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مقــــال

إ�سرتاتيجيات
ل
وا
واملوارد
ـــــــــــركاء
َّ
و�إع ��ادة تف�سري الن�صو�ص .واالخ�ت�لاف بني التقليديِّني املحافظني
والإ��ص�لاح� ِّي�ين �أن اجلميع ي��ؤم��ن بالكتاب وال�سُ َّنة والإج �م��اعَّ ،
لكن
التقليديِّني ال يرتكون م�ساحة وا�سعة لالجتهادـ فيما الإ�صالحيُّون
يفتحون جمال االجتهاد ليتنا�سب الإ�سالم مع قيم الع�صر (�ص.)32:
وتكمُن الإ�شكاليَّة هنا يف غياب احل ِّد الفا�صل بني الق�سمني ،واحل ِّد
الفا�صل ب�ين التقليديِّني املحافظني ،والأ��ص��ول� ِّي�ين الن�صو�صيني؛
وهذا ما �سيرت َّتب عليه بعد ذلك من �أ َّن �صانع ال�سِّ يا�سة الأمريكيَّة
�سي�ضع له �شخ�صيات معينة ت�ش ِّكل -بح�سب رغبته ه��و -التقليديّ
إ�صالحي .واخلطورة �أ َّن ذلك يرتبط بحياة املجتمع
املحافظ من ال
ّ
الإ�سالمي ذاته؛ فال�سِّ يا�سة الأمريكيَّة حتكمها التكتيكات وامل�صالح،
ف�لا يعنيها بعد ذل��ك م��ا �سيح�صل يف ه��ذا املجتمع بعد ذل��ك ،وك��ان
ينبغي املوازنة بني امل�صالح الأمريكيَّة من جهة ،وم�صالح ال�شعوب
التي ت�سعى -كما تقول -ملنحها حياة �أف�ضل وت�صدير قيم احلريَّة
والدميقراطيَّة وحقوق الإن�سان �إليها.
وت ��رى ال�ك��ات�ب��ة امل �ي��زة يف ال�ت�ق�ل�ي��د ِّي�ين �أ َّن �ه��م ي��رف���ض��ون ال�ع�ن��ف ،و�أ َّن
لهم ثقال مكافئا للأ�صوليني ،مييلون للتو�سط ،منفتحون حلوار
الأدي ��ان ،وميثلون �شرائح وا�سعة من املجتمع�� �( ،ص ،)71،72:ولكن
تكمُن �أوَّل �إ�شكالية يف �صعوبة التمييز بني التقليدي والأ��ص��ويل؛
فهم متقاربون يف القيم التي ي�ؤمنون بها ،كما �أ َّن هناك �ضغينة جتاه
الواليات املتحدة والغرب املعا�صر عموما ،فال ميكن الف�صل بينهما
�إال ا�ستخباريًّا ولي�س عرب الأجندات والأيديولوجيات والأفكار.
وتهاجم الكاتبة ق�ضية التغا�ضي ع��ن ت�س ُّرب الكثري م��ن املفاهيم
التقليدية من الثقافة الإ�سالميَّة �إىل الأمم املتحدة؛ مثل :م�صطلح
تدني�س املقدَّ�سات ،مبا يتجاوز القوانني العاملية حلقوق الإن�سان.
وتقول �إ َّن هذا التواط�ؤ ال ي�ستند �إىل �أيِّ قانون .ولكنها ُّ
تغ�ض الطرف
عن م�صطلحات ت�س َّربت �إىل الأمم املتحدة �أي�ضا ،كم�صطلح معاداة
ال�سامية التي ُت�ستعمل يف كثري من الأحيان مبا يتجاوز القوانني،
فيبدو التعامل املتناق�ض مع امل�شكالت نف�سها.
ال�شركاء
من خالل ما ِّ
تبي الكاتب ُة ،ف�إن احلداثيِّني والعلمانيِّني ،يبدو �أ َّنهما
اخليار الأقرب �إليها لت�شكيل الإ�سالم الدميقراطي املدين؛ �إذ يتطلع
احل��داث� ِّي��ون �إىل جمتمع يعرب �أف ��راده ع��ن تديُّنهم بالطريقة التي
تروقهم ،ويرغبون يف الف�ضيلة بوازع داخلي ولي�س بالإرغام و�إقامة
نظام يرتكز على العدل وامل�ساواة ،ويرى العلمانيّون �ضرورة ف�صل
الدين عن الدولة ،واملعتدلون منهم ي��رون التديُّن حرية �شخ�صية
مع عدم تعار�ضه مع حقوق الإن�سان� ،أم��ا املت�شدِّدون منهم ،فريون
حظره متاما.
