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سبتمبر: عهد جدید بمسؤولیات جدیدة11

بدایة عهد جدید بالنسبة للوالیات لقد شكل الحادي عشر من سبتمبر الجاري، دون أدنى شك،
الشبهات، إال غم أن هویة منفذي االعتداء ما تزال تحوم حولهار و . ءسواوالدول العربیة على حدالمتحدة

شبكة إسالمیة تمتد عبر العالم، األمر الذي إلىینتمون ر یشملون أشخاصاأنهم في األغلب حسبما یظه
األسطوریة، هو المتزعم لهذه عواقب جسیمة، سواء كان أسامة بن الدن، تلك الشخصیة شبهتترتب علیه

ومهما كانت تركیبة هذه الشبكة،،كان لدولة عربیة دخل ماخر أوآالشبكة أو كان على رأسها شخص
.لهذه االعتداءات علینا وعلى العالملها تستوجب علینا أن نفحص بتمعن النتائج المتوقعةفإن أفعا

جدا ویتوجب على الجمیع التندید بدایة أعبر عن قناعتي بأن هذه االعتداءات بغیضةلدعوني في ا
يالعربتستمد وقودها من مشاعر الغضب واالمتهان التي تسود العالمینبأنهارقر أدعوني أیضا .هاب

مر بالنفط. فنحن الذین نقتل ألإال إذا ما تعلق ایعیرنا أدنى اهتمامتجاه النظام الدولي الذي الواإلسالمي
ولكن علینا رغم . الما تناسب ذلك مع مصالح القوى الكبرىطمن سمع وال من درى ونشرد منذ عقود وال

من عواقب وخیمة على المستوى الكوني. المسبوق ذلك أن نقیم ما یمكن أن ینجم عن هذا االعتداء غیر
.تجنب حدوث كارثة أكبر، فإن علینا تحلیل ما جرى بدقةرغبنا فيإذ أننا إذا ما

دیننا یوجب علینا معشر المسلمین إن وجود شبكة قادرة على القیام بمثل هذه االعتداءات باسم
نموا ، والذي شهد»اإلسالمیةصولیة ألا«التیار المعروف ما یطلق علیه إعادة تقییم موقفنا تجاه ذلك

مسؤول جزئیا عن نمو هذه الحركة كما سأبین لغرباعقود الثالثة الماضیة. نعم، ندرك أن المطردا خالل 
الظاهرة فقط ذلك النموذج الذي مسؤولیتنا نحن لم یعد ممكنا تجاهلها. وأنا ال أقصد بهذهالحقا، إال أن
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طیف من الكلیاني سیاسیا واجتماعیا والمشتمل علىلإلسالماألعملتیار اذلكوٕانماظهر أوال في إیران، 
المسلحة، التي تسعى عبر القهر والقوة أكثر من والعقائدیة والسیاسیة والمسلحة، نعمالجماعات الفكریة

.تفسیرها الخاص بها للنصوص المقدسةنشرإلىالدعوة 

جانبإلىینهم والعیش بسالم دمارسة شعائرمعظم المسلمین هو التمكن من مإلیهكل ما یصبو 
یعاملوا عین في أنمى، مستمتعین بثمار الحیاة المعاصرة وطار خألالعقائد امن أصحابماورین لهجالم

وتسامح. یرغب المسلمون في تجلیة حقائق وقیم دینهم حتراماآلخرین باملون هم اكما یعباحترام وتسامح
مسلمین،و غیر أمسلمین یسعون إلجبار كل المواطنین، سواء كانواالممارسة والتعلیم، والمن خالل

ما یتعلق بمفهومییریدون شن الحرب على العالم لنشر دینهم. وفعلى العیش بموجب معیار واحد، وال
الیوم یتعلق بالعمل الیومي المتسلح بقیم الجهاد، فإن معظم المسلمین یرون بأن المفهوم المفید له في عالم

.الفتاكةسلحةألال الطائرات المخطوفة وااإلسالمالنابعة من واإلحسانم والعدلالسال

على تقتصرنماط المنفتحة للدین الألوایة نماط الكلیانألي التذكیر هنا بأن التوتر بین اغولكن ینب
ب مزاعمهم بسبالیهود المتطرفون لدیهم االستعداد لتوریط الدنیا بأسرها في حربالمسلمین، فالمستوطنون

