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الواليات املتحدة والتيارات األصولية يف رشق آسيا
نا�صر احلارثي

ُيحاول ٌّ
كل من كري�ستوفر بوند ولوي�س �ساميونز ،يف مقالهما املعنون بـ«اجلبهة املن�سية :ك�سب قلوب وعقول امل�سلمني يف جنوب �شرق �آ�سيا» ،واملن�شور مبجلة
«الت�سامح»ُ ،مناق�ش َة طرق ك�سب الواليات املتحدة لقلوب وعقول امل�سلمني يف جنوب �شرق �آ�سيا ،من خالل ا�ستقراء الو�ضع ال�سيا�سي والتنموي يف �شرق �آ�سيا،
وربطها بال�سيا�سات الأمريكية؛ وذلك من �أجل و�ضع �أف�ضل الت�ص ُّورات التي ُت�ساعد الواليات املتحدة الأمريكية �أثناء فرتة �أوباما يف ك�سب منطقة �آ�سيان
«جنوب �شرق �آ�سيا» ،قبل �أن تتحول �إىل منطقة م�ضطربة وغري م�ستقرة �سيا�سيا.
وت �ط��رق امل �ق��ال يف ب��داي�ت��ه �إىل احل��دي��ث ع��ن زي� ��ارة �أوب��ام��ا
لإندوني�سيا ،و�أن�ه��ا تتجاوز ح��دود ذك��ري��ات الطفولة اخلا�صة
به �إىل حماولة �إع��ادة ر�سم ال�سيا�سة الأمريكية ملنطقة �شرق
�آ� �س �ي��ا ،م��و��ض�ح��ا ب� ��أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة مل ت�ل�ت�ف��ت �إىل ه��ذه
املنطقة ل�سنوات طويلة منذ ح��رب فيتنام عندما مت �إج�لاء
الرعايا الأمريكيني و�إدارتهم وبع�ض الفيتناميني من �سايغون
عا�صمة فيتنام .وهنا؛ جند النظرة الوا�ضحة يف قراءة الكاتب
لل�سيا�سة الأمريكية كونها حتمل �شعار احلرية والنه�ضة جتاه
ال�ع��امل ،وه��ذا م��ا عك�سته لغة امل�ق��ال يف العديد م��ن النقاط؛
فهو ي��رى �أ َّن ال��والي��ات املتحدة ه��ي الطبيب امل ��داوي لأزم��ات
العامل ،ولكنه قد يخطئ يف الت�شخي�ص وال ي�ستطيع حل كل
الأزم ��ات يف ال�ع��امل فين�سحب م��ع نف�سه عندما يف�شل ويتجه
حلل �أزمة جديدة وي�ستمر يف ر�سالته ،فمن بعد حرب فيتنام
مل تلتفت ال��والي��ات املتحدة جل�ن��وب ��ش��رق �آ�سيا حتى ظهرت
وتوغلت احل��رك��ات الأ�صولية يف ه��ذا النطاق اجل�غ��رايف ،و�أم��ا
حول �سبب انت�شار احلركات الأ�صولية يف جنوب �شرقي �آ�سيا
وبالأخ�ص �إندوني�سيا ،فهي ترجع لعدة حم��اور؛ هي :انت�شار
الفقر واجلهل ،وكذلك عدم �إنهاء الواليات املتحدة الأمريكية
خطتها الإ�صالحية ب�شكل كامل ،حيث �إ َّن ال�سيا�سة الأمريكية
تعمل ع�ل��ى ع�ل�اج اخل�ل��ل ب�شكل مبا�شر م��ن خ�ل�ال ا�ستخدام
النهج الع�سكري ،وهذه طريقة غري جمدية بر�أي كاتبي املقال،
ب��ل يجب م�ساعدة �أب �ن��اء املنطقة وت��دري�ب�ه��م وت�أهيلهم حتى
ي�ستطيعوا جتاوز الأزمات التي يعي�شونها.
وك��ذل��ك رك��ز امل�ق��ال ح��ول لفتة تاريخية م�ث�يرة لالهتمام،
وهي �أ َّن دول جنوب �شرق �آ�سيا �إندوني�سيا وماليزيا والفيلبني
و�سنغافورة وتايالند ت�ضم ربع مليار م�سلم؛ منهم 220 :مليون
م�سلم يف �إن��دون�ي���س�ي��ا ،وك��ان��ت ه��ذه ال ��دول بعيدة ع��ن ال�شرق
الأو�سط والدول العربية امل�سلمة ،فظهر يف دولها منط خمتلف
من امل�سلمني يف جنوب �شرق �آ�سيا ،ولكن مع م��رور ال�سنوات
وانت�شار و�سائل الإع�لام ووج��ود مناطق يف �شرق �آ�سيا يتف�شى
فيها الفقر واجلهل انت�شر من��وذج الإ�سالم الراديكايل قادما
من ال�شرق الأو��س��ط ،و�أم��ا �سبب تقبلهم للنموذج الراديكايل
للإ�سالم والذي �أدى �إىل تبدل �سلوكيات وعادات عدد كبري من
امل�سلمني يف �شرق �آ�سيا؛ فهو �أ َّن مُ�سلمي �شرق �آ�سيا ي��رون �أ َّن

العرب �أك�ثر عُمقا وفهما للإ�سالم ،فظهرت حركات تطالب
بتطبيق ال�شريعة ،و�أ�صبح امل�سلمون يف �شرق �آ�سيا يطالبون
بتطبيق ال�شريعة ،بينما ك��ان��وا �سابقا بعيدين ج��دا ع��ن هذه
الأف �ك��ار ،وك��ان ع��دد كبري منهم ال ي�صلي وي�شربون اخلمور،
وال ي�ل�ت�ف�ت��ون للق�ضايا ال��دي�ن�ي��ة وال االخ �ت�ل�اف يف ال��دي��ان��ة،
واحلجاب تلب�سه الن�ساء على الأغلب ولكن ب��دون نقاب ،ومع
امتداد احلركة الوهابية الأ�صولية وم��ا �صاحبته من �أم��وال
�ضخمة لبناء امل�ساجد وامل��راك��ز الإ�سالمية ،ظهر رج��ال دين
مت�شددون و�ضباط حمليون يف املقاطعات الإندوني�سية الأكرث
فقرا و�إهماال ،وذلك من �أجل تطبيق ال�شريعة� ،ضاربني ب�أُ�س�س
احلياة املدنية عر�ض احلائط ،كما �أ َّنهم طالبوا الن�ساء بارتداء
احل�ج��اب وف��ر��ض��وا  %2.5ن�سبة م��ن �أم��وال�ه��م ك��زك��اة للفقراء،
�أم��ا الأطفال فعليهم �أن يجيدوا ق��راءة القر�آن بالعربية قبل
دخ ��ول امل��در��س��ة يف ��س��ن ال���س��اب�ع��ة� ،إ َّن م�ستنقعات الإره� ��اب يف
جنوب �شرق �آ�سيا ال ميكن جتفيفها من خالل القوى الأمنية
التي حت��اول قمع الإره��اب بقوة ال�سالح ،بل من خالل بيئات
تنموية نه�ضوية جاذبة لطبقات املجتمع الفقرية �إليها؛ حيث
�إ َّن الكاتب يطالب ال�سيا�سة الأمريكية بتجاوز لغة الأ�سلحة
ال�ب��ال���س�ت�ي��ة م ��ن �أج ��ل ق�م��ع الإره� � ��اب �إىل ل�غ��ة ب �ن��اء امل ��دار� ��س
وامل�صانع ،وه��ذا ما قاله �أي�ضا وزي��ر الدفاع الإندوني�سي قبل
انتخاب �أوب��ام��ا حاكما للواليات املتحدة�« :إ َّن ما يحتاج �إليه
فتيان جنوب �شرق �آ�سيا هو توفري فر�ص العمل» ،ويعتقد وزير
الدفاع الإندوني�سي �أن ال��والي��ات املتحدة كانت غري م�ستعدة
ملثل هذه احللول طويلة املدى.
