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د .هشام أحمد فرارجة

أك CCاد أس CCمع أص CCداءه CCا ت CCتردد ع CCبر م CCوج CCات األث CCير ع CCبارة أن ت CCمكن األح CCزاب
األسCCالمCCية مCCن تحقيق فCCوز مCCلحوظ فCCي أنCCتخابCCات عCCدد مCCن الCCبلدان الCCعربCCية
مؤخCCرا مCCرده دعCCوات 'الCCلهم أنCCصر األسCCالم واملسCCلمني' الCCتي طCCاملCCا تCCتردد عCCقب
ص CCلوات الج CCماع CCة .وال ي CCحتاج امل CCرء ال CCى ك CCثير م CCن الجه CCد ل CCكي يس CCتدل ع CCلى
مؤشCرات السCرور ،بCل واألحCتفاء بCالCنصر لCدى مؤيCدي وأنCصار بCعض الحCركCات
واألحCزاب األسCالمCية الCسياسCية ،جCراء صCعود األسCالم الCسياسCي فCي املCنطقة
الCCعربCCية وأقCCترابCCه مCCن الCCوصCCول ،أو وصCCولCCه بCCالCCفعل الCCى سCCدة الCCحكم .وقCCد ال
يCكون مCبالCغة الCقول أن الCعديCد مCن تCلك األحCزاب والحCركCات تCعتبر هCذه املCرحCلة
أفCضل مCا تCمنته حCتى اآلن وأعCظم مCا تCوصCلت ألCيه .ربCما ال تCعتبر تCلك األحCزاب
والحCركCات األسCالمCية الCسياسCية هCذه املCرحCلة عهCدهCا الCذهCبي .ولCكنها وبCدون
أدنCى شCك ال تCتوانCى فCي طCمأنCة أعCضائCها ومCناصCريCها بCأن العهCد الCذهCبي ،ال
م CCحال CCة ق CCادم ق CCري CCبا ،خ CCاص CCة أذا م CCا أس CCتمرت دع CCوات 'ال CCلهم أن CCصر األس CCالم
واملسلمني'.
'كCم جCميل هCو الCنصر والCشعور بCه وبCالCتأكCيد ،فCأن أرادة الCشعوب يCجب دائCما
أن تCCحترم ،أيCCا كCCانCCت خCCياراتCCها .ولCCكن ،أيCCضا ،كCCم هCCو كCCارثCCي األحCCتفال بCCنصر
مCCوهCCوم ،أن صCCعود األسCCالم الCCسياسCCي مCCن خCCالل الCCفوز فCCي األنCCتخابCCات فCCي
ب CCعض ال CCبلدان ال CCعرب CCية ل CCيس أن CCتصارا ،ال ل CCإلس CCالم وال للمس CCلمني ،ح CCضارة
وديCC Cنا ،وأنCC Cما هCC Cو وبCC Cال مCC Cن الCC Cعيار الCC Cثقيل ،يCC Cتمثل فCC Cي تCC Cسييس األسCC Cالم
وأسCCتخدامCCه لتحقيق مCCآرب عCCدة ،أفCCرزتCCها مجCCموعCCة مCCن الCCتفاعCCالت الCCسياسCCية
والCCفكريCCة الCCدولCCية الحCCديCCثة ،خCCاصCCة بCCعد أنCCهيار األتCCحاد الCCسوفCCييتي وأنCCتهاء
الح CCرب ال CCباردة .ب CCال CCطبع ،ه CCناك أي CCضا ع CCدد م CCن ال CCعوام CCل األق CCليمية ال CCعرب CCية
واملحCC Cلية املCC CرتCC Cبطة بCC Cكل بCC Cلد عCC CربCC Cي شCC CوهCC Cد فCC Cيه صCC Cعود مCC Cلحوظ لCC CإلسCC Cالم
الCسياسCي ،ولCكن تCأثCير املؤثCرات الCدولCية فCي هCذا الCشأن يحCمل أهCمية مCميزة،
خ CCاص CCة ف CCي ه CCذا ال CCوق CCت ب CCال CCذات ،ح CCيث ال CCعال CCم ال CCغرب CCي ي CCواج CCه مج CCموع CCة ال

يس CCتهان ب CCها م CCن التح CCدي CCات األق CCتصادي CCة ،امل CCال CCيةو ال CCحضاري CCة وال CCسياس CCية.
