احلربومن هذه اآلراء تلك اليت صرح ا الرئيس املصري مبارك،.تتجه حنو خيارات أكثر سلمية

إن الضربة العسكرية األمريكية جيب أن تتأىن حىت ال تودي حبياة املدنيني تثبت بعد على أسامة بن الدن وطالبان، ومن مث ف
.األبرياء
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كانت التحركات العسكرية األمريكية املنفردة الضخمة يف كافة أرجاء العامل، هي بالطبع االستجابة الطبيعية واملتوقعة من -د
ولكن يظل .املال والقوة العسكرية: قاتلة على رمزي قواجانب الدولة العظمى، اليت تعرض أمنها الختبار جاد مع اهلجمات ال

هل اهلدف الوحيد هو االستعداد الستئصال أسامة بن الدن وتنظيمه ونظام طالبان الذي : السؤال التايل يفرض نفسه بإحلاح
أعتقد أنه ال الف؟يؤويه؟ أم أن هناك أهدافا أخرى حقيقية تستدعي كل هذه االستعدادات العسكرية اجلارية وحشد ذلك التح

جيب البحث عن إجابة هذا السؤال املزدوج يف اتصاله املباشر مبا يسمى مكافحة اإلرهاب، ولكن جيب النظر إليه يف سياق 
ما يتصل بذلك من أحاديث واإلستراتيجية األمريكية العاملية بعد اية احلرب الباردة، وموضع مكافحة اإلرهاب منها، 

إن اخلربتني السابقتني لالستخدام األمريكي للقوة العسكرية ضد .أجل حقوق اإلنسان والدميقراطيةالتدخالت الدولية من 
العراق، وضد صربيا خالل التسعينيات، تقدمان لنا دالالت شديدة الوضوح، وهي أن الواليات املتحدة ال حترك القوات 

فقط، ولكن تكون تلك األخرية ) و محاية ألبان كوسوفامثل حترير الكويت أ(الضخمة حتت غطاء دويل لتحقيق أهداف حمدودة 
جمرد منطلق إلعادة تشكيل التوازنات اإلقليمية يف املناطق املعنية، والختبار التوازنات العاملية حوهلا، مبا حيقق محاية املصاحل 

الالت هاتني اخلربتني، ميكن القول وهلذا، وعلى ضوء استدعاء د.اإلستراتيجية األمريكية وحتقيق األهداف املرتبطة ا وتدعيمها
إمنا حيركها ويرتبط ا قضية التوازنات الدولية يف آسيا، ووضع العامل اإلسالمي يف هذه بأن العمليات العسكرية ضد أفغانستان

وبعدها، وهنا التوازنات؛ ولذا تفرض جمموعة من القضايا نفسها على حتليلنا الراهن، وعلى متابعتنا للتطورات مع تنفيذ العمليات
:ميكن أن نطرح األسئلة التالية

مجهوريات آسيا الوسطى وخاصة أوزبكستان خدماا اللوجسيتيكية للواليات املتحدة؟ ومقابل ماذا؟ وما أثر هذا ملاذا قدمت-
على تزايد النفوذ األمريكي يف مقابل الروسي؟ هل ميكن أن تتجدد احلرب األهلية يف طاجكستان حتت اعتبارات املساندة مع 

اجكية؟حكومة طالبان من جانب اجلماعات اإلسالمية الط
املواجهة بني النظام الباكستاين والقوى اإلسالمية املعارضة للتعاون مع ءهل ميكن أن تتزعزع أوضاع باكستان الداخلية من جرا-

الشارع "أم أن املكاسب اليت سيحققها االقتصاد الباكستاين قد تؤثر على إضعاف هذه املعارضة يف نظر ؟الواليات املتحدة
ب إيران ضرب نظام طالبان غري املوايل هلا؟ وما الفائدة املرجوة؟ أين صوت اهلند؟ ملاذا تكتفي الصني هل ستراق؟"الباكستاين

