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جميلة عالق @

(@) أستاذة محاضرة "أ"
 ،كلية العلوم السياسية
 ،جامعة صالح بوبنيدر
قسنطينة . 3

الهــويــة اإلسـالميــة يف مـهب احلــرب
الـعاملـية عـلى اإلرهـاب  :إستـراتيجـية
لـلهيـمنـة الغــربيـة أم دعــوة للتـمكني
الـهــــــــــويــــــــــاتـــي احلـــــضــــــــــاري

امللخص :
يعترب سـؤال اهلويـة أو اهلويـات من أعقـد اإلشكـاليـات يف األدبيـات السـياسـية و
السوسيوثقافية  ،بالنظر للدينـاميات التي يتضمنها و التداعيات التي بإمكانه إفرازها  ،و
ملـا كان الغرب بثقافته و اقتصـاده السيايس هو الشكل املسيـطر يف مسرية العوملة  ،مقابل
ردود فعل ثقافيـة معاكسـة تبناهـا غري الغربيني  ،الـذين سوف لن يبقـوا جمرد متلقني
للسـياسة الغربيـة  ،بل سيصبحون القـوى اجلديدة املحركـة للتاريخ  ،وبالـتايل ستزيد
العوملة من احتامل الصـدام احلضاري و االحتقان االجتامعـي بني املجموعات  ،إذ العامل
آخذ يف التحـول إىل رقعة أصغر  ،ما يرفع درجة الوعـي باخلالفات و التهديدات اجلديدة ،
حيث وقفت اهلـوية اإلسالميـة يف مفرتق الطـرق من كل تلك الـتحوالت  ،بني حمـاولة
النهـوض إلحياء املرشوع العريب اإلسالمي  ،وحتد فـرضه الطموح الغريب الالحمدود و
الذي ما انفك يرى فيها مهددا هليمنته و نفوذه .
الكلامت املفتاحية  :اهلوية اإلسالمية اخلطر األخرض  ،فرضية العدو الرضوري ،
اإلسالم املؤسسايت  ،اهليمنة الغربية .
مقدمة :
شكل سقـوط جدار برلني و معه هناية احلـرب الباردة نقطة انعطـاف حاسمة عىل صعيد
النقـاشات التـي مست حقل العالقـات الدوليـة  ،حيث شهـد النظـام الدويل مـوجة من
التحوالت الكربى  ،دفعت املحللـني للتأكيد أهنا تشكل سـابقة أن حيدث تغيري هبذا احلجم
دون توظيـف اآللة العسكرية  ،حيث اهـتزت منظومة القيم واملفـاهيم التي سادت مرحلة
احلرب البـاردة  ،إىل بروز مقـاربة عـاملية جـديدة تـدور حول قيم احلـرية والتعـددية
السيـاسية  ،الديمقراطية و حقوق اإلنسان  ،الرشادة واالنفتاح االقتصادي حتاول فرض
نفسها بأدوات خمتلفة .
رغم أن معطيات العامل اإلسالمي جعلته أكرب وحـدة برشية يف العامل املعارص  ،يمتاز بقوة
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الروابط الـروحية  ،الفكرية واالجتامعية  ،و يسمو بفكـرته اإلنسانية السامية التي تلتقي
فيها كل األعـراق  ،األجناس واأللـوان  ،بام شكل هجينـا هو اهلويـة اإلسالمية  ،يف ذات
السياق نطرح اإلشكالية التالية :
كيف يمـكن للهويـة اإلسالمية الـصمود و اسـتنهاض عـزيمتهـا يف ظل التحوالت
املجتمعية الراهنة  ،التي باتت فيها متهمة باإلرهاب و التطرف ؟
حتديـدا يف واقع ما بعد أحداث احلـادي عرش من سبتمرب  ،الذي بـاتت فيه اخلصوصيات
املحلية و الذاتية لـألفراد و اجلامعات قيد التـساؤل والتشكيك  ،بوصفـها قيم لن تصمد
أمام هذه النزعة التوسعية الشمولية التي تتجاوز حدود الزمان و املكان .
و ملا كانت الفرضية تتضمن عالقـة بني متغريين  ،كل متغري حيمل مؤرشات قابلة للتقيص
والبحث  ،سنـحاول من خالل طرحنا اآليت صياغـة الفرضية العامة الـتالية لتكون حمكا
للبحث و منطلقا له:
كلام تعمقت اهلوة اإلسالمـية حمليا  ،كلام انعـكس ذلك عىل هشاشتهـا و انكشافها
احلضاري .
و بالتايل جعل الطريق سالكة أمام الغرب للتدخل و تقديم إمالءات بام نفعله و ما ال نفعله .
هبدف حتليل اإلشكـالية  ،ال بد يف البدايـة من حتليل معطيات املشهـد الدويل لعامل ما بعد
احلـرب الباردة  ،مع الـتعريج عىل تـداعيات أحـداث مستهـل األلفية عىل متـوقع العامل
االسالمي  ،ضمن االجندة الغربيـة  ،و واقع املامرسة السياسية يف العامل اإلسالمي الذي
قاد إىل حالة تطبيع تعيشها خمتلف احلركات اإلسالمية .
أوال  :مضامني التحوالت الدولية يف عامل ما بعد احلرب الباردة
شكل سقـوط جدار برلني و معه هناية احلـرب الباردة نقطة انعطـاف حاسمة عىل صعيد
النقـاشات التـي مست حقل العالقـات الدوليـة  ،حيث شهـد النظـام الدويل مـوجة من
التحوالت الكربى  ،اتسمت بالعمق  ،الديناميكيـة و الوترية املتسارعة حمكومة بالعوملة و
مسـاراهتا من جهة و بالثـورة الصناعية الـثالثة من جهة أخـرى  ،و هي ثورة تستند إىل
تدفق املعرفة  ،تـنامي تقنيات االتصال و املواصالت هبدف عـوملة احلركية االقتصادية و
االجتامعية .
 --1خريطة التحوالت اجليوسياسية
يشري املحللني إىل أن واقع التحوالت اهليكلية و املجتمعية احلديثة و املعارصة التي تشهدها
بنيـة النظام الدويل  ،مل تتحدد معـاملها بعد بوضوح إنـام ال تزال قيد التشكل  ،مع ذلك مل
يمنع املتخـصصني من حماولـة تفسري مضـامينها  ،التـي يمكن حرص أهم جتلـياهتا يف
املظاهر التالية :
أ -كرست التـحوالت الدولية التي بـرزت إحياءاهتا منتصف ثامنـينيات القرن املايض
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تغريا جذريا يف موازين الـقوى الدولية بني أطراف النـظام الدويل  ،من خالل إعادة توزيع
عـنارص القوة بعد هناية الرصاع اإليديولوجي بـني املنظومتني الرشقية والغربية  ،و هو ما
كان يعني يف الـواقع العميل انتصارا مطلقـا للمنظومة الفكـرية الغربية بـزعامة الواليات
املتحدة األمريكية .
ب -بمجـرد هناية احلـرب الباردة اتضح جلـيا أن النظـام الدويل استقـر عىل صيغة
األحاديـة القطـبية  ،ممـا دفع الكثـري من املحللني إىل الـتأكيـد عىل معطـى أن أجهزة و
ميكـانيزمات النـظام الدويل باتت تـشكل جزءا ال يتجزأ مـن ميكانيزمـات وآليات النظام
السيايس األمريكي  ،التي عادة ما وظفت خلدمة املصلحة و اهليمنة الكونية األمريكية  ،منذ
حرب اخللـيج الثانية حتى احلملة الدولية الرشسة بدعوى القضاء عىل اإلرهاب و اجلريمة
العابرة لألوطان .
ت -انحسار اإليديولوجية الـشيوعية ساهم يف وضع حد لنظام يالطا و معه التناقض
رشق/غرب  ،واندماج موسكو يف املحيط الدويل اجلديد  ،مما يعني التقليل من أمهية الفكر
االسرتاتيجي الغريب وإعادة طرح مسألة التهديد بشكل جدي  ،فتآكل التحالف الغريب()1
بتآكل مربراته  ،يقتيض البحث عن عدو جديد يضمن متاسك و استمرارية الغرب .
كتحصـيل لذلك يثـري املفكر العـريب سمري أمني إىل أن سعـي الو م أ احلثيـث للبحث عن
مربرات جديدة  ،من شأهنا إضفاء مرشوعية أخرى عىل حتالفها مع قوى أوربا و اليابان ،
متثلها الغرب يف التهديدات اجلديدة اآلتية من دول العامل الثالث أو اجلنوب بصورة عامة .
ث -التحوالت الكربى التي مست الـكتلة الرشقية أدت إىل تفجر مسألة احلدود و إعادة
طرحهـا من جديد  ،حيث كان من أهم تداعياهتـا أن أضحى متغري العرقية بمختلف أبعاده
القبلية  ،القومية والطائفية أهم حمرك للتفاعالت النزاعية العاملية .
و رغم نمو االتـصاالت و شيوع قيم املدنية و الثقـافة ضمن املجتمعات املعارصة  ،إال أهنا
مل تكن كفـيلة بإذابـة جليد العالقـات األولية  Primordial tiesواستـبداهلا بعـالقات أكثر
حداثة أساسها الوالء للدولة احلديثة و مؤسساهتا .
ج -حتوالت ما بعد احلـرب الباردة جعلت النظـام الوستفايل( )2الذي ولـد مفهوم الدولة
األمـة Nation stateقيد التساؤل  ،إذ كان واقع مـا بعد اإليديولوجيـة حافزا لتوارد هنايات
مــن شاكلة "هنـاية التاريخ" " ،هناية السياسـة" وصوال إىل "هناية الدولة األمة "  ،و
هو اجتـاه أخذ يشق طريقـه نحو التبلور و تتـأسس جل افرتاضاته عىل جتـاوز املركزية
الدوالتية  Centric stateوالتشكيك يف يقينية اعتبارها حمركا للتفاعالت الدولية .
فـرتاجع دورها من فـاعل رئييس إىل رشيك مـن بني عدة رشكـاء يف إدارة شؤون الـدولة
واملجتمع( ، )3أمـام التدفق املتـسارع لفاعـلني جدد من قبيل القـوى املنافسـة للدولة عىل
املستويني التحتي أو الفوقي  ،والتي أخذ دورها يتعاظم ضمن تفاعالت السياسة العاملية .
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وكتحصيل لذلك أضحت اهلرمية الدوليـة حمكومة بمؤرشات جديدة لالستقطاب ختتلف
يف حيثياهتـا عن تلك التي سادت زمن احلرب الباردة  ،و التي ال تتجه نحو توزيع القدرات
االقتصـادية  ،السياسـية والعسكريـة/اإلسرتاتيجية بني خمتلف األقـطاب عىل مستوى
عاملي  ،إنام هو استقطـاب عىل مستوى السياسات و القيم()4يف إطار السوقنة الرأساملية ،
وهناك عدة مستويات للجاذبية اجلديدة تتأرجح بني الدول املنبوذة أو حمور الرش  ،و هي
الدول غري املنصاعة لقيم و سياسات اهليمنة العاملية  ،وغريها من الدول املتكيفة التي تبدي
سياسات تتسق و منظومة العمليات السارية .
ح -خلقت هناية احلرب الباردة عاملا دون عدو واضح  ،و بالتايل العمل جار خللق عدو
جـديد يؤدي نفس الـدور الذي لعبه التنـاقض رشق/غرب  ،و يربر رشعيـة التحالف بني
أمريكا  ،أوربا واليابان و غريها من القوى الدولية .
وقد تصور الغرب هذا التهديد يف اخلطر اآليت من دول العامل الثالث أو اجلنوب بشكل عام
 ،تبعا ملا بات يفرزه من خماطر من شأهنا هتديد األمن الوطني  ،اإلقليمي و العاملي الشامل
 ،من قبيل اهلجرة غري الـرشعية  ،ظاهرة اإلرهاب الدويل  ،اجلريـمة املنظمة عرب الوطنية و
فجوات الصحة و التعليم  ،أو بمسمى آخر الفزاعة التي بات يفرزها اخلطر األخرض ممثال
يف اإلسالم .
وقد وظفت يف هذا اإلطار العديد من األفكار و النظريات  ،بعضها قديم و آخر جديد مثل :
 نظـرية ”التحـدي واالستجابـة” ألرنولد تـوينبي  ،Arnold Toynbeeالتـي تؤكد أنوحدهـا املدنيـات/احلضارات التـي تواجه حتديـات و أخطار تـزدهر وتنـمو و العكس
صحـيح  ،يعتقد أنه يف كل حلـظة من حيـاة كل فرد  ،و يف كل حلظـة من حياة مـدنية من
املدنيات  ،يتحدانا عىل الدوام موقف جديـد علينا مواجهته  ،فإما نجحنا أو فشلنا  ،فاألول
كناية عن االستمرار يف العيش  ،بينام الثاين إعالن بداية االهنيار(.)5
 فاحلضـارات تقوم و تصعد استجـابة لتحديـات حمددة مادية كـانت أم اجتامعية  ،وعندما تعجـز احلضارة يف مرحلة ما عن االستجابة للـتحديات التي جتاهبها تدخل مرحلة
االهنيار .
 والسبب الرئييس يف عجز احلضـارة عن االستجابة للتحديـات التي تواجهها هو فقدانقوهتا األخالقية  ،القيميـة و الروحية  ،ما يؤدي للجمود و العجز عن االبتكار و التجديد و
بالتايل االهنيار  ،و هـو ما عرب عنه توينبي بــ "رشخ يف الـروح"  ،فاحلضارات ال متوت
قتال  ،لكن تفنى انتحارا .
 وكذا نظرية "الكتلة املزدوجة" لكانيتي التي ترى أن اإلمكانية الوحيدة و األضمن التيمتلكها كـتلة/دولة للحفاظ عىل نفسها و متاسكها  ،إنـام تكمن يف كتلة ثانية ترتبط هبا  ،و
سواء تواجهتا أو تبادلتا التهديد جديا يف اللعبة  ،فذلك يتيح هلا أال تتفكك .
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 عالوة عىل مقـاربة صـدام احلضـارات لصـامويـل هنتنغـتون(سنأيت عىل التفصيل يف مضموهنا الحقا) .
خ -هذا الوضع املـعقد عىل مستـوى اخلارطة اجليـوسياسيـة أدى إىل بروز فكرة "
الدولة احلـاجزة "  ،كام عرب عن ذلك إيان كريستوف رافن  Ean Christophe rufinوحاول
تنميتها صـناع السياسـة األمريكية  ،يـشري فحواها إىل بعـض دول اجلنوب التي يشكل
متوقعها ضمن خط التامس مع الشامل حساسية قصوى لألمن القومي الغريب .
حيث سـامهت دول مثل املكسيك و بعـض دول الضفة اجلنوبيـة للمتوسط  ،يف لعب دور
التخوم و صامم األمان المتصاص التوترات القادمة من اجلنوب و احتوائها حيث ال هتدد
قلعة الشامل  ،مقـابل حصوهلا عىل مكاسب و امتيازات قد تكون نسبية مقارنة باخلدمات
اجلليلة التي تقدمها يف سبيل كبح الالتوازنات االقتصادية  ،الديموغرافية و االجتامعية .
 -2عوملة التفاعالت االقتصادية
ال شك أن العوملة يف منطلقها األسايس اختذت املظـاهر االقتصادية  ،فجذورها اقتصادية ،
مكـوناهتا اقتصادية و فضاء اشتغاهلا اقتصادي  ،لكن املفارقة األساسية أن تبعاهتا غالبا
مـا تطال ليس فقـط اجلوانب االقتصاديـة إنام اجلوانب السيـاسية  ،الثقافيـة  ،الدينية و
احلضاريـة  ،من خالل تشعب وكثافة وترية تفـاعالهتا التي فرضتها ديـناميكية اقتصاد
السوق .
وقد دخل االقتصاد العـاملي مع هناية أربعينـيات القرن املايض خطـى التعومل بشكل غري
مسبـوق و تصاعد حدة االعتامد املـتبادل بني حمركي االقتصـاد العاملي  ،و االجتاه نحو
تكريس اإلقليمية التي تدرجت اقتـصادية لتغدو متكاملة سياسية و أمنية  ،و سنقف فيام
ييل عند املؤرشات التالية :
أ -املؤرش األول  :التحول يف أدوار الدولة الوطنية
يشهد نسيج األبنية السياسيـة  ،الثقافية و االجتامعية يف خمتلف الدول حتديدا العامل
ثالثية بام فيهـا اإلسالمية حتوالت عميقـة من شأهنا أن تلقي بتبعـاهتا عىل وظائف هذه
األخرية  ،و قد سمحت التحوالت املعوملة عىل املستوى االقتصادي بربوز عامل دون حدود
عززته ثـورة تكنولـوجيا اإلعالم واالتـصال عىل نحو مـا هو حمددات داخلـية و أخرى
خارجية .
 تراجع مؤرش السيـادة الوطنية للدول  ،حيث توسعت املنظـومة القانونية الدولية إىلاحلد الذي أصبح باإلمكان حتديد إمالءات عـىل الدول  ،بام تستطيع فعله و ما ال تستطيع
خاصة مع القضايا شديدة احلساسية  ،و ال أشد حساسية من عالقة الدولة باملجتمع .
 تراجع دور الـدولة يف ظل التدفقات حتت و عرب الوطنية  ،إذ تآكلت احلدود اجلغرافيةأمام امتداد خط املصلحة و االمتيـازات التجارية  ،و هبذا حيل النفوذ األفقي للسوق حمل
Samuel Huntington
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القدرة الرأسية للدولة.
 عىل صعيد إدارة األنشطة االقتصادية تـرمجت يف البداية فكرة العرصنة بتثمني دورالدولة املخططة الـضابطة  ،املراقبة و املقاولة اعـتقادا بأهنا القادرة عىل تدارك و النهوض
باالقتصـاديات اهلشة مـن خالل " نموذج التدخل "( ، )6لكـن رسعان ما تم الرتاجع عنه
حتت تأثـري األزمات االقتصادية املستعصية و تبعاهتا كارتفاع معدالت البطالة  ،التضخم
و الكساد العاملي .
 أدت سياسات اخلصخصة  ،االنفتاح ضمن ما يعرف بالتصحيح اهليكيل إىل إضعافقدرة احلكـومات الـوطنية  ،و ختفـيف قبضتهـا يف تنظيـم الفعاليـات االقتصـادية عىل
الصعيدين الداخيل واخلارجي  ،خاصة بعد تصفية القطاع العام .
 تراجع قدرة الدولة عن إدارة أنشطتها االقتصادية و االجتامعية  ،فتح املجال لتموقعالسوق و صار قانـون العرض و الطلب أفضل األنظمة املتـاحة عىل املستوى العاملي  ،مما
جعل الدولة تفقد استقالليتها و مصاحلها الوطنية لتبقى رهينة القوى االقتصادية العاملية
.
 سـاهم تفكك االحتاد السوفيـيتي و معه دول املنظومة الـرشقية يف هتاوي املنتظامتالقائمة عىل الظاهرة الشمولية  ،التي تعـظم دور الدولة باعتبارها تتموقع يف طليعة القوى
االجتامعية  ،فاسحة املجال أمام شكل آخر منها هو األنظمة التسلطية .
 بـات التحول الديمقراطـي من أهم القيم املتدفقة عىل الـصعيد العاملي  ،يف ظل صعودنجم الليربالية التي جتـعل من احلرية شعارا هلـا يف مجيع املجاالت  ،و أصبحت الدول يف
اهلرمية اجلديدة تقيم عىل مدى تـوافقها من عدمه  ،مع املعايري التي جتعل منها قادرة عىل
االنسجام و الذوبان يف دينامية العوملة و ملحقاهتا .
و عليه فقد هيأت العوملة إلضعاف الدولة القطرية التي باتت يف نفق مظلم عاجزة أن تكون
يف مستوى طمـوح مواطنيها  ،و خري من عرب عن هـذا عامل االجتامع األمريكي دانييل بيل
بـالقول " :أصـبحت الدولـة أصغر مـن أن تتعامل مع املـشكالت الكربى  ،و أكرب من أن
تتعاطى بفعالية مع املشكالت الصغرى"
the state is becaming too small to handle realy big problems and too large to deal effectively
with small ones.

وإذا كان من املجـازفة العلميـة القول أن العوملـة ال تعمل عىل حل كيان الـدولة إال أهنا يف
املقابل مل ترتكه سليام  ،نشري إىل تراجع دورها يف أداء الوظائف االجتامعية و االقتصادية
 ،و مع ذلك نجد أن خمـتلف القوى عرب الوطنية يف مقدمتهـا الرشكات متعددة اجلنسيات ،
لطاملا عربت بوضوح عن متلصها من مسؤولياهتا جتاه اآلثار اجلانبية التي يمكن أن تنجر
عن نطاق مرشوعاهتا  ،و تطالب يف املقابل بتدخل الدولة .
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ب -املؤرش الثاين  :ديناميكية اإلقليمية
مل يتوقف االنكامش احلاد الذي أصاب الدولة الوطنية عند أدوارها التقليدية التي أدهتا
بفعالية خالل مرحلـة البناء و التشييـد  ،بل أصبحت خاضعة لتـأثري فواعل جدد شهدت
استقطابا قـويا من قبل األفراد و اجلامعات  ،و نحدد فيام يـيل املعطيات الدالة عىل ظواهر
االقتصاد بعد احلرب الباردة التي اكتست ثوب العوملة/اإلقليمية :
 حتدث الكثري من املحللني و منهم جيمس روزنو  James Rosenauعن بداية زوال عاملالدول الـذي تأسس منتصف القرن السابع عرش  ،إذ غدا حتليل السياسة العاملية كسياسة
دوالتـية غري ذي معنى  ،أمـام الدور املتعاظـم الذي بات يلعبه فـواعل من قبيل  :األفراد ،
مجاعات املصالح  ،املنظامت غري احلكومية و الرشكات االقتصادية الكربى .
 تنامي النزعـة الدولية نحو تكـريس التكامل اإلقليـمي الذي حتول إىل أهم مؤرشاتاالستدالل عىل مرحلة ما بعد احلرب الباردة .
و تعرب اإلقليميـة يف جوهرها عن رغـبة الدول –األطراف يف التنـازل إن لزم األمر لصالح
الكيان اإلقليمي اجلديد  ،الذي قد يؤدي دورا وظيفيا يف حل املشكالت و التصدي لألزمات
التي قد تعجز الدولة عن مواجهتها من خالل قدراهتا الذاتية .
 تـوارد اإلقليمية التي أضحت شكال للتوحيـد و جتميع القوى عىل مستوى فوقي منخالل عمليات السوق و التنسيق عىل مستوى السياسات بشكل يؤدي إىل التمركز املتزايد
للتبادالت الدولية حول ثالث كتل كربى يف العامل هي  :أمريكا  ،أوربا و جنوب رشق آسيا .
 شكل االعتامد املتبـادل تعبريا عن العالقات املكـثفة بشكل غري مـسبوق بني الدول ،الذي يـبقيها دوما يف وضعيـة تبعية متنـامية  ،حتركهـا عوامل تقنية و أخـرى نابعة من
توسع املبادالت االقتصادية وديناميكية رؤوس األموال .
 انعكاسا لكثافة حجم االعتامد املتبـادل تتجه القوى االقتصادية العاملية نحو التكاملاإلقليمي من خالل سعي كل منها لتدعيم إنشاء كيان جهوي خاص دول اجلوار اجلغرايف ،
مثـل ما فعلـتـه الو م أ يف حيـزها اإلقلـيمي من خالل جتمع الـنافطـا  ،االحتاد األوريب
ومنظمة التعاون لدول جنوب رشق آسيا .
رغم جدليـة االرتباط بني ظواهر العوملة و اإلقليمية  ،اللتان قد تبدوان من الناحية الشكلية
متنـاقضتني لكنـهام جوهريـا تعمالن بطريقـة تكامليـة  ،فقد بات واضحـا أن "الدولة
اإلقليمية"  Region stateستحل تـدرجييا حمل الدولة القطريـة  ،و قد عرب الباحث كينييش
أومـاي  Kenichi Ohmaeعن هـذا الشكـل املستحـدث التنـظيامت بقـوله " :هي مـناطق
اقتصاديـة طبيعية قد تظم أقاليم تنتمي إىل أكثر من دولة وطنية كام أهنا قد تقع يف مناطق
جغـرافية متباعـدة  ،غري أن أبرز ما تتـسم به هو أهنا متلك جمتـمعة املقومات الـرئيسية
للمشاركة االقتصادية الناجحة يف االقتصاد العاملي"(. )7
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 -3التحول من املتغري اإليديولوجي إىل الثقايف و االجتامعي
يكشف الواقع أن املتغـريين الثقايف و االجتامعي مل يكونـا ليربزا بحدة قبل و إبان احلرب
الباردة نظرا هليـمنة املحدد اإليديولـوجي عىل طبيعة العالقات التفـاعلية التي ميزت تلك
املرحلة .
متيل أغلب الدراسـات إىل اعتبار العوملة و مظـاهرها متعددة األبعاد نتـاجا للثورة التقنية
املتسارعة التي اكتسحت جمال املعلـوماتية  ،و التي حتول معها جمتمع املعلومات إىل أهم
مظهر للتغري االجتامعي املعارص  ،أو كام متثله إلفني توفلر يف حتوالت "املوجة الثالثة"
 ،التي أصـبحت معها املعلومة أهم مورد لإلنتاجية العـاملية  ،من يمتلكها امتلك ثروة هائلة
(.)8

