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  مقابلة مع سماحة السيد حممد حسين فضل الله
  2001سبتمبر / أيلول 11بشأن أحداث 

  يف الواليات املتحدة األميركية وتداعياتها

___________________________ 

  أحمد خليفة، خالد عايد،: أجرى املقابلة
  صقر أبو فخر، سمير صراص

  خالد عايد: حررها وأعدها للنشر

  
 العربي واإلسالمي، بما يجري  ينمعنيون، كما كثيرون يف أنحاء العامل سماحة السيد، نحن

فغانستان وما تطرحه هذه احلرب من إشكاالت فقهية ودينية اآلن من أحداث، من حرب على أ
بكالم آخر، هذه احلرب التي . وسياسية، ونحن حريصون جداً على أن نسمع رأيكم فيما يجري

ية على أفغانستان تسميها هي حرباً ضد اإلرهاب، وتّدعي أنها تشنها الواليات املتحدة األميرك
، تقول حركة طالبان وبن يف املقابل. للقضاء على تنظيم القاعدة وعلى حركة طالبان التي حتميه

صليبية، أي حرب دينية ال حرب أمنية أو سياسية، ويقوالن إنها حرب ضد حرب إن هذه  الدن
إىل مساندة أفغانستان، دعوات  دعوات يف العامل اإلسالمييف الوقت نفسه، هناك . االستعمار

يف . فغانستان للجهادأتذهب إىل أكثر من ذلك؛ إىل أن يهب املسلمون إىل إرسال اجملاهدين إىل 
 احلقيقة نود أن نعرف رأيكم يف توصيف هذه احلرب، وكيف ترونها؟

 غانستان، والدائرة الثانية ما الدائرة األوىل هي احلرب على أف: هناك دائرتان لعنوان احلرب
تان، فإنني أتصور احلرب على أفغانس أمّا. تسميه الواليات املتحدة األميركية احلرب على اإلرهاب

ون حرباً نفسية من أجل تنفيس االحتقان الشعبي األميركي إزاء ما جرى يف أنها انطلقت لتك
ش االسترخاء األمني كما لو كان الواليات املتحدة من أحداث فاجأت هذا الشعب الذي كان يعي

الشعب الوحيد يف العامل الذي ال تتحداه األحداث األمنية، ألنه هو الذي يقلق األمن يف العامل وال 
يستطيع أحد أن يقلق أمنه بفعل القوة الضاربة املهيمنة سياسياً واقتصادياً وأمنيًا، إىل جانب أنه 

                                                            

  2001نوفمبر / تشرين الثاين 13أُجريت املقابلة يف بيروت، بتاريخ. 
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ات بالذات، التي مل تستطع أن حتتمل وقوع مثل هذا فقد ثقته باإلدارة األميركية، وباالستخبار
هذا، إضافة إىل أن . احلدث؛ وهو مسؤولية االستخبارات، وال سيما االستخبارات املركزية األميركية

وأصبحت يف . أميركا فقدت عنفوانها أمام العامل، عندما دخلت يف حالة انعدام الوزن لعدة ساعات
ا بصورة الدولة األعظم، كبقية الدول األُخرى عرضة ألي إرهاب من نظر العامل، الذي كان ينظر إليه

لذلك كان املطلوب . أية جماعة تملك بعض التخطيط، وبعض اخلبرة، وبعض الشجاعة والقوة
يف اإلعالم، ألنه اسم موجود على الئحة " قاعدته"البحث عن كبش فداء وطرح اسم بن الدن و

ن القوى املضادة لها يف تفجير السفارتين األميركيتين يف اإلعالم األميركي يف ما تتحدث عنه م
وكانت طالبان تمثل . هما كبش الفداء" القاعدة"وكان بن الدن وتنظيمه . كينيا وتنزانيا وغيرهما

ومن الطبيعي أن من غير املمكن أن تسلّم طالبان، . النظام، الذي يؤوي القاعدة ورئيسها –احلركة 
حتت تأثير العنوان اإلسالمي الذي ال يجوز أن " قاعدته"ة، بن الدن وبحسب املعلومات األميركي

يُسلّم مسلم لكافر بحسب املصطلحات، وحتت عنوان دور بن الدن يف تقوية نظام طالبان ودور 
لذلك كانت أميركا تعرف منذ البداية أن . يف حماية نظام طالبان من خصومه الداخليين" القاعدة"

نت تعرف يف أثناء احلرب على العراق، يف قصة احتالله الكويت، أن صدام طالبان ستتورط، كما كا
ولذلك أعطت العامل انطباعاً بأنها سعت حلل املسألة بالطريقة السلمية يف مفاوضات مع . سيتورط

، على الرغم من أن طالبان قالت "قاعدته"طالبان التي رفضت تسليم بن الدن للمحاكمة وتسليم 
بتورط بن الدن، وأن على أميركا أن تقدم اإلثباتات على ذلك، وأنها توافق على إنها ليست مقتنعة 

لكن أميركا كانت تعرف أن هذا ال يرضي عنفوانها، وأن كل ما له . تقديمه حملكمة إسالمية حيادية
حمكمة أميركية، ولهذا أصرّت على حماكمة املتهمَيْن  عالقة بجريمة ضد أميركا يجب أن حتاكمه

يْن يف أميركا، ولوال الظروف الدولية فوق العادة وإحراج أميركا أمام حماصرة ليبيا، ملا الليبيَّ
 .وافقت على أن تقدمهما إىل حمكمة هولندية

وهكذا، كانت احلرب يف أفغانستان حرباً نفسية، بهدف تنفيس االحتقان الشعبي األميركي،   
برى، بحجم أميركا، ال يمكن أن تتحرك باإلضافة إىل اجلوانب اُألخرى املتمثلة يف أن دولة ك

وتضرب حجراً واحداً لتصيب عصفوراً واحداً فقط، ما دام من املمكن أن تصيب أكثر من عصفور 
ومن هنا رأت أميركا أن جتعل احلرب على أفغانستان عنوانًا كبيرًا . سياسي واقتصادي وعسكري

هذا أرادت لالحتاد األوروبي، الذي بدا ول. حلرب عاملية ضد هذا البلد الفقير املستضعف املدمّر
جداً، أن يتورط يف احلرب حتت عنوان معاهدة  متحفظاً يطالب بالتعقل ودراسة األمور بشكل دقيق

" القاعدة"احللف األطلسي، عندما قدمت إليه معلومات قالت دول االحتاد أنها اقتنعت بها، وهي أن 
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يجعل من املسألة عدواناً خارجياً ضد أحد أعضاء  ورئيسها هما وراء هذه التفجيرات، األمر الذي
وهكذا أعطت أميركا احلرب صفتها الدولية، كما لو . احللف، وبالتايل يفرض على دوله املساعدة

كانت حرباً عاملية، وأعطت للحلف األطلسي دوراً جديداً كان يبحث عنه عندما سقط االحتاد 
روسيا التي يعتبر اجتذابها حيوياً ومهماً لهذه ثم من الطبيعي أن جتتذب أميركا . السوفياتي

احلرب، على الرغم من وجود مشكالت بين أميركا وروسيا على املستوى العاملي، وعلى مستوى 
لكن روسيا شعرت بأنها تستطيع أن حتصل من أميركا . املنطقة، وعلى مستوى أفغانستان بالذات

ن نعرف أن عالقات الدول تخضع للمصالح ونح. على بعض الشروط، مستغلة حاجة أميركا إليها
  .وال تخضع للمبادىء

وهكذا انطلقت هذه احلرب بعد أن دخلت روسيا يف جزء منها، وهيّأت اجلو من خالل الدول   
ولعبت أميركا على . املرتبطة بها، مثل طاجيكستان وأوزبكستان، لتعطي أميركا حرية احلركة

يريد اعترافاً دولياً جديدًا  رت باكستان، التي كان رئيسهااخلالف بين باكستان والهند، وهكذا اختا
بنظامه بعد أن رفض االعتراف بنظامه بشكل ديمقراطي، يعني على أساس اللعبة الديمقراطية، 

وهكذا تمت اللعبة لتضرب أميركا . ألنه تم بانقالب عسكري، باإلضافة إىل املصالح األُخرى
املنطقة ولو يف املستقبل من خالل اخلطة، أو العصفور عصفور االقتصاد بالسيطرة على موارد 

العسكري، باعتبار أن أميركا تبحث عن قواعد عسكرية يف تلك املنطقة لتستكمل كل خطتها يف 
هذا باإلضافة إىل الضغوط السياسية املستقبلية على روسيا من . نشر قواعدها العسكرية يف العامل

لذلك هي حرب بدأت نفسية وحتولت إىل حرب سياسية . اجهة، وعلى الصين من جهة أُخرى، وهكذ
واقتصادية بأسلوب عسكري، تماماً كمن يريد أن يضرب الضعيف ضربة قوية يُخلع لها قلب 

  .القوي
أمّا احلديث عن أنها حرب دينية، كما صدر عن بن الدن، ففي الواقع ليس للحرب صفة دينية   

حرب املصالح الدولية ضد الذين قد يربكون هذه لكن هي حرب املستكبرين على املستضعفين، و
املصالح، سواء كان ذلك من خالل الصراع الدويل يف الساحة، أو يف املشكالت االقتصادية، أو ما 
إىل ذلك؛ إنها حرب على املسلمين، وهذا صحيح، لكن ليس من الضروري أن تكون حرباً دينية على 

أتصور أن القضية انطلقت من هذا، مع العلم أن احللف إنني ال . نحو احلرب الصليبية ضد اإلسالم
األطلسي، وعلى رأسه أميركا، أعلن حربه على اإلسالم بعد سقوط االحتاد السوفياتي، عندما كان 

أن احلرب على املسلمين،  ومن الطبيعي. هو اإلسالم احللف يبحث عن عدو ورأى أن العدوهذا 
ى املواقع اإلسالمية، مع إضافة بعض املواقع غير وتركيز العنوان اإلرهابي بشكل رئيسي عل
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اإلسالمية، من باب رفع العتب، أو حفظ ماء الوجه من دون أن تستخدم أية قوة ضدها، قد يكونان 
حرباً على اإلسالم من حيث طبيعة النتائج، وإن مل تكن حرباً على اإلسالم من خالل العنوان الكبير 

ننظر إليها، كشعوب إسالمية وعربية، وكشعوب مستضعفة، أنها  لذلك ال بد من أن. الذي حتركت به
وعلينا أن نتدبر أمرنا يف التخطيط ملواجهة هذه احلرب، . حرب املستكبرين على املستضعفين

بقوة نفسية عالية كي ال نسقط يف احلرب النفسية قبل أن تمتد إلينا احلرب العسكرية  والتخطيط
 .واالقتصادية

 المكم، وهذا شيء يشارك فيه الكثيرون، أنه ليس من املؤكد أن بن الدن ستنتج من ككأنني أ
إنما بن الدن أيضاً بارك هذه . لنترك هذه النقطة جانباً . كان وراء عمليات التفجيرات التي حدثت

اآلن، يف الرأي العام العربي واإلسالمي، يف معظم األقطار . العمليات التي تمت يف مدن أميركا
المية، وربما يف غيرها، هناك من يرى، أن ضرب املدنيين واألبرياء واستهدافهم هما العربية واإلس

عمل إرهابي ويجب أن يُدان بشكل واضح، وجهة ُأخرى، يأتي خطاب ديني سياسي لبن الدن 
وأحياناً هناك من يبدو كأنه يصدر فتوى، . والظواهري وآخرين ليقول إن هذا هو جهاد ضد أميركا

ويف احلقيقة نود أن نعرف رأي . لقول، مثًال، إن اجملتمع األميركي كله مسؤولويسند كالمه با
 اإلسالم يف هذه املسألة؟

 إننا ال نملك إثباتات قضائية، ال بد من  من جهة. أوالً، نحن ال نؤكد عالقة بن الدن باملسألة
ي ال تمثل إثباتًا أّما مباركته لذلك فه. أن يحاكمها اإلنسان بالعقل البارد، تؤكد هذه املسألة

قضائياً، ألن اإلنسان قد يبارك شيئًا، يرتاح إليه، أو يؤمن به، مما يفعله اآلخرون من دون أن 
أّما من جهة احلديث عن طبيعة هذه الوسائل واألساليب يف . يتحمل مسؤوليته، هذا من جهة

يًا، ال ألننا ضد الضغط مواجهة السياسة األميركية، أو أية سياسة، فإننا ال نوافق على ذلك إسالم
على أميركا، وإنما ألنه ال يجوز أن نضغط على اإلدارة األميركية باستهداف الشعب األميركي، أو 
الشعوب املقيمة بأميركا، أو الزائر ألميركا مما تمثل يف األشخاص الذين كانوا يركبون الطائرات 

إن القاعدة اإلسالمية . ملي أو يترددون عليهالتي فُجِّرت، أو الذين كانوا يقيمون بمركز التجارة العا
وهي تنطبق على كل هؤالء الذين قد ال تكون لهم عالقة باإلدارة ". وال تَُزر وازرة وزر ُأخرى"تقول 

األميركية بكل سياساتها، ألنهم ليسوا أميركيين أو ألنهم أميركيون ال ينفتحون على قضايا 
ب األميركي كما يقولون ال يملك اهتمامات بالسياسة السياسة األميركية يف اخلارج، ألن الشع

لذلك ال يجوز من ناحية شرعية، فقهية، . اخلارجية لدولته، وإنما يستغرق يف السياسات الداخلية
أعلّناه يف اللحظات األوىل التي واجهنا فيها هذا احلدث، لنبّين  وهذا أمر. القيام بمثل هذه األعمال
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لة ترفض ذلك، وتعتبر هذا إرهاباً ال استشهاداً، بقطع النظر عن الدوافع أن القيمة اإلسالمية األصي
التي دفعت هؤالء مما قد تكون دوافع طيبة من حيث تفكير أصحابها، لكنها وسائل خاطئة وغير 

ولذلك فإن اعتبار هذا العمل جهاداً هو أمر خاطىء، ألن اجلهاد ال يتم . منسجمة مع اخلط اإلسالمي
 .بهذه الطريقة

 ماذا عن العمليات االستشهادية يف فلسطين؟ 

  إذا كان البعض يتحدث عن العمليات االستشهادية يف الساحة الفلسطينية التي يسقط فيها
الفلسطينية هي ساحة احلرب احلارة التي  املدنيون، فإن هناك فارقاً بين الساحتين، ألن الساحة

الكبرى، ضد  يركية، التي هيئت للحروبتستخدم فيها إسرائيل كل ما تملكه من األسلحة األم
الفلسطينيين العزّل الذين ال يملكون إالّ حجارة، أو بعض األسلحة اخلفيفة، أو بعض قنابل الهاون، 

وطائرات األباتشي والصواريخ والدبابات واملدافع، واحلصار اجلغرايف  16أمام طائرات الـ إف 
وهذا ما يجعل الفلسطينيين، بفعل فقدان . ليةواالقتصادي، إىل آخر ما هناك من جرائم إسرائي

التوازن يف موقفي الهجوم والدفاع، مضطرين إىل أن يواجهوا اجملتمع اإلسرائيلي بإسقاط األمن 
ومن الطبيعي أن إسرائيل التي تعتبر أن قتلها للمدنيين الفلسطينيين يتم على أساس  .اإلسرائيلي

ت احلرب هي التي تبرر ما يقوم به اجملاهدون يف خطأ، أو على أساس ظلمات احلرب، فإن ظلما
 .فلسطين من عمليات استشهادية، حتى لو كانت يف مواقع مدنية

كما أن . لكن يف أميركا ليست هناك حرب حارة كي يمكن أن يرد هؤالء مثالً بهذا األسلوب  
ناحية املبدأ،  البعض قد يفكر يف أن من املمكن أن نستعمل بعض األعمال، التي هي غير مبررة من

أمّا يف . نتيجة الهدف الكبير على أساس أن الغاية الكبيرة تنظف الوسائل غير املشروعة الصغيرة
القضايا الكبرى، فهناك رأي نتبناه وهو أن الغاية تبرر الوسيلة وتنظف الوسيلة، كما ورد يف 

الفتوى جتيز قتل األسرى فتوى العلماء املسلمين أنه يف حال احتماء الكفار بأسرى املسلمين فإن 
لذلك فإننا نقول إن هذا األسلوب، إن هذه . املسلمين حين يتوقف حتقيق النصر على موت هؤالء

احلركة التي حدثت من قبل القائمين بها أفادت أميركا ومل تفد اإلسالم وال املسلمين، إذا كان 
وهيّأت ألميركا . ين يف كل العاملبل إنها أثرت تأثيراً سلبياً يف املسلم. املسلمون قد قاموا بها

فرصة أن تقمع كل حركة رافضة للسياسة األميركية يف املنطقة على جميع املستويات باسم 
وقد . احلرب على اإلرهاب، ألنها تتهم كل من يقف ضدها وضد املصالح األميركية باإلرهاب

ميركا، يف البداية على األقل، استطاعت أن تفتح ألميركا أبواب العامل، وأن جتعل العامل خاضعًا أل
قد يفكرون يف أن مثل هذه العمليات  ولهذا فإنني أقول للذين. بقطع النظر عمّا سيأتي من نتائج
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مبرّر إذا كان يف طريق الهدف الكبير، إن الهدف الكبير ال يتحقق بهذه الطريقة، بل من املمكن أن 
  ...يحقق عكسه، بل إن األحداث قد حتقق عكس هذا

 دعوتم 1990أغسطس / آب 16، وبالتحديد يوم ةيف حرب اخلليج الثاني ة السيد،سماح ،
املسلمين إىل أن يقفوا بقوة ضد الغزو األميركي للخليج أيّاً يكن موقفهم من الرئيس العراقي صدام 

اآلن، يف هذه احلرب الدائرة يف أفغانستان، ثمة دول إسالمية تتحرك بدعم أميركي، مثل . حسين
أيضاً نالحظ أن الكثيرين من املسلمين بدأوا . و باكستان، حتى طاجيكستان أو أوزبكستانتركيا أ

يفتون، بين مزدوجين، بأنه يجوز للمسلم أن يقاتل يف اجليش األميركي، وبالتحديد املسلمين 
 ما رأي سماحتكم يف ذلك؟. األميركيين

 ر الكويت، على أساس وعينا نداء يف حرب اخلليج الثانية، أو ما سُمِّي حرب حتري أطلقنا
ألهداف هذه احلرب، ألن أميركا هيّأت للعراق كل املناخ السياسي الحتالل الكويت، عندما امتنعت 

وقالت . من وضع خطوط حمر على حدود الكويت، بينما وضعت خطوطاً حمرًا على حدود السعودية
لذلك كنت ."  حربكم يف الكويتال نتدخل يف عالقتكم أو يف"سفيرة أميركا يف بغداد، غالسبي، إنه 

مع رفضنا الحتالل الكويت حتى على مستوى الوحدة العربية، إذ ال يجوز أن  –أفكر يف ذلك الوقت 
تفرض الوحدة العربية على شعب بالقوة، وحتى مع رأينا يف الرئيس العراقي صدام حسين، يف 

ي السياسية أن الهدف من أفكر، وأعلم بحسب حتليالت كنت –نظامه وطبيعة حكمه وسوى ذلك 
. حرب الكويت هو تركيز القواعد العسكرية األميركية، مع هامش دويل للحلفاء، يف منطقة اخلليج

كنت أعتبر أن احلرب األميركية باسم حترير الكويت كانت حرباً على اخلليج كله، من أجل  ولهذا
األميركي، كي يستطيع أن يهدد  جعله حتت االستعمار، أو حتت تأثير االستكبار، ونفوذ االستكبار

ولذلك كنت أقول . كل املنطقة، ويحصل على موقع استراتيجي، ليملك السيطرة على بحر اخلليج كله
 .إنه ال يجوز مساعدة أميركا يف احلرب

أما يف احلرب على أفغانستان، فقد أصدرتُ فتوى، يف األيام األوىل، بأنه ال يجوز ألي جهة   
ماعة أو دولة، أن تساعد أميركا يف هذه احلرب ضد أفغانستان ألن أميركا ال إسالمية، فردًا أو ج

تملك أية شرعية لهذه احلرب، وال سيما أنها مل تقدم أية إثباتات قضائية تدين طالبان، تدين بن 
كما أنه ليس ألميركا احلق يف أن حتارب نظامًا، بقطع النظر عن رفضنا لهذا . الدن وجماعته
ية إسالمية على أساس أنه ال يقدم الصورة املشرقة لإلسالم، جملرد إيوائه من النظام من ناح

تعتبرهم أميركا إرهابيين، ألن أميركا تؤوي الكثيرين، كما أوروبا تؤوي الكثيرين، ممن تعتبرهم 
. أنظمتهم إرهابيين لقيامهم ببعض اجلرائم وال جتد ضرورة قانونية أو مبرراً قانونياً لتسليمهم
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لقنا الفتوى الشرعية يف هذا اجملال، ثم بدأنا احلديث حتى اآلن عن رفض هذه احلرب لهذ أط
ولهذا أنكرنا على الذين أصدروا الفتاوى بجواز مساعدة . باعتبارها حرباً غير مشروعة األميركية

ا ظروف األميركيين املسلمين يف أميركا الذين قد يصابون وأميركا، مع تصورنا أنهم الحظ
ي أعتقد أن رفض الدخول يف احلرب لكنن. بيرة يف مواطنيتهم عندما يرفضون احلرببسلبيات ك

. أمر متعارف عليه يف البالد الغربية؛ فهناك الكثيرون ممن رفضوا احلرب يف فيتنام وما إىل ذلك
ولهذا فإن رفض الدخول يف هذه احلرب ال يفقد  املواطنين األميركيين املسلمين مواطنيتهم، ولهذا 

  .ف الطارىء ليسوا على حققلنا إن الذين أصدوا الفتاوى حتت تأثير هذا الظر

 ،عرّجتم يف حديثكم على الشأن الفلسطيني عندما حتدثتم عن العمليات  سماحة السيد
/ أيلول 11حبذا لو تناولتم الشأن الفلسطيني بشيء من التفصيل يف ضوء أحداث . االستشهادية

سواء على ما سبتمبر وما يمكن أن ينشأ عنها من مضاعفات وانعكاسات على القضية الفلسطينية، 
وهناك متغيرات على أكثر من . أو على صعيد مستقبل االنتفاضة وتطورهايسمى التسوية السلمية 

أيضًا . صعيد كما نعلم جميعًا، على صعيد عاملي وعربي، يف العراق ويف لبنان ربما، ويف سورية
بتمبر من س/ أيلول 11هذه ناحية يمكن أن تتناولوها يف ضوء ما يمكن أن تسفر عنه أحداث 

 .تداعيات
 سبتمبر هي أنها /إنني أتصور أن السلبية التي واجهتها القضية الفلسطينية يف أحداث أيلول

وأصبح احلديث . أبعدت القضية الفلسطينية إعالمياً وسياسياً يف اهتمامات العامل عن دائرة الضوء
كان يف العامل، وال سيما مع عنها أشبه باحلديث الهامشي الذي ال يثير القارىء أو املستمع يف أي م

لكن ضغط القضية . عن اإلنسان األميركي قيام اإلعالم األميركي بحجب كل اجلرائم اإلسرائيلية
جعل أميركا  –التحالف الدويل ضد ما تسميه اإلرهاب  –الفلسطينية على املشروع األميركي 

واجهة الرئيسية لإلعالم وللخط ومعها بريطانيا حترك القضية لتكون يف الواجهة البارزة، أو يف ال
السياسي باعتبار أنها دخلت مشروع التحالف الدويل لتؤثر سلباً يف دخول الدول العربية 
واإلسالمية هذا التحالف، وهو أمر حيوي وضروري لنجاح التحالف، باعتبار أن اإلرهاب الذي 

ذلك، فإن دخول الدول ل". اإلرهاب اإلسالمي"طرح كعدو ال بد من التحالف للقضاء عليه، هو 
إىل دخول هذا وعندما دعيت الدول اإلسالمية . اإلسالمية هذا التحالف يعتبر أمراً ضرورياً وحيوياً

رهاب، وهو ما مل توافق إلالتحالف أثارت مسألة اإلرهاب اإلسرائيلي باعتباره نوعاً من أنواع ا
ا بأن ما تقوم به إسرائيل هو إرهاب أو وأثارت أيضاً، إىل جانب ذلك، أننا سواء سلّمن. عليه أميركا

ليس إرهاباً، باعتبار ما تقوله أميركا إنها حرب يف أرض متنازع بشأنها، كما هي الصيغة 
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أكلت كل قرارات جملس األمن يف اعتبار أراض الضفة الغربية وغزة، بما فيها   األميركية التي
سالمية قالت ألميركا إننا ال نملك دخول ، أراضي حمتلة، فإن الدول العربية واإل1967القدس بعد 

هذا التحالف، أمام شعوبنا، ما دامت املمارسات اإلسرائيلي بهذا احلجم يف فلسطين، ألن الشعوب 
أعرف أن األنظمة هي، يف أغلبيتها، أنظمة موظفة لدى االستخبارات األميركية، ال . لن تغفر لنا ذلك

لكن ضغط . لناس من ملوك وأمراء ورؤساء وما أشبه ذلكلدى اإلدارة األميركية، التي وظفت بعض ا
 .الشعوب وبعض ماء الوجه الذي يحتفظون به فرضا عليهم ذلك

لهذا بدأت أميركا ترسل بعض اإلشارات، وحاولت أن تخدع العامل العربي واإلسالمي ببعض   
فلسطينية، وما الضغوط يف التفصيالت، كاالنسحاب من املناطق التي احتُلت من مواقع السلطة ال

ودخلت بريطانيا على اخلط، ودخل االحتاد األوروبي باعتبار أنه أقرب إىل دول العامل . إىل ذلك
لذلك نحن نعتقد أن هناك إيجابية يف إخراج القضية . العربي واإلسالمي، وما زالت القضية تتفاعل

وهو االحتاد األوروبي  الفلسطينية إىل دائرة الضوء، وإثارة اهتمام العامل املعني باملنطقة،
لكننا نتصور أن أميركا حتى اآلن ليست مُعَدَّة للدخول . وروسيا، باملسألة الفلسطينية من جديد

بقوة يف عملية التسوية، النشغالها بمشروعها الذي يحتاج إىل استغراق كبير يف كل املفردات 
املريض الذي طال مرضه  املستجدة، وخصوصاً أن القضية الفلسطينية هي تماماً كقضية الرجل

كما أن بوش، هذه الشخصية . من وجهة نظر السياسة األميركية، وهو ما يجعل حلها قابالً للتأجيل
الضعيفة التي ال تملك رؤية سياسية واضحة لألحداث، ألنه مل يكن يملك هذه االهتمامات 

ذب بين أعضاء إدارته، التجاالسياسية يف مستوى دولة كأميركا، ال يزال خاضعاً لهذا النوع من 
ويضاف إىل بوش . بين ما يسمى احلمائم والصقور، وال سيما بالنسبة إىل نائبه ووزير دفاعه

أيضاً الكونغرس األميركي الذي يسيطر عليه اللوبي الصهيوين، والذي هو بحاجة إىل موافقته على 
  .املشاريع التي يقدمها إليه

ة الضغط األميركي على إسرائيل من أجل التسوية بما لهذا فإين أتصور أن املرحلة ليست مرحل  
لكن يبقى الدور األوروبي، مضافاً إىل الدور الروسي، الذي . للفلسطينيين حقوقهم املشروعة يحقق

وتبقى . يشغل العامل العربي واإلسالمي والفلسطيني ببعض الزيارات والتصريحات واملفاوضات
ذلك يف هذه الدوامة  ل، ومشروع إيقاف العنف وما إىلأيضاً مسألة استهالك جتربة مشروع ميتش

إن املرحلة ليست مرحلة التسوية وإنما . التي يريد شارون أن تُبقي القضية الفلسطينية يف داخلها
هي مرحلة إثارة القضية يف التداول من أجل استهالك العرب حتت تأثير أن أميركا فتحت أكثر من 

وا منها ويحصلوا على ودّها بتسهيل أمورها بما تريده منهم نافذرة، وأن على العرب أن يقترب
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تبيع كلمات  إن أميركا: وهذا هو ما قلناه أكثر من مرة. لعلهم يشجعونها على تقديم املزيد من ذلك
للعرب وتبيع املواقف إلسرائيل، ألن العرب ما زالوا يعيشون حتت تأثير الكلمات، بينما إسرائيل 

  .دايتها حتى اآلنكانت مع املواقف منذ ب
أمّا تأثير ذلك يف العامل العربي فإنه قد يتحرك حتت تأثير أن أميركا حتاول أن تنثر القلق يف   

املنطقة لتسجل اسم منظمة جهادية كحماس واجلهاد وحزب الله، لتشغل الواقع السياسي يف لبنان 
هو ما يخلق جدالً داخليًا هل هذا إرهاب أم ال؟ وكيف نتصرف يف مواجهته؟ و: ويف العامل العربي

وخارجياً يشغل الناس عن القضية األساسية على الطريق املعروفة يف القضية الفلسطينية ويف 
القضايا العربية منذ البداية، وهي أن أفضل وسيلة إلشغال الناس عن القضايا الكبرى هي طرح 

حتركها املفردات اجلزئية  القضايا الصغيرة التي تثير اجلدل كي يستغرق الناس فيها، ونحن أمة
  .التي تأكل القضايا الكبرى

 يف العامل العربي واإلسالمي لدينا مهمات كبيرة جداً، ولن نستطيع فرض رأينا  نحن هنا
يف ضوء هذه األحداث وما يجري، كيف تتصورون أن يف . ومصاحلنا إّال إذا صار لنا وزن أكبر

 إمكاننا السير إىل األمام؟

 ؛ األستاذ السياسي واألمني واالقتصادي، الذي يملك أغنى ئيل، ألنها األستاذأن نتعلم من إسرا
إن إسرائيل التي كانت تمثل خياالً أسطورياً، حتى يف نظر اليهود إذ كانوا . جتربة ناجحة يف العامل

ال يصدقون أن تقوم لهم دولة، وال سيما يف فلسطين، حاولوا أن يحولوا هذا اخليال إىل حقيقة، 
وا أن يأخذوا، يف مسألة بهذا احلجم اخلطر، بأسباب النفس الطويل، واللعب على قضايا وحاول

على نقاط  الزمن، وخططوا بشكل دقيق جداً يف دراسة كل مواقع القوى يف العامل، ويف التركيز
وهكذا كان الشعار  .الضعف يف هذا املوقف أو ذاك، ويف عملية التكامل بين كل مفاصله يف العامل

أورشليم، وهذا هو الذي جعل هيرتسل يقول يف املؤتمر الصهيوين األول إننا سندخل فلسطين إىل 
ثم حاولوا أن يستفيدوا مما حدث يف أملانيا، مستغلين عقدة . عاماً 50ودخلوها بعد . عاماً  50بعد 

حملرقة، ماليين يهودي يف ا 6وزيّفوا التاريخ، وقدّموا إحصائية . الغرب غير األملاين من النازية
وحاصروا العامل الغربي بمعاداة السامية، ومنعوا هذا العامل الذي يقدس احلريات من أن يناقش 
حتى على املستوى التأريخي األكذوبة اليهودية، أقله يف العدد الذي قتله هتلر من اليهود، وأهملوا 

التاريخي على كل من هم غير اليهود ممن قتلهم هتلر، ممن يزيدون يف اإلحصاء بحسب النقد 
ثم . ا كل قوتهم يف فرنساوثم حاولوا من خالل ذلك أن يقتربوا من مواقع القرار، فرّكز. اليهود

عندما جاء ديغول، وحاول أن يرسم بعض التحفظات يف العالقة بإسرائيل، وجهوا كل مواقعهم إىل 
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وا وقتها إىل االحتاد حتى إنهم استطاعوا أن ينفذ. األوىل يف العامل ةأميركا باعتبار أنها القو
السوفياتي، وإىل كل مواقع القوة بالنفس الطويل، وأن يستخدموا اإلعالم والسياسة، وأن يؤكدوا 

فقد جمعوا كل علمائهم يف العامل داخل كيانهم من أجل أن . اقتصادهم من خالل حماية العلماء
ثر من دولة إفريقية، ولذلك أصبحت إسرائيل حاجة للصين والهند وألك. يكونوا حاجة للعامل

وحاجة حتى لبريطانيا وبعض الدول األوروبية التي تستورد بعض أسلحتها، وحتى بعض 
 .خبراتها منها

ثم مل يسمعوا، مل يقبلوا استماع أي نقد ملا يقومون به داخل فلسطين، ألنهم يعتبرون أن   
قومون بها جملرد أنهم كانوا ال يخافون من أي جريمة ي. فوق كل اعتبار مصلحة أمنهم وكيانهم

األحداث وعلى  على وكانوا يف حاالت الضغط يحاولون أن يلعبوا. يحسبون حساب االنتقاد العام
  .املواقف بالطريقة التي تبعدهم عن دائرة الضغط القوي املباشر

مشكلتنا أننا نحدّق بالعامل ألي عمل نعمله، ونخاف من احتجاج أميركي هنا، واحتجاج   
ا أن نحسب حسابنا، لكن علينا أالّ نسقط نإن علي. ، وحملة صحافية وإعالمية هناكبريطاين هناك

أمامه، ألن املسألة أن هناك حرباً يهودية تتقاطع مع حرب استكبارية حتاول أن تسقطنا مع 
  .أنفسنا قبل أن نسقط يف املعركة مع اآلخرين

 ّومون مفاعيلها وتطوراتها؟بعد أكثر من عام على انطالقة االنتفاضة الفلسطينية، كيف تق 

 أعتقد أن االنتفاضة الفلسطينية استطاعت أن جتعل القضية الفلسطينية حقيقة سياسية  إنني
واستطاعت أن تدخل اليهود يف املأزق األمني والسياسي، وأن . أحد يف العامل أن ينكرها ال يملك

واستطاعت على األقل يف . عامتها على االستمرار ملدة أكثر من درتترك تأثيرها يف اقتصادهم بق
أكثر من مكان يف العامل، وال سيما يف العاملين العربي واإلسالمي، بقدر ما يصل إعالم اجلرائم 
اإلسرائيلية إىل هذا العامل، استطاعت أن ترهق ضمير العامل باجلرائم اإلسرائيلية وبضحايا 

إنني أعتبر أن . ن من اجلريمة إيقافهااالنتفاضة يف استمراريتها هي الوحيدة التي يكو. االنتفاضة
وقف إطالق النار يف هذه املرحلة قد يجعل الغرب يحملنا املسؤولية، كما يحملنا املسؤولية اآلن، 

ال أحتدث عن فلسطين كلها، وإن كان ذلك . لكنه ينهي القضية الفلسطينية يف وجدان الفلسطينيين
لن نحصل عليها  1967لكن حتى فلسطين ما بعد . اإلسالمية يف استراتيجيتنا هو استراتيجيتنا

قد ال نملك . إالّ إذا استمرت االنتفاضة وخلقت مأزقاً للغرب وللعامل العربي واإلسالمي واإلسرائيلي
الصورة التفصيلية الواضحة لذلك، لكن ما حققته االنتفاضة يف مدى هذه احلقبة من الزمن يف 

. ر جداً، على الرغم من كل اإلعالم ومن كل الضحاياحساب التطورات السياسية يف املنطقة كبي
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املهم أن . القضية الفلسطينية وجدت لتبقى، والدولة الفلسطينية أصبحت يف ضمير العامل كله
 املعركة اجلديدة هي ما هو حجم هذه الدولة؟

 ،يف تضامنها وفهمها ملوازين القوى  –كما تكلمتم  –جنحت الصهيونية  سماحة السيد
وباملقارنة، فإن صورة اإلسالم اليوم يف العامل، أو يف الغرب بالتحديد، هي . ا يف العصروانخراطه

هو اإلسالم  اإلسالم الذي يقدّم. على احلداثة اإلسالم كأنه عصيّ. صورة البيئة التي تنتج اإلرهاب
عهم وماذا ون من مواقمسالم أبو حمزة املصري وأبو قتاده وأبو بكري، كما تعلاجلزائري مثًال، أو إ

لكن ما علّة اإلسالم؟ ملاذا ال . أنتم بالتأكيد، ال تعتقدون أن اإلسالم عصيّ على احلداثة. يقولون
 ينخرط يف العصر؟

 اإلعالم الغربي املعادي، ويف مواقف دول اإلسالم، إنما العلة يف  العلّة يف أن أنا ال أعتقد
اإلسالمي، إنه يمثل يف اإلحصاء العددي االستكبار ضد اإلسالم، ألننا عندما ندرس حجم العامل 

لو أردنا أن ندرس إحصائية هؤالء الذين يقومون بما يسمى اإلرهاب، . ملياراً وأكثر من مئة مليون
لدينا دراسة، وال أضمن أنها دقيقة . ، وال سيما إذا دققنا يف اإلعالم100,000قد ال يصلون إىل 
وهذا مما  .%90ئر إنما قام به اجليش اجلزائري، بنسبة ة، أن ما حدث يف اجلزادقلكنها قريبة من ال