ويف الإطار ذاته ،ذكرتْ درا�سة �سنغافورية �أ َّن القيام ب�سجن
قياديي احلركات املتطرفة غري جم��دٍ ؛ لأن��ه يتيح لهم املجال
يف ن���ش��ر �أف �ك��اره��م داخ ��ل ال���س�ج��ن ،و�إمن ��ا احل ��ل يف مراقبتهم
وت���ض�ي�ي��ق اخل �ن��اق ع�ل�ي�ه��م .ويف ال���س�ي��اق ذات� ��ه� ،إذا م��ا ت��أم�ل�ن��ا
احل��رك��ات اجل �ه��ادي��ة جن��د �أن �ه��ا تعتقد ب��أن�ه��ا ت�خ��و���ض ح��روب��ا
ع��ادل��ة لإح�ي��اء فتيل الإ��س�لام و�أن ال�ع��دو الأب ��رز للإ�سالم هو
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ،ول�ق��د ��س��اع��دت �سيا�سات بو�ش
االبن على تعميق هذه الفكرة ،وه�ؤالء ال�شباب الذين ينجرون
وراء هذا اخلطاب اجلهادي يكون الدافع عادة اجلهل والفقر
وغياب فر�ص العمل وي�سميهم رئي�س وزراء �سنغافورة الأ�سبق

يل ك��وان يو « أ�ع��داء الأم��ل» ،كما �أ�شار املقال �إىل نقطة مهمة
ْ
اجتاهي يف و�سط الإعالم الأمريكي حول �سبب
حيث �إ َّن هناك
ان��دف��اع جمموعة كبرية من ال�شباب لالنخراط يف احلركات
اجلهادية ..االجتاه الأول :يرى �أنه ب�سبب احلقد الذي يتملكه
ال�شباب جت��اه ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وتغذيه احلركات
الأيديولوجية املتطرفة� .أم��ا االجت��اه الثاين ،فينفي ارتباط
الق�ضية ب�سبب النزعة الأيديولوجية عند ال�شباب ،بل يرى
�أ َّن ال�سبب ي�ع��ود �إىل ان �ع��دام ف��ر���ص احل�ي��اة املنا�سبة وتف�شي
الفقر واجلهل ،ولكن االجتاه الأول ينفي هذا الر�أي مو�ضحا
�أ َّن ال��ذي��ن �شاركوا يف عمليات احل ��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب هم
�أ�شخا�ص من الطبقة الو�سطى والغنية ،ولكن االجتاه الثاين
ير ُّد على هذا الر�أي مو�ضحا ب�أ َّن هناك فارقا بني قادة احلركات
اجل�ه��ادي��ة وب�ين �أتباعهم وال��ذي��ن ع��ادة الي�ع��رف��ون �إال القليل
عن الإ��س�لام ،وينت�شر بينهم الفقر واجل�ه��ل ،مما ي�ضطرهم
لالن�ضمام �إىل هذه احلركات ،فلو نظرنا �إىل �إندوني�سيا ف�إ َّنه
خلف تلك البنايات ال�شاهقة جمتمعات فقرية م�سحوقة تعاين
من انت�شار الفقر واجلهل واجلرمية؛ لذلك ف�إ َّن االنتماء لهذه
احلركات غري نابع من عقيدة مرتبطة بال�شباب.
و�أ�شار الكاتب �أي�ضا �إىل �أ َّن امليل �إىل التط ُّرف غري مُرتبط
فقط باحلركات الإ�سالمية ،فهناك نزاعات �إثنية موجودة يف
الفلبني وتايالند.
حاول املقال درا�سة واقع دول �شرق �آ�سيا من منظور ال�سيا�سة
الأمريكية ،كما حاول اقرتاح حلول من مُنطلق دور ال�سيا�سة
الأمريكية يف �إح�لال ال�سالم وحماربة كل مظاهر التطرف،
يعك�س نظرة ا�ستعالئية ينتهجه منظرو ال�سيا�سة
وهذا الأمر
ُ
الأمريكية جتاه دول العامل الثالث ،حيث �إ َّنه مل يتحدث عن
ت�أثري احلرب الأمريكية يف فيتنام على نظرة �أبناء �شرق �آ�سيا
جت��اه �سيا�سات ال��والي��ات املتحدة ،ول�ك��نَّ امل�ق��ال ط��رح ا�ستقراء
ت��اري�خ�ي��ا ُم�ه� ًّم��ا ح ��ول ت �ط �وُّر احل ��رك ��ات الأ� �ص��ول �ي��ة يف ال�ب�لاد
و�أ�سبابها ،وما هي احلركات التي �ساعدتْ على منوها بعدما
كانت �شبه منعدمة ،وهو ما يُ�ضيف حموراً مهماً لدرا�سة ت�أثري
اخل�ط��اب��ات الدينية ال�ت��ي ت��دع��و لتطبيق ال�شريعة يف ال��دول
الإ��س�لام�ي��ة غ�ير ال�ع��رب�ي��ة �أو ح�ت��ى ال ��دول ال�ت��ي مت�ل��ك �أقلية
م�سلمة.
m056058@gmail.com

