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اخلطاب الغربي لـ� 11سبتمرب� ..إرها�صات و تراكمات

ابتهاج يون�س

كان يا مكان منذ القرن التا�سع ع�شر � ..شعوب ب�سيطة لها خ�صو�صيتها الثقافية التي ُت ّ�سري حياتها اليومية ،وحتكم تفاعالتها مع الآخر بكل ترحيب وح�سن نية .ومن تلك ال�شعوب �شعب الهند ،حيث كان ي�سودها احلكم
املغويل الإ�سالمي ،والذي احتوى �أغلب �أطياف الهند من كل الأديان ب�أقل قدر من القمع .كان الزوار الربيطانيون يرتددون هناك ،يعي�شون معهم ويلب�سون مالب�سهم وي�شاركونهم طقو�سهم املختلفة.
ولأن املجتمع الهندي يجمعه العن�صر «ال�صويف» و�إن اختلفت دياناته ،فكانوا متقبلني للجميع ،ف�سمحوا للربيطانيني بالتعاي�ش معهم اقت�صادي ًا وديني ًا وببناء كنائ�سهم والتعبد فيها �-إىل �أن ظهرت على حقيقتها بعد
�أن امتد نفوذها وحتولت �إىل التخطيط الإمربيايل بدخول ع�ساكرها ،عندها ثار الهنود وظهر وجههم الآخر عندما تع ّلق الأمر ب�أر�ضهم وكيانهم ،فن�شطت احلركات الوطنية يف حترير الهند با�سم الدين حتى ال ت�سمح
با�ستغالل ت�سامح جمتمعها ،ومنها احلركة الوهابية التي كانت رائجة يف تلك املرحلة .حت ّول ال�صراع يف الهند بني قوات جوردن الربيطاين والدراوي�ش املنتقمني لتحطيم �شركة الهند ال�شرقية وطرد الع�ساكر الدخيلة.
ويف م��ك��ان �آخ���ر «ال�����س��ودان» دخ��ل��ت بريطانيا ل�ل�أه��داف ذات��ه��ا وبالتكتيك نف�سه
وحدثت جمازر �أودت بحياة ال�سودانيني ،حتى ظهرت حركات التحرر الوطني بحافز
الدين ومنها احلركة املهدية بقيادة حممد �أحمد املهدي الذي �أخذ راية التفاو�ض
واحلرب ،ومنها �أ�صبح بكاريزميته قائ ًدا روحيًا لل�سودانيني ،وفر�ض نظامًا �إ�سالميًا
مت�شد ًدا ال يقبل امل��رون��ة ،وجن��ح يف هزمية ال��ق��وات الربيطانية م��رات ع��دي��دة .ويف
فل�سطني حيث يتعاي�ش امل�سلمون واليهود وامل�سيحيون ب�سالم ،دخل لوران�س العرب
ً
مفاو�ضا مل�ساعدتها يف التخل�ص من الهيمنة الرتكية ،وبالطبع لكل �شيء مقابل،
وك��ان مقابله اال�ستعمار ،ومنها قامت بريطانيا و�أوروب��ا بتهجري يهودها وبقاياها
�إىل هناك على �أ ّن��ه��ا الأر����ض امل��وع��ودة كمكاف�أة منها وللتخل�ص م��ن م�سوخ احل��رب
العاملية ،ومنها ثار الفل�سطينيون وظهرت جماعاتهم التحريرية الدينية امل�سلحة
ومنها كتائب الق�سام؛ ملقاومة اال�ستعمار� .أ�صبحت فل�سطني � ً
أر�ضا خ�صبة لل�صراعات
ال��دي��ن��ي��ة ب�ين ���ش��ع��ب��ه��ا ،ف��ق��د وح���دت ب�سبب ال��ف�تن ،ف���أ���ص��ب��ح امل�����س��ل��م��ون ���ض��د ال��ي��ه��ود
وامل�سيحيني ب�سبب ال�صهاينة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال نن�سى ق�ص�ص كل من م�صر ودول
املغرب العربي ،و�سوريا ولبنان والعراق ،و�إيران و�أفغان�ستان و�إيران واخلليج العربي،
فغالبها مت�شابهة ومتزامنة ،متهد لأحداث � 11سبتمرب وتب�شر بها ،لكن املقام ال ي�سع
ل�سرد تلك اجلروح وتفا�صيلها.
م��ن��ذ ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن ت�����س�� ّي��دت �أم��ري��ك��ا ال��ع��امل وح�� ّل��ت حم��ل ب��ري��ط��ان��ي��ا – عن
طريق غاراتها ،من تهجري الأفارقة �إىل حرب فيتنام وقنبلة هريو�شيما والتدخل
يف ���ش���ؤون ال���دول الأخ���رى ب��ه��دف امل�����س��اع��دة ون�شر ح��ق��وق الإن�����س��ان والدميقراطية
وحماربة الإرهاب وجماعات التطرف بالتفاو�ض ،ومدت ا�ستثمارها ب�شركات متعددة
اجلن�سيات وعابرة للقارات لإح��داث التنمية وفر�ض الديون .وقد تفوقت يف املجال
االقت�صادي التكنولوجي ،و�أ�صبحت ت�صدرها للعامل كرائدة ومنها بد�أ نظام عوملتها
الثقافية لفر�ض تفوقها على كل �شيء ،وبد�أت مبقارعة رو�سيا بحرب باردة ،وكانت
مناف�سة �سيا�سية يف ال�سيطرة على دول ما وراء النهر.
كانت �أفغان�ستان هي املحور الأ�سا�سي لأحداث � 11سبتمرب  ،2001حيث ن�شطت
فيها احلركات الإ�سالمية �ضد اال�ستعمار ال�سوفييتي ،وبعدها الهيمنة الأمريكية،
فظهر فيها تنظيم القاعدة يف طالبان ،ومت ممار�سة العنف فيها با�سم الدين على
اخلارج والداخل للأ�سف .ف�أ�صبحت تنبذ املدنية واحلداثة الغربية وتطبق احلدود
على كل من متثلها .وبح�سب م�صادر �أمريكا للحدث ُ�ضرب ب��رج التجارة العاملي،
ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بطائرة .نتج عن ذلك  2973قتيالو24
م��ف��ق��ودا ،وب��ع��ده��ا ات��خ��ذت �أم��ري��ك��ا اجت��اه ال��رد ب��ال��ع��دوان على �أفغان�ستان ،وت�شريع
دخول قواتها للعراق بهدف حماربة الإرهاب .ومن تلك احلادثة �ض ّج العامل الغربي
بالتحري عن الفكر الإ�سالمي و�إ�صدار الأحكام ب�أنه �أ�سا�س الإرهاب ،وبد�أت الرقابة
ال�شديدة على احل���دود وامل��ط��ارات ،ومت اعتقال الكثري م��ن النا�شطني ال�سيا�سيني
الإ���س�لام��ي�ين امل��دن��ي�ين وامل�شتبه بهم ���س��واء ك��ان لهم �صلة �أم لي�س لهم �صلة ،ومت
تعذيبهم يف �سجن غوانتنامو و�أب��و غريب .مت الت�ضييق على حريات املدنيني من
امل�سلمني يف �أمريكا ،من نواحي متعدده ون�شط الأع�لام يف ت�شوية �صورة الأ�سالم
امل�ساجد و�إذا جئنا للمفكرين ،يذكر الباحث عبد اهلل ال�سيد ول��د �أب��اه �أن اخلطاب
الغربي حول الإ�سالم انق�سم الجتاهني:
�أو ًال:النموذج اال�سرتاتيجي:
تركز على خارطة العامل بعد � 11سبتمرب ،وقد توزعت يف ثالثة حتليالت:
اعتبار احلدث بداية مدة جديدة ،وهي �صرخة ال��دول النامية يف وجه الهيمنة
الغربية بالعنف الأعمى والإرهاب املنفلت من كل قيد.
ت�صور �أنها خطة خمابراتية مدبرة بخلق عدو «الإره��اب الإ�سالمي» للتدخل يف
�ش�ؤون الدول الأخرى ،والولوج لها ع�سكريا.