وه��ي ح�ين ت��ؤك��د �أن ال�ت��د ُّي��ن ح��ري��ة �شخ�صية مب��ا يت�سق م��ع منهج
االعتدال ال��ذي ت��راه ،ف�إنها تقف مُنتقدة احلكومة الأمريكيَّة التي
مل متنع احلجاب يف احلياة العامة ،فتقول� :إن احلكومة الأمريكيَّة
داعمة للحجاب باعتباره �أمرا اختياريَّا قليل ال�ش�أن يف جمال امللب�س،ميكنها من التعبري عن ت�ساحمها دون كلفة تذكر ،ف�إ َّنها يف حقيقة
الأم ��ر تلتزم موقفا خ�ط�يرا دون وع��ي يف ق�ضيَّة حم��ور َّي��ة ورم��ز َّي��ة
مثرية للجدل .وهي بذلك ت�صطف �إىل جانب املتط ِّرفني يف �أق�صى
مي�ين الطيف ال�ف�ك��ري؛ م��ع الأ��ص��ول� ِّي�ين والتقليديِّني املحافظني،
يف م��واج�ه��ة التقليديِّني الإ��ص�لاح� ِّي�ين واحل��داث� ِّي�ين والعلمانيِّني-

(�ص� .)35:إ َّن هذا االعرتا�ض من ِقبَلها يجعلها ت�أخذ مبد�أ الفر�ض
ذاته الذي يتخذه الأ�صويل �أو التقليدي ،ويبقى االختالف يف املرجع
فقط� ،أما ال�سلوك فهو ذاته.
وهي �إذ ترى العلمانيِّني ب�أ َّنهم �شركاء حمتملون ،ت�شري �إىل وجود
�إ�شكاليَّة �أ َّن هناك ع��دا ًء من قبل بع�ض العلمانيِّني لأمريكا ب�سبب
الأيديولوجيَّات املختلفة من ي�ساريَّة وقوميَّات متباينة وبهيكليَّات
ت�ت��ز َّي��ن ب��ال��زخ��ارف ال��دمي�ق��راط� َّي��ة (� ��ص)64:؛ مب��ا يعني �أن�ه��ا تريد
علمانيَّة على الطريقة الأمريكيَّة ،وحت��ت الو�صاية ،دون �أن يكون
هناك �أي اعتبار للحريَّة �أو اخل��روج على اخل�ط��وط التي تر�سمها
الإدارة الأمريكيَّة للعامل.
الإ�سرتاتيج َّية املقرتحة
يف �إطار و�ضعها �إ�سرتاتيجيتها املقرتحة لإ�سالم مدين دميقراطي،
ُتو�صي ببناء قيادات حديثة ،وخلق زعامات ومثل لالحتذاء؛ لتكون
مدافعة عن احلقوق واحلريَّات بو�صفهم قادة �شجعان كما كان مع
ن ��وال ال���س�ع��داوي ،وك��ذل��ك ��ض� ّم احل��داث� ِّي�ين امل�سلمني �إىل فعاليَّات
التوعية ال�سيا�سيَّة ،وجعل الإ�سالم مكونا واحدا من مكونات الهوية.
ثم دعم املجتمع املدين يف العامل الإ�سالمي ،على وجه اخل�صو�ص يف
الأزمات وبني الالجئني ،وتطوير الإ�سالم الغربي ب�أ�شكاله املختلفة
�أم��ري�ك��ي و�أمل ��اين .م��ن جهة �أخ ��رى ،تو�صي با�ستمرار الهجوم على
الأ��ص��ول� ِّي�ين ع�بر ن��زع ال�شرعيَّة م��ن الأف ��راد واجل�م��اع��ات املرتبطة
بها ،وف�ضح �أعمال النفاق والال�أخالقية التي ترتبط بهم ،وف�ضح
املمار�سات ال�شخ�صيَّة له�ؤالء الأ�صوليِّني عرب ت�شجيع ال�صحفيني
على �إع ��داد ت�ق��اري��ر تك�شف ع��ادات�ه��م ال�شخ�صيَّة وف���س��اده��م و�إب ��راز
وح�شيتهم ،ونفاقهم وتناق�ضاتهم.
