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االفتتاحية

رؤى مهمة لفكر مستنير ووسطي
خرجت الندوة العلمية التي نظمها مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أمس الثالثاء ،تحت عنوان
«الرساب :الفكر املستنري يف مواجهة اإلرهاب» برؤى وتصورات ثرية تسهم يف بناء فكر مستنري ووسطي ،قادر عىل
التصدي لألوهام التي تحاول الجامعات الدينية السياسية تسويقها يف املجتمعات العربية واإلسالمية ،هذه الندوة
التي متحورت حول كتاب «الرساب» أحدث مؤلفات سعادة الدكتور جامل سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،وشارك فيها كوكبة من العلامء والخرباء يف حركات اإلسالم السيايس من داخل دولة
اإلمارات العربية املتحدة وخارجها ،أكدت رضورة االهتامم يف هذه املرحلة بالجانب الفكري والثقايف يف الحرب ضد
القوى الدينية الظالمية التي ت ّدعي الحديث باسم اإلسالم ،وتشيع أجواء االحتقان الديني والطائفي بني شعوب
منطقتنا ،وتتغذى عىل خداع البسطاء عرب شعارات زائفة مل تقدم لهم سوى الوهم والدمار والدم.
عبت كلمة سعادة الدكتور جامل سند السويدي يف افتتاح الندوة عن طبيعة الخطر الذي تشكله جامعات
لقد ّ
اإلسالم السيايس وتياراته ،باعتبارها أخطر التحديات التي تواجه كثريا ً من الدول العربية واإلسالمية ،ألنها تشرتك كلها
يف استغالل الدين اإلسالمي الحنيف لتحقيق أهداف سياسية ،وتأجيج الرصاعات بني أصحاب الطوائف واملذاهب
واألديان ،فضالً عن أن هذه الجامعات ال تعرب عن اإلسالم وإمنا هي انحراف عن تعاليمه السمحة ،وأنها تهدد
تقل أهمية عن املواجهة
املسلمني أكرث من غريهم ،ولذلك وجبت املواجهة الفكرية الحاسمة لها ،املواجهة التي ال ّ
األمنية أو العسكرية.
يف ظل الخطر الذي تشكله هذه الجامعات الدينية السياسية ،فإننا بحاجة إىل رؤى جديدة لصياغة فكر مستنري
قادر عىل تفنيد األوهام التي تسوقها هذه الجامعات ،فكر يؤمن باالنفتاح والحداثة والعرصنة ،يك نستطيع كدول
عربية وإسالمية أن نواكب مسرية التنمية والتطور واإلسهام الفاعل يف الحضارة اإلنسانية ،ولعل الرؤى والتصورات
املهمة التي قدمها الخرباء املشاركون يف هذه الندوة ميكن البناء عليها يف سبيل تحقيق هذا الهدف :أولها ،تفعيل
املواجهة الفكرية والثقافية لكشف األوهام التي تروجها هذه الجامعات الدينية السياسية ،وإنهاء الذرائع التي تقف
وراء تغلغلها يف بعض املجتمعات العربية واإلسالمية ،عرب تعبئة املوارد املادية واملعنوية التي متلكها الدولة واملجتمع
املدين يف وجه هذه الجامعات .وثانيها ،إبعاد الدين عن السياسية ،واالستفادة من التجربة األوروبية يف هذا الشأن،
فإذا كان الفصل بني الدين والسياسة يف أوروبا يف العصور الوسطى هو طريقها نحو التقدم العلمي واالرتقاء اإلنساين،
فبإمكانه أن يقود إىل النتائج نفسها يف العاملني العريب واإلسالمي .وثالثها ،العمل عىل تصحيح صورة اإلسالم باعتباره
دين العلم والعقل واملنطق والتسامح والحوار وقبول اآلخر ،ال كام يقدم من جانب هذه الجامعات ،باعتباره ديناً
منغلقاً متعصباً رافضاً لآلخر ،فالحضارة اإلسالمية ترتبط يف جوهرها بقيم هذا الدين ومبادئه السمحة ووسطيته التي
ظلت لعقود مبنزلة صامم األمان للحفاظ عىل أمن املجتمعات العربية واإلسالمية واستقرارها .ورابعها ،التحرك باتجاه
اإلصالح الديني والتنوير جنباً إىل جنب مع اإلصالح املجتمعي وتحرير إرادة البرش ،مبا يقطع الطريق عىل سعي
هذه الجامعات والتنظيامت إىل بناء عمق اجتامعي مستغلة أي تقصري للدولة يف تأدية دورها ويف تقديم الخدمات
الكافية واملناسبة للمواطنني.
إذا كان املأزق الذي تشهده الكثري من مجتمعاتنا العربية واإلسالمية هو يف جانب منه نتاج للمخرجات الفكرية
لهذه الجامعات الدينية السياسية التي توظف الدين لصالح أهدافها االنتهازية يف الوصول إىل السلطة ،والقفز عىل
ثوابت املجتمعات وتهديد أمنها واستقرارها ،فإن التحرك الجاد نحو بناء فكر مستنري ووسطي هو املدخل نحو
تحصني مجتمعاتنا من هذه الجامعات ،ووضعها عىل طريق التنمية والتطور والتحديث.
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اإلمارات اليوم

أفضل المجتمعات الرقمية
الخطوة التي أقدم عليها «االتحاد الدويل لالتصاالت» مؤخرا ً ،باعتامده مدينة ديب منوذجاً للمدن الذكية
املستدامة؛ باعتبارها املدينة األوىل يف العامل التي تطبق املؤرشات واملعايري الخاصة بذلك ،يحمل الكثري من الدالالت،
ليس فيام يتعلق بريادة دولة اإلمارات العربية املتحدة إقليمياً وعاملياً يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والبنية التحتية فقط ،بل بالنسبة إىل مكانتها كنموذج تنموي يُحتذى به أيضاً.
إن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة هو من أكرث القطاعات منوا ً عىل
الصعيد العاملي يف املرحلة الراهنة ،ووفق «املؤرش العاملي السنوي لالتصاالت» لعام  ،2015الصادر عن رشكة «هواوي»
العاملية ،فإن اإلمارات اآلن واحدة من بني أفضل ثالثة مجتمعات رقمية يف العامل ،ووفق «املنتدى االقتصادي العاملي»
يف تقرير أخري صدر عنه ،فإن اإلمارات تعترب واحدة من أفضل  24دولة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،كام
أنها تحتل املرتبة الـ  32عاملياً وفق «مؤرش الجاهزية اإللكرتونية» الصادر عن «منظمة األمم املتحدة».
تف ّوق اإلمارات يف مجال البنية التكنولوجية هو جزء من مساعيها نحو بناء مجتمع املعرفة ،وهو الذي يدفعها
نحو االستثامر بكثافة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ويضعها يف صدارة دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية يف حجم اإلنفاق عىل هذا القطاع الحيوي ،فإنفاقها عليه يبلغ نحو  56.5مليار درهم سنوياً ،يناهز
ما نسبته  %24من إجاميل إنفاق دول املجلس ،البالغ نحو  234.2مليار درهم .وفضالً عن هذا االستثامر الكثيف
وإىل جانبه فقد اتخذت اإلمارات خطوات عدة لتعزيز ونرش ثقافة استخدام التطبيقات التكنولوجية واألدوات
الذكية يف مختلف جوانب الحياة اليومية يف مجتمعها ،وميكن يف هذا الصدد إبراز ما قامت به من أجل بناء قاعدة
من الخرباء التقنيني اإلماراتيني ،عرب النهوض مبا يسمى «التعليم الذيك» ،ويف هذا الشأن تحتل اإلمارات اآلن مرتبة
متقدمة عاملياً يف تعميم استخدام التكنولوجيا يف القطاع التعليمي بشقيه األسايس والجامعي ،ومن املخطط أن
يتم تعميم استخدام التكنولوجيا يف جميع املدارس الحكومية بالدولة ،والبالغ عددها  440مدرسة بحلول عام
 ،2020وذلك ضمن مرشوع «املدارس الذكية» ،الجاري تنفيذه اآلن .ومن أجل نقل املعرفة التكنولوجية للطالب
أيضاً ،فقد أتاحت الدولة بدائل عدة أمام املؤسسات التعليمية ،منها إبرام الرشاكات مع املؤسسات العاملية الرائدة
يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وكذلك إنشاء األكادمييات املتخصصة لالتصاالت وتقنية املعلومات،
وإرسال البعثات التعليمية والتدريبية إىل مؤسسات االتصاالت وتقنية املعلومات أيضاً .وهذه السياسة ال تقترص
أبعادها عىل نرش مهارات وخربات التعامل مع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات بني الطالب وزيادة وعيهم بها
فحسب ،ولكنها تسهم بشكل فاعل يف تطوير منظومة التعليم ذاتها ،وتحسني كفاءة مخرجاتها أيضاً ،وذلك تجسيدا ً
لسياساتها الرامية إىل تحسني جودة التعليم واالرتقاء به مبا يتواكب مع أفضل املعايري العاملية.
ومن أجل امليض قدماً نحو غاياتها يف هذا اإلطار ،فإن اإلمارات تحرص عىل خلق بيئة جاذبة لالستثامر يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الوطني ،وقد اتخذت الكثري من اإلجراءات يف هذا الشأن ،ما أسهم يف إحداث
النمو الكبري الذي يشهده القطاع ،ويضعه يف طليعة القطاعات املنافسة يف املنطقة والعامل .ويربز يف هذا اإلطار
أن العوائد التنموية لالستثامرات التي تضخها اإلمارات يف هذا القطاع ال تقترص أهميتها عىل القطاع ذاته ،بل إنها
وتحسن كفاءة اإلنتاج وجودته،
تسهم بشكل كبري يف تحسني مؤرشات التنمية الشاملة ،عرب تنويع مصادر الدخل،
ُّ
وتوليد فرص عمل جديدة ،وغريها.
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تقارير وتحليالت
قراءة في البيان الختامي لمؤتمر «إنقاذ اليمن»
الخطوات التي قطعها المجتمعون في مؤتمر «إنقاذ اليمن وبناء الدولة االتحادية» ،األخير ،يُتوقع أن تعطي دفعة
مهمة إلى اليمن على طريق األمن واالستقرار ،والسيما أنها تقلص من فرص حصول الحوثيين على دعم خارجي،
وتحاصرهم تدريجياً داخل حدود المناطق التي يقبعون فيها ،من دون أي دعم سياسي أو عسكري.
ركزت األهداف التي تضمنها البيان الختامي لمؤتمر «إنقاذ
اليمن وبناء الدولة االتحادية» ،الذي استضافته العاصمة السعودية
الرياض ،وانتهت أعماله أمس ،على المحافظة على أمن اليمن
واستقراره في إطار التمسك بالشرعية ،ورفض االنقالب الحوثي
وإنهاء ما ترتب عليه .واستعادة األسلحة والمعدات المنهوبة
وتسليمها إلى الدولة .وبسط سلطة الدولة على كل األراضي
اليمنية .واستئناف العملية السياسية وبناء الدولة االتحادية وفقاً
للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل .فضالً
عن تجنيب اليمن أن تكون مقرا ً لجماعات العنف والتنظيمات
اإلرهابية ومرتعاً لها ،وضمان أال يكون اليمن مصدرا ً لتهديد
أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة
لتحقيق ذلك.
وبقراءة متأنية في مخرجات المؤتمر يتضح أن المشهد
الذي خرج به مؤتمر «إنقاذ اليمن وبناء الدولة االتحادية» ،الذي
شارك فيه ممثلون عن مختلف القوى والمكونات اليمنية ،عكس
موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع
الدولي ،المؤيد للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في
رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ،ورغبة هذه األطراف
وتصميمها على العمل بكل الوسائل على رفض االنقالب الحوثي
وكل ما ترتب عليه ،وتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى
اليمن لممارسة مهماتها وصالحياتها كافة .إذ أكد المجتمعون على
التزامهم عددا ً من المبادئ األساسية من أجل الوصول إلى وضع
آمن ومستقر في اليمن ،والمحافظة على وحدة أراضيه وسالمتها،
وتمثلت أهم هذه المبادئ في :االلتزام بالشرعية الدستورية،
وااللتزام بإقامة الدولة المدنية االتحادية ،والحفاظ على أمن
اليمن واستقراره .وااللتزام بمبدأ الشراكة والتوافق وفقاً لما جاء
في ضمانات مخرجات الحوار الوطني ،واتفاق معالجة القضية
الجنوبية خالل المرحلة االنتقالية .وااللتزام بإعالن الرياض والقرار
الدولي ( )2216واعتبارهما السقف الذي ال يمكن تجاوزه في أي
مفاوضات مقبلة يمكن أن تتم برعاية األمم المتحدة.
ووفق محللين فإن أبرز مخرجات المؤتمر على الصعيد
العسكري واألمني ،التزم المشاركون بضرورة بناء جيش يمني

الحياة

مهني وإعادة هيكلته من جديد ،بعد التفكك الذي حل به جراء
السياسات التي طبقها الرئيس السابق علي عبدالله صالح؛ بهدف
ضمان استمراره في السلطة .والبند اآلخر المهم في هذا الجانب
أيضاً هو أن جميع األطراف تعهدت بالعمل على إنهاء االنقالب
الحوثي ،من خالل استعادة األسلحة من أيدي الحوثيين .وعلى
الصعيد السياسي ،فإن السلطات الشرعية في اليمن ستطالب
الجهات الدولية ،وعلى رأسها «مجلس األمن الدولي» ،بالدفع
نحو تنفيذ القرار األممي رقم ( ،)2216الذي يلزم المجتمع
الدولي بوقف التعامل (المالي والدبلوماسي والعسكري وغير
ذلك) مع الحوثيين .وفي الشأن السياسي أيضاً فإن المؤتمر نجح
في إيجاد حل لمشكلة الدستور من خالل االتفاق على عرضه
على االستفتاء العام ،ومعالجة القضية الجنوبية في إطار الدولة
االتحادية ،فضالً عن تعهدات من مجلس التعاون لدول الخليج
العربية بإعادة إعمار اليمن بما فيه محافظة صعدة التي يتخذها
الحوثيون معقالً لهم.
وبحسب مراقبين ،فإن هذه البنود تمثل ردعاً سياسياً
للحوثيين وحلفائهم ،وتتويجاً لما حققته «عاصفة الحزم» كردع
عسكري ،مع أهمية عدم إغفال أن الحوثيين ومن خالل الدعم
اإليراني سيسعون بكل جهودهم لتعطيل جهود إعادة األمن
واالستقرار للبالد ،وقد أرسلت إيران بالفعل قطعاً بحرية بزعم
أنها مساعدات إغاثية لليمن ،في محاولة لكسر قواعد تفتيش
السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية ،وفي وقت تدرك أهمية
التعهدات األمريكية والدولية بمنع وصول أي دعم عسكري
للحوثيين من الخارج.

األربعــاء  20مـايــو ( 2015السنة الثانيـة والعشـرون  -العدد )5720

4

تقارير وتحليالت
«ويكيل ستاندرد»:

آثار سلبية لالتفاق النووي اإليراني على أمن الشرق األوسط واستقراره
تناول الكاتبان مايكل ماكوفسكي ،ووليام كريستول في مقال مشترك لهما ،في مجلة «ويكلي ستاندرد» األمريكية،
اآلثار السلبية التي قد تترتب على إبرام اتفاق نووي نهائي بين إيران ومجموعة ( )1+5في الثالثين من يونيو المقبل،
في حال نجاح المفاوضات الراهنة.
أشار الكاتبان إلى أن أحد المبررات الرئيسية لالتفاق
اإليراني ،هو أنه سيحد من انتشار األسلحة النووية في
الشرق األوسط ،ولكن اتضح أنه سيفعل عكس ذلك .ويعد
ذلك «نتيجة سلبية» لاللتفاف ،من وجهة نظر الرئيس
األمريكي باراك أوباما فقط ،أما من وجهة نظر أي شخص
على دراية بمنطقة الشرق األوسط ،فإنها في الواقع نتيجة
متوقعة .إذ يجعل االتفاق اإليراني االنتشار النووي في
منطقة الشرق األوسط غير المستقرة مرجحاً ووشيكاً بصورة
متزايدة .وربما يكون ذلك هو الثمن المؤسف الذي يتعين
دفعه في مقابل التوصل إلى اتفاق «يعزز نفوذ القادة األكثر
اعتداالً في إيران» ،كما صرح الرئيس أوباما األسبوع الماضي
خالل مقابلة مع صحيفة «الشرق األوسط» العربية ،ولكن ال
يوجد دليل على ذلك.
ونقل الكاتبان عن تقارير إخبارية تفيد بأن إيران حاولت
سابقاً شراء تكنولوجيا يمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم،
في انتهاك لالتفاق المؤقت الذي أبرمته مع شركائها عام
 ،2013لكن جمهورية التشيك أحبطت المحاولة ،وفق
وكالة «رويترز» ،التي قالت إن الحادث يثير المخاوف
الغربية بشأن التزام إيران باالتفاق الذي يجري التفاوض
عليه معها ،لوقف أنشطتها النووية الحساسة في مقابل
تخفيف العقوبات .ويوضح الكاتبان أنه برغم كل التنازالت
والتصريحات المتفائلة من قبل الدبلوماسيين الغربيين ،فما
زالت إيران تواصل انتهاكاتها ،ونظرا ً إلى ضعف إجراءات
التفتيش في االتفاق النهائي ،فمن غير المحتمل أن يتغير
هذا الواقع ،وبالنظر إلى السلوك اإليراني األخير ،تظل
فرص تحقق أهداف االتفاق ضئيلة ،وبالتالي فإبرام اتفاق
ينطوي على سلسلة ضخمة من التنازالت والسماح إليران
باالحتفاظ ببنيتها التحتية النووية سيؤدي في الواقع إلى
نتائج عكسية؛ وسيعزز النظام اإليراني ويجعله أكثر جرأة.
وأوضح الكاتبان أنه في حالة توقيع االتفاق النهائي،
سيحصل النظام اإليراني على (منحة) تتراوح ما بين 30

سكاي نيوز

و 50مليار دوالر ،باإلفراج عن أصوله المجمدة بموجب
العقوبات ،وهذا التدفق النقدي الفوري يزيد على %10
من الناتج المحلي اإلجمالي إليران ،وإدارة أوباما نفسها
اعترفت لدى الضغط عليها بأن إثراء الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية سيعزز سلوكها السلبي .وقال المتحدث باسم
البيت األبيض جوش إرنست ،يوم  5مايو الجاري :إن اإلدارة
تأمل «أن يخصص هذا التدفق النقدي لتلبية احتياجات
السكان هناك لتعزيز االقتصاد المتدهور الذي يؤثر بشكل
رهيب في الحياة اليومية لماليين اإليرانيين» .لكنه اعترف
بأن «حتى أثناء سريان هذه العقوبات ،لم تح ّد إيران من
دعمها لإلرهاب أو أنشطة زعزعة االستقرار في المنطقة».
ويرى الكاتبان أن هناك افتراضين معيبين يستند إليهما
االتفاق النووي الذي تؤيده إدارة أوباما :األمل في أن يقود
االتفاق إلى تحسين السلوك اإليراني ،وأن يحد من انتشار
األسلحة النووية في المنطقة .غير أن السلوك اإليراني الحالي
وردود الفعل في المنطقة تبين أن هذه اآلمال كاذبة .ويؤكد
الكاتبان أن االتفاق النووي اإليراني سيؤدي إلى «نتيجة
سلبية» تتمثل في تقوية نفوذ النظام اإليراني وقدرته على
ممارسة سلوكيات سيئة ،والمساهمة في زيادة عدم االستقرار
وانتشار األسلحة النووية في الشرق األوسط .ويختتم الكاتبان
المقال باإلشارة إلى أن األمر يتوقف على الكونجرس األمريكي
إلحباط االتفاق وإنقاذ الجميع من العواقب التي يمكن التنبؤ
بها لوجهة نظر إدارة أوباما الخاطئة حيال المصالح األمريكية
وكيفية التعامل مع العالم الواقعي.
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تقارير وتحليالت
كيف تخطط اليابان للمشاركة في السوق العالمية لألسلحة؟
أوضح فرانز ستيفان غادي ،مساعد التحرير في مجلة «ذا ديبلومات» ،في مقال له في المجلة ،أن معرض األسلحة
والمعدات األمنية ،الذي استضافته اليابان مؤخراً للمرة األولى في تاريخها ،الذي تم تنظيمه في ميناء يوكوهاما،
بالقرب من القواعد البحرية األمريكية-اليابانية في يوكوسوكو ،يكشف عن مدى الطموحات اليابانية ورغبتها في أن
تصبح مصدّ راً عالمياً للمعدات العسكرية.
المعرض الذي استمر ثالثة أيام ،وساعدت في تنظيمه
الحكومة اليابانية ،وشركة بريطانية خاصة ،إضافة إلى دعم
من قيادة األسطول السابع في البحرية األمريكية ،ووزارة
الدفاع األسترالية ،استهدف الترويج للصناعات العسكرية
اليابانية المتقدمة ،وخاصة المتعلقة باألمن البحري
واالستطالع ،وكذلك عمليات اإلنقاذ ومواجهة الكوارث .وإلى
جانب المعرض ،وفي خضم التوترات اإلقليمية المتزايدة،
رفعت الحكومة اليابانية في إبريل الماضي حظرا ً كان
مفروضاً على تصدير األسلحة .وعلى الرغم من أن طوكيو
أوضحت أنها «ستواصل التمسك بالمسار الذي تتبناه حتى
اآلن كدولة محبة للسالم» ،فإن ذلك يحمل دالالت مهمة،
والسيما أن هذه الخطوات ،بما فيها المعرض األخير ،تزامنت
مع تب ّني الحكومة اليابانية قرارات تسمح لها بنشر قوات
الدفاع عن النفس في الخـارج.
جدير بالذكر أن مختلف شركات الدفاع اليابانية ،شاركت
في المعرض األخير ،بما في ذلك شركة «ميتسوبيشي»
المحدودة للصناعات الثقيلة وشركة «كاواساكي» المحدودة
للصناعات الثقيلة ،والشركتان من كبريات شركات العقود
الدفاعية في البالد ،ومنتجات هاتين الشركتين العمالقتين
هي من المنتجات المفضلة لدى أستراليا على سبيل المثال،
والسيما غواصات «سوريو» ،التي تمثل ثمرة تعاون بين
الشركتين ،وهي تعمل بالديزل والكهرباء معاً ،كما أنها تتميز
بأنها عالية التقنية لما تحويه من تقنيات كثيفة ودقيقة،
وتستفيد من األنظمة اليابانية واألمريكية على السـواء.
إلى جانب ذلك ،ووفق الكاتب ،فقد شاركت في المعرض
أيضاً شركة «شينمايوا» المحدودة للصناعات الدفاعية ،التي
تخوض محادثات لتصدير  12طائرة من طراز «سار» البرمائية
إلى الهند ،والتي تستخدم في عمليات البحث واإلنقاذ .ومن
المرجح أن تصبح تلك الصفقة أول تصدير عسكري كبير
لليابان ،وفقاً للقواعد الجديدة .ونقلت وكالة «فرانس برس»
عن سوسومو كاساي ،المسؤول في شركة «شينمايوا» قوله

ذا ديبلومات

«في الوقت الراهن تتفاوض الحكومتان الهندية واليابانية
بشأن هذه المسألة وإذا وافقت الحكومتان ،فإننا سنكون
قادرين على تصدير منتجاتنا» ،وأضاف «إنها فرصة عظيمة
بالنسبة إلينا ،كشرطة صغيرة في الترويج السم الشركة
ومنتجاتها».
وعلى الرغم من أن إندونيسيا والمملكة المتحدة وتايوان
وفيتنام أعربت جميعها عن رغبتها في اقتناء العتاد العسكري
الياباني ،فإن بيع الغواصات من نوع «سوريو» إلى أستراليا
والطائرات البرمائية إلى الهند تبقى ،وفق الكاتب ،هي
الصفقة الدفاعية الفعلية الوحيدة المطروحة أمام اليابان
حتى اآلن .وفي تفسير السبب وراء تباطؤ نمو الصادرات
الدفاعية اليابانية ،نقل الكاتب عن تورو هوتشي ،مدير
قسم سياسة التجهيز في وزارة الدفاع اليابانية ،والشخص
المسؤول عن العقود ،أن شركات التصنيع العسكري اليابانية
غير قادرة على منافسة الشركات العالمية حتى اآلن ،كما
أن الشركات اليابانية غير مهيأة للمنافسة ،فال تزال وزارة
الدفاع اليابانية هي المشتري الوحيد لمنتجاتها ،كما أن هذه
الشركات لم تبذل جهدا ً في تسويق منتجاتها في الخارج.
وفي النهاية يقول الكاتب :لتسهيل عملية تصدير
األسلحة اليابانية ،فإن الحكومة اليابانية تخطط إلنشاء وكالة
جديدة على غرار وكالة التعاون األمني الدفاعي األمريكية،
صاحبة الدور الرائد في هذا المجال داخل وزارة الدفاع
األمريكية «البنتاجون» ،والمسؤولة عن مبيعات األسلحة
والتدريب والخدمات للحلفاء ،والحفاظ على االتصاالت
العسكرية مع الدول الحليفـة.
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شـؤون اقتصاديــة
مؤسسة النفط في شرق ليبيا تعين مجالس إدارة لشركتين تابعتين
نقلت «رويترز» عن مسؤولين
ليبـيين ،أمس ،أن شـركة نفـط
تسيطر عليها الحكومة الليبية
المعترف بها دولياً ،عينت
مجالس إدارة لشركتين تابعتين
تديرهما الدولة .وتشير هذه
الخطوة إلى عزم شركة النفط
الجديدة ،ومقرها شرق ليبيا ،على إحكام قبضتها على
قطاع النفط الليبي ،الذي تتنازع الهيمنة عليه حكومتان
متنافستان من أجل السيطرة على البالد بعد مرور أربع
سنوات على إطاحة معمر القذافي .وكان رئيس الوزراء
عبدالله الثني اضطر إلى نقل حكومته إلى شرق البالد
منذ فقد السيطرة على العاصمة طرابلس ،حيث يوجد

مقر «المؤسسة الوطنية للنفط»
التي تشرف على قطاع الطاقة
الحيوي .وأنشأت حكومة الثني
شركة نفط جديدة تسمى أيضاً
«المؤسسة الوطنية للنفط»
وتعهدت بإتمام مدفوعات
رويرتز
مبيعات النفط من خاللها ،لكن
مصادر الصناعة قالت إن المشترين األجانب للنفط
الليبي ال يتعاملون إال مع المؤسسة الوطنية للنفط
في طرابلس .وفي تحرك جديد للسيطرة على القطاع،
عينت المؤسسة الوطنية في الشرق مجالس إدارة
لشركتين نفطيتين تابعتين مقرهما جنوب ليبيا ،وذلك
حسبما ذكره بيان للمؤسسة الشرقية.

توقعات بانكماش
اقتصاد روسيا في عام 2015

الصين توافق على مشروعات جديدة
بقيمة  40مليار دوالر

نقلت وكاالت أنباء روسية
عن وزيـر االقتصـاد أليكسـي
أوليوكاييف ،قوله إنـه يتوقع
انكمــاش اقتصـــاد روســـيا
بأقــل من  %2.8هذا العــام.
رويرتز
وفـي الشـهر الماضــي قــال
أوليوكاييف :إنه من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي
اإلجمالي  %2.8في عام  2015وهي توقعات أفضل قليالً
من تقديرات سابقة لوزارة االقتصاد بانكماش قدره .%3
وانكمش االقتصاد الروسي  %1.9في الربع األول من
العام الحالي .وفي سياق آخر ،قال الكرملين :إن الرئيس
الروسي ،فالديمير بوتين ،سيستقبل رئيس الوزراء العراقي،
حيدر العبادي ،يوم الخميس المقبل؛ لمناقشة سبل تدعيم
العالقات في قطاع الطاقة .وقال الكرملين في بيان «في أثناء
االجتماع القادم ستعطى األولوية لتعزيز منظومة التعاون
الثنائي في مجاالت منها التجارة واالستثمار والطاقة».
وترفض روسيا حتى اآلن خفض إنتاج النفط طواعية
لدعم األسعار قائلة إنها ستعجز عن استعادة مستويات
اإلنتاج سريعاً إذا تم خفضها وهو ما يرجع في األساس إلى
المناخ القاسي في البــالد.

قالت «اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح» أعلى هيئة
معنية بالتخطيط االقتصادي في الصين ،أمس ،إن بكين
وافقت على مشروعات سكك حديدية ومترو أنفاق بما
يصل إلى  250مليار يوان ( 40.30مليار دوالر) ،في إطار
زيادة الجهود لدعم النمو ،وسط تباطؤ على نطاق واسع
في ثاني أكبر اقتصاد في العالم .وقالت اللجنة على موقعها
اإللكتروني إنها أعطت الضوء األخضر لستة مشروعات ،من
بينها مشروع مترو أنفاق بقيمة  46.7مليار يوان في تشنغدو،
أكبر مدينة في جنوب غرب الصين .وتتضمن المشروعات
األخرى خط سكك حديدية بقيمة  60مليار دوالر يربط
بين مدينتي كوينغداو جينان في الشرق ،وخطين جديدين
للسكك الحديدية يربطان بين مدن في داخل منغوليا وخط
القطارات الحالي الفائقة السرعة بكين-تشين يانغ ،وتبلغ
تكلفتهما اإلجمالية  42.5مليار يوان .وقد تمت الموافقة على
خمسة مشروعات في
يناير وفبراير الماضيين.
ويتزامن ذلك مع زيادة
اإلنفـاق في الموازنــة
العـامــة  %33.2فــي
رويرتز
إبريـل الماضـي.

األربعــاء  20مـايــو ( 2015السنة الثانيـة والعشـرون  -العدد )5720

7

خرباء ينطلقون من أفكار سعادة الدكتور جامل سند السويدي للتحذير من خرافة اإلسالم السيايس ومخاطره

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ِّ
ينظم ندوة بعنوان

«السراب :الفكر المستنير في مواجهة اإلرهاب»

نظَّم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،
أمس الثالثاء املوافق التاسع عرش من مايو الجاري ،ندوة
علمية بعنوان «الرساب :الفكر املستنري يف مواجهة اإلرهاب»
يف قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مبقر املركز يف أبوظبي،
حرضها معايل الفريق ضاحي خلفان ،نائب رئيس الرشطة
واألمن العام يف ديب ،والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي،
والشيخ فيصل بن صقر القاسمي ،رئيس مجلس إدارة رشكة
الخليج للصناعات الدوائية ،وعدد من الدبلوماسيني والباحثني
واملفكرين والصحفيني ،التي ناقشت قضية اإلسالم السيايس
والقوى والجامعات التي متثله ،من حيث تو ُّجهاتها ،وأساليب
عملها ،ومواقفها ،وتجاربها يف الحكم وخارجه ،إضافة إىل
جوانب الخطر الذي متثله عىل أمن الدول واملجتمعات التي
العاملي بشكل
توجد فيها واستقرارها ووحدتها ،وعىل األمن
ِّ
عام.
وقد تناولت الندوة ،التي أدارها الدكتور عبدالله الشيبة،
الكثري من املحاور امله َّمة التي تعالج أبعادا ً مختلفة لظاهرة
اإلسالم السيايس والجامعات الدينية السياسية ،من خالل
قراءة متع ِّمقة يف كتاب «الرساب» .وقد تحدث يف الندوة
ومتخصصون من داخل دولة اإلمارات
مفكرون وخرباء
ِّ
العربية املتحدة وخارجها؛ هم :فضيلة الشيخ وسيم يوسف،
خطيب وإمام جامع الشيخ زايد الكبري يف أبوظبي ،والدكتور
عبدالحق عزوزي ،األستاذ الجامعي يف العالقات الدولية
والعلوم السياسية ،واملفكر واألكادميي املغريب ،والدكتور
املتخصص بعلم االجتامع
عامر عيل حسن ،الكاتب املرصي
ِّ

السيايس ،واألستاذ ماجد بن وقيش ،الباحث القانوين
والسيايس اإلمارايت.
وقد افتُ ِتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة الدكتور
جامل سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االسرتاتيجية ،أكد فيها حرصه وحرص مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية دامئاً عىل مناقشة القضايا
امله َّمة التي تتصل بأمن املجتمعات واستقرارها وتنميتها،
ليس عىل الساحة الخليجية أو العربية فقط ،وإنَّ ا يف العامل
القوي
كلِّه أيضاً ،من منطلق اإلميان بأن الفكر هو األساس
ُّ
نص كلمة سعادته:
الذي تنهض عليه األمم .وفيام ييل ّ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب املعايل والسعادة
َ
الكريم
الحضو ُر
ُ
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطيب ترحيب يف مركز
يسع ُدين بداي ًة أن أر ِّحب بكم
َ
يحرص دامئاً
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجيَّة ،الذي ُ
عىل مناقشة القضايا امله َّمة التي تتصل بأمن املجتمعات
واستقرارها وتنميتها ،ليس عىل الساحة الخليجية أو العربية
فقط ،وإنَّ ا يف العامل كلِّه أيضاً ،من منطلَق إميانه بأن الفكر
القوي الذي تنهض عليه األم ُم ،وتواجه تحدياتها،
هو األساس
ُّ
وتسترشف مستقبلها ،وأن العلم هو الطريق الذي سلكته
املجتمعات كلُّها قدمياً وحديثاً يف رحلة االنتقال من التخلف
إىل التق ُّدم ،ومن هامش التاريخ إىل متنه.
وال َّ
التغيات
شك أيُّها السيدات والسادة أنكم ،ويف ظل ُّ
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والرصاعات وأحداث العنف والتطرف التي تشه ُدها منطقتنا
وأرجاء عديدة من العامل ،تتفقون معي عىل أن من أخطر
التحديات ،خالل املرحلة الحال َّية ،ظاهرة اإلسالم السيايس ،وما
يرتبط بها من أفكار وأطروحات وجامعات وتيارات تتباين
من حيث األساليب واآلليات واألولويات والهياكل التنظيمية،
ولكنها تتفق حول املرامي واألهداف؛ ألنها تستقي من َم ِعني
اإلسالمي الحنيف
واحد ،وتشرتك كلُّها يف استغالل الدين
ِّ
لتحقيق أهداف سياسية ،والتأويل املش َّوه لنصوص الرشيعة
السمحة لتربير املامرسات الدمويَّة ومحاوالت هدم املؤسسات
واألوطان ،وتأجيج الرصاعات بني أصحاب الطوائف واملذاهب
واألديان ،إضاف ًة إىل رفع شعارات دينية زائفة للتأثري يف مشاعر
محوري يف
العا َّمة وخداعهم؛ استغالالً ملا للدين من موقع
ٍّ
عقول الشعوب العربية واإلسالمية وقلوبها.
السيدات والساد ُة  ..الحضو ُر الكريم
ُ
إ َّن ما دفعني إىل تأليف كتاب «الرساب» ،الذي نحن
بصدد مناقشته اليوم يف هذه الندوة ،ثالثة اعتبارات أساس َّية:
السعي إىل الكشف عن حقيقة
االعتبار األول هو
ُ
الجامعات الدينية السياسية وخطورة أفكارها؛ ألنها برغم
الفشل الذي لحق بها ،سوا ٌء يف صفوف املعارضة ،أو مواقع
السلطة يف دول عديدة ،فإنها ال تزال متيض يف طريق الخداع
«الحل»
ُّ
وتسويق الرساب والوهم ،وتقديم نفسها عىل أنها
عىل ال َّرغم من أنها املشكلة الكربى التي تواجه املجتمعات
التي توجد فيها ،والخطر األش ُّد عىل أمنها ووحدتها واستقرارها.
االعتبا ُر الثاين هو إمياين الراسخ بأن أحد أه ِّم أسئلة
النهضة التي ال تزال معلَّق ًة يف منطقتنا العربية هو سؤال
العالقة بني الدين والسياسة ،وهو السؤال نفسه الذي طرحته

