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التعريف مبركس نيكسون  
ىو مركز لدراسة السياسات العامة وال ينتمي إىل أي حزب سياسي، أسسو الرئيس األمريكي 

وىو متخصص يف ربليل التحديات ـ قبل وفاتو بفًتة قصَتة، 1994األسبق نيكسوف عاـ 
والسياسات اليت تواجو الواليات اؼبتحدة األمريكية من خالؿ الًتكيز على اؼبصلحة األمريكية 

واؼبركز قسم منفصل براؾبياً ومستقل عن مكتبة ريتشارد نيكسوف ومؤسسة مكاف . القومية
. الوالدة

 والربامج الرئيسة ؼبركز نيكسوف تضم برامج الدراسات الصينية واؽبجرة، ومنتدى 
األمن القومي، وبرنامج األمن الدويل، والطاقة وبرنامج األمن القومي، وبرنامج االسًتاتيجية 

واؼبوضوعات اليت تناقشها برامج اؼبركز تضم . اإلقليمية وبرنامج العالقات األمريكية الروسية
العالقات األمريكية مع الصُت ومع روسيا وكذلك مسائل الطاقة اعبيوسياسية يف اػبليج 

ويعتمد اؼبركز على دعم من أوقاؼ مكتبة . الفارسي والبحر األسود ومسائل األمن األوروبية
مركز نيسكوف ومؤسسة مكاف الوالدة وكذلك من قبل التربعات من اؼبؤسسات واؽبيئات 

. واألفراد
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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
تقديم  

 إف اىتماـ مركز نيكسوف للبحوث بالتصوؼ إمبا ىو امتداد لالىتماـ الغريب عموماً 
ويأٌب ضمن ىذا االىتماـ . ومراكز البحوث والدراسات واألقساـ العلمية بالعامل اإلسالمي

ىذه الندوة اليت عقدهتا مركز نيكسوف للبحوث لتقدمي النصح واؼبشورة لإلدارة األمريكية يف 
. كيفية فهم التصوؼ وتفعيل دوره يف السياسة اػبارجية األمريكية

 لقد شارؾ يف الندوة عدد من الباحثُت الغربيُت اؼبتخصصُت يف اإلسالـ ويف التصوؼ 
بصفة خاصة كما شارؾ بعض العلماء اؼبسلمُت ومنهم رشيد قباين أحد اؼبنتمُت للطريقة 

. النقشبندية
 ماذا دار من حديث يف ىذه الندوة؟ 

 لقد ربدثت فهدة بنت سعود بن عبد العزيز يف مقالة ؽبا نشرت بعد صدور تقرير 
الندوة بقليل عن الندوة مشَتة إىل أف اؼبشاركُت فيها ؽبم صلة باإلدارة األمريكية وخباصة 

رئيس البنك الدويل اآلف، )وبوؿ وولفوتز  (نائب الرئيس)احملافظُت اعبدد مثل ديك تشيٍت 
. وضلوع بعضهم يف اإلساءة إىل اإلسالـ واؼبسلمُت (ومساعد وزير الدفاع األمريكي سابقاً 

لإلسالـ  يعترب من أشد الناس عداوة، فالكاتب برنارد لويس: "وكاف فبا قالتو يف ىذا الصدد
يف تأسيس  والشيخ ؿبمد ىشاـ قباين ساىم. من خالؿ كتاباتو الناقدة واؼبستهدفة لإلسالـ

( 1"). العاملأرجاءاجمللس هبدؼ رسم مستقبل اؼبسلمُت يف أمريكا ويف 

                                                 

يف صحيفة "  منزلق الفكر الغريب لضرب اإلسالـإىلبالصوفية  التخطيط لالكبراؼ؟ ماذا وبدث يف مركز نيكسوف" -1
 ىػ1424 ذو القعدة 14عكاظ ، 
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 الغربية األكاديبية اؼبؤسسات أفقبد   :كما أشارت الباحثة إىل ىدؼ الندوة بقوؽبا 
أكثر وبشكل جدي بالصوفية وذلك لألسباب  واؼبؤسسات اغبكومية بدأت باالىتماـ

يف بعض طرؽ الصوفية وىم  (االستالمي)السليب   اعبانببإظهاررغبة الغرب : أوال: التالية
اػبايل   يروف اإلسالـألهنمعن أصولو الصحيحة  تغريبو: األوؿاؽبدؼ : بذلك وبققوف ىدفُت

ووباولوف ،  اإلسالمية دبقدراهتااألمةعلى مصَت  من الشوائب ىو القوة اليت تعوؽ سيطرهتم
 صورة سلبية إعطاءىو : اؽبدؼ الثاين. نفس اؼبسلم تأصيل الروح االستسالمية اؼبنهزمة يف
 (2")الصحيح  يف اإلسالـاال يدخلوصورتو حىت  لإلسالـ لدى غَت اؼبسلمُت لتشويو

 لقد استعرض اؼبشًتكوف معٌت التصوؼ، وتارىبو، ومواقف الطرؽ الصوفية من 
. االحتالؿ الغريب لبعض البالد اإلسالمية وجهاد بعض الطرؽ الصوفية يف القدمي واغبديث
وكاف معظم اغبديث يدور على الصوفية وتارىبها وواقعها اؼبعاصر يف آسيا الوسطى أو 

وركز اغبديث عن عالقة التصوؼ . (سابقاً )اعبمهوريات اليت انفصلت عن االرباد السوفييت
التصوؼ : واختصروا اإلسالـ إىل فئتُت ال ثالث ؽبما". الوىابية"دبا أطلق عليو اؼبمنتدوف 

قد ورد يف حديث أحد اؼبتحدثُت مشَتاً إىل كالـ " السلفية"وإف كاف مصطلح . والوىابية
. يف إحدى خطبو بأف السعوديُت ليسوا وىابيُت ولكنهم سلفيوف- رضبو اهلل-اؼبلك فيصل

لينربي اؼبتحدث يف شرح معٌت السلفية وأهنا مرحلة تارىبية دوف معرفة حقيقية دبا تعٍت 
. السلفية من اتباع السلف الصاا يف القروف اؼبفضلة وليس بصفتو مذىباً 

 وربطوا وانطلقوا يف نقد ما أظبوه الوىابية وأهنا اؼبصدر اغبقيقي لإلرىاب يف العامل  
باؼبملكة العربية السعودية ومساعداهتا اإلنسانية يف دوؿ البلقاف ويف دوؿ آسيا " الوىابية"

وكيف أف ىذه األمواؿ استخدمت  (السابق)الوسطى وخباصة بعد تفكك االرباد السوفييت 
.  لنشر ما أظبوه الوىابية

                                                 

اؼبرجع نفسو -1
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ؾبمل توصيات اؼبشاركُت يف الندوة دعم التصوؼ من خالؿ إعادة إعمار  وكانت 
وبرر . اؼبزارات واألضرحة ونشر الكتب الصوفية ونشر اؼبدارس الصوفية ودعم الطرؽ الصوفية

اؼبشاركوف ىذه الدعوة إىل دعم الصوفية أهنا تتسم بالتسامح مع األدياف واؼبعتقدات األخرى 
. بعكس الوىابية أو غَتىم من اؼبسلمُت

 وفات اؼبشاركوف أف الصوفية على الرغم من وجود فئات منها قامت دبواجهة 
ىناؾ طرؽ صوفية أسهمت إسهاماً واسعاً االحتالؿ األجنيب وشاركت يف اعبهاد ضده لكن 

وقد عانت اعبزائر طيلة جهادىا ضد االحتالؿ . يف التخذيل واالستسالـ للقوات األجنبية
األجنيب من وقوؼ الصوفية ضد الشعب اعبزائري وىويتو العربية اإلسالمية، بل إف سلطات 
االحتالؿ منعت نقد الصوفية أو االكبرافات العقدية للصوفية؛ فقد أوقفت اغبكومة الفرنسية 

وكاف الشيخ عبد اغبميد بن . اعبزائرية بعد صدور العدد الثامن عشر" اؼبنتقد"صدور ؾبلة 
اعتقد وال )باديس حُت أصدر اجمللة ليواجو االكبرافات الصوفية اليت كانت تبث يف أتباعها 

بل إف . بينما طالب ابن باديس بنقد معتقداهتم وخرافاهتم وارسبائهم يف أحضاف احملتل (تنتقد
. بعض الطرؽ الصوفية كانت ضالعة يف ؿباولة اغتياؿ الشيخ عبد اغبميد بن باديس نفسو

يف اغبقيقة مبادرة  أف تظهر باؼبظهر العلمي اؼبوضوعي، ولكن كانت حاولت الندوة 
لتقدمي اؼبشورة للحكومة األمريكية لنشر التصوؼ واػبرافات والبدع يف العامل اإلسالمي من 

وقد أشار أحد اؼبتحدثُت وىو ألن قودالس . ناحية نشر األضرحة واؼبزارات والزوايا الصوفية
Allan Godlas وىو أمر معروؼ . حكومة اؼبغرب قد شرعت يف دعم الطرؽ الصوفية إىل أف

ألف ىذه الطرؽ ؽبا اجتماع سنوي يف اؼبغرب، كما أنو تقاـ يف اؼبغرب مهرجانات للموسيقى 
. الصوفية

 وأختم ىذه التقدمة اؼبوجزة بالدعوة إىل أف ال نكوف فبن تتسم أعماؽبم دائماً بردود 
األفعاؿ ولكن األوىل أف نكوف مبادرين وفاعلُت، وحبذا لو ًب االتفاؽ مع جهة علمية 

ؼبناقشة التصوؼ وحقيقتو والفائدة اغبقيقية اليت يبكن أف ذبنيها الواليات اؼبتحدة األمريكية 
 ال من خالؿ سبزيقو إىل فرؽ وطوائف ولكن باحًتاـ من التعامل مع العامل اإلسالمي
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وإزالة الغشاوة عن مسألة تسامح الصوفية وأف اإلسالـ اغبقيقي ىو اؼبتسامح . خصوصياتو
 . اغبقيقي وليست الصوفية

نظمة اؼبؤسبر  ومن االقًتاحات العملية مطالبة الكاتبة فهدة بنت سعود أف تكثف ـ
 جهودىا يف مواجهة ىذا اؼبد الفكري الغريب الذي يطوؿ عقيدتنا بدعوة صبيع اإلسالمي

الشوائب  علماء اؼبسلمُت يف العامل اإلسالمي للتضامن ونشر الدعوة اإلسالمية اػبالصة من
اؼبسلمُت لتحديد  وتنظيم مؤسبر لعلماء، ليكوف ردنا عليهم باغبوار وتأصيل الفكر اإلسالمي

من اؼبصطلحات الغربية  اؼبصطلحات اإلسالمية اليت تتفق مع الفكر والثقافة اإلسالمية بدال
جدوؿ زمٍت ؿبدد مل يبق منو  وفق اؼبسلمُت دبسح ذاكرة إلرادهتماليت فرضت علينا لتطويعنا 

( 3.") .الا القليل لفرضو على أرض الواقعإ

                                                 

اؼبرجع نفسو - 1  
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: المقدمة
 استضاؼ برنامج األمن الدويل يف مركز نيكسوف يف الرابع والعشرين من أكتوبر 

اغبركة الروحية - مؤسبراً الستكشاؼ عالقة الدور الذي يبكن أف يقـو بو التصوؼـ 2003
، وكاف ىدؼ ضمن أىداؼ السياسة اػبارجية للواليات اؼبتحدة األمريكية- داخل اإلسالـ

االجتماع تعريف صانعي السياسة وؾبتمع صناعة القرار هبا اعبزء اؼبهمل من اإلسالـ، والذي 
ويبارس التصوؼ ماليُت من الناس حوؿ العامل ومن ". اإلسالـ الثقايف"يشار إليو غالباً بػ 

. ضمنو الواليات اؼبتحدة األمريكية
 وقد ركز االجتماع أساساً على منطقة أوراسيا اليت تضم أكرب الطرؽ الصوفية وىي 

ويف اعبلسة األوىل تناوؿ اؼبتحدثوف اؼبعتقدات، . النقشبندية، وكذلك الطرؽ الصوفية الًتكية
والبناء التنظيمي، والدور االجتماعي للصوفية ككل، بينما تناولت اعبلسة الثانية تأثَت بعض 

. الطرؽ الصوفية الديٍت واالجتماعي والسياسي النشطة يف منطقة القوقاز وأواسط آسيا
برامج اغبكومة األمريكية مقابل برامج العامل اإلسالمي بينما وتناولت اعبلسة الثالثة واألخَتة 

وضعت األسئلة لتناسب الدوؿ األوروأسيوية فإف تطبيقاهتا السياسية يبكن تعميمها يف أماكن 
. أخرى

 وكانت قمة اؼبؤسبر النقاش االفتتاحي بُت الربوفيسور برنارد لويس والشيخ ؿبمد ىشاـ 
قباين ولويس ىو الشخصية اؼبشهورة الالمعة صاحب التآليف اليت بلغت العشرات ومنو بينها 

أزمة )، وكتاب (الصداـ بُت اإلسالـ والتحديث يف الشرؽ األوسط: ما اػبطأ الذي حدث)
وقد عمل مستشاراً لصانعي السياسة يف اؼبستويات كافة حوؿ الطرؽ البناءة  (اإلسالـ

أما الشيخ قباين فهو نائب رئيس الطريقة النقشبندية اغبقانية، واليت . للتعامل مع اؼبسلمُت
وكاف أوؿ زغيم مسلم وبذر الواليات اؼبتحدة . يتبعها أكثر من مليوين شخص حوؿ العامل

حوؿ اػبطر الداىم الذي يشكلو أسامة بن الدف وشبكة القاعدة اإلرىابية، وىو أيضاً الذي 
والشيخ قباين . تزعم العامل اإلسالمي يف التنديد مباشرة هبجمة اغبادي عشر من سبتمرب
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داعية نشط ال يكل وال يبل من الدعوة إىل اإلسالمي التقليدي اؼبعتدؿ، وىو معارض شرس 
. لإلسالـ اؼبتطرؼ

ويتضمن ىذا التقرير النص الكامل لوقائع الندوة اليت سجلت وملخصاً للنقاط الرئيسة لبقية 
. اؼبؤسبر

 Cliff Kupchan      كليف كوبشاف 

        نائب رئيس مركز نيكسوف       
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 التاريخ والمعتقد والطرق: الصوفية: الحلقة األولى
 University ofتيموثي يب جيانوٌب، قسم الدراسات الدينية جبامعة أورهبن .د: المشاركون

Oregon Dr.Timothy J. Gianotti,  

 Dr. Zekiزكي سارتيوبارؾ، قسم الدراسات الدينية جبامعة جوف كاروؿ .       د

Saritopark ػ John Carrol University 

، اؼبدير التنفيذي للمجلس اإلسالمي األعلى األمريكي،  ىدية مَتاضبدي.       د
Dr. Hedieh Mirahamdi 

 ركز الدكتور سبوثي من قسم دراسات األدياف جبامعة أورهبن على أصوؿ الصوفية 
وذكر أف ىذا اؼبصطلح من اؼبعضالت " التصوؼ"ونشأهتا يف اإلسالـ حيث شرح مصطلح 

يف أي نقاش حوؿ الصوفية ىذه األياـ، وما ذلك إالا لتعدد اجملموعات واؼبعتقدات 
واؼبمارسات اليت يبثلها ىذا اؼبصطلح على الرغم من أف العديد من األشخاص يعرافوف 

أنفسهم بأهنم صوفيوف، وىذا هبب أف ال يعٍت أهنم يفًتضوف انتماًء رظبياً أو حىت شبو رظبي 
أو  (جالؿ الدين)فمثالً ىناؾ أشخاص يتبعوف ؾبموعة لقراءات كتابات الرومي .لإلسالـ

يتبعوف اغبركة االصطفائية للعصر اغبديث اؼبتأثرة بالفكر الصويف أو اؼبمارسات الصوفية، 
ولكن ليس ؽبم أي انتماء للصوفية التقليدية ذات اعبذور القوية يف العقيدة واؼبمارسات 

. اإلسالمية
 ومع ذلك فإف بناء الصلة الضعيفة باإلسالـ اليت يظهرىا األفراد اؼبمارسوف فإف 

جيانوٌب أكد أف الصوفية يبكن النظر إليها على أهنا إسالـ مثايل، حيث إنو من اؼبستحيل 
ومن ذلك . أف نؤمن باإلسالـ دوف اغبقائق األصلية اليت يعتنقها الصوفيوف بطريقة منتظمة

الوعي الداخلي أو الوعي الذي ال تقف األنا يف "قيمة اإلحساف، واإلحساف يفهم على أنو 
وفهم الصوفية . طريقو أو اػبياالت التافهة أو االنشغاالت باؼباضي أو االنشغاالت الدنيوية

