
في القیم أزمة في الغربیة السیاسة    األوسط الشرق        
المسلمین؟ كأعداء الدیمقراطیة أصدقاء  

 
بقلم كوخر یكتورڤ  :   
لھ وقدّم األلمانیة عن ترجمھ عید ثابت  :   

 
عید ثابت تقدیم  

اطلعتُ  عندما أعجبني كوخر یكتورڤ األستاذ دراسة على    أن فیھا    باحث یقوم    غربي     بأمانة اإلسالمیة النظر ھةوج بنقل   
واضحة الذاتي النقد من نوعا ھنا الكاتب سلوك واعتبرت  .  قّررتُ  ولذلك  .  العربیة اللغة إلى الدراسة ھذه نقل     وسألت  . 
كوخر األستاذ الذي  -    لصحیفة یكتب      « تسایتونج تسیورخر نویھ  األلمانیة سویسرا صحف كبرى  - «  في رأیھ عن  -     ترجمة   

العربیة اللغة إلى ھذه دراستھ فأجابني  .  إیجابیة كریمة ودیة إجابة    ّھ بل  .  أسئلتي جمیع على بالرد سارع إن  ببعض الخاصة   
التي المصطلحات في استخدمھا    ھذه دراستھ    اإلیجابي وموقفھ تعاونھ على الشكر خالص لھ نسجل أن علینا فوجب  .   .  

بقي التي صادرالم بعض عن كلمة نذكر أن    في كوخر یكتورڤ األستاذ استخدمھا    ھذه دراستھ    ففي  .  حواري     أشار معھ   
في منھما استفاد رئیسیین كتابین إلى كوخر األستاذ ھذه دراستھ    فلسطیني لكاتب األّول الكتاب  .  في یعیش     منذ الغرب   

طویلة، سنوات في ویمیل    معینة، حقائق من والتھویل الفضائح نشر إلى كتاباتھ    أخرى حقائق إھمال مع     ھذا كتابھ أن بید  . 
ال میزة لھ إنكارھا، یمكن    ھي    في الغرب لسیاسة فضحھ    اإلسالمي العالم    الكتاب بھذا الخاّصة المعلومات نورد وھاھنا  .   :  

Saïd K. Aburish, “A Brutal Friendship. The West and the Arab Elite”. Indigo, London 
1998. 

اآلخر، الكتاب أّما الرئیسي فمؤلفھ    في سابق مسؤول    األمریكیة المخابرات    فوللر جراھام األستاذ  :   ھذا تصفحت وقد  . 
الكتاب، اإلسالم، عن مؤلفھ معرفة لضحالة وعجبت    ّھ أكثر وتعجبت    الصھیوني الكاتب بكتابات استعان أن لویس برنارد     . 

ذلك، من بالرغم ولكن  األمریكي الكاتب لھذا نشكر    ما لفھم المخلص سعیھ    في یحدث    األوسط الشرق منطقة     أّما  . 
الكتاب، بھذا الخاصة المعلومات فھي    كما    یلي     :  

Graham E. Fuller & Ian O. Lesser, “A Sense of Siege. The Geopolitics of Islam and 
thr West”. Westview Press, Oxford 1995. 

السویسري الباحث دراسة إلى اآلن ولننتقل كوخر یكتورڤ     :  
كوخر یكتورڤ لدراسة العربیة الترجمة  

في القیم أزمة في الغربیة السیاسة    األوسط الشرق        
 

1  تمھید  -  
المسلمون أصبح في الغربیة للسیاسة األساسیة القیم بعض إلى ینظرون    األوسط شرقال     ودعم الدیمقراطیة تشجیع مثل  -   

السالم عملیة شكّ  نظرة  -   وارتیاب،    عدائیة ھیمنة لسیاسة بطش أدوات القیم ھذه معتبرین     .  
في فالخبرة إنّ  تقول األوسط الشرق    الغرب    األنظمة من الكثیر یُدّعم    الدیمقراطیة غیر    أنّ  المسلمون ویرى  .   السالم عملیة   

متزاید، بوضوح اسرائیل مصالح تخدم ما وھو    ظلما یعتبرونھ     .  
في الخبراء معظم یفترض أنّ  األوسط الشرق    العنفي التطرف       der gewaltsame Extremismus    الذي  یعمل   

تحت تراجعھ سیواصل اإلسالم غطاء    التي الوحشیة واألعمال الجزائر باستثناء  -    ،تنتھي أن ترید ال    والتي     بھا تقوم   
المسلحة اإلسالمیة الجماعة    Groupes Islamiques Armés منفردة كجریمة األقصر مذبحة وتبدو  .   .  

ذلك من النقیض وعلى السیاسي اإلسالم یواصل    المسالم       der friedliche politische Islam عائق بال نموه     ولو  . 
في الیوم عُقدت حّرة انتخابات وباكستان المغرب بین الواقعة المنطقة    نزیھة  =(   حقا،  )   أحزاب تصل أن المرجح فمن   

في الحكم إلى إسالمیة كلّ     تقریبا مكان    أنّ  حقیقة على االدعاء ھذا ویقوم  .  في الحّكام     واألردن ومصر وتركیا الجزائر   
وسوریا، وتونس والمغرب وفي    الخلیج، دول من كثیر    في وأیضا    الذاتي الحكم مناطق    الفلسطینیة     ھذه بقمع یقومون  -   

شرعیة، بوسائل اإلسالمیة الحركات عموما، الغشوم الباطشة بالقّوة أو    أنّ  من بالرغم    ألنّ  تحدیدا أو  -     ھذه معظم  -  
الحركات اإلسالمیة الشعوب لدى واسع بتعاطف یتمتع     .  

تعني، الحقیقیة فالدیمقراطیة اكم    عرب إسالمیون یقول       arabische Islamisten، بسداد،     اإلسالم انتصار   
في  -   der politische Islamالسیاسي اإلسالمي العالم    في ولكن  .  ظلّ     أي تتمكن لم الراھنة األوضاع     ثوریة أنظمة   

إرادتھا، فرض من إسالمیة في إال    فحسب والسودان إیران    في  .  شعبیة، حركة طریق عن إیران    وفي     طریق عن السودان   
الجیش تغلغل  .  

 
2   - « تعني الدیمقراطیة  اإلسالم انتصار     »  

األخرى، اإلسالمیة التطورات أّما انتھاكات طریق عن إعاقتھا تّمت فقد    دیمقراطیة غیر     حمایة مبّرر تحت دائما  -   
في الدیمقراطیة حدّ     ذاتھا    العسكري نظامال أوقف فقد  .  في    في االنتخابات الجزائر    سنة نھایة       ١٩٩١،  الجبھة فازت بعدما   



لإلنقاذ اإلسالمیة    Front Islamique du Salut في بوضوح    األولى الدورة    العسكري النظام واتھم  .   اإلسالمیة الجبھة   
لإلنقاذ    FIS كلیة، االقتراع صنادیق بإلغاء    النتخاباتبا فوزھا بعد     .  

مبارك ونظام الذي  -   في الجیش یسانده    مصر    سیاسي، كحزب تصریحا المسلمین اإلخوان منح عقود منذ یرفض  -     بالرغم   
للعنف ونبذھم الدیمقراطیة لمباديء الشدید احترامھم من الوسط حزب وكذلك  .  حزب وھو  -    عن منشقین شباب من یتكّون   

اإلخوان، السیاسیة الظروف مع كیّفمت أساس ذو    لم  -   سنة تصریح على یحصل       ١٩٩٦.  لإلخوان مبارك سمح وعندما   
بترشیح مباشر، غیر    األخرى األحزاب مظلة تحت    في  -   انتخابات       ١٩٨٤ و       ١٩٨٧ المعارضة، زعامة احرزوا  -    ثمّ       

المھنیة النقابات معظمل الداخلیة الرئاسة بانتخابات الفوز من ذلك بعد تمكنوا   .  
الفلسطینیة حماس وحركة    التي  -   والطالبیة المھنیة النقابات من العدید على االنتفاضة سنوات أثناء سیطرت     اعتبرت  -  

للسالم خطیرا عدوا أوسلو اتفاقیة بعد الذاتي للحكم عرفات لسلطات حماس قدّمت الدمویة االنتحاریة وبھجماتھا  .   الذریعة   
لقمعھا، في قبل من وأمریكا اسرائیل طالبت كما    نھائي إنذار صورة     .  

وأربكان    Erbakan الرفاه حزب زعیم  -   Refah    التركي تمّ   -   الجیش، قیادة قبل من الحكم عن تدریجیا إقصاؤه     برغم   
شروطھم لجمیع إذعانھ ّھ بل  .  العسكري التعاون أیّد إن اسرائیل، مع    اإلسالمیة الكتاتیب إلغاء وساند     المحكمة قامت وأخیرا  . 