مریكیة عزا بعض المتطرفین من أمثال جیري ألالمتحدة االعظمى، وفي الوالیاتإسرائیلالدینیة بشأن 
الحزب الجمهوري، كارثة الثالثاء صولیة ذات النفوذ المتعاظم في أوساطألالذي یمثل المسیحیة افولویل،

المدافعین عن ات النسویة ولجماعاتأمریكا بسبب النشاطات الشریرة للحركتخلي الرب عنإلىالماضي 
.الحریات المدنیة

فإنه قادر، وألسباب تاریخیة، على ولكن بینما یتم ضبط مثل هذا الخطاب في الوالیات المتحدة،
صولیة من االستئثارأل. لقد تمكنت هذه التیارات ااإلسالمیةرقطاألااحتالل مكان الصدارة في معظم

، وذلك اإلسالميكافة أرجاء العالم عت بخطابها السیاسي والعقائدي فيبقلوب كثیر من المسلمین ودف
بفضل ما اشتهرت به من

المحرومین داخل حدود الوطن وفي معارضتهمبنفسیة نضالیة ومناعة ضد الفساد في دفاعهم عنيالتحل
.وتأییدهم للقضیة الفلسطینیةمریكيألللتسلط ا

المسلمة التي تعیش األغلبیة نفوذ في أوساط الجماهیرونتیجة لما تتمتع به هذه الحركات من 
فقد انعزلت النخب المسلمة المنفتحة وباتت في حالة المدافع عنالعظمى منها أسیرة للفقر والحرمان،

لحكم، ستستمر االتي تعتمد على أنظمة فكریة،لریب أن هذه النخب االقتصادیة والسیاسیة واس. والفالن
تجاهفي إبداء الالمباالة
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نظمة القمعیة الحركات ألاستخدمت ااظم من حولها. لقدتعهذا البحر من الفقر وعدم المساواة الم
القیم خرى من المعارضة، فحتى أولئك الذین یقفون بشجاعة للدفاع عنأللتخلص من أشكالاإلسالمیة

یقاوموا هذا التیار الوللتهدید الجسدي حتى الفكري فحسب بللإلرهابالتقدمیة كثیرا ما یتعرضون ال 
على الخطاب » أنا أكثر إسالما منك«جواء یسیطر شعار ألالجماهیر. وفي هذه االذي یكاد یجتاح

.العقائدي

ن ومحاولتهم آوالقر اإلسالمباختصار، علینا معشر المسلمین مقاومة سعي المتطرفین الحتكار
هدافهم من خالل الدعایة المشروعة والنشاطحتى اآلن في تحقیق أإرهابنا فكریا وسیاسیا. ولئن نجحوا

االنتصار فيالمسلمین المحبین للحریة السیاسي في مجتمعاتنا فإنما تمكنوا من ذلك بسبب فشل
لقضیتهم، وهذا ما یستوجب

إسالما متسامحا ویعیش بثقة في عالم تنقعالتحرك بسرعة النجاز ما البد من إنجازه. إن على كل مسلم ی
هذه یعرف الخوف عنان التفمدافع مإلىاالثنیة والعقائدیة أن یتحول ددیةعلى التمعاصر یقوم ع

في سبیل تحریك مناخ الرأي الشعبي والفكري نا أن نبذل أقصى ما في وسعنا من طاقة والتزامیالرؤیة. عل
سسات والمؤ ن علینا أن نلتزم بنفس القدر بالدفاع عن العدالة االجتماعیةأیعني باتجاهنا. وهذا

.ممألمتساو كرامة وسیادة كل االدیمقراطیة والعالقات الدولیة التي تحترم بشكل

مراجعة مكثفة وتجدیدا للشجاعة تزامات تشكل الجزء الصعب وتتطلباللما من شك في أن هذه ا
القتلة أیديإلىاإلسالمبأننا من دونها سنفشل إذ سنسمح بانتهاء ن شك أیضامالسیاسیة، وما 

ال تناقض أن نثبت أاالجتماعي القاهر. علینا طفین الذین سیستمرون في استغالله غطاء لمشروعهموالخا
الحدیث. یتوجب علینا مسلما ومدافعا عن الفقراء وعن الفلسطینیین ومواطنا في العالمبین أن یكون المرء

أطرنا االجتماعیة وأنفكار داخل ألبالنضالیة في الدفاع عن هذه ان نتسلحألیس عدم الخوف فحسب بل 
بأحداث الحادي عشر من سبتمبر رغم ما ترتبطنواجه بثقة تحدیات أولئك الذین یخالفوننا. إنها مهمة ال

بأن حاجتنا الماسة للتعامل مع هذه القضیة. إن على المسلمین االعترافحداث منألفته هذه اشك
ن تنبثق عنها أأحداث الثالثاء تلبث ا. لننملك تجاهلهمرتكبي تلك االعتداءات قد رمونا بتحدیات ال

مثل ما من» اإلرهابأعمال «یرها من غخطار الجسیمة. فهذه لیست كألوایمةخسلسلة من العواقب الو 
أو ما كانت تقوم به بعض » الجمهوري االیرلنديالجیش«أو حركة » ایتا«ترتكبه المنظمة الباسكیة 

التي » االنتحاریة«العملیات تشبه بحالال مسلحة، كما الالفلسطینیة في السبعینات من أعمالفصائل
لفت فعال إنما یراد منهاألیزة، فكل هذه اماالنتحار هنا هو العالمة المیام. لیسألاتجري في فلسطین هذه 

أرید منها االنتقام من عمل ما تم في ما یرى الفاعلون أنه ظلم أو قهر واقع بهم، أو ربماإلىنظار ألا
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تستتبع مثل هذه ج عن أن تكون مناشدة أو محاولة تصحیح ولهذار تخبمجملها الالسیاق، إنهامثل هذا
.فعال الهدف السیاسي المرجو منهاألالتحقق ااإلعالنعادة بادعاء للمسؤولیة، إذ بدون هذاتالعملیا

بوضع معین، تتعلق تماما، إذ الأما الهجمات التي تعرضت لها الوالیات المتحدة مؤخرا فتختلف
بصلة للنضال الفلسطیني حتى وان شكل التعاطف مع هذا النضالتمتوعلینا هنا أن نالحظ أنها ال

قاموا به من اعتداءات. لم یكن الحافز ماجزءا من دوافع الخاطفین ومن أیدیولوجیة المنظمة التي نسقت
تزید إنها الأكبر من ذلك بكثیر،وحطمالتعبیر عن مظلمة بعینها وٕانما تحقیقاالعتداءاتالمركزي لهذه

منبثقة عن إیمان دیني عمیق یستهدف إثارة وكسب عن كونها أعماال هجومیة ضمن استراتیجیة مستمرة
.»اإلسالميالعالم «و » الغرب«بینحرب عظیمة

باستطاعتها شن وكسب مثل هذه الحرب نأیرة المسؤولة عن هذه الهجمات غتعتقد المجموعة الص
لیصبحوا كثر من الملیار نسمةألكبیر من مسلمي العالم الذین یقدر عددهم باذا ما تم إثارة قطاعفقط إ

ن هنا تتضح مجموعة. و لماهن منتسبي هذمالفآضب المطلق التي یعیشها بضعة غفي حالة من ال
إمكانیةیمكن اعتباره حكیما في غیر هذه الحالة لعدمسؤولیة، وهو ما الملاالحكمة من عدم إعالن

رتكبوه مسؤولیتهم عنه. ما من شك في أن الهدف متحقیق الهدف السیاسي المرجو من الفعل ان لم یعلن
ل حرب الدائرة بشكالن، هو استالم زمام المبادرة في نطاقعیميغیاب هدف سیاسظلمن الهجوم، في

توفیر الحمایة اإلعالنمداء یضمن عألثنالغرب. في هذه او عام عبر إثارة صدام شامل بین المسلمین
اء. وبعدم إعالن طن النشمجواء لضم أفواج جدیدةألتي ستسنح الفرصة لها في مثل هذه االللمنظمة

رفة هویة الفاعلین وتحدید المستهدف بالعقاب، وبذلك یصبح منمعمسؤولیتهم یقصد المهاجمون تصعیب
مر الذي من شأنه إثارة حنق أل، ایةاإلسالمهدافألاصعب تجنب توجیه ضربات لدائرة واسعة منال

بنایات، بل الیقتصر نجاح المدبرین للهجوم على تدمیرهذه المعركة ال. فيالمسلمین حیثما وجدوا
هداف حتى یتسنى ربط ذلك أللى نطاق واسع من اعإثارة الخصم لیشن هجوما مضاداإلىیتجاوز ذلك 

نصفة للمسلمین من قبل متجاه ما یعتبر معاملة غیراإلسالمیةالغضب السائد في األوساط ببسهولة
إلىینتشون بفوزهم في هذه المعركة وسیتحفزون لالنطالق منها سرب. إذا ما تحقق لهم ذلك، فإنهمغال

الشاملة، أملهم الوحید في تحقیق اإلسالميستكون انتفاضة العالموحینذاكرها وهم أقوى من ذي قبل. غی
.كة جداشیو مزید من االنتصار،

مر مستحیال وكریها ألما یبدو ادر؟ بقواقعإلىلك المشهد خیالیا، ولكن الم یتحول الخیال ذیبدو 
ن علعمل، الذین طالما تحدثوااواء، علینا أن نحكم على مرتكبي هذاسللمسلمین والغربیین على حد

یفعلون، وها قد نطق ومالى ما یقولونعبناءالجهاد والذین طالما تجاهلناهم بحجة أنهم هامشیون،
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عتراف بعزمهم على اإلضواء، وأجبرونا علىألالصدارة والى حیث تتسلط اإلىنفسهم بأفعلهم. لقد دفعوا
ن یصرف عنهم صفة الجبن والجنون وأنهمأفعالهم من شأنه ألخرآإنجاز ما یعدون. هل هناك تفسیر 

ف شیتعرف على منطقهم وان یكأنأنه أیضاغیر محدد المعالم یكره ویقتل بال سبب ولكن من ش» رش«
مكان ایعلمون ان مثل هذه االنتفاضة محتملة وأن تصوراإلسالميالم العبواطنه؟ ثم إن الذین یعرفون

على المستویین القومي ألقلختطفین، على االماندالعها لیس وحیا من خیال، وان لم یكن بروعة خیال
یرغب ال» ضاراتحصدام«لالناس ابتداع تصور خاص بهم سنى لبضعة أالف منیت. كیفواإلقلیمي

ك أن هؤالء المختطفین ر مریكي حتى ندألحتملة للرد االمفیه أحد؟ ما علینا إال أن نتأمل في التداعیات
.ریقهم لذلكطربما وجدوا

فعال ألثل هذه امن ألنتقام ولكن لالسوف ترد الوالیات المتحدة على هذه الهجمات بالقوة، لیس فقط
سباب التي أسلفنا، یصعب استهدافألصدر. ولكن، ولكل االمإذا قام أحد وبترإاللن تتوقف 

اسعة االنتشار وشدیدة التخفي لدرجة و بكة على صغرهاشالذهن ان هذه الإلىول ما یتبادر أف» لمصدرا«
عهم في كثیر مركوناملین فیها یسبحون في بحر شاسع من البشر الذین یشتالعأن هذا العدد القلیل من

ج الصراع عن نطاق ر الرؤیة، ولهذا لیس أسرع من أن یخضب وٕان لم یتفقوا معهم فيغوالاإلحباطمن 
بالتحدیات من داخل النظام وفي وأول مرشح للتصعید هي الباكستان حیث ستواجه حكومتهاالسیطرة،

السالح النووي وم في الباكستان ذاتحد أن یقألیس من صالح .أفغانستانمریكانألهاجم االشارع إذا ما
خرى في المنطقة؟ ثم كیف سیكون موقف ألالقوة النوویة استرد الهندفنظام شبیه بنظام الطالبان، إذ كی

د ان مثل هذه كمن المؤ عام؟لوماذا سیكون رد فعل الروس في الشیشان وفي القوقاز بشكالصین؟
. ربیةغات المسلمة الحدیثة العهد في أوروبا الوالجالیحداث ستقلق المسلمین في البلقانألا

المضي قدما في التصعید، فإذا ما مریكان إن لم یروا نتائج سریعة وحاسمة منألیتورع اوقد ال
حوال، الألاخرى. في كلألقد ینتقم العراق من إسرائیل القوة النوویة اضربوا العراق دون مبرر واضح

.المفرغة جمیعا. إنها أم الحلقاتاألقطاركل إلىیستبعد امتداد الغلیان 

رد یستهدف الجناة بأعلى إلىالمتحدة ولهذا فإن أكثر االستراتیجیات فعالیة هو أن تعمد الوالیات
شبكات واسعة المالیة واستخداماإلجراءاتسلسلة من إلىمر اللجوء ألاستدعى ادرجات الدقة حتى ولو

ذلك من الهیئات المساندة. في نفس الوقت على كومیة وغیراالستخبارات الحكومیة وغیر الحمن
بمالحقة والتشدد مع قیام دون مبررلالرغبة في الضغط على الحكومات العربیة لمقاومةمریكانألا

شأنه أن یخلق على المستوى القومي حلقات مفرغة غیر الرافضة للعنف مما مناإلسالمیةالتیارات 
ي في غهذه المعطیات، وینببد من التمییز حین التعامل مع كل مناللي. فعلى المستوى الدو مرغوب بها
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ویظهر بشكل جازم االحتراماإلنصافإطار سیاسي یتوخى نفس الوقت أن یكون المجهود كله ضمن
كثر أهمیة رغم ألالنقطة األخیرة هي ابة، ولعلعللمسلمین. ما من شك في أن هذه قائمة من المهام الص

الجناة وتنفیر هله. مثل هذا السلوك هو وحده الكفیل بعزلاالمتحدة على تجتعودت الوالیاتأنها أكثر ما 
.شاملةالجماهیر منهم والحیلولة دون حدوث انتفاضات

مریكیة في المجتمعات العربیة ألاة شاملة وعمیقة للسیاساتراجعمتتطلب هذه الستراتیجیة 
األوسطالجزم بأن إعادة النظر في سیاسة الوالیات المتحدة في الشرقوفي عالم الیوم، یمكنناوالمسلمة.
ن ألتحقیق الهدف. ینبغي على الوالیات المتحدة لخطوات المطلوبة وأكثرها نجاعة وأقربهااهي أهم

نهایة له بعد أن ندد به راضي الفلسطینیة وأن تطالب بوضعأللاإلسرائیليحتالل لالتسحب دعمها
وعلى الوالیات المتحدة أن تقبل بحق الفلسطینیین في دولة المجتمع الدولي واعتبره عمال غیر قانوني،

هذا المسلمین. وٕاذا ما بدا مثلخاصة بهم عاصمتها القدس، وهي المدینة المقدسة في نظر جمیعمستقلة
ألن وانألن اآمریكیة، نعود فنقول بأن المستحیل قد صار ممكنا وأنه ألامستحیال في السیاسةاإلجراء

.هو خطأمایقوم كل من موقعه بإجراء محاسبة ذاتیة والسعي لتصویب

ضرورة والزمة سیاسیة بل وحتى هو الصواب الذي ینبغي أن یتبع فإنهاإلجراءأن هذا إلىإضافة 
عبقوة الواقهذه الحرب التي دقت الوالیات المتحدة طبولها والتي ستجرنافي» فوز«لتحقیق أي عسكریة 

.أن نكون أطرافا فیهاإلى

التزامها باتخاذ إجراءات صارمة في ي ات المتحدة فیة الوالیدجه یتمتحن فسذيالمحك الوهذا ه
المتحدة فیما ره. إنه اختبار للوالیاتلضمان أمنها شخصیا وأمن العالم بأسحرب حامیة الوطیس تشنها

ئات المالیین من البشر. لیس لدى الوالیات المتحدة مبدال منآالفیلزم لقتال بضع إذا كانت ستفعل ما
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بشأن اإلسرائیليالصلف التضحیة بنضالها من خالل السماح لنفسها بأن تحبس رهینةما یبرر
ات المتحدة نفسها بعدم مشروعیتهما وبما ینضویان علیه منالوالیوطنات واالحتالل وهما ما تعترفتالمس
.ظلم

لهذه القضیة بعد االنتهاء من فرغنتولیس من الحصافة مناشدتنا التذرع بالصبر على وعد بأن
سنوات، وها خرها في حرب الخلیج قبل عشرآاللعبة مرات عدیدة من قبل كان ، فقد جربنا هذهاإلرهاب

ما لن تفعله الوالیات المتحدة اآلن بشأن هذه القضیة ستفعله أود. وبناء على مانحن لم نقبض الثمن بع
األمریكیة، اإلجراءاتمواقفهم من ،األوروبیینمئات المالیین من المسلمین، ولیس فقط قلة من سیحدد