هبذه الطريقة يبثل صلب اإلسالـ بصفتو ديناً وتطلعاً شخصياً يركز على أعداد اإلنساف يف 
. سعيو لتأسيس العالقة اؼبطلقة باإللو
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  وبدأ جيانوٌب استعراضو اؼبوجز لتاريخ الصوفية بظهور اإلسالـ يف اؼبدينة حيث 
ـ، وقاـ ىو شخصياً بتعليم أوؿ ؾبتمع 622أوؿ ؾبتمع مسلم عاـ  (ص)أسس النيب ؿبمد 
َلك جربيل وأوضح اإلطار األساس . مسلم وتكوينو

َ
وأشار جيانوٌب إىل لقاء بُت النيب واؼب

لفهم مكانة الصوفية يف اإلسالـ، ووفقاً للقصة سئل النيب عن اعبوانب الثالثة األكثر أنبية 
فقاؿ اإليباف ىو أف تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر وبالقدر خَته . يف الدين

وشره، أما التطبيق أو اإلسالـ فهو أف تشهد أف ال إلو إالا اهلل وأف ؿبمداً رسوؿ اهلل، واف 
تؤدي الصلوات، وأف تدفع الزكاة، وتصـو شهر رمضاف، وأف ربج بيت اهلل اغبراـ ؼبن استطاع 

. واإلحساف ىو أف تعبد اهلل كأنك تراه فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ. إليو سبيالً 
 وخالؿ القروف األوىل لإلسالـ عندما بدأ توسعو اإلمربيايل السريع وغَت اؼبسبوؽ 

واالزدىار الفكري فإف جهداً كبَتاً بذلو العلماء اؼبسلموف األتقياء يف تنظيم وتقنُت الدين 
وىكذا بدأ العلماء األوائل يف التخصص يف ؾباالت ذات ارتباط باغبياة اليومية . اعبديد

اليت ظبحت بقراءة القرآف )للناس مثل وضع معيارية للقرآف وحفظو ودراسة القواعد العربية 
صبع وتوثيق كلمات الرسوؿ وأعمالو اليت عدت سابقات )واغبديث  (وتفسَته بدقة أكرب

والتوصل إىل معتقدات أكثر توسعاً يف وجو الفرؽ أو الطوائف اؼبنحرفة، ووضع  (ربتذى
، وقد اعتمدت اعبهود األخَتة (علم الشريعة أو الفقو)التقنُت للحياة اإلسالمية األساسية 

بكثافة على اعبهود اؼببكرة لوضع قراءة معيارية للقرآف وتأسيس العقيدة وصبع ؾبموعات 
اغبديث الصحيحة وباختصار تأسيس تفاصيل اإلسالـ والعقيدة احملافظة، وىو األمر الذي 

. استنفد جهود معظم العلماء يف ىذا الوقت
 وعندما شعر بعض اؼبسلمُت خطورة الًتكيز اؼبتزايد على اؼبتطلبات اػبارجية لإليباف 

وىو علم لو  (اإلحساف)فإهنم بدأوا يف تفسَت وتقنُت علم مقابل ركز على اغبياة الداخلية
وقد أطلق بعض . جذوره يف القرآف ويف تقاليد النبوة وفبارسات أخلص أصحاب ؿبمد

وقد ضما علماً مبنياً على اؼبعرفة ذات البعد " علم الطريق إىل اآلخرة"العلماء على ىذا 
التطبيقي والذي ركزا على تطهَت القلب وكذلك جانباً نظرياً تعمق يف اعبوانب الغامضة 
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وباعًتافهم بالضرورة اؼبستمرة القائمة لعلم الفقو فإف ىؤالء العلماء اؼبمارسوف . لإليباف
للطريقة الداخلية أكدوا أف الشكل اػبارجي مل يكن كافياً حيث حولوا اىتمامهم إىل فحص 
اؼبواقف واؼبقاصد واغباالت العقلية وأهنا ضرورية لتطهَت القلوب وحكمها ساعُت إىل شق 

حكمهم  (علماء اآلخرة)وىكذا فإف النطاؽ الذي مارس فيو ىؤالء العلماء . طريقهم إىل اهلل
وسلطتهم كاف عامل القلوب غَت اؼبرئي ويتجاوز ىذا النطاؽ اؽبادئ قدرة األنظار الدنيوية 

. ومع ذلك فيمكن استيعابو من خالؿ التجربة والنظرة الروحية للفهم الروحي
.  ومع مرور الوقت برز علماء استطاعوا أف يكونوا أساتذة وقدوات مطبقُت ؽبذا العلم

ومع حلوؿ القرف الثاين عشر ظهرت الطرؽ الصوفية يقود كل طريقة أستاذ كبَت أو شيخ 
وحصلت كل طريقة روحية على االعًتاؼ هبا . وىبلفو شخص معُت أو خليفة يف كل جيل

وأىليتها من خالؿ سلسلة من التكوينات الروحية واالنتقاؿ تعود إىل الشيخ اؼبؤسس وما 
. قبلو حىت تصل إىل النيب

 كعلم ديٍت وحركة اجتماعية يتبع كل طريقة أعداد كبَتة من وىكذا ظهرت الصوفية 
األتباع، ويف الوقت الذي استمرت ىذه الطرؽ يف الظهور واالنتشار يف أكباء العامل 

اإلسالمي فإف شيوخ ىذه الطرؽ حققوا سلطة يف العامل الروحاين بل أيضاً يف العامل الدنيوي 
وأصبح ىؤالء السادة وبصلوف على التقديس والوالء من قبل اآلالؼ وحىت عشرات . كذلك

. اآلالؼ من األتباع الذين أقسموا يبُت الطاعة للشيخ ومن خالؿ الشيخ للنيب ويف النهاية هلل
 واختتم جيانوٌب قائالً إف الصوفية اليت ساعدت يف انتشار اإلسالـ يف أواسط آسيا 

وشرقها وجنوهبا وشبو القارة اؽبندية وما وراء الصحراء الكربى األفريقية كانت قوة روحية 
واؼبَتاث الذي تركتو الصوفية ىو إسالـ يدعى إليو حبساسية ذباه . واجتماعية على السواء

الثقافات األخرى والتعاوف بُت األدياف والذي ال يهمل أبداً اغبياة الداخلية واألصل الروحاين 
 . من أجل حركة سياسية فقط

من قسم دراسات   Zeki Saritoparkالدكتور زكي ساريتوبارك: المتحدث الثاني
 John Carroll Universityاألديان بجامعة جون كارول 
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بدأ ساريتوبارؾ مالحظاتو بالتأكيد على أف معتقدات الصوفية إمبا ىي وسائل عميقة  
ويف . وغامضة يستطيع اإلنساف من خالؽبا اخًتاؽ عامل الغيب أو عامل اغبقيقة اؼبطلقة

اغبقيقة فإف اؼبتحدث جادؿ بأف كل الصوفية يف اإلسالمي يبكن النظر إليها بصفتها تعبَتاً 
وىذا ما تؤكده اآليات اػبمس األوىل من القرآف حيث . عن السعي اؼبتواصل كبو الغيب

وبتعبَت  (3-2سورة البقرة اآلية )تنص على أف الذين ىبشوف رهبم ىم الذين يؤمنوف بالغيب
. آخر إف معرفة اهلل تأٌب من خالؿ النظر من خالؿ القلب ال من خالؿ العُت اغبسية
 وأشار ساريتوبارؾ إىل أنبية الروحية يف الصوفية مشَتاً إىل القرآف وأحاديث النيب 

وما اغبياة ): فكل الصوفيُت يتبعوف اآليات القرآنية مثل (اؼبصدراف اؼبهماف لإلسالـ )ؿبمد
( 32سورة األنعاـ آية  )(الدنيا إالا لعب وؽبو وللدار اآلخرة خَت للذين يتقوف أفال تعقلوف
الذين آمنوا وتطمئن ): ويؤكد اؼبتحدث أنبية القلب باالستشهاد باآلية القرآنية اليت تقوؿ

، ويرى الباحث أف (28سورة الرعد اآلية  )(قلوهبم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن القلوب
تطهَت "ىذه اآلية ىي األكثر قرباً من الصوفية حيث أهنا تقدـ مصطلحُت ىامُت نبا 

. وكالنبا شكال جوىر الصوفية" ذكر اهلل"والثاين " القلب
 ويتوقع الصوفيوف بأنو نتيجة معرفة اهلل سيحظى اإلنساف حبب اهلل وبالتايل سعادة 

وكما قاؿ . اإليباف باهلل واؼبعرفة باهلل وحب اهلل: وىذه الرحلة تتكوف من ثالث مراحل. الروح
وينظر الصوفيوف " كبن كبب اؼبخلوقات من أجل اػبالق"الشاعر الًتكي اؼبتصوؼ يونس عمر 

وبالتايل يستنتج . ؽبذا الكوف على أنو كتاب اهلل فكل جزء من الطبيعة يُػَعدُّ آية على اػبالق
. ساريتوبارؾ بأنو ال مكاف للكراىية يف قلوب الصوفية

 وقد قاـ الصوفيوف يف التاريخ اإلسالمي الوسيط  بتأسيس الطرؽ الصوفية ؼبساعدة 
أتباعهم على ربقيق أعلى مستوى من األماف خالؿ رحلتهم كبو عامل الغيب ويستشهد 

إذا دخلت الطريق " الباحث دبقولة جالؿ الدين الرومي على  أنبية اؼبرشد يف ىذه الرحلة 
وىذه الرحلة " بدوف مرشد سوؼ يستغرؽ األمر مئات السنُت لقطع رحلة تستغرؽ يومُت

ويتحدث القرآف عن النفس البشرية اليت . ىي أساساً صراع ضد كل نقاط الضعف البشرية
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ويستمر الصراع خالؿ حياة اإلنساف كلها حيث تبقى . تأمر بالسوء على أهنا نقطة ضعف
وىذا ىو الوضع حىت بالنسبة ألولئك الذين حققوا أعلى . الروح مع اإلنساف حىت الوفاة

. والصراع ليس مباشرة ضد الروح ولكن ضد كل اؼبيوؿ السيئة والعادات. مستويات األماف
:" وخبصوص ىذه اجملهودات اؼبستمرة يرى الصوفيوف أف قوؿ النيب ىي نقطة انطالقهم 

" أخطر عدو ىو النفس اليت بُت جنبيك
 ومن خالؿ ىذا الصراع وباوؿ الصويف أف يصل إىل اؼبستوى الذي يطلق عليو 

ويف ىذه اؼبسائل يتكوف الًتاث الصويف من ثالث مراحل من االلتزاـ ". اإلنساف الكامل"
اإليباف من خالؿ ) وعُت اليقُت، (اإليباف القوي من خالؿ اؼبعرفة) علم اليقُت: الديٍت

، واؼبرحلة األخَتة ىي أعلى شكل، (اإليباف من خالؿ التجربة) وحق اليقُت (اؼبالحظة
ويوصف أيضاً دبعرفة اهلل واليت ال يبكن ربقيقها من قبل كل الصوفيُت مع أف كل اؼبتصوفة 

. يسعوف إىل الوصوؿ إليها
 وصراح ساريتوبارؾ بأف علي بن أيب طالب اػبليفة الرابع وزوج ابنة الرسوؿ يقدـ مثاالً 

حىت لو فتح حجاب الغيب فإف قوة : "قاؿ علي. شخصياً عظيماً ؽبذا اؼبستوى من اإليباف
وبكلمات أخرى إف إيبانو قوي لدرجة أنو حىت لو فتحت " إيباين لن تزيد عماا ىي عليو

 (قائد روحاين)ووفقاً لذلك يعد عليا السلطاف حجب الغيب لرؤية اهلل فإف إيبانو لن يزداد، 
لكل الصوفيُت ألف شخصية علي مهمة ألىل السناة والشيعة فيمكن أف تكوف عامالً 

، فالصوفيوف السناة بصفة خاصة يؤكدوف على أنبية علي، وبالتايل فوفقاً مشًتكاً بُت الفرقتُت
لساريتوبارؾ يبكن أف يشجع ىذا اغبوار بُت الشيعة والسناة، ونبا طائفتاف ـبتلفتاف سياسياً 

. ومع ذلك فإهنما متطابقتُت عقدياً 
فليس شبة شك يف أف  وبينما يعد القرآف والسناة نبا مصدر اؼبعتقدات الصوفية 

والتأثَت اليهودي النصراين جاء من . الصوفية استعاروا من اؼبعتقدات اليهودية والنصرانية
 وكذلك من خالؿ خالؿ التأثَت اػبفي للصوفيُت اليهود والنصارى الذين دخلوا يف اإلسالـ
وبالتايل فإف كثَتاً . التبادؿ الثقايف الذي استمر من القرف السابع وحىت فًتة اغبروب الصليبية
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وىناؾ صوفيوف ضلوا عزااباً ليقلدوا . من الصوفية يعدوف عيسي شخصية روحيانية مهمة
اؼبسيح يف عزوبيتو، ولكن على الرغم من أف اغبقيقة أف اؼبتصوفة اؼبسلمُت قد تفاعلوا مع 
التصوؼ النصراين واليهودي ووبًتموف الًتاث اليهودي النصراين فإف القرآف وأقواؿ الرسوؿ 

. مازاال نبا اؼبصدراف اؼبعصوماف للصوفية
 ومع كل ىذا فخالؿ تاريخ اإلسالـ كاف ىناؾ توتر بُت الصوفية وعلماء الشريعة 

اؼبسلمُت الذين يرفضوف أف تكوف جذور األفكار الصوفية موجودة يف القرآف وأحاديث النيب، 
أولئك الذين يرفضوف الصوفية باسم اإلسالـ، وأولئك الذين : وىؤالء ينقسموف إىل قسمُت

فالفريق األوؿ يرى أف الصوفية ابتداع ضد تعليمات . يرفضوف الصوفية باسم التحديث
اإلسالـ، بينما يرى اآلخروف أف الصوفية غَت صاغبة لتطبق يف العصور اغبديثة، وأهنا ببساطة 

. سلبية وكانت من أسباب زبلف العامل اإلسالمي يف عصر العلم والتقنية
 وكاف مركز اػبالؼ أف العلماء قدروا واحًتموا الشريعة بينما احًـت الصوفيوف اغبقيقة، 

وطالب علماء الشريعة أف يتبع الصوفية الشريعة، بينما يرى كثَت من الصوفية أف النظاـ غَت 
ووفقاً . أساسي واختاروا بدالً من ذلك القدرات العقلية اليت اعتقدوا أف القرآف يدعو إليها

لسارتيوبارؾ فيعتقد الصوفيوف أف النصوص اؼبقدسة تشجع اؼبسلمُت على التفكَت وأف 
يستخدموا عقوؽبم لفهم معٌت اػبَلق، وقد اتبع بعض اؼبثقفُت طريق العقل اليت توصى هبا 
النصوص اؼبقدسة وىكذا فإف نظاماً شرعياً وكثَت من الفكر اإلسالمي ظهر نتيجة ؽبذه 

ومع ذلك فإف التوتر ما زاؿ مستمراً يف الوقت اغباضر بصورة متشددة بُت . اجملهودات
. الوىابيُت والصوفية

 وناقش ساريتوبارؾ أف معظم الصوفية يظلوف أوفياء للتعليمات األساسية والتقليدية 
لإلسالـ ولكن التطورات اغبديثة أتت بتحديات جديدة غبياهتم، ففي تركيا مثالً بالرغم من 

ـ فإف ىناؾ طرقاً صوفية متعددة رباوؿ أف تتالءـ مع اغبياة اغبديثة، 1924أهنم منعوا عاـ 
وتظل الطريقة النقشبندية ذات شعبية يف السياسة ويف الثقافة يف تركيا وقد أسست ؾبموعات 

. أخرى ؾبالت وصحف وحىت بعض اؼبؤسسات اؼبالية
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 وىناؾ بعض اغبركات الدينية ذات التوجو اؼبدين واليت ال يبكن عداىا من الناحية 
ويعدا . الفنية من الطرؽ الصوفية، ولكن فيها عناصر صوفية يف حياة أتباعها الروحية

ساريتوبارؾ أتباع فتح اهلل جوالف من أىم أتباع ىذه اغبركات، فجوالف يركز على النظرة 
وزبتلف حركة جوالف يف تنظيمها . اؼبتوسطة اليت ترى أف اغبياة اغبديثة والروحانية ؽبما قيمة

عن الطرؽ الصوفية وذلك يف الروابط ذات النسيج غَت اؼبتشدد، وينقصو التسلسل السلطوي 
وىي مثل الطرؽ الصوفية يف أهنا ال تًتؾ البعد القليب وببساطة إهنا تسعى إىل نوع من 

. التوازف
  وقد أسس أتباع جوالف الذين يعدوف باؼباليُت شبكة تلفزيونية كبَتة وصحيفة 