وعلى الرغم من �أ َّنها مل تتطرق �إىل حتويل �شعار �أمريكا يف الرتويج
للقيم الدميقراطيَّة ب�شكلها النموذجي� ،إال �أنها ُتو�صي بتعزيز قيم
احل��داث��ة وال��دمي�ق��راط� َّي��ة ال�غ��رب� َّي��ة ب�شكل ح��ا��س��م؛ م��ن خ�لال خلق
منوذج للإ�سالم املعتدل املزدهر الع�صري ،والرتويج له بدعم الدول

واجلهات واجلماعات ذات الر�ؤى املنا�سبة من جهة ،ونقد التقليديَّة
ع�بر ال��رب��ط بينها وب�ين التخلف ،وب�ين التقدم واحل��داث��ة .وكذلك
الرتكيز على التعليم والنا�شئة؛ بغية الت�أثري على اجليل اجلديد،
وت�شكيل وعيه ع�بر �إدم ��اج ر�سالة الإ��س�لام الدميقراطي يف املناهج
وو�سائل الإعالم.
ومن جهة �أخرىِّ ،
تبي �أ َّن هناك �أن�شطة ُمدَّدة لدعم الإ�سرتاتيجية؛
عرب :دعم احلداثيِّني والعلمانيِّني لن�شر وتوزيع �أعمالهم على نطاق
وا�سع ،وت�شجيعهم على الكتابة جلموع اجلماهري والنا�شئة ،و�إقحام
�آرائ �ه��م يف م �ق��ررات التعليم الإ��س�لام��ي ،ومنحهم م�ن�برا �إع�لام�ي��ا،
ومتكينهم م��ن مناف�سة الأ��ص��ول� ِّي�ين ع�بر ال�تروي��ج لأف�ك��اره��م فيما
يتعلق بالق�ضايا الأ�سا�سية .وعر�ض احلداثة بو�صفها البديل للن�شء
الإ�سالمي ال�ساخط كخيار بديل لهم ،وت�شجيع الربامج الثقافية
املدنية وامل�ؤ�س�سات.
كما �أ َّنها -وبدون م�سوِّغ وا�ضحُ -تو�صي بالرتكز على ق�ضية تي�سري
وت�شجيع الوعي بتاريخ وثقافة ما قبل الإ�سالم يف الإعالم واملناهج
الدرا�سية يف ال��دول ذات ال�صلة ،دون �أن ِّ
تو�ضح فائدته التنويرية،
��س��وى �أ َّن�ه��ا -ك�م��ا ي�ب��دو -ت��ري��د م��واج�ه��ة ال��دي�ن��ي ب��ال�لادي�ن��ي ،ولي�س
ق�ضية تهذيب الديني وجعله جزءا من احلياة احلديثة.
و ُتو ِْ�صي كذلك بدعم التقليديِّني �ضد الأ�صوليِّني؛ عرب ن�شر انتقادات
التقليديِّني للعنف والتط ُّرف ،وت�شجيع اخلالفات بني التقليديِّني
والأ�صوليِّني ،واحليلولة دون التحالف بينهما ،وت�شجيع التقارب بني
التقليديِّني واحلداثيِّني ،وكذلك التمييز بني قطاعات التقليديِّني،
وت�شجيع التيارات التقليديَّة الأق��رب �إىل احلداثة ،وكذلك ت�شجيع
تقبُّل ال�صوفيَّة وزي��ادة �شعبيتها .لكنها ال ِّ
تبي �أ َّن ال�صوفيَّة �أن��واع
خمتلفة ،و�أ َّنها �سيطرت ب�صورة �أو ب�أخرى على الوعي الب�شري الذي
قد يبني �أتباعا �أكرث مما يبني حرية ،و�أ َّن احلال هنا يبدو تكتيكيا
مل�صلحة �أم��ري�ك��ا ،ولي�س ل�صنع وع��ي حقيقي يف ال�ع��امل الإ�سالمي.
ومن تو�صياتها �أي�ضا :الدعم االنتقائي لبع�ض العلمانيِّني؛ بحيث
يبدو الأمر هنا �صنع رموز َت ِديْن بالوالء للمنتج ال�سيا�سي الأمريكي،
ولي�س لو�ضع تنوير حقيقي قادر على اخلروج من ربق الهيمنة ب�أي
متظهر كان.
و�أخ�ي�راُ ..يكن القول ب ��أ َّن الكتاب بحاجة لبحث م�ؤ�سَّ �سي مقابل،
ي�صدر عن امل�ؤ�سَّ �سات يف العامل الإ�سالمي ،يُقدِّم الإ�سالم ب�صورته
احلديثة املتوائمة مع الع�صر ،ومن داخل العامل الإ�سالمي وحاجة
املجتمع ف�ي��ه ،ول�ي����س ك�م��ا ت��ري��د امل��ؤ���سَّ ���س��ات ال�سِّ يا�سيَّة والع�سكريَّة
الأمريكيَّة.
--------------------------- الكتاب- :الإ�سالم الدميقراطي املدين ..ال�شركاء واملواردوالإ�سرتاتيج َّيات.-
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الإ�سالم الدميقراطي املدين ..ال�شـــ

ال�سيا�سة الأمريك َّية ب َو ْ�صفه تقرير ًا �صادر ًا عن م� َّؤ�س�سة «راند» الأمريك َّية -الذراع البحثية �شبه الر�سمية
ُ
كتاب «الإ�سالم الدميقراطي املدين» َّ
موجه �إىل �صانع ِّ
ٌ
واحدة من �أكرب باحثي م� َّؤ�س�سة «راند» الأمريك َّية ،من�ساو َّية الأ�صل ،وحا�صلة
للإدارة الأمريك َّية والبنتاجون بوجه خا�ص -وامل�ؤ ِّلفة هي الباحثة �شرييل بينارد،
على درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�س َّية من اجلامعة الأمريك َّية يف بريوت ،زوجة الدبلوما�سي زملاي خليل زاد ،الأفغاين الأ�صل ،والذي عمل �سفريا للواليات
املتحدة الأمريك َّية يف ٍّ
يهم يف البداية �صانع القرار الأمريكي الباحث عن
كل من �أفغان�ستان والعراق .وما دام هذا الكتاب ذا طابع ر�سمي �أ�شبه بالتقرير ،ف�إنه ُّ
�أدوات ت�ساعده على و�ضع �إ�سرتاتيج َّيات معينة للتعامل مع العامل الإ�سالمي بكل تناق�ضاته و�صراعاته ،التي ت�شكل حا�ضره وم�ستقبله.
ول�ك��ن م��ا دام ق��د ظ�ه��ر ال�ك�ت��اب �إىل ال �ق��ارئ ال�ع��رب��ي ،ف��إن��ه مُطالب
بفح�ص حم �ت��واه ،واالط �ل�اع ع�ل��ى تفا�صيل ال�ب�ي��ان��ات ال� ��واردة فيه،
ُّ
وتبي املعطيات واملقرتحات واملعاجلات ،ومن ث َّم حماولة فهم ذلك،
وت��و��ض�ي��ح م��ا ُي�ك��ن ل��ه �أن ي ��دور يف ك��وال�ي����س ال�سيا�سة الأم��ري�ك� َّي��ة،
واتخاذ القرار املنا�سب من قبل م�ؤ�س�سات البحث العلمي ،وامل�ؤ�س�سات
الثقافيَّة والفكريَّة العربيَّة والإ�سالميَّة .ف��إذا كان من ح ِّق الإدارة
الأمريكيَّة وم�ؤ�س�ساتها البحثيَّة �أن حتدِّد مالمح �شريكها الإ�سالمي
املالئم ،ف�إن على امل�ؤ�س�سات الثقافيَّة الإ�سالميَّة �أن حتدِّد ما يُالئم
�شعوبها؛ كونها الأقرب �إىل روح اهتماماتهم و�إدراك م�شكالتهم.
ي�ب�ت� ُ
�دئ ال �ك �ت��ابُ بت�صنيف امل���س�ل�م�ين �إىل �أرب �ع ��ة �أ� �ص �ن��اف م��ن حيث
ر�ؤيتهم للق�ضايا املركزيَّة املت�ش ِّكلة يف الفكر الإ�سالمي؛ فال�صنف
الأول الأ�صوليُّون الراف�ضون لقيم الدميقراطيَّة والثقافة الغربيَّة
املعا�صرة ،ويبحثون عن �سلطة ملتزمة بتطبيق ر�ؤيتهم لل�شريعة،
وهم تياران� :أ�صوليُّون ن�صو�صيُّون متج ِّذرون يف امل�ؤ�س�سات الدينيَّة
ك�م��ا يف �إي� ��ران وال���س�ع��ودي��ة .و�أ� �ص��ول � ُّي��ون م�ت�ط��رف��ون �أق � ُّ�ل اهتماما
بالداللة احلرفيَّة لن�صو�ص الإ�سالم ويتعاملون بانتقائية ،ويبيحون
لأنف�سهم حريات �أكرب ،ومنوذجهم« :القاعدة» ،و«طالبان» ،و«حزب
التحرير».
�أمَّا ال�صنف الثاين ،فهم التقليديِّون الذين -كما تقول -ينق�سمون
�إىل :حمافظني على التطبيق ا َ
حل� ْر ِف لل�شريعة وت�شجيع م�ؤ�سَّ �سات
ال ��دول ��ة ع �ل �ي �ه��ا ،وي �ه �ت � ُّم��ون ب��ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ن �ف��وذه��م
وت�أثريهم ،ولكن ال ي�ؤيِّدون َ
العنف .و�إ�صالحيِّني يقبلون فكرة عدم
التطبيق ا َ
حل ْر ِف للإ�سالم ،وهم م�ستع ُّدون ملحاولة الإ�صالح و�إعادة
تف�سري الن�صو�ص.
ال�صنف الثالث :احلداثيِّون الذين ي�سعون لإحداث تغيريات جوهريَّة
يف الفهم والتطبيق للإ�سالم ،وي�ؤمنون بتاريخانيَّة الإ�سالم ،وبوجود
جوهر للإ�سالم ،وبقاء ذلك اجلوهر يف مقابل تغيري ال�شكل.
ال�صنف الرابع :العلمانيون الذين يرون الدين �أم ًرا �شخ�صيَّا يجب
ف�صله عن ال�سِّ يا�سة ومنع تعدي �أحدهما على الآخر.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن الباحثة ت�ع�ترف ب ��أ َّن ه�ن��اك ت��داخ�لا ب�ين هذه
الت�صنيفات� ،إال �أ َّن الت�صنيف -بحد ذاته -م�شوبٌ بالق�صور ،ناهيك
ع��ن �أن امل�ع��اي�ير ال�ت��ي ي�ت��م ب�ه��ا غ�ير من�ضبطة؛ وه��و م��ا يجعل من
النتائج املرتتبة عليه عُر�ضة للت�سا�ؤل واالعرتا�ض ،ومن ث َّم ف�إن �آلية
التعامل مع نتائجها� ،ستكون عُر�ضة للوقوع يف �أخطاء تنعك�س �سلبا
على م�ستوى ال�سِّ يا�سة الأمريكيَّة وعلى م�ستوى العامل الإ�سالمي.
فيبدو الفرز الوا�ضح على ق�سمني :الق�سم الأول الذي ترى الباحثة
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�أن��ه ميثل الإ��س�لام الدميقراطي -م��ن وجهة نظرها( -احلداثيِّون
وال�ع�ل�م��ان� ّي��ون) ،والآخ ��ر املتمثل يف التقليديِّني والأ��ص��ول� ِّي�ين ،وهو
الطرف الذي ينبغي التعامل معه بحذر �أو حزم ،وهكذا يبدو الفرز
وا�ضحا على طرفني :مع و�ضد.
تق�سيم الكتاب
ينق�س ُم الكتابُ �إىل �أربعة �أق�سام رئي�سة ،وهي ثالثة ف�صول ومالحق؛
ْ
حاولت الباحثة و َْ�ضع حتييد للق�ضايا املركزيَّة
ففي الف�صل الأول
يف العامل الإ�سالمي واملواقف العقديَّة �إزاءها؛ من خالل ا�ستعرا�ض
�آراء ت �ل��ك الأ� �ص �ن ��اف الأرب� �ع ��ة مب ��ا حت�م�ل��ه م ��ن ت �ب��اي��ن واخ �ت�ل�اف
و��ص��راع .والف�صل ال�ث��اين تبحث فيه ع��ن اخل�ي��ارات املتاحة لإيجاد
��ش��ري��ك مُ�لائ��م ل�ل�إ��س�لام ال��دمي�ق��راط��ي امل ��دين؛ م��ن خ�لال البحث
يف الت�صنيفات امل��ذك��ورة .والف�صل الثالث ت�ضع فيه �إ�سرتاتيجية
مقرتحة ل�صانع ال�سيا�سة الأمريكيَّة تبني فيها كيفية التعامل مع
كل الأ�صناف امل��ذك��ورة؛ �إ َّم��ا باملواجهة �أو املراوغة �أو الدعم؛ بحيث
ت�صل يف الأخ�ي�ر �إىل ن�سخة حديثة م��ن الإ� �س�لام تتما�شى م��ع قيم
الع�صر ،بح�سب تعبريها.
وق ��د ��ض� َّم�ن��ت ال�ف���ص��ل الأول ج ��دوال ��ش�ب��ه تف�صيلي حت��ت ع �ن��وان:
الق�ضايا املحوريَّة واملواقف العقديَّة �إزاءها ،وت�ضمَّن الق�ضايا الآتية:
الدميقراطيَّة ،وحقوق الإن�سان ،واحلريَّات الفرديَّة ،وتعدد الزوجات،
واحل��دود اجلنائيَّة الإ�سالميَّة ،واحلجاب ،و�ضرب الزوجات ،وو�ضع
الأقليَّات ،والدولة الإ�سالميَّة ،وم�شاركة الن�ساء يف احلياة العامة،
واجلهاد ،وم�صادر الت�شريع .وكان املحور العمودي للجدول يت�ضمن
ر�ؤي��ة الفئات املختلفة العقديَّة من هذه الق�ضايا الإ�شكالية ،وهذه
الفئات ه��ي :الأ��ص��ول� ُّي��ون املتطرفون ،والأ��ص��ول� ُّي��ون الن�صو�صيُّون،
والتقليديِّون املحافظون ،والتقليديِّون الإ�صالحيُّون ،واحلداثيِّون،
والعلمانيُّون اجل��زئ� ُّي��ون ،والعلمانيُّون امل�ت�ط��رف��ون .و ُي�لاح��ظ على
هذا اجل��دول الأحكام العامة التي و َّزع��ت الأفكار على املحاور ،وهو
اخللل املرت ِّتب على الت�صنيف ال�سابق؛ فكما �أ َّن الأ�صوليَّة هي ٌ
�سلوك
ق��ائ� ٌم على معتقدات خمتلفة ،وك�م��ا ي�ك��ون امل�ت���ش� ِّد ُد دي�ن� َّي��ا �أ��ص��ول� َّي��ا،
فقد نرى الي�ساري �أو الليربايل مُت�شدِّدا يف �أ�صوليَّته �أي�ضا .فمثال
ق�ضيَّة احل�ج��اب التي ت�ستعر�ض االخ�ت�لاف��ات حولها ،ف ��إن اخل�لاف
يبدو �أكرث تعقيدا مما ُذكر ،وال يرتبط باملعتقد الديني فح�سب ،بل
ي�أخذ حيِّزا يف العادات وال َّتقاليد املوروثة ،ومثل ذلك ُيكن �أن تربز
مالحظات على الق�ضايا الأخ��رى .ثم �إن الق�ضايا املطروحة ذاتها
لي�ست هي العمق اجلوهري لكل هذه اخلالفات ،بل �إ َّنها عناوين وال
ميكن اجلزم ب�أ َّنها العمق احلقيقي الذي يت�سبب بك ِّل تلك اخلالفات

يف ال��و� �س��ط الإ� �س�ل�ام ��ي؛ ح�ي��ث ُي � ِّث��ل ال �� �ص��راع ال���س�ي��ا��س��ي ل ��بَّ تلك
االختالفات من حيث الوالية والإمامة وما بينهما ،فال متثل هذه
الق�ضايا املطروحة �إال التج ِّلي الأبرز لعنا�صر اخلالفات الكامنة.
