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) م22222ن كت22222اب -م22222ا بع22222د الرأس22222مالية المتهالك22222ة6ملح22222ق (

 يقع في خطأ كبير م22ن يعتق22د أن ظه22ور حرك22ات سياس22ية مرتبط22ة
 بالس22لم، تع22بئ جم22اهير واس22عة، ه22ي ظ22اهرة مرتبط22ة بش22عوب متخلف22ة
 ثقافياR وسياسياR على المسرح العالمي، وهي ش22عوب ل تس22تطيع أن تفه22م
 س22وى اللغ22ة الظلمي22ة ال22تي تك22اد ترت22د لعص22ورها القديم22ة وح22دها. وه22و
 الخط22أ ال22ذي تنش22ره، عل22ى نط22اق واس22ع، أدوات التص22ال المس22يطرة،
 التبسيطية، والخطاب شبه العلمي للمركزية الوربي22ة. وه22و خط22اب مبن22ي
 عل22ى أن الغ22رب وح22ده ه22و الق22ادر عل22ى إخ22تراع الحداث22ة، بينم22ا تنغل22ق
 الشعوب السلمية في إط22ار تقالي22د "جام22دة" ل تس22مح له22ا بفه22م وتق22دير
حج22222222222222222222222222222م التغيي22222222222222222222222222222رات الض22222222222222222222222222222رورية.
 ولك22ن الس22لم والش22عوب الس22لمية له22ا تاريخه22ا، مث22ل بقي22ة الش22عوب،
 وال22ذي يمتل22ئ بالتفس22يرات المختلف22ة للعلق22ات بي22ن العق22ل واليم22ان،
 وب22التحولت والتغي22رات المتبادل22ة للمجتم22ع ودي22انته. ولك22ن حقيق22ة ه22ذا
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 التاريخ تتعرض للنكار ل على يد الخطاب الوربي المركزي وحسب، بل
 أيض222اR عل222ى ي222د حرك222ات الس222لم السياس222ي المعاص222رة. فكل الطرفي222ن
 يشتركان في الواقع، في الفكرة الثقافي22ة القائل22ة ب22أن المس22ارات المختلف22ة
 للشعوب لها "خصوصيتها" المتميزة غير القابلة للتقييم والقياس والعابرة
 للتاريخ. ففي مقابل المركزية الوربية، ل يقدم السلم السياسي المعاصر
 سوى مركزية أوربية معكوسة. وظهور الحركات التي تنتسب للس22لم ه22و
 في واقع المر التعبير عن التمرد العنيف ضد النتائج السلبية للرأس22مالية
 القائم22ة فعلx، وض22د الحداث22ة غي22ر المكتمل22ة والمش22وهة والمض22للة ال22تي
 تصاحبها. إنه تمرد مشروع تماماR ضد نظام ل يقدم للشعوب المعنية أية
مص222222222222222222222222222222222222222222222222لحة عل222222222222222222222222222222222222222222222222ى الطلق.

  - إن الخطاب السلمي الذي يقدم كبديل للحداثة الرأسمالية -وال22تي2
 تzضم إليها تجارب الحداثة الشتراكية التاريخية أيضاR-، ذو طابع سياسي
 وليس ديني. أما وصفه بالصولية كما يحدث غالباR، فل ينطبق عليه ب22أي
 شكل، وهو، على أي2ة ح22ال، ل يس22تخدمه إل عل2ى لس22ان بع2ض المثقفي22ن
 الس22لميين المعاص22رين ال22ذين يوجه22ون خط22ابهم ال22ى الغ2رب ب22أكثر مم22ا
 يوجهونه الى قومهم. والسلم المقترح هن2ا مع2اد~ لجمي2ع أش2كال له2وت
 التحري22ر، فالس22لم السياس22ي ي22دعو ال22ى الخض22وع ل التح22رر. والمحاول22ة
 الوحي22دة لق22راءة الس22لم ف22ي إتج22اه التح22رر ك22انت تل22ك الخاص22ة ب22المفكر
 الس222لمي الس222وداني، محم222ود ط222ه. ول222م تح222اول أي222ة حرك222ة إس222لمية،
 "لراديكالية ول "معتدلة"، أن تتبنى أفكار محمود طه الذي أع22دمه نظ22ام
 نميري في السودان بتهمة الردة. ك2ذلك ل22م ي2دافع عن2ه أي م2ن المثقفي22ن
 ال22ذين ين22ادون بالنهض22ة الس22لمية" أو ال22ذين يع22برون ع22ن الرغب22ة ف22ي
 التحاور مع هذه الحرك22ات. والمبش22رون "بالنهض22ة الس22لمية" ل يهتم22ون
 بإمور الله2وت، وك2ل م2ا يب22دون إهتم2امهم ب2ه م2ن الس22لم ه2و الش22كل
 الجتم22اعي والتقلي22دي لل22دين، ال22ذي ل يخ22رج ع22ن الممارس22ات الدقيق22ة
 والشكلية للشعائر. والسلم كما يتحدثون عنه يع22بر ع22ن "جماع22ة ينتم22ي
Rإليه22ا النس22ان ب22الرث كم22ا ل22و ك22انت جماع22ة"، عرقي22ة" ولي22س إعتق22ادا 
 شخصياR يختاره المرء أو ل يختاره، يؤمن به أو ل يؤمن. فالمر ل يتجاوز
 تأكيد "هوية "جماعية"، ولهذا السبب ينطبق تعبير السلم السياسي على



.Rه222222222222222222222222222222222ذه الحرك222222222222222222222222222222222ات تمام222222222222222222222222222222222ا
  - لق22د ج22رى إخ22تراع الس22لم السياس22ي الح22ديث ف22ي الهن22د عل22ى ي22د3

 المستش22رقين لخدم2ة الس2لطة البريطاني2ة، ث2م تبن2اه وبش2ر ب2ه الم2ودودي
 الباكستاني بكامله. وكان الهدف هو "إثبات أن المسلم الم22ؤمن بالس22لم
 ل يستطيع العيش في دولة غير إسلمية - وبذلك كانوا يمهدون لتقس22يم
 البلد- لن السلم ل يعترف بالفصل بين الدين والدولة حسب زعمهم.
 وهكذا تبن2ى أب2و العلء الم2ودودي فك2رة الحاكمي2ة لل2ه (ولي2ة الفقي2ه؟!"،
 رافضاR فكرة المواطن الذي يسن التشريعات لنفسه، وأن الدولة عليه22ا أن
 تطبق القانون الساري للبد "الش22ريعة". والس22لم السياس22ي يرف2ض فك22رة
 الحداثة المحر�رة، ويرفض مبدأ الديمقراطية ذات22ه -أي ح22ق المجتم22ع ف22ي
 بناء مستقبله عن طري22ق حريت2ه ف2ي س2ن التش2ريعات. أم2ا مب2دأ الش2ورى
 ال2ذي ي2دعي الس22لم السياس2ي أن2ه الش22كل الس22لمي للديمقراطي22ة، فه2و
 ليس كذلك، لنه مقيد بتحريم البداع، حيث ل يقبل إل بتفس22ير التقالي2د
 "الجتهاد"، فالشورى ل تتجاوز أياR من أشكال الستشارة التي وجدت ف2ي
 مجتمعات ما قبل الحداثة، أي ما قبل الديمقراطية. ول شك أن التفسير
 قد حقق في بعض الحالت تغييراR حقيقياR عن22دما ك22انت هن22اك ض22رورات
 جديدة، ولكنه حسب تعريفه ذاته -رف22ض النفص22ال ع22ن الماض22ي- يض22ع
 الصراع الح22ديث م22ن أج22ل التغيي22ر الجتم22اعي والديمقراطي22ة ف22ي م22أزق.
 ولذلك فالتشابه المزع22وم بي22ن الح22زاب الس22لمية -راديكالي22ة ك22انت أم
 معتدل22ة حي22ث إنه22ا جميع22اR تل22تزم بمع22اداة الحداث22ة بحج22ة خصوص22ية
Rالس22لم- والح22زاب الديمقراطي22ة المس22يحية ف22ي أورب22ا لي22س ص22حيحا 
 بالمرة، رغماR عن أن وسائل التصال والديبلوماسية المريكية تشير إلي22ه
 كثيراR لضفاء الش22رعية عل22ى تأيي22دها المرتق22ب للنظم22ة " الس22لمية" ف22ي
 المستقبل. فالديمقراطية المسيحية قائمة في نط22اق الحداث22ة، وه22ي تقب22ل
 الفك22رة الساس22ية للديمقراطي22ة الخلق22ة، وك22ذا ج22وهر فك22رة العلماني22ة.

 أما السلم السياسي فيرف22ض فك22رة الحداث22ة، وه22و يعل22ن ذل22ك ح22تى وإن
 كان ل يستطيع فهم مغزاها. وعلى ذلك فالسلم المقترح ل يمكن وصفه
 بالحداثة، والحجج التي يقدمها المنادون " ب2الحوار" لثب22ات ذل2ك مبتذل2ة
 لقص22ى درج22ة، وتب22دأ م22ن إس22تخدام دع22اة الس22لم لش22رطة الكاس22يت



 لتروي22ج ال22دعوة، وح22تى لقي22ام ال22دعاة بتجني22د التب22اع م22ن بي22ن الفئات
 "المتعلم22ة" كالمهندس22ين والطب22اء مثلx! وعل22ى أي22ة ح22ال، فخط22اب ه22ذه
 الحركات ل يعرف إل السلم الوهابي الذي يرفض كل ما أنتجه التفاعل
 بي22ن الس22لم الت22اريخي وبي22ن الفلس22فة الغريقي22ة ف22ي زم22انه، كم22ا يكتف22ي
 بتك22رار الكتاب22ات ال22تي ل طع22م له22ا لب22ن تيمي22ة، ال22ذي ه22و أك22ثر الفقه22اء
 رجعية في العصر الوسيط. وعلى الرغم من إدعاء بعض ال2دعاة ب2أن ه2ذه
 التفسيرات هي "عودة الى الس22لم ف22ي عه22د الرس22ول"، فإنه22ا ف2ي الحقيق22ة

  ع2ام، أي ال2ى الفك22ار الس22ائدة ف2ي600ع2ودة ال2ى الفك22ار الس2ائدة من2ذ 
مجتمع تجمد تطوره لعدة قرون.

  - والسلم السياسي المعاصر ليس نتيجة لرد الفع22ل لس22اءات4
 العلمانية كما يدعي البعض كثيراR مع السف. ذلك أن أياR من المجتمعات
 السلمية العصرية - بإستثناء التح22اد الس22وفياتي الس22ابق- ل22م يك22ن ف22ي
 وقت من الوقات علمانياR بش22كل حقيق22ي، ودع عن22ك التع22رض لهجم22ات
 سلطة "ملحدة" عدوانية بأي شكل من الشكال. فقد اكتف2ت ال2دول ش2به
 الحديثة في تركيا الكمالي2ة، ومص2ر الناص2رية، وس2وريا والع2راق البع22ثيين،
 بتدجين رجال الدين "كما حدث كثيراR من قبل"، وذلك بأن تفرض عليهم
 خطاباR هدفه الوحيد إضفاء الشرعية على اختياراتها السياس22ية. أم22ا نش22ر
 فكرة العلمانية فلم توجد إل لدى بعض الوساط المثقفة المعارض22ة، ول22م
 يكن له2ا ت2أثير ي2ذكر عل2ى الدول2ة، ب2ل إن الدول2ة ق2د تراجع2ت ف2ي بع2ض
 الحيان في هذا المجال، خدمة لمشروعها الوطني، كم22ا ح22دث م22ن تط22ور
 مزعج حتى في عهد جمال عبدالناص22ر نفس2ه بالنس22بة لموق22ف الوف2د بع22د

 . ولع2222ل التفس2222ير الواض2222ح له2222ذا ال2222تراجع ه2222و أن1919ث2222ورة ع2222ام 
 النظمةالمعني2222ة، إذ رفض2222ت الديمقراطي2222ة، فض2222لت عليه2222ا تج2222انس
 "المجتمع"، المر الذي تظهر خطورته ح22تى بالنس22بة ل22تراجع الديمقراطي22ة
 ف2ي الغ22رب المعاص22ر ذات22ه. ويه22دف الس22لم السياس22ي ال22ى إقام2ة أنظم2ة
 دينية رجعية صريحة، مرتبطة بسلطات م22ن ط22را "الممالي22ك"، أي س22لطة
 تلك الطبقة العسكرية الحاكمة قبل قرنين من الزم22ان. وم22ن يراق22ب ع22ن
 كثب النظمة المتدهورة التالية لمرحلة الفورة الوطنية، والتي تضع نفسها
 فوق أي قانون "بإدعاء أنها ل تع22ترف إل بالش22ريعة". وتس22تولي عل22ى ك22ل



 مكاسب الحياة القتصادية، وتقبل، باسم "الواقعية"، أن تندمج ف22ي وض22ع
 متدن~، ف22ي العولم22ة الرأس22مالية لع22الم الي22وم، ل يمك22ن إل أن يرب22ط بينه22ا
 وبين تلك النظم22ة المملوكي22ة. وينطب22ق نف22س التقيي22م عل22ى نظيرته22ا م22ن
.Rالنظم22222222ة الم22222222د�عى بإس22222222لميتها وال22222222تي ظه22222222رت م22222222ؤخرا

  - ول يوج22د اختلف ج22وهري بي22ن التي22ارات المس22ماة "بالراديكالي22ة"5
 للس22لم السياس22ي، وبي22ن تل22ك ال22تي تفض22ل تس22مية نفس22ها "بالمعتدل22ة"
 فمش22روع ك22ل م22ن الن22وعين متط22ابق. وح22تى إي22ران ل تش22ذ ع22ن القاع22دة
 العامة، بالرغم من الرتباك الذي حدث عند تقييم نجاحها، ال22ذي تحق22ق
 بس22بب اللتق22اء بي22ن تق22دم الحرك22ة الس22لمية، والص22راع الناش22ب ض22د
 دكتاتورية الشاه المتخلفة اجتماعياR والمرتبط22ة سياس22ياR بالمريك22ان. فف22ي
 المرحلة الولى، عوضت المواقف المعادية للستعمار للسلطة الدينية من
 غلواء تصرفاتها الجامحة، وه22ذا الموق22ف المع22ادي للس22تعمار ه22و ال22ذي
 منح هذه السلطة شرعيتها، كما كانت له أصداء قوي22ة م22ن التأيي22د خ22ارج
 إيران. ولكن النظام لم يلبث أن ظهر عجزه ع22ن قب22ول التح22دي المتمث22ل
 في اقتراح تنمية اقتصادية واجتماعية مجد�دة. فدكتاتورية العمائم "رج22ال
 الدين" التي حل22ت مح22ل دكتاتوري22ة الكاب22ات (العس22كريين والتكن22وقراط)،
 كما يقال ف2ي إي22ران، ق2د أنتج2ت ت2دهوراR خطي22راR ف2ي الجه22زة القتص22ادية
 للبلد. وإيران التي كانت ته22دف أن تص22بح مث22ل "كوري22ا"، ق22د انته22ى به22ا
 المر أن تنضم الى "العالم الراب22ع". وتجاه22ل الجن22اح المتش22دد ف22ي الحك22م
 للمشاكل الجتماعية التي ت22واجه الطبق22ات الش22عبية، ه22و ال22ذي أدى ال22ى
 نجاح من يسمون أنفسهم بالمعتدلين، لنهم أص22حاب مش22روع يمك22ن أن
 يخفف ول شك، من تشدد الديكتاتوري2ة الديني22ة، ولك22ن دون التخل2ي ع22ن
 مبدأها الساسي، وهو ولية الفقيه الوارد في الدستور. يجد نظام السلم
 السياسي في إيران نفس22ه ف22ي م22أزق، ويج22ب أن يص22ل الص22راع السياس22ي
 والجتماعي الذي يقوم به الشعب اليراني اليوم بشكل صريح، الى رف22ض
 مبدأ ولي22ة الفقي2ه ال22ذي يض2ع جماع2ة رج2ال ال22دين ف2وق ك22ل مؤسس2ات
 المجتم22ع السياس22ية المدني22ة، وه22ذا ه22و ش22رط نج22اح ه22ذا الص22راع. إن
 الس2222لم السياس2222ي ه2222و مج2222رد تح2222وير للوض2222ع الت2222ابع للرأس2222مالية
 الكومبرادوري22ة، ولع22ل ش22كله "المعت22دل" يمث22ل الخط22ر الك22بر بالنس22بة



 للش22عوب المعني22ة. ويعم22ل التأيي22د الواض22ح لدبلوماس22ية ث22الوث ال22دول
 الكبرى بقيادة الوليات المتحدة لهذا "الحل" للمشكلة، في ف22رض النظ22ام
 اللي2222برالي للعولم2222ة ال2222ذي يعم2222ل لمص2222لحة رأس الم2222ال المس2222يطر.

  - ل يتعارض خطاب رأس المال الليبرالي للعولمة مع خطاب السلم6
 السياسي، بل هما في الواق2ع يكم2ل أح2دهما الخ22ر تمام2اR. فاليديولوجي22ة
 "الجماعية" على الطريقة المريكية، التي يجري الترويج له22ا حالي22اR، تعم22ل
 على إخفاء الوعي والصراع الجتماعي لتحل محلهم22ا "توافق22ات" جماعي22ة
 مزعومة تتجاهل هذا الصراع. واستراتيجية سيطرة رأس المال تس22تخدم
 هذه اليديولوجية لنها تنقل الصراع م22ن مج22ال التناقض22ات الجتماعي22ة
 الحقيقية الى العالم الخيالي، الذي يوصف بأنه ثقافي مطلق عابر للتاريخ.
 والس222222222لم السياس222222222ي ه222222222و بالدق222222222ة ظ222222222اهرة "ماعي222222222ة".
 ودبلوماسية القوى السبع العظمى، وخاصة الدبلوماسية المريكية، تعرف
 جي22داR م22اذا تفع22ل عن22دما تؤي22د الس22لم السياس22ي. فق22د فعل22ت ذل22ك ف22ي
 أفغانستان، وأطلقت على الس22لميين هن22اك إس22م "المح22اربين م22ن أج22ل
 الحرية"! ضد الديكتاتوري2ة الش2يوعية الفظيع2ة، م2ع أن النظ2ام ال2ذي ك2ان
 قائماR هناك، كان مجرد محاولة لقام2ة نظ22ام إس22تبدادي مس22تنير ح22داثي
 وطن22ي ش22عبي، ك22انت ل22ديه الج22رأة لفت22ح أب22واب الم22دارس للبن22ات. وه22ي
 مس22تمرة ف2ي ه22ذا التأيي22د م2ن مص2ر ال22ى الع2راق، لنه22ا تعل22م أن الس22لم
 السياس22ي س22يحقق -له22ا- إض22عاف مقاوم22ة الش22عوب المعني22ة، وبالت22الي
تحويله22222222222222222222222222222ا ال22222222222222222222222222222ى الكومبرادوري22222222222222222222222222222ة.
 ونظام الحكم المريك22ي، بم22ا ع22رف عن22ه م22ن اس22تغلل لخط22اء الخري22ن،
 يعرف كيف يستخلص فائدة أخ22رى م22ن الس22لم السياس2ي. فه22و يس22تغل
 "تخبطات" النظمة التي تستلهمه -مثل نظام طالبان- "وه22ي ف22ي حقيق22ة
 الم22ر ليس22ت تخبط22ات وإنم22ا ه22ي ج22زء ل يتج22زأ م22ن مش22روعها"، كلم22ا
 فك222رت المبريالي222ة ف222ي الت222دخل، بفظاظ222ة إن ل222زم الم222ر. والحرك222ات
 السلمية الوحيدة التي تهاجمها بل تردد الق22وى الس22بع الكب22ار، ه22ي تل22ك
 ال22تي تنخ222رط - بس22بب الظ22روف الموض22وعية المحلي22ة - ف22ي مقاوم22ة
 الحتلل الس22رائيلي، مث22ل حم22اس وح22زب الل22ه، وه22ذا لي22س م22ن قبي22ل

الصدفة.
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