إهنم . مرموقة ىي صحيفة الزماف، والعديد من اؼبؤسسات اؼبالية وجامعات يف تركيا وخارجها
ويظهر أف ىؤالء منفتحُت على . يدعوف إىل تعليم ليربايل مع الًتكيز على العلـو الطبيعية

. التنوع ضمن ىذا التنظيم حيث تضم ؾبموعاهتم الطالبية تعدداً من الناحية العرقية والدينية
وال يعد مؤسس ىذه اغبركة جوالف شيخاً أو زعيماً لطريقة صوفية، ومع ذلك فقد قاـ 

بتأليف العديد من الكتابات حوؿ الصوفية، ونظراً ألنو ال توجد عضوية مرتبطة هبذه اغبركة 
اؼبدنية وليس شبة بناء صويف يبكن لإلنساف أف يقوؿ إهنا حركة مدنية ذات توجو روحاين بفهم 

.  حديث للصوفية، وبكلمات أخرى يبكن فهمها كطريقة للصوفية أو الصوفية اعبديدة
 واختتم ساريتوبارؾ القوؿ بأف الطريقة التقليدية للصوفية ستعيد بناء نفسها وفقاً 

لظروؼ العصر اغباضر، وبصفتها النموذج الروحاين لإلسالـ، فإف الصوفية سوؼ تستمر يف 
وقاؿ أيضاً إف الصوفية اغبديثة ستثَت االنتباه عندما تتحرؾ . البقاء وإف كاف أقل مكانة وقوة

أبعد من كوهنا مهتمة باؼبسائل الروحانية إىل االىتماـ بالعوامل االجتماعية والسياسة وحىت 
. االقتصادية

 
المدير التنفيذي للمجلس األمريكي األعلى : ىدية ميرأحمدي. د
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إنو على الرغم من أنبية النقاط اليت : تناولت الدكتورة ىدية يف حديثها ما سبق قائلة 
أشار إليها اؼبتحدثاف السابقاف لكن أىم جانب من تاريخ الصوفية ىو حقيقة أف الصوفية 

وأضافت إف حافظت على وجودىا مع االذباىات األخرى اإلسالمية من بداية اإلسالـ، 
الروحانية كانت موجودة منذ السنوات األوىل ؽبذا الدين ولكن بدوف اسم وأصبحت اآلف 

 .اظباً دوف مضموف
أف األحداث اػبطَتة  ولشرح اؼبالحظة السابقة بدأت الدكتورة ىدية دبناقشة كيف 

اهنيار اإلمرباطورية العثمانية، واغبمالت االستعمارية لبعض )اليت وقعت يف القرف العشرين 
قد أدت إىل موجة جديدة من الفكر يف  (القوى الغربية، والًتاجع العاـ للحضارة اإلسالمية

العامل اإلسالمي تسعى إىل توحيد اؼبسلمُت يف قوة سياسية موجهة ضد أوروبا والواليات 
 (ويطلق عليها اليـو السلفية) اؼبتحدة األمريكية، وىذه األيديولوجية يشار إليها بالوىابية

ووصفت للمسلمُت بأهنا ؿباولة لتنقية فبارسات اؼبسلمُت حوؿ العامل اؼبتأثرة بالغرب 
والصوفية وغَتىا، وىذه األيديولوجيات أرجعت فشل اؼبسلمُت يف مقاومة االستعمار الغريب 
إىل فساد االعتقاد، وجادلوا بأف اؼبسلمُت كانوا متساىلُت جداً مع الثقافات اعبديدة اليت 

. دخلت اإلسالـ ونتيجة لذلك فقد استحق اؼبسلموف غضب اهلل
 إف قباح ىذه األصولية اؼبسيسة اعتمد على إنشاء قوة موحدة تكوف قادرة على 

مواجهة الغرب، وكاف اغبل ىو الرجوع إىل القرآف ، ومن أجل استكشاؼ النصوص اؼبقدسة 
أعادوا تفسَت الشريعة اإلسالمية باالعتماد على تفسر حريف جداً للكتابات الدينية، وكاف 

ىذا اغبل ناجحاً حقاً، وأشارت مَتأضبدي إىل أف الناس مل يدركوا أف اإلرىابيُت كانوا 
يعيدوف تفسَت اآلراء االعتقادية والشرعية اليت صمدت عدة قروف، وظهر للجميع تقريباً بأهنم 

" يُػنَػقُّوف االعتقاد"ببساطة 
 وقد أعطى التفسَت اعبديد لإلصالحيُت كل الغطاء القانوين الضروري إلخفاء 

وأوؿ ما حدث من ىدـ الثقافة اإلسالمية . تدمَتىم اؼبنظم للتعددية اإلسالمية يف اؼبمارسة
كما وصفتو مَتأضبدي ىو إلغاء اؼبراكز الصوفية االجتماعية حيث كاف الشيوخ يلتقوف 
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ويف اؼبراكز التعليمية اعبديدة واؼبساجد . بالشباب للتعلم وحيث بنوا شبكات اجتماعية متينة
اليت حلت ؿبل اؼبراكز الصوفية أقصيت الروحانية وجددت اؼبناىج بالًتكيز الشديد على 

وبدأ األئمة اعبدد الذين حلوا ؿبل الشيوخ كذلك بالدعوة باستفاضة . النظرية السياسية
. لتفوؽ اإلسالـ على كل األدياف األخرى

 وقالت مَتأضبدي إف الناس غالباً ما يسألوا كيف أف ىذه اعبماىَت العظيمة اليت 
واإلجابة البسيطة ىي إف . تتجاوز البليوف ظبحت  لعقيدهتا أف تغَت بطريقة دراماتيكية

وأصرت . بتعديل الدين فقد كاف ىناؾ من قاـو وقاـو بقوة" السماح"اؼبسألة مل تكن مسألة 
بأف ىذا اعبهد الوىايب الضخم للهدـ قد تسبب يف سفك الدماء والعنف يف كل ركن من 

وقد أصبح اآلباء واألبناء ضد بعضهم البعض ومزقت األسر حيث تعلم . العامل اإلسالمي
. اعبيل اعبديد يف مدارس الفكر السلفي

 وبالتايل تؤكد مَتأضبدي أنو من اؼبهم أف ندرؾ أنو قبل أف يصبح العنف ظاىراً ضد 
الواليات اؼبتحدة األمريكية وحلفاىا دبدة طويلة فإف النسيج االجتماعي للعامل اإلسالمي قد 
دمار، وختمت مَتأضبدي أنو من اؼبستحيل اؽبروب من تأثَت اؽبدـ السلفي والوىايب يف أي 

. مكاف من العامل اإلسالمي
 وخبصوص السياسة األمريكية قالت إنو نظراً للطبيعة العلمانية للنظاـ السياسي 

. فمن الصعب زبيل أف نرى صنااع السياسة األمريكية يؤيدوف قيم الصوفية بصراحةاألمريكي 
ومع ذلك فًتى مَتأضبدي أف برامج مساعدات الواليات اؼبتحدة يبكن أف يتم  بطريقة 

وقد ذبد نفسها قادرة على .  التفافية مع األخذ يف االعتبار ثقافة الدوؿ اؼبختلفة وتارىبها
وىناؾ دافع حقيقي للواليات اؼبتحدة األمريكية أف . مساعدة أمم على استعادة تراثها اؼبفقود

تفعل ىذا ؼبواجهة بعض النقد اؼبتزايد من قبل اؼبسلمُت بأف اغبرب على اإلرىاب إمبا ىي 
وفقاً لذلك قدمت مَتأضبدي ثالث طرؽ ؿبددة يبكن . حرب موجهة عمداً ؽبدـ اإلسالـ

: للواليات اؼبتحدة األمريكية أف تسلكها للمساعدة وىي
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أو إعادة بناء أضرحة األولياء واؼبراكز التعليمية اؼبرتبطة /  القياـ باحملافظة و:األول 
هبا، فالسلفيوف ينكروف فكرة األولياء وغالباً ما يهدموف ووبقروف من شأف األضرحة اؼبوجودة 

وإف إعادة بناء ىذه األضرحة واحملافظة عليها سيقوي . منذ قروف وخباصة يف آسيا الوسطى
وذكرت مَتأضبدي اغباضرين أف ىذه ىي األماكن اليت كاف . التقليد القدمي لدى الناس

هبتمع فيها الناس من كل أكباء العامل للتواصل االجتماعي والعلم وبناء جسور التسامح 
وىي أيضاً مكسب عظيم للعملة الصعبة األجنبية اؼبشروعة ألهنا ذبتذب السياحة . والتفاىم
. العاؼبية

احملافظة على اؼبخطوطات القديبة وترصبتها، فبعض الشعر العظيم والعلم :الثاني 
واؼبخطوطات األدبية اؼبهمة تبقي ؿبجوبة بسبب نقص التمويل للمجهودات لنشرىا وتوزيعها 
ودبساعدة كهذه يبكن ؽبذه الوثائق أف تربىن على نطاؽ أوسع األنبية التارىبية ؽبذه التقاليد 

. اإلسالمية
يبكن للواليات اؼبتحدة أف تساعد يف إنشاء مراكز تعليمية وسبويلها تقـو  :الثالث 

بالًتكيز على التاريخ القدمي واغبضارة اػباصة باؼبنطقة مع تركيز معُت على سوابق التسامح 
وىذه اؼبراكز يبكن أف تساعد اجملتمع يف احملافظة على الشباب الذين أصبحوا . الديٍت والعرؽ

. متذمرين من الفكر الوىايب
 ىذه اؼببادرة ستكوف مهمة جداً شريطة أف ربتاط الواليات اؼبتحدة حىت ال تقـو 

بتمويل ؾبموعات باػبطأ، وعليها أالا تعمل إال مع أولئك الذين برىنوا على أهنم دعاة 
. للسالـ والتسامح بُت األدياف واالعتداؿ يف ؾبتمعاهتم
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الحلقة الثانٌة  
الصوفٌة فً آسٌا الوسطى 

: المشاركون

 أالن جودالس ، قسم دراسات األدٌان بجامعة جورجٌاAlan Godlas, University 

of Georgia 

 محمد فاغفوري، قسم الدٌن بجامعة جورج واشنطن،د 

   تشارلز فٌربانكسCharles Fairbanks القوقاز بجامعة جون - معهد آسٌا الوسطى
 John Hopkins Universityهوبكنز 

  ألكسً ألكسٌٌفexiev  Alexi Alكبٌر باحثٌن فً  مركز سٌاسات األمن . 

 
ألن جودالس : المتحدث األول

ناقش جودالس الذاكرة اعبماعية للصوفية يف أواسط آسيا وخباصة يف أوزبكستاف  
وتركمانستاف خالؿ فًتة اغبكم السوفييت، وقاؿ إف الواليات اؼبتحدة يبكنها أف تساعد 
يف احملافظة على ىذه الذاكرة اعبماعية بدعم إحياء اؼبعتقدات احمللية، ولكن هبب أف 

 . يعمل ىذا بطريفة ـبتلفة يف كل بلد

وفبا ال يبكن إغفالو ىو أنو خالؿ التاريخ اإلسالمي كانت أواسط آسيا واحدة من  
ومع ذلك فخالؿ شبانُت سنة قاـ السوفيت باضطهاد الصوفية يف . أىم مراكز التصوؼ

واآللية اليت استخدمها السوفيت للقياـ . اؼبنطقة حىت أصبحت ؾبهولة إىل حد كبَت
فقد قتل القادة . حبملة االضطهاد ىذه يبكن مقارنتها إىل حد بعيد مع أساليب الوىابية

الصوفيوف يف الغالب وأغلقت مدارسهم اليت كانوا ينشروف العلم من خالؽبا ومنعت 
النصوص الصوفية وُعدا العلماء الذين حاولوا البحث يف الصوفية من اؼبتخلفُت أو أسوأ 

ونتيجة لذلك فإف نصوص الصوفية يف آواسط . من ذلك حيث عداوا أعداء للسوفيت
آسيا والثقافة قد ًب اجتناهبا من قبل الباحثُت السوفيت يف األدياف الذين اقتصر 

وكاف ىناؾ استثناءاف فقط عندما . اىتمامهم على حياهتم الشخصية ومسَتهتم العملية
وأحد . كاف باإلمكاف أف يعد بعض الصوفية مؤييدين لصراع اؼباركسية ضد االقطاع

اؼبشكالت الرئيسية اليـو يف البحث يف الصوفية يف أواسط آسيا ىو أف العمل األكاديبي 
واستنتج جودالس . يف الفًتة الصوفية أظهر الصوفية هبذه الطريقية غَت الوافية واحملدودة
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بأف تاريخ الصوفية يف أواسط آسيا يكاد ال يكوف معروفاً بالنسبة للعلماء الغربيُت 
وكذلك لشعوب أواسط آسيا أنفسهم، وبأف الصوفية كانت غائبة إىل حد كبَت يف 

بعد اهنيار االرباد السوفييت، فإف ىذه الذاكرة اعبماعية لدى مسلمي أوساط آسيا 
.  الفجوة يف الثقافة واؽبوية قد ملئت دبسلمُت متطرفُت من الوىابية والسلفية واؼبودوديُت

وغبسن اغبظ أف العديد من دوؿ آسيا الوسطى أدركت أنبية استعادة الثقافة الصوفية  
؛ فقد شهدت أوزباكستاف زيادة يف نشر كتابات حوؿ الصوفية مثل بالنسبة جملتمعاهتم

 سانبت الدولة يف 2004ويف عاـ . كتاب هباء الدين النقشبندي، وقبم الدين كوبرا
نشر إحدى روائع األدب الصويف بًتصبتها إىل اللغة األوزبكية اغبديثة وىي كتاب 

وكاف ىناؾ ؿباولة حكومية يف العلمي العامل لربط اؼبفهمـو . (لغة الطيور)الشرنافاي 
مع عناصر من الصوفية فمثالً أسست يف أوزباكستاف يف عاـ " اجملتمع اؼبدين"الغريب ؿ 
، ولكن بدالً من اؼبعٌت "اؼبركز الشعيب للروحانية والتنوير"ـ وزارة أطلق عليها 1994

معرفة مباشرة يتم ربصيلها من خالؿ التجربية )الروحية ومعرفة )األصلي لكلمة 
الروحيانية، قدمت ىذه اؼبصطلحات دبعاف علمانية مثالً الوصوؿ إىل طاقة اإلنساف 

وعلى الرغم من أف ىذه بعيد أف يكوف ". اؼبشاركة الكاملة يف اجملتمع اؼبدين"الكاملة و
إحياًء مؤسساتياً للثقافة الصوفية األوزبكية ولكن مثل ىذه التحركات يبكن رؤيتها على 

أهنا خطوة غَت وىابية أبعد من اؼباضي اؼباركسي وتضم على األقل بذور زواج بُت 
." الصوفية األوزبكية التلقليدية مع تلك النابعة من مفهـو اجملتمع اؼبدين

 واقًتح جودالس مكوناً آخر يف إعادة بناء اؽبوية الصوفية يف أوزباكستاف وىو وجوب 
وىذا االذباه لو قدـ ثابة يف البالد فأكرب . دعم الطريفة الصوفية النقشبندية بصفة خاصة

مدرسة يف أواسط آسيا يرأسها شخص نقشبندي، وكذلك اللجنة اغبكومية للدراسات 
الدينية وباإلضافة إىل ذلك ىناؾ بالقرب من مدينة كوكاند شيخ يقـو حالياً بتدريس قيم 

وقد حاوؿ باحثو اغبقبة السوفيتية إبراز النشاط العسكري . النقشبندية الكالسيكية
الصويف ومازاؿ ىناؾ خوؼ يف الدوائر الرظبية من النشاط الديٍت، ومع ذلك يقوؿ 
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جودالس إف الثقافة النقشبنيدية بصفة خاصة والصوفية بعامة ينظر إليها على األقل يف 
اغبكومة األوزبكية بأهنا مؤيدة للتغيَت االجتماعي من خالؿ إعادة التثقيف التدرهبي 

وعلى الرغم . بدالً من الثورة الوىابية العسكرية أو أسلوب الطالباف بفرض القيم الدينية
حيث إف مثل ىذا التعاوف )من أف الصوفيُت األوزبكيُت سَتحبوف باؼبساعدة األجنبية 

معروؼ جداً فعلى األقل يبكن للواليات اؼبتحدة أف تشجع انفتاحا حكومياً لعودة 
. ظهور الصوفية النقشبندية

 وباإلضافة إىل إحياء القيم الصوفية التقليدية ألواسط آسيا يف اؼبؤسسات التعليمية 
ويف النشر والصوفية النقشبندية ىناؾ إعادة إحياء القيم الصوفية يف أواسط آسيا من 

