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  الواليات املتحدة واحلركات اإلسالمية

  وبعده 2001 سبتمبر / أيلول 11 قبل
  

  رشيد اخلالدي

  
من السهل يف أفضل األوقات تفسيير تعقيدات الشرق األوسط، وكيف ارتبطت ليس 

فاألميركيون، يف معظمهم، ال يدركون تأثير بلدهم الكبير . الواليات املتحدة به يف القرن املاضي
سبتمبر بات من / أيلول 11بل إنه بعد ضربة . ويف الشرق األوسط على وجه اخلصوص يف العامل،

الواليات املتحدة نفسها ساعدت يف احتضان بعض التوجهات اإلسالمية  األصعب إيضاح أن
  .الراديكالية املتطرفة التي أدت إىل الهجمات املروعة على املدن األميركية

اإلعالم األميركية تعتيماً على بعض أنواع األخبار لقد ضمنت الرقابة الذاتية لوسائل   
مثل التغطية اإلعالمية، وهي شائعة يف الصحافة اإلسرائيلية أو (املتعلقة بالشرق األوسط 

، ما من شك يف مع ذلك). األوروبية، لالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة
رجح أنها نفذت هذه الهجمات، كانوا ذات يوم حلفاء اجملموعات، التي ي أن كثيرين من زعماء

وذلك صحيح سواء أكانوا انتموا يف يوم من األيام إىل حركة . موضع ترحاب للواليات املتحدة
اإلخوان املسلمين أو إىل أحد تفرعاتها، أم التزموا أحد فروع املذهب الوهابي السعودي، أم انضموا 

أو شيوخهم  لقد كانوا هم. تال ضد االحتالل السوفياتيإىل اجملاهدين األفغان يف إبان الق
هم الروحيون لعقود من الزمن جنوداً متحمسين للواليات املتحدة ضد األعداء والفكريون ومرشد

الذين كانوا يضمون القومية العربية، والناصرية، واألحزاب الشيوعية احمللية، واألنظمة 
  .العلمانية، والسوفيات يف أفغانستان الراديكالية، واحلركة الوطنية الفلسطينية

ومما سّبب اإلزعاج لصانعي السياسة األميركية، إضافة إىل منتقديها، أن هؤالء   
قضايا ذات شعبية يف العاملين  –سواء عن قناعة أو عن انتهازية  –املتطرفين الراديكاليين تبنوا 

ر الشعبية ألمراض اجملتمعات العربي واإلسالمي، فضالً عن العالجات اإلسالمية اجلذرية غي
  .الشرق األوسطية

                                                            

  أستاذ تاريخ الشرق األوسط يف جامعة شيكاغو، ومدير مركز الدراسات الدولية فيها.  
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وتضم القضايا التي تلقى رواجاً شعبياً حق تقرير املصير للفلسطينيين، وإنهاء العقوبات   
املفروضة على العراق منذ حرب اخلليج، وإزالة القواعد األميركية يف اململكة العربية السعودية، 

وهذه إشكالية لصانعي . ي حتكم معظم دول املنطقةومعارضة األنظمة األوتوقراطية الفاسدة الت
السياسة الذين يدّعون أن الواليات املتحدة تعمل باسم احلرية، إذ لو عُرفت اآلراء املعبَّر عنها 
بحرية يف هذه الدول، لكان معظمها يعبّر على األرجح عن معارضته  للسياسة األميركية جتاه هذه 

  .املسائل كلها
أسامة بن  لسياسات األميركية الدائمين سماعالدرجة نفسها، ملنتقدي اومن احمليّر، يف   

فآخر ما يريدونه، بعد أعوام النبذ بسبب انتقاد أفعال واشنطن، أن . الدن يتوسل هذه احلجج
فمهمتهم التي  .قتلوا آالف األميركيين األبرياء يُربطوا، ولو بصورة غير مباشرة، باألشخاص الذين

بصورة دائمة املنظور  بات جمة يف بلد ال يعرف الشرق األوسط ويؤيدتكتنفها أصًال صعو
  .اإلسرائيلي يف املنطقة، أصبحت فجأة أكثر صعوبة

ومع ذلك، ثمة عالقة عميقة بين األحداث احلالية واألحداث التاريخية قد تبدو أكاديمية   
نة ُأخرى يف الشرق وهي تكمن يف السياسات الغربية قديمة العهد يف فلسطين وأمك. على السطح

األوسط، والتي تفضّل االستنتاجات السياسية املالئمة والسهلة حملياً، على ما هو عادل ويتماشى 
فقبل وقت طويل من وجود موقف أميركي من املسألة . مع مبادىء تقرير املصير والقانون الدويل

كان هناك  –يات املتحدة وهي سياسة تقودها أساساً االهتمامات السياسية يف الوال –الفلسطينية 
ويف مواجهة هذين البلدين، كان . موقف بريطاين تقوده على نحو مماثل اهتمامات خارج فلسطين