�إبطال فكرة الدولة الأح��ادي��ة املهيمنة ،و�إبطال مفهوم احل��رب التقليدية التي

تركز على العنف الع�سكري -با�ستخدام �أ�ساليب �أخ��رى للحرب مبقدمات �سيا�سية
واقت�صادية وثقافية متهد ل��ذل��ك .ومنها ظهرت نظرية «احل��رب ال��ع��ادل��ة» ،والتي
تربر الإرهاب على �أنه ردة فعل ،والتدخل الع�سكري لأمريكا عدل ،وانت�صار حلقوق
�ضحاياها.
وبرزت يف هذا النموذج مقولة نهاية التاريخ لفوكوياما بالتحدي املهزوم ،ومقولة
�صراع احل�ضارات لهنتنجتون باخل�صم املنظور ،ومقولة الع�صر الو�سيط اجلديد
لآالن مينيك الذي و�ضح العامل العرقي والإثني يف ال�صراعات الدولية وما يخلقه
من فتنة و�شقاق .لن ن�ستعر�ض تلك النظريات يف مقالنا ولكن �سرنكز على العامل
اجليو�سيا�سي للحدث الذي �أثر على العامل �سيا�سيا واقت�صاديا حيث حتوّل اخلطاب
الغربي يف اجتاهني:
مفهوم احلرب اال�ستباقية «الإجها�ضية» الذي متت �صياغته يف  2002يف خطاب
االحت�����اد ،ح��ي��ث حت�� ّول��ت ال��ب��ل��دان الإ���س�لام��ي��ة �إىل خ��ط��ر دويل الب���د م��ن حم��ارب��ت��ه
وت�ضمينها يف الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة احل��رب��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ،وذل���ك بت�صدير من��ط احل��ي��اة
الأمريكية والتدخل يف ال�سيا�سيات الأخرى ب�أ�سماء التعددية الثقافية والدميقراطية
واللبريالية والإ�صالح الديني واالجتماعي وحقوق الإن�سان.
ت�����ص�� ّدع ال��ع��امل �إىل ث�لاث��ة �أق��ط��اب بح�سب مواقفها م��ن امل��ل��ف الإ���س�لام��ي ،وهي
ت�ت�راوح ب�ين التوجه للتو�سع ال��ر�أ���س��م��ايل يف �إط���ار العوملة (�أم��ري��ك��ا) ،واجت���اه ثقايف
يحاول التطبيع مع امل�سلمني لأه��داف��ه (رو�سيا) ،واجت��اه �سيا�سي يف حماولة �إع��ادة
الهيمنة الع�سكرية (�أوروبا).
ثانيا :النموذج الثقايف
يرتكز اخلطاب على نظرية «�صدام احل�ضارات» لهنتغتون ،ونظريته ال تختلف
ع��ن من��اذج الفكر ال�سيا�سي الأخ���رى يف حتليل ال��ن��ظ��ام ال���دويل اجل��دي��د .واجل��دي��ر
بالذكر �أن��ه �أ ّك��د عدة م��رات �أن ظاهرة الإره��اب مهما بلغ �أوج��ه� ،إال �أن��ه لي�س عمال
ح�ضاريا و�إن كانت خلفياته دينية وثقافية – فهي ال تعرب عن موقف قيمي .وما
ح��دث �أن ال�سا�سة والإع�لام��ي�ين وامل�����س���ؤول�ين �أخ��ذوه��ا حجة وجعلوا منها براديغم
�شائعا لتف�سري تلك الأح��داث .ولو الحظنا من تبنى هذا املنظور ،ف�سيظهر لنا �أنها
املجموعات الأ�صولية يف العامل الإ�سالمي ،والتيار اليهودي املتطرف ،والإحيانية
الإجنيلية يف �أمريكا واليمني الراديكايل يف �أوروب��ا .ما يجمع بني تلك التيارات هو
التع�صب واالنغالق و�أن لها م�شروع �سيا�سي مل ينجح.
