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  *حممد اجليوسي

  
وان        ة بعن ة األردني دوة في الجامع ان ن ة   " عقد مرآز دراسات الشرق األوسط في عم التوجهات الغربي

ط     رق األوس ي الش ي ف الم السياس و اإلس ة     " نح ي الجامع انية ف ة واإلنس وم االجتماعي ة العل ع آلي اون م بالتع
ة             ،23/11/1998األردنية ، وذلك في   ا أربع احثون خالله اول الب ى مدى خمس جلسات تن دوة عل دت الن د امت وق

ة هي          ة وأجنبي ة دول عربي ًا من ثماني ا عشر باحث األردن ، مصر ،  : محاور رئيسة، وشارك في هذه المحاور إثن
  .العراق ، السودان ، أمريكا ، بريطانيا ، فرنسا 

دوة ب دت الن د عق تها  وق ي مناقش ارك ف رب، وش راء الع يين والخب اديميين والسياس ن األآ حضور لفيف م
  .وحضور الجلسات عدد من الرموز العلمية والسياسية وبلغ مجموع الحضور مائة وعشرين شخصًا 

احتضمن  ل افتت ات  حف الث آلم دوة ث دآتورالن تاذ ال وم   لألس ة العل د آلي ادر صالح عمي د الق حسن عب
أآد فيها على أن الندوة تهدف إلى دراسة التحوالت في نظرة الغرب نحو ظاهرة اإلسالم ..  نسانيةاالجتماعية واإل

امي     ي ظل تن المية ف ات اإلس رب والمجتمع ين الغ ة ب تقبل العالق ي الشرق األوسط ، واستشراف مس السياسي ف
ليمة لم     ة س ا ينبغي للغرب التعامل من     اإلسالم السياسي ، وأعرب عن أمله في أن تتوصل الندوة إلى مالمح رؤي

  . خالله مع اإلسالم السياسي في إطار من التعاون واإليجابية المتبادلة 
لألستاذ جواد الحمد، نائب رئيس الندوة ، والناطق باسمها ، ومدير مرآز دراسات  وآانت الكلمة الثانية 

ة     حيث أشار فيها إلى التداخل الحضاري بين األمة العربية .. الشرق األوسط  ة والغرب من جه اإلسالمية من جه
ر العصور   ى م ة عل ية واالقتصادية والثقافي ة والسياس ه االجتماعي ي جوانب رى .. أخرى ف ا اعت الرغم مم ك ب وذل

  .التاريخ المشترك من حروب وقتال واستعمار، آما هو حال التاريخ الحديث 
ة األمر   ولفت االنتباه إلى أن األمة تمتلك العديد من المقومات التي تؤث ر على مدى نجاح الحضارة الغربي

ة      ر ديموم ات أآث لحة عالق ة لمص ات القائم ة العالق ي طبيع ر ف ادة النظ تدعي إع ذي يس دًال  .. ال ًا وع ر عمق وأآث
  . وإنصافًا 

، ووضع .. وأوضح السيد الحمد حرص اللجنة التحضيرية للندوة على مراعاة التنوع والتكامل في البحث
ام صّنا رؤى أم احثين آل ال رار والب ذي .. ع الق د ال ار بالمناقشة والنق ذه األفك ي أن تحظى ه ه ف وأعرب عن أمل

  .يزيدها عمقًا وموضوعية 
ا  لألستاذ الدآتور وليد المعاني رئيس الجامعة األردنية وراعي الندوة، أما الكلمة الثالثة فكانت  أظهر فيه

في المجتمعات اإلسالمية ، ودراسة توجهات اإلسالم        الحاجة إلى مثل هذه الندوات لقراءة التجارب والتطورات  
ات   ًا للمعطي اهرة ، وفق ذه الظ ة نحو ه ي النظرة الغربي رب، والتحوالت ف اه الغ ي الشرق األوسط تج السياسي ف

  .الواقعية 
م اإلسالمي    وأبرز في آلمته أهمية الجامعات ومراآز الدراسات والمتخصصين والباحثين في تعزيز الفه

  .    توسيع دائرته السليم  و
  

ى  وفي  هاالجلسة األول ي ترأس ر المسؤول لصحيفة الدستور   الت يس التحري ود الشريف رئ األستاذ محم
د          ووزير اإلعالم األسبق ،  ولر الباحث المشارك في مؤسسة ران ام ف دآتور جراه تاذ ال ) RAND(قدم آل من األس

ة تتناولت   األمريكية، والدآتور إبراهيم أبو عرقوب أستاذ علم االج التحوالت في   " تماع في الجامعة األردنية ورق
  " .عالقة الغرب باإلسالم والمسلمين خالل القرن العشرين

                                                           
 صحفي يف صحيفة الدستور  *



ال ولر  وق ام ف دآتور جراه لمين       ال ين المس ات ب ي العالق ة ف لبية وإيجابي رات س اء بتغي رين ج رن العش إن الق
  :والغرب بسبب العالقات السابقة والالحقة لفترة االستعمار ، وأبرزها 

  .االستعمار ، حيث لعب اإلسالم دورًا ضد الهيمنة الغربية  -
ة   إقامة إسرائيل ، وهو العامل الرئيسي للصراع والمؤثر البالغ التأثير  - على العالقات اإلسالمية الغربي

.  
دي الغرب ،   - ي أي اتهم ف ار اإلسالميين أنَّ حكوم ة واعتب ية والثقافي ة السياس يطرة الغربي تمرار الس اس

  .وبخاصة في منطقة الخليج 
  .إعجاب المثقفين العرب الذين درسوا  في الغرب بالحضارة الغربية  -
  .األخالقية اإلسالمية سالحًا ضد الشيوعية إعجاب الغرب أثناء فترة الحرب الباردة بالقوى  -
  .قبول اإلسالميين نعيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان ، وظهور اتجاه لإلطاحة بالحكم الفاسد الظالم  -
اون وتحسن     - قبول الغرب سيادة الدول اإلسالمية وتكاملها مع النظام العالمي مما يؤدي لمزيد من التع

  .العالقات 
ى  تقبل المهاجرين المسل - مين في الغرب لكثير من مظاهر الحياة الغربية وأفكارها ، مما يؤثر ببطء عل

  .مجتمعاتهم األصلية وعليهم 
زيادة عدد الغربيين واإلسالميين الذين يرون أهمية التقارب الرسمي بين اإلسالم والمسيحية، وظهور  -

  .ة واليهودية للجمع بين اإلسالم والمسيحي" التقاليد اإلبراهيمية المشترآة " فكرة 
ار    ي األفك ق ف ر العمي ن الغرب التفكي ب م ة يتطل ات اإلسالمية الغربي ي العالق وتر ف دة الت ادة ح وأوضح إنَّ زي

  .واالتجاهات اإلسالمية 
األول تحقيق تحرر  : آما أآد أن المواجهة بين العالم اإلسالمي والغربي سوف تتغير عند تلبية شرطين 

الم ا     اني أن          سياسي وديمقراطي في الع ية، والث رارات السياس إلسالمي يعطي صوتًا للشعوب للمشارآة في الق
ا        ة ، مم دان األخرى في إدارة المشكالت العالمي يضع مهندسو النظام العالمي الجديد في اعتبارهم اهتمامات البل

راف   ي االعت ر الغرب الم غي ى الع اء لشعوب الشرق األوسط ، وأوضح أن عل ى التصرف البن اعد عل أن سيس ب
  .ألن مشكالت المعاصرة والحداثة تواجه الجميع" المعاصرة " الغرب لم يخترع 