الصينية، وخاصة مع اإلعالن األمريكي -بإعالن رفضها للخيار العسكري؟ وما الذي جيري يف كواليس العالقات األمريكية
؟ ملاذا مل تكتفي روسيا بتحذير الواليات املتحدة من االنزالق يف مستنقع األخري عن قبوهلا انضمام الصني ملنظمة التجارة العاملية

أفغانستان لتدفعها حساباا إىل تقدمي التعاون االستخبارايت وغريه للعمليات العسكرية األمريكية؟ أم ستكون هذه العمليات 
من بوتني حسابات أخرى فيما بعد ؟ هل األمريكية القريبة من البطن الروسي ذات آثار مباشرة على األمن الروسي تقتضي

ستكون العراق واليمن وليبيا أهدافا تالية للهدف األفغاين؟ ما اآلثار احملتملة لقيام نظام أفغاين جديد موال للواليات املتحدة تكونه
قوى املعارضة الشمالية؟

عن كون آسيا الوسطى ) كمقولة لربنارد لويس ( ه بعبارة أخرى، واستحضاراً ملا يعترف به املستشرقون أكثر من اعترافنا ب
امتداداً حضاريا للشرق األوسط، وبالنظر إىل إعادة التشكيل اليت تعرضت له منطقتا الشرق األوسط والبلقان، فيمكن القول إن 
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-ف الروسيالتوازنات يف آسيا ووضع العامل اإلسالمي منها يقع يف قلب التحرك العسكري األمريكي من ناحية، والتحال
ما املصلحة املشتركة اليت مجعت بني هذه : فلعلنا نستطيع أن نتساءل. اهلندي مع الواليات املتحدة من ناحية أخرى-الصيين

القوى اإلقليمية املتنافسة يف وسط آسيا؟ وما الذي مجع بينها وبني املنافس األمريكي األكرب؟ وما هي هذه املصلحة اليت فاقت 
جود األمريكي يف اجلوار  الروسي والصيين املباشر؟ مكاسبها تكلفة الو

أليست هذه املصلحة هي حماربة احلركات اإلسالمية يف جمتمعات آسيا الوسطى و غرب الصني، وكشمري؟ وكذلك تقييد 
إيران واحتواءها، وتصفية مستقبل القوة النووية الباكستانية املستقلة؟ 

احلركات اإلسالمية، ومسلمو الغرب: انأبعد من أفغانست: أهداف أخرى ) ب(
وعلى صعيد آخر، فإن التحركات العسكرية األمريكية ال تستهدف أفغانستان فقط أو التوازنات اآلسيوية بصفة عامة، 

اجلاري ولكن متثل استعراضا هائالً للقوة العسكرية، وهي القوة اليت متثل إحدى الدعائم األساسية يف احلرب احلضارية الشاملة 
والدعائم األخرى هلذه ."اإلرهاب الدويل"إعدادها بقيادة أمريكية، ومبشاركة أوروبية، ومبراقبة عربية وإسالمية ضد ما يسمى 

احلرب املمتدة والشاملة عديدة ومتنوعة، فمنها االقتصادية املتمثلة أساسا يف أوراق الضغط املالية والتجارية، ومنها االستخبارية 
املتمثلة يف اإلجراءات املتطورة ضد الناشطني اإلسالميني يف أوروبا ويف الدول العربية واإلسالمية ذاا، وهي اإلجراءات واألمنية 

اليت تثري يف الغرب الكثري من اجلدل حول كيفية املوازنة بني محاية احلريات الفردية واحلقوق املدنية يف ظل الدميقراطية الغربية، 
وإذا كان هذا اجلدال يأخذ أبعادا جديدة اآلن يف أوروبا والواليات .ك احلريات واحلقوق ألغراض إرهابيةوبني منع استغالل تل