ويف عهد بو�ش جنحت تلك التنظيمات املت�شددة يف ال�سيطرة على مراكز القرار
يف �أمريكا واخرتاقها؛ فوجهت ال�سيا�سات نحو رب��ط �أح��داث � 11سبتمرب بالثقافة
الإ�سالمية .و�سيطرت على اخلطاب الإعالمي.
�أمثلة:
« �إن الهجمات ال��ت��ي تعر�ضت لها وا�شنطن ون��ي��وي��ورك ح��رب حقيقية منظمة
�ضد منط احلياة الأمريكية ونظام احلرية القائم عليه» هرني ك�سنجر – �صحيفة
وا�شنطن بو�ست 2001/9/13-
«�إن الغرب كله مهدد عرب رم��وز احلداثة الأمريكية الأك�ثر تقدما» – �صحيفة
الربليكا الإيطالية.
�أفا�ضت ال�صحيفة الرو�سية يف ا�ستعادة نظرية هنتجتون والتجريح بكلمات نابية
وهي بحد قولها «ال�صراع املتجذر العميق يف القيم الإ�سالمية والنموذج امل�سيحي
الغربي».
ه���ذا غ�ي�ر امل����ؤل���ف���ات ال��ف��ج��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ن�����ش��ر يف ه���ذا امل���ج���ال ،وال ي�����س��ع امل��ق��ام
ال�ستطرادها ،ولكن ميكن ت�صنيف الأدبيات يف هذا املجال الجتاهني:
االجتاه اال�ست�شراقي التقليدي :عرف الغرب مدة انتعا�شة جديدة لهذا املجال،
وقد عاد امل�ست�شرق برنارد لوي�س بقوة للأ�ضواء و�شرح �أزمة االنف�صام بني الإ�سالم
واحل�ضارة احلديثة ،ويرجع «�إرهابها» �إىل عدم ا�ستكمال م�شروع النه�ضة الإ�سالمية،

وم�شاكل يف الت�أويل يف العالقة بني الدين والدولة.
االجتاه النقدي :ي�صور املواقف مبفاهيم علمية حتلل جتارب الديانات ال�سماوية
وت�ؤهلها للحداثة ،ومن �أبرز ك ّتاب هذا االجتاه حممد �أركون وجوزيف مايال اللذان
ي��رج��ع��ان �أزم���ة امل�سلمني وال��غ��رب �إىل ت���أخ��ر امل�سلمني يف تطبيق امل��ن��اه��ج النقدية:
الأنرثبولوجية ،والل�سانيات يف درا�سة الن�صو�ص ،فت�سود النزعات الن�ضالية والعنف.
تعقيب:
الق�ضية كخطاب غربي نحو الإ���س�لام مت�شعبة ج��دا ،ولها �إره��ا���ص��ات تاريخية
وتراكمات �صنعت تلك الأحداث ،فال ميكن �أن نحلل املو�ضوع ونرجعه لقطب واحد
مهيمن «الغرب» مع �أن��ه �أح��د الأ�سباب ،فالرتبة يف البالد الإ�سالمية كانت خ�صبة
لذلك ،وال�سيما بعد تراجع االجتهاد الإ�سالمي  -مما �أدى �إىل ان�سحابه من الواقع
�شاء امل�سلمون �أم �أبوا.
ف��الأ���ص��ول��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة ح���ددت م��ن��اه��ج ال��ف��ك��ر الإ���س�لام��ي لتق�صره ع��ل��ى ال��وع��ظ
والتلقني ،والتحمي�س العاطفي للجهاد دون تطويع ه��ذا املفهوم ملعطيات احلياة
الواقعية ،فما زالت تعني االقتتال يف ع�صر حتددت فيه �أ�ساليب احلماية بالقانون
ونظام الدولة بدال من القبيلة والع�شرية ،فاختلط على امل�سلمني املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل ،فلم ُت��ط��وَع مفاهيم اجل��ه��اد مبعنى امل�شاركة يف املجتمع باتخاذ القرار
واملبادرة يف الأعمال اخلريية وامل�ساهمة يف املجتمع املدين وتعزيز الكفاءة يف العمل.
ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ع��ن��ف ال�لام��رئ��ي ال���ذي ت��ظ��ه��ر ع�لام��ات��ه يف ال����دول الإ���س�لام��ي��ة بعدم
تطبيقها حقوق الإن�سان �إال �إن �أتى �ضغط دويل لتطبيقها عنوة ،فتتحالف ال�سيا�سة
مع الدين لتتخذ موقفا �ضد «حقوق الإن�سان» كونها قيما غربية ،لتربر عنفها على
اجلماهري ،فت�صبح العلمانية اختيار النخب ،وال�سلفية اختيار اجلماهري.
تلك ال�ترب��ة الثقافية الرنج�سية وغ�ير النا�ضجة يف دفاعاتها �ضد اال�ستعمار
الغربي وحتايالته �أدت �إىل ظهور �أحداث � 11سبتمرب .وبها ا�ستغلت القوى الغربية
للتكري�س يف �شعبها �أن الدول الإ�سالمية �إرهابية وت�ستهدف حياتهم .مل تفرق بني
املقاومة والعدوان� ،أو العنف املحرر والعنف القاهر .فهي يجوز لها �أن تكيل مبكيالني
ب��ط��رد �شعب امل��اي��ا م��ن �أم��ري��ك��ا وا�ستغالل ق��ارة �أفريقيا وتهجري �سكانها وتن�شيط
جتارة الرقيق ،ومن ثم ت�أتينا ب�شعارات الإن�سانية ،وحقوق الأف��راد متنا�سية حقوق
املجتمعات باحلرية وتقرير م�صريها� .إن التمركز حول الذات الذي خلقه التاريخ
الغربي واحلمالت اال�ستعمارية وخطاب التح�ضر �أدى �إىل تقرير املكانات الدولية
وتق�سيم العامل �إىل متخلف ومتح�ضر ،ودرجات بعامل �أول وثاين وثالث.
واخلال�صة من �أ�صل ال�صراعات هو �صراع «ثروات» قائمة على الطمع يف املوارد
�أي��ا ك��ان��ت ،ف��م��اذا يريد ال��غ��رب م��ن الهند �سوى ث��روات��ه��ا وطاقتها الب�شرية؟ وم��اذا
ي��ري��دون م��ن ال�����س��ودان وامل��غ��رب العربي ���س��وى مناجمها ال��زراع��ي��ة؟ وم���اذا ي��ري��دون
من �أفريقيا وامل��اي��ا �سوى ذهبها؟ وم��اذا ي��ري��دون من �أفغان�ستان وباك�ستان و�إي��ران
�سوى بيئتها النووية اخل�صبة؟ �أما ال�صراعات الدينية والثقافية ما هي �إال �أ�شكال
وو�سائل تتج�سد فيها تلك ال�صراعات لتحقيق الأه���داف .ومنها مت خ��داع ال�شعب
الغربي الب�سيط و�أدجلته بهذا ال�صراع؛ ليتم تر�سيخه كنوع من الع�صبية وبالتايل
ينعك�س على متا�سك �أفراده وت�ضامنه مع ال�سيا�سة ،فتم بث ذلك عن طريق الإعالم
وال�سينما ،وم��ا زال���ت ه��ذه احل��ادث��ة ت���ؤث��ر يف ال����ر�أي ال��ع��ام الأم�يرك��ي �إىل ال��ي��وم يف
انتخابات الأح��زاب ال�سيا�سية ،وم��ازال احل��زب اجلمهوري املحافظ ال��ذي كان بو�ش
االبن ع�ضوا فيها يو�صم بهذه احلادثة مما �أدى �إىل عدم انتخابه ملرة �أخ��رى وفوز
احل��زب الدميقراطي ب���أوب��ام��ا .ويف ه��ذه الأي���ام ت�سود هوليوود ب���أف�لام ت�برر موقف
�أمريكا بعد � 11سبتمرب م��ن ال��ع��دوان على ال��ع��راق و�أفغان�ستان ،خ�لال �شهرين مت
ع��ر���ض �أف��ل�ام Camp X-rayو  Boys of Abu GharibوAmerican
 ،Sniperوذلك لأنها مدة االنتخابات.
ibtehaj.i9@gmail.com