 Davidخالؿ زيارات األضرحة، وأشار جودالس إىل مقالة ديفيد تايسوف 

Tayson" مؤكداً على زيارات األضرحة وارتباطها " اغبج إىل األضرحة يف تركمانستاف
هبوية تركمانستاف القبلية، وربت اغبكم السوفييت كانت الصالت الثقافية والتارىبية ؽبذه 

إف . ثقايففراغ األضرحة وخباصة يف تركمانستاف قد فقدت يف الغالب فبا أدى إىل خلق 
أنبية زيارة األضرحة أمر فريد بالنسبة للهوية الًتكمانية وتلعب دوراً مهماً بدرجات 

متفاوتة يف ىوية الكازخ واألوزبك واألفغاف والطاجيك وإىل درجة ما يف اإلحياء الثقايف 
ولكن فبا ًب عملو إمبا اؼبرتبط بضريح هباء الدين النقشبندي يف خبارى ىو يف طور التنفيذ 

ومن خالؿ نشر ترصبات لألعماؿ اؼبرتبطة بالتصوؼ إىل اللغات . ىو جزء فبا ىو فبكن
وقد ًب شيء من ىذا مع كتابات أضبد باصويف يف )احمللية وكذلك إىل اإلقبليزية 

وبالتايل مساعدة كل دولة يف إحياء وىذا الفراغ الثقايف يبكن ملؤه جزئياً  (كازاخستاف
. ىويتها الصوفية التقليدية واندماجها مع اؽبوية القومية اؼبعاصرة

 وباختصار ذكر جودالس أنو يف الوقت الذي تعيد دوؿ آسيا الوسطى ىويتها وتبتعد 
من كلٍّ من اؽبوية اؼباركسية والوىابية فإف الواليات اؼبتحدة ستحسن صنعاً يف ؿباولة كل 

: دولة إلحياء ىويتها الصوفية احمللية وإدماجها مع اؽبوية القومية من خالؿ
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من قبل )تشجيع نشر كتابات الصوفيُت احملليُت وترصبة النصوص الكالسيكية - 1
يعطيها شهرة وأنبية )إىل اللغات احمللية اؼبعاصرة وإىل اللغة اإلقبليزية  (صوفيُت ؿبليُت

 (اللغة اإلقبليزية وخباصة بالنسبة للشباب
. تشجيع دمج القيم الصوفية مع قيم اجملتمع اؼبدين يف اؼبعاىد التعليمية- 2
نصح العديد من دوؿ آسيا الوسطى للتأقلم مع موقف االنفتاح كبو إعادة إحياء - 3

. النقشبندية بصفة خاصة
تشجيع إحياء الثقافة واآلداب ويف الوقت نفسو إحياء تقاليد زيارة األضرحة - 4

وقد وصل إىل علم دوجالس من خالؿ أحاديث مع مسؤولُت . واؼبقامات يف كل دولة
بأف ىناؾ براؾبو شبهية هتدؼ إىل إعادة - وىو بلد عاين من ىجـو الوىابية–مغاربة 

 إحياء الصوفية احمللية التقليدية

ويف النهاية قاؿ جودالس ىناؾ معركة حقيقية بُت الوىابية واإلسالـ الصويف حوؿ  
من يقود اإلسالـ يف آسيا الوسطى والعامل، فإذا ما زبذت الواليات اؼبتحدة األمريكية 
إجراًء ضبائيا يف دعم إحياء الصوفية يف آسيا الوسطى فإهنا يبكن أف تكوف قادرة على 

. أف ربوؿ اؼبنطقة من أيدي العسكريُت كبو مستقبل أكثر إشراقاً 
فاغفوري قسم الدين بجامعة جورج واشنطن . محمد ىـ.د

ركز فاغفوري مشارتكتو على إيراف اليت كاف ؽبا اتصاؿ وثيق بالصوفية كما ىو واضح يف 
، ويعكس سلماف الفارسي أو من اؼبمارسات الروحانية وكما تعكسو اآلداب الفارسية

دخل اإلسالـ وصاحب النيب اؼبقرب فضوؿ اإليرانيُت الروحاين، وحب اغبقيقية فكثَت 
من الطرؽ الصوفية دبا فيها أكرب طريقة سنية وىي اؼبباركية النقشبندية اليت مبت يف إطار 
ثقايف فارسي وأثراىا شعراء مثل عبد الرضبن جامي، وشبة طريقة أخرى النعمة اإلؽبية اليت 

وقد تولد عن الصوفية . مبت يف إيراف الشيعية وكانت ذات شعبية لعدة قروف يف إيراف
واؼبؤسسات  (الفرساف الروحانيُت)فبارسات شيعية عديدة مثل الفتوة اخواف ماردي 

. البهلوانية مثل نقابة السوؽ
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 وعلى الرغم من أف تاريخ الصوفية يف إيراف قد شهد خالفات حادة بُت اغبُت 
بُت الطرؽ الصوفية وفقهاء الشيعة وعموماً فالعالقات بُت اجملموعتُت كانت يف واآلخر 

. الغالب سلمية، فغالبا ما تسامح كال الطرفُت أو أنبل اآلخر
ـ ظهر إىل السطح من جديد التوتر 1979وبعد انتصار الثورة اإلسالمية يف عاـ 

، وكانت (أي بُت اؼبشايخ احملافظُت واؼبتصوفة)" العامل"و" العارؼ"القدمي والصراع بُت 
أو اؼبنازؿ اليت يلتقي فيها  (مدارس الصوفية)ىناؾ تقارير عن هتديدات ضد اػبانقات

الصوفيوف واليت تعرض بعضها للهجـو من قبل اغبشود الغوغائية وىذا أدى إىل ربديد 
وقد . نشاطاهتم بسبب األجواء اؼبعادية للصوفية من قبل اؼبشايخ ذوي الرتب اؼبنخفضة

غادر إيراف شيوخ بعض الطرؽ الصوفية إىل أوروبا والواليات اؼبتحدة األمريكية ونصحوا 
. أتباعهم خبفض نشاطاهتم من أجل أمنهم وسالمتهم

 وعلى الرغم من كل ذلك وألف جذور الصوفية عميقة شهد العقد األخَت مبواً غَت 
مسبوؽ لشعبيتهم، وأحد اؼبؤشرات كاف نشر عدد كبَت من الكتب عن الصوفية وخباصة 
تلك اليت كانت متوفرة للصوفية بصورة ـبطوطات، وأضاؼ فاغفوري إىل ىذه القائمة 
ترصبة العديد من الكتب عن الصوفية والروحانية لبعض علماء الصوفية اؼبشهورين مثل 

 ومارتن لنجز Burkhart وتيتوس ، وبوركهارتFritjof Schounفرذبوؼ شوف 
Martin Lingsوسيد حسُت نصر  .

 وقاـ بعض العلماء بنشر طبعات من مؤلفاهتم موجهة إىل صباىَت أوسع، ومن ىذه 
الكتب ترصبة الرومي اليت كتبها أبو اغبسُت زارينكوب ورساؿ حوؿ مشس تربيزي والطبعة 

، وكاف ىناؾ إحياء للموسيقى (لب األلباب)" العالمة الطبطبائي"الثامنة لكتاب 
الصوفية يشَت إىل ذلك شعبية بعض اؼبوسيقيُت مثل ؿبمد رضا لطفي وشهراـ نزيري 
وؿبد رضا شاجرياف باإلضافة إىل موسيقى القوايل لنصرة فتح على خاف وتسجيل 

للمجالس وموسيقى اؼبولوي وطرؽ  (الفديو)حلقات الساما والتسجيالت الصوتية اؼبرئية 
. اػبواٌب جراجي
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 وقدـ فاغفوري قائمة بعدة طرؽ مشهورة يف إيراف ؽبا فروع يف أسيا والواليات اؼبتحدة 
: وىي كاآلٌب

كانت يف األصل طريقة سناية ولكنها ربولت إىل طريقة شيعية :طريقة نعمة اللهي - 1
يف القرف السادس عشر، وؽبذه الطريقة يف الوقت اغبايل أربعة فروع، أحدىا مشتق من 
مونس علي شاه ضرياساتياف، وشيخ ىذه الطريقة اغبايل ىو الدكتور جواد نور خبش، 

. وىذا الفرع نشط جداً يف نشر الكتب حوؿ الصوفية. ويعيش يف لندف
الطريقة الكوثرية وكاف اغباج ؿبمد حسن مارغيهمي واؼبعروؼ ب ؿببوب علي شاه - 2

بَتماراغو أحد أكثر شيوخ الصوفية يف إيراف يف القرف الثاين عشر، واعًتؼ بو بصفتو 
ـ، ووفقاً لبعض التقارير فقط 1955قطباً للطريقة النعمة اللهية الكوثرية حىت مات عاـ 

ترؾ وصية مكتوبة أوصى فيها أف يكوف خليفتو على أسغر ملكنيا وتلميذه اؼبصدؽ 
والذين اتبعوه أصبحوا يعرفوف باسم الطريقة النعمة اللهية الكوثرية، وذكر فاغفوري أف 

أعضاء ىذه الطريقة الشيعة يلتزموف بالشريعة وىم دقيقوف يف مراعاة االحتفاؿ دبولد النيب 
وخبصوص الًتكيبة القومية . ومولد اإلماـ علي بن أيب طالب واؼبناسبات الشيعية األخرى

والعرقية والطبقية فمن اؼبهم أف نالحظ أف الطريقة مكونة أساساً من االذربيجانيُت من 
واػبانقاه الرئيسية ؽبذه الطريقة موجودة يف مدينة . الطبقة التقليدية والطبقة اؼبتوسطة

مراغاه خارج طهراف، ولكن ؽبا جذور عميقة يف أذربيجاف حيث وبافظ على خانفقاه 
عاـ  (اظبو يف الطريقة ناصر على شاه)وقد تويف السيد مالكينا . يف مدينة مراغاه

وقد نقل جثمانو إىل إيراف ودفن يف اػبانقاه اػباصة بو يف الري . ـ يف فرنسا1998
. جبوار شيخو ؿببوب علي شاه

طريقة نعمة اهلل جندبادي وأحد أبرز شيوخ ىذه الطريقة يف القرف العشرين السلطاف - 3
. لقد كاف شيعياً ؿبافظاً وكاف ملتزماً بالشريعة بعناية. حسُت تابنده

الطريقة الشمسية وسيمت ىذه الطريقة على اسم سيد حسُت حسيٍت ويعرؼ - 4
. وقد انقسم أتباعو بعده (ـ1935-1871)أيضاً بشمس العرفا 
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صايف علي شاىي، وظبيت ىذه الطريقة باسم الشخصية الرئيسية فيها صايف على - 5
. شاه أصفهاين 

الطريقة الذىبية وىذه كما يشَت فاغفوري كانت يف األصل  فرعاً من طريقة معروفة - 6
ـ 1314يف آسيا الوسطى باسم كَتاويو، ومؤسسها ىو سيد علي ضبداين اؼبولود عاـ 

واؼبركز  (ـ1336/ىػ،736تويف )ومن نسل اإلماـ سجااد وتلميذ عالء الدولة ظبناين 
ولكن ؽبا خانقاه  (وخباصة مدينة شَتاز)الرئيسي ؽبذه الطريقة يف مقاطعة فارس يف إيراف 

وقد أسست الكَتاوية نفسها من قبل الشيخ قبم الدين لورا . يف طهراف وأخرى يف تربيز
يف مدينة خوارـز وتعرؼ بصفة خاصة دبقاومتها للغزو اؼبغويل لتلك اؼبدينة يف عاـ 

تويف )ومن بُت أبرز الشيوخ يف ىذه الطريقة سيد ؿبمد نور خبش . ـ618/ـ1231
وقد ربولت الطريقة إىل اؼبذىب الشيعي ربت قيادة ىذا الشيخ،  (ىػ869/ـ1246

والطريقة العويسية اؼبعروفة يف إيراف اليـو بالطريقة العويسية اؼبصودي ىو فرع من الطريقة 
. النورخبشية

الشيعية ىناؾ العديد  (علي اهلل)باإلضافة إىل ىذه الطرؽ وؾبموعات أخرى أصغر - 7
من الطرؽ السناية يف إيراف ومرتبطة دبجموعات عرقية معينة ففي كردستاف مثالً يتبع 
الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية عدد كبَت من األتباع بينما يف كردستاف ربظى 

.  الطريقة القادرية بوجود قوي نوعاً ما
 وىناؾ العديد من اعبوانب اؼبهمة اليت يبيز الطرؽ الصوفية اليت نشأت  وما تزاؿ 

إيراف، وأىم جانب يبكن مالحظتو ىو التزامهم باؼبذىب الشيعي /قائمة يف فارس
 (عرفاف شيعي)

 واؼبوجة العرفانية غَت اؼبعروفة واليت مل تدرس جبد حىت اآلف ىي الصوفية الغريبة اليت 
وجدت يف السر، فهي موجودة غالبا بُت العلماء الذين رفضوا التصوؼ الرظبي ولكنهم 
كانوا منجذبُت للتعاليم الغامضة ألئمة الشيعة وخباصة اإلماـ علي واإلماـ زين العابدين 

وفسر الفاغفوري ذلك بأف كاف لديها خصائص . سجاد واإلماـ علي بن موسى الرضا
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السلسلة اليت تربط الشيوخ بالتالميذ ولكنها تفقد التنظيم الرظبي الذي يبيز الطرؽ 
وبدالً من ذلك فأعضاؤىا يف غالبيتهم مقتصرين على علماء الدين . الصوفية اػبانقاىية

، واؼبثقفُت اؼبتدينُت، وتتضمن نقالً (اؼبلتزمُت)باإلضافة إىل قليل من التجار اؼبخلصُت 
منظماً للسلطة بعهد الوالية واالذباه الروحاين وباختصار ؽبا كل خصائص الطرؽ 

. نفسو" الصوفية"الصوفية عدا اسم 
يف قم ومشهد وطهراف  (حوزات) وىذا االذباه كاف موجوداً يف مراكز التعليم الشيعية 

وكذلك يف كرباء والنجف، ولكن وجودىا يبقى ـبفياً وإف مناىجها وتدريباهتم شفوية 
. جملموعة من األفراد اؼبختارين الذين يكرسوف يف أثناء دراستهم لنصوص العرفاف الرئيسة
ومن بُت أىم الشيوخ خالؿ القرنُت اؼباضيُت آية اهلل سيد مهدي حبر العلـو ، واؼبال 

حسُت قويل ضبداف ، والشيخ أضبد كربالئي وسيد علي قاضي طبطبائي تربيزي والعالمة 
سيد ؿبمد حسُت طبطائي وسيد ىاشم حداد وؿبمد جواد أنصاري والعالمة سيد ؿبمد 

حسُت طهراين، كل ىؤالء الرجاؿ ىم ضمن أبرز العلماء يف فارس والعراؽ ونالوا 
االحًتاـ فقط ليس لكوهنم علماء دين ولكن أيضاً كرجاؿ مقدسُت نسبت إليهم غالباً 

.  اؼبعجزات
 وسيكوف لكل اجملموعات اليت ذكرت سابقاً بعد قليل صالت مع أضراهبم يف 

صبهوريات آسيا الوسطى وخباصة تلك الطرؽ اليت ُأجربت على السرية خالؿ االحتالؿ 
وإف كاف التاريخ دليالً فإف . السوفييت وبدأت تظهر إىل العلن يف الدوؿ اؼبستقلة حديثاً 

 .إيراف سوؼ تستمر يف أف تكوف مصدر اإلؽباـ للمسلمُت اؼبتصوفة يف ىذه اؼبنطقة

لقد فتح اؼبسلموف آسيا الوسطى خالؿ خالفة معاوية بن أيب سفياف وبعد احتالؿ       
ـ أصبحت الصوفية القناة الرئيسية النتشار اإلسالـ يف آسيا 1258اؼبغوؿ لبغداد عاـ 

الوسطى، ودبقارنة التصوؼ باالذباىات اإلسالمية األخرى فإف انتشار الصوفية كاف أسرع 
وذلك بسبب انفتاحها وتقبلها لألدياف األخرى وتأكيدىا الواضح والبسيط على البساطة 

ويف  (ـ18-14القرف )واستمرت العملية متسارعة يف الفًتة العثمانية . والتقوى والنقاء
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اغبقيقة أصبحت مدف أواسط آسيا الرئيسية مثل خبارى وظبرقند مراكز رئيسية للعلم حيث 
أصبحت مركزاً ؼبئات اؼبدارس، فمدرسة خراساف اليت ظهرت ومثلها شخصيات بارزة مثل 
بايزيد بسطامي، واغباكم الًتمذي، وأبو ناصر سراج، وأبو اغبسن خرقاين، وعبد الرضبن 

 (آسيا الوسطى)سالمي القت شعبية واسعة يف خراساف العظمى
 وسبثل الصوفية يف آسيا الوسطى كما يف غَتىا من اؼبناطق اعبوانب الكومزبولتية 