هناك قيادة فلسطينية يبدو أنها تستوعب على نحو غامض فقط، هذا إن كانت تدرك أصالً، التحدي 
وطبيعة العالقة بين القوة االستراتيجي  املوجود أمامها، وتوازن القوى الفعلي الذي تواجهه، 

  .العظمى يف ذلك الوقت وبين حلفائها الصهيونيين
وبينما التزمت بريطانيا واجملتمع الدويل التزاماً جدياً تقرير املصير للشعب اليهودي يف   

عشرينات وثالثينات القرن العشرين، مل يكن هناك مثل هذا االلتزام جتاه الشعب الفلسطيني، على 
بريطانيا احترام وعودها  حد على حقوقهم الوطنية، وعلى واجبر الفلسطينيين املوالرغم من إصرا

ومل تقر بريطانيا بهذا املبدأ على . التي قطعتها يف احلرب العاملية األوىل بمنح العرب استقاللهم
وبعد أن الحت احلرب يف األفق سنة  مضض إالّ بعد ثورة فلسطينية دامية استمرت ثالثة أعوام،

على الرغم من أن احلرب العاملية الثانية واحملرقة النازية تدخلتا إلفراغ وعدها من  ،1939
  .معناه

وعلى غرار ذلك، ال يزال على الواليات املتحدة، أول دولة تعترف بإسرائيل، أن تدعم   
ومن املثير للسخرية أن الرئيس جورج بوش أعلن أخيرًا، وهو على وشك . استقالل فلسطين العربية
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والواقع أن الفكرة مل . نغماس يف نوع آخر من احلروب العاملية، أن ذلك كان دائماً هدفاً أميركياًاال
  . تُطرح أول مرة مؤخراً سوى من قبل سلفه املباشر بيل كلينتون

وإذا مل يدرك األميركيون، يف معظمهم، نفاق الواليات املتحدة يف مساندتها استقالل   
ى الفلسطينيين، فإن هذا ُيشاهَد بصورة عامة جلياً وغير قابل للتبرير إسرائيل بينما تُنكر ذلك عل

غير أن الواليات املتحدة التي تقف وحيدة كان يف وسعها حتمل جتاهل . وكريهاً يف بقية العامل
إحلاح أوروبا وروسيا والصين والعرب واملسلمين بشأن هذه املسألة وسواها إىل أن صارت 

  .ويبدو اليوم فجأة أنها مهتمة. بحاجة إىل التأييد الدويل
إن املاضي واحلاضر مرتبطان أيضاً يف طرق مساهمة القوى الغربية يف نشوء اإلسالم   

وهكذا يف فلسطين، دعم البريطانيون منذ . السياسي يف فترة ما بين احلربين ويف العقود األخيرة
مين احلسيني، حتى عندما كانت البداية إنشاء املؤسسات اإلسالمية التي يرئسها املفتي احلاج أ

وقد قدّم . سياسية تمثيلية تتنكر شرعية الهيئات الوطنية الفلسطينية وتمنع إنشاء مؤسسا
البريطانيون إىل هذه املؤسسات اإلسالمية، املنشأة حديثاً، سلطة رعاية واسعة وسيطرة تامة على 

، يف حتويل 1936هذه السياسة نحو عقدين من الزمن، حتى ثورة سنة وخدمت . يرادات واسعةإ
  .انتباه كثير من النخبة الفلسطينية عن التركيز املوحّد على األهداف الوطنية املعادية لالستعمار

ملوازنة القوى : ويمكن إيجاد نظير واضح لهذه السياسة البريطانية يف السياسة األميركية  
وبدعم من حلفائها يف اململكة العربية السعودية واألردن ومصر (ألميركا الراديكالية املناهضة 
، رعت أميركا اإلخوان املسلمين والتشكيالت اإلسالمية اُألخرى حتى وهي )بزعامة أنور السادات

واستخدمت إسرائيل بصورة مشابهة، ملدة عقدين بعد احتالل . تقيّد الديموقراطية يف العامل العربي
ة وقطاع غزة، اإلخوان املسلمين يف غزة ملوازنة منظمة التحرير الفلسطينية، مشجعة الضفة الغربي

اإلخوان على تخويف مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية، بل إنها لتحقيق تلك الغاية " بلطجية"
وبعد ذلك، أرسل اإلخوان . باحلافالت عبر إسرائيل من غزة إىل الضفة الغربية كانت تقلّهم
، بدًال من 1979شبان الفلسطينيون إىل أفغانستان ملقاومة الغزو السوفياتي سنة املسلمون ال

ومن نافل القول إن إسرائيل رحبت ". احلقيقي"االحتالل اإلسرائيلي، باعتبار أن ذلك طريق اجلهاد 
  .بذلك التطور 

 ففي النهاية أصبح املفتي معارضاً . وقد حتولت هذه التحالفات، كما يحدث يف السياسة  
شرساً للبريطانيين، بينما فرّخ اإلخوان املسلمون والفروع اإلسالمية ذات الصلة جمموعات 
مناهضة تماماً للغرب وإلسرائيل، مثل تنظيم القاعدة بقيادة بن الدن وحماس وغيرهما يف مصر 

  .واجلزائر وأمكنة أُخرى
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. يطرة اخلارجيةلطاملا عمل اإلسالم السياسي كوعاء قادر على مقاومة االستعمار والس  
على أيدي  1935م سنة اففي فلسطين، أدى موت الواعظ الكاريزمي الشيخ عز الدين القسّ

، بينما مؤخراً قامت حركة اجلهاد اإلسالمي، املمتعضة 1939-1936البريطانيين إىل حفز ثورة 
، مشعلة مة القوات اإلسرائيليةجمن سلبية اإلخوان املسلمين جتاه االحتالل اإلسرائيلي، بمها

  .1987ديسمبر / االنتفاضة التي تفجّرت يف كانون األول
ويف حتوّل آخر غير متوقع يف املرحلة املبكرة الغامضة من قصة أسامة بن الدن، جند أن   

يف أوائل ثمانينات القرن العشرين هو الفلسطيني " كمرشده"الرجل الذي يصفه الشاب بن الدن 
ام، الذي قام بدور رئيسي يف تدفق الشبان من غزة والضفة الراديكايل الكاريزمي عبد الله عز

وكان عزام واحداً من دعاة تطوير نوع جديد من األدوات . الغربية إىل ميادين القتال يف أفغانستان
شكل جذري من أشكال اإلسالم جند جذوره يف منهج اإلخوان املسلمين واألفكار : السياسية

ذا املنهج أول مرة ضد اجليش األحمر يف أفغانستان، ويف حملة وقد استُخدم ه. الوهابية املتشددة
باركتها وسلحتها ودربتها ومولتها وكالة االستخبارات املركزية األميركية ومديرية االستخبارات 

وكان ألسامة بن . العسكرية الباكستانية واالستخبارات السعودية بقيادة األمير تركي الفيصل
  .لتمويل السري لهذه احلملةالدن دور مركزي يف تدبير ا

فوكالة : أن أحداً ال يستطيع التنبؤ بنهايتها عنحن نعرف اليوم منتصف القصة، م  
االستخبارات املركزية منهمكة اآلن يف مطاردة حلفائها األفغان والعرب السابقين؛ ومديرية 

ب على نظام طالبان االستخبارات العسكرية الباكستانية تعمل حالياً على تبديل حلفائها واالنقال
سبتمبر مباشرة، نُحيّ األمير تركي عن / أيلول 11الذي أنشأته يف كابول قبل ستة أعوام؛ وقبل 

غير أن بداية القصة ال تزال مبهمة بخطاب . منصبه فجأة بعد أن أمضى عدة أعوام يف اخلدمة
دن وطالبان، بينما رسمي وإعالمي يندد باململكة العربية السعودية لدعمها أمثال أسامة بن ال

يسكت عن تشجيع الواليات املتحدة السابق لبن الدن وأمثاله، ورضاها عن إقامة نظام طالبان يف 
  .أفغانستان على يد باكستان واململكة العربية السعودية

وقد بنى فعالً واحدة من أعظم احلضارات التي (لقد كان اإلسالم وال ريب وعاء لقوة هائلة   
وكانت الوهابية قوى . بل قرون من خروج أوروبا الغربية من العصور املظلمةق) عرفها العامل

لكن من املثير للسخرية االدعاء أن األشكال . سياسية قادرة قبل أن يتم تبني الدستور األميركي
التي اتخذتها الراديكالية اإلسالمية املتطرفة يف األعوام األخيرة صاغها فقط التراث اإلسالمي 

ضيقة لإلسالم التي نشرها يف القرن الثامن عشر وما يليه حممد بن عبد الوهاب والرؤية ال
واحلقيقة أن هذه األشكال صاغتها أيضًا . والناقلون احملليون للتفسير الراديكايل اجلديد لإلسالم
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وحلفائها املقربين يف الشرق األوسط وجنوب آسيا يف العقود األخيرة  سياسات الواليات املتحدة
  .رب الباردةمن احل

إن كان ثمة حترر من األوهام املتعلقة بالواليات املتحدة وغضب عليها، بل كراهية لها،   
يف كثير من الدول يف هذه املناطق، فال ضرورة ألن نبحث عن أسباب ذلك يف العقيدة اإلسالمية، 

على . يف اإلسالم أو يف ميل املسلمين املزعوم إىل العنف، أو يف املركزية املفترضة ملفهوم اجلهاد
الّ يبتعد يف بحثه عن األنظمة الفاسدة واألوتوقراطية التي تساندها الواليات املتحدة املرء أ

وجتاهلها ألفكار شعوب الشرق األوسط فيما يتعلق بفلسطين والعقوبات على العراق ومسائل 
 ■. أُخرى

    
  
  
  

  
  
  
  
  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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