املتحدة بعد االجتاه لتطوير اإلجراءات األمنية واالستخبارية يف اتمعات الغربية، فإن نظريه يف الدول العربية واإلسالمية حيمل 
سواء احملجوبون عن الشرعية، أو : ما القدر املتبقي من مساحة احلركة أمام الناشطني إسالميا: أبعادا أخرى يترمجها السؤال التايل

الذين يتمتعون ا، أو احملاصرون؟ هل ستمثل اهلجمات ضد الواليات املتحدة وعواقبها بالنسبة لوضع املسلمني داخل وخارج 
من احلوار واالنفتاح؟أم حنو مزيد من الصدام واملواجهة واحلصار، الواليات املتحدة، منطلقا جديدا للسلطات الرمسية حنو مزيد 

سواء على صعيد املشاركة السياسية أو اتمع املدين أو التوجهات الثقافية واخلدمية العامة؟ بعبارة أخرى كيف ستجري إدارة 
؟تمعاتنا العربية واإلسالميةداخل وخارج جم" اإلرهاب"األبعاد غري العسكرية للحرب احلضارية الشاملة ضد ما يسمى 

بعبارة أخرى، فإن السياسات األمريكية والغربية بصفة عامة جتاه مستقبل مسلمي الواليات املتحدة وأوربا، وجتاه مستقبل 
أي : احلركات اإلسالمية املعارضة يف الدول اإلسالمية لتطرح بعمق التساؤل حول مصداقية النموذج احلضاري األمريكي

البوتقة اليت تصهر القوميات املتنوعة، الدعوة إىل حقوق -احلريات املدنية، اتمع: ي يقوم على ركائز ثالثة النموذج الذ
ويف املقابل فإن مصداقية اندماج مسلمي الغرب يف جمتمعام اجلديدة، وكذلك مصداقية نوايا . اإلنسان والتحول الدميقراطي

.قراطي، قد تعرضت لالختبار وللمحك وللتشكيكالنظم واحلكومات العربية حنو التحول الدمي
كيف تدير التحديات اليت تفرضها السياسات الغربية ؟ : ردود الفعل العربية واإلسالمية-ثانياً
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. يتضح من متابعة سلوك النظم العربية واإلسالمية جمموعة من اخلصائص اليت تطرح قضايا هامة ذات أبعاد حضارية واضحة
.القضايا إلعادة قراءة وتفكري على حنو يساعد على صياغة رؤية حضارية لفهم ما جيرى على صعيد األمةوحتتاج هذه 

إدانه اهلجمات، املوافقة على االشتراك يف التحالف الدويل ولو ( وبدون الدخول يف تفاصيل األبعاد املشتركة هلذا السلوك 
فيجدر القول إن القضايا ) أفغانستان، نقد مفهوم اإلرهاب األمريكي بدرجات خمتلفة، حتديد شروط للضربات العسكرية ضد

:اليت يثريها هذا السلوك إمنا تتصل بأمرين أساسيني من أمور العالقات الدولية اإلسالمية
هو مفهوم األمة ومعضالت العالقة بني املصلحة الوطنية وبني مقتضيات الرابطة العقدية :  األمر األول
هو مفهوم اجلهاد وعالقته بأشكال العنف املسلح املتنوعة يف العامل اإلسالمي واملتجهة حنو العامل احمليط جتاه بعض : األمر الثاين

.النظم العربية واإلسالمية
مدى ما أضحت ) وهي يف حاجة لرصد منظم ومتراكم خالل هذه املرحلة ( وتوضح املمارسات، الرمسية وشبة الرمسية 

واجلدير بالذكر أن هذه . علية الفجوة بني الواقع القائم وبني املبادئ والقواعد الشرعية املنظمة للعالقات اإلسالمية الدولية
....اخلليج، وحرب كوسوفا، وحرب البوسنة، وحرب الشيشان القضايا قد ثارت من قبل خالل حرب 

إن هذه القضايا تطرح جمموعة من املالحظات جتسد عمق التحديات اليت تواجه الدول اإلسالمية والشعوب اإلسالمية وهذه 
الت اليت وصلت درجة وهي التدخ. التحديات جتد جذورها يف الداخل والبيين اإلسالمي بقدر ما تفرضها التدخالت اخلارجية

كبرية من العمق والتشعب، غري مقتصرة على امليادين السياسية واالقتصادية والعسكرية التقليدية، ولكن امتدت لتكتسب أبعاداً 
حضارية وثقافية واضحة الداللة، وذلك يف ظل املرحلة الراهنة اليت خيوضها عامل اإلسالم واملسلمني يف عالقته مع الغرب يف بداية 

.لقرن الواحد وعشرينا
: وهي تتلخص كاآليت . وتتصل هذه املالحظات بالنظم العربية واإلسالمية، وباحلركات اإلسالمية، ومبسلمي الغرب

مع اإلدانة الكاملة للهجمات على الواليات املتحدة ومع إعالن مساندة هدف مكافحة اإلرهاب الدويل، ومع مساندة حتركات )1(
ويف . عن اإلرهاب) وهو نفس املفهوم اإلسرائيلي(ولو بدرجات متنوعة، ظهر رفض تبين املفهوم األمريكي السياسة األمريكية 

املقابل ونظراً لتبين وصف أسامة بن الدن بأنه إرهايب، ونظراً لرفع األخري هدف اجلهاد، فلقد وقعت الدول اإلسالمية يف حرج 
.وم اإلرهابفك االشتباك والتداخل بني مفهوم اجلهاد وبني مفه

ومع عدم اإلعالن األمريكي الرمسي عن األدلة اليت تدين أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة، ومع استمرار الواليات املتحدة يف )2(
توجيه ضرباا العسكرية وغريها إىل هذا اهلدف باعتباره املتهم بتنفيذ اهلجمات، يتخبط اخلطاب الرمسي العريب أو املسلم يف ظل 

.   دانة العرب واملسلمنيعدم إثبات إ
فنجد إنه يف نفس الوقت الذي يتم فيه إدانة اهلجمات بأا عمل إرهايب تظهر اإلشارة إىل مسئولية سياسات الواليات 

وهذان الوجهان لنفس العملة يعنيان أن لإلرهاب مربراته من ناحية، واالعتراف . املتحدة يف الشرق األوسط عن تفجري العداء هلا
ضمين من ناحية أخرى بأن هذا اإلرهايب هو عريب ومسلم حيركه العداء للصهيونية وللسياسات األمريكية املتحيزة إلسرائيل ال

.وضد العامل اإلسالمي
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إذا -وبعبارة أخرى جبمع اخلطاب بني االجتاه لتربئة العرب  واملسلمني من مة اإلرهاب، وبني االجتاه لتربير ما قاموا به
ويعكس هذا اخلطاب املزدوج منطق الدفاع واالعتذار وفقدان إرادة املبادرة وإلقاء املسئولية على الغري، أي . كانوا هم الفاعلني

.قيصة ثقافية خطرية يف العقل العريب واملسلم يف ظل استحكام أزمة اتمعات والدول داخلياً وخارجياًيعكس هذا اخلطاب ن
فإذا كانت روافده جتتمع على خطأ إلقاء اللوم على اخلارج فيما . أما اخلطاب غري الرمسي فيعكس بدوره ازدواجية أخرى

رافد الذي يصف نفسه باالعتدال والوعي والعصرية والتنويرية يلقى اللوم يصيب العرب واملسلمني يف كل مكان اآلن، إال أن ال
على املوجة القومية والدينية، ويف املقابل فإن الرافد الديين والقومي يلقى باللوم على ما أصاب اتمعات العربية واإلسالمية من 