والفكرية والروحية يف اإلسالـ القادرة والراغبة يف أف تتواصل مع األدياف والثقافات األخرى 
وقاؿ فاغفوري إف تاريخ الصوفية يف آسيا الوسطى يؤيد ىذه  (وخباصة األدياف اإلبراىيمية)

النقطة حيث واجهت عند دخوؽبا اؼبنطقة أدياناً متعددة وتقاليد دينية من الزرادشتية إىل 
العدمية الشامانية ومع ذلك فإف الصوفية قبلتها صبيعاً بصفتها أشكاالً ـبتلفة غبقيقة واحدة 

وحيث إف الصوفية انتشرت أساساً عن  طريق . (وبالتايل نالت احًتامهم)وعاملتهم باحًتاـ 
التجار والعلماء الرحالة فقد كانت قادرة على الوصوؿ إىل صبهور لديو االستعداد يف اؼبناطق 

وحاؼبا تأسست ظلت دوف تغيَت قروف عدة، والحظ فاغفوري أف شبكات . اغبضرية والريفية
األخوة الصوفية اؼبنظمة اليت كانت ذات شعبية يف أواسط آسيا منذ القروف الوسطى استمرت 

ـ يف فبارسة تأثَت كرب يف اؼبسلمُت ومن ىذه الطرؽ تعد النقشبندية األكثر 1988حىت عاـ 
. شعبية ويتبعها القادرية واػبلوتية والعيسوية

 وعلى الرغم من فشل العديد من اغبركات ضد روسيا القيصرية خالؿ  القرف التاسع 
عشر فإف اإلسالـ استطاع البقاء يف اإلمرباطورية الروسية وفيما بعد يف االرباد السوفييت، 

وىذا راجع أساساً إىل قوة شبكات الصوفية وخباصة الطريقة النقشبندية، ووفقاً إلحصائيات 
ـ فإف طبسمائة ألف من بُت سبعة وعشرين مليونا كانوا أعضاء يف الطرؽ 1970عاـ 

الصوفية، وقد ذبنبت بعض الطرؽ الصوفية األقدـ دبا فيها القادرية والشيشيت العمل السياسي 
اؼبباشر ولكن اآلخروف مثل النقشبندية انغمسوا يف اغبياة السياسية الروسية خالؿ اعبزء 

. األخَت من القرف التاسع عشر
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 وعموماً كاف تنظيم الطرؽ الصوفية مؤثراً بدرجة عالية يف نشر اؼبفاىيم الدينية 
وكذلك الثورة واؼبقاومة اؼبسلحة، وخالؿ كل تلك السنوات ظلت اللغة الفارسية األداة 

، ويعتقد فاغفوري أف ىذا االذباه سوؼ يستمر (وخباصة الشعر الصويف)األساسية لالتصاؿ 
ففي طاجكستاف ىناؾ اىتماـ خاص . بناء على األدلة ويكسب قوة يف السنوات القادمة

باللغة الفارسية وشعرىا كما يشَت إىل ذلك الطبعات اعبديدة من الدواوين والنصوص 
. الصوفية

وحث فاغفوري اغبضور أف يدركوا أف الصوفية قادرة على لعب دور مزدوج يف العامل  
اإلسالمي اؼبعاصر؛ فهي تستطيع أف تكوف جزءاً من بناًء من العملية السياسية حيث إهنا 

دمقرطة "الديبوقراطية من جهة، ومن جهة أخرى ىي قادرة على " أسلمة"قادرة على 
وتستطيع أف تسهم يف االستقرار السياسي يف إيراف ويف أواسط آسيا وذلك . اإلسالـ"

ويبكن . بتحقيق تفاىم بُت اجملموعات السياسية اؼبتنافسة واألحزاب والتسامح اؼبطلوب جداً 
للصوفية أف تصبح عنصراً مهماً يف عالقة إيراف بالعامل اػبارجي على الصعيد الفكري 

والروحي والثقايف والسياسي، وذلك لثراء تراثها يف الثقافة اإلسالمية الفارسية حيث يستطيع 
التصوؼ الفارسي أف يعمل كمصدر لإلؽباـ للمجموعات واغبركات األخرى فيما وراء إيراف 
يف أماكن مثل طاجكستاف والشيشاف، وهبذا النطاؽ يستطيع التصوؼ أف يوفر إمكانات 

لعالقات إيراف مع صبهوريات آسيا الوسطى وكذلك أفغانستاف وبصفة خاصة مع مناطق مثل 
. البلقاف وظبرقند وىرات وخوارـز

 واستمر فاغفوري ؿبذراً بأف الصوفية يف كل أكباء العامل اإلسالمي تواجو ىجوماً من 
جهتُت األوىل ىي اجملموعات التحديثية اليت تنتقد الصوفية ألهنم يعدوف التصوؼ سلبياً 

واعبهة الثانية ىي األصولية اليت . وضعيفاً أماـ القوة ويف الصراع مع طريقة العيش اؼبعاصر
ويرى الصوفيوف أف ىذين الطرفُت وجهاف لعملة . ترى أف التصوؼ ـبالف لإلسالـ احملافظ

تشًتكاف يف أدعبة اإلسالـ مستخدمُت  (بعلم أو بغَت علم)واحدة ألف كال اجملموعتُت 
. اإلسالـ بصفتو أيديولوجية سياسية للوصوؿ إىل أىدافهم
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 Charles Fairbanksالدكتور تشالز فيربانكس 

 ركز فَتبانكس على الصوفية يف مشاؿ وجنوب القوقاز مناقشاً بأف النخبة الصانعة 
للسياسة اػبارجية األمريكية تعاين من قصور يف حرهبا ذات الطبيعة شبة الدينية على 

اإلرىاب، وباإلضافة إىل ذلك فعلى الرغم من قياـ دراسات فبتازة حوؿ جذور اإلرىاب يف 
وىذا العمل على الرغم من أف لو تأثَت لكنو يستمد جذوره التارىبية من . الشرؽ األوسط

التنوير األؼباين يف القرف الثامن عشر؛ فأحفاد علماء اليـو كانوا يف الغالب أبناء وأحفاد 
قساوسة بروتستانت وبالتايل فإف فَتبانكس يرى أف الدراسات اغبديثة قد خدمت عن طريق 

غَت مباشر العمل التارىبي ؼبعاداة اؼبشيخة والذي وضع عقبة أخرى هبب التغلب عليها 
. لتطوير فهم أفضل عبذور اإلرىاب

 وبعد ذلك كلو إذا نظر اإلنساف نظرة أطوؿ إىل التاريخ فيمكن أف يرى بأف 
الدراسات اغبديثة قد ساعدت يف اغبلوؿ مكاف الكومنولث النصراين يف القروف الوسطى 

وما . من قبل الدولة القومية العلمانية اغبديثة (وإىل درجة أقل حلت ؿبل األمة اإلسالمية)
تزاؿ الدراسات سبيل إىل أف تكوف مصبوغة بالربوتستانتية وخباصة يف دوؿ لديها تقاليد 

والدراسات اغبديثة أيضاً متحيزة ألف معظم اؼبتخصصُت يف اإلسالـ والناطقُت . بروتستانتية
بالغة اإلقبليزية يرجعوف إىل شبو القارة اؽبندية حيث اندمج التيار السلفي أو اؼبعادي مع 

. التيارات الوىابية
:  ومع ذلك فهناؾ تعميماف صحيحاف يبكن تطبيقهما على الصوفية يف القوقاز

ىي حقاً جزء من العامل اإلسالمي - ما عدا اؼبناطق الشيعية يف أذربيجاف–األوؿ فالقوقاز 
حيث االندماج بُت الشريعة والتصوؼ بريادة أيب حامد الغزايل الذي كاف ناجحاً جداً ويف 
مشاؿ القوقاز وعلى األقل حىت دخوؿ الوىابيُت من اػبارج كاف ىناؾ تداخل بُت الصوفية 
والعلـو اإلسالمية، فقد كاف كل شيوخ الصوفية يتمتعوف بتعليم جيد وقبل اغبكم الشيوعي 

ـ اكتشف الباحثوف 1991فقد كانت لغة الداغستاف والشيشاف ىي العربية، وبعد عاـ 
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الفرنسيوف والروس قرى صغَتة يف داغستاف بالقرب من حدودىا مع جورجيا حافظت على 
. تقليد نشط لتدريس اللغة العربية والعلـو اإلسالمية سراً خالؿ العهد السوفييت

 وناقش فَتبانكس بعد ذلك الوجود النقشبندي يف القوقاز الذي أدخل إىل اؼبنطقة يف 
القرف الرابع عشر  وًب تقويتو فيما بعد عن طريق الطريقة اغبقانية اؼبتفرعة من النقشبندية واليت 

كانت مسيطرة يف القرف التاسع عشر، وقد حدث ىذا على أعتاب هنضة رئيسية يطلق 
واليت مل يتم ربليلها ربليالً كافياً على الرغم من أنبيتها " الصوفية السياسية"عليها فَتبانكس 

وفيما بعد يف ىذا القرف بدأت الطريقة اغبقانية النقشبندية دبواجهة اإلمربيالية . كظاىرة
إقبوشيا : وقد أصبح مشاؿ شرؽ القوقاز. الروسية وًب ربطها الصراع األوسع ضد االستعمار

والشيشاف وداغستاف وأجزاء من أذربيجاف مكاناً مثل بولندا وليتوانيا وأيرلندا حيث اندمج 
. الدين بالقومية

ـ وكاف األخَت واألىم ىو 1829 كاف ىناؾ أربعة أئمة يف مشاؿ القوقاز ابتداًء من 
ضد  (جهاد)ـ، وقد قاـ حبملة ناجحة جداً 1832اإلماـ شامل الذي ًب اختياره يف عاـ 

صويف من الطريقة )روسيا سباماً على مثاؿ اعبهاد الناجح الذي قاده زعماء مثل عبد القادر 
ـ مثل عثماف داف 1840ـ، واعبهاديُت األفارقة يف عاـ 1830يف اعبزائر عاـ  (القادرية

فوديو يف نيجَتيا والنيجر، وكاف ىناؾ تدفقاً كبَتاً للصوفية اعبهادية يف القرنُت الثامن عشر 
والتاسع عشر وأصبح اإلماـ شامل رجالً مشهوراً جداً، وأشار فَتبانكس بأف أنبيتو زادت 

كثَتاً بعد وفاتو خالؿ ضبالت اإلبادة يف عهد ستالُت بعد اغبرب العاؼبية الثانية، وحىت أبناء 
. من قاتلو يف داغستاف والسشياف احتفوا بو كبطل قومي، وكاف لو تأثَت كبَت يف العامل
 وعلى الرغم من أف وضع اإلماـ شامل كاف قريباً من الشريعة فإف اغبكم السوفييت 

القاسي كاف لو تأثَت ضخم يف إبقاء ذكراه حية، ويف ىذه الفًتة كاف القرآف ال يكاد يطبع، 
ومل يكن اغبديث متوفراً إالا إذا كاف اإلنساف قد دفن نسخة يف حديقة منزلو اػبلفية وكانت 

وقد أغلقت كل اؼبدارس وكل . اؼبدارس االبتدائية مضطهدة يف العشرينيات والثالثينيات
وقد . مؤسسات التعليم الثانوي اإلسالمي أو التعليم اإلسالمي العايل يف أواخر العشرينيات
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ـ على نطاؽ 1952بدأت مدرستاف إسالميتاف لتعليم مشوه ومنهاج ـبتصر مرة أخرى عاـ 
ضيق، واستمر التعليم بالعربية سراً فقط أو بعد فحص شديد من اغبكومة يف معهد 

ونتيجة لذلك تناقص العلماء تناقصاً . االستشراؽ يف موسكو وليننقراد وأماكن أخرى قليلة
كبَتاً فمثالً البفض الرقم يف خبارى من طبسة وأربعُت ألفاً يف وقت الثورة الروسية إىل شبانية 

. ـ1955آالؼ يف عاـ 
، وحرمت من االتصاؿ بالعلـو (بسبب اإلماـ شامل) وُدفعت الصوفية إىل السرية 

ىذا )" وثنية"اإلسالمية حىت أصبحت جزءاً من الفولوكلور وأكثر ؿبلية وأكثر عرقية وأكثر 
والذي كاف لو تأثَت دويل على الطريقة أو الطرؽ، فبدوف تعليم  (االهتاـ يطلقو السلفيوف

وبالتايل . اإلسالـ فإف التفريق بُت التالميذ والذين يتطوروف ليصبحوا خلفاء للشيوخ قد تعطل
ونظراً للحاجة إىل السرية فلم يكن شبة . اهنار االرتباط والًتاتيبية مع الطرؽ الصوفية العاؼبية

بنايات خاصة هبتمع فيها اؼبتصوفة أو يعيشوف، والصوفية سواء النقشبندية أو القادرية ًب 
وقد أصبحت الصوفية مؤسسة اجتماعية وجانباً من اغبياة االجتماعية . توارثها من الوالدين

واألسرية للشيشاف وخباصة الداعستانيُت يف الشماؿ الغريب أكثر من أف تكوف طريقة حقيقية 
بوضوح يف اؼبظهر أو اؼبمارسات من  (اؼبال)وال ىبتلف التالميذ وال اؼبعلمُت. ىبتارىا اإلنساف

اجملتمع احمليط هبم، وىذه ىي نقطة البداية للوىابيُت اليت استولت على األبعاد السياسية 
. اإليديولوجية لإلسالـ

 وختم فَتبانكس القوؿ بأنو ليس شبة إسالـ سياسي ذي طبيعة صوفية يف مشاؿ 
القوقاز، مضيفاً أف الصوفية ليست ىي اليت  هبب أف ىبشاىا الغرب يف القوقاز حيث يبكن 
للصوفيُت أف وباربوا روسيا ومعظم اؼبقاتلُت الشيشاف مازالوا صوفيُت، ولكنها قضية شخصية 

. فهم ال يريدوف أف يبوتوا من أجل عامل اعبهاد مثل رفاقهم اؼبتأثرين بالوىابية
 

 كبير باحثين في مركز دراسات السياسات Alex Alexievألكس ألكسييف 
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، وكما أشار اؼبتحدثوف على الصراع بُت الصوفية والوىابية ركز ألكسي ألكسييف 
اآلخروف فهذه اؼبشكلة ليست جديدة فهي ترجع إىل بداية الوىابية، ولكن اؼبشكلة يف 
القوقاز جديدة ألنو حىت وقت قريب جداً مل يكن ىناؾ وجود للوىابية، وبعد سقوط 

الشيوعية انتعشت الصوفية ووفقاً ؼبسؤوؿ داغستاين فإف ستُت باؼبائة يعرافوف أنفسهم بأهنم 
صوفيوف كما يوجد أربعُت طريقة صوفية مسجلة، وليس من اؼببالغة القوؿ إف الصوفية 

. تستعيد دورىا التارىبي يف مشاؿ القوقاز، ولكن صعود الوىابية يظل أكثر وضوحاً 
 سبثل جزئياً صراعاً أكرب بُت األصولية مشكلة الصوفية والوىابية وناقش ألكسييف بأف 

؛ ففي ىو يف تفسَت اعبهادوالصوفية على جوىر اإلسالـ، وشبة اختالؼ مهم بُت االثنُت 
الصوفية يعٍت اعبهاد بذؿ اعبهد من أجل التطهَت الروحاين الشخصي بينما يبثل لدى 
الوىابيُت الصراع من أجل انتصار عاؼبي لإلسالـ، وشبيو بذلك تعد الوالءات التقليدية 

والعشائرية والقومية مهمة للصوفية، بينما يرى الوىابيوف ىذا التفكَت على أنو غَت إسالمي، 
وهبادلوف أف اإلنساف هبب أف يسعى من أجل صبهورية مشاؿ القوقاز اإلسالمية أوالً وبعد 

. ذلك يتطلعوف إىل انتصار األمة يف العامل كلو
صرح ألكسييف أفا التأثَت الوىايب ىبدـ تأجيج الصراعات اؼبوجودة يف  ووفقاً لذلك 

؛ فبالنسبة للشيشاف يعد اؽبدؼ األساسي لصراعهم اؼبسلح ىو اغبصوؿ على اغبكم اؼبنطقة
الذاٌب وردبا االستقالؿ، بينما لدى الوىابيُت أىداؼ ـبتلفة، فقد بدأت مع التوسًتايكا عاـ 

ـ عندما أعطي اؼبسلموف احملليوف ألوؿ مرة حرية أف يكونوا مسلمُت مرة أخرى ، 1986
وظبح للمبشرين السعوديُت أف يدخلوا البالد وكانت وعندما أصح السفر إىل روسيا أسهل 

الظروؼ يف اؼبنطقة مالئمة بطرؽ عدة لنمو اإلسالـ اؼبتطرؼ ومن ىذه الظروؼ الفقر 
. الشديد والضياع بُت اؼبسلمُت وحكامهم اؼبتعاونُت

 ومع ذلك يرى ألكسييف أف ما جعل انتشار الوىابية أكثر درامية ىو اؼباؿ والكثَت 
يقوؿ السعوديوف أهنم أنفقوا شبانُت بليوف دوالر يف مساعدة النشاطات اإلسالمية حوؿ منو، 

، ولكن كم أنفق العامل منذ منتصف السبعينيات واليت أنفق جزء مهم منها يف مشاؿ القوقاز
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بدقة أمر غَت معروؼ ولكن كإطار مرجعي يبكننا أف ننظر إىل البوسنة فقد أنفق السعوديوف 
ستمائة مليوف دوالر يف التسعينيات أي حوايل ثالشبائة دوالر لكل مسلم، وىناؾ مائة 
وستوف مسجداً وىابياً ومدارس ال يبكن إحصاؤىا والعديد من اؼبؤسسات اإلسالمية 

والشيء نفسو حدث يف مشاؿ القوقاز على . اؼبتطرفة، ويف قلب منطقة إسالمية  معتدلة
والحظ . الرغم من عدـ وجود أرقاـ دقيقة فاؼبساجد الوىابية واؼبدارس موجودة يف كل مكاف

ألكسييف أف كل الصحف اإلسالمية واؼبنظمات اإلسالمية ىي من النوع اؼبتطرؼ يف ىذه 
. اؼبنطقة وبالفعل كل ىذا النمو كاف بتمويل سعودي

 يتألف من طبسة يف اؼبائة من وىكذا أسس الوىابيوف ؾبتمعاً صغَتاً ولكنو قوي جداً  
إف دخوؽبم اؼبنطقة أدى إىل جعل اؼبقاومة الشيشانية متطرفة إىل درجة . سكاف مشاؿ القوقاز

أف أصبحت دعوة مسلحة للوىابية، وباإلضافة إىل اؽبجـو على الروس فإهنا ىاصبت 
فبدأوا يهدموف األضرحة الصوفية متهمُت شيوخ الصوفية بالبدعة وإعالف أف الصوفيُت 

وبعد أف تعرض غزو الوىابيُت للداغستاف للصد من قبل السكاف احملللُت . الصوفية كفار
 منعت الوىابية، ويبدو اآلف أف الغزو اؼبفتوح 2000دبساعدة اعبيش الروسي يف أغسطس 

. ربت السيطرة ولكن االىتماـ بو مازاؿ قائماً سرياً 
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مناقشات فترة الغداء الرئيسية 
: برنارد لويس

 ما سأقولو اآلف ىو جزئياً نتيجة ؼبا ظبعتو اليـو وجزئياً نتيجة تأمالٌب ؽبدؼ اجتماع 
اليـو وىو يناقش ىذه عالقة ىذه األسئلة العملية بالسياسة اػبارجية واألمن القومي 

: والعالقات الدولية وسأقدـ ثالث نقاط
النقطة األوىل حوؿ االتصاالت؛ فنحن نتحدث ليس عن عالقات بُت دوؿ ولكن بُت 

ؾبتمعات وثقافات وأدياف وحضارات، وخالؿ التاريخ البشري كلو وجدنا سوء فهم مستمر 
وكبن صبيعاً على . وفشل يف القراءة والفهم والتقدير ؼبا وبدث يف اعبهة اؼبقابلة من السور

اعبانبُت نصل إىل اؼبيل إىل إجهاد أنفسنا ونفًتض أهنم يفعلوف ما سنفعلو كبن وأف ردة 
فعلهم تشبو ردة فعلنا وأهنم يعنوف األمر نفسو كما نعٍت كبن إذا قلنا الشيء نفسو، أحياناً 

. ىذا األمر صحيح ولكن غالباً ما يكوف شديد اػبطأ
.  ودعوين أفصل أكثر أوالً ال بد أف اؼبسألة األوىل األساسية يف االتصاؿ اللغة والًتصبة

لقد أدركت منذ مدة طويلة عندما بدأت أحبث يف بدايات العالقات الًتكية اإلقبليزية يف 
لقد كاف ىناؾ العديد من الوثائق يف األرشيفات الًتكية . أواخر القرف السادس عشر

ومل يكن شبة . والربيطانية، وكثَت من الرسائل اؼبتبادلة بُت اؼبلكة إليزابيث والسلطاف مراد
شخص واحد يف بريطانيا يعرؼ الًتكية، ومل يكن ىناؾ شخص واحد يعرؼ اإلقبليزية يف 

ولذلك انطلقوا يف الًتصبة على مرحلتُت، فإذا ما قارف أي إنساف الوثائق األصلية يف . تركيا
اعبهتُت فإنو سَتى مبوذجاً من الًتصبة اػباطئة اؼبقصودة واؼبنظمة، فالسلطاف يف ذلك الزماف 

، "سوؼ تستمرين يف اػبضوع لسلطاننا يف العامل"سيد العامل يكتب إىل اؼبملكة رسالة ودية 
نعتمد على استمرار صداقتك ونيتك : "ولكن الًتصبة اإلقبليزية وصلت إىل اؼبلكة تقوؿ

. واإلجابة ال شك ًب تعديلها بالطريقة نفسها" اغبسنة
 وقد أتيحت الفرصة يل قبل ثالثُت سنة تقريباً ؼبالحظة تقارير عن االستماع 

لإلذاعات العربية وكاف ىا قبل بدأ التسجيل وكانت اػبدمة الوحيدة اؼبتوفرة ىي تقارير 
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االستماع اليت تعدىا حكومات متعددة لبعض األغراض، ولكنها كانت تعد بشكل أو 
 تعد تقارير استماع عن اإلذاعات الرظبية العربية، وكانت BBCفقد كانت إذاعة لندف . بآخر

. إذاعة صوت أمريكا تفعل الشيء نفسو لألخبار األمريكية، وكانت النسخ متوفرة أيضاً 
وعند اؼبقارنة بينهما وجدت أف تقارير االستماع الربيطانية استخدمت التحرير اؼبنظم حبذؼ 

ويف التقارير . كل ما ىو مسيئ للقارئ اإلقبليزي، مع اإلبقاء على كل ما ىو معاد ألمريكا
اليت أعدت يف أمريكا حدث العكس سباماً حيث ًب حذؼ ما ىو معاد ألمريكا وبقي ما ىو 

وقد . ووبدث الشيء نفسو اليـو إذا أخذت النصوص اؼبكتوبة للخطب. معاد لربيطانيا
وتستطيع أف تقارف بُت األصل العريب نشرت خطب الرئيس صباؿ عبد الناصر يف كتاب 

. والًتصبة اإلقبليزية فهناؾ مبوذج من الًتصبة اػباطئة تؤثر يف كل أنواع االتصاؿ
 واعبواب بالطبع ىو تعلم اللغات، ويبدو أننا نرى تراجعاً بدالً من التقدـ، فعندما 

كنت طالباً جامعياً يف بدايات القرف العشرين كنت أتعلم العربية؛ ففي السنة الثانية كاف من 
اؼبتوقع أف نقرأ نصوصاً يف اللغة العربية الفصحى من النثر، ويف السنة الثالثة كناا نقرأ القرآف 

بينما يف ىذه األياـ نشعر بأننا قد فعلنا الكثَت حيث كاف الطالب يف السنة الرابعة ، واغبديث
، إهنا صعوبة وليس ىذا بسبب تغَت مبط الدراسةإف . يستطيع أف يقرأ مقالة يف صحيفة بتعثر

لدي أي اقًتاح غبلها، فالسؤاؿ ليس فقط الًتصبة من لغة إىل أخرى ولكن السؤاؿ يتعلق 
. بالفهم

 ففي أوروبا النصرانية كانت ىناؾ ؿباولة منذ اؼبراحل األوىل لفهم شيء حوؿ اإلسالـ 
وحوؿ اللغة العربية الكالسيكية والدين اإلسالمي وىكذا، وىذا يعود إىل فًتة العصور 

الوسطى العليا ومبٍت على اىتماـ عملي حيد، وفوؽ ذلك كاف اإلسالـ اؼبسلح يغزو أوروبا 
وشعر األوروبيوف أف عليهم أف يفعلوا شيئاً واستمرت دراسة اإلسالـ بعد أف تراجع هتديد 
الغزو ومنذ القرنُت السادس عشر والسابع عشر كاف ىناؾ كراس للغة العربية يف اعبامعات 

األوروبية، فقد أنشئ أوؿ كرس للغة  العربية يف فرنسا يف كلية فرنسا يف بداية القرف السادس 
ـ ؼبصر، وكاف اؼبستشرقوف 1798عشر، وكاف أوؿ غزو فرنسي إمربيايل للعامل العريب عاـ 
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وأىم من ذلك كلو إهنم . الفرنسيوف ذوي نظر بعيد، كما كاف اإلمربياليوف الفرنسيوف نشطوف
تعلموا اللغة العربية وأسسوا كراس للغة العربية ألف اللغة العربية كانت لغة كالسيكية ولغة 
النصوص اؼبقدسة وبالتايل تستحق أف تأخذ مكاهنا جبوار اللغة الالتينية واليونانية واللغة 

العربية اؼبكتوب هبا الكتاب اؼبقدس يف اعبامعات، ولكنهم مل يؤسسوا كراس للغة الفارسية أو 
. الًتكية، وذلك لنفس السبب أهنم مل يؤسسوا كراس لتدريس اللغة اإلقبليزية أو الفرنسية

 العامية مل تكن مناسبة للدراسة اعبامعية واستمروا يف ؿباولة فهم اإلسالـ ولغتو   فاللغات
". االستشراؽ"وعقيدتو واليت نطلق عليها 

وعلى اعبانب اآلخر قبد نقصاً " االستغراب" ومع ذلك فليس ىناؾ ما يقابلو وىو 
كامالً يف االىتماـ بأوروبا حىت فرض ىذا االىتماـ من خالؿ اؽبزيبة واالحتالؿ، وحىت بعد 

ذلك فاالىتماـ منصب على القضايا اؼبعاصرة، فبينما تعلم اؼبستشرقوف اللغة العربية 
الكالسيكية ودرسوا القرآف فالشرؽ أوسطيوف الذين درسوا اللغات األوروبية انصب 

فهناؾ على سبيل اؼبثاؿ حبلو القرنُت الثامن عشر . اىتمامهم على اؼبشكالت اؼبعاصرة
والتاسع عشر كتابات كثَتة حوؿ القانوف اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية من قبل األوروبيُت 

وال أعرؼ أي دراسة جادة للعقائد النصرانية من قبل علماء مسلمُت  (واليهود)النصارى 
. يبدو أف األمر ال يبدو مثَتاً لالىتماـ أو مهماً، إنو اختالؼ يف الفهم

 إنٍت من جيل ترىب يف بالد ما زالت النظرة النقدية للمجتمعات األخرى مسموح هبا 
، والنظر اؼبتعاطف مع اجملتمع الذي ينتمي اإلنساف إليو، وأدرؾ أنو مل يعد مسموحاً بأي من 

ىذا االختالؼ ىو بالتأكيد عنصر مهم يف صعوبة االتصاؿ اليت ما تزاؿ . االذباىُت اآلف
. موجودة، بل إهنا تزداد يف القوت اغباضر

 سأربوؿ اآلف إىل النقطة الثانية وىي وصوؿ الوىابية، لقد ظبعنا الكثَت عنها يف ىذا 
االجتماع ولكن شبة نقطة مهمة ما تزاؿ ربتاج إىل توضيح، فالوىابية ذات مكانة مركزية 

بالنسبة للتقاليد اإلسالمية، ويبكن أف تكوف مثل صباعة كوكس كالف يف النصرانية، والفرؽ 
الكبَت يف التأثَت بُت اجملموعتُت ىو بسبب مربرات الظروؼ اليت بكل سرور مل ربدث يف 
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إف ربوؿ أسرة آؿ سعود وشيوخ القبائل احملليُت يف حاجة إىل اؼبعتقدات . العامل اؼبسيحي
الوىابية والقرف الثامن عشر وتأسيس اؼبملكة العربية السعودية يف العشرينيات من القرف 

وىذا كاف يعٍت أنو . العشرين واليت ضمت مكة واؼبدينة واألسوأ من ذلك كلو اكتشاؼ النفط
فجأة أصبحت اؼبملكة الوىابية مغمورة دباؿ النفط وسيطرت على أقدس مكانُت يف اإلسالـ 

. مع كل ما حصلت عليو من مكانة ظهر واضحاً يف السيطرة على اغبج
هبد الغربيوف صعوبة كبَتة يف فهم أنبية اغبج ألنو ليس لدى النصرانية أو التاريخ  

لقد قاـ النصارى باغبج ولكنهم كانوا يقوموف بذلك بشكل رحالت فردية . الغريب ما يباثلو
يف الوقت الذي يناسب الفرد، بينما اغبج عند اؼبسلمُت عمل صباعي وبدث يف وقت معُت 

وقد أوجد اغبج مستوى من االتصاؿ ليس . من السنة ووبضره مسلموف من كل أكباء العامل
ففي كل سنة . لو ما يباثلو يف العامل النصراين حىت اخًتاع وسائل اإلعالـ اعبماىَتية اؼبعاصرة

وىكذا . يأٌب اؼبسلموف ويشًتكوف يف شعائر مشًتكة وطقوس ويتبادلوف األفكار واؼبعلومات
فهناؾ درجة من االتصاؿ التفاعلي يف العامل اإلسالمي خالؿ اغبج وأنبية ىذا األمر ال يبكن 

وحاؼبا استوىل آؿ سعود على ىذا أصبح كل ىذا ربت سيطرة اغبكاـ . اؼببالغة فيها
، وإذا أضفنا إىل ذلك ارتفاع الثروة بسبب النفط كانت النتيجة ربوؽبم إىل قوة عاؼبية الوىابيُت

. واليت بدوف ذلك كانوا سيبقوف طائفة متطرفة يف بلد ىامشي
 واألمر الثالث الذي أود اغبديث عنو ىو الصوفية وأود أف أربدث عن نقطة أو 

ونسمع كثَتاً عن تراث التسامح " التسامح"كبن نتحدث يف ىذه األياـ كثَتاً حوؿ . نقطتُت
إف . الذي وجد يف إسبانيا اإلسالمية يف  القروف الوسطى، دعوين أوضح ما يعٍت ىذا

: إهنا تعٍت أساساً ماذا نعٍت عندما نقوؿ تسامح؟ . التسامح جوىرياً مثاؿ غَت متسامح
اليت  سأظبح لك ببعض اغبقوؽ وليس كل اغبقوؽ اليت أسبتع هبا مادمت تتصرؼ وفق القوانُت

 أعتقد أف ىذا تعريف معقوؿ للتسامح كما مورس يف أوروبا ومناطق أخرى من "وضعتها
إذا قارف اإلنساف التسامح الذي منحتو . من الواضح أف ىذا أفضل من الالتسامح. العامل

اإلمرباطورية العثمانية يف أوجها مقارنة دبا كاف يف أوروبا فإف اإلمرباطورية العثمانية كانت 
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ولكن مع ذلك فإف ىذا التسامح ىو ما يبكن أف نطلق عليو يف لغتنا اؼبعاصرة . أفضل بكثَت
. مواطن من الدرجة الثانية، وىذا بوضوح أفضل من ال تسامح على اإلطالؽ

، إف اؼبوقف من اآلخرين من ولكن الصوفية رائعة، إهنا تقدـ شيئاً أفضل من التسامح 
. إنو ليس ؾبرد تسامح إنو القبوؿ. األدياف األخرى كما تعكسو الكتابات الصوفية ال مثيل لو

ىناؾ قصائد عبالؿ الدين الرومي وابن العريب باللغة الفارسية والًتكية تشَت إىل أف األدياف 
وىم . وكل األدياف ؽبا ىدؼ واحد ورسالة واحدة والتواصل نفسو. صبيعها أصلها واحد
ولكن اهلل موجود يف الكنيسة ويف . يبكنهم فعل ذلك بطرؽ ـبتلفة. يعبدوف اإللو نفسو

يبدو يل أف فكرة القبوؿ اؼبتميزة عن ؾبرد التسامح ىي . اؼبسجد ويف الكنيس بدرجة واحدة
مسانبة عميقة وال تزاؿ تستطيع أف تلعب دوراً أفضل يف تأسيس عالقات أفضل بُت 

إذا نظرت إىل الوصايا العشر ذبد أف معظمها . اجملتمعات يف الوقت اغباضر ويف اؼبستقبل
إفا . هتتم بالصالت بُت البشر بينما جزء بسيط منها يهتم بالعالقة بُت البشر وبُت اهلل

أما يف النصوص اإلسالمية الشائعة . معظمها حوؿ ما هبب عدـ فعلو إلخوانك يف اإلنسانية
ترى العكس سباماً إهنا هتتم أساساً بالعالقات مع اهلل أكثر من اىتمامها بالعالقات بُت 

إهنا أيضاً مهتمة إىل درجة . والصوفية مرة أخرى أحدثت تغَتاً مهماً يف ىذا االذباهالبشر، 
وىناؾ . كبَتة بتصرفات اإلنساف ذباه الناس اآلخرين وليس فقط عالقة اإلنساف مع اهلل
اإلساءة :" صويف ىندي ىو الشيخ سارافادين الذي أوضح ذلك بصورة رائعة حيث يقوؿ

للناس أسوأ من اإلساءة هلل، فإذا ارتكبت خطأً حبق اهلل فلن تضر اهلل ، ولكن اهلل يستطيع 
بطريقتو أف يغفر لك، ولكن إذا أخطأت حبق اآلخرين فأنت تضرىم بالفعل، والذي يبكن 

يبدو يل أف ىذا . إف مسألة العفو تصبح عندئذ أكثر تعقيداً . أف ال يكوف قابالً لإلصالح
. إقباز مهم للحوار األخالقي ألعلى القيم

 والذي ىو والنقطة األخيرة بخصوص بعض جوانب السياسة الخارجية األمريكية
 يعود إىل عهد اغبرب الباردة؛ ىناؾ تقليد مشهور يف الشرؽ األوسطموضوعنا األساس، 
، أنك إف قلت أي شيء يزعج الروس فإف العقوبة ستكوف سريعة وقاسيةفكل واحد يعرؼ 
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ومن جهة أخرى لو قلت الشيء نفسو ضد األمريكيُت فإنو ليس فقط لن يكوف ىناؾ عقوبة 
، حيث إف العملية القلقة لدى ولكن ردبا حدث العكس، وردبا نلت بعض اعبوائز

ماذا فعلنا لإلساءة : الدبلوماسيُت ورجاؿ الكوقبرس والصحفيُت وآخرين تأٌب متتالية تقوؿ
لك، وما ذا نستطيع أف نفعل لتصحيح ذلك؟ ىذاف الطلباف نبا األساس للسياسة اػبارجية، 

ولذلك فإف الناس يف الدوائر الرظبية هبدوف صعوبة للمالءمة مع حركة ودية، وعادة فإف 
وال أعتقد . هبب أف ال نقًتب كثَتاً من أصدقائنا خوفاً من إزعاج أعدائنا:" اؼبوقف األساس 

." أف ىذا شكل مناسب من الدبلوماسية
 

: الشيخ ىشام قّباني
أنا مسلم ولكن ال أعرؼ إذا ما كنت كذلك، وال أعرؼ إذا ما كنت :"  قاؿ الرومي 

لياً  ال أعلم إذا كنت من . نصرانياً أو يهودياً، أو مبساوياً أو شرقياً أو غربياً أو ُعلْلوياً أو ُسفْل
ال أعرؼ إذا كنت .  ال أعرؼ إذا كنت من اعبنة أو من األرض. العناصر األربعة للعامل

ال أعرؼ إذا ما كنت عراقياً أو سورياً ، وال أعرؼ إذا ما كنت . ىندياً أو صينياً أو بلغارياً 
روشوىاف أو أسوىاف، ال أعرؼ ىل أنا من ىذا العامل أو ذاؾ، ولكن أنا جسد وروح، 

.... وذاٌب ىي روحي وعندما أقوؿ اثناف فهذا يعٍت أنا واهلل
أصبح قليب انعكاساً لكل صورة ، إنو مكاف لدرويش لَتقص فيو، " وقاؿ ابن عريب 

إنو دير لقس ليتعلم فيو إنو منزؿ للجميع للعبادة، إنو كعبة للحج، إنو الوصايا العشر 
" التوراتية، إنو القرآف الكرمي، إف ديٍت ىو دين اغبب وحيثما أوجو قليب إنو حب اهلل

نرى من ىذه القصائد أف الصوفية تعمل بصفتها قوة اجتماعية لتقريب الناس، إهنا  
إف .  يف معظم أكباء العاملجسر بُت الثقافات اؼبختلفة والذي يفسر جزئياً قباح الصوفية

ىدؼ الصوفية األساس مل يكن أبداً أف يصبحوا قادة ألي بلد، ولكن أف يصبحوا العماؿ 
إهنم يبتزجوف بسكاف البلد ويتعلموف لغاتو، إهنم يوفروف االتصاالت بُت الناس . االجتماعيُت
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لقد بدأوا التزاوج اؼبختلط ولكن . وخباصة يف اؼباضي عندما مل يكن ىناؾ تأشَتات دخوؿ
. بطرؽ أخرى بنوا تفانباً بُت أنوعا ـبتلفة من الشعوب

ال "  إف اهلل يأمرنا أف نؤمن باألنبياء وأف نؤسس عالقات مع اليهود والنصارى
فعند ذلك تتضاعف اؼبشكالت االجتماعية، إنو ىبرب اؼبؤمن أف يعبد اهلل كأنو يراه " ربقروهنم

حىت لو تره فإنو يراؾ، وىذا يعٍت أنك لن تستطيع أف تراه ولكن تستطيع أف ترى آياتو يف 
الكوف، والصوفيوف يقرؤوف ىذا بطرؽ ـبتلفة، فإذا مل تعد ترى نفسك إذا ألغيت  رغباتك  
سباماً عندئذ تستطيع أف تراه، وزيادة على ذلك من اؼبؤكد أف تراه يف كل فرد وبب أف يرى 
اهلل يف كل إنساف، وىكذا فإف التعليمات الصوفية ترى كل شخص يف خلق اهلل كشخص 

وبالتصرؼ هبذه الطريقة فإف الصوفيُت ال يبكن اهتامهم بالالمسؤولية أو السلوؾ . خلقو اهلل
. السيئ

 لقد قاؿ أحد اؼبستشرقُت األوائل يف أوروبا إف الصوفيُت ليسوا حباجة إىل نشر حبهم 
القليب بالسالح، فليس لديهم جيش ولكنهم يستخدموف أدواهتم الروحية يف عالقاهتم 

وبناء على ذلك كسبوا أعداداً ىائلة لطريقتهم يف آسيا الوسطى ويف إندونيسيا . باآلخرين
وىذا ال وبدث اليـو ألف اإلسالـ أصبح مرتبطاً . وجنوب شرؽ آسيا وتركيا وحىت أوروبا

بالقومية ففي بداية القرف العشرين وخالؿ ظهور االستعمار األورويب يف العامل اإلسالمي 
سعى العلماء اؼبسلموف لتفسَت القرآف الكرمي بطريقة للحصوؿ على أقصى تأييد للنهوض، 

 وقد كسبت للدين من أجل القياـ هبذا الصراع، (والصوفية)لقد أنبلوا كليا اعبوانب الروحية 
 .اؼبقاومة الوىابية بالتايل اغبق للتحدث باسم العامل اإلسالمي
فليس شبة مصطلح يف  ونقطة أخرى أود إثارهتا وىي الفرؽ بُت الوىابيُت والسلفية، 

 ىذا اؼبصطلح يبكن إطالقو فقط على القروف الثالثة األوىل من "السلفية"اإلسالـ اظبو 
 ـ1980مل يستخدـ اؼبصطلح حىت عاـ ، وبعد ذلك يطلق عليهم السلف الصاااإلسالـ 

كبن لسنا "عندما قاؿ اؼبلك فيصل يف افتتاحية مؤسبر دبجادلة منو أف يرفع الشرعية الدينية 
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 واآلف يستخدـ ىذا اؼبصطلح لوصف كل اجملموعات اؼبسلمة اؼبتطرفة "وىابيُت، كبن سلفيوف
. اعبديدة مثل اإلخواف اؼبسلموف وحزب التحرير

 لقد كنت يف إندونيسيا قريباً وقابلت شخصاً من الصُت، لقد أخربين أف اغبكومة 
وسألت من أي نوع من اؼبسلمُت أنت؟ فقاؿ أنا صويف . الصينية تغلق كل اؼبساجد الوىابية

إف اؼبشكلة الوحيدة اليت . أوجري، وليس للحكومة أي اعًتاض مادمنا ال نتدخل يف السياسة
اعتدنا أف نذىب إىل السعودية باآلالؼ وكاف اغبجاج . نواجهها يف الصُت سببها اغبج

يقابلوف يف جدة من قبل وىابيُت يقدموف لنا بعض الكتيبات، وبعد قليل أغطي اعبميع 
دورات سريعة يف الوىابية، وعادوا ليهدموا أضرحتنا ووبرقوا ـبطوطاتنا، وىكذا فإف اغبضارة 

إذا استطاع . الصينية اإلسالمية اليت بلغ عمرىا ألفاً وأربعمائة سنة تدمر من قبل الوىابيُت
. الوىابيوف اخًتاؽ الصُت اؼبغلقة زبيل ما تستطيع أف تفعلو يف الواليات اؼبتحدة األمريكية

ـ مل يكن ىناؾ مشكلة يف الواليات اؼبتحدة وجاءت بعد ذلك التعليمات 1960فقبل عاـ 
ولكن يف . الوىابية وسبب ذلك أف معظمكم ىنا يعتقد أف الصوفية نوع غريب من اإلسالـ

. اغبقيقة عندما تسافر إىل مناطق أخرى من العامل ذبد أف الصوفية جزء أساس من الدين
ففي إندونيسيا ىناؾ طبسُت مليوف تلميذ نقشبندي وعشروف مليوف من طرؽ أخرى، وىناؾ 
أعداد مشاهبة يف ماليزيا وبروناي وتركيا وحىت يف السعودية ىناؾ صوفيوف يبارسوف تصوفهم 

. يف بيوهتم ألهنم ال يستطيعوف فعل ذلك علناً 
ىل كبن بصفتنا أمريكاف سنؤيد الصوفية أو نعم : ووفقاً لذلك نواجو السؤاؿ التايل 

فإذا اخًتنا األخَت، فإف تلك ـباطرة أننا نعمل مع اإلرىابيُت، مع أنو ليس . مع الوىابيُت
ببساطة هبب على الواليات اؼبتحدة أف تتواصل . ىناؾ أي خطر يف التعامل مع الصوفيُت

إنو وضع غَت فبكن فيو . إذا أردنا أن ننجح في ىذه المعركةمع اؼبسلمُت غَت الوىابيُت 
. تقبل اػبسارة

:  المناقشة
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سئل الشيخ قباين فيما إذا كاف على الواليات اؼبتحدة أف تدعم الطرؽ الصوفية يف اؼبناطق 
قباني أن اقًتح . اليت تواجو اضطراباً مثل الشيشاف إذا افًتضنا أف الصوفية ال سبارس اإلرىاب

تواصل الواليات المتحدة الضغط على الحكومة الروسية للتوصل إلى حل وأن تبلغ 
الروس أن المشكلة ليست بسبب الشعب  الشيشاني ولكن الوىابيين الذين 

التآمر والخداع وبذلك شجعوا العناصر  يستخدمون الرشوة وأساليب أخرى من
إف العرب اؼبقاتلُت الذين اخًتقوا الشيشاف . المتصلبة من الشعب الشيشاني نحو التطرف

. من خالؿ داغستاف أرادوا إخراج القيادة الشيشانية الصوفية وأف يؤسسوا حكومتهم الوىابية
 وسئل لويس عندئذ إذا كاف يرى أف الشرؽ األوسط سيتطور إىل النموذج الغريب 

وىنا دعا . العلماين الديبقراطي مع انفصاؿ تاـ بُت الدين والدولة وظهور الطبقة اؼبتوسطة
فما دامت " ديبقراطية"كلمة لويس أف يكوف اإلنساف واعياً دبسألة التعريفات وخباصة 

الديبقراطية تعراؼ تعريفاً مناسباً فإنو يرىا يف مستقبل الشرؽ األوسط، أوالً يف العراؽ ٍب يف  
. اؼبناطق األخرى

وؼباذا كاف لويس متفائالً ىكذا؟ أوالً أجاب بأف فكرة أف البعث قد جعل الديبقراطية  
، وفسار ذلك بأف نظاـ اغبزب وصدااـ حسُت أمرًاَ  مستحيالً يف العراؽ وسوريا وزائفة سباماً 

. فهذا استَتاد من أوروبا. ليس ؽبما أي جذور مطلقاً يف اؼباضي العريب أو اإلسالمي
فعلى الرغم من استسالـ فرنسا فإف . ـ بالضبط1940ونستطيع أف نعيد ذلك إىل عاـ 

حكومة فيشي اؼبتعاونة حافظت على سيطرهتا على اؼبنطقة وفتحها لتأثَت احملور، وإف حركة 
وعندما مارس السوفيت التأثَت " لتتالءـ مع األوضاع احمللية للنموذج النازي"البعث ظهرت 

على اؼبنطقة قاـ البعثيوف بالتحوؿ من النموذج النازي إىل النموذج الشيوعي، وقرر لويس  
. بأنو مل يعد ىناؾ أي سبب التباع ىذه النماذج يف اؼبنطقة

 وثانياً وبينما الظروؼ احمللية اغبقيقية للمنطقة ليست ديبقراطية دبعٌت قياـ انتخابات  
ىناؾ اعًتاؼ يعود إىل . ووجود ؾبالس تشريعية فإف ىناؾ تقليد للحكومة اؼبسؤولة احملدودة
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ويف اغبقيقة . بداية اإلسالـ بأف على اغباكم واجبات وكذلك مسؤوليات وأف سلطتو تعاقدية
ىناؾ : "فإف مفهـو التعاقدية الرضائية للحكومة ؿبًـت من قبل الشريعة، وىكذا قاؿ لويس

إف أساس قانوين وثقايف وأساس مبٍت على التجربة لنمو الديبقراطية يف  الشرؽ األوسط، 
نتيجة للتغريب "األنظمة اؼبستبدة اليت نراىا يف الوقت اغباضر يف معظم العامل العريب إمبا ىي 

والتحديث يف اؼبنطقة، وكانت النتائج ذات اذباىُت فأحدنبا أفا التغريب أدى إىل تقوية 
السلطة السيادية إىل حد كبَت، ومن جهة أخرى أضعف أو أزاؿ كل عناصر اجملتمع اليت 
أدت يف السابق إىل ؿبدودية السيادة، وكانت النتيجة أف أي ديكتاتور معاصر لديو من 

وىذه اغبقيقة األخَتة تزيد يف تفاؤيل بأف ىؤالء . السلطة أكثر من أي حاكم يف اؼباضي
وأف ىذا فرض عليهم . اغبكاـ اؼبستبدوف لألنظمة اغباكمة ليسوا جزءاً من الثقافة التقليدية

وإذا نظروا إىل اػبلف لتقاليدىم التارىبية والثقافية والدينية فسيجدوف . وجيء هبم من اػبارج
. عناصر أفضل بكثَت

 وثالثاً قرر لويس بأف العراؽ سبلك نظاماً تعليمياً معقواًل، وأنو كاف متطوراً بطريقة 
فقد كاف التعليم متاحاً للمرأة وكثَت منهم . واضحة يف قضايا اؼبرأة باؼبقارنة مع بقية اؼبنطقة

أصبحن طبيبات وؿباميات وأستاذات جامعيات وعاؼبات وموظفات يف اإلدارة، وىذا أيضاً 
. مصدر أمل للعراؽ يف نظر لويس

 وسئلت اجملموعة بعد ذلك إذا ما كانت الصوفية ستكوف قادرة على معاعبة أحد 
أىم اىتمامات معظم اؼبسلمُت وىو وضعهم السياسي واالقتصادي واالجتماعي متخلف 
بالنسبة للعامل الغريب وبالتايل تواجو انتشار الوىابية، فأجاب الشيخ القباين باؼبقارنة بُت 

السلوؾ يف بداية القرف العشرين عندما أخذ الوىابيوف الريادة من أجل تفسَت : تقليدين
القرآف الكرمي لتحريك اؼبسلمُت ضد الربيطانيُت وكانوا يشهدوف اهنيار اإلمرباطورية العثمانية 
الذي ترؾ فراغاً أرادوا مأله، ومن أجل ىذا أرادوا أف يسيطروا على آؿ سعود ومن خالؽبم 

الصوفيوف نظروا إىل العامل : "ومع ذلك يقوؿ القباين. السيطرة على العامل اإلسالمي
اإلسالمي ليس من خالؿ السيطرة السياسية ولكن من خالؿ اؼبشكالت االجتماعية مثل 
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وختم قباين قولو ومع هناية عصر االستعمار فإف الصوفيُت يستطيعوف أف " الصحة والتعليم
يلعبوا دوراً كبَتاً يف بناء جسور بُت الثقافات واجملتمعات والدوؿ اؼبختلفة، ويستطيعوف بصفة 