.تیسر أو تعسر كسب الحربنأتلك المواقف التي من شأنها 

هي ذاتها من مسؤولیة تجاه ما تتحملهین تتأمل بترو فأي على الوالیات المتحدة أیضا غینب
تجیبنا أصابها اآلن في عقرها. أفال ینبغي على الوالیات المتحدة أنالذي»اإلرهاب«مشاركتها في خلق 

هذه الشبكات لتحقیق حاجات في نفسها أو سواء من خالل تكوین مثل» اإلرهاب«عن دورها في دعم 
نقد جاد لألسلوب الذي هل سیكون هناك؟م السلطویة التي ترعب شعوبهاألنظمة الحكمن خالل دعمها
غراضهاألحال أنظمة عربیة عدیدة، في استخدام المتطرفین المتحدة، حالها في ذلكانتهجته الوالیات

أسامة بن الدن وكلفته بمهمة تمویل الخاصة والتخلي عنهم الحقا؟ وكیف صنعت الوالیات المتحدة
» غاناألفالثوار«من استعمار االتحاد السوفیاتي فكان من ثمار ذلك ظهور أفغانستانوتنسیق تحریر 

ن نشهد المفارقة المضحكة آلها نحن ا؟اإلرهابیةالذین باتوا یشكلون العمود الفقري للعدید من الشبكات
التي كانت الستئصال نفس القوات في حملتهاإلیهامالوالیات المتحدة من روسیا االنضماحینما تطلب

الوالیات المتحدة حاجةإلىقبل عشرین عاما لمحاربة الروس. أفال یشیر ذلك الوالیات المتحدة قد أوجدتها
؟اإلرهابترتدي زي الصلیبیین معلنة الحرب ضد نأبعض التأمل والمراجعة الذاتیة قبل إلى

و انتقائیة یمكن ان یقوي حرب تبدبشنالكتفاء ثم ا» اإلرهاب«الحرب الشاملة على إعالنثم إن 
الجمهوري الجیش«و» تایا«بمعنى أخر، هل ستتعقب الوالیات المتحدة . ن یهزمهأالعدو بدال من 

اإلرهابتمولها وتدعمها؟ أم أن هذه ستكون حربا ضد شخاص والهیئات التيألوتلك الدول وا» االیرلندي
التي یقبع فیها بن الدن بینما یتم فس الجعبةتوضع منظمة التحریر الفلسطینیة في نبحیثفقطاإلسالمي

أجل والنضال المشروع مناإلرهابخرى؟ وكیف سنمیز بین ألاألماكن افياإلرهابیةتجاهل الحركات 
التحریر؟
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إطار دولي، ویا حبذا تحتإلىبحاجة خالل الشهور المقبلة، وكما قال الرئیس حسني مبارك، نحن
اإلطارفمثل هذا واتخاذ ما یلزم من إجراءات ضده،» إرهابا«ما یعتبر لتعریفمم المتحدة،ألرعایة ا

وحد لتحقیق إجماع في ألمم بالتساوي، وهو الطریق األااف ومعاملة كافةر طألوحده كفیل بضمان تعدد ا
.خیرة للقانون الدوليألولى واألالشأن وٕاعطاء الكلمة اهذا

في «الصراعات والمظالم والضحایا اآلن عالمیین، وأنم والعنف باتاأللعلینا جمیعا أال ننسى أن ا
ولن یفلت ولیة غدت اآلن سیاسة محلیةدائیة، فالسیاسة النتبقى بعیدة و یمكن أنال» البالد البعیدة

یعني أن مشاكل الفقر وعدم المساواة والقمع ع الدولي. وهذاملة المجتءالزعماء المحلیون من مسا
وال «واللبرالیة الجدیدة تحیط ب ثار المدمرة للعولمةآلن إرجاؤها، وهاهي االعسكریة ال یمكوالغطرسة
تجاه اآلخرین، سیا. فهذه لم تعد مسائل تتعلق بالمشاعر الودیة للبرالیةآأواسط كما تحیط بقرى» ستریت 

.الكوني. علینا هذه المرة أن نصیبعالقة باألمنبل أضحت اآلن قضایا صعبة ذات