.عن مواجهة حتديات الصهيونية افت يف ظل تأثريات العوملة والتغريب ويف ظل النظم احلاكمة العاجزة 
لتوجيه ضربات عسكرية ألفغانستان، ومع السكوت عن بداية احلرب واستمرارها تكرر يف اخلطاب -املشروطة-مع اإلدانة)3(

وسط آسيا، : إذن ملاذا هذا الفصل بني الدائرتني. الرمسي العريب رفض أن تكون دول عربية هدفاً لضربات متزامنة أو الحقة
قد اعترفوا بالبعد احلضاري الرابط بني املنطقتني، وإذا كانت -أمثال برنارد لويس-العربية؟ إذا كان املستشرقوناملنطقة 

االستراتيجية األمريكية العاملية ال تفصل بينهما، فلماذا يفصل اخلطاب الرمسي بينهما على هذا النحو، أمل يكن السيناريو الذي 
منذ عشر سنوات هو خطوة حنو ما حيدث اآلن واستكماالً ألهداف تتصل بأهداف إعادة -بدأ يف اخلليج، ومازال مستمراً

تشكيل التوازنات اإلقليمية والعاملية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة ؟ 
مع إعالن إسرائيل تسكني نفسها يف املعسكر الغريب املتحضر الذي يقود احلرب ضد اإلرهاب، ومع مقارنتها الدائمة بني )4(

اليت تواجهه إسرائيل، ومع تصاعد موجات " اإلرهاب الفلسطيين واإلسالمي" هاب اليت تعرضت له الواليات املتحدة وبني اإلر
العدوان اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيين الذي يتمسك باالنتفاضة كسبيل لتحرير أرضه، ومع اكتفاء النظم العربية باملراقبة 

نتفاضة يف مواجهة اآللية العسكرية اإلسرائيلية الغامشة، مع هذا كله يظل منطق التمسك وباللعبة الدبلوماسية تاركة قوى اال
ومن جانب السلطة الفلسطينية -واقترن هذا املنطق. بالتسوية السلمية قائماً ومسيطراً على السلطة الفلسطينية وعلى النظم العربية

فكان خطاب مسئويل . إرهاب بن الدن وتنظيم القاعدةبإعالن رفض الربط بني القضية الفلسطينية وبني-بصفة خاصة
وأي كان تكييف أعمال بن الدن، إرهاباً أم . واضحاً وصرحياً يف هذا الصدد-عقب إذاعة خطاب بن الدن األول-السلطة
. الفلسطينية فإن ذلك اخلطاب الفلسطيين يعين رفض الربط بني اجلهاد الفلسطيين وبني جهاد بن الدن ملناصرة القضية-جهاداً

ولقد أثارت هذه اخلطابات التساؤل حول حقيقة مفهوم اجلهاد ومربرات استخدام القوة العسكرية وفق هذا املفهوم وضوابط 
. هذا االستخدام وظروفه، حىت ال يثور اخللط الشائع بينه أي بني مفهوم اجلهاد وبني اللفظ الشائع التداول اآلن وهو اإلرهاب

طابات التساؤل أيضاً عن قدر ما تبقى من البعد اإلسالمي للصراع العريب اإلسرائيلي وقدر ما يبقى من كما أثارت هذه اخل
أم أن " اإلرهابيون فقط" فهل من ظلوا يتذكرون هذه القضية وأبعادها اإلسالمية هم 0التضامن اإلسالمي مع القضية الفلسطينية

للجهاد ؟؟؟ما يسمى أنشطة إرهابية هي كل ما يبقى هلم من سبل
األزمة األفغانية ليست وليدة اليوم، ومتثل احلرب الدائرة اآلن على أراضيها بقيادة أمريكية املرحلة الراهنة من تطور هذه األزمة )5(

يف لعبة ) االحتاد السوفييت، الواليات املتحدة( املستحكمة منذ عقدين ومل تكن أفغانستان ساحة تالعبت ا القوى الكربى فقط 
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ومل يكن استمرار احلرب األهلية األفغانية بعد . ع العاملي بينهما ولكن شاركت فيها دول عربية وإسالمية بأدوار شىتالصرا
ولذا فلقد كانت أفغانستان . االنسحاب السوفييت لعبة بني الفصائل األفغانية فقط ولكن لعبة إدارا الدول العربية واإلسالمية

