
الرحیم الرحمن هللا بسم عید ثابت  -   في زیورخ  -     ٦٢/٣/٧٩٩١   
بینھما الدائم الفھم سوء وأزمة والغرب الشرق  

السویسري الباحث بقلم جیسلینج إریك  :   
وتلخیص تعریب عید ثابت  :   

 
واألمریكیین األوروبیین أن المعروف من في جمة صعوبات یواجھون    ما فھم    یجري    في     من األوسط الشرق منطقة   

وصراعات، أحداث ھي وما ذلك؟ السبب فما    ھي أم العقلیتین؟ بین الكبیر االختالف ھو ھل ھذا؟ الفھم سوء خلفیات      
الدینیة، الخالفات  والثقافیة،    ھي اللغة أن أم الحضارتین؟ بین    الرئیسي العائق    الطرفین؟ بین     

في سأحاول القضیة، ھذه جوانب بعض استعرض أن التالیة السطور     العالم عن الخاطئة األحكام لبعض وأعرض   
اإلسالمي، فھم، سوء من عنھا نتج وما    العربي والعالم الغرب بین وخصام    في اإلسالم عن الخاطئة فاألحكام  .   الغرب   

موجودة، جمیعا، نعرف كما    وربما    وشیقا مفیدا ذلك أسباب عن البحث یكون     .  
في في ھنا األوسط الشرق منطقة عن أتحدث مرة كل    البلد ھذا    سویسرا  =(    ( ، یبادرني    سائلین السویسریون     العالم أن أحقا  : 
العربي ال    یتصرف،    بالنفي أجیب بالطبع عاطفیة؟ بطریقة إال    السؤال، ھذا على    في ذلك بعد أشرع ثم     القضیة أبعاد شرح   

كما یلي     :  
العرب السیاسیین إن العموم وجھ على نقول نأ نستطیع الوعي بنفس األمور مع یتعاملون    اللتین والعقالنیة     بھما یتصرف   

أوروبا سیاسیو في االستثناءات بعض طبعا ھناك  .  العربي، العالم    مثلما تـماما    في یوجد    استثناءات أیضا الغرب     أن بید  . 
الحالتین، بین فرقا ثمة أعني    في السیاسة أن    العربي العالم    واضحة، محددة لنظریات تخضع مجردة مسألة لیست    ھي بل      

عملي، موضوع  ومجّسم،    ومحسوس    واضعي من كثیر العرب عند فلیس  .  السیاسیة، النظریات    مؤسسي أو     المذاھب   
األیدیولوجیة، في الحال ھو مثلما    الغربي العالم    أخرى، ناحیة ومن  .  الذین األشخاص من نسبیا المحدود فالعدد     یضعھم   

العربي القرار صانع في    اعتباره،    ما غالبا    یؤدي    في والجماھیر الحاكم بین معین فارق إیجاد إلى    العربي العالم     نتج وقد  . 
في العرب من كبیرة مجموعات أن ذلك عن في صعوبة تـجد العربیة الدول مختلف     األنظمة إلى باالنتماء حساساإل   

في القائمة السیاسیة الدول تلك    ففي  .  محددا، سیاسیا نظاما الدول تلك تمثل ال الحاالت من كثیر    في تعتبر إنھا بل     بعض   
مصطنعة، أنظمة مجرد األحیان شكلیة ھیاكل أو    وفي  .  الدول، تلك حدود أن نجد كثیرة أحیان    جمیعا، نعلم كما     تم قد   

عشوائیة، بطریقة رسمھا االستعماریة، القوى قِــَبـل من    وفرنسا انجلترا وخاصة    السبب ولھذا  .  ینبغي     عندما نستغرب أال   
ما نادرا المصطنعة بحدودھا الدول تلك أن نالحظ حقیقي شعور سكانھا یراود    إلیھا باالنتماء     واسعة مجادالت ثارت وقد  . 

في دالحدو مسألة حول والكویت، العراق بین األخیرة األزمة أثناء     تعترف ال حكومتھ أن العراق حاكم أعلن حینما وذلك   
البلدین، بین الحدود بخط االنجلیزي االستعمار قبل من وضعھا تم قد الحدود ھذه أن إلى بذلك مشیرا     العراق حاكم أن إال  . 