ة     الدآتور إبراهيم أبو عرقوب أما  ال أن الدراسات الغربي ة  " فقد ق دأت    " األمريكي لإلسالم السياسي ب
ولم يكن اإلسالم ..  وأزمة الرهائن في السفارة األمريكية..  1979في أعقاب قيام الثورة اإليرانية اإلسالمية عام 

ر  ) الغرب األمريكي ( قبل هذا التاريخ محل اهتمام  آقوة سياسية ودينية واجتماعية وديمغرافية قادرة على التغيي
  . والتحدي والوقوف في وجه الظلم 

د   ة، وعق ز الدراسات والمجموعات البحثي ام بتأسيس مراآ ات ق ل الثمانين ذ أوائ وأوضح أن الغرب ومن
ؤتمرات، و  د            الم ه ق دة ، وأن دافها العدي ر من الكتب والبحوث عن الصحوة اإلسالمية وخصائصها وأه ألف الكثي

ي واإلسالمي،    ادة  "انطلق في دراساته هذه من خلفية وفكرية استشراقية أوروبية  للسيطرة على الشرق العرب وإع
لم ل المس كيل العق ات  "تش ذه الدراس د بلغت ه ا " ، وق عينات،  وتم" ذروته ي التس الهجوم  ف د ب ذا العق ي ه زت ف ي

اديمي وموضوعي من أجل رسم صورة        المباشر على اإلسالم عقيدة وشريعة ونظام حياة تحت غطاء علمي وأآ
ة هو   . قاتمة ومشوهة وبغيضة لإلسالم والمسلمين في العالم  وأضاف أن الوعي الغربي للصحوة اإلسالمية العالمي

وم   واستعرض الدآتور أبو عرق. وعي مزيف وسلبي ه مفه ا    " األصولية "وب في ورقت يرًا  .. من حيث تاريخه مش
ردة  ى جذر مف نة " األصولية"إل ة س دة األمريكي ات المتح ي الوالي ي ظهرت ف ة .. 1909الت ى الحرآ وأطلقت عل

ة وامتدادا لها فقد أنشئت الجمعية المسيحية األصولية العالمي.. البروتستانتية في جنوب الواليات المتحدة األمريكية 
دعي  " اإلنجيل "وتؤمن بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس .. وهي بذلك تعني التمسك بأصول الدين المسيحي ..  وي

  .أفرادها التلقي المباشر من اهللا ويعادون التفكير والعقل العلمي 
،  لدى الغرب تعني العودة للماضي، واالنغالق الفكري، وعدم التسامح " األصولية اإلسالمية"ولذلك فإن 

رأة            ة الم ف، والتطرف ، وإهان دم ، والعن م والعصرنة والتطور والتق ل والعل اداة العق والتخلف ، والتعصب ، ومع
ع   ي المجتم م ..! وطمس شخصيتها ف دين، واألصوليون ه ي التمسك بأصول ال ي اإلسالم تعن ا األصولية ف بينم

.. في اإلسالم مصطلح محبب وإيجابي      " صولية األ"فـ..    العلماء المختصون بعلم أصول الفقه أو أصول الدين 
اه   ى الصحوة           .. ولكن الغربيين استخدموه في غير معن ه الغرب عل يم خاطئ وسلبي ومشين أطلق وفي إطار تعم

ي تتسم   .. اإلسالمية حيث قالوا  أنها النسخة الكربونية للحرآة األصولية الغربية المعادية للعقل والعلم والتقدم، والت
  . النغالق والتحجر العقلي والعنف والتطرف في تحقيق أهدافها بالعزلة وا

م،              دى الغرب عن اإلسالم ودوره في الحك ة ل اهيم الخاطئ د من المف ه العدي واستعرض الباحث في ورقت



، " األصولية"مشيرًا إلى أن بعض ذلك عن جهل وبعضه عن تقصير ونية سيئة مبيتة، ومن أبرز ما ذآر ، مفهوم 
  ".سالميةالصحوة اإل"و 

لمين       الم والمس ى اإلس ة إل ات الموجه ن االتهام د م وب العدي و عرق دآتور أب د ال د فن ي العصرنة "وق ف
  .."والديمقراطية الخ 

ا        ًا م ا، فهي غالب م به وأوضح الدآتور أن آثيرًا من األحداث المنسوبة إلى اإلسالم والمسلمين ال صلة له
ة واقتصادية وا دوافع علماني ة ب ون مدفوع راء  تك ار الخب ى افتق اه إل ًا االنتب تعمارية وصهيونية، الفت ة واس جتماعي

الم اإلسالمي              ة بحاضر الع ة المتعمق ى المعرف . والعلماء المختصين في الدراسات الشرق األوسطية واإلسالم إل
  .ياسي ودعا في ختام ورقته إلى فريد بحث وعمق فهم من قبل الغربيين للصحوة اإلسالمية وظاهرة اإلسالمي الس

ة         وم التطبيقي ة العل ات رئيس جامع دآتور سليمان عربي دم  وفي الجلسة الثانية التي ترأسها األستاذ ال ق
دير        ه م دآتور فرانسوا برجي داد ، وال ة بغ آل من األستاذ الدآتور سعد ناجي جواد أستاذ العلوم السياسية في جامع

ة       المرآز الفرنسي للدراسات اليمنية في صنعاء ، والدآتور ف وم السياسية في الجامع يس قسم العل يصل الرفوع رئ
وان  ت عن ا تح ة ،أواله الم   " األردني رب والع ين الغ ة ب كيل العالق ي تش هيوني ف ي الص راع العرب دور الص

  ".اإلسالمي
ا يجري في           الدآتور فرانسوا بورجيت   وقد أثار  ة اإلسالمية في ضوء م ة الفرنسية للحرآ ألة الرؤي مس

ألة      الجزائر وما يجري  ا ، وفي ضوء مس ة اإلسالمية دورًا      ) األصولية (داخل فرنس أن للحرآ د ب ة ، ويعتق العالمي
ي     ألة األصولية          –سياسيًا في تعامل الغرب مع الصراع العرب ة أيضًا بمس أثر النظرة الغربي ا تت اإلسرائيلي ، آم

ة نظرًا     بشكل عام سواء أمسيحية آانت أم إسالمية أم يهودية ، وأشار إلى أن هذه النظ رة تحمل شيئًا من عدم  الدق
ود ،   إلى أن األصولية اإلسالمية في الجنوب تخفي خلفها الوضعية السياسية الدعاءات المسلمين والمسيحيين واليه
ة تحمل       ا هي في الحقيق فهي تخفي البعد العلماني آليًا لعملية التحول اإلسالمي من خالل هيمنة البعد الديني ، بينم

افس       معنى ثقافيًا زعم بشأن التن ا ي ة ، وإنم أوسع بل  وسياسيًا، سواء على صعيد االدعاءات الوطنية أو الديمقراطي
ذا              أتي ه ة السالم ، وي ى عملي ا هو مجرد تفسير للفشل في االحتجاج عل بين األصوليتين اليهودية واإلسالمية إنم

  .لعسكري من أحدهما لآلخر على حساب العامل السياسي األساسي الذي يتمثل باستمرار االحتالل ا
ًا    " اإلسالم السياسي "وتناولت الورقة ما حصل في شرم الشيخ وردة الفعل العاطفية تجاه    ي مثلت نوع الت

اوف   ّعر بمخ ة ُتس قاطات األوتوماتيكي ذه االس وب ، وبينت أن ه مال والجن ي الش ة ف ال الدول ين رج اون ب من التع
. ى بعض األنظمة العربية تستخدم هذه المسألة عندما تخدم مصلحتها متزايدة منبعثة من تاريخ صراع طويل، وحت