'بCCمعنى أدق ،فCCأنCCه أيCCا كCCانCCت تCCفاصCCيل اآللCCيات والCCعوامCCل املحCCلية واألقCCليمية
الCCتي سCCاعCCدت األسCCالم الCCسياسCCي عCCلى الCCصعود ،فCCإن الCCغرب ،بCCما سCCاهCCم فCCيه
فCC Cي هCC Cذا الCC Cخصوص ،يCC Cسعى لتحقيق مجCC CموعCC Cة مCC Cن األهCC Cداف الCC Cتي تخCC Cدم
مCصالCحه هCو فCي هCذه املCرحCلة الحCرجCة مCن مCسيرتCه .فCمن الCناحCية األولCى ،فCأن
املCC Cتتبع لCC CألدبCC Cيات املؤثCC Cرة فCC Cي الCC Cغرب ،سCC Cواء فCC Cي األعCC Cالم ،أو فCC Cي صCC CناعCC Cة
الCسينما املؤثCرة جCدا ،أو فCي املCحافCل الCرسCمية' ،سيسCتنتج بCأن الCغرب يسCتثمر
حCالCة صCعود األسCالم الCسياسCي مCن أجCل تCكريCس فCرضCية 'صCراع الCحضارات'
ل CCصام CCوئ CCيل ه CCنتنجنت ،وال CCتي م CCفاده CCا أن الخ CCطر األك CCبر ال CCداه CCم ل CCلغرب ب CCعد
أنCCهيار األتCCحاد الCCسوفCCييتي يCCتمثل فCCي صCCعود حCCضارات أخCCرى ،لCCيس أقCCلها
خCCطورة الCCحضارة األسCCالمCCية .فCCضمن الCCتركCCيبة املCCنتظرة ،خCCاصCCة فCCي املCCنطقة
الCعربCية بCمعسكر أسCالمCي ،كCما سيحCلو لCلغرب أن يCسميه ،فCإنCه سCيصبح أكCثر
سCC CهولCC Cة ملؤسCC Cسات الCC Cتعبئة الCC CغربCC Cية أن تCC Cقوم بشحCC Cذ طCC CاقCC Cات جCC CماهCC CيرهCC Cا
وشCC Cحنها ضCC Cد الخCC Cطر الجCC CديCC Cد اآلخCC Cذ بCC CالCC Cصعود ،أي األسCC Cالم الCC CسياسCC Cي.
بCCالCCتأكCCيد اآلن فCCأن هCCنتنجنت مCCن أكCCثر الCCناس سCCعادة وشCCعورا الغCCرور نCCتيجة
ثCCبوت رؤيCCاه .ويCCا لCCيت املهCCللني لCCلنصر املCCزعCCوم أن يCCتريCCثوا ويCCقلعوا عCCن قCCرع
الCCطبول .وأال ،ملCCا سCCارع الCCغرب فCCي هCCذه املCCرحCCلة بCCفتح قCCنوات أتCCصال عCCدة مCCع
كCC Cبرى وأهCC Cم الحCC CركCC Cات واألحCC Cزاب األسCC CالمCC Cية الCC CسياسCC Cية ،ال سCC Cيما األخCC Cوان
املسCلمني فCي مCصر وملCاذا يCا تCرى شهCدنCا فCي الCفترة األخCيرة طCفرة مCلحوظCة فCي
الCتقارب الCغربCي مCع حCركCات وأحCزاب اإلسCالم الCسياسCي مؤخCرا ،قCامCت كCبرى
الCصحف األمCريCكية كCالCنيو يCورك تCايCمز بCفسح مCساحCات رحCبة عCلى صCفحاتCها
األولCCى ملسؤولCCني كCCبار ومتحCCدثCCني رسCCميني مCCن حCCركCCة األخCCوان املسCCلمني فCCي
مCصر لCطرح وجCهات نCظرهCم املنسجCمة مCع الCتوقCعات واملCتطلبات الCغربCية ،مCن
ديCCمقراطCCية ومCCا شCCابCCه .أن لCCم يCCكن هCCذا تCCلميعا ،فCCما الCCذي يCCمكن أن يCCكون أمCCرا
مCCعلومCCا أنCCه ال تسCCتطيع وجCCهة نCCظر أن تCCتمتع بهCCذه املCCساحCCات فCCي صCCفحات
كبريات الصحف األمريكية جزافا.