وها هي . سالمية أيضاً، ويظل الالعب اخلارجي مراقباً عن بعد حىت تأيت حلظة التدخل الفعليةساحة الختبار توازنات القوى اإل
أفغانستان تشهد اآلن حلظة ثانية من التدخل الغريب هدفها طالبان وبن الدن وتنظيم القاعدة بعد أن كان هدف اللحظة األوىل 

جلماعية إلدارة األزمات يفسح  السبيل أمام التدخالت اخلارجية بكل إن غياب اإلرادة اإلسالمية ا. السابقة هو االحتاد السوفييت
. خماطرها وعواقبها

كان اخلطاب الرمسي الرافض الستخدام القوة العسكرية كسبيل لعالج الواليات املتحدة لإلرهاب الدويل، خطاباً متدرجاً متنوع )6(
دوات األساسية اليت أدارت ا النظم العربية واإلسالمية معركتها ويف املقابل فلقد كانت أدوات العنف املسلح هي األ. التعبريات 

وإذا كان املؤمتر الدويل ملكافحة اإلرهاب هو بديل تقدمه العديد من هذه النظم، إذا كان األسلوب . مع القوى املعارضة هلا
كومات وقوى املعارضة الداخلية التفاوضي اجلماعي هو األساسي يف مثل هذه املؤمترات، إذن ملاذا مل يتم توظيفه بني احل

بامتداداا اخلارجية ؟   
ستدخل -وخاصة اإلسالمية فيها-ومما الشك فيه إن املرحلة الراهنة من إدارة العالقة بني احلكومات وبني هذه القوى

اليت مسحت ا احلكومات ما هو مصري درجة التحول الدميقراطي -وكذا يثور التساؤل. مرحلة خطرية يف ظل الضغوط اخلارجية
؟ توالنظم العربية واإلسالمية منذ منتصف الثمانينيا

أن تكون احلرب الدائرة باسم اإلرهاب مع استعار احلرب ضد اإلسالم واملسلمني من ناحية ومع اجتهاد املسئولني الغربيني)7(
بني مؤيدي حوار احلضارات يف -على العقدطوال ما يربو-هي حرب ضد اإلسالم واملسلمني، وبعد جوالت السجال املمتدة

وتقود هذه اجلولة الراهنة جهات رمسية عربية . هجومهم على أطروحة هانتجتون، إذ خبطاب حوار حضارات يكتسب دفعه قوية
ق ومرة أخرى يقفز منط). إطار جامعة الدول العربيةالقاهرة يفمؤمتر يف تونس يف إطار اإليسيسكو ومؤمتر يف ( وإسالمية 

االعتذار والتربير والدفاع عن اإلسالم واملسلمني حبيث يبدو خيار حوار احلضارات وكأنه بديل عملي، يف يد احلكومات وأمام 
ويف مقابل املنطق الرمسي، بدوافعه اخلاصة، يربز املنطق . شعوا، ملوازنة تداعيات االشتراك يف التحالف الدويل بقيادة أمريكية

ء خطاب أو سياسات حوار احلضارات واملطالب بتبين خطاب اهلجوم على اآلخر ومثالبه احلضارية املعارض لالندفاع ورا
وسياساته اجلائرة غري القيمية، واملنطق الرافض إلمكانية قيام حوار حضارات يف ظل اختالل ميزان القوى املادي بني حضارتني، 

ن األصل والواقع الذي نريد حتسني صورته لدى اآلخر، هو أصل واملنطق املتسائل عن فائدة وجدوى مثل هذا احلوار يف حني أ
... مشوه بالفعل وحيتاج لعملية تغيري جذرية حىت تتوافر له شروط القدرة على إجراء حوار سوى 