ويمكن الوقوف عىل أهم جتليات املعطيات االجتامعية و الثقافية يف املظاهر التالية :
أ -بروز املقاربة الرصاعية الـصدامية التي شكل هنتنغتون ملهمها األسايس إضافة إىل
بعض مسـؤويل حلف شامل األطليس  ،الذين جـعلوا من مسائل اهلـوية و احلضارة قيام
قـابلة للتصادم فيام بينها  ،بات معها اخلطر القادم يستوجب القطيعة الثقافية بني الشامل
واجلنوب .
ب -مع انكشاف هشاشة الغرب بعد حرب اخلليج الثانية تصاعدت حدة التناقض بني
أطرافه  ،و برز توجه إلحالل اإلسالم حمل الشيوعية من خالل نعته بالتطرف و اإلرهاب
 ،و قد أعلن ذلك رصاحة األمني العام األسبق للناتو األمريكي وييل كاليس .
ت -تصور بـعض منظري الغـرب أن اإلشكالية أو جـوهر التنـاقض ال يكمن بني
اإلسالم و املسيحية كديانتني  ،أو بني حممد صىل اهلل عليه و سلم و عيسى املسيح كحاميل
رسالتني  ،إنام بني اإلسالم و الغرب كديانة و منطقة جغرافية(. )9
وقد كان وراء هذا التصور الغريب لإلسالم فرضية "العدو الرضوري" التي من شأهنا
تربير اجلهاز العسكري و ميزانيات التسلح املكلفة و املتعاظمة .
ث -كان للتـدفقات الثقافية العـاملية انعكاسا لتـطور وسائل املواصالت و االتصاالت
أثرهـا عىل منظومة القيم الثقـافية  ،ونقضها للطـابع اإلقليمي للثقافة detrritorialization of
 ،cultureفمن أهـم حتديات العوملـة الثقافية كـان  ،ما إذا كانت ستـؤدي إىل التوحيد أم إىل
ظـهور أشكـال جديـدة من التنـوع( ، )10و رغم خطـورة التـوحيـد يف شكل األمـركة
( )Americanizationو املكدلـة  MacDonaldizatonو الكوكلة() ، )11(CocaColanizationإال أن
االجتاه الرئييس يؤكد عىل خطاب التنوع و الغزارة يف هويات الشعوب و خصوصياهتا  ،و
عليه هتاوي مساعي الغرب يف تعميم نموذجهم .
ج -مع كل ما أثري حول طبيعة النزاعات املعارصة  ،يبقى حمركها األسايس دون منازع
املصـلحة القومية وتوازن القوى أكـثر مما هي نتاج انقسامـات ثقافية أو دينية  ،وقد عرب
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عن هذا املعـطى غراهـام فولر بـاإلشارة إىل أن جوهـر الصدام احلضـاري يدور حول
التوزيع غري العادل للقوة  ،الثـروة و النفوذ العاملي( ، )12إنه نزاع بني أولئك الذين يملكون
القـوة و من ال يملكوهنا  ،بني أولئك الذين يسيطرون عىل مصري العامل و أولئك اخلاضعني
للسيطرة .
وعليه باتت اخلصوصيات املحلية و الذاتية لألفراد و اجلامعات قيد التساؤل و التشكيك ،
بـوصفها قيم لن تصمد أمام هذه النزعة التوسعية الشمولية التي تتجاوز حدود الزمان و
املكان .
ثانيا  :اهلوية اإلسالمية يف عامل ما بعد أحداث 9/11
أثـبت واقع احلال أن أحـداث احلادي عـرش من سبتـمرب كان هلـا أشد الـوقع عىل العامل
اإلسالمي من جهة وأمنه اهلـويايت من جهة ثانيـة  ،فأما األدبيات فقـد طرحت التساؤل
حول مدى تأثر بنيتها االبستمولوجية  ،املنهجية و األنطولوجية بمضمون احلرب العاملية
عىل اإلرهـاب  ،كام كان كـفيال باالستـدالل عىل ظهور فـواعل غري دوالتية تـراجع معها
مفهـوم األمن الوطني  ،رغم أن األحـداث تتجه اآلن لتعرب عن عودة األمـن ليتمحور حول
ذات املفهوم .
أما العامل اإلسالمي فقد تـأثر بمستوى ما ما باتت تـدار به تفاعالت السياسة العاملية  ،و
صعد معها ليس كفاعل و لـكن كمصدر للتهديد  ،و حتـولت األنظار يف السياق األمني إىل
رصد عالقة الغرب باآلخر أو ببقية العامل  ،و حتديدا العامل الثالث(.)13
ومهام اخـتلفت التصـورات و تبايـنت اآلراء حول األحـداث التي هـزت أركان العـظمة
االقتصادية والعسكرية األمريكية  ،من ضمنها اجلدل حول كوهنا تتحول اآلن إىل معلم يف
دراسة العالقات الـدولية قياسـا بمستوى التغـيري النظري و العميل الـذي خلفته  ،ما قد
يكون سـاهم يف تصحيح الكـثري من املفاهيم والـتصورات  ،كان هلـا وقعها عىل سريورة
االنشغاالت األمنية العاملية .
 -1اإلسالم كتهديد للغرب  :األسباب و التداعيات
من املـوضوعات التـي طرحت نفسهـا بحدة بعد أحـداث مطلع األلفية  ،مـوضوع عالقة
الغرب بالعامل اإلسالمي  ،حيث تعرضت صورة اإلسالم لكثري من التشويه و التضليل يف
وسائل اإلعالم الغربية عىل ضوء الرتويج لصورة نمطية عن اإلسالم و املسلمني .
وملا كانت ثقافة الغرب و اقتصاده الـسيايس مها الشكل املسيطر يف مسرية العوملة  ،مقابل
ردود فعل ثقافيـة معاكسـة  ،حتول االختالف إىل خطـر حمدق  ،حيث طفـا عىل السطح
جمددا االختالف بني الغرب و اإلسالم كإحدى نقـاط التامس احلساسة املحفوفة بالريبة
الثقافـية  ،حيث تنطوي الثقافـة عىل قوة كامنة هائلـة  ،فمن اخلطر األصفر (الصني)  ،إىل
اخلطر األمحر (الشيوعية)  ،إىل بدأ احلديث عن اخلطر األخرض (اإلسالم)(.)14
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فالثقافـة وجدت مع تشكل املجتمعات  ،فهي بناء متعـدد األوجه  ،تتجاوز اإليديولوجيا و
تتناول جـوهر شخـصية األفـراد  ،يتبعـها وعي بلغـة  ،اثنية  ،تـاريخ  ،دين  ،أعراق و
مؤسسات مشرتكة بام يلخص مشهد هوية الذات .
وقد بدأ النقاش ضمن الدوائر األكـاديمية و السياسية الغربية حول معطى اهلوية بفرض
أن الفـروق الثقافية سوف حتـدد بشكل متزايد شكل النـظام الدويل مستقبال  ،يف حني أن
غري الغربيني لن يبقـوا جمرد متلقني للسياسـة الغربية  ،بل سيصـبحون القوى اجلديدة
املحركة للتاريخ( ،)15و قد ورد يف تراث املفكرين الغرب و فكرهم اإلسرتاتيجي ما يناصب
العداء لإلسالم و العامل اإلسالمي  ،نذكر بعضها كالتايل :
كتب نتنـياهو قبل عرشين عامـا من أحداث واشنطن و نيويـورك حمرضا ضد العرب و
املسلـمني  ،مفاخرا بإقناعه ريغـان رضب ليبيا بداية تسـعينات القرن املايض  ،و آسفا عىل
تفويت رضب سوريا حينهـا  ،كام نظر لإلرهاب اإلسالمي مقدما عرشة وصايا ملحاربته ،
تـتمحور مجيعها حول حتجيم القوة العسكريـة للبالد اإلسالمية  ،فالتفوق العسكري هو
املتغري الوحيد الذي يصنع الفارق عن باقي عنارص القوة عىل الصعيد العاملي .
أمـا هنتنغتون فمن خالل مقاربته الصداميـة الرصاعية  ،قسم العامل إىل ثامن جمموعات
حضارية  ،مع الرتكيز عىل ثالث اساسية هي  :اإلسالم  ،الغرب و الكنفوشيوسية  ،حمذرا
من إمكـانيـة حتالف الـصني مع اإلسالم  ،و يمـثل الديـن املتغري األسـايس  ،ألن كربى
احلضارات عرفت بكربى الديـانات  ،وهي أكثر الرصاعات خطـورة انعكاسا لتنامي وعي
الشعوب هبويتها الثقافية  ،كام لفت انتباه الغرب حيال اهلجرة معتربا إياها قنبلة موقوتة .
بيـنام برجينسكي املـنظر و املامرس يف السيـاسة الدوليـة  ،فاعترب العامل اإلسالم هالل
أزمات  ،من خالل صداماته مع احلضارات املجاورة يف  :البلقان  ،الرشق األوسط  ،اهلند ،
الفليبني و آسيا الوسطى .
أما ريتـشارد هاس  ،Rechard Haasمـستشار األمـن القومي السـابق فنادى بسـياسة
االندماج ال الردع حيال العامل اإلسالمي  ،حتت شعارات الدمقرطة  ،و هو ما تبنته أمريكا
يف غزوها للعراق  ،حيث هتـدف هذه التوجهات لالحتـواء و تاليف املواجهة املبارشة  ،التي
ستخرس فيها أمريكا أكثر مما تربحه .
وهـا هي وزرة اخلارجية األمريكيـة السابقة كونـدوليزا رايس  ،Condoleza Riceتتحدث
عن رضورة قيادة العامل اإلسالمي نحو الديمقراطية و مسرية احلرية .
وإن كانت هذه عينـة مما قيل يف اإلسالم و املسلمني عىل لسان منظري الفكر االسرتاتيجي
يف الغرب  ،فقـد هيأت ثلة من األسـباب املناخ لكـراهية اإلسالم و احلشـد العاملي ضده ،
نتمثل بعضها يف النقاط التالية :
 -التخوف من انتـشار اإلسالم يف الغرب  ،حتت طائـل ما روج له البعض بــ "أسلمة
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أوربا" فخلق رهابا كبريا من اإلسالم "اإلسالمـوفوبيا"  ،حيث تشري تقارير استرشافية
إىل أن فرنسـا للعام  2050ستكون فرنـسا املسلمة  ،إذ تشري اإلحـصائيات إىل أن العائلة
الفرنسية غري املسلمة تتكاثر بمعدل فرد  ،يقابله ثامنية للعائلة الفرنسية املسلمة  ،ما طرح
سؤاال خطريا عن ذوبـان و متييع اهلوية األوربية املسـيحية  ،فالغرب يدرك متام اإلدراك
أن الدين الـذي فرقهم هو أهم مـا جيمع العامل اإلسالمي  ،لـذلك إن كانوا يعيـبون علينا
تديننا  ،فلم ينجحوا النظر إلينا إال من زاوية دينية  ،و هذا تناقض .
 املـوروث السلبي لدى الغرب عن اإلسالم و املسلـمني  ،أما املسلمني فربابرة مهجينيبحاجة للتمدين و إعادة التأهيل  ،و هو كان عنوان رسالة االستعامر احلديث احلضارية ،
أما اإلسالم فـدين سيف  ،عـنف ودمويـة طاغـية  ،و يغـذي الوجـهتني نظـرة الغرب
االستعالئيـة  ،فهم الرواد يف مجيع املجاالت ،بـينام يبقى غريهم جمـرد متلقني ملخزوهنم
احلضاري .
 صعود اليـمني املتطرف يف الغرب  ،مدفوعا بكـراهية األجانب و االستياء من الوجوداإلسالمي يف الـغرب و مستثمـرا يف اإلعالم املغرض  ،و مثال ذلـك الصحافة الفـرنسية ،
فـاألعداد/العناويـن التي تتحدث عـن اإلسالم ترتفع مبيعـاهتا  ،% 15انعكاسـا هليمنة
املقاربة األمنية يف فرنسا بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب .
 صـعود نجم اإلسالم خاصـة بعد الثورة اإليـرانية نتيجـة للصحوة العـاملية  ،التيأطلقت املارد اإلسالمي  ،واخلـشية عىل أوسع نطاق من تطبـيق احلكم الرشعي و تصدير
الثورة عرب احلدود .
هذا و يمثل الصـدام بني الغرب واإلسالم تارخييا  ،حيث ترسخت تصورات االرتياب بني
احلضارتني يف الذاكرة الشعبية منذ مئات السنني .
 -2مفارقة اإلسالم و اإلرهاب
نجحـت األصوات املتطرفة و املعادية يف عامل مـا بعد احلادي عرش من سبتمرب من تسويق
القناعة بـأن اإلرهاب حمض صناعة إسالمية  ،بعـد أن نجح تنظيم القاعدة املحسوب عىل
املرجعية الدينيـة اإلسالمية – ،بغض النظر عن فرضيـة ومهية التنظيم من حقيقته –من
هز عنارص القوة الغربية العسكرية  ،السـياسية و االقتصادية  ،مما مهد الطريق لتكريس
جمموعة من السلوكيات و املامرسات من قبيل :
 تـزايد اإلجراءات االستفزازيـة ضد العرب و املسلمني يف الغـرب  :مسألة احلجاب والرسـوم الكاركاتورية املسيئـة  ،كام سيطر الشعور باالنتقـام و بناء صورة نمطية لذات
الشخصية أكثر عدوانية و أصولية .
 حشد القناعـة يف الغرب برضورة و جدوى احلرب عىل اإلرهـاب  ،إذ باتت ترمومرتالرشعـية للنظم التي تأسـست بعد األحداث  ،حيث نجحت احلمالت الـدعائية املمنهجة يف
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خلق حالة من القـناعة ،برضورة استخدام الـقوة العسكرية ضـد اجلامعات و التنظيامت
اإلرهابية يف املنطقة  ،مع سيطرة الشعور باالنتقام .
 ظهور ما يسمى بعقدة االضطهاد الديني باملجتمع األمريكي "ملاذا يكرهوننا"  ،منخالل تضخيم األحداث بكـوهنا حماولة للقـضاء عىل القوة و احلضـارة األمريكية حتت
طائل تربير نظرية املؤامرة  ،فباتت بعد األحداث تتشدق باسم الرشعية الدولية الستحداث
آليات مرنة تضمن القراءة اليقظة للتهديدات  ،كام حتقق عىل أبعد مدى األهداف املستقبلية
لإلسرتاتيجية الكونيـة األمريكية التي باتـت السمة املميزة للتفـاعالت الدولية يف املرحلة
الراهنة .
 التقصري األمريكي حول توعية شعوب العامل  ،بام يف ذلك العامل اإلسالمي بالسياسةاألمريكية والـرتغيب فيها  ،إذ حتولت نظرة الغرب لإلسالم بعد األحداث من جمرد نظرية
لتتحول إىل إسرتاتيجية شاملة(.)16
يف املقـابل ال يتأسس من جدل بأن اإلسالم دين سالم انترش بقوة احلوار و اإلقناع  ،و هو
الـذي جاء ليقـيض عىل كل صور اإلرهاب املـادي و املعنوي الـذي كابدته الـبرشية قبال ،
فحقيقته تقيض بـأن يسود السالم بني املسلمني و غري املـسلمني  ،فاإلسالم عندما يشحن
بقوة محولة اإليامن يصري سالما  ،بينام انعدامه قد يقود صاحبه إىل اإلرهاب .
كـام تستنبط رؤيـة اإلسالم لإلرهاب من مـسامهته الكربى يف إقـامة نظام عـاملي جديد
للعالقـات اإلنسانيـة  ،مبنية عىل التـواصل دون القطيعة و حتـارب العنف و أشكاله من
خالل :
 منطق الكـرامة اإلنسانـية  ،الذي جيعل اإلنسـان يف منزلة مكـرمة دون رد االعتبارملسألة اللون أو العرق أو العقيدة .
 التنوع اإلنساين حممود  ،مقابل تأكيد اإلسالم عىل حرمة النفس  ،املال و العرض  ،وما رشعنة احلدود و العقوبات إال لصيانة هذه احلقوق  ،حيث جتلت هذه العصمة يف وصية
الـرسول الكـريم لإلنسـانية يف حجـة الوداع " :يا أهيـا الناس إن دمـاءكم و أموالكم و
أعراضكم حرام عليكم"()17
 رغـم رضورة احلرب و لكن بعيـدا عن األصل الذي هـو املودة و السالم  ،و بـالتايلالنـظر لإلسالم من منـظور إرهايب فـيه استخفاف بفكـر املسلمني  ،فـالفرق واضح بني
التدين الصحـيح الذي يسعد به صـاحبه وتنتفع به األمة  ،و التـدين املنحرف املبني عىل
الفهم املؤدلج لإلسالم  ،املعرب عـن مصالح فئة معينة ال غري  ،مـا أنتج واقعيا حاالت عزلة
عن التيار العـام و مفارقة املجتمع شعـوريا و فعليا  ،عالوة عىل جلـوء بعض محلة الفكر
االنعزايل إىل تكوين مجاعات رسية موجهة بالعنف العشوائي .
وممـا ساهم يف تسـويق هذا التصـور عن اإلسالم عجز املفكـرين اإلسالميني يف االرتقاء
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بالفكر اإلسالمي ملواكـبة التغريات املعارصة  ،يف حني خيشـى الغرب اصطدام ذات النهج
بمسرية العوملة املطعمة هبيمنة القيم األمريكية  ،كونه منهجا متكامال يف أساسه و ثوابته .
ثالثا  :احلرب العاملية عىل اإلرهاب و جتاذبات القوتني الصلبة و الناعمة
يمثل اإلرهـاب ظاهرة قديـمة قدم الوجـود اإلنساين ذاته  ،لكن مـا أفرزته أحداث مطلع
األلفية فرضت رضورة إعادة تعريف الظاهرة  ،حيث أتاحت القفزة املعرفية االتصالية  ،و
تيسري امتالك وتصنيع السالح بنمو مجاعات كان نشاطها منحرصا ضمن الدولة الواحد،
إىل تطوير نموذج لإلرهاب العاملي  ،عىل شاكلة تنظيم القاعدة الذي تغطي شبكاته أكثر من
مخسني دولة عىل مستوى العامل .
وهنا نلفت االنتباه إىل الزخم الذي اكـتسبه التحدي اإلرهايب بعد أحداث احلادي عرش من
سبتمرب و الـذي استهدف اخرتاق أقوى منظومة أمنـية يف العامل  ،فام طبيعة و جدوى هذا
الزخم اجلديد ؟
اإلشكال املطروح هـو صعوبة االتفاق بني الفواعل الدوليني عىل حدود الظاهرة  ،مكوناهتا
و رشوطها األساسية  ،و مرد ذلك اختالف الرصيد الفكري و العقائدي لكل طرف .
ومع أن عدد ضحايـا األحداث ال يقارن مع من مـاتوا و يموتـون سنويا جـراء مسببات
النزاعات املسلحة والفقر مثال  ،غري أن اآلثار السياسية لألحداث ما تزال جديرة بتشبيهها
بزخم تلك األحـداث  ،إذ أمست التداعيات املثرية للقالقل عىل نحو غري تناسبي  ،و ما تتسم
به من خـداع و مناورة سيـاسيا الـسمة املميـزة لإلرهاب  ،بام يـدعونا إىل عـده هتديدا
اسرتاتيجيا للدول واملجتمعات(. )18
ثـم أن الوم أ نفسها كـانت تنظر لإلرهـاب يف مرحلة من املـراحل عىل أنه شكل من أشكال
العنف والرصاع الـسيايس املـرشوع  ،هذا إن مل متثل قـاعدة خلفيـة لدعم نـشاط بعض
التنظيامت اإلرهابية عامليا  ،لكن ملا وصل إىل هتديد األمن القومي األمريكي يف عقره حتول
إىل كابوس عـاملي  ،بات لزاما حـشد الفكر األمني واإلسرتاتيجـي للتصدي له و جماهبته
عامليا .
فمـن زاوية سـامهت األحـداث يف إحيـاء مقاربـة األمن اجلامعي مـن منطـلق أن نجاح
التنظيامت اإلرهابية يف اخرتاق أمن أمـريكا كفيل بإزالة دول بكاملها من خارطة العامل  ،و
بالـتايل تتحول املـشاريع املستقلـة إىل رضب من اخليال و الالعقالنيـة  ،و هو ما نجحت
الواليات املتحدة يف احلشد له مع غزو العراق و أفغانستان .
من زاويـة أخرى إذا كان جمموع ضحايـا األحداث وصل أو جتاوز  3000شخص  ،فإن
نفس العدد يلقى حتفه يوميا يف اجلنـوب من األطفال جراء األمراض و األوبئة املتنقلة عرب
امليـاه امللوثة  ،و باملحصلة قد تزداد معاناة اإلنسان جراء الفقر والتخلف أضعاف ما عاناه
و يعـانيه من النشـاط اإلرهايب( ،)19أم أن املسـألة مغايـرة متاما  ،فـضحاياهـم ليسوا
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كضحايانا  ،تلك إذن مشكلة كربى ؟!
ويندرج تصاعـد النشاطات اإلرهـابية ضمن النزعـات و االجتاهات الرئيـسية لعمليات
العنف السيايس و منها(: )20
 الديناميات املضادة التي جتلت يف مجيع أشكال العنف األحادية املرتكبة بحق املدنينيمنذ مطلع تسعينات القرن العرشين .
 تعـاظم الدور الذي يلـعبه عنارص ال ينتمـون إىل دولة بعينها  ،بـاملقارنة مع الرتاجعالنسبي لدور الدول .
وإذا كان اإلرهاب الـيوم من القوة بام كان يف البالد اإلسالمية  ،فألن املصالح االقتصادية
القائمة جـد معتربة  ،و هذه األخـرية موضع رصاع ال هوادة من أجل االسـتحواذ عليها ،
رصاع عىل البرتول بني الدول و املداخيل العائـدة منه بني النخب  ،فينتج عن ذلك فوارق و
إجحاف صعب حتـمله جيعل احلياة االجتـامعية جد مـتفجرة  ،و يف هذه الـظروف يمثل
الدين الرابط الرضوري(.)21
ومع ذلك يـبقى أحد أشكـال العنف الذي مـا برح يمثل مـكمن اهلشاشـة األشد يف الدول
الديمقراطية  ،رغم ما توليه من اهتامم حلياة مواطنيها مقابل غريها من الدول التي أمست
أهدافا جمزية لعمليـات االبتزاز التي يامرسها اإلرهابيـون ضدها( ، )22ففي الوقت الذي
أصبح الدور الذي تؤديه الدول الفـاشلة  ،بوصفها مالذات آمنة للجامعات اإلرهابية  ،من
احلقائق املـسلم هبا  ،إال أن منـابع اإلرهاب ال يمـكن اختزاهلـا يف مناطق كهـذه ال يمكن
السيطرة عليها أو التحكم فيها(.)23
وقد نظرت اإلسرتاتيجية األمـريكية حلرهبا الرضوس عىل اإلرهاب  ،بام يتيح نقل املعركة
من امليدان الـعسكري الصلب ومفهوم "القوة الصلبة"  ،hard powerحيث التفوق لعقيدة
القتال واملـوت والصرب الطـويل والصمـود  ،التي يتقنـها أعداء أمـريكا من وجهـة نظر
جوزيف ناي  ،J.S.Nyeإىل امليدان الناعـم و مفهوم "القوة الناعمة"  soft powerمن خالل
أدواهتا التكنولوجية و االتصالية واإلعالمية  ،حيث التفوق ألمريكا وحلفائها .
لكن مع مطلع العام  2008و فشل االندفاعة العسكرية األمريكية يف أفغانستان و العراق ،
اهتدت الدوائر اإلسرتاتيجية الغربية للمزاوجة بني القوتني  ،حتت عنوان واحد هو "القوة
الـذكية"  ،smart powerالتي عرفتهـا وزيرة خارجية أمـريكا السابقـة هيالري كلينتون