خاصة أف هبعلوا اإلسالـ يزدىر دوف سيطرة دولة معينة فإذا أعطي الصوفيوف الفرصة 
." والتشجيع فإهنم قادروف على ربقيق الكثَت بطريقة سلمية

واصفاً إياىا بأهنما " االستقالؿ"و" اغبرية" وعلاق لويس من جانبو على قضايا 
كلمتُت ـبتلفتُت تطرح أفكاراً ـبتلفة، فعندما كاف اؼبسلموف ربت اغبكم االستعماري نُظر "

إىل ىاتُت الكلمتُت على أهنما كلمتاف ـبتلفتاف لشيء واحد، واآلف ويف  الواقع كل ىذه 
أوضح لويس أف .  الدوؿ اليت حصلت على االستقالؿ ولكنها سبلك حرية أقل من السابق

يف العادة ىو استبداؿ طغاة ؿبليُت أكثر مهارة وأقل ربرجاً باألسياد " االستقالؿ"معٌت
م 1828فإن إمام أول بعثة مصرية إلى فرنسا عام وبالنسبة للحرية . األجانب اإلمربياليُت

، وناقش كيف كاف الفرنسيوف يتحدثوف عن اغبرية، وقد وجد كتب كتاباً عن مالحظاتو
ذلك اإلماـ األمر ؿبَتاً ذلك أف كلمة اغبرية كانت يف ذلك الوقت مصطلحاً قانونياً وليس 

أدرك أن ما عناه الفرنسيون مصطلحاً سياسياً، فاإلنساف اغبر معناه أنو ليس رقيقاً، وعندىا 
 وأكد لويس على أنبية ىذا التمييز يف العامل "العدل"بالحرية ىو ما فهمو العرب من كلمة 

كبن معتادوف على التفكَت يف اغبرية واؼبعارضة واغبرية واالستبداد على أهنا أقطاب . العريب
متقابلة، ويف اؼبفهـو اإلسالمي سيكوف البديل ىو العدؿ واؼبعارضة والعدؿ 

فالمفهوم الصحيح لمفهوم العدل أمر غاية . على أهنا أقطاب متقابلة (االستبداد)والطغياف
. في األىمية لتطوير المؤسسات الحرة في العالم اإلسالمي

 وكاف السؤاؿ التايل ىل يبكن للصوفية أف تستخدـ العنف ضد الغربيُت إذا أخذنا يف 
االعتبار أف الصوفيُت الشيشاف قد استخدموا العنف ضد الروس كما فعل الصوفيوف ضد 

إف أي : "وأجاب لويس باختصار. الفرنسيُت يف مشاؿ أفريقيا وضد اؽبولنديُت يف إندونيسيا
أحد درس الصوفية سيوافق أف الصوفية مساؼبة ولكنها ليست سلبية، لقد لعب اإلخوة 
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الصوفيوف دوراً مهماً يف الصراع ضد اإلمربيالية يف مشاؿ أفريقيا واؽبند والقوقاز، وأكد لويس 
" إنو من غَت احملتمل أف مثل ىذا االحتماؿ سيظهر مستقبالً " مع ذلك 

 وكاف آخر سؤاؿ قدـ للمجتمعُت حوؿ اقًتاحات للحكومة األمريكية غبوار أحسن 
ومن " أقًتح أف عليهم أف يتحدثوا إىل الشيخ قباين: "مع العامل اإلسالمي قاؿ لويس ببساطة

جانبو حذر الشيخ قباين أف اغبكومة األمريكية يف النهاية تعمل مع الوىابيُت يف كل أكباء 
العامل، وبدالً من ذلك اقًتح أف على اغبكومة األمريكية أف تسأؿ األشخاص اؼبناسبُت 

. للبحث عن علماء معتدلُت ويطلبوا منهم االقًتاحات اؼبناسبة لسياسة أمريكا
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. اإلسالم الثقافي وتأثيراتو في السياسة األمريكية: الجلسة الثالثة
يف ىذه اعبلسة اليت مل يتم تسجيلها حضر فبثلوف عن عدد من الوكاالت اغبكومية األمريكية 

: وشاركوا بآرائهم يف النقاش وفيما يأٌب أبرز النقاط
 ة عرب أحد اؼبشاركُت عن انزعاجو من أف معظم إدارات السياسة اػبارجية األمريكي

ىي أدوات جامدة وغَت قابلة للتأقلم مع االحتياجات اغبالية، إف اإلدارة ترمي النقود نتيجة 
االنفعاالت غبي أي مشكلة تظهر وىكذا ىو األمر يف ظهور مبادرة شراكة الشرؽ األوسط 

(MRPI)  لقد خصص الكوقبرس مبلغ تسعة وعشرين مليوف دوالر . ـ2002يف ديسمرب
ـ بصورة دعم 2003ؼببادرة الشراكة يف الشرؽ األوسط وأضاؼ مائة مليوف أخرى يف عاـ 

وؼبشروع . استثنائي طارئ، وقد خصصت عشرة ماليُت دوالر منها لالىتماـ باإلسالميُت
شراكة الشرؽ األوسط أربعة أعمدة ثالثة منها تتعلق باؼبساعدات االقتصادية، فاؼبفروض يف 
الربامج االقتصادية أف تتواصل وتقرب اؼبسافات يف اؼبعلوماتية أما يف اجملاؿ السياسي فهدفها 

يف الشرؽ األوسط كلو، وأف تبٍت إحساساً باغبكم " األصوات الديبقراطية"أف تقوي 
وىذه شعارات صبيلة ولكن مبو معاداة أمريكا يف العامل مل يبكن . واحملاسبية لنظاـ اغبكم

. إيقافو هبذه الربامج الدبلوماسية
 Paul Wolfwitz  واقتبس مشارؾ آخر من كالـ نائب وزير الدفاع بوؿ وولفوتز

. من أجل أف نصف سياسة أمريكا ذباه اؼبسلمُت أفضل وصف"والسفَت السابق إلندونيسيا 
فإف الواليات اؼبتحدة ال ترى ىذه العالقة حرباً بُت اغبضارات بُت الغرب واإلسالـ، وؽبذا 
فإهنا حرب كل العامل اؼبتحضر ضد اؼبتطرفُت الذين يهاصبوف القيم اليت يشًتؾ فيها معظم 

وتدرؾ الواليات اؼبتحدة بأنو شبة فجوة خطَتة بُت الغرب والعامل اإلسالمي، " سكاف العامل
إف الفجوة عميقة وليس شبة وقت للتأخَت، وسواء . وهبب أف نقرب اؽبوة وهبب أف نبدأ اآلف

كنا ناجحُت يف تضييق ىذه الشق اغبرج بُت الشرؽ والغرب سيكوف عنصراً رئيسياً يف 
. تشكيل الصورة
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 وىناؾ مبو يف اإلدراؾ بأف الواليات اؼبتحدة سوؼ تكسب اغبرب على اإلرىاب، 
إهنا حرب حوؿ التحديث والعلمنة " حرب األفكار"ولكن اغبرب األكثر صعوبة ىي 

ولتحقيق نصر يف ىذا الصراع األوسط . والتعددية الديبقراطية، والنمو االقتصادي اغبقيقي
تعمل لتفهم الوجوه "فإف الواليات اؼبتحدة تفهم بأف من الواجب على الواليات اؼبتحدة أف 

إف كبار أعضاء اإلدارة األمريكية مقتنعوف بأف الغالبية العظمي يف " اؼبتعددة للعامل اإلسالـ
العامل اإلسالمي ليس ؽبم شأف باؼببادئ اليت تعرضها ؾبموعات مثل القاعدة وطالباف، كما 

 اإلرىاب ويعادوف اإلرىابيُت ليس فقط الذين  قاؿ وولفوتز وبالعكس سباماً إهنم يعادوف
ليس ." ىبطفوف الطائرات ولكن أيضاً الذين حاولوا اختطاؼ واحد من أدياف العامل العظيمة

ؽبم عالقة بالذين ينكروف اغبقوؽ األساسية للنساء أو الذين يسيطروف على عقوؿ اآلالؼ 
إف مثاليات الديبقراطية واغبرية كانت ىي احملرؾ األكثر قوة للتغيَت يف . باػبرافات والكراىية

وقاؿ " اػبمسُت سنة األخَتة، وهبب أف تعطينا األمل ؼبزيد من التطور يف العامل اإلسالمي
. اؼبتحدث ليس ىناؾ اسًتاتيجية أخرى ربمل أي معٌت للواليات اؼبتحدة

األوؿ اصطياد اإلرىابيُت وىذا يتضمن :  ىناؾ ثالث عناصر للحرب على اإلرىاب
قوة القانوف وتبادؿ اؼبعلومات االستخباراتية واالنقضاض على مصادر التمويل، وتعٍت أيضاً 

والعنصر الثاين ىو األمن الداخلي،والعنصر الثالث ىو . مواجهة الدوؿ اليت تدعم اإلرىاب
وىي يف اؼبقاـ األوؿ حرب أىلية داخل العامل اإلسالمي بُت اؼبعتدلُت . حرب األفكار

وتدرؾ الواليات اؼبتحدة أهنا ليست عضواً يف العامل اإلسالمي وتعًتؼ أنو ليس . واؼبتطرفُت
من مسؤولية أمريكا تقدمي وجهات نظر حوؿ العقيدة، ويف الوقت نفسو ال يشك أحد أف 

إف . للواليات اؼبتحدة دوراً مهماً لتقـو بو ألهنا تستطيع أف تكوف مؤثرة فيما هبري من أمور
الواليات اؼبتحدة واألعضاء اآلخرين يف اجملتمع الدويل يستطيعوف أف هبعلوا اإلرىاب أمراً غَت 

شرعي، والوصوؿ إىل إصباع جويل أف اإلرىاب هبب أف يزوؿ وأهنا مسألة تتعلق بالقانوف 
. الدويل واألخالقيات مهما كاف السبب السياسي وراءه
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 ومن الناحية االسًتاتيجية تستطيع الواليات اؼبتحدة أف تؤيد الدوؿ اليت يقطن فيها 
مسلموف معتدلوف مثل تركيا واألردف واؼبغرب، وىناؾ تطورات مهمة يف اػبليج الفارسي 

ويف إيراف أيضا ملا الناس من نظاـ . حيث ربدث نقاشات جادة حوؿ اإلصالح السياسي
وبينما ال تستطيع الواليات اؼبتحدة التدخل . اؼباليل الذي مل يعد لو رصيد ويرغبوف يف التغيَت
وزيادة على ذلك سيكوف ىناؾ تأثَت . لكنها تستطيع أف تؤيد تطلعات الشعب اإليراين

سيكوسياسي يف العامل اإلسالمي، إذا كانت إيراف قلب العامل اإلسالمي اغبديث أخذت يف 
. تغيَت مسارىا

 وقد أشار اؼبشاركوف إىل أربعة أمثلة تارىبية تستطيع الواليات اؼبتحدة أف تبٍت عليها 
خبصوص معركة األفكار؛ واؼبثاؿ األوؿ ىو أيضاً حادثة إيديولوجية ىي نوع من نفي الشرعية 

ففي القرف التاسع عشر أعلنت بريطانيا عدـ شرعية . عن اإلرىاب شبيهة باغبملة ضد الرؽ
الرؽ بطرؽ متعددة أوالً بإعالف اغبرب على اؼبفهـو وتطور ذلك تطبيق ىذا باستخداـ القوة 

اإلدارات الفكرية واألخالقية والدبلوماسية، وخالؿ : البحرية وكذلك من خالؿ القوة الناعمة
. عقد  من الزماف ساعد الربيطانيوف يف تغيَت طريقة تفكَت الناس احملًتمُت ذباه الرؽ
 واؼبثاؿ الثاين ىو ىزيبة اؼباركسية اللينينية، وىذه أيديولوجية ظنها البعض موجة 

اؼبستقبل حيث ولدت ضباسة كبَتة وحركت الناس بقوة ولكنها سقطت عندما فشلت يف 
لقد هتاوت عندما وصلت اعبرائم اليت ارتكبت باظبها إىل . تقدمي الفردوس الذي وعدت بو

. حجم ناقض اؼببادئ اليت دعت إليها وألهنا أيضاً واجهت مقاومة قوية واثقة بنفسها
. والدرس الذي تعلمناه أف األيديولوجيات يبكن ىزيبتها ونفي الشرعية عنها عندما تفشل

 واؼبثاؿ الثالث ىو صراع اغبرب الباردة حوؿ اؼبؤسسات؛ فقد أجاد الشيوعيوف يف 
، فقد ساند نقابات العماؿ اغبرة  االستيالء عليها ولكن الغرب كاف لديو الطاقة لرد اؽبجـو

وىذا . واإلعالـ اغبر واجملموعات الفكرية اغبرة اليت منعت من الشيوعيُت من االستيالء عليها
.  النوع من الصراع يعد احتماالً آخر ؼبا كبتاج أف نفعلو ؼبساعدة اؼبؤسسات واؽبيئات
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وبالتعاوف مع شركائنا يف الغرب ويف كل مكاف يف العامل ربتاج الواليات اؼبتحدة أف تساعد 
. اؼبؤسسات اػباصة واؽبيئات وكل أولئك الذين يقفوف معنا يف ىذا الصراع

السياسي :  واعببهة الرابعة اليت هتدؼ إليها الواليات اؼبتحدة ىي اإلصالح
واالقتصادي والتعليمي وهتدؼ مبادرة الواليات اؼبتحدة اعبديدة صبع أكثر من بليوف تقدمها 

وقد اقًتح الرئيس األمريكي . الواليات اؼبتحدة مساعدات للدوؿ اإلسالمية الصديقة سنوياً 
وأكد اؼبشاركوف أيضاً أف العامل يواجو مسؤولية كربى . مبادرة التجارة اغبرة لألسباب نفسها

ويف مساعدة أصدقائنا الذين يؤيدوف اؼباليُت الذين يعادوف التطرؼ والذين ىم يف الواقع 
فالتاريخ يقف جبانب اغبرية والتسامح والتحديث والديبوقراطية ويتطلب . ضحايا التطرؼ

ونستطيع أف نعتمد على ىذا النوع من القناعة اليت . الشجاعة واإلصرار والقوة مناا صبيعاً 
. ستقود إىل النصر

على أواسط آسيا كأفضل منطقة لبدء معركة األفكار  وقد ركزت اغبلقة األخَتة 
إف اإلصالح الديبقراطي واالقتصادي أمور أساسية .. في ىذا الصراع على الوجود

الستقرار طويل األمد حيث إف الناس الذين ليس لديهم فرصة للمشاركة يف اغبياة اؼبدينة أو 
وقاؿ اؼبشاركوف إنو يف . اغبق يف فبارسة دينهم علنا وحبرية يف بالدىم سيتجهوف إىل السرية

فبينما تسبب االضطهاد األوؿ يف . اغبقيقة ىذا ىو بالضبط ما وبدث اليـو يف أواسط آسيا
استمرار تلك اغبركات السرية وردبا قدـ اؼبساحة ؽبذه األنظمة لتقدـ اسًتاتيجيات بناءة فإهنم 

." أنظمة اغبكم يف أواسط آسيا تزداد وحشية"أكدوا بأف ىذه النافذة قد أغلقت إف 
 أوالً ربتاج أواسط ماذا تستطيع الواليات المتحدة أن تعمل في ىذه المسألة؟ 

آسيا أف يعاد تعريفها بثقافاهتا وتفسَتاهتا التقليدية اإلسالمية بدالً من اإليديولوجيات 
اؼبستوردة، فالواليات اؼبتحدة ال تستطيع أف تدرب األئمة احمللُت واليت ىي نقطة البدء اؼبهمة 

وتستطيع الواليات . أساسي (علماين)، ولكنها تستطيع أف تقدـ مساعدة بتقدمي تعليم 
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 واؼبخطوطات وردبا كانت اؼبساعدة المتحدة أن تساعد بالمحافظة على المزارات الدينية
. األىم ىي أف تقدـ مساحة سياسية للمؤسسات اػباصة للقياـ دبسؤولياهتا

 وفوؽ ذلك كلو فإف تركيا بصفتها واحدة من دولتُت ديبقراطيتُت يف الشرؽ األوسط 
وعضو يف حلف مشاؿ األطلسي فيجب فهما بطريقة أفضل حىت يبكن أخذ الدروس 

لقد أوجد اجملتمع الًتكي طريقة للسماح غبرية التدين  ويف الوقت . لتطبيقها يف أواسط آسيا
وبينما ال يبكن تطبيق األمبوذج الكمايل سباماً يف صبيع . نفسو ؿباضرة التيارات اؼبتطرفة

األقطار مثل تعليم اؼببادئ األساسية لإلسالـ يف  اؼبدارس العلمانية حىت يصبح لدى الناس 
 . اؼبناعة من التفسَتات اؼبتطرفة