ات فإذا كانت الوالي. ما ميكن أن نسميه حتدى ظاهرة بن الدن-سواء املعتدلة أو املسلحة-تواجه احلركات اإلسالمية املعارضة)8(
بصفة -املتحدة والدول األوربية الكربى قد ناورت بعض النظم احلاكمة بورقة املعارضة اإلسالمية هلا، أي إذا كان املنهج الغريب

قد أتسم بنوع من االزدواجية يف التالعب ذه الورقة، فإن اهلجوم املباشر على الواليات املتحدة وتوجيه األخرية االام -عامة
ته اإلرهاب الدويل ممثالً يف بن الدن وتنظيم القاعدة، قد حسم التأرجح األمريكي الرمسي لصاحل املواجهة املباشرة املباشر ملا أمس



-139-

ولذا أضحت هذه القوى تواجه حتديات فكرية متجددة بقدر ما تتعمق . يف اخلارجامع هذه القوى املعارضة اإلسالمية وامتدادا
قبل، وذلك يف ظل اإلجراءات والسياسات األمنية واالستخبارية اليت تتعاون فيها النظم التحديات السياسية اليت تواجهها من

ومن مث تتلخص جمموعة التحديات احلضارية املتداخلة يف أبعادها الداخلية واخلارجية كاآليت . احلاكمة مع األجهزة الغربية املعينة
:

وبني مفهوم اإلرهاب أي ضرورة حتديد مفهوم ) بالقوة العسكرية( د التحدي الفكري والتأصيلي لفك االشتباك بني مفهوم اجلها
فهل بعد بن الدن، وأبو سياف، وجماهد ( إسالمي لإلرهاب يوضح الفرق بني مفهوم اإلرهاب الشائع وبني مفهوم اجلهاد 

وتزداد ). م إرهابيني؟وكشمري، ومحاس واجلهاد يف فلسطني، واملقاومة الشيشانية، يف ظل ظروف وأهداف كل منهم جماهدين أ
أمهية هذا التأصيل مع شيوع تعاطف الشارع العريب واإلسالمي مع خطايب بن الدن يف وقت تتجه إليه الضربات باعتباره 

.إرهابياً
 التحدي الفكري والتأصيلي لفك االشتباك بني املفهومني، الذائعني حلوار احلضارات وصراع احلضارات، وتوضيح الشروط

اء احلوار والظروف اليت تفرز صراعاً حضارياً ألن االختالف بني احلضارات يف حد ذاته ال يولد بالضرورة الصراع الالزمة إلجر
.بني احلضارات 

 التحدي الفكري والتأصيلي لتجديد مفهوم األمة أي إعادة عرض وطرح مفهوم األمة مبستوياته املختلفة، إلزالة الضباب الذي
.ظل اوي العرى بني املسلمنيأحاط  مبصداقية املفهوم يف

 التحديات اليت تفرضها السياسات واإلجراءات االستعدائية من جانب النظم واليت تستهدف ليس األنشطة السياسية فقط ولكن
امتدت لتستهدف أنشطة مدينة وتطوعية وخريية درج التيار اإلسالمي على إدارا يف جماالت اإلغاثة اإلنسانية، والتربية 

المية ناهيك بالطبع من حتديات خطرية وهامة أضحت تواجهها الربامج التعليمية والتوجه العام الداخلي لدولة مثل اإلس
.السعودية، اليت تعرضت حلملة إعالمية باعتبارها هي احلاضة لفكر اإلرهاب

متكامل األبعاد وهذه حتديات الفشل يف الوصول إىل السلطة واملشاركة يف اإلصالح الداخلي من خالل مشروع إسالمي
.التحديات تتحول اآلن إىل حتديات الوجود واالستمرار كتيار أساسي من تيارات العمل السياسي والعمل املدين واألهلي 