التعامل مع الأ�صول ِّيني
م��ن خ�لال ال�ك�ت��اب ي�ت�ب َّ َ
�ين �أ َّن مفهوم الأ��ص��ول� ِّي�ين ل��دي�ه��ا ،يعني من
ي�سعون لت�شكيل ر�ؤي ��ة م��وحَّ ��دة متم�سِّ كة ب��ال� ِّدي��ن وم���ص��ادرة احلياة
الفرديَّة ،و�إن�شاء جمتمع متق�شف يف�صل بني اجلن�سني؛ ب�إزاحة املر�أة
من احلياة العامَّة ون�شر الإ��س�لام على اجلميع يف �سبيل ال�سيطرة
على ال�ع��امل .وللتعامل معهم ُتو�صي ب��أن يكون ذل��ك بح�سب نوعي
الأ�صوليَّة؛ فاملتطرِّفون منهم ينبغي التعامل معهم بحزم وينبغي
الت�صدِّي لهم وعدم التعامل معهم �أو دعمهم � -إال العتبارات تكتيكيَّة
عابرة���( -ص� ،)11:إ َّن هذه الفقرة من ال َّتو�صية ِّ ُ
تبي ب�شكل وا�ضح
الإ�سرتاتيجيَّة الأمريكيَّة للتعامل مع الأ�صوليَّة ،بل تع ِّزز ال��ر�أي
ري م��ن اجلماعات الأ�صوليَّة ه��ي يف احلقيقة نتا ٌج
القائل ب ��أ َّن الكث َ
لتلك ال َّتكتيكات التي �أنتجت -القاعدة ،-وم��ا تالها من تنظيمات
�إرهابيَّة ،بد�أت كتكتيك وانتهت بتنظيمات ُ
تعيث يف الو�سط الإ�سالمي
ف�سادا قبل �أن ت�صل �إىل غ�يره� .إذ ينبغي �أن يكون املبد�أ واح��دا ،وال
تكتيك يف دعم الأ�صوليَّة �أو العنف والإرهاب.
الأم� � � � ُر ن �ف �� �س��ه ي �ج � ُّر �إىل ال �ت �ع��ام��ل م ��ع م ��ا ت �� �س � ِّم �ي��ه -الأ� �ص ��ول � َّي ��ة
الن�صو�صيَّة ،-وال�ت��ي ت�ض ُّم امل�ؤ�سَّ �سة الدينيَّة الإي��ران� َّي��ة وامل�ؤ�سَّ �سة
الدينيَّة يف ال�سعوديَّة ،وهم الذين ي�ؤمنون بالتطبيق احلريف للن�ص
ال��دي�ن��ي ،ولك َّنهم ال ي��ؤم�ن��ون بالعنف كما يفعل امل�ت�ط� ِّرف��ون .وعلى
الرغم من التو�صيات التي تت�ضمَّنها لكيفيَّة التعامل معهم ،ف��إ َّن
الربجماتي الذي
ال�سِّ يا�سة الأمريكيَّة ال ت�ستطيع �أن تتج َّنب الفكر
ّ
يخدم امل�صلحة الأمريكيَّة بعيدا عن م�صالح املجتمعات مهما كانت
تلك ال َّتو�صيات ،وه��ذا م��ا َّ ُ
يتبي م��ن ال�سِّ يا�سة جت��اه تلك الأنظمة
التي تقول الكاتبة �إ َّنها تتب َّنى الأ�صوليَّة ،ناهيك عن �أ َّنها ا�ستبعدت
الأ�صوليَّة ال�صهيونيَّة القائمة على العن�صريَّة والعرقيَّة ،بل وبناء
دولة على هذا الأ�سا�س ،وهذا الأمر له الدور الأبرز يف ك ّل الأحداث
وال�صراعات يف املنطقة.
التقليد ِّيون
ِّ ُ
تبي الكاتبة مفهومها للتقليديِّني الذين ينق�سمون -كما تقول� -إىل
جماعتني �أي�ضا :حمافظني على التطبيق احلريف لل�شريعة وت�شجيع
م�ؤ�سَّ �سات الدولة عليها ،ويهتمُّون بالتفا�صيل للحفاظ على نفوذهم
وت ��أث�يره��م ول�ك��ن ال ي ��ؤ ِّي ��دون ال�ع�ن��ف .و�إ� �ص�لاح � ِّي�ين ي�ق�ب�ل��ون فكرة
ع��دم التطبيق احل��ر ّيف للإ�سالم ،وه��م م�ستع ُّدون ملحاولة الإ�صالح