دور اإلعالمي والسياسي   ي بسبب ال ات اإلسالمية العقالن م دور الحرآ ي تفه ة صعوبة ف ى أن ثم ا أشارت إل آم
ادات    وأشارت . للمعرآة المشترآة بين زعامات الشمال والجنوب ضد األجيال الجديدة المحتجة على نهج هذه القي

ة          ال اإلسالمية الحديث ًا لألجي ان موجه ة اإلرهاب آ الورقة أيضًا إلى أن ما جرى في شرم الشيخ من شعار محارب
دى          . المناهضة للواقع  القائم  ى التوجهات اإلسالمية ل ة عل وتر السياسي في المنطق ذا الت وحاول أن يضع اللوم له

ة واألمريك  ادتين العربي ال القي ال المناهضة لك ذه األجي ى   ه ا إل دولي ، ودع ام ال ى صعيد النظ رائيلية عل ة واإلس ي
  .استبعاد أخذ مطالب هذه األجيال في االعتبار

ال  واد  وق اجي ج عد ن دآتور س تاذ ال ورة     األس ه بص تعمارية في دول االس ة، وال ورة عام رب بص أن الغ
ة  ه الرامي ر والمحبط لمخططات ريم الخطر األآب رآن الك ي اإلسالم والق د وجدت ف تعباد العرب خاصة، ق ى اس إل

تعمار،     لمة وطرد االس ارة الشعوب المس لمين بسبب نجاحه في إث نجح  "والمس ة أن ي ى حقيق د إل ل إن األمر امت ب
، واستطرد "اإلسالم في اقتحام المجتمعات األوروبية نفسها، وأن يثبت له مكانة متقدمة فيها ومؤيدين متزايدين له 

ائًال  ين المص : ق اء ب ة التق ان ثم ان ضرورة   إن آ د آ طين فق ى فلس تيالء عل ي االس ة والصهيونية ف الح البريطاني
بة       ر المصير بالنس دأ تقري تراتيجية ومب دافها االس ين أه ربط ب ي ال وذ ف ة النف ا إلدام بة لبريطاني تراتيجية بالنس اس

  .للصهاينة اليهود في فلسطين وفتح باب الهجرة لهم وتمكينهم من السيطرة على هذه البقعة
ة وهو      ) والغرب بعامة(الدآتور جواد عّما حققته بريطانيا بخاصة  وتحدث   ا في المنطق من هدف وجوده

ة واقتطاع            ة العربي ل وتفتيت األم تحطيم أية محاولة إلنشاء دولة عربية في قلب الحضارة الشرقية اإلسالمية، ب
دور األم    م يكن ال ى       أجزاء منها لصالح دول الجوار لمنع الوحدة أو التقارب ، ول أثير عل ل سوءًا، في الت ريكي بأق

أثيره       ة الوجود اإلسرائيلي وت ة، ولطبيع مسار القضية الفلسطينية لثقل الواليات المتحدة في النظام الدولي من ناحي
هيوني       ة الضغط الص رى ، وممارس ة أخ ن ناحي ة م ة األمريكي ى السياس ي    –عل وى الضغط ف ر ق ودي عب اليه

  .اس لدعاوى دينية وأبعاد مصلحية الواليات المتحدة المستند باألس
ين وفضح         هاينة المحتل ة الص ب لمقاوم ذي ه ار األول ال ان التي المي آ ار اإلس ة أن التي رزت الورق وأب

ك الوقت بسبب   ي ذل ة فشلت ف ذه المقاوم رن ، إال أن ه ذا الق ذ عشرينات ه ا من ع بريطاني اتهم وتواطؤهم م عالق



ذلك    ضعف الحرآات اإلسالمية وعدم تنظيمها وق ة وآ لة مواردها وضعف تسليحها ، وبسبب فشل الجيوش العربي
د تعرض     –التيار القومي الذي أخذ نصيبه في التشويه  يم ، وبع في استعادة فلسطين أو تحريرها أو منع نكبة التقس

  .األمة العربية لهزات عنيفة بزغ التيار اإلسالمي من جديد وبخاصة في فلسطين
روز حرآات      وناقش الدآتور جواد فترة   ا ب يتين ، أوالهم نهاية السبعينات فصاعدًا وتميزها بسمتين أساس

ذه     ورة ه ى خط ديد عل ا التش ي الشرق األوسط ، وثانيتهم اط السياسي ف ي النش ؤثرًا ف امًال م الم السياسي ع اإلس
  . وذلك برغم تعددها وتباين مواقعها وسياساتها. الحرآات من جانب الغرب ونعتها باإلرهاب والتطرف

من ناحية أخرى نجحت الدعاية الصهيونية ومن يدعمها في الغرب ليس في ترسيخ النظرة المشوهة لإلسالم      
طلح            رب مص ي الغ ر ف ى ظه لم ، حت و مس ا ه ل م ن آ ا م ة وترهيبه ات الغربي ف المجتمع ي تخوي ل وف ط ب فق

)Islamphobia (أو الخوف من اإلسالم.  
اب الصهيون  ى أن الخط واد إل دآتور ج ى  وخلص ال ز عل اديمي يرآ ى األآ ي وحت ي السياسي واإلعالم

ة         :" مضمون جديد ملخصه  الم بأسره في محارب ل الع تقبل بواجب دول الغرب ب إسرائيل تضطلع اآلن وفي المس
ط    " رق األوس ي الش المية ف ولية اإلس دف       "األص ق اله دها لتحقي ا وتأيي ا ودعمه اتف معه دعو للتك رب م ، والغ

ة   المشترك، ولتحقيق الرغبة ال صهيونية والمصالح الغربية آانت الحكومات واإلدارات الغربية تتجه نحو المواجه
ق  ذه السياسة عن طري ا تكون ه ًا م ات اإلسالمية، وغالب ائل من أجل تحطيم الحرآ تعمال آل السبل والوس واس

ة         رف والراديكالي واء التط ة احت ت ذريع تم تح ك ي ل ذل هيوني ، وآ ان الص و الكي ث ه رف ثال ة ط أوًال ، مواجه
  . والخوف من التفاعل بين اإلسالم والديمقراطية ثانيًا

ل تحرر          الدآتور فيصل الرفوع وقال  ا قب ان أوله أربع مراحل، آ الغرب ، مرت ب ة ب أن العالقات العربي
ة     ة الروماني ن          .. العرب على يد اإلسالم من التبعي دي ودي د مجيء اإلسالم آحضارة وسلوك عقي ا بع ان ثانيه وآ

المي  ي       .. ع ب والصراع السياس ي جان اني ف توى اإلنس ى المس اري عل ل الحض رة بالتفاع ذه الفت زت ه د تمي وق
ارزة    .. العقيدي على المستوى الرسمي في جانب آخر و ولكن تضارب المصالح غالبًا جعل الصراع هو السمة الب

  . لهذه المرحلة 
ة الصهيونية في            ل في إنشاء الدول الم تتمث وقد تحدد مستقبل المنطقة في ضوء استراتيجية واضحة المع

نفط   .. بين أقطار األمة العربية  وفي إحباط أي لقاء وحدوي.. المنطقة ودعم وجودها وأمنها  دفق ال وفي استمرار ت
واء     .. ومصادر الطاقة األخرى العربية إلى الغرب  وفي وضع حد للصحوة اإلسالمية أو اإلسالم السياسي ، واحت

  . هذه االتجاهات بشتى الوسائل 
ذ االحتالل السوفيتي أل     ة من ام   ونتيجة جملة من التطورات واألحداث اإلقليمية والدولي  1978فغانستان ع

ة الشيوعية،   .. وتداعياته  ومن ثم قيام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ، وانحالل االتحاد السوفيتي، وتفكك المنظوم
اردة   رب الب اء الح ات        .. وانته ام والحرآ كل ع لمين بش ل المس ي بجع ي وأمريك ي أوروب ه غرب رى توج د ج فق