حتديات خطرية ملواقفهم من قضايا األمة يف ظل ضغوط -وأخرياً يواجه مسلمو الغرب، يف الواليات املتحدة ويف أوربا)9(
.اجلديد والوالء له واالنتماء إليه االندماج يف الوطن

ففي نفس الوقت الذي أحرز فيه الوجود املسلم يف الغرب مكاسب جعلته يقرب من أن يصبح جزءاً مندجماً يف جمتمعاته، 
عوة ويف نفس الوقت الذي كان ميثل زمخاً يف مساندة قضايا األمة وخاصة يف جانب اإلغاثة اإلنسانية العاملية ويف جانب الد

اإلسالمية يف قلب الغرب، إذا باهلجوم على واشنطن والغرب يضع على احملك كل هذه اإلجنازات بل يعرض اجلماعات املسلمة 
وخاصة يف ظل اإلجراءات األمنية وسياسات اهلجرة اجلديدة اليت شرعت يف تقنينها وتطبيقها . يف الدول الغربية لضغوط جديدة

هذه اإلجراءات وهذه السياسات  قد القت معارضة من قطاعات الرأي العام الغريب نظراً وإذا كانت . احلكومات الغربية 
لتهديدها جوهر احلريات املدينة واملبادئ الدميقراطية اليت تقع يف قلب النموذج الغريب واألمريكي بصفة خاصة، إال أن تقنينها 
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ها القيود والضغوط على مؤسسات اإلغاثة اإلنسانية وكان على رأس. وتطبيقها قد وضع مسلمى الغرب أمام حتديات خطرية
بني التأييد، وبني الرفض واإلدانة، وبني ( ومن ناحية أخرى كان املوقف من احلرب يف أفغانستان . العاملية ومواردها املالية

يات اليت يواجهها انتماء والفتاوى اخلاصة مبوقف اجلنود األمريكيني املسلمني من املشاركة يف هذه احلرب حمكات للتحد) التحفظ
.واندماج املسلم األمريكي

أي وجه تنامي اهتمام قطاعات من الشعوب األوربية واألمريكية بالتعرف على -ويف ظل الوجه اآلخر للعملة-ومع ذلك
ستجابة هلذه اإلسالم وعلى عامل املسلمني، فيظل أمام مسلمي الغرب حتدي أساس هو حتدي تنظيم الدعوة يف قلب الغرب لال

فبالرغم من كثرة األدبيات العلمية واألكادميية الغربية عن اإلسالم واملسلمني . االجتاهات اجلديدة الساعية للتعرف على اإلسالم
فيظل فهم قوة عقيدة املسلمني، ميثل إشكالية أساسية يف العقلية الغربية، الرمسية وغري الرمسية، ففي هذه املنطقة يكمن أحد أهم 

–وعلى رأسه الواليات املتحدة -ومن هنا أخذ الغرب. ود اليت تواجه فرض النموذج احلضاري الغريب كنموذج عامليالقي
ولذا وإذا كان البعد احلضاري الثقايف قد جتدد االهتمام به لفهم . يعترف مبا أضحى عليه البعد املعنوي الديين من قوة وتأثري

د فإنه بعد اهلجمات على واشنطن وتداعياا على العامل ويف قلبه عامل اإلسالم العالقات الدولية منذ ما يقرب من العق
إمهال وزن وتأثري هذا -2001يف مرحلة ما بعد أحداث سبتمرب -فلن يستطيع دارسو النظام العاملي وتفاعالته-واملسلمني

.البعد
يصف حالة الصراع العاملي يف بداية القرن الواحد وسيظل السؤال املطروح لفترة ممتدة هل الصراع احلضاري، هو الذي 

والعشرين ؟ وكيف ستواجه األمة جتليات هذا الصراع وعواقبه بالنسبة للبعد احلضاري الثقايف لتفاعالت األمة على الصعيد 
الداخلي والبيين ومع اآلخر؟ 
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