نحن ال ننكر أن . األميركي يف اجلزائر –حتى الغربية، بسبب الصراع الفرنسي  فضحته الصحافة،
هناك إسالميين جهلة متخلفين ال يفهمون شيئاً من اإلسالم، من األمراء املراهقين، ربما قاموا 

إن . أنهم مل يقوموا بمثل هذه اجملازر، على األقل بشكل كبير لكن من املؤكد. ببعض هذه األعمال
ملاذا اإلرهاب . االستخبارات اجلزائرية دخلت يف هذه التنظيمات، واستغلت جهلها وتخلفها يف ذلك

يف مصر؟ ألن مصر مل تمنح اإلسالميين الذين يمثلون تياراً كبيراً فيها، حرية العمل السياسي، وال 
ولو منحتهم العمل السياسي على الطريقة التي . لمين الذين يمثلون جانباً معتدالًسيما اإلخوان املس

منحتها للحزب الناصري، أو للحزب الوطني، ألمكن لها السيطرة على كل هؤالء بطريقة بسيطة 
جداً، إذ إنها تستطيع ضبط هؤالء اإلسالميين من خالل صوغ معادالت وتوازنات معينة تضم 

 .بيةخمتلف الكتل احلز
نقول إن اإلرهاب الذي حدث مما قد ال نوافق على الكثير منه، عندما يسمى اإلرهاب،  لهذا نحن  

هو بفعل ضغوطات سياسية صادرت الشعوب العربية واإلسالمية وحكمتها بقوانين االستخبارات 
بل . ولذلك ليست هناك حالة إرهاب، ليس هناك وجدان إرهابي إسالمي. وبقوانين الطوارىء

تسد عليه أي خمرج، ال بد من أن ينطلق بطريقة وقضية أنك عندما حتاصر اإلنسان يف الزاوية ال
. ملاذا ال نتحدث عن اإلرهاب يف الغرب؟ ليس من الضروري أن يكون اإلرهاب سياسياً. غير طبيعية
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امل مل يحدث عندنا يف الع. إن حجم اجلرائم يف أميركا يفوق حجم اجلرائم يف أي مكان يف العامل
ماذا عن متفجرة أوكالهوما؟ . العربي واإلسالمي أن يمسك طفل مسدساً ويقتل رفاقه وأساتذته

املوجودة " املافيات"ماذا عن احلرب يف إيرلندا حيث تقع التفجيرات بين وقت وآخر؟ ماذا عن كل 
جديد بديل من  كعدوّ سالمإليف الغرب؟ ملاذا ال يتم التركيز عليها؟ إن املسألة هي أنه عندما طُرح ا

االحتاد السوفياتي، يف أول مؤتمر للحلف األطلسي، كانت اخلطة هي أن تلتقط كل السلبيات العنيفة 
إنما نحن . التي يف العامل اإلسالمي، حتى على مستوى األشياء الصغيرة، لتوظف ضد اإلسالم

نطلق من نعرف أن ما كان يحدث يف صعيد مصر من خالف بين املسيحيين واملسلمين كان ي
لكنها . ، أو ما أشبه ذلكخطف مسلمة مسيحيكحوادث عادية، كمسيحي له ديْن على مسلم، أو 

كانت تطرح يف العامل الغربي أن هناك ضغطاً على املسيحيين يف مصر، وأن هناك مصادرة 
نحن نعرف أن احلرب اللبنانية إنما انطلقت من خالل هنري كيسنجر الذي . حلرياتهم وما إىل ذلك

راد أن يدفن القضية الفلسطينية يف لبنان من خالل إثارة احلرب اللبنانية التي حُمّلت املقاومة ا
نحن نعرف أن احلرب كانت حرباً أميركية استخدمت نقاط الضعف . الفلسطينية مسؤولية بدايتها

الرفق،  وإالّ كيف تم إيقاف احلرب بقدرة قادر بمجرد اتفاق الطائف؟ إن اإلسالم يدعو إىل. عندنا
: نحن نقرأ يف قوله تعاىل. ويدعو إىل األساليب احلضارية السلمية التي حتّول األعداء إىل أصدقاء

." وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل حميم"
: سول عليه الصالة والسالمونقرأ يف حديث الر. إتخذ، إختر األسلوب الذي يحوّل أعداءك إىل أصدقاء

إن الرفق ما ُوضع على شيء إالّ زانه وما رُفع عن شيء إالّ شانه وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي "
وقاتلوا يف "وأمّا قضية اجلهاد، فاجلهاد هو دفاعي ووقائي، ." على الرفق ما ال يعطي على العنف

، وإّما تخافنّ من قوم "سبيل الله واملستضعفين، وما لكم ال تقاتلون يف "سبيل الله الذين يقاتلونكم
إن اجلهاد يف اإلسالم دفاعي ووقائي، تماماً كما هو الكفاح ." خيانة فانبذ إليهم على سواء

لكنهم حاولوا أن يجعلوا من اجلهاد عنوانًا للعدوان على . واحلرب يف كل احلضارات العاملية
املسلمون مضطهدون، وما . ولكن هذا غير صحيح. الناس، وعنواناً حلمل السيف على كل العامل

يحدث يف العنف ضد بعضهم البعض، أو ضد اآلخرين، إنما ينطلق من ردة فعل على غياب 
أمّا األشخاص الذين يعيشون اجلريمة كمرض فهم موجودون يف سائر . احلريات، وليس فعالً

 ■.أنحاء العامل
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