وبCCاألضCCافCCة ألCCى تCCكريCCس الCCحالCCة الCCصراعCCية مCCع املCCنطقة الCCعربCCية عCCلى أسCCس
حCضاريCة وأنCطالقCا مCن فCرضCية 'صCراع الCحضارات' ،فCأن اإلنCجاز الCثانCي الCذي

سCCيسعى الCCغرب جCCاهCCدا لCCتحقيقه جCCراء صCCعود اإلسCCالم الCCسياسCCي ألCCى سCCدة
الCحكم يCتمثل فCي تCعزيCز نCهج التجCزئCة فCي املCنطقة الCعربCية عCلى أسCس طCائCفية
ومCذهCبية وديCنية ،أكCثر مCن أي وقCت مCضى .وبCالCطبع ،فCأنCه مCن الCبديCهي الCقول
بCCأنCCه يCCتبع املCCزيCCد مCCن التجCCزئCCة املحCCلية واألقCCليمية الCCعربCCية تCCكريCCس املCCزيCCد مCCن
ال CCسيطرة ال CCغرب CCية ،أن ل CCم ي CCكن ب CCشكل م CCباش CCر ،ف CCبأش CCكال ح CCضاري CCة وث CCقاف CCية
مCتشابCكة ومCعقدة الCتركCيب .ولCذلCك ،سCوف تCصعد مCسألCة حCمايCة األقCليات ألCى
واجCCهة الجCCدل بCCشكل غCCير مسCCبوق .ومCCن الCCراجCCح أن يCCترتCCب عCCلى ذلCCك أيCCضا
تCبلور مCنظومCة مCشاريCع لحCل أيCة أشCكاالت سCياسCية مسCتقبلية فCي املCنطقة مCن
خCCالل تCCمكني كCCل أتCCجاه ،سCCواء كCCان ديCCنيا ،عCCقائCCديCCا ،أو سCCياسCCيا ،مCCن تCCكويCCن
كCCيانCCه الCCخاص بCCه .ومCCا الCCسودان وفلسCCطني فCCي هCCذا الCCخصوص أال حCCالCCتان
سCاطCعتان ،تCشكلتا بCعد صCعود األسCالم الCسياسCي ألCى سCدة الCحكم فCي هCذيCن
البلدين.
وثCالCث هCذه األنCجازات هCو مCن نCصيب أسCرائCيل وداعCميها فCي الCغرب تحCديCدا.
فCCتكاد ال تCCوجCCد فCCرصCCة أكCCثر مCCواءمCCة لCCألسCCرائCCيليني لCCكي يCCفككوا الCCعزلCCة الCCتي
بCدأت تضيق عCليهم مؤخCرا بسCبب تCكثيف أحCتاللCهم ومCمارسCاتCهم الCقمعية ضCد
الCشعب الفلسCطيني مCن مCرحCلة صCعود األسCالم الCسياسCي .وفCي حCقيقة األمCر،
فCأن أحCدى سخCريCات الCقدر تCكمن فCي أن مCن أكCثر الCذيCن دعCوا فCي الCغرب لCفتح
حCوارات وأتCصاالت مCع بCعض الحCركCات واألحCزاب األسCالمCية الCسياسCية هCم مCن
رواد الCدعCم الCالمحCدود إلسCرائCيل .وأن بCرهCن ذلCك عCلى شCيء ،فCأنCما يCدلCل عCلى
مCعرفCة هؤالء بCأن غCض الCطرف عCن صCعود األسCالم الCسياسCي فCي هCذه املCرحCلة
يCCمكن أن يحقق مCCكاسCCب أكCCثر مCCن الCCخسائCCر الCCتي يCCمكن تCCكبدهCCا ،خCCاصCCة فCCيما
يتعلق بمساعدة اسرائيل من أجل فك طوق العزلة املتصاعد عنها.
رابCCعا ،أن مCCن تCCكاد تCCسمع قCCهقهاتCCهم ،خCCاصCCة فCCي هCCذه األيCCام فCCي الCCغرب هCCم
أنCCصار ودعCCاة الCCيمني املCCتطرف واملCCحافCCظني الجCCدد .فCCمن خCCالل األطCCالع عCCلى
بCCعض كCCتابCCات هؤالء وتCCصريCCحاتCCهم ،يCCمكن لCCلمرء أن يسCCتنتج بCCسهولCCة بCCأنCCهم
يCCعتقدون أن الCCطريق قCCد أصCCبح أمCCامCCهم أسهCCل مCCن ذي قCCبل لCCالمCCساك بCCزمCCام
األمCور ،بCل وألحCتكار صCناعCة الCقرار بCما يCتمشى مCع مخCططاتCهم الCعقائCديCة ،ال
سCC Cيما فCC Cيما يتعلق بCC CأسCC CتمراريCC Cة الCC Cكون أو عCC CدمCC Cه .هؤالء يCC CطرحCC Cون اآلن أن

مCCهمتهم إلقCCناع اآلخCCريCCن املCCتردديCCن فCCي الCCغرب بCCوجCCهات نCCظرهCCم قCCد أضCCحت
أيسر من أي وقت مضى بسبب صعود األسالم السياسي.
وأخ CCيرا ه CCنا ،ف CCأن األس CCتثمار اآلخ CCر ال CCذي ي CCبدع ال CCغرب ف CCي ق CCطفه م CCن ح CCقول
ص CCعود األس CCالم ال CCسياس CCي ي CCتمثل ف CCي ت CCهيئة ع CCدد م CCن الح CCرك CCات واألح CCزاب
األسCالمCية الCسياسCية نCحو املCزيCد مCن 'الCغربCنة' ،Westernization ،حCيث تCلك
الحCركCات واألحCزاب فCي حCالCة جCهوزيCة ال بCأس بCها ،بهCذا الCخصوص .مCن أهCم
مؤشCC Cرات ذلCC Cك األسCC Cتعداد لCC Cلنحو أقCC Cرب لCC Cلغرب عCC Cدم تCC CوقCC Cف الCC Cكثير مCC Cن تCC Cلك
الحCCركCCات واألحCCزاب عCCن طCCمأنCCة الCCغرب ،بCCشكل مCCنقطع الCCنظير ،بCCأن مCCنظومCCتها
الCCقيمية ،فCCيما يتعلق بCCالحCCريCCات الCCشخصية وغCCيرهCCا ،ليسCCت بCCعيدة عCCن مCCثل
ال CC Cغرب وق CC Cيمه وأع CC Cراف CC Cه وت CC Cقال CC Cيده .أن ن CC Cظرة م CC Cتفحصة ل CC Cتصري CC Cحات ك CC Cبار
املسؤول CCني ف CCي ت CCلك الح CCرك CCات واألح CCزاب ل CCتبني ب CCما ال ي CCدع م CCجاال ل CCلشك ب CCأن
هؤالء املسؤولCCني مCCتعطشون والهCCثون لCCكي يCCقبل بCCهم الCCغرب ويCCقر بCCوجCCودهCCم
وشCCرعCCية حCCكمهم .ولCCكن ،وكCCما هCCو أيCCضا مCCعلوم ،فCCأنCCه ال يCCوجCCد فCCي الCCسياسCCة
غCداء مCجانCي .كCل تCفاعCل ،أيCا كCان نCوعCه وأو الCقائCم بCه ،لCه ثCمنه .وكCما هCو الCحال
لCCغيرهCCا ،فCCأن الحCCركCCات واألحCCزاب األسCCالمCCية 'الCCسياسCCية ال تCCعيش فCCي فCCراغ،
وأنCما فCي عCالCم مCتشابCك ،هCو أشCبه مCا يCكون ،بCالCفعل ،بCقريCة صCغيرة .وعCليه،
فCCأن تCCلك الحCCركCCات واألحCCزاب اإلسCCالمCCية الCCسياسCCية ،تCCمامCCا كCCغيرهCCا ،سCCتجد
نCفسها إمCا أمCام دفCع أثCمان بCاهCظة إلسCترضCاء الCغرب ،أو فCي مCوجCهة حCالCة مCن
الCCعزلCCة والتهCCديCCد ولCCربCCما الCCتمهيد ملCCزيCCد مCCن الCCسيطرة عCCلى املCCنطقة الCCعربCCية
ومCCقدراتCCها .واألرجCCح ،فCCي اعCCتقادي ،هCCو أن الCCغرب بCCأمCCس الCCحاجCCة اآلن لCCكي
يس CCتخدم األس CCالم ال CCسياس CCي ك CCشماع CCة مل CCحاول CCة أس CCتنهاض ق CCواه وتج CCميع
صCCفوفCCه .ولCCكن أيCCا كCCان الCCحال ،فCCأن الCCغرب سCCيعمل كCCل مCCا فCCي جهCCده لCCقطف
الCثمار عCلى طCريCقته مCن حCالCة صCعود األسCالم الCسياسCي فCي املCنطقة الCعربCية،
أما عن طريق محاوالته ب'تدجني' األسالم أو بمواجهته.
وض CCمن ذل CCك ك CCله ،ف CCأن م CCن ل CCجأوا ل CCألس CCالم لتحقيق م CCآرب س CCياس CCية وح CCزب CCية
سCرعCان مCا سيجCدون أنCفسهم قCد وضCعوا أنCفسهم واملCنطقة الCعربCية بCني املCطرقCة
والCCسندان .وفCCي الCCحالCCة الCCتركCCية دروس عCCدة ال يCCمكن أغCCفالCCها ،حCCيث مCCحاولCCة

املCواءمCة بCني 'الCغربCنة' واألسCالم الCسياسCي لCم تCكن ،بCل ولCن تCكون ،بCدون أثCمان
باهظة ،سياسيا ،وأجتماعيا وأقتصاديا.
وعCCليه ،فCCأن مCCن يCCطبل ويCCزمCCر اآلن هCCو تCCمامCCا كCCمن يCCنتشي جCCراء حCCركCCة ذنCCية
خCادعCة مCن الCخصم فCي لCعبة الشCطرنCج .وأحCداث الCتاريCخ حCبلى بحCركCات تCبدو
فCي ظCاهCرهCا مCنمقة ،بCينما هCي فCي بCاطCنها طCعم يCبحث عCن سCمكة تCلتقطه مCن
أجCC Cل أن يجهCC Cز الCC Cصياد عCC Cليها .أن مCC CراجCC Cعة فCC Cحوى ومCC Cغزى أجCC Cتماع أبCC CريCC Cل
جCCالسCCبي مCCع صCCدام حسCCني فCCي شهCCر تCCموز 1990 ،بCCخصوص أزمCCة الخCCليج،
عCCلى سCCبيل املCCثال ،لCCتشكل مCCثاال مCCدلCCال عCCلى كCCيفية أسCCتخدام الCCدبCCلماسCCية مCCن
أجل تحقيق أهداف غير تلك التي تبدو في الظاهر.
وأنCطالقCا مCن ذلCك ،فCأن الحCركCات واألحCزاب األسCالمCية الCسياسCية ،سCواء كCانCت
تCCعرف أو ال تCCعرف ،وتCCقصد أو ال تCCقصد ،تCCساهCCم فCCي تCCمكني الCCغرب مCCن أحCCكام
فCكي قCبضته عCلى املCنطقة الCعربCية أكCثر مCن ذي قCبل ،أمCا مCباشCرة أو غCير ذلCك،
تبعا لتبلور التفاصيل في األحداث والتطورات.
هCCل األمCCر أذن ،ميؤوس مCCنه ،خCCاصCCة أذا مCCا تCCتبعنا هCCذا املنطق التحCCليلي ألCCى
نCCهايCCته؟ هCCل بCCأمCCكان الحCCركCCات واألحCCزاب الCCسياسCCية األخCCرى ،غCCير األسCCالمCCية
الCسياسCية ،أن تCفعل شCيئا لحCمايCة املCنطقة الCعربCية ،فCي ظCل كCل مCا ذكCر؟ مCا هCي
األسCCتراتCCيجية الCCتي يCCجب صCCياغCCتها وبCCلورتCCها فCCي مCCثل هCCذه املCCرحCCلة ،خCCاصCCة
جراء زيادة التعقيدات املحلية واألقليمية والدولية؟
هذا بالتأكيد ما نأمل أن نتناوله بالتحليل في موضوع منفصل.
أستاذ للعلوم السياسية في جامعة سينت ماري
في كاليفورنيا في الواليات املتحدة األمريكية
القدس العربي
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