تمًال له ًا ومح دوًا قائم ة  .. ا اإلسالمية بخاصة ع دم الثق م بع ًى يتس ذ منح ة تأخ ة الغربي ات العربي ل العالق ا جع مم
. والحذر في الجانب الشعبي، وبعالقات سياسية و اقتصادية غير متوازنة وينقصها االستقرار في الجانب الرسمي 

ى حد         ًا إل دا متوازن ذي ب ي ال ا بالنسبة    وقد بدا ذلك أآثر وضوحًا في الموقف األمريكي منه في الموقف األوروب م
  . لسياسة الدعم للكيان الصهيوني 

ة   " الدولي"ويعيد الدآتور الرفوع أسباب االهتمام  ى ثالث بظاهرة اإلسالم السياسي والصحوة اإلسالمية إل
ي   ات ه كرية      : معطي ائج العس ة، والنت ي بخاص وطن العرب ة وال المي  بعام الم اإلس تراتيجية للع ة الجيوس األهمي

اد  ية واالقتص م      والسياس ة للحك المية اإليراني ورة اإلس در الث ى تص ت عل ي ترتب ة الت رب  .. ية والثقافي ط الغ ورب
العنف     المية ب حوة اإلس ي        .. الص ر السياس ـدي غي ا العقيـ المية بمفهومه حوة اإلس ى أن الص ث إل ار الباح وأش

رب    د الع المية عن وم الصحوة اإلس بط مفه ي؛ وارت وري السياس ه الث الم السياسي بمفهوم ة  واإلس بخاصة بحرآ
  .التحرر من االستعمار ومقاومة القوى االستعمارية وبخاصة في المغرب العربي 

ق للوصول          ة ، وهو الطري ن ودول ه دي ى أن وأشار الباحث إلى أن اإلسالم السياسي ينظر إلى اإلسالم عل
  .ة إلى أهداف األمة المنشودة وإقامة مجتمع إسالمي قادر على التأثير في العالقات الدولي

باتجاه اإلسالم السياسي ؛ من  " وقد الحظ الباحث عملية تدرجية في تطور مؤشرات  الصحوة اإلسالمية 
اإلسالم الحرآي "فمرحلة " اإلسالم المؤسسي" فظاهرة "  اإلسالم العملي "إلى ظاهرة  " .. آونها مجرد صحوة 

  .  في إطار تطورات اإلسالم السياسي " .. التعبوي 
لمية وأوضح الباحث ر س لمية وغي ة س الطرق المختلف ة ب ي .. أن اإلسالم السياسي توجه نحو المواجه ف

د            .. الصهيوني  -الصراع العربي ان اإلسرائيلي فق ًا واألمريكي بخاصة في دعم الكي ي عموم دور الغرب ونظرًا لل
ًا        ة غالب ًا باإلسالم السياسي تتسم بالمواجه رى الب .. جعل ذلك العالقات الغربية عموم ات السالم     وي احث أن  اتفاق



  . بين الجانبين العربي واإلسرائيلي األخيرة إنما جاءت محاولة الحتواء هذه العالقات الصدامية 
ة ويشوبها الحذر          ين اإلسالم السياسي والغرب تنقصها الثق فاإلسالم من   .. آما أآد الباحث أن العالقة ب

ر وال  " وجهة نظر الغرب  د والتغيي افي والفكري،        حالة ترفض التجدي ة واالختالف الثق ة للتعددي ر قابل تطور، وغي
آذلك يدعي الغرب بوجود اختالف منهجي بين الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى "وقامعة للرأي والرأي اآلخر، 

ات مناهضة الغرب            ..  اليم سماوية لغاي ه من تع ا يوظف ببها اإلسالم السياسي بم د .. وبأن األخطار القائمة س  ويعي
ونين   لمين والمل ى المس ة إل ة والقيمي باب المشكالت االقتصادية والثقافي ـ .. الغرب أس ي ل رفض الغرب ة "وال وجه

ة            " نظر رأي اآلخر والتعددي رأي وال ة ال ى حري ي عل ه المبن اقض الدعائ ة من اإلسالم في الثقافة والحضارة الغربي
  .. واحترام حقوق اإلنسان الخ 

رة من   آما أآد أن الموقف          ى   .. 1967ـ    1948الغربي قد تحدد بالدعم المطلق إلسرائيل في الفت د عل والتأآي
رة              ذه الفت ة خالل ه ة العربي ر من األنظم ذه السياسات ؛ الكثي د تغيرت  بنتيجة ه .. حقها المطلق قي الوجود ، وق

  .. وتقلصت مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية ومصالحهم في المنطقة العربية 
ى قناعة       لمين تشير إل من  % 44وأورد الباحث نتائج إحصائية للرأي العام األمريكي تجاه العرب والمس

% 50بالغادرين والماآرين  ووصفهم  %  49فيما وصفهم ..! أفراد العينة بأن جميع المسلمين أو معظمهم برابرة 
ة،     وتعكس الدراسة مدى ت  .. من العينة ذاتها بالمولعين بالحرب والسفاحين  ة المعادي ة والغربي ة اليهودي أثير الدعاي

  .. في تشويه صورة اإلسالم والمسلمين 
  

ة،      اء األهلي ة الزرق يس جامع ان رئ حاق الفرح دآتور إس تاذ ال ها األس ي ترأس ة الت ة الثالث ي الجلس وف
دآتور   قدم آل من الدآتور مايكل ويليس المحاضر في جامعة األخوين في المغرب ،  ووزير التربية األسبق ،  وال

وم السياسية في             تاذ العل اح الرشدان أس د الفت دآتور عب ة النجاح وال إياد البرغوثي أستاذ العلوم السياسية في جامع
ا في    " جامعة آل البيت ورقة تناولت  تجربة اإلسالم السياسية آحرآات وحكومات في التعامل مع الغرب ودوره

  "بلورة توجهاته السابقة والمستقبلية 
يس الدوقال  ديولوجيات الحرآات اإلسالمية في           آتور مايكل ويل و إي ارزًا في نم إن الغرب لعب دورًا ب

بعينات  ي الس ذروة ف داء ال غ الع داء للمشروع اإلسالمي ، وبل ادي والع افي والم زو الثق الشرق األوسط بسبب الغ
ين      والثمانينات بسبب الدعم األمريكي إلسرائيل ونظام الشاه واتهام الغرب بالغزو ا ادل ب افي ، وظهر عداء متب لثق

  .الدول الغربية والعالم اإلسالمي 
ا، وظهر          ي ألمريك داء اإليران ر حيث خف الع وأوضح الدآتور ويليس أن التسعينات شهدت بعض التغي
دانها         ى عداء ضد حكومات بل اتجاه لتحسين العالقات ، وظهر تحول في عداء الحرآات اإلسالمية ضد الغرب إل

تونس والجزائر ومصر ، ولم يعد الغرب عدوًا نشطًا بل قوة محايدة وربما حليفا اسراتيجيًا، وساعد  وبخاصة  من 
ى الغرب        ادة الحرآات اإلسالمية للجوء إل . على ذلك االهتمام الغربي بحقوق اإلنسان والديمقراطية واضطرار ق

ابي،     اه إيج ور اتج ى ظه ى إل ي المنف الميين ف و اإلس رب نح امح الغ ة وأدى تس د مجموع ا أوج ة "مم ن " ثالثي م
د الحرآات        اه عن العالقات بين الغرب والحكومات الشرق أوسطية والحرآات اإلسالمية في الغرب، وظهور اتج
و    ا نح اد أمريك ات ، آحي ا للحرآ ة دول تختلف نظراته ل مجموع دة ب ة واح رب آكتل اإلسالمية لوقف النظر للغ

  .الحرآات في إفريقيا وعداوة فرنسا لها 
داء ضد      عبي ع توى الش ى المس ر عل ث ظه ة حي عبية واإلعالمي ل الش يس ردود الفع دآتور ويل وأورد ال

ى            ) في الغرب ( اإلسالم والمسلمين بشكل عام  ود عل ا تنشره من قصص عن القي ك وسائل اإلعالم بم وغذى ذل
  .المرأة والعقوبات في بلدان آالسعودية وإيران وأفغانستان 

انعي   ث أن ص ين الباح اع           ويب أثر بالقط هم يت ة ، بعض غوط مختلف عون لض رب يخض ي الغ ة ف السياس
دعوى  بعض ب رة ، وال ع النظ اديمي واس ارات " األآ دام الحض المي " ص الم اإلس رب والع ين الغ أثر . ب ويت

ويتأثر أطقم . الدبلوماسيون المستشرقون في وزارات الخارجية بالقومية العربية وينظرون لإلسالمية آنزعة ضالة
وزارات      ال تم   . سفارات باتجاهات الحكومات المضيفة نحو الحرآات اإلسالمية ، بخالف المسؤولين في ال ا يه آم

وق اإلنسان     ا بحق آبار المسئولين في الغرب باالستقرار اإلقليمي والعالقات الدفاعية والتجارية، ويظهرون اهتمام
  .والديمقراطية 

ا        وقال إن هناك اتجاهات مختلفة بين الدول الغ ين بريطاني ات ب ربية نحو اإلسالم السياسي فظهرت أشد الخالف
ا   مال إفريقي ال ش ا حي ات    .. وفرنس ب الوالي ابيين، وتلع إيواء اإلره ا ب ا فرنس امحًا ، وتتهمه ا تس دي بريطاني إذ تب

ب   ي  الغال دًا ف ًا ومحاي دة دورًا غامض ن اإلبق  .  المتح ية م د السياس ة بالفوائ ات الغربي عر الحكوم ا تش ى آم اء عل



ويرى . عالقات جيدة مع الحرآات اإلسالمية، مما يسمح بمراقبتها واإلفادة منها مستقبًال إذا تولت الحكم في بلدانها
  .البعض في وجودها في الغرب عامًال ملطفًا على توجهاتها واستخدامها للحوار العلني والديمقراطية 

اد البرغوثي  وحذر  ه مصالح        من التعامل مع الغرب آك     الدآتور إي وى في ك أن لمراآز الق ة واحدة ذل تل
ك   . متناقضة ال تلتقي دائمًا ، آما أن وضع األنظمة والشعوب في سلة واحدة هو تصور خاطيء  ي ذل ونفى أن يعن

ألة         و مس ا ه رى بينهم ا ج ط ألن م يس فق انبين ، ل ين الج ة ب ي العالق ات ف بعض التعميم روج ب ة الخ دم إمكاني ع
  .طية السائدة في رؤية آل طرف لآلخرموضوعية، بل أيضًا للنم

دول والحكومات            . ويرى د  ر الموقف من ال البرغوثي  أن العوامل اإلستراتيجية هي األساس في تقري
ال اإلسالم نفسه         .. اإلسالمية والحرآات اإلسالمية  رر الموقف حي ة تق ة واإليديولوجي مع  . . بينما العوامل الثقافي

  . تكون األيديولوجيا هي األرضية التي تبنى عليها المواقف تجاه الحكومات وقد .. مراعاة بعض التداخالت 
ا في      .. ولفت االنتباه إلى نماذج من هذه المصالح بالنسبة للموقف األمريكي    حيث تلعب المصالح دوره

ة      ة النفطي دول الخليجي ى دول أخرى        .. تقرير المواقف اإليجابية من بعض ال ك بالنسبة إل ر ذل ا هي غي ة  فيم نفطي
ا تصبح   .. وآما نرى في دعم الجماعات اإلسالمية المقاتلة ضد الشيوعية السوفيتية  .. آإيران والسودان وليبيا  فيم

ال     دة، ومث ات المتح داء للوالي د األع ي، أش ور أمريك ن منظ ات، م ذه الجماع ن الدن(ه ك) ب ى ذل اهد عل ا . ش آم
ا  تتغاضى أمريكا عن قضايا حقوق اإلنسان في البلدان الم ة له اتمي هو       .. والي ي خ رئيس اإليران الرغم من أن ال وب

داء   .. أآثر رئيس مسلم منتخب بطريقة ديمقراطية  رًا    . فإن الواليات المتحدة تناصبه الع وتلعب إسرائيل دورًا آبي
  . وآذلك الجاليات اليهودية في  الغرب".. الخطر اإلسالمي" في التحريض على ما يسمى 

ة   ة            والحظ الباحث أن عملي انبين ، شكلت أوضاعًا اجتماعي دى آل من الج ة ل اريخي المختلف التطور الت
ة  ة   .. اقتصادية مختلف ة متباين ة وقيمي ف أيديولوجي ن مواق ا م ب عليه ا ترت ادية"بم ة اقتص رى " اجتماعي ث ي حي

ين مزيج من ن     .. مجتمعًا رأسماليًا متطورًا في الغرب الم اإلسالمي ب ات اإلقطاع   فيما يرى أنها مختلطة في الع هاي
  .   وبدايات الرأسمالية 

ن        ر م ن آثي ة ع ل ديمقراطي المية ال تق ات اإلس ا أن بعض الحرآ ى خالصة مفاده وتوصل الباحث إل
اذ  .. الحرآات العلمانية  وأن األحزاب السياسية التي تصف نفسها بالديمقراطية في المنطقة ال تختلف في آليات اتخ

  .مية مرآزيةقرارها عن  أآثر الحرآات اإلسال
لمين آخرين، وفي                      لمين ومس ى في التعامل مع مس ل حت اييس والمكايي وأورد الباحث نماذج من تعدد المق

ة إسالمية أخرى        ة إسالمية و دول ين دول ًا للمصالح   .. التعامل ب املة في        .. طبق ك النظرة الش ه سجل أيضًا تل لكن
ا   (اإلرهاب هي بمجموعها دول إسالمية   فالدول المسجلة على قائمة.. العداء لإلسالم  دا آوب الرغم   ) ع ا ب ، وترآي

دول             ادي ال ل في ن م تقب ا ل ة فإنه ق العلماني من الخدمات العظيمة التي قدمتها للغرب وبالرغم من تشددها في تطبي
  .  األوروبية 

يم   " ضحية  " ووجد أن آًال من المسلمين والغرب آان  ه يس     .. التعم م قوت ة  لكن الغرب بحك تطيع ترجم
  . بينما ال يستطيع المسلمون ترجمة وجهة نظرهم إال على شكل فردي غير مؤثر .. وجهة نظره 

اعي   وتوصل الباحث إلى قناعة مفادها أن الفهم اإلبداعي المتطور لحقيقة الفكر اإلسالمي والوعاء االجتم
  .  وإنما أيضًا أآثر اقترابا إلى الذات  المحيط مسألة ضرورية إليجاد لغة حوار أآثر اقترابا ليس فقط مع الغرب

ه  .. وختم الدآتور إياد ورقته بالتأآيد على أنه لم يكن موقف الغرب من اإلسالم في يوم من األيام ثابتًا  وأن
واه    ى أن   . . حارب لفترات طويلة اإلسالم المقاوم القومي والوطني، وانحاز إلى اإلسالم المفرغ من محت وأشار إل

و  الم ه ة    اإلس ة العربي اه المنطق ة تج ة الغربي ي السياس ة ف ذي يحظى باألولوي دو ال دوًا  .. الع ان ع رب آ وأن الغ
ذا المشروع        ة له ة الحامل ة واأليديولوجي وى االجتماعي ي    . للمشروع النهضوي العربي أيًا آانت الق ر معن ه غي وأن

ة     ة المقاوم ية الجذري ات السياس ه االتجاه المي، وتهم ه اإلس يل الفق الم بتفاص ي اإلس ل  .. ف و الحام م ه وأن األه
  .                االجتماعي لألفكار المقاومة ، والطريقة التي يفهم بها هذا الحامل االجتماعي هذه األفكار واألهداف 

ة من الغرب تضع        الدآتور عبد الفتاح الرشدانوقال  ى أن معظم اآلراء القادم إنه قد توصل في بحثه إل
ا       الحضارة اإلسالمية  ي عليه ة مع الحضارات األخرى ، الت ة نظره    ( على خط المواجه ًا   ) من وجه أن تقف مع

دًا       . في اتجاه الغرب والشمال  .. لمواجهة الخطر القادم من الشرق  يس جدي ذا الموقف ل ى أن ه يرًا إل ود  .. مش وتع
ى الماضي السحيق  ذوره إل ة عن اإلسالم تع .. ج ات المغلوط رًا من األدبي ى أن آثي ات الحروب وإل ى أدبي ود إل

  .الصليبية وما تالها من أدبيات في عصر النهضة 
ة       ى ازدواجي ائم عل د وسلوآه الق وأشار الباحث إلى أنه في ضوء سيطرة الغرب على النظام الدولي الجدي

ة   دولي الم          .. المعايير والتصرفات االنتقائي اه النظام ال ة تج ة عدائي ة اإلسالمية رؤي دى الحرآ د تكونت ل عاصر  فق
ة       " اإلخوان المسلمون  " حيث ترى جماعة .. بمختلف قواه وعناصره  وق الطبيعي دما يحارب الغرب الحق ه عن أن



ة  ( فترى في الغرب .. أما الحرآة اإلسالمية في السودان . للمسلمين فإن الجهاد يصبح فريضة دينية  دوًال إمبريالي
ا هو   .. وأنه يفتقر إلى منظومة أخالقية.. وية اإلسالمية تهدف إلى تدمير السودان وبخاصة الوجود الثقافي واله فيم

ومع ذلك يرى الترابي  ضرورة الحوار مع    ) .  يسعى إلى جر الدول الفقيرة إلى تبني الثقافة المسيحية األوروبية 
  ) .المرجوة وبأنه تبعًا لذلك ال بد من تهيئة المسلمين لمثل هذا الحوار وإعداد أجهزته  ليؤتي الثمار .. (الغرب 

ام          تمرار للنظ و اس د ه دولي الجدي ام ال رى  أن النظ ي األردن ت المية ف ة اإلس ث أن الحرآ ين الباح ويب
اإلخوان المسلمون   " ويرى . وهذا يعني سيطرة المسيحية واليهودية على العالم .. االستعماري ولكن بقيادة جديدة 

  . عليه دولة واحدة تحاول استثناء اإلسالم في األردن أن العالم بحاجة إلى نظام جديد ال تسيطر" 
ة    .. وينظر الغرب إلى اإلسالم على أنه العدو المرشح للتصادم مع الغرب   ة وتاريخي وأن عوامل جغرافي

ذا  ) 4(وقد أورد الباحث .. تساهم في تعزيز النظرة إلى اإلسالم على أنه العدو المرتقب للغرب  عوامل تسهم في ه
اه  ا األث.. االتج ق " رمنه ا  " المقل ل أوروب رة داخ المية آبي ات إس ود جالي ويه  . . لوج ة التش ى دور حمل يرًا إل مش

ربيين       وس الغ ي نف اوف ف الم وزرع المخ رائيلية لإلس دعم      .. اإلس ات وال دفق المعون تمرار ت مان اس دف ض به
  . االقتصادي إلسرائيل 

ين     آما بين أن اإلعالم الغربي يتعامل مع المسلمين والعرب باعتباره ابيين محتمل .. م موردي نفط  وإره
دوان العسكري       ات معرضًا للع ه ب وتتحدث وسائل اإلعالم األمريكي عن      . . بطريقة من شأنها أن تقنع العالم بأن

  .مما يؤثر في معادلة السياسة الخارجية األمريكية .. بروز أعداء عالميين جدد وعن أن المسلمين هم دعاة عنف 
آما وردت على لسان أحد " سة مبادئ توجيهية للغرب في التعامل مع اإلسالميين خمالرشدان . وأورد  د

ي  ل ف رين تتمث دة     : المفك لة واح ي س ًا ف الميين جميع ع اإلس ب وض م    .. تجن ى ض ة عل ة الحاآم جيع األنظم وتش
ة االنتخاب     .. اإلسالميين المعتدلين إليها  وق اإلنسان أو العملي اك حق د انته ق أو   والكيل بمكيال واحد عن ة دون تفري ي

وحماية األقليات وأشار إلى أن اإلسالم وفر أشكاًال من التشريع لإلبقاء على مجموعات من التشريع داخل .. تمييز 
ة    .. نظام الحكم الواحد  وبأن العودة إلى تلك األشكال الفريدة من التعدد القانوني واالجتماعي أيسر من إنشاء تعددي

لمين       وأخيرًا توقف الغرب.. غربية  ول من المس ل والمقت ا ال يكون   .. عن التدخل العسكري عندما يكون القات بينم
  . األمر على هذا النحو عندما يكون القاتل قوة غير مسلمة 

  
وفي الجلسة الرابعة التي ترأسها األستاذ الدآتور عبد اللطيف عربيات أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي 

واب األسبق،     تاذ الشريعة اإلسالمية في             ورئيس مجلس الن ان شبير أس د عثم دآتور محم تاذ ال دم آل من األس ق
ين         المي للفكر اإلسالمي في واشنطن ورقت د الع الجامعة األردنية ، والدآتور فتحي ملكاوي المدير التنفيذي للمعه

وان  افس واالخ         " بعن مار التن ي مض ط ف رق األوس ي الش ي ف الم السياس رب باإلس ات الغ تقبل عالق راق مس ت
  " االجتماعي 

ة      فقال الدآتور فتحي ملكاوي ة  العملي ذا الموضوع باألهمي أن السياسة الخارجية األمريكية تتميز تجاه ه
زم                 ي تل دخل في صياغتها ، ووجهات النظر الت ي ت ا والعناصر الت د من حيث طبيعته ا ، وبالتعقي من حيث أثره

  . لفهمها
ة األمري  ة الخارجي ال الباحث إن السياس ي  وق رى ه ة آب وى ذات أهمي الث ق كلها ث ة تش المصالح و : كي

رًا  .. األفكار  والتوجهات اإليديولوجية  ويرى أن توافقًا مناسبًا بين القوى الثالث هذه تجاه اإلسالم السياسي يبدو أم
فارتا الوالي       .. مرغوبًا فيه على مستوى المفاهيم   دما فجرت س ا حصل عن ات، آم ات ومع ذلك ففي لحظات األزم

  . المتحدة في آينيا وتنزانيا ، فإن عملية التداول تحولت لصالح التوجهات اإليديولوجية و همشت آراء األآاديميين 
اديميين      ه يمكن تصنيف األآ رى الباحث أن ى   " وي ة إل ذه الورق ات من المتخصصين  ) 4(موضوع ه فئ

الم       ومن الم.. بدراسة األديان أو تاريخ األديان أو األديان المقارنة  اليم في الع اطق واألق تخصصين في دراسة المن
ا      يا ، وشمال إفريقي . . المهتمين بمناطق مثل آسيا الوسطى والشرق الوسط ، وإيران ، وترآيا ، وجنوب شرق آس

ومن األآاديميين المسلمين في .. ومن المتخصصين بالدراسات السياسية واالقتصاد السياسي والعالقات المعاصرة 
  " . الذين يتزايد عددهم " مريكية الجامعات األ

دًا    وعن السياسات الرسمية للواليات المتحدة ، يرى الباحث أن سياسة خارجية ومعلنة قد تطورت في عه
اديميون المتخصصون في شؤون اإلسالم في        الرئيسين األمريكيين بوش وآلينتون ، معتمدة الكثير مما قدمه األآ

ر  .. يكا تحترم اإلسالم وتعتبره واحدًا من أعظم األديان من أن أمر.. الجامعات األمريكية  وأنها تعارض أولئك النف
وق اإلنسان             ة حول حق ة السياسية ويرفضون األعراف المقبول ى العنف ويرفضون التعددي ا  . الذين يلجأون إل أم

ين حكوم        اوت الممارسات والمواقف ب دة  األآاديميون فيعبرون عن صعوبة فهم اإلسالم السياسي لتف ات دول عدي
المية   الم     .. تصنف باألصولية اإلس ات اإلس ين جماع ارجي ب ي الخ اب السياس وان الخط ين أل ارق ب و الف ا ه آم

آما ذآر آارابيل الباحث في آلية آنيدي للحكم .. ونظرائهم في جنوب شرق آسيا " الشرق األوسط " السياسي في 



آًا معينًا ،وأن لدى قيادات دولها مهارة في تبرير أي سلوك، بجامعة هارفارد، أن األصولية اإلسالمية ال تعني سلو
ى أن    وأن العالقة بين الفكر األصولي والسياسة الفعلية هي عالقة غامضة ويمكن لهما أن يتعايشا ويغلب الظن عل

  .        السياسة الخارجية هي سياسة متلونة وواقعية وتشبه إلى حد آبير السياسات العملية ألغلب الدول 
رة                 اق فك ا اعتن ذه السياسة، ومنه ز عدد من المواصفات الخاصة به ك يمكن  تميي ه مع ذل ى أن ويشير إل
الم اإلسالمي           ى الع ة عل ة الغربي ة، ورفض الهيمن ذه األم األمة، وعدم احترام سيادة الدول العلمانية ضمن إطار ه

رائيل   ا للصهيونية وإس دة ودعمه ات المتح ة الوالي رفض . وبخاصة هيمن ة  وي ات صانعي السياس ل توجه آارابي
دها في       ات المتحدة أو تهدي الخارجية األمريكية نحو اإلسالم السياسي وقلقهم من خطورته في تهديد مصالح الوالي

ا   .. ويستنكر سياستها تجاه اإلسالم السياسي .. عقر دارها   ويوصي في النهاية بأن تطبع الواليات المتحدة عالقاته
يم األصولية       .. ية وتتكيف معها مع األصولية اإلسالم ع محاوالت تحج أن يصيب الفشل جمي ن تعمل   .. ويتنبأ ب ول

  . هذه المحاوالت إال على إبقاء حالة التوتر بين اإلسالم السياسي والغرب 
ار  بير وأش ان ش د عثم دآتور محم تاذ ال ي  األس دعاوى الت رب، وتحول ال ين اإلسالم والغ ة ب ى العالق إل

  .راع وتنافس وحوار وتعاون وتعايش صاحبتها من توتر وص
لمين            رام المس انية والشعوب، واحت ى اهللا وتوحد اإلنس دعوة إل وقال إن أساس العالقات في اإلسالم هو ال

  .للعهود والمواثيق والتسامح مع األفراد ومعاملة المسيء باإلحسان
راب ظه       ى اقت ين الغرب واإلسالم إل ابع     وأرجع  األستاذ شبير تاريخ العالقة ب رن الس ور اإلسالم في الق

ي صلى اهللا      ين النب لمية ب الميالدي، وأشار إلى البداية الفعلية للعالقة منذ هجرة المسلمين للحبشة ، وعقد معاهدة س
د   ود عن د اليه ذ عه دعوهم لإلسالم، ونب اء النصارى ي ى زعم ال الكتب إل ة، وإرس ي المدين ود ف لم واليه ه وس علي

ك  اك عس انتهم، وأول احتك وك    خي ي تب م ف ة ث ة مؤت ي معرآ رب ف ارى الغ ع نص ات   . ري م ى الفتوح ل إل م انتق ث
  . اإلسالمية بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، والذي شمل بالد العالم أجمع 

ة بمناهضة      لمين، والمتمثل الم والمس ى اإلس ة عل ة الشرس ل إزاء الهجم بير ردود الفع تاذ ش اقش األس ون
عن عقيدة األمة، وحفاظًا على ثرواتها وهويتها، ولخص أهم مواقف الحرآات اإلسالمية   االستعمار الغربي دفاعًا 

  :من الغرب االستعماري بالتالي
  .مقاومة االستعمار الغربي واالشتراك في معارك التحرير واالستقالل، ودور الحرآات اإلسالمية فيها   0 1
  .لى مستوى العالم العربي واإلسالمي إعالن الكفاح المسلح ضد اليهود الغاصبين لفلسطين ع  0 2
  .آشف مثالب الحضارة الغربية   0 3
  .اعتبار الشيوعية من أخطر االتجاهات التي تهدد عقيدة األمة اإلسالمية   0 4
  .رفض الهيمنة الغربية سواء أآانت بريطانية أم أمريكية   0 5

داء     ى مصالحه      واستعرض موقف الغرب إزاء هذه المواقف واتصافها بالع ا خطرًا عل افر، واعتباره الس
  .في الشرق األوسط، ومن أبرز هذه المصالح ذلك النفط وحرية المالحة في البحار وأمن إسرائيل 

وقد أبرز الدآتور شبير تصوره للقرن الحادي والعشرين على أنه قرن اإلسالم، وعرض ما يؤيد ذلك من   
وة     ى ق ع         اآليات القرآنية الكريمة، باإلضافة إل روات، والموق اهير، والث نهج اإلسالم، ورصيده الضخم من الجم م

االستراتيجي، ووصول بعض الحرآات اإلسالمية إلى الحكم، وامتالك بعض الدول اإلسالمية للقنبلة الذرية، وفي  
افر    ي، وتن اب محل ة، وإره ات، وانحالل، وجريم ار، وأزم ن انهي وبه م ا يش تعرض وضع الغرب بم ل اس المقاب

ات ك المصاعب للطبق ل تل زه عن حل مث ل   . ، وعج دة ب ة واح رب آمؤسس ى الغ ه ال يجب النظر إل ى أن وه إل ون
امًال     مؤسسات متعددة وقطاعات مختلفة يسهل التفاعل معها واالتصال بها ، ويجب أن يكون الحوار مع الغرب ش

  . شمول اإلسالم ومتنوعًا تنوع الغرب

تاذ       ها األس ي ترأس ة الت ة الختامي ي الجلس وم        وف ة العل د آلي الح عمي ادر ص د الق ن عب دآتور حس ال
ة     ة األردني دم   " االجتماعية واإلنسانية في الجامع د        ق د عويضة ، أستاذ الشريعة اإلسالمية، عمي دآتور محم ال

وان  .. شؤون الطلبة في جامعة الزرقاء  دوة    " .. اإلسالم  والغرب   " ورقة بعن ا   . آمحصلة لموضوع الن د فيه أآ
ة    على أن الدين  ات المتبادل ى العالق اإلسالمي يحرم مبادءة الناس بالعداء وأن غايته هي تعايش األمم والحرص عل

ويأخذ مفهوم الجهاد سياقه من هذا المفهوم اإلنساني العام ، وأن جزءًا من هذا . . على أساس من السالم والصداقة 



  . سلم ، من العبودية لضالالت المادة السياق اإلنساني هو السعي لتحرير اإلنسان، مسلمًا آان أم غير م
دوة -وأيد الباحث  م اإلسالم          -آأغلب الباحثين المشارآين في هذه الن د أساء فه أن الغرب ق ل ب رأي القائ ال

آما .. ويغذي اإلعالم الغربي ؛ الرأي العام بصور مشوهة تبعث الخوف في النفوس منه .. منذ الحمالت الصليبية 
وبأن الصراع مع  .. سامية ومطامح اإلنسانية في تحقيق السالم والتقدم والحرية والمساواة لو آان يقف ضد القيم ال

  .صامويل هنتننغتون من جامعة هارفارد . ومن أمثلة ذلك الفهم، نظرية د! اإلسالم حتمية تاريخية واستراتيجية 
وتحث على .. تحقيقًا للخيروقال إن مفاهيم القرآن الكريم تشجع على استشراف العدل والتعاون بين الناس 
م أب واحد وأم واحدة      ذين ه وحده  ) أي الخالق (وهو  .. اآتشاف الكون واستغالل موارد األرض لخدمة الناس، ال

ادة  تحق العب ذي يس ى    .. ال دعو إل ا ي اة ، آم ائق الحي ن حق ة م ات حقيق اس والثقاف ة األجن الم بتعددي رف اإلس ويعت
ايش  ادل والتع راف المتب ا أ" االعت ارفوا إن   ي ل لتع عوبًا وقبائ اآم ش ى وجعلن ر وأنث ن ذآ اآم م ا خلقن اس إّن ا الن يه

  " . أآرمكم عند اهللا أتقاآم 
رى د     تقبلية ي ديرات المس ة       . وبصدد التق م الغرب طبيع د آن األوان ألن يفه ه ق ة "عويضة أن ا  " األزم آم

ة       ..  وأن المسلمين الذين يصارعون ألجل الحرية والكرامة في أزمة.. أسماها  ي يعيش حال الم العرب ذلك هو الع آ
ة للغرب     ة الموالي ين الشعوب       .. سياسية حرجة بين اإلسالميين وبين األنظم ذي نشهده اآلن هو ب وأن الصراع ال

ة     ذي يجذب     .. المقاتلة ألجل الحق وبين األنظمة التعسفية التي ترفض اإلصالح والديمقراطي ديل ال والمشروع الب
ل           .. ل آمالها هو المشروع اإلسالمي    األجيال الجديدة ويمث ى السلطة من قب ه في الوصول إل ه حق ذي ينكر علي ال

  . عويضة باختصار أن اإلسالميين قادمون . وقرر د.. سلطات القمع المحلية المدعومة من الغرب 
اهرة          . دآما تحدث  دولي للدراسات في الق ز ال ة   هشام جعفر رئيس قسم البحوث في المرآ حول طبيع

ات  التغي ل الحرآ ة عم ي منهجي ة ف ى تحوالت مهم ز عل د رآ ة ، وق ي المنطق ي وضع اإلسالم السياسي ف رات ف
دة        ال الجدي اهيم ونظرات األجي اإلسالمية نحو المشارآة السياسية ، وطرح نظريات الحكم اإلسالمي ، وتطور مف

ه      في التعامل مع المتغيرات السياسية في المنطقة وفي العالم ، وفي تزايد التف دولي، وأن ة النظام ال ة ترآيب هم لطبيع
قها   يعمل على محاولة تجسير هذا الفهم بين الحضارة الغربية من جهة، والحضارة اإلسالمية وعلى األخص في ش
ة اإلسالمية      السياسي من جهة أخرى، آما أشار إلى تطور الحضور والمشارآة والفعل السياسي للحرآات والدول

  .قدين القادمينفي الشرق األوسط خالل الع
دم   م ق ز دراسات الشرق األوسط         ث دير مرآ د م ام     األستاذ جواد الحم امي وتوصيات ق ان خت مشروع بي

م  ) مرفق(المشارآون بمناقشتها ، حيث تم إقرارها بصيغتها النهائية ، وقام األستاذ الحمد بقراءتها على المتدين  ، ث
وم    اختتم  ة العل د آلي ة      األستاذ الدآتور حسن صالح عمي ة األردني ة واإلنسانية في الجامع ة   االجتماعي دوة بكلم الن

دوة   جامعة لخص فيها أبرز المداوالت، وبين أن لندوة قد حققت أهدافها شاآرًا جميع الحضور ومتمنيًا أن يكون للن
  .آثارها لدى صناع القرار والباحثين واإلعالميين 

  

  التوصيات
  :أوصت الندوة بما يلي        

رب  .1 وة الغ المي والصحوة    دع الم اإلس اه الع راقية تج ة االستش ة والخلفي ه الفكري ى تصحيح منطلقات إل
  وإلى تناول الفكر اإلسالمي بطريقة محايدة وموضوعية.. اإلسالمية 

ى التخصيص    .   2 ه عل ك أن لكل   .. عدم اللجوء الى التعميم عند دراسة آل طرف لآلخر، وتفهم توجهات ذل
  .دوافعه وأهدافه وأسلوبه 

هيوني       .  3 المي الص ي اإلس دد الصراع العرب ة بص ف نزيه ى مواق رب إل وة الغ دم  .. دع ا يضمن ع بم
ى العنف      ل         .. اضطرار  الفلسطينيين أو سواهم إل دما يكون القات امي ضد المسمين عن نهج االنتق اف ال وإيق

  . غير مسلم بينما ال يسلك هذا النهج عندما يكون المقتول مسلمًا والقاتل .. والمقتول مسلمًا 
دانهم     .  4  ام الشريعة اإلسالمية في بل ى  .. التوصية للغرب عمومًا بعدم االعتراض على تطبيق أحك وال عل

.. أو تولي الحكم بطريقة ديمقراطية ..مشارآة اإلسالميين في الحكم في بلدانهم أيضًا عن طريق االنتخابات 
  . يل العملية الديمقراطية تفعيًال وترسيخًا للنهج الديمقراطي وتجنباًً للعنف الناجم عن تعط

  .دعوة المسلمين دوًال وحرآات إلى تطوير وسائلهم في التعبير عن أهدافهم وبرامجهم وقيمهم اإلنسانية .  5
ا  .  6  .. إيجاد قواسم مشترآة للحوار بين الغرب والعالم اإلسالمي وضرورة التمسك بنقاط االلتقاء وتعميقه

  . ومعالجة نقاط الخالف بالحوار 
دًا عن       " حرآات وحكومات  " دعوة الغرب للتعامل مع العالم اإلسالمي .  7 ًا بعي ًا قائم ا واقع ى اعتباره عل

  . العدائية 
دوة           .  8  ذه الن ى استمرار بحث موضوع ه ًا إل ة واإلسالمية عموم ة والعربي دعوة مؤسسات البحث الغربي



  . وتفعيل ما تم التوصل إليه من نتائج 
أثير        وقد أعرب المنظمو     م في أن تسفر عن ت دوة عن أمله ن والمشرفون والمشارآون في أعمال هذه الن

داء    إيجابي بين اإلسالم السياسي والغرب وتحويل قاعدة العالقة بين الغرب واإلسالم السياسي من قاعدة الع
كامل في صالح   إلى قاعدة االنفتاح والتعاون ، ضمن مفهوم األمن األشمل والمتبادل المبني على التفاهم والت

  .الطرفين 
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