أوروبا عىل نفسها منذ قرون ،ومثلت اإلجابة عنه البداية
وطي عصور الظالم والتخلُّف التي رانت
الحقيقية لنهضتها ِّ
عليها لسنوات طويلة؛ ولذلك فإن الفصل بني الدين والسياسة
هو أحد الرشوط األساسية لتحقيق نهضة حضارية حقيقية يف
واإلسالمي ،وقد حان الوقت لتناول هذه القضية
عاملينا العر ِّيب
ِّ
بشجاعة من دون مواربة؛ فقد خرسنا الكثري يف املنطقة
العربية بسبب اقرتابنا الحذر والقلق من هذا املوضوع خالل
السنوات املاضية ،عىل ال َّرغم من طرح كثري من رواد التنوير
العرب له منذ القرن التاسع عرش.
االعتبار الثالث ،الذي وقف وراء تأليفي كتاب «الرساب»،
السيايس والجامعات املرتبطة به ال يه ِّدد
هو أن خطر اإلسالم
ِّ
وحدة العديد من املجتمعات العربية واإلسالمية وأمنها
واستقرارها فقط ،وإمنا يش ِّوه صورة اإلسالم نفسه ،ويق ِّدم
خدمة مجانية إىل أعدائه املرتبِّصني به ،الذين يريدون إلصاق
والتعصب والتخلف به ،وهو بري ٌء من هذه
تهم اإلرهاب
ُّ
التهم ،بل إنه دين العلم والعقل واملنطق والتسامح والحوار
وقبول اآلخر ،وهذه هي القيم السامية التي حققت الحضارة
اإلسالمية يف ظلِّها أمجادها العلمية والسياسية والعسكرية
كاف ًة لقرون طويلة.
السيدات والساد ُة  ..الحضو ُر الكريم
ُ
انطالقاً من االعتبارات السابقة ،عملت يف كتاب
«الرساب» عىل تأكيد أمور أساسية ع َّدة أه ُّمها أن الجامعات
تعب عن اإلسالم ،وإمنا هي انحراف عن
الدينية السياسية ال ِّ
تعاليمه السمحة ،وته ِّدد املسلمني أكرث من غريهم ،وأن هذه
الجامعات قدمت الوهم والرساب إىل الشعوب يف املايض،
وال تزال تق ِّدمه وترص عليه؛ ولذلك وجبت املواجهة الفكرية
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الحاسمة لها ،وهي املواجهة التي ال تقل أهمي ًة عن املواجهة
األمنية أو العسكرية.
ويف هذا السياق كنت حريصاً خالل إعدادي الكتاب عىل
ميسةً؛ بحيث ميكن أن تفهم رشائح
أن تكون لغتُ ُه سهل ًة َّ
مختلفة من القراء األفكار الواردة فيه وتستوعبها .وعىل
الرغم من أنه مل ِ
متض فرتة طويلة عىل خروج الكتاب إىل
النور؛ إذ صدرت طبعته األوىل يف بداية العام الجاري؛ فقد
صدرت حتى اآلن خمس طبعات منه باللغة العربية ،وهذا
يشع ُرين باالرتياح؛ ألنه يعكس االهتامم الكبري من ص َّناع
القرار والباحثني والدارسني ورجل الشارع العادي مبوضوعه؛
يحقق أحد أهم األهداف التي وقفت وراء تأليف الكتاب،
ما ُّ
الشعبي بالخطر الذي متثله جامعات
وهو تعزيز الوعي
ِّ
السيايس عىل حارض األوطان ومستقبلها .وإضاف ًة إىل
اإلسالم
ِّ
طبعات كتاب «الرساب» باللغة العربية ،فسوف يُرت َج ُم إىل
لغات ع َّدة؛ وقد صدرت بالفعل طبعته باللغة اإلنجليزية منذ
أيام؛ وذلك حتى تصل فكرته إىل الشعوب األخرى يف العامل،
التي تش َّبع الكثري منها بأفكار مش َّوهة عن اإلسالم بسبب
مامرسات الجامعات الدينية السياسية.
السيدات والساد ُة  ..الحضو ُر الكريم
ُ
إنني عىل ثقة بأن مناقشة هذه الكوكبة املتميزة من
تضيف إليه،
املفكرين والباحثني لكتاب «الرساب» سوف
ُ
وتفتح آفاقاً جديد ًة للبحث والتفكري حول ظاهرة اإلسالم
السيايس ،تلك الظاهرة التي تحتاج إىل الكثري من املرشوعات
ِّ
البحثية خالل الفرتة املقبلة.
وأمت َّنى لفعاليات هذه الندوة التوفيق ،وأكرر الرتحيب
بكم يف مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجيَّة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم ق َّدم الدكتور عبدالله الشيبة إىل الحضور املتحدث
األول يف الندوة ،فضيلة الشيخ وسيم يوسف ،خطيب وإمام
جامع الشيخ زايد الكبري يف أبوظبي ،الذي عرب فضيلته عن
إعجابه بكتاب «الرساب» ،وقال فضيلته إن الكتاب يستحق
أن يكون منهاجاً يف الجامعات واملدارس اإلماراتية؛ أل ّن
الجامعات الدينية الظالمية تستهدف أساساً الرشائح الشبابية.
وتناول فضيلة الشيخ وسيم يوسف يف ورقته «إشكاليات
الجامعات اإلسالمية والسياسة» ،موضِّ حاً أن «للسياسة تاريخاً
عريقاً منذ ما قبل اإلسالم ،إال أن اإلسالم جاء لينظِّم القواعد
السياسية واألخالقية والعسكرية بني ال َخلْق ،وجعل منظومة

السياسة تقوم عىل أسس الحق والعدل ،سواء كان املحكوم
من أهل اإلسالم ،أو من غريه من امللل؛ لهذا كان ال ب َّد أن يكون
لكل مسلم مرجعية يف السياسة الرشعية؛ وألن الناس عزفت
عن تعلّم دينها ،فقد جهلت هذه السياسة الرشعية ،واتجهت
إىل العبادات الفقهية فقط؛ فأصبحت تحرص عىل الوضوء
والصالة والصيام والقيام ،ونسيت أمور السياسة الرشعية التي
وجل يف دينه كام ارتىض أمور العبادات».
ارتضاها الله عز ّ
ولفت فضيلة الشيخ وسيم يوسف النظر إىل أنه (بهذا الجهل
ظهرت الجامعات اإلسالمية التي دخلت يف السياسة ،سواء
كان ذلك بجهالة منها ،أو بتحريف ألصول الدين ،وانطىل ذلك
عىل عا َّمة املسلمني؛ بسبب جهلهم بأمور السياسة الرشعية،
يستغل الدين لتحقيق مصالح سياسية ،ومن
ُّ
فظهر لنا من
هؤالء« :الرسوريون» ،وتنظيم «داعش» ،وجامعة «اإلخوان
املسلمني» ،و«حزب الله» اللبناين ،كام أن هؤالء جميعاً
أدخلوا السياسة يف دينهم بعيدا ً عن منهج النبوة) .ويف ورقته
ركّز يوسف عىل «داعش» وسياسته ،كام أفاض يف الحديث
سمه «اإلخوان املسلمون وسياسة الحرباء».
عم ّ
َّ
وعقب كلمة خطيب وإمام جامع الشيخ زايد الكبري ،شكر
املفكر واألكادميي املغريب الدكتور عبدالحق عزوزي ،األستاذ
الجامعي يف العالقات الدولية والعلوم سعادة الدكتور مدير
عام املركز عىل هذا اللقاء الذي وصفه بـ«البهيج» .وتحدث
يف ورقته التي جاءت بعنوان« :مستقبل التيارات السياسية
الدينية :نظرة استرشافية انطالقاً من خالصات كتاب
الرساب» ،عن أهمية الدراسات االسترشافية واملستقبلية التي
تعد أداة مهمة يف التخطيط ووضع البدائل والسيناريوهات؛
من أجل الوصول إىل رؤية أوضح للمسارات املستقبلية ،وركز
عىل موضوع التيارات السياسية الدينية ،بنا ًء عىل النتائج
التي وصل إليها كتاب «الرساب» لسعادة الدكتور جامل
سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية ،مطبِّقاً عليها تقنية السيناريوهات ،وهي التقنية
التي تدخل ضمن إطار األدوات املنهجية األكرث تداوالً يف
الدراسات املستقبلية.
وأضاف عزوزي أن الفكرة املحورية للسيناريو هي طريقة
تحليلية احتاملية متكِّن من تتبُّع املسار العام لتطور األحداث
والظواهر ،انطالقاً من وضعها وحالتها الراهنة ،وصوالً إىل رصد
سلسلة من التوقعات املستقبليَّة لها ،ومن ثم ميكن القول
إن السيناريو هو عبارة عن لعبة فرضيات متكِّن من فهم
التحوالت البنيوية التي قد يتخذها تطور نسق معني .وتضع
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ورقة الدكتور عزوزي السنوات الثالث األخرية ()2015-2012
كسنوات األساس ،وسنة  2030سنة استرشاف ،وبالتايل تتنبأ
مبصري التيارات الدينية-السياسية ،ومعدل استقرار األنظمة
السياسية ،وعالقتها باملجال الديني السيايس ،ونضج املجال
السيايس العام ،ونضج كل الفاعلني السياسيني؛ ومن ثم تصاغ
السيناريوهات عىل أساس االتجاهات املستقبلية املمكنة.
وأشار الدكتور عزوزي ،يف ورقته،
إىل أن لهذه السيناريوهات مقصدين
أساسيَّني يتجليان ،أوالً ،يف تنبيه صانع
القرار (بل حتى الرأي العام) إىل طبيعة
املشكالت والنتائج التي ميكن أن يرتتب
عليها اختيار مسار معني؛ ما ميكّنه من
تكييف القرارات السياسية ،وبلورة
سياسات عمومية ،وثانياً قد يؤدي السيناريو إىل مساعدة
صانع القرار يف التخطيط أو التقويم ،ويف هذا السياق تط َّرقت
الورقة باستفاضة إىل السيناريو الناجع ،وهو السيناريو
اإلصالحي ،ورأت أنه سيمكِّن من إحداث ثورة فكرية-سياسية
يف مجتمعاتنا العربية ،وزرع بذور التنمية والنهضة.
وبعد ذلك ق َّدم الدكتور عبدالله الشيبة ،مدير الندوة ،إىل
الحضور املتحدث الثالث يف الندوة ،وهو الدكتور عامر عيل
املتخصص بعلم االجتامع السيايس،
حسن ،الكاتب املرصي
ِّ
الذي جاءت مشاركته تحت عنوان «رسابهم وماؤنا :كيف
نصنع تنويراً يحارص اإلرهاب؟» ،التي خلص فيها إىل أن
تحديث املجتمع اجتامعياً واقتصادياً وسياسياً ركيزة أساسية
يف النهضة وبناء التنوير وإشاعته ،حيث أكد أن التطرف
الديني واإلرهاب ينموان ،يف الغالب األع ِّم ،إن وجدا بيئة
اجتامعية مظلمة ،بكل ما يعنيه اإلظالم من معانٍ تنرصف
إىل الفاقة والجهل والعزلة وضيق االنتامء وانحرافه بفعل
التعصب األعمى تارة ،واالستهانة بكل فكرة وكل جامعة
ُّ
برشية أو نزعة إنسانية خارج تحكامت التنظيم املتطرف
وتعاليمه تارة أخرى .كام ينمو التطرف مع الشعور الدفني
بالنقص واملهانة ،سواء كان ذلك حقيقة أو زيفاً ،وكذلك وجود
ُه َّوة واسعة بني الحكام واملحكومني ،وظهور عالمات لفشل
الدولة أو ارتخائها.
ونبّه الدكتور عامر عيل حسن إىل أن كتاب «الرساب»
لسعادة الدكتور جامل سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،حوى كثريا ً من األفكار

والتدابري التي تظهِر هذه األسباب بطريقة غري مبارشة ،أو
مضمرة ،يف مقاربته للتنظيامت والجامعات الدينية السياسية،
بدءا ً من عرض تاريخ نشأتها وتطورها ،مرورا ً بطرح أفكارها
األساسية وشخصياتها البارزة ،ومواقفها من الوقائع السياسية
واالجتامعية يف البالد التي ظهرت فيها ،أو تلك التي امتدت
إليها ،وانتها ًء برسم مسارات مستقبلها.
وخلص الدكتور عامر عيل حسن إىل
أن كتاب «الرساب» لسعادة الدكتور
جامل سند السويدي ،الذي رسم خريطة
معرف َّية ملثل هذه التنظيامت ،يفرض
ثالثة أمور أساسية ،تشكل حصيلة إمعان
النظر فيه ،أو الوقوف عىل الرسالة التي
يطرحها ويرعاها ،وهي:
1.1مرشوع هذه التنظيامت املتط ِّرفة ،التي أنتجت اإلرهاب
محض كذبة كربى؛ فهي ظلت
الرمزي واللفظي واملاديُ ،
كثريا ً تطرح نفسها بصفتها «الحل» و«الوعد» و«األمل»،
وانخدعت قطاعات عريضة من الناس بهذا ،لكن اكتشف
الجميع أن ذلك كلَّه وهم ورساب.
2.2ال خروج من هذا الوهم إال بكشف مقوالته ،وفضح
مساراته ومامرساته ،وإنهاء الذرائع التي توجِده،
عرب تعبئة املوارد املادية واملعنوية التي متلكها الدولة
واملجتمع املدين يف وجه الجامعات الدينية السياسية.
3.3يكون هذا الخروج باإلصالح الديني والتنوير جنباً إىل
جنب اإلصالح املجتمعي وتحرير إرادة البرش؛ ما يقطع
الطريق عىل سعي هذه التنظيامت إىل بناء عمق
اجتامعي؛ مستغلَّ ًة أي انسحاب للدولة من تقديم
الخدمات الكافية إىل املواطنني.
أما املتحدث الرابع يف الندوة؛ فكان األستاذ ماجد بن
وقيش ،الباحث القانوين والسيايس اإلمارايت ،الذي تناول
«اإلسالم السياسـي بني الواقع والخرافة» ،وأوضح أن اإلسالم
السياسـي ظهر منذ بدايات القرن العشـرين يف مجتمعات
عربية وإسالمية ،وكان أول تجلياته الحديثة انطالق جامعة
اإلخوان املسلمني يف مصـر ،عىل يد مؤسسها حسن البنا،
عام  ،1924وقد تأثر فكر حسن البنا مبحب الدين الخطيب،
وأيب األعىل املودودي .وكل هؤالء تأثروا باإلصالحي الشيخ
محمد عبده ،ولكنهم حادوا عن فكره األساسـي يف االنفتاح
عىل الغرب واالستفادة منه ،وركزوا عىل محاربة الغرب
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ومناهضته ،واتجهوا إىل تب ّني أفكار ابن تيمية .ويف هذا
السياق ،ظهرت كتابات سيد قطب ،التي دعت إىل العنف يف
الدول العربية واإلسالمية ويف الغرب؛ من أجل تأسيس ما رأى
أنه الحكم اإلسالمي الصحيح .ولفت ماجد بن وقيش النظر
إىل أن مسألة فصل الدين عن السياسة أو الدولة تبقى محورا ً
مهامً ،يف العالَمني العريب واإلسالمي؛ ألنها تتعلق باالستقرار
يف املجتمعات العربية واإلسالمية ،إضافة إىل وحدتها وقدرتها
عىل التنمية والتفاعل اإليجابيَّني مع متغريات العرص.
وبي يف كلمته أنه انطالقاً من ذلك ،فإن فصل الدين
ّ
عن السياسة يشكل عنواناً مهامً وأساسياً يف عملية التطوير
والتنمية يف العالَمني العريب واإلسالمي ،وكام كان إعامل هذا
الفصل يف أوروبا طريقاً للقارة القدمية نحو التقدم العلمي
واالرتقاء اإلنساين ،فإنه كان ميكنه يف العالَمني العريب واإلسالمي
أن يقود إىل النتائج نفسها.
وخلص ماجد بن وقيش يف كلمته بالندوة إىل أنه يجب
النظر إىل هدف تحقيق الفصل بني
الدين والدولة عىل أنه الطريق نحو
تحقيق نهضة جديدة ،من دون
االعتقاد أن هذا الفصل سيعني حتامً
إبعاد الدين عن حياة املسلمني،
إضافة إىل تأكيد أن الدولة املدنية
تحل كثريا ً من املشكالت
ميكن أن ّ
عم سامه
االجتامعية الناجمة َّ
باحثون «توترات الهوية» عند املسلمني.
ثري بني املتحدثني والجمهور الذي
وبعد ذلك دار نقاش ٌّ
امتألت به قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،مشيدين
بالدور التنويري الذي ميارسه مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االسرتاتيجية تحت إرشاف سعادة الدكتور جامل
سند السويدي ،مدير عام املركز ،مؤكدين يف مداخالتهم أن
إحدى أهم وأخطر القضايا املطروحة عىل أجندة االهتامم
السيايس واألمني واالجتامعي يف العاملني العريب واإلسالمي،
هي قضية اإلسالم السيايس والقوى والجامعات التي متثله،
مشريين إىل أن تاليف رسابها ومقوالتها الزائفة يتطلَّب إصالحاً
دينياً وتنويرا ً طويل املدى يوامئان بني الحداثة والفكر
اإلسالمي.
عب الفريق ضاحي خلفان ،نائب رئيس الرشطة
وقد َّ
واألمن العام يف ديب ،يف مداخلته عن امتنانه ملركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،عىل دعوته للندوة ،وشكر

سعادة الدكتور جامل سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،عىل كتابه «الرساب» قائالً
إنه يتمنى أ ْن يقرأ الكتاب من الغالف إىل الغالف .وقد أكد
الفريق ضاحي خلفان يف املداخلة ،أهمية التمييز بني الدين
والسياسة .ووجه الفريق ضاحي خلفان إىل املتحدثني سؤاالً
عم إذا كان اللوم يقع عىل الجامعات اإلسالمية فقط ،أم
ّ
أن وراءها أنظمة عربية ودولية تحتضن هذه الجامعات
وتدعمها؟
وقد أجاب الشيخ وسيم يوسف عن السؤال باآليتني
القرآنيتني يف سورة «التوبة» } َوال َِّذي َن اتَّ َخذُوا َم ْس ِج ًدا ِضا ًرا
َوكُ ْف ًرا َوت َ ْفرِيقًا بَ ْ َي الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َوإِ ْرصا ًدا لِ َم ْن حا َر َب اللَّ َه َو َر ُسولَ ُه
ِم ْن قَبْ ُل َولَيَ ْحلِ ُف َّن إِ ْن أَ َر ْدنا إِالَّ الْ ُح ْسنى َواللَّ ُه يَشْ َه ُد إِنَّ ُه ْم
لَكا ِذبُو َن ( )107ال تَ ُق ْم ِفي ِه أَبَ ًدا لَ َم ْس ِج ٌد أُ ِّس َس َع َل التَّقْوى
ِم ْن أَ َّو ِل يَ ْو ٍم أَ َح ُّق أَ ْن تَقُو َم ِفي ِه ِفي ِه ر ٌ
ِجال يُ ِحبُّو َن أَ ْن يَتَطَ َّه ُروا
َواللَّ ُه يُ ِح ُّب الْ ُمطَّ ِّهرِي َن ( {)108وش َّبه دور الجامعات اإلسالمية
املخ ّرب بـ«مسجد الرضار» الذي
بناه اليهود زمن الرسول عليه الصالة
والسالم؛ من أجل رضب اإلسالم
ورضب وحدته ،وهو أغلب ما تفعله
الجامعات اإلسالمية اليوم ،أي إن
الدعم الخارجي لتشويه اإلسالم،
يف رأي الشيخ يوسف ،موجود منذ
عرص الرسول الكريم عليه السالم.
من جانبه ،رأى د .عبدالحق عزوزي أن اإلصالح الشامل هو
الوسيلة األفضل ملجابهة الدور التدمريي للجامعات الدينية.
مختلف
أما د .عامر عيل حسن فأكد أن القداسة للدين وهذا
ٌ
عن التديّن وعلوم الدين والتديني .ويلفت د .عامر إىل أن
السلوك السيايس لجامعة «اإلخوان املسلمني» يف مرص كان
ضد مطالب الحركة الوطنية أيام االستعامر اإلنجليزي ملرص،
ورضب مثالً آخر عن دعم األمريكان للجامعات اإلسالمية يف
أفغانستان ،وأضاف أن هناك كالماً كثريا ً عن دعم إقليمي
لـ«داعش».
وقد ن َّبه املتحدثون يف إجاباتهم عن أسئلة الحضور ،إىل
صعوبة الفصل التام واملطلق بني الدين والسياسة ،أما د .عامر
عيل حسن فأكّد أهمية الفصل بني السلطة السياسية والدين،
مؤكدا ً أن اآلداب السلطانية يف التاريخ اإلسالمي شبيهة بكتاب
«األمري» مليكافييل ،ما يؤكد أن السياسة تدور حول تدبري
املصالح وإدارتها.
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