أن نسى قد الكویت ودبحد اعترافھ عدم أن ذلك إلى یضیف    یؤدي    ھي العراق حدود بأن القول إلى منطقیا     حدود أیضا   
مصطنعة، في مثلھا    أي حدود مثل ذلك    في أخرى دولة    المنطقة،    في مشكوكا بذلك تصیر العراق حدود شرعیة وأن      

ھي صحتھا  األخرى     .  
األول سؤالنا إلى اآلن ولنعد ھي ما  :  التي األسباب    أدت،    تؤدي ومازالت     أول العربي؟ والعالم الغرب بین الفھم سوء إلى   

ما ینبغي    في ذكره    السیاسي النظام أن ھو السیاق ھذا    في    الغربیة المجتمعات    السلطات، توزیع أساس على یقوم     وإشراك   
في األقلیات الحكم،    في السلطة تركیز من والحد    واحدة، ھیئة ید    األحزاب، تعدد نظام قبول طریق عن     بحقیقة واالعتراف   

الثقافات تنوع إنني  .  األفكار ھذه بأن القول إلى أذھب ال    في غریبة    العربي العالم على معظمھا     من أكثر نرى فنحن  . 
دیمقراطي، نظام لتأسیس محاولة في األحزاب تعدد على قائم    العربي العالم    المحاوالت، ذهلھ كمثال األردن ولنذكر  .    

الجزائر، وكذلك  حتي    لم ولو    الحرة االنتخابات طریق عن الحكم إلى اإلسالمیة الجماعات وصول بفكرة الغرب یعجب     . 
ھي العربیة الشعوب أن أعتقد شخصیا فأنا  السیاسي النظام اختیار على القادرة وحدھا    الذي    یناسبھا    ال ھذا أن بید  .  یعني      

في خالفات ودوج عدم  في الحكم أصول بعض حول النظر وجھات    اإلسالم    مصطلح تعریف ویعتبر  .    « الحریة   أھم أحد  « 
في المشاكل السیاق، ھذا    نظر وجھة من اإلسالم إلى نظرنا إذا    غربیة    في جدا شائكة مسألة تعتبر اإلنسان حقوق فمسألة  .    
اإلسالم  اإلنسان، حقوق نطاق حول اإلسالمیة المذاھب بین إجماع ھناك لیس النظریة الناحیة فمن  :   بخصوص وكذلك   

واالختیار، الجبر موضوع فال العملیة الناحیة ومن    ندعي أن یمكننا    في الحكم أنظمة أن    تراعي العربیة الدول     حقوق   
اإلنسان، الغربیة الدول ذلك تفعل كما     الرئیسیة الخالف أوجھ أحد تمثل اإلنسان حقوق ةإشكالی أن بالمالحظة الجدیر ومن  . 

العربي والعالم الغرب بین السلطات، توزیع أن ھنا القول وجملة  .  في الشعب قوى مختلف وإشراك    الحكم،     بنظام واألخذ   
األحزاب، تعدد لم ھذا كل    في كافیة بصورة بعد یتحقق    العربي العالم     .  

الراھن، الوضع الھذ تفسیرا نجد أن ونستطیع اإلسالمیة، الشعوب تاریخ إلى عدنا إذا    ال أنھ نالحظ حیث     فاصل حد یوجد   
والدولة الدین بین فاإلسالم  .  في جوھریا دورا یلعب    الدول تلك شعوب حیاة    فحسب، سماویة دیانة مجرد اإلسالم ولیس  .   بل   

في فلسفة أیضا ھو الحیاة،    لإلنسان، الیومیة الحیاة أمور دقائق تحكم وقوانینھ    االقتصادیة، المعامالت وتنظم     واألنشطة   
السیاسیة، فھو وكذلك    في والعبادات الفرائض ینظم    المسلمین حیاة    ھذا ولعل  .   نظام تأسیس إمكانیة عدم ما حد إلى یوضح   

دیمقراطي في    األوسط، الشرق منطقة    سیؤدي ذلك ألن    وطبقاتھ الشعب قوى مختلف بین لطاتالس توزیع إلى     ویمكننا  . 
في األقلیات مشاكل لحل العربیة الحكومات استعداد عدم إلى أدى قد ذلك أن نقول أن أیضا العربي، العالم     ھذه حل ألن   



سیؤدي المشاكل السلطات، توزیع إلى    العربیة الدول من كبیرا عددا أن نعرف ونحن    یعاني    قلیاتاأل مشاكل من     .  
 

