


















بيسسد اأن هذه الأوهام �سسرعان ما تبخرت 
الإ�سسساموية  الدومينسسو  اأحجسسار  وراحسست 
الأطل�سسسية تتداعسسى الواحسسد تلسسو الآخر: يف 
�سسسورية، ثم م�ر، ثم ال�سودان، فتون�س، 
واأخسسرًا ال�سسسقوط املسسدّوي لهسسذا التيار يف 
النتخابات الربملانية والبلدية املغربية. 
وقريبًا من الوطن العربي، تتجه موؤ�سسرات 
و�سسسقوط  تركيسسا  البلديسسة يف  النتخابسسات 
حسسزب اأردوغسسان يف املسسدن الكسسربى اإىل اأن 
تركيسسا العثمانيسسة قاب قو�سسسن اأو اأدنى من 
غروبها وغروب م�سسروع اليهودي الأمريكي 
برنارد لوي�سسس، الذي نّظر مبكرًا لانبعاث 

العثماين يف تركيا.
والأدعسسى اإىل ال�سسسخرية هنسسا اأن تبسسدو 
"طالبسسان"، التسسي جت�سسسد ثاثيسسة املفكسسر 
املغربسسي )اجلابري، القبيلسسة - العقيدة – 
الغنيمة( كرمق اأخر لإ�سسسام اأطل�سي اأنفقت 

عليه مئات املليارات.
ولنسسا اأن نقول: مسسا من جتربسسة اأ�سابها 
الف�سل الذريع كلما اقرتبت من فكرة الدولة 
والقت�سسساد واحلداثسسة واملجتمسسع املدين، 
مثسسل جتربسسة الإ�سسسام الأطل�سسسي، اأو بالأدق 

التوظيف ال�سيا�سي لهذا الإ�سام.
والأخطر هنا هو اأن تاأ�سي�سسس هذا النمط 
من الإ�سسسام ال�سيا�سسسي مل يكن بعيسسدًا، منذ 
حلظتسسه الأوىل حتسسى اليسسوم، عسسن اأ�سابسسع 
ال�سسستخبارات الربيطانيسسة ثسسم الأمريكية، 
بسسل اإن اأول مسسن دافع عن الدولسسة العثمانية 
يف بدايسسة انحطاطهسسا ومنسسع �سسسقوطها على 
اأيدي اجليو�سسس امل�رية يف القرن التا�سسسع 
ع�ر، الثنائي اليهودي الذي كان يتحكم يف 
بريطانيا: رئي�سسس الوزراء دزرائيلي، ورجل 

املال روت�سيلد.

وقد مت توظيف هذا النمط من هذا الإ�سام 
بح�سسسب كل مرحلة، فمن الوهابية النجدية 
ال�سسستخبارات  بقلسسم  وعاقتهسسا  والقطريسسة 
الربيطانيسسة كمسسا يعسسرتف بركهسسارت، اإىل 
توظيسسف هسسذا الإ�سسسام �سد حسسركات التحرر 
اإىل  العربيسسة،  وغسسر  العربيسسة  الوطنسسي 
ا�سرتاتيجية تطويق رو�سسسيا ال�سوفييتية ثم 
البوتينية وال�سن كحزام اأخ�ر اإ�سسساموي 
حتت �سيطرة مطابخ ال�ستخبارات الأطل�سية 

واأقامها. 
ومن الوثائق واملراجع حول ذلك:

س مذكرات بركهارت.
ال�سسري  "التاريسسخ  كورتي�سسس:  مسسارك  س 

لتحالف بريطانيا مع الأ�سولين".
بعمسسر  "لعبسسة  هسسات:  �سسستيفن  س 

الإمرباطورية".
س روبرت درايفو�س: "لعبة ال�سيطان".

مديسسر  وويل،  جيم�سسس  مذكسسرات  س 
ال�ستخبارات الأمريكية الأ�سبق.

س ثروت اخلرباوي: "�ر املعبد".
س ايان جون�سون: "م�سجد يف ميونخ".

س �ساريل بينارد: "الإ�سام الدميقراطي".
س نوح فيلدمان: "تدهور الدولة الإ�سامية 

ونهو�سها".
س برنسسارد لوي�سسس: "لغسسة ال�سيا�سسسة يف 

الإ�سام".
س عبد العظيم حماد: "الوحي الأمريكي".

الفل�سسسفة  "اأعسسام  �سرتاو�سسس:  لسسوي  س 
ال�سيا�سية".

اأما يف التطبيق، فمن ذلك:
1 س يف تون�س واملغرب، ف�سًا عن الف�سل 
القت�سسسادي الجتماعسسي، فسساإن الأخطسسر هو 
التغطية على التطبيع مع العدو ال�سهيوين. 
ففي عهد احلكومة الإ�سامية يف املغرب، مت 
التوقيع على العديد من التفاقات مع العدو 
ال�سهيوين. ويف تون�سسس رف�سسس نواب حركة 

النه�سة الت�سويت على جترمي التطبيع.

حماولسسة  عسسن  ف�سسسًا  م�سسر،  يف  س   2
الإ�سسسامين املذكورين و�سع اليد على م�ر 
وخ�سخ�سسسة ما تبقسسى من موؤ�س�سسسات الدولة 
لنهبهسسا بس"تسسراب امل�سسساري"، كمسسا حسسدث 
يف ال�سسسودان، وا�سسسل حكم مر�سسسي ال�سسسابق 
�سيا�سسسات التطبيسسع مع العدو وتبسسادل معه 
وقمعسست  خمتلفسسة،  مبنا�سسسبات  الربقيسسات 
�رطته اأكرب تظاهرة حاولت اقتحام �سفارة 

العدو يف القاهرة.
3 س يف ال�سودان، وبعد النقاب الع�سكري 
الدموي لاإخوان )ت�سفية ع�رات ال�سباط(، 
دخسسل الإ�سسسام ال�سيا�سسسي اأ�سسسواأ اأيامسسه، من 
والجتماعيسسة  القت�ساديسسة  النواحسسي  كل 
وال�سيا�سسسية، و�سار من اأكرث الدول ف�سسسادًا 
ومديونية، رغم خرات ال�سسسودان الكثرة، 
وذلسسك ف�سًا عسسن ال�راعسسات الداخلية بن 
الأجنحة الإ�سامية نف�سها )الرتابي- الب�سر( 
سسنت  واأخسسرًا املجموعسسة احلاليسسة التسسي د�سّ

عهدها بالتطبيع مع العدو ال�سهيوين.
ولعل الوجه الأخطر يف جتربة ال�سودان 
الإ�ساموية متزق الدولة نف�سها بن وليات 
انف�ساليسسة، مثسسل دارفسسور، واملوافقة على 

�سلخ اجلنوب كمحمية "اإ�رائيلية".
4 س يف �سسسورية والعسسراق، واإ�سافسسة اإىل 
ا�سسسرتاتيجية تدمسسر السسدول با�سسسم مواجهة 
الأنظمة، قدم الإ�سامويون للعدو ال�سهيوين 
والمربياليسسة واليهوديسسة العامليسسة اأخطر 
ذريعسسة لتهام العرب وامل�سسسلمن بالتخلف 
واإعسسادة  امل�سسسلح،  الدمسسوي  والإرهسساب 
اإنتسساج املعزوفسسة ال�ست�سسراقية العن�رية 
ال�سهيونيسسة )اإعسسادة ال�سسستعمار لس"متديسسن 

املتوح�سن"(.
5 س وي�سسسار كذلسسك اإىل دور امللي�سسسيات 
الإ�سسساموية يف دعسسم عميسسل ال�سسستخبارات 

�سسسوهارتو،  اإندوني�سسسيا،  يف  الأمريكيسسة 
السسذي ي�سّنسسف مسسن اأكرث الروؤ�سسساء ف�سسسادًا 
ودمويسسة يف العسسامل، والسسذي نّظسسم مسسع 
امللي�سسسيات الإجراميسسة املذكسسورة مذابح 
تق�سسسعر لها الأبدان بحق الأرياف والطبقة 
العاملة واملثقفسسن، راح �سحيتها مليون 
�سخ�س، كثالثة كربيات املذابح يف القرن 
الع�سسرين، بعسسد املذبحسسة الرتكيسسة �سد 
الأرمن، واملذابسسح الأمريكية النووية �سد 

املدن اليابانية.
6 س اأما تركيا التي ي�سّوقها الإ�ساميون 
دولسسة  لي�سسست  فهسسي  للتنميسسة،  كنمسسوذج 
اإ�سسسامية، بسسل توظسسف الإ�سسسام خارجهسسا 
ويف املحيسسط العربي والآ�سسسيوي لغايات 
طورانيسسة واأجنسسدة اأطل�سسسية. فاإ�سافة اإىل 
وجود اأكرب �سفارة للعدو ال�سهيوين فيها، 
وم�سسستوى وا�سسسع من التن�سسسيق الع�سكري 
والأمنسسي معسسه، ووجسسود كسسربى القواعسسد 
اإجنرليسسك،  مثسسل  الأمريكيسسة  الع�سسسكرية 
وع�سويتهسسا يف حلسسف الأطل�سسسي، السسذراع 
الع�سسسكرية الأمنية لاإمربيالية العاملية، 
فسساإن اقت�سادهسسا راأ�سسسمايل يف كل تفا�سيلسسه 
ولي�سسس اقت�سسسادًا اإ�سسساميًا، ويقسسوم على ما 
يعرف بالتق�سيم العاملي للبلدان املتو�سطة 
التطسسور التسسي حتل بعسسد السسدول ال�سناعية 
الكربى يف �سسسياق ا�سسستيعاب خطوط الإنتاج 
وال�سناعسسات التسسي تتخلسسى عنهسسا البلسسدان 
الكسسربى حتسست تاأثسسر الثسسورة املتوا�سلسسة 
للتكنولوجيا، مثلهسسا يف ذلