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   *روبن رايت: بقلم 
   **عبداهللا درويش: ترجمة 

  
بعد ثالثة عشر عامًا من تجسيد الثورة اإليرانية ألول حكم ديني   

مصطلحًا سياسيًا قويًا، ال حديث ، يظهر اإلسالم مرة أخرى ليشكل 
يقتصر ذلك على الشرق األوسط فحسب ، بل يمتد من شمال إفريقيا 
وغربها إلى الجمهوريات األسيوية لالتحاد السوفيتي سابقًا ، ومن الهند 

قوة معروفة في  - بشكل متزايد- إلى غرب الصين ، وهكذا أصبح اإلسالم 
د للنشاطية اإلسالمية إلى تطوير البرامج السياسية ، وأدى الظهور الجدي

بأنه أحد المنافسين  -خطأ- تزايد األصوات التي تصف اإلسالم 
  .األيديولوجيين المستقبليين للغرب بعد زوال الشيوعية 

وقد بدأت المرحلة األخيرة للنشاط اإلسالمي في أواخر   
الثمانينات ، وهي تتباين بشكل جلي بين البدايات وبين الحاضر ، 

 1982، وفي لبنان بعد عام  1979سالمية في إيران عام فالتجربة اإل
ولدى عدد آبير من خاليا أصغر في مصر ، والعربية السعودية ، 
والكويت وسوريا وفي أماآن أخرى خالل أواخر السبعينات وأوائل 

عن تجربة األنصار وأساليب  - مختلف اختالفًا واضحًا-الثمانينات ، 
  . )1(اإلسالميين الجدد

                                                           
مراسلة للوس أنجلوس تايمز ، معاره من مؤسسة جون دي وآاثرين تي ما آارثة : روبن رايت   *

 .الوعد والخطر في عام جديد " : فالش بوينتس"آتبت مؤخرًا 
 .باحث غير متفرغ لدى مرآز دراسات الشرق األوسط   **
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تبطت المرحلة األولى بالمسلمين الشيعة وهم ما يعرفون لقد ار  
، وبجانب الثورة اإليرانية ، فإن جماعات مثل  )2(بالطائفة الثانية لإلسالم

حزب اهللا اللبناني والدعوة العراقي ، واللذين عمال على الشواطئ 
الشرقية لشبه الجزيرة العربية التي يسكنها الشيعة، آانت العامل في 

  . )3(اطية األآثر وضوحًا واستمراريةظهور النش
وتنتشر الوالدة الجديدة لإلسالم بشكل أآبر في االتجاه السني   

من مسلمي العالم البالغين بليون نسمة ، ويعد السنيون % 85الذي يشّكل 
بلدًا التي تكّون دار اإلسالم ، وباستثناء  75أآثر انتشارًا أيضًا بين أل
واليمن ، يهيمن السنة على بلدان تمتد من  لبنان ، والعراق ، وإيران ،

أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية ، عبر الجزء الجنوبي للكومنولث الجديد 
للدول المستقلة وإلى الصين الغربية ، وجنوب آسيا وأقصى الشرق حتى 

  .أندونيسيا ، وهي الدولة المسلمة األآثر سكانًا 
ديد بسمة التطرف ، لقد اتسمت الوالدة األولى لإلسالم الج  

وتعكس ذلك التطرف الثورات السياسية وآذلك التفجيرات االنتحارية ، 
وحوادث اختطاف الطائرات واحتجاز الرهائن بينما توصف النشاطية 
اإلسالمية الجديدة بمحاوالتها العمل ضمن النظام وليس خارجه ، فمنذ 

لجماعات ، على سبيل المثال خاض اإلسالميون من مختلف ا 1981عام 
انتخابات البرلمان في األردن والجزائر ، وقامت أآبر حرآة إسالمية في 

مليون شخص بمسيرات سلمية هذا  40أندونيسيا هي تلقى الدعم من 
العام للحث على االصالحات الديمقراطية في الدولة الفاشستية ، ومنذ 

ات ، تقدم اإلسالميون في الجمهوري 1991تمزق االتحاد السوفيتي عام 
اآلسيوية السابقة بطلب رسمي من أجل االعتراف القانوني بهم وإنهاء 
سنوات من التحرك السري ، حتى يتمكنوا من الترشح للمناصب الرسمية 

.  
وتتابين أسباب تفضيل صناديق االقتراع على الرصاص ضمن   

آل بلد وحرآة، لكنها عمومًا تعكس إقرارًا بأن تكاليف التطرف في 
 -على سبيل المثال -نت باهظة جدًا ، فقد أدت عزلة إيران الثمانينات آا

إلى تراجعها اقتصاديًا وليس العكس، آما أوضح زوال الشيوعية 
المخاطر المشترآة للحكم الشمولي والمواجهة مع الغرب، ولم يخفق 
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اإلسالميون في اقرار أن التعددية واالعتماد المتبادل هما سمات 
  .التسعينات 

ون لم يحل تمامًا محل المواجهة بأي صورة من على أن التعا  
الصور ، ولم يعد اإلسالميون في بعض المناطق الرئيسة يهاجمون 

وبعد قرون اتسمت بشكل رئيس بالسكون ، . بغضب ماال يعجبهم 
واالستعمار ، والتجارب الفاشلة مع األيديولوجيات الغربية ، يشعر العديد 

بدائل بّناءة، أضف إلى ذلك وجود  من اإلسالميين أن لديهم مهمة بخلق
ضغط عليهم من العوامل نفسها التي أدت إلى تحوالت سياسية 
واقتصادية عالميًا جعلت عددًا أآبر منهم يحاول التوفيق بين المعتقدات 
األخالقية والدينية من جهة، والحياة العصرية والتنافس السياسي 

لدى القليل من واألسواق الحرة من جهة أخرى ، ورغم ذلك، فإن 
اإلسالميين إجابات مناسبة ووافية ، ويبقى شعار الحمالت الشائع 

  .ببساطة غير آاف " اإلسالم هو الحل"
وليس اإلسالم هو الدين الوحيد المسيَّس ، ففي نهاية القرن   

العشرين، أصبح الدين قوة نشطة ومتحرآة للتغيير على مستوى العالم ، 
التي تحاول تخليص نفسها من اإلفالس أو وعبر المجتمعات المكافحة 

األنظمة غير الفاعلة وإيجاد بدائل قابلة للتطبيق ، ويوفر الدين ُمُثًال ، 
وهوية ، وشرعية وبنية تحتية خالل عملية البحث هذه وبدرجات متباينة 
، وقد لجأ آل من البوذيين في شرق آسيا ، زالكاثوليكيين في أوروبا 

تينية والفلبين ، والسيخ والهندوس في الهند ، الشرقية ، وأمريكا الال
  .وحتى اليهود في إسرائيل إلى دينهم لتحديد أهدافهم وللحشد والتعبئة 

وتعكس المحاوالت المتعددة ضمن اإلسالم ، على أية حال ،   
بحثًا متعمقًا ، وهو بحث قد يجعل تأثير اإلسالميين أآبر وأآثر ديمومة ، 

لتوحيدي الرئيسي الوحيد الذي يوفر ، ليس فقط ألن اإلسالم هو الدين ا
مجموعة من المعتقدات الروحية ، ولكن أيضًا مجموعة من القواعد 
يمكن حكم المجتمع من خاللها ، وبجانب التحدي إليجاد مكان في النظام 
العالمي الجديد ، فإن اإلسالم اآلن في لحظة حيوية وعميقة من التطور ، 

اوي مع اإلصالح البروتستانتي ، وما يزال وهي مرحلة آخذة في التس
الدور التقليدي للدين وقيادته وتنظيمه وأولوياته وتفسيره آلها قيد الفحص 
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  .المتأني 
وينعكس الترآيز على التغير حتى في األسماء ، فقد آان يرمز   

للعديد من المجموعات في المرحلة األولى من الوالدة اإلسالمية في لبنان 
ق التي تحتلها إسرائيل بأسماء آالجهاد اإلسالمي أو ومصر والمناط

الحرب المقدسة ، بينما تتضح النشاطية األخيرة من تونس إلى 
طاجكستان في جماعات تسمى حزب النهضة اإلسالمية ، ويكمن التحدي 
. في اإلسالم آما يكمن في البلدان واألنظمة التي يعيش فيها المسلمون 

المجتمعات اإلسالمية نفسها قريبة الشبه وفي العديد من األوجه تجد 
للمراحل األولية التي خاضها الغرب في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر من حيث إعادة تعريف آل من العالقة بين اهللا واإلنسان وبين 

  .اإلنسان واإلنسان 
إن التحدي في وجه اإلسالميين آبير في مجمله ، ألن المناخ   
ال يكاد يساعد على اإلصالحات أو التجربة  -ارجيًا داخليًا وخ -السياسي 

، ويستمر شبح المغاالة الثورية اإليرانية والحماس اإلرهابي اللبناني في 
صبغ التوجهات المحلية والغربية تجاه اإلسالم ، ورغم تزايد الداللة 

يعتبر  - وبشكل واسع وخاطئ -باالتجاه المعاآس فمازال اإلسالم 
، ورغم آثرة األشكال واأللوان للنشاطية اإلسالمية، متطرفًا مرة أخرى 
  .واحدة آتلة أو منفردة قوة أنها على -بصورة خاطئة-فإنها مازالت تعامل 

وينعكس طيف النشاطية اإلسالمية الجديدة بوضوح في طرفين   
شمال إفريقيا وآسيا الوسطى ، ومنذ : جغرافيين من العالم اإلسالمي هما 

الم في آلتا المنطقتين أحد التحديات الرئيسة أصبح اإلس 1990عام 
للحكم االشتراآي ، وتمثل المنطقتان تحديًا ، بينما يحاول الغرب تحديد 

  .عالقته مع اإلسالم بعد أعوام من التوتر 
لقد أصبحت الجزائر حالة االختبار الرئيسة النسجام اإلسالم مع   

جزائر عندما أنهى الديمقراطية، وقد برزت النشاطية اإلسالمية في ال
الرئيس الشاذلي بن جديد الحكم االشتراآي ذا الحزب الواحد بعد أن 

، حيث أدى الشغب إلى  1988وصل الرضا بين الشعب ذروته عام 
شخص ، وفي المرحلة االولى من التحول ثالثي األجزاء ،  400مقتل 

النتخابات فوزًا مذهًال مقلقًا في ا) ج س أ(حققت الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
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من % 55من المجالس اإلقليمية و% 60منتزعة  1990المحلية عام 
التي حكمت منذ ) ج ت و(المجالس البلدية ، أما جبهة التحرير الوطنية 

الفرنسي فقد  أعوام ضد االستعمار 8قيادتها الجزائر في حرب دامت 
  . وضعيف محرج مرآز وهو ، جاءت في المرآز الثاني

االنتخابات ، وهي أول اقتراع حر متعدد األحزاب وآانت تلك   
ج ت (، تحمل الدرجة نفسها من حيث رفض  1962منذ االستقالل عام 

والتصويت بالدعم لصالح اإلسالميين ، وقد التصقت أخيرًا ثالثة ) و
، فبحلول ) ج ت و(عقود من الحكم غير الفعال في والفساد المتزايد بـ 

 25ليونًا على األقل من سكان الجزائر الم 14، ُقدِّر أن  1992عام 
بليون دوالر ديونًا  25مليون يعيشون تحت خط الفقر ، ومع وجود 

تقريبًا من العائدات النفطية ، لم يبق للحكومة إال % 70خارجية استهلكت 
القليل لمعالجة التظلمات الضخمة بخصوص النقص المزمن في المساآن 

ري والخدمات االجتماعية والتطوير والبطالة ، والتعليم دون المعيا
، فإن  30من السكان هم تحت سن % 65المحدود ، ومع حقيقة أن 

  .األغلبية ال تتذآر الثورة الجزائرية ، وحنينها إليها ضئيل 
وفي المقابل ، قدم اإلسالميون المفعمون بالحيوية بديًال شرعيًا   

نعكست جاذبيتهم أيضًا ومألوفًا إن لم يكن برنامجًا شديد التفصيل ، وقد ا
في ردهم على إضراب دعت إليه خالل االنتخابات محطات الوقود 
والصحف وحتى جامعو النفايات ، فبعد تراآم أآوام القمامة في شوارع 

فكان . العاصمة المتوسطية، حشد اإلسالميون إلزالة النفايات بأيديهم 
لة عدم التزام اإلسالميين واقعًا آان ضمن مقارنة صارخة مع حا

  ) .ج ت و(االرتياح داخل 
وبسبب الصوت الكبير الرافض في االنتخابات المحلية ، آان   

متوقعًا للمرحلة الثانية من انتخابات المرحلة االنتقالية للبرلمان أن تفرز 
قراءة أآثر دقة إلرادة الشعب السياسية ، من الجولة األولى التي أجريت 

حزبًا ، والتي  50اشتراك أآثر من والتي شهدت  1991في آانون األول 
مقعدًا مقررًا، فبات ينقصها  231مقعدًا من  188) ج س أ(انتزعت منها 

فقد جاءت هذه المرة في ) ج ت و(مقعدًا للوصول إلى األغلبية ، أما  28
مقعدًا فقط بعد الحزب الذي يسيطر عليه البربر ،  15المرآز الثالث بـ



  اإلسالميون بين الديمقراطية والغرب

مقعدًا ، وجاء  25لذي حصلت على وهو جبهة القوات االشتراآية ا
في المرآز الرابع ، ورغم أن إجمالي  - وهو حزب إسالمي آخر- حماس 

آان أقل بمليون صوت من األصوات التي حصلت ) ج س أ(أصوات 
عليها في االنتخابات المحلية ، إال أنه بدا أنها معدة للفوز بأغلبية برلمانية 

غير المفصول فيها ، المزمع  مقعدًا 199ساحقة في الجولة الثانية لل 
  . 1994آانون الثاني  16إجراؤها في 

لقد مثلت جولتا االنتخابات مرحلة سياسية مهمة ، فلم ُيحقق أي   
حزب إسالمي منذ الثورة اإليرانية مثل ذلك النصر الساحق ، ولم يهزم 
أي حزب إسالمي من جانب سلطة مهيمنة بشكل صارخ منذ زمن طويل 

  .ديمقراطية من خالل وسائل 
إال أن الديمقراطية اإلسالمية األولى في العالم لم تحظ بفرحة   

إثبات نفسها ، فقبل خمسة أيام من الجولة الثانية من االنتخابات ، أجبر 
قاده وزير الدفاع خالد نزال الرئيس بن جديد على " انقالب أبيض"

أشخاص ، االستقالة ، فتم استبداله بمجلس أعلى للدولة مكون من خمسة 
ج س (اعتقال زعيم وتم تعليق االنتخــابات ، وخالل األسابيع التالية ، تم 

على األقل من المتعاطفين أو  8800وتم حظر الحزب وتم أيضًا اعتقال ) أ
وحماس ، وقد زعم البعض أن الرقم يصل إلى ) ج س أ(المؤيدين لكـل من 

ال في الصحراء في أواخر آذار ، وأرسلوا إلى معسكرات اعتق -  30000
المحلية، وتم اعتقال  1990الجنوبية في محاولة إللغاء نتائج انتخابات 

عشرات من رؤساء البلديات وزعماء المجالس اإلقليمية الذين فازوا 
  .وتم حل المجالس ) ج س أ(بالمناصب ضمن قائمة مرشحي 

وآان اإلسالميون هم الهدف إال أن الضحية األخيرة آانت   
، وآان العسكر الجزائريون قد ألمحوا بأنهم سوف يستمرون الديمقراطية 

 - االنتخابات الرئاسية  -حتى المرحلة األخيرة من المرحلة االنتقالية 
إن ) . ج س أ(، لكن من غير المحتمل إدراج  1993المقررة أواخر عام 

 -االستراتيجية الجديدة للحكومة حقيقة هي استخدام الفترة المؤقتة 
لمعالجة  - ون والقروض الخارجية وبيع حقوق النفط والغاز بمساعدة الع

ويفضل ) ج س أ(المظالم التي جعلت المنتخبين يصوتون لصالح 
المجلس إعادة صياغة الدستور لمنع أية محاوالت مستقبلية من قبل 
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نيسان ، أمرت محكمة الجزائر  29وفي . اإلسالميين لدخول السياسة 
  ) .ج س أ(العليا بحل 

ن العسكر ، رغم ذلك لن يبقوا ، فاالنقالب الجزائري يشبه إال أ  
، ورغم أن  1991بطرق عدة المحاولة االنقالبية الفاشلة في موسكو عام 

العملية قد تستغرق وقتًا أطول ، فإنها سوف تفشل ألسباب مماثلة ، لقد 
أفرزت المرحلة االنتقالية لبن جديد لحق التعددية أآثر من مجرد أحزاب 

ة ، فمن عدد قليل من الصحف تحت سيطرة الدولة ، تزايد عدد متعدد
الصحف في الجزائر لعشرات من األصدارات المتنوعة واآلخذة 
باالزدياد في صراحتها ، ومن نقاش خفي إلى مؤتمرات مفتوحة ، بينما 
بدأت الجماعات ذات االهتمام الشعبي ، بما في ذلك حرآة حقوق اإلنسان 

ة على ما سبق ، تذوق الجزائريون ، وبخاصة غير ، باالزدهار ، وعالو
المخلصين منهم، طعم السلطة، وأعجبهم أن القمع غير المنتهي سوف 

  .يؤدي في نهاية األمر إلى رد فعل عنيف
لقد آانت أساليب العسكر غباًء تامًا ، فقد أحضر الجيش محمد   

قط مع بوضياف لقيادة المجلس الحاآم الجديد ، وهو بطل ثوري َهِرم س
وعاش في المنفى منذئٍذ ، لقد آانت االعتقاالت مجردة  1963آتائبه عام 

من الرحمة ، فحينما آانت قوات األمن تفشل في إيجاد إسالمي مطلوب ، 
آانت تنتقي أحد أفراد العائلة اآلخرين، وقد خضع العديد من المحتجزين 

امين إلى إلى محاآمات مقتضبة وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ع
عامًا ، وقامت الحكومة أيضًا بحصر جميع التجمعات الشعبية حول  20

من زعماء المساجد البالغين % 40المساجد ، وتحرآت نحو استبدال 
، وقد آان عشرات من األئمة من المعتقلين ، ولم يتعرض  9000

  .الجزائريون لمثل هذا القمع أبدًا منذ حرب االستقالل 
ن في األغلب ألنهم أعطوا شرعية للقوة لكن العسكر سيفشلو  

إلى ) ج ت و(وبعد االنقالب ، تفككت  -اإلسالم-نفسها التي سعوا لقمعها 
أحزاب مع وضد االنقالب ، بينما لم تكن أحزاب المعارضة قادرة على 

) ج س أ(التعبئة بفعالية ضد العسكر ، وفي ظل هذه الفوضى ، ُترآت 
  .ة قوة تدفع بقوة تجاه الديمقراطي

لقد أثمر االنضباط المثير للحرآة بعد االنقالب ، ورغم وجود   
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شرطة مكافحة الشغب ووحدات الجيش حول المساجد الرئيسة ، فقد حث 
بشكل متكرر على االعتدال ، وقد خطب قائم مقام ) ج س أ(زعماء 

عبدالقادر حشاني بآالف من المؤمنين في صالة الجمعة ) ج س أ(زعيم 
سيناريو لنا لكنه دور لن نلعبه ، إننا لن نرد على  لدى الجيش"بأن 

حرآة متعددة األوجه ذات أقسام ) ج س أ(وبالرغم أن .  )4("االستفزاز
تفضل مستويات مختلفة من النشاطية بجانب نماذج متعددة من 
الديمقراطية اإلسالمية ، إال أنها آانت متحدة بوضوح في السعي لمنع 

  .سفك الدماء 
بعد ) ج س أ(عتقاالت الضخمة ، آانت مطالب وحتى بعد اال  

شهرين من االنقالب تقتصر على إطالق سراح المعتقلين السياسيين ، 
وإنهاء اضطهاد اإلسالميين ، وفتح حوار مع جميع األحزاب السياسية ، 

ومن المالحظ أنها لم تدُع للجهاد ، أما معظم . واستئناف االنتخابات 
ن واآلخر ، وبخاصة ضد قوات األمن هجمات اضرب واهرب بين الحي

الجزائرية ، فيمكن ربطها بمجموعة من خاليا إسالمية متطرفة تفتقر 
، ومنها الهجرة والتكفير واألفغان ) ج س أ(للتنظيم ليست تحت سيطرة 

نسبة الشتراآهم في الحرب األفغانية ضد االحتالل السوفيتي في 
قى تدريبًا من سي آي أيه في الثمانينات ، وُيقال أن العديد منهم قد تل

الديمقراطية لتحقق أهدافها ) ج س أ(باآستان ، ورغم اإلغراء ، لم تهجر 
.  

وليست الجزائر بالنسبة للعالمين العربي واإلسالمي مجرد حالة   
اختبار للعالقة بين اإلسالم والديمقراطية ، إنها أيضًا اختبار إلمكانية أن 

هذا المضمار فإن للغرب سجًال أفضل  يتوافق الغرب مع اإلسالم ، وفي
  .من العسكر لكنه هامشي 

لقد آانت ردة فعل الغرب بعد االنقالب الجزائري ملحوظة   
بسلبيتها بشكل أساسي ، وقد عبرت وزارة الخارجية األمريكية عن 

رسميًا لتعليق العملية الديمقراطية في الجزائر ثم صمتت ، " أسفها"
ربية لممثلي العسكر القيام بزيارات رسمية وسمح عدد من الحكومات الغ

لشرح خططهم وأهدافهم ، وأخذ البعض المعونات بعين االعتبار وقد 
بليون دوالر لمساعدة  1.45وفر اتحاد من البنوك األوروبية واألمريكية 
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  .الجزائر في تسديد ديونها 
وقد قال الرئيس جورج بوش أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة   
يسعى الناس في آل مكان إلى حكومة منهم وبهم : "خريف الماضيفي ال

، ويريدون التمتع بحقوقهم التي ال يمكن التفريط بها وهي الحرية 
، وأضاف أن الواليات المتحدة تؤيد تلك " والممتلكات وحقوق الفرد

أي : الحقوق عالميًا ، فإذا آانت الجزائر مثاًال ، فإن هنالك استثناء خفيًا 
  . )5(يث اإلسالم هو الفائز في انتخابات ديمقراطيةبلد ح

إن غياب الرد األمريكي ، في وقت آانت فيه إدارة بوش نشطة   
وصريحة في تشجيع التعددية السياسية ، يجعل األمر يبدو آما لو أن 
البيت األبيض يفضل دولة شرطة على ديمقراطية إسالمية ، وفي حقيقة 

آما آان الحال مثًال  -أو شجب غربي األمر ، شجع غياب صرخة دولية 
العسكر على  - بعد أن علق رئيس بيرو الدستور وحل البرلمان في نيسان 

عالنية، لكن ) ج س أ(المضي في مسلكهم ، وهي حقيقة أشارت إليها 
غامضة ، فقد آانت إنجازاتها ) ج س أ(تبقى الخطط السياسية الرئيسة لـ 

شهرًا من الحكم بسبب  18ل في البلديات الجزائرية مختلطة خال
على مخصصات الميزانية واألولويات ، ) ج ت و(الخالفات مع حكام 

خشيت األحزاب الجزائرية من أن اإلسالميين ) ج س أ(ورغم تأآيدات 
سوف يحظرونهم في نهاية األمر ويعلنون عن حكومة دينية آما حدث 

  .في إيران 
ماآن لتجربة ورغم ذلك ، فإن الجزائر آانت أحد أفضل األ  

الديمقراطية اإلسالمية ، أوًال آبلد مطل على البحر المتوسط ، ماتزال 
تتأثر بقوة بالغرب القريب ، بعكس إيران حيث آانت لدى الغرب ذراع 
قوية لكنه آان بعيدًا ماديًا ، لقد آان اإلسالميون الجزائريون وما يزالون 

  . حساسين بشكل غير عادي لمخاوف الغرب 
المسألة الجوهرية في أسلمة المجتمعات هي تطبيق الشريعة لتكون  :ثانيًا 

المصدر للقانون أو مصدرًا من مصادره وهي خطوة ليست بالضرورة 
غير منسجمة مع المصالح الغربية، فها هي باآستان والعربية السعودية 
تحتفظان بعالقات قوية مع الغرب وهما دولتان من دول عديدة تحتل 

ثالثًا ، ومع االنتخابات الرئاسية غير المحددة . فوذًا قويًا الشريعة فيها ن
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، فإن المرحلة االنتقالية تتضمن قيدًا داخليًا ، وأيًا آانت  1993حتى عام 
في البرلمان ، فإن بن جديد آان ) ج س أ(األغلبية التي آانت ستفوز بها 

ن سيستخدم قوة الفيتو ضد أية تغييرات عنيفة للدستور خالل العامي
أخيرًا ، آان من األفضل وجود إسالميين مسؤولين في . األولين 

المناصب الرسمية بدًال من عملهم آخاليا سرية خارج النظام ، ومما يثير 
السخرية ، أن االنقالب قد شجع العنف تمامًا آما أشعل القمع الفرنسي 

  .للمطالب الجزائرية أحد أطول وأدمى الحروب في العالم الثالث 
ء الحظ ، مّر الكثير من الوقت بحيث ال يمكن الرجوع ولسو  

للوراء ، وفي الجزائر فإن من المؤآد أن يهيمن اإلسالميون ، والسؤال 
على طول الطريق ومع مرور ) ج س أ(المطروح هو ماذا سيحدث لـ

الوقت ، فتكتيكات العسكر الوحشية قد تؤدي إلى حدوث أقطاب أو حتى 
ية المهيمنة ، مما يعطي اليد العليا لواعظين إلى تقسيم الحرآة اإلسالم

صغار سريعي الغضب مثل علي بن حاج وليس لزعماء مفكرين يتحلون 
مثل حشاني وهو مهندس بترول آيميائي ) ج س أ(بضبط النفس من 

أن ) ج س أ(وفي أواخر آذار أفاد تصريح لـ. وأستاذ الفلسفة عباس مدني 
بها القمعية قد يؤديان إلى رفض الحكومة الدخول في حوار وأسالي

، إن األمر " إلعادة حق الشعب الختيار من يحكمهم"استخدام القوة 
يحتم ردًا أآثر عسكرية بطبيعة الحال ، وما ) ج س أ(الرسمي بحل 

يحدث في الجزائر سوف يؤثر بالتأآيد على أجزاء أخرى من العالم 
  .اإلسالمي 

في الضغط على ويكمن الخطر بالنسبة للغرب في أن تردده   
العسكر أو التحدث ضده عالنية سوف يظهر على أنه شعور ضد 
اإلسالميين ، حتى عندما يعمل اإلسالميون من خالل العملية الديمقراطية 
، إن هذا الفهم قد يكون له عواقب بعيدة المدى تتعدى الجزائر ، ومن 

ميع عدى المرجح أن تكون النتيجة النهائية لالنقالب الجزائري مكلفة للج
  .العسكر 
ومن المناطق الحيوية الجديدة األخرى الزدياد التعاطف   

اإلسالمي الجمهوريات السوفياتية السابقة آلسيا الوسطى ، التي أصبحت 
خمس دول ذات أغلبية إسالمية مستقلة منذ الثورة السياسية في آب 
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وهي آازخستان ، قرغيسستان، طاجكستنان ، ترآمانستان :  1991
ستان ، وأربعة من هذه الدول الخمس هي الحصون األخيرة وأوزبك

للحكم الشيوعي ، وتعتبر قرغيسستان استثناًء رغم أن برلمانها ، يحكمه 
  .الشيوعيون إلى اآلن آما هو الحال مع جاراتها 

وليس اإلسالم جديدًا على سياسات آسيا الوسطى ، فقد آان أحد   
لثامن ، ووصل اإلسالم خالل القوى الموحدة في المنطقة منذ القرن ا

العصور الوسطى من حكم جنكيز خان وتيمور لنك في ترآستان أوجه 
مع إسهامات في العلم والفنون التي ما تزال السبب في اإلنجازات 
والنُُّصب العظيمة للمنطقة ، ورغم أن نفوذه تنوع بشكل واسع بين 

سالم ازدهر حتى العشائر والقبائل البدوية في الجبال والسهول، فإن اإل
قدوم روسيا القيصرية التي ضمت ترآستان في القرن التاسع عشر 

  .وبدأت بتهميش المنطقة 
وبعد أن رفضت الثورات البلشفية منح المنطقة حكمًا ذاتيًا ، آان   

اإلسالم ما يزال قويًا بشكل آاف ليكون أحد قوتين حاشدتين في الحرب 
، أعلن المتمردون  1920وفي عام  أعوام ، 6األهلية التالية التي دامت 

الباسمشيون دولة جديدة سرًا وهي جمهورية ترآستان المسلمة المستقلة ، 
إال أنها لم تحظ بفرصة ضد القوات الروسية، التي عملت على منع 
الحرآات الوطنية اإلسالمية والترآستانية وإغراق آسيا الوسطى 

  . بالمستوطنين الروس في العشرينات والثالثينات
 60ورغم سبعة عقود من القمع الديني ، تمكن العديد من من ال   

مليون مسلم سوفييتي من إبقاء الدين حيًا بتدريسه وممارسته في البيوت 
حرية "ومنذ إقرار القانون السوفييتي .  )6(والمساجد غير القانونية

، مرَّت آسيا الوسطى بصحوة إسالمية مثيرة ، تزعم بعض " االعتقاد
مساجد جديدة تفتح يوميًا في المنطقة الغنية  10يرات أن حوالي التقد

بالمعادن التي تتقاسم الحدود االستراتيجية مع آل من روسيا والصين 
وإيران وأفغانستان ، آما تزداد أعداد المدارس بشكل آبير آما هو حال 
االلتحاق فيها ، أما ما هو أهم للتطور السياسي للمنطقة فهو الفروع 

وبالرغم من تمكنه من التسجيل في . وعة لحزب النهضة اإلسالمي المتن
، تم حظر نشاطاته في أربع من الدول  1991موسكو آحزب قانوني عام 
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اآلسيوية الوسطى الخمس بسبب المخاوف الشيوعية من اإلسالم آقوة 
  . )7(سياسية

وهي المنطقة األآثر محافظة  –وسوف تواجه آسيا الوسطى   
خالل الثالث سنوات التالية التحدي المتمثل  –سوفييتي خالل الحكم ال

بتغير سياسي آبير ، وبخاصة حينما يحين الوقت للتصويت ألول برلمان 
بعد الفترة السوفيتية، وسوف يحرض الصراع الشيوعيين المؤيدين الذين 
أصبحت تسميتهم اآلن ، جند الديمقراطيين واإلسالميين الجدد ، والذين 

ورغم االسبقيات في . في الجمهوريات الخمس جميعًا  أخذوا بالظهور
الجمهوريات األوروبية ، فإن الشيوعيين في برلمانات آسيا الوسطى 
يبدون القليل من االهتمام الحقيقي في العمل على انفتاح النظام السياسي ، 
ورغم الوعود األآثر اهتمامًا بتحرير االقتصاد ، فقد سمح القليل فقط ببيع 

  .لدولة التي توفر لهم السلطة والرعاية واألموال أمالك ا
وخالفًا للمجتمعات المسلمة األخرى ، لم تتعرض شعوب آسيا   

وحتى في . الوسطى بشكل مباشر أو غير مباشر للديمقراطية 
قرغيسستان حيث أول رئيس ديمقراطي حقيقي متحول عن الشيوعية 

يد من عقول الناس تبقى الديمقراطية مفهومًا غريبًا يرتبط في العد
بالحرية االقتصادية أآثر من الحرية السياسية ، ويؤمن زعماء حرآة 
قرغيسستان الديمقراطية أن األمر سيستغرق جيًال آخر قبل تجّذر 
الديمقراطية وفهمها تمامًا ، وفي أماآن أخرى ، استقطبت الجماعات 
المؤيدة للديمقراطية ، مثل حزب بيرلك في أوزبكستان والحزب 

  .الديمقراطي في طاجكستان ، الطبقة المثقفة بشكل رئيسي 
وبالمقارنة فإن شعوب آسيا الوسطى تعود بصورة طبيعته   

عامًا من االستعمار الروسي ، إنهم يعودون  150لجذورها الثقافية بعد 
إلى لغاتهم الترآستانية والفارسية ويهجرون الحروف السيريلية التي 

لقد أعيدت طقوس دورة الحياة ، وفي هذا .  فرضتها موسكو على اللغتين
  .السياق من المؤآد أن يكون اإلسالم عامًال رئيسًا في تشكيل المستقبل 

وعلى أية حال ، يخضع اإلسالم لثورة داخلية تحرض الزعماء   
، وخالل الحكم الشيوعي تمت " غير الرسمي"ضد اإلسالم " الرسميين"

ساجد في آسيا الوسطى ومن ثم المصادقة على أئمة جدد وعدد من الم
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تمت السيطرة عليها من قبل الدولة ، ومنذ السبعينات والمسلمون 
المعارضون يعملون سرًا في حشد المعارضة ضد الحكم الشيوعي 
الملحد ويمارسون الدين في مساجد سرية ، وقد بنيت معظم المساجد 

وثيقة الجديدة بشكل خاص من قبل الشعوب المحلية ، ومعظمها أيضًا 
االرتباط باإلسالم غير الرسمي ، وقد انعكست التغييرات أيضًا في 
مجاالت إلزالة القيادة في مديرية طشقند الروحية لمسلمي آسيا الوسطى 

  .التي آانت آلية التحكم لدى الكرملن 
وفي هذه المرحلة ، هنالك أهداف معتدلة لدى الفروع الرئيسة   

مها على إنهاء السيطرة الشيوعية لحزب النهضة اإلسالمي ، رّآز معظ
على المناصب السياسية واالقتصادية والدينية ، معيدة بذلك الثقافة 
اإلسالمية ومحرمة الكحول والمخدرات والدعارة ، وليس لدى العديد 
منها اعتراض على العالقات التي تقيمها اآلن إسرائيل مع آسيا الوسطى 

.  
مصدرًا للقانون ، وعمليًا بينما تؤيد األغلبية تبني الشريعة   

اليتصور أحد حكومة يديرها رجال الدين ، أو جمهورية على الطراز 
فقد أوضح الزعيم .  )8(اإليراني ، حيث ُتحظر األحزاب األخرى

اإلسالمي في طاجكستان ، وهي الدولة الوحيدة التي تتحدث الفارسية ، 
شيعة والسنة ، رفضه للنمط اإليراني ، مشيرًا إلى االختالفات بين ال

  .وآذلك إلى المخاوف الروسية من الدول اإلسالمية المتطرفة 
وفي سلسلة من المقابالت خالل العام الماضي ، تحدث   

اإلسالميون في آسيا الوسطى وفي شمال إفريقيا عن صياغة نماذجهم 
الخاصة من الديمقراطية اإلسالمية ، وتتباين وجهات نظرهم ضمن 

كل واسع ، ويقترح البعض استعارة المظاهر المجموعة الواحدة بش
الديمقراطية من ترآيا العلمانية ، والممارسات الحكومية اإلسالمية من 
باآستان، رغم قولهم بأن أيًا من البلدين ال يوفر نموذجًا مثاليًا ، وال 
يرغب إال قلة باستعارة أي شيء آخر عدا الدعم المالي فقط من العربية 

  .وموقع مقاماتها المقدسة " اإلسالم حارسة"السعودية ، 
ويدعي الجميع بأن وجهات نظرهم للديمقراطية اإلسالمية سوف   

تسمح بوجود أحزاب أخرى وتسمح بحرية الحديث ، إال أنها سوف 
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تفرض عقوبات صارمة على الممارسات غير اإلسالمية مثل الكحول 
  .والدعارة والمخدرات 

، في أوزبكستان وطاجكستان مثًال وُينسِّق العديد من اإلسالميين   
، مع الديمقراطيين الجدد ، لقد حدث التحدي األآثر وضوحًا للحكم 
الشيوعي في آسيا الوسطى في طاجكستان في أيول الماضي حينما حشد 
الديمقراطيون الجدد واإلسالميون آالفًا من المؤيدين من أجل حملة سلمية 

ية ، وهددوا بعدم إزالة خيمتهم في دوشنبي للمطالبة بانتخابات ديمقراط
من البرلمان حتى يستقيل الرئيس الحالي ، وآان ذلك هو االعتراض 
األضخم واألآثر فاعلية ضد الحكم الشيوعي بمساعدة اإلسالميين منذ 
انتفاضة الباسماشي ، وقد وافقت الحكومة الشيوعية في نهاية األمر على 

ام ، وتعاون اإلسالميون عقد انتخابات ديمقراطية في ربيع هذا الع
ومؤيدو الديمقراطية مرة أخرى في جلوس احتجاجي سلمي مما أجبر 

  .الرئيس الشيوعي على الموافقة على تشكيل حكومة ائتالف وطنية 
أما بالنسبة للجزائر فإن االختبار القادم يسري على المستويين   

 -حقيقية المحلي والدولي، وآلما أجلت أنظمة آسيا الوسطى التعددية ال
آلما آان  - سامحة لجميع األحزاب بالعمل داخل النظام وليس خارجه 

الخطر أآبر من إسالم أآثر قسوة وشعورًا بالمرارة يبزغ لتحدي األنظمة 
  .العتيقة 

وقد بدأ البعض باستباق القدر ، فقد أعادت القيادة األوزبكية   
علها السوفييت قومية ، الُعَطْل الدينية، واستعادت الممتلكات الدينية التي ج

لكنها في الوقت ذاته حرمت جميع األحزاب الدينية من السياسة ، 
وحرمت رجال الدين من ترشيح أنفسهم للمناصب الرسمية، وفي 
آازخستان تم منح الصفة القانونية لألحزاب العلمانية المعارضة، وفي 

ن آالش ، أعضاء م 7المقابل ، آان أول معتقلين سياسيين منذ االستقالل 
الحزب اإلسالمي المحلي الذي سمي باسم الزعيم األسطوري للكزخيين 

وإقامة مسيرات غير مرخصة ، " بإهانة الشرف والكرامة"، وقد اتهموا 
ويجادل الشيوعيون معادو التسمية في جميع أنحاء آسيا الوسطى ، بأنهم 

  .يجب أن يستعيدوا السلطة لوقف اإلسالم المسيَّس 
لغرب أيضًا موقف المواجهة ضد اإلسالم في آسيا لقد اتخذ ا  
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الوسطى ، وقام المسؤولون الغربيون ، بمن فيهم وزير الخارجية جيمس 
بيكر ، مؤخرًا بجولة في دول آسيا الوسطى الجديدة لحثها على محاآاة 
ترآيا العلمانية وليس الجارة اإلسالمية إيران ، وذلك خالل االنتقال إلى 

ييت ، التقى بيكر مع ديمقراطيين غير متمرسين في حكم ما بعد السوف
جمهورية واحدة فقط وهي أوزبكستان ، ولم يلتق أبدًا بأي زعيم إسالمي 
خالل زيارات ثالث ، ورغم أن الواليات المتحدة شددت على حقوق 
اإلنسان والتعددية في محادثاتها مع زعماء آسيا الوسطى ، إال أن الذي 

حقيقية معادية لإلسالم بنفس درجة تأييدها يبدو هو أن الرسالة ال
  .للديمقراطية 

وترتكب إدارة بوش في آسيا الوسطى والجزائر األخطاء نفسها   
التي ارتكبتها إدارة آارتر في إيران باالبتعاد عن اإلسالميين المجهولين 
حتى قبل أن تحاول التعامل معهم عمومًا ، وال يطبق الغرب الدرس 

باردة ، إن الدمج أآثر فاعلية بكثير من المواجهة في األهم من الحرب ال
القضاء على منافس ، وبالنسبة للجزائر ، يمكن للغرب االستفادة إلى حد 
بعيد بتشجيع االنفتاح الديمقراطي الذي ُيْدِرج اإلسالميين وال يسمح 

  .لألنظمة الفاشستية التي تقصيهم 
آذلك أنه سابق  إن الذعر الغربي من النشاطية اإلسالمية يبدو  

ألوانه ، آانت إيران والباآستان أول بلدين يكثفان من وجودهما في آسيا 
الوسطى ، فقد افتتحت آالهما ممثليات دبلوماسية وناقشتا روابط جديدة 
تعاونية وثقافية ، وآان علي أآبر واليتي اإليراني أول وزير يقوم بجولة 

  .للمنطقة آافة الخريف الماضي 
لتنافس على النفوذ ، فضلت إيران التعاون إلى اآلن وبدًال من ا  

حتى مع وجود القيادة الحالية آلسيا الوسطى ، وفي قمة طهران في شباط 
، أحيت آل من إيران وباآستان وترآيا منظمة التعاون االقتصادية 

إن االقتصاد .  )9(وقامت بتوسيعها لتشمل آسيا الوسطى وأذربيجان
ًا آثيرًا لدرجة أن القيادة التي تلت الخميني تنظر اإليراني يعاني اآلن أيض

إلى الداخل بدًال من التوسع اإلقليمي وقد اقتصر التدخل المباشر في 
الجمهوريات السوفيتية السابقة على الجهود السلمية في أذربيجان 

  .وأرمينيا القريبتين
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أي (إن إسالميي آسيا الوسطى غير مهتمين في تقليد إيران وهي   
بدورها ال تمتلك المصادر أو حتى اإلرداة للتدخل بشكل ملحوظ ) إيران

في آسيا الوسطى ، فبعد حربين واحدة في الخليج العربي وأخرى في 
أفغانستان المجاورة ، فإن اهتماماتها منصبة على التطور االقتصادي 

  .للحيلولة دون تحول المنطقة إلى الرآود 
عمق  1992لمان في نيسان لقد آشفت االنتخابات اإليرانية للبر  

التغيير حتى لدى مؤيدي الحرآة واإلسالميين األآثر تعصبًا ، وإلنهاء 
المعارضة النفتاح االقتصاد اإليراني والسياسة الخارجية ، استحدث 
نظام الرئيس علي أآبر هاشمي رفسنجاني عملية غربلة جردت ثلث 

مناصب ، وقد من أصحاب ال 40مرشح من األهلية بما في ذلك  3000ألـ
آان معظم هؤالء من المتعصبين الثوريين الذين يعيقون اإلصالحات 
االقتصادية مثل الخصخصة واالستثمار األجنبي ومفاتحة الغرب ، وآان 
يرتبط عدد منهم بالتجاوزات القضائية األولى للثورة والسيطرة على 

ن ، ومما ليس هو مستغرب أ 1981 - 79السفارة األمريكية بين عامي 
  .المجلس الجديد يعج بمؤيدي إصالحات السوق والمبادرات الدبلوماسية 

إن على ثورة إيران قطع شوط طويل في معالجة انتهاآات   
حقوق اإلنسان داخليًا وأساليب المتطرفين خارجيًا ، إال أن مساعدة إيران 
العام الماضي في إطالق سراح رهائن أمريكيين وبريطانيين في لبنان 

ا خالل عملية عاصفة الصحراء يعتبران مؤشران على رغبة وحياديته
إيران في التسوية وفي أحيان أخرى اإلذعان من أجل االنضمام ثانية 
للمجتمع الدولي ، ورغم أن إيران بعيدة عن أن تكون ديمقراطية 
إسالمية، فإن المثال الذي تجسده حاليًا يختلف إلى حد بعيد عن السنوات 

  .األولى للثورة
د وصل الغرب واإلسالم إلى طريق متقاطعة في عالقتهما ، لق  

الممثلة بالعداء بين الواليات -عامًا الماضية  13فالمصادمة خالل ال
اليجب أن تصبح نموذجًا بعد اآلن ، لسوء الخط، ورغم  - المتحدة وإيران

الدالئل القوية على مناشدة اإلسالم السياسية وامكانياته المستقبلية ، 
لواليات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بدون استراتيجية ملموسة مازالت ا

للصراع مع اإلسالم على عكس ما آان حينما قام آية اهللا روح اهللا خميني 
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  . 1979بخلغ شاه إيران من العرش الطاووسي عام 
ومع تصاعد التعاطف اإلسالمي ، فإن لدى الغرب خيارين   

حيث يتنامى آل من  - لهامة أحدهما استخدام هذه المرحلة ا: واضحين 
للضغط على البلدان ذات السيطرة اإلسالمية  - الديمقراطية واإلسالم 

باتجاه التعددية والسياسية ومن ثم قبول نتائج االنتخابات الديمقراطية 
الحرة والنزيهة ، فعن طريق الوقوف بجانب الديمقراطية منذ مرحلة 

الحكومات اإلسالمية مبكرة ، يكون الغرب في موقع أقوى العتبار 
 -الجديدة مسؤولة إن أساءت استخدام مبادئ الديمقراطية أو هجرتها 

  .دون النظر إليها على أنها معادية لإلسالم 
إن الحافز هو تخفيف التوتر بين الدول والثقافات الغربية   

والشرقية ، وسوف تكون األعوام القليلة القادمة هامة لتطور الديمقراطية 
ة لتطور اإلسالم ، لقد تجذرت الديمقراطية في الثقافات آما هي هام

هناك أحد التحديات العالمية الرئيسية .  )10(الغربية فقط منذ ألفي عام
القادمة وهو تحديد ما إذا آانت الديمقراطية مهيئة للتطبيق على البلدان 
الشرقية بما في ذلك المجتمعات اإلسالمية والكونفوشيوسية والعكس 

إنها لحظة مواتية لتشجيع ، وليس إعاقة اإلسالم التعبير عن  بالعكس ،
  .نفسه بأساليب تعددية 

أما الخيار الثاني هو محاولة مجابهة الحرآات اإلسالمية أو   
احتواءها عن طريق دعم الحكومات التي تقمعها ، وقد تكون مثل هذه 

حدي إن ت. السياسة مكلفة وطويلة بقدر محاربة الشيوعية وربما أصعب 
أيديولوجية يدعمها نظام اقتصادي فاشل هو شيء وتحويل دين وثقافة 
عمرها قرون إلى شيطان شيء آخر ، عالوة على ذلك فإنه يتعين على 
الواليات المتحدة ، آما في الحرب الباردة أن تصادق حلفاء آريهين على 
طول الدرب ، تلقى الديمقراطية معارضة من العديد من األنظمة 

تتراوح بين حافظ األسد رئيس  -بشدة بمنع الحرآات اإلسالمية  الملتزمة
  .سوريا ومعمر القذافي زعيم ليبيا 

أآان سياسة خفية أو واضحة بوقف الحرآات  -إن هذا الخيار   
: يمكنه تحقيق أآبر مخاوف الغرب  -اإلسالمية قبل الوصول للسلطة 

ة معادية للغرب وحدة المجموعات اإلسالمية المختلفة والمتنوعة من قو
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واستخدام أساليب المتطرفين واإلرهابيين ، أخيرًا ، فإن الخطر األآبر 
هو أن محاولة إعاقة اإلسالميين سوف يؤدي بدوره إلى تقسيم جديد 

وتاريخ دموي وتمثل الصحوة  - للشرق والغرب ذي انفعاالت أعمق َبْعَده 
  .فرصة ضخمة اإلسالمية تحديًا للغرب واضح ، إال أنها توفر أيضًا 
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