اإلسالمیة السلفیة  
 الشعوب جانب من فعل كرد قامتا حركتین باعتبارھما اإلسالمیة والسلفیة العربیة القومیة من كل إلى ننظر أن یمكننا

الذي الغرب ضد العربیة في وقاسیة جافة بطریقة تدخل    العرب حیاة    مصر، على الفرنسیة الحملة وبعد  .  أي    في     القرن   
عشر، التاسع االقتصادي التفوق صار    للغرب،    السیاسیة، وسیطرتھ    العربیة للشعوب واضحین    العرب وشرع  .   یسألون   

ضعفھم، سر عن أنفسھم تخلفھم، وعوامل    التي األسباب عن وكذلك    علیھم األوروبیین تفوق إلى أدت    وبدأوا  .   یحللون   
الماضي في    الحاضر، لفھم محاولة    التي االنحطاط حالة من مخرج إلیجاد لكوكذ    فیھا أنفسھم وجدوا     ظھرت وھكذا  . 

العرب، المثقفین من جماعة تقول    ینبغي  :  الغرب، من العلوم ننقل أن علینا    في ونسخرھا    مشاكلنا، حل     وتطویر   
مجتماعاتنا وقواعده، اإلسالم تعالیم نع ابتعادھم ھو المسلمین ضعف سبب بأن القول إلى أخرى طائفة وذھبت  .  الحل وأن      
في یكمن  أخرى مرة والقواعد التعالیم ھذه إلى العودة     جماعة البنا حسن أسس عندما اإلسالمیة السلفیة فكرة تبلورت وقد  . 

في المسلمین اإلخوان في واحدا شكال تأخذ لم اإلسالمیة السلفیة أن بالمالحظة وجدیر  .٨٢٩١  سنة مصر    رھا،تطو     فھناك   
المعتدلون، المتطرفون وھناك     األولى القواعد إلى بالعودة المطالبة ھو الحركة ھذه أتباع بین المشترك العامل أن بید  . 

لإلسالم، المبكرة وتعالیمھ    اإلسالمیة، السلفیة صارت لقد  .  في ممثلة    اإلسالمیة، الجماعات    ال قوة    في بھا یستھان     بعض   
العربیة الدول ذلك، من الرغم وعلى  .  فال    ینبغي    أن لألوروبیین    ذلك من ینذعروا    فعندما  .   إیران مثل دولة المرء یزور   

الیوم، فھو    االعتدال، نحو طریقھا تشق أن جدا الممكن من اإلسالمیة الجمھوریة أن یالحظ     تمثل ال اإلسالمیة الثورة وأن   
األخرى، ثوراتال تمثلھ مما أكثر تھدیدا اإلسالمیة والحكومة الغرب بین وثیقة عالقات إقامة جدا الممكن من وأنھ     .  

 
العربیة القومیة  

في العربیة القومیة حركة إزدھرت الناصر عبد جمال الرئیس عھد    الناصر، عبد عصر انتھاء وبعد  .   القومیة مبادئ ظلت   
في مزدھرة حیة العربیة والعراق وسوریا لیبیا من كل    مستقال، آخر طریقا الجزائر وانتھجت  .   لما طبیعیة نتیجة ذلك وكان   

على وقھر ظلم من عانتھ الفرنسي االستعمار ید    كانوا األوائل العرب القومیین من كثیرا أن بالذكر الجدیر ومن  .   ینتمون   
في األقلیات إلى العربي، العالم    يف الرغبة تراودھم كانت ما وغالبا    شئ عمل     للقضیة إخالصھم خاللھ من یؤكدون   

العربیة وكانوا  .  التي والوسائل الطرق عن یبحثون    في االندماج من تمكنھم    في والمبادئ للقیم عام نظام    العربي العالم     وإذا  . 
العربیة، القومیة تاریخ إلى عدنا في مختلفین اتجاھین ھناك أن سنالحظ    الحركة ھذه داخل    أحدھما  :  یمیني،    واآلخر      

یساري  الحصري ساطع فكان  .  الیمین، یمثل    عفلق ومیشیل    الیسار یمثل    العربیة، القومیة وكانت  .  في مثلھا     السلفیة مثل ذلك   
اإلسالمیة، الغرب ضد دفاعیا خطا تمثل    لم العرب القومیین أن بید  .  العربي معالمجت لتحدیث الملحة الحاجة یدركوا      

فحسب،  الغربیة، التكنولوجیا نقل بأھمیة تام اقتناع على أیضا كانوا إنھم بل    وتبني    األوروبیة األفكار بعض     .  
 

والشیوعیة العربیة القومیة بین الخلط  
سیاسیة، قوة إلى القومیة فكرة تحولت عندما في اتجاه ھناك كان    الغرب،    في وكذلك    أوروبا، شرق     بین الخلط إلى میلی   

ناحیة، من العربیة القومیة فكر أخرى ناحیة من للشیوعیة الموالیة والسیاسة     مع الناصر عبد اتفاق تفسیر تم لقد  . 
في تشیكوسلوفاكیا خاطئة، بصور الخمسینات     على حكم كنظام للینینیة العرب القومیین تفضیل عن تعبیرا باعتباره   

الغربیة األنظمة السویس، قناة بتأمیم الناصر عبد قام ماوعند  .  أن الغرب أراد    الخطوة، ھذه من لنفسھ ینتقم     تمویل فرفض   
العالي السد بناء مشروع في أوروبا شرق شیوعیو ذھب وقد  .  ذلك، من أبعد إلى العربیة العربیة القومیة لحركة تقییمھم     إذ   

الشیوعي النظام إلى العربیة الدول النتقال یدیةتمھ مرحلة العربیة القومیة حركة اعتبروا أنھم الصرف     االعتقاد ھذا وساد  . 
في الخاطئ بریجنیف عصر    ولم  .  یؤدِ     على مصر من الروس طرد    كلي تصحیح إلى السادات أنور ید     االعتقاد لذلك   

العربیة القومیة ماھیة عن الخاطئ السوفیتي لالتحاد الخارجیة السیاسة اتسمت وھكذا  .  في األوسط الشرق دول تجاه      
والتناقض بالتخبط والثمانینات السبعینات  وفي  .   والعراق سوریا من كل مع قویة بعالقات ترتبط موسكو كانت األثناء تلك   

الجنوبي والیمن التي الدول تلك إلى السالح بتورید الروس التزام ھو العالقات ھذه أساس وكان  .  أن الغرب رفض      
یساعدھا  في ذلك من أبعد إلى نذھب أن ویمكننا  .  ھذا، تحلیلنا    فنقول    موسكو، من المساعدة تطلب لم العربیة الحكومات إن  :    
الغرب من والیأس باإلحباط أصیبت أن بعد إال  الجنوبي الیمن وكان  .  التي الوحیدة العربیة الدولة ھو    اللینیني النظام تبنت      

الماركسي  رسمیا،    الدولة أیدیولوجیة وجعلتھ    مستقلة، أخرى سیاسات المتطرفة العربیة الحكومات اتبعت بینما  .   وكانت   
موسكو، عن تبتعد الذاتي، استقاللھا وتؤكد    مصلحتھا من ذلك أن رأت كلما    العربیة، القومیة فكرة ازدھار كان لقد  .  في      

الستینات،  في الروس استراتیجیة وكذلك    األوسط، الشرق    التي األساسیة العوامل من     بین العالقات إضعاف إلى أدت   
العربي، والعالم الغرب عرفنا، إذا حتى    أعاله، ذكرنا كما     عبد جمال سیاسة تفسیر أساءت قد الغربیة الحكومات أن   

الناصر، تعنِ  لم العربیة القومیة أن ذلك    شیوعیة نفوذ منطقة إلى األوسط الشرق تحویل مطلقا     .  
 

اإلسالم ودار الحرب دار  
التقلیدي اإلسالم بأن القول صحة من الرغم على دارین أو جزئین إلى العالم یقسم    اإلسالم، دار  :  الحرب، ودار    فینبغي     أال   



القول، ھذا فھم نسئ األوسط الشرق أن خطأ منھ ونستنتج    في نفسھ یعتبر    إسالمیة الغیر الدول مع دائمة حرب حالة     لقد  . 
في اإلسالمیة الدول عاشت سالم،    طویلة، لعصور    األوروبیة الدول مع جنب إلى جنبا     أوقات بأن القول نستطیع إننا بل  . 

في استثنائیة حاالت تـمثل واألوروبیین العرب بین الحرب التاریخ     الحرب عصور نحدد أن العموم وجھ على ویمكننا  . 
لمعسكرین،ا بین األقل، على عشر التاسع القرن قبل فیما    فحسب رئیسیة عصور بثالثة    في كان األول العصر  .   توسع أثناء   

اإلسالمیة، الحضارة في    المیالدیین، والثامن السابع القرنین    في    فرنسا وجنوب أسبانیا إلى ومنھا أفریقیا شمال     العصر أما  . 
الثاني، في الصلیبیة وبالحر عصر فھو    الحادي القرنین    والثاني عشر    عشر    التي الحروب سلسلة تمثلھ الثالث والعصر  .    
بعد فیما واألوروبیین األتراك بین قامت  مصر، على الفرنسیة الحملة وتمثل  .  العربیة، النظر وجھة من     ھامة تحول نقطة   

في المنطقة، تاریخ    وأوروبا العرب بین عالقاتال من جدیدة حقبة بدأت حیث    الوقت ذلك منذ الغرب شرع لقد  .   تفوقھ یُظھر   
العلمي والتكنولوجي    العرب على    ٠٣٨١  سنة للجزائر فرنسا وباحتالل  .   ، الجزائري، للشعب الفرنسیین معاملة ووحشیة      

جدیدا تدھورا األوروبیة-العربیة العالقات شھدت  والسودان عدن باحتالل لتراانج قامت بقلیل ذلك وبعد  .  وفي  .   بین الفترة   
أفریقیا شمال بقیة باحتالل وفرنسا إیطالیا قامت  ١١٩١  وسنة  ١٠٩١  سنة العربي العالم من أخرى أجزاء ورزحت  .   تحت   

التركیة السیطرة وفي  .  في بمساعدتھ وعدا حسین لألمیر االنجلیز قدّم األولى العالمیة الحرب أثناء     عربیة دولة تأسیس   
مستقلة، األتراك ھزیمة بعد    محاولة بیكون- سایكس معاھدة وكانت  .  العربي العالم لتقسیم غربیة     انجلیزیة نفوذ مناطق إلى   

وفرنسیة اسرائیل دولة إلنشاء كبدایة بلفور وعد وجاء  .   .  
لفظ أن للنظر الملفت ومن   « العرب  لم  «  أي لھ یكن    في وجود    األمم عصبة ائقوث    بلفور، وعد أما  .  فلم    العرب، إلى یشر     إال   

باعتبارھم   « مجتمعات  غیر    یھودیة    العربیة للشعوب بالنسبة كبیرا تحدیا تمثل كانت االستعمار سیطرة أن الواضح ومن  .«   . 
في األخرى تلو الثورة وقامت  االستعمار، نیر من التخلص سبیل    االحتالل وقبضة     .  

 
الفھم سوء نماذخ آخر  

العربي والعالم الغرب بین الفھم لسوء نموذج آخر ظھر في    الكویتیة، العراقیة األزمة أثناء     حسین صدام استخدم عندما   
لفظ   « جھاد  في  «  السیاسي خطابھ    قدیمیة تاریخیة مخاوف بإحیاء حینئذ الغربیین من كثیر شعر لقد  .  فالغرب  .  لفظ یترجم      

جھاد » ــ  «  ب   « المقدسة الحرب   » ،  لحماس طبیعیة نتیجة أنھا على العدوانیة حسین صدام سیاسة الغربیون فسر فقد ثم ومن   
الدیني المسلمین الذي    في موجھا كان    فقط، الكویت ضد البدایة    برمتھ الغرب لیشمل بعد فیما اتسع ثم     نجد مازلنا إننا  . 
في بالغة صعوبة السویسري الشارع رجل عإقنا    في الحكم نظام بأن    اإلسالم، تعالیم على مبنیا لیس العراق     على ولكن   

البعث، لحزب العلمانیة األفكار العرب السیاسیین وأن    یمیلون،    في    الشدة، أوقات    الدینیة األلفاظ استخدام إساءة إلى     .  
 

المستقبل آفاق  
إنني العربي، والعالم الغرب بین مشتركة أرضیة ھناك بأن امات اقتناعا مقتنع شخصیا    الطرفین بین العالقات وبأن     یمكن   

ومثمرة، بناءة بطریقة تتطور أن التي والمبادئ بالقیم فریق كل اعترف إذا ھذا    اآلخر الفریق بھا یؤمن     إلى نصل وعندما  . 
التي المرحلة اآلخر، سكرالمع وقیم معتقدات معسكر كل فیھا یحترم    في اآلخرین حق ویقبل    معھ، االختالف     الممكن فمن   

أن یعني    للغربیین بالنسبة ذلك    ال إنھ  :  ینبغي    أن علیھم    العربي العالم على السیاسیة ورؤیاھم ونظریاتھم قیمھم یفرضوا     . 
وسوف  فادحا، خطأ الغرب یرتكب    أن حاول إذا    یفرض      « یداجد عالمیا نظاما  األوسط الشرق منطقة على  «   إذا أنھ ذلك  . 

عالمي لنظام قدر أن جدید    یظھر،    فینبغي    أن    والعرب الغرب بین المتبادل التفاھم على مبنیا یكون    إني  .  أن آمل     ذلك یتحقق   
فعال  .  