 H.Clintonبأهنا "تسخـري كل األدوات التي تتوفر لدى الواليـات املتحدة األمريكية سواء
االقتصـادية و العسكرية  ،و السيـاسية و القانونية والـثقافية و اإلعالمية  ،و البحث عن
األداة املالئمة من بني هذه األدوات بام يتناسب مع كل وضع دويل"(.)24
رابعا  :جتاذبات عودة اإلسالم كفاعل يف العالقات الدولية  :هل من أمل ؟
أشار البـاحث األمريكي من أصـول يابانيـة فرنسيس فـوكوياما Francis Fukuyama
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صاحب أطروحة هناية التاريخ  ،يف معرض حديثه عن اإلسالم بأنه إيديولوجية متجانسة
و منتظمة مثل الديمقراطية و الشيوعية  ،مربزا أن جاذبية اإلسالم تنحرص فقط يف املناطق
ذات الثقـافة اإلسالمية( ، )25نقول أن هذا الطرح مردود عىل صاحبه  ،فانتشار اإلسالم يف
اآلفاق الرحبة بني الرشق و الغرب  ،الشامل و اجلـنوب مل يعد خافيا عىل أحد يف ظل تزايد
نفوذ األقليـات اإلسالمية يف الغـرب  ،وهو ما يقـال عىل التحديـات التي تفرزهـا ظاهرة
اهلجرة الرشعية و غري الرشعية كعالمة فارقة يف منظومة العالقات األوروأفريقية مثال  ،إذ
هي بحاجة إىل أدوات غري عسكـرية ملواجهتها عىل ضـوء تطوير مقاربـة متكاملة حتاكي
األبعاد البسيكوثقافية والسوسيواقتصادية لظروف و مالبسات املعضلة .
فأما الـتصور البسيـكوثقايف  ،فيظهـر ختوف االحتاد األوريب من تراجـع قوته البرشية
مقابل تنـامي قوة اجلنوب البرشية ومعها قيمه احلـضارية و منها اإلسالمية  ،مما يشكل
هتديدا للحضارة املسيحية وخطرا عىل املجتمع الغريب .
ومـن وجهة النظر السوسيواقتصادية تقـوم بتفسري أخطار اهلجرة باالرتكاز عىل ظاهرة
متركز األقليات و تـكوين ما يسمى باملـدن األكواخ  ،ما يولد مشـكلة اندماج ديموغرايف ،
اجتامعي و سيايس
واملشكلة بمختلف أبعادهـا هلا تداعيات جسيمة عىل اتساق املـنظومة األمنية العاملية نظرا
الرتباطها بمـختلف مظاهر العنف و التهـديدات اجلديدة كاإلرهـاب  ،التطرف الديني  ،و
خمتلف أشكال اإلجرام العابر للحدود .
وما فشـل ما بات يعـرف باحلرب عـىل اإلرهاب إال نابعـا من الفشل يف استـخدام القوة
الناعمـة بشكل فعال  ،الـتي تعرب حسب جوزيـف ناي عن القدرة عىل التـوصل إىل الغاية
املطلـوبة من خالل جذب اآلخـرين  ،و ليس باللجـوء إىل التهديد أو اجلـزاء  ،و هذه القوة
تعتمد عىل الثقافة  ،املبادئ األساسية و السياسات املتبعة  ،و إن متكنت من إقناع اآلخرين
بأن يريـدوا ما تريد فلن تضطـر إىل إنفاق الكثري  ،بتطبيق مبـدأ العصا و اجلزرة لتحريك
اآلخـرين يف االجتاه الذي حيقق مصاحلك  ،هي نصيـحة ذهبية للو م أ  ،فإذا أرادت النرص
عىل مناوئيها يف تلك احلرب  ،عىل قادهتـا أن يعملوا عىل حتسني أدائهم يف اجلمع بني القوة
العاتية و تلك الناعمة  ،فيام يسمى بالقوة الذكية .
يف حني انرصفت مـراكز الفكر و الرأي األمـريكية لالهتامم بدراسـة احلركات اإلسالمية
داخل العامل اإلسالمي و خارجه  ،فانتهج بوش اإلبن إسرتاتيجية تتأسس عىل وضع تلك
احلـركات يف نفس السـلة  ،سمتها التـطرف و هلا أجندة عـاملية تناصـب العداء للمصالح
الغربيـة و األمريـكية أينـام حلت  ،ما كـان مربرا لتربيـر القوة الصلـبة ممثلـة يف القوة
العسكرية  ،يف حني حياول الرئيس أوباما يف سياسته االنفتاح عىل املنطقة .
حيث تقتيض مصلحة واشنطن التحالف اإلسرتاتيجي مع احلركات املعتدلة  ،لتكون إحدى
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أدواهتا للـتصدي للتطرف  ،من ذلك حتـالف حزب العدالة و التنـمية الرتكي مع أمريكا يف
منـظومة حلف األطـليس الدفاعـية  ،حتولت يف ظلهـا تركيا إىل مهـزة وصل بني اإلقليمني
األوروأطليس املتكـامل اقتصـاديا و املنـدمج اسرتاتيـجيا  ،و العـريب اإلسالمي املفكك
إسرتاتيجيا و اهلش سياسيا و اقتصاديا .
وإذا كـان من السهل الـتخلص من األنظـمة االستبـدادية املفتقـرة للشعبـية  ،إال أنه من
الـصعوبة إجياد قيادة ديمقراطية حتافـظ عىل التامسك املجتمعي من النزعات االنفصالية
التي بـاتت تقطع أوصـال كل شرب من العـامل اإلسالمي  ،لذلك اسـتندت اإلسرتاتـيجية
األمريكية اجلديدة عىل شقني(: )26
األول  :تبني سياسات لتعزيز الديمقراطية .
الثاين  :بناء سالم شامل يف املنطقة .
ويبدو تناقض األجندة األمريكية يف املنطقة واضحا  ،اإليامن من جهة بالديمقراطية كقيمة
مـركزية حرص عليها اآلباء املؤسـسني  ،و احلاجة لتحقيق االستقرار يف العامل اإلسالمي
بغرض محاية املصالح األمريكية يف ظل وجود النظم اخلادمة من جهة ثانية .
حاول العـامل االسالمي استنهـاض مرشوعه احلـضاري مع نـشأة اإلصالح الـديني ،
بمربرات سياسيـة نتيجة تاليش اخلالفـة العثامنية و سقـوط البالد اإلسالمية فـريسة
سـائغة للغرب مع توسع الظـاهرة االستعامرية  ،نتج عن ذلك جتـزئة األمة و ختلفها عن
املدنية احلـديثة  ،بينـام مل يتحقق التحرر مـن االستعامر إال بتوحـد النخب اإلسالمية ،
القومية  ،الـيسارية و الليربالية ألداء عمل وطنـي شامل افرتض قدرا من التوافق و تقديم
التنازالت بني خمتلف التيارات .
ومع فشل القومية العـربية كإيديولوجية و نموذج للتحديث بعد تالقحها مع اليسار الذي
تبنى فـكريا قضيـة العروبة و الـوحدة العربيـة  ،مقابل قبول القـومية بمفهـوم العدالة
االجتامعيـة و الديمقراطيـة  ،ظهر البديل اإلسالمي مـن خالل الصحوة اإلسالمية يف كل
شـرب من أراضيه  ،و جاءت الثورة اإليرانية لتقدم دفعـة جديدة يف جتديد جاذبية اإلسالم
وسط اجلامهري مع دعم املشاريع اخلرييـة  ،تقديم اهلبات وإقامة البنـى التحتية تعويضا
عن الدولـة العلامنية املتسلطة  ،الفـاشلة يف رفع التحديات االقتـصادية واالجتامعية التي
أفرزهتا العوملة يف بعدها االقتصادي .
خامسا  :احلركات اإلسالمية/اإلسالميون و لعنة السلطة
ميز الـربع األخري من القـرن العرشين تـصاعـد العنف اإلسالمـي  ،مع نمو احلـركات
اإلسالمية األصولية  ،املتمـسكة بإقامة دولة إسالمية و إطالق شعارات النضال يف سبيل
العقيدة بلغة اجلهاد والشهادة  ،هذا االنقسـام أو حالة الفسيفساء يف احلركات اإلسالمية
أكـدت من جديد أن رصاعـا حضاريا آتيـا بني الغرب و العامل اإلسالمـي  ،أمام فزع نظم
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احلكم يف املنطقة من وصول مثل تلك احلركات للحكم  ،تغذيه املصالح األمريكية و الغربية
االقتصادية  ،الطاقوية و العسكرية االسرتاتيجية .
رغم نصيب اإلسالمـيني من التضحيات السياسية يف ظل األنظـمة التسلطية كوهنا األكثر
شعبـية  ،مل يكن هلا الفضل يف حتريك الربيع العريب  ،مع أهنا تبدو املستفيد األول منه مع
وصول بعضها للحكم (تونس و مرص) .
تشهد احلركات اإلسالميـة اليوم عمليات مراجعـة سياسية و إيديولـوجية إيذانا بميالد
"اإلسالم املؤسسايت"  ،بام يعني القبـول بعملية سياسية مدنية ال إهلية دينية  ،فهل هذا
يعكس قناعة سياسية راسخة أم جمرد تكتيك اقتضته ظروف املرحلة؟
و يـبدو راهن احلال أن أبـرز جتليات تلـك املراجعات الفكـرية و السـياسية غـياب الفكر
الـتكفريي للمجتمع والـديمقراطيـة  ،عىل األقل عىل مستـوى اخلطاب لـدى األحزاب التي
وصلت إىل احلكم يف تونس واملغرب وإىل السلطة يف مرص(. )27
ففي الوقت الذي أدرك الغرب و معه نظم احلكم يف بعض دول العامل اإلسالمي أنه ال يمكن
استئصال التيار اإلسالمي من الرتكيبة املجتمعية الدول اإلسالمية و أغلب الدول العربية ،
كان القبول بإسالم يتحالف مع أمريكا أو عىل األقل ال جيد حرجا يف القبول بمصاحلها  ،و
قد أثارت هذه النقلة النوعية تطورين أساسيني :
األول  :حتول األحـزاب اإلسالمية إىل أحزاب حكم  ،مع تراجع خـطاهبا اإلقصائي
لآلخر غري اإلسالمي وقبوهلا احلكم يف إطار املؤسسات السياسية القائمة أو قيد التشكل .
الثاين  :شهدت عمليـة تطبيع بجعلها أحزابـا عادية  ،قادرة عىل أن تنجح  ،كام أن
تفشل شأهنا يف ذلك شأن غريها من األحزاب السياسية .
ويبدو أن التيـارات اإلسالمية استثـمرت يف استعداء النـظم التسلطيـة  ،من خالل تقديم
نفـسها كضحية أوىل هلـا احلظوة بقاعـدة مجاهريية واسعة  ،غـري أن الربيع العريب قدم
قناعة من قبيل آخر  ،و هي أن بعض تلك احلركات ال زالت مبتدئة يف السياسة و ال حتسن
العبث يف فن املمكن  ،و دليل ذلك جتربة اإلخوان الفاشلة يف السلطة يف مرص  ،يف ظل وقوع
بعضها ضـحية مطرقة التطـرف الديني وسندان الليرباليـة  ،و هي التي التجأ بعضها إىل
علمنة نفسه اتقاء رش احلرب األهلية  ،كام يربز يف احلالة الرتكية .
فرغم أن اإلسالم السيايس يف تركيا سبق ربيع العرب بعقد من الزمن مع الترشيعيات التي
أوصلت العدالـة و التنميـة للحكم عـام  ، 2002فإن ذلك مل يتـأتى إال بـالغزو الـناعم
ملـؤسسات الدولـة التي أرسى أعمـدهتا أتاتـورك بنهج مرن و سيـاسة براغـامتية أكثر
عقالنية  ،كام أن احلزب اضطر للتأقلـم مع تراث ديمقراطي مدين سابق لوجوده  ،نظريه
معدوم يف البيئة العربـية  ،ما جيعل حماكاة التجربـة الرتكية يف النطاق العريب حمدودا يف
فرص نجاحها .