في الدستوریة بدایة       ١٩٩٨ بحلّ     كلیة الرفاه حزب     .  
في المسلمون اإلخوان ویشیر التي الطریقة إلى األردن    تمّ     السیاسي جناحھم استبعاد بھا    اإلسالمي العمل جبھة  -    في  -      

سنة ذمن الثالثة البرلمانیة االنتخابات     ١٩٨٩، منتظمة، بصورة البرلمان من    عشوائي تحدید طریق عن    االنتخابیة للدوائر     . 
في تسقط االنتخابات لقانون فتبعا  زرقاء       Zarka دوائر عن البرلمان عضویة مثال    كلّ  یشتمل    على منھا       ٣٤ ناخب، ألف      

في للنظام موالیة معینة دوائر تحصل بینما  صمة،العا    یحتوي    كلّ     في مقعد على ناخب آالف سبعة على منھا    البرلمان     . 
العمل جبھة فمازالت ذلك من وبالرغم  المسلمون اإلخوان  =(    الطریق على عشر االثنى المعارضة أحزاب تقود  ) 

الدیمقراطي  .  
في اإلسالمیة الجماعات قادة أّما نس،وتو وسوریا والسعودیة والمغرب البحرین    وغیرھا،    في إّما فموجودون     أو المعتقل   

في المنفى     .  
 

3 تجریم  -      Kriminalisierung  المعارضة    
فوللر جراھام یقول    Graham Fuller األمریكي المتخصص  -    في    األوسط، الشرق شؤون    األقلیمي والخبیر    في السابق      

المركزیة المخابرات وكالة  ذلك على معلقا  -    : « في االستبدادیة األنظمة من كبیر عدد ینظر   الحركات إلى األوسط الشرق   
ّھا على اإلسالمیة خطر أكبر أن حكمھا، یھدّد    ألنّ     مباشرة بصورة بفضحھا تقوم الحركات ھذه    طابعھا بسبب  :   غیر   

الدیمقراطي، اإلنسان، لحقوق وانتھاكاتھا    للمواطنین، وقمعھا    ا،وفسادھ    وعجزھا       Inkompetenz،  للسیاسة وتأییدھا   
األمریكیة األنظمة ھذه تقف ولذلك  .  اإلسالمیة، الجماعات من جدّا معادیا موقفا  )...(   في تتردّد وال     ھذه تصنیف   

ّھا على المعارضة إرھابیة أن    terroristisch أنّ  صحیح  .)...(   في سیاسیا عنفا ھناك    محالة، ال األوسط الشرق    أنّ  بید      
األنظمة ھذه معظم  العنف، إلى عمدا المعارضة دفع یفّضل    حتى    باإلرھاب وسمھا ذلك بعد یمكنھ     تفّضل األنظمة فھذه  . 

مع التعامل   « إرھابیین   »  Terroristen في بالدخول االلتزام على    سیاسي حوار    المعارضة مع     ».   
وفي المسلم مھورالج أصبح األثناء تلك    التي القمع أعمال یستقبح    التي نفسھا بالدرجة الحكومیة القوى بھا تقوم     بھا یستنكر   

المتطرفین مذابح    Extremisten ّع  .  فوللر ویُشن    Fuller وقوى األمریكیة المتحدة الوالیات على    أخرى، غربیة     لتبنیھا   
لإلسالمیین األنظمة ھذه لعن تمحیص بدون یأتيو  .  أنّ  ذلك على عالوة    مصطنع استقرار على الرھان تفّضل واشنطن      

حقیقي غیر (  ( ، كما    حدید من بید المستبدین الحلفاء ھؤالء مثل یضمنھ     المباديء باحترام االلتزام تحقیق على  -   
الدیمقراطیة في ذلك عن ونتج  .  العربي الخلیج    الغموض       Doppelbödigkeit في ثلالمتم     مع جدّا الوثیق أمریكا تعاون   

للغایة، المحافظة السعودیة المملكة وفي    التي إیران تحارب نفسھ الوقت    في نجحت    صیف       ١٩٩٧،  المفاجيء بانتخابھا   
خاتمي، للرئیس في    للدیمقراطیة الحترامھا الصعب االختبار     .  

 
4 سالم عملیة  -   عادلة غیر     

العراقي االحتالل من تالكوی تحریر بعد الذي     المساھمة للغرب الموالیة العربیة األنظمة جمیع من أجلھ من أمریكا طلبت   
فیھ األمریكي الرئیس بدأ  -   في السالم عملیة وقتئذ بوش    األوسط الشرق    التي  -    للسیاسة مدخال الوقت ذلك منذ صارت   
في األمریكیة األوسط الشرق    في المحتلمین الشركاء على وعالوة  .  اسرائیل، مع الثنائیة المباحثات    تمّ  فقد    أیضا    في  -     إطار   

األطراف المتعدّدة المحادثات ضمّ   -   اسرائیل مع تطبیعیة خطوات تتخذ أن علیھا كان أخرى عربیة دول     .  
في تلك مبادرتھ من الھدف بوش قدّم وقد نوفمبر       ١٩٩١ في    ّھ على مدرید مؤتمر    وشامل ودائم عادل سالم أن وذكرَ   .  أنّ       

في السالم مقابل األرض تبادل  الھدف، ھذا لتحقیق األھمیة غایة    وأنّ     النھائیة النتائج    ینبغي    تلبي أن     اسرائیل مطالب   
األمنیة  .  

وفي التالیة الست السنوات    تنازل  :  عرفات یاسر    سطینیةالفل التحریر منظمة رئیس  -    شعبھ، باسم  -    عما رسمیا السرائیل      
التاریخیة، فلسطین أرباع ثالثة من یقرب  في الیھودیة المستوطنات واستحسن    الوطن من المحتلة البقیة     بالنضال وتعّھد  . 

الیھودیة الدولة أمن أجل من وفي  .  ذاتي حكم على حصل ذلك مقابل    في كامل       ٨٤٪ قطاع من    غزة،    ٪٦و     الضفة من   



لألردن، الغربیة الفلسطیني الشعب لغالبیة المدنیة اإلدارة وكذلك    في    الغربیة الضفة       Cisjordanien  .  
ّع اسرائیل مع سالم اتفاقیة األردن ووق أن علیھ كان ولكن  -   في علیھا المتنازع المناطق یؤجر    األردن غور       Jordantal   

یلییناالسرائ للمستخدمین  اللبناني، والجنوب السوریة الجوالن أّما  .  في فمازاال    االسرائیلي، االحتالل قبضة     لقطع نظرا   
ودمشق بیروت مع المفاوضات  .  

كلّ  ھذا    في یبدو    عادال، لیس والمسلمین العرب عیون    شامال، وال    دائما وال     بتطبیع تطالب أمریكا فمازالت ذلك ومع  . 
سریع، اسرائیل، أمن أجل من الجیران من تتوقف ال بجھودو    في مائة    المائة،    ساعة وعشرین أربع    یومیا،     أیام سبعة   

أسبوعیا، كما    دائما یقال    تكلّ  وال  .  السالم لعملیة الرافضة والقوى الجماعات تلك نقد من واشنطن     .  
أي اختفاء منذ خاصة بصورة واضحا المعاملة تفاوت وأصبح في الغربیة للسیاسة    Alternativeبدیل     األوسط الشرق   

السوفیتي االتحاد انھیار مع ولذلك  .  ما یبدو    علیھ یُطلق      « األوسط الشرق سالم  المسلمین من لكثیر  - «   جدید كنظام  -  
اسرائیل، مصالح لخدمة خصیصا مصمم بكلّ  أمریكا تقوم    قاطبة ةالمنطق دول على بفرضھ قّوتھا     .  

الذي اإلغراء ھو ما واآلن كلّ  بعد یتبقى    والتخلي اإلقناع وقّوة الدیقراطیة اللعبة بقواعد لاللتزام المسلمین للناشطین ذلك      
العنف عن  الذي للجھاد المؤمنین تعبئة طریق اختیار من بدال  -   الذي وما سریع؟ بنصر یخدع    ینبغي    أن     المسلمین یدفع   

الذین ینالعادی یظنون،    حكامھم، بعكس    ّھم    أمریكا، إلى بحاجة لیسوا أن السالم؟ عملیة لدعم     
إنّ  والحقّ  العدالة انتصار بحتمیة اإلیمان    في    األمر، نھایة    العنف، الستخدام الدین وبتحریم    في تبریره یمكن     اإلسالم   

التي تقریبا نفسھا بالدرجة العكس تبریر بھا یمكن    ما وھذا  .   اإلسالمیة الجماعات على المتزاید اإلقبال یثبتھ   
الصغیرة،    islamistische Randgruppenالھامشیة التي اإلعدام عقوبات من بالرغم    تتھدّدھا     .  

الیومَ  اإلسالم ویتبلور في    كمعیار بالتأكید ولكن بالتدریج العلمانیة األنظمة ذات اإلسالمیة الدول       Richtgrösse  ألوساط   
واسعة، شعبیة حضاریة ھویة بمعنى    kulturelle Identität ، وروحانیة، أخالقیة    Orientierungshilfeومرجعیة      

سیاسي وفكر     .politische Leitlinie اإلسالمیة واألحزاب الحركات وتقوم    ورفاه المسلمین اإلخوان مثل  -      Refah   - 
م،لإلسال بإصرار بالترویج  انتخابي كشعار    االقتراع صنادیق ردھات أمام    بالذات السبب ولھذا  .  كما  -   یبدو    یتمّ   -    إذالل   

منتظمة بصورة واستبعادھم أعضائھا  .  
 

5 اإلسالمیین مشاركة  -      Islamisten في     الحكم   
فوللر جراھام یكتب    Graham Fuller قائال بموضوعیة     : « ّنا أعتقد  في اإلسالمیة العناصر من المزید نرىس أن   

اإلسالمي العالم حكومات  ّھ  .«  ولكن أنّ  یالحظ      « السیاسي اإلسالم   »  der politische Islam الیومَ     یكاد    یكون     غیر   
لتولي مؤھل الحكم    في تقریبا شامل نقص فثمة  .  بالحكم، الخبرة    وفي    العقالنیة، األسالیب    أي    في     الشریعة تطبیق مجال   

اإلسالمیة، الحدیثة السیاسة مع تتفق قوانین إلى وتحویلھا    الموقف، ھذا من انطالقا  .   إنضاج عملیة أحسن تكون فقد   
ھي لإلسالمیین فیھ وإشراكھم الحكم إلى ضّمھم     .  

أردني خبیر ویتفق الرأي، ھذا مع    حیث    في یرى    لإلسالمیین الواضح االعتدال    Islamisten    الثورة منذ اإلیرانیین 
اإلیرانیة، وفي    إسالمیة وطنیة تطور    Islamo-Nationalisums ، معالمَ     في القوى ھذه اندماج     الوطنیة اللعبة   

والدولیة  .  
ّبُ  ویُعق اإلسالمیین، لقمع العنف استخدام الجزائر جنراالت محاولة على الخبیر ھذا    التالي باالعتراض     : «  نقول أن یمكننا 

٢٦و سنوات خمس بعد األقّل، على قتیل ألف    الوھمي العالج أن    ّھ أثبت    أي من ضررا أكثر أن كان شيء     لإلسالمیین یمكن   
أن بھ، یقوموا    في كانوا لو    الحكم     ».   

إنّ  َمن    في یعتقد    للشرق، البطیئة باألسلمة الغرب    البدّ     أن    ینتھي    الشكّ  إلى    في    في الغربیة للسیاسة الثابتة القیم     الشرق   
األوسط أنّ  فطالما  .  الغرب    یقدّم    الدیمقراطیة، على االستقرار     الموثوق الشركاء قائمة لھ تقّرر االستبدادیة األنظمة ویترك   

بھم، في اإلسالمیة الشعوب تستمر فسوف    الغرب عن االبتعاد     .  
كیف نتفرج أن أّوال سنضطر تأثیره، اإلنسان لحقوق المتحدة األمم إعالن یفقد    المرأة، مساواة مثل مثلھ     أخرى ومكاسب   

الحداثة مع حققناھا متأنیة، فاحصة نظرة بعد ولكن  .  أنّ  لنا سیتضح    ھي لألسلمة العنیفة العودة     قویة محافظة لقوى نتیجة   
في الشرقیة، المجتمعات    في اإلسالم جوھر إلى تعود اكونھ من أكثر    حدّ     ذاتھ    في الیوم ویوجد  .  إیران،    ما ضمن    یوجد،      

القرآن على اعتمادا المرأة حقوق عن بنجاح تدافع نسائیة جماعات   .  
إنّ  التي االستفزازیة الدعوى    الفلسطیني المثقف طرحھا    للقلق، مثیرة الریش أبو سعید    حیث    یقول    نّ إ  ...» :   سبب   

في االضطراب األوسط الشرق    أنّ  إلى یعود    الیومَ  المھددین العرب الحكام     المواطن برفاھیة متكررة بصورة ضحوا قد   
العربي العادي،    وكرامتھ، البسیط الرجل وبحقوق    الغرب مع الوحشیة صداقتھم أجل من     ».   