66
وقـد كان الرهان السيايس للدولة العربيـة يف عامل ما بعد الربيع العريب هو حماولة رضب
اإلسالميني السلفيـني الراديكاليني باإلسالميني املؤسساتيني  ،و العكس كذلك  ،كام فعلت
الـسلطة التسلطـية يف املايض برضب اليسـاريني باإلسالميني  ،و إن كانـت حيثيات اللعبة
ختتلف  ،ففي السابق كانت كل التـيارات خارجا  ،أما حاليـا فتم الدمج ببعضها يف احلكم
(. )28
فها هي اجلزائر ترضب املثل يف ترويض اإلسالميني  ،تفكيك الظاهرة و تشتيتها من خالل
احتواء أهم أجنحتهـا يف االئتالف احلكومي (حركـة محس) السابق  ،و حتـييد احلركات
اإلرهابية املـسلحة  ،عالوة عىل استفادة النظام من ختوف املواطنني من عودة حالة العنف
و الالاستقرار  ،حيث مفعول صدمة التسعينات ال زال قويا .
أما املغرب فرشع يف إصالحات لتاليف ربيع مغريب  ،أوصلت بموجبها اإلسالميني للحكم ،
يف الوقت الـذي ال زال امللك ممسكا بزمـام األمور  ،و بات ملف اإلسالميـني زناد السلطة
إلجهاض أية حماولـة للتغيري من أسفل  ،فعملية التطبيع التي تشهدها هذه األحزاب تضع
سقفا لطموحها و بـالتايل لن جترؤ عىل الذهاب بعيدا يف مطالبها  ،عكس ما كانت عليه زمن
التسلطية و االضطهاد  ،و هكـذا تبقى املجتمعات العربيـة واإلسالمية تتخبط يف إشكالية
الالحسم احلضاري للقضايا املركزية .
يف خضم هـذا الواقع املهرتئ كـيف يتحقق االنتقـال من الصنع الفـوقي للسيـاسات و
االسرتاتيجيـات؟ أمل يقتنع العـامل اإلسالمي شعـوبا و حكـومات أن هنضـة مرشوعه
احلضاري املؤجل  ،مرهون بإحياء ثقافة االندماج يف الثقافة املعارصة للشعوب اإلسالمية
 ،التي هي بمثابة احلارض الغائب .
ويبدو أن تـداعيات الربـيع العريب سامهت يف تـعرية السـياسات اإلسالميـة التي باتت
تناصب بعضها البعض عداء مجا متـالفية التحدي احلقيقي الذي ينتظر األمة  ،و يبدو أن
جيوبولـيتيكا املنطقـة تشهد مقاربـة جديدة نقلتهـا من العامل العريب يف استـمرار حالة
الشتات و التفتيت التي يعيشها  ،و حتى إيران التي ختوض حربا باردة يف الرشق األوسط
مع بعض جرياهنا العرب  ،نحو تركيا التي حسمت خيارها االسرتاتيجي لصالح االرتباط
بالغرب مستغنية عن نشـاطها اجتاه الدائرة احلضاريـة اإلسالمية  ،ويبدو غياب مفهوم
دولة املنار يف جيوبوليـتيكا العامل اإلسالمي  ،أو دولة قائدةرائدة إسالميا فجر العديد من
الرصاعات عىل مستوى ذات الكينونة احلضارية .
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خامتة :
تبدو املـشكلة يف عالقة الغـرب بغريه من املجموعـات احلضارية يف مقـدمتها اإلسالمية ،
فاحلوار مع اآلخـر هو بداية لالعرتاف به  ،مـا يعني بداية النهـاية لتفوقه  ،ألنه يدرك أنه
بنى قوته و حقق هيمنته عىل حساب التدمري الذي يلحقه باآلخر و بقيمه .
أما البحث احلقيقي يف حوار احلضـارات بديال عن تصادمها فـينصب عىل رصد إمكانات
التفاعل  ،مع احلضارات األخرى املتضمنة يف الثـقافة الغربية و هي شحيحة جدا  ،كام أن
االقتناع برضورة احلـوار تعني التخيل عن نـزعات رفض اآلخر و عـدم االعرتاف بكونه
قيمة حضارية متميزة .
لذلك الظـرف احلايل أكثر حـرجا من أي وقت مضـى الستنهاض اهلـوية اإلسالمية  ،و
خروج العامل اإلسالمي دوال و شعوبا من حالـة االستالب التي حييوهنا مجيعا  ،و لنا يف
النهضة املاليزية وخمتلف شعوب آسيا الـوسطى اإلسالمية بارقة مرشقة  ،حتى ال نبقى
نغازل ثقل اخلطاب الرغبوي عىل حساب الواقع البائس .
والغرب ما كان يومـا خادما لشعوبـنا بقدر حرصه عىل مصـاحله  ،التي يرتكز أغلبها يف
االمتـداد اجليوسيايس للعـامل اإلسالمي  ،بل عىل العكس تثبـت جتارب التاريخ أنه يفتعل
املشكالت يف مرحلة من املراحل  ،ليأيت يف مرحلة الحقة ملوحا باحلل  ،و بالتايل ال ثقة فيام
يروج له  ،و هو الدرس الذي عىل نخبنا و حكوماتنا أن تستوعبه جيدا .

68
اهلوامش
( )1بخوش مـصطفى " ،مضامني و مـدلوالت التحوالت الدوليـة بعد احلرب الباردة" ،
جملة العلوم اإلنسانية  ،العدد  ، 03أكـتوبر  ، 2002جامعة حممد خيرض بسكرة  ،ص
. 162
()2نسبة إىل معـاهدة واستفاليـا للعام  ، 1648التي ولدت مفهـوم الدولة األمة(Nation
) stateأو الدولة القومية  ،التي اتسم هبا النظام الدويل منذ القرنني السابع عرش و الثامن
عرش  ،رغم تأكيـد البعض عىل أن الدول يف عاملنا املعارص هي دوال إقليمية و ليست قومية ،
ذات النـظام حمكوم بثالثـة مبادئ أساسيـة  :احرتام سيادات الدول  ،مـبدأ املساواة بني
الدول و عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول .
(  )3سلوى شـعراوي مجعة  :مـفهوم إدارة شؤون الـدولة و املجتمع  ،تـاريخ التصفح
( ، )2015/02/10عىل الرابط التايل :
http//:www.islamonline.net/arabic/mafaheem.2004/01/article01.html.

()4جهاد عـودة  :العمليـات اجلديـدة يف النظـام الدويل  ،تـاريخ التصفح (/04/11
 ، )2014عىل الرابط التايل :
http://www.mearsinfo.com/makhzoumy/audi.html.

()5ابـراهيم طلبـة سلكها  ،نظـريات نشـوء احلضارة  ،تـاريخ التصفح /09/10( :
 ، )2018عىل الرابط التايل :
www.m.ahewar.org/s.asp?aid=562011

()6سعيد مقـدم  ،التنمية و اإلدارة يف ظل حتـديات العوملة  :حـالة اجلزائر  .إدارة ،
جملة املدرسة الوطنية لإلدارة  ،املجلد  ، 16العدد  ، 1006 ، 31ص. 15
()7منـرص مجال  ،العوملة و انعكاساهتا عىل أدوار الدولـة الوطنية  ،مذكرة ماجستري
غري منشورة (جامعة قسنطينة  :كلية احلقوق والعلوم السياسية  ، )2005 ،ص . 78
(  )8عبد احلفيظ ديب  ،االخرتاق األمني يف عرص ثورة املعـلومات  ،ورقة بحثية مقدمة
يف إطار النشاط العلمي لكلية اإلعالم و العلوم السياسية  ،جامعة اجلزائر .
( )9يوكسيل سيزغني " ،هل يشكل اإلسالم هتديدا للغرب"  ،ترمجة  :هشام الدجاين ،
الثقافة العاملية  ،العدد  ، 107جويلية/أوت  ، 2001ص . 134
(  )10جـوران توربـون " ،العوملـات  :األبعاد و املـوجهات التـارخيية و املـؤثرات
اإلقليمـية و توجيه احلكم املعياري"  ،ترمجة  :بدر الـرفاعي  ،الثقافة العاملية  ،العدد
 ، 106جوان  ، 2001ص . 08

69
( )11نفس املرجع  ،نفس الصفحة .
(  )12يوكسيل سيزغني  ،مرحع سابق  ،ص . 138
(Barry Buzan and Lene Hansen , The evolution of security studies (UK : Cambridge )13
university press , 2009) , p 232 .

( )14عـبد الوهاب املـسريي  ،اهلوية و احلـركية اإلسالمية  ،حتـرير  :سوزان حريف ،
(دمشق  :دار الفكر  ،ط  ، )2009 ، 1ص . 24
( )15جـون بيليس و ستيف سميث  ،عوملـة السياسة العامليـة  ،ترمجة  :مركز اخلليج
لألبحاث (ديب  :مركز اخلليج لألبحاث  ، )2004 ،ص . 784
(  )16موسوعة مقاتل من الصحـراء  ،وجهة النظر الغربية يف ربط اإلسالم باإلرهاب
و اخلطاب الديني الصحيح ملفهوم اإلرهاب  ،تاريخ التصفح ( ، )2014/10/12عىل
الرابط التايل :
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Erhab/sec07.doc_cvt.htm

(  )17نفس املرجع .
( ) 18إيكاترينا ستـيبانوفا " ،اإلرهاب و التطرف"  ،يف  :جرايمي هريد  :القوى العظمى
و االستقـرار اإلسرتاتيجي يف الـقرن احلادي و الـعرشين  :رؤى متنـافسة لـلنظام
العاملي (ديب  :مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلسرتاتيجية  ، )2013 ،ص . 48
(Paul Rogers , "Terrorism" , In : Paul D.Williams , Security studies : An introduction )19
, (London and New York : Routledge Taylor and Francis group , 2008) , p 172 .

( )20إيكاترينا ستيبانوفا  ،مرجع سابق  ،ص ص . 49-48
(  )21جاك فونتانـال  ،العوملة االقتصادية و األمـن الدويل  :مدخل إىل اجليواقتصاد ،
ترمجة  :حممود إبراهيم (اجلزائر  :ديوان املطبوعات اجلامعية  ، )2006 ،ص . 103
( )22إيكاترينا ستيبانوفا  ،املرجع نفسه  ،ص . 51
(  )23نفس املرجع  ،ص . 64
(  )24مصطفـى ابراهيم الشمري  ،التـطبيق األمريكي إلسرتاتيجيـة القوة الذكية يف
املنطقة العربيـة  ،مركز املستقبل للدراسـات االسرتاتيجية  ،تاريخ التصفح /02/10
 ، 2017عىل الرابط التايل :
Mcsr.net/news361

( )25أنظر  :فرانسيس فوكوياما  ،هناية التاريخ  ،ترمجة  :حسني الشيخ ( ،بريوت  :دار
العلوم العربية . )1992 ،
(  )26عمرو عـبد العاطـي  ،قراءة يف تقريـر أمريكـا و اإلسالم السيـايس  :حتول من
العسكرة إىل االندماج و التحالف  ،الدوحـة  ،مركز اجلزيرة للدراسات  ،كانون الثاين/

70
يناير  ، 2011ص ص  ، 6/5تاريخ التصفح ( ، )2014/03/05عىل الرابط التايل :
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/tq-23-01-2001.pdf

(  )27عبد النور بن عنرت " ،اإلسالميـون و السلطة يف املغرب العريب”  ،نرشية جمموعة
اخلرباء املغاربيني  ،عدد  ، 10مارس  ، 2013ص . 01
( )28عبد النور بن عنرت  ،مرجع سابق  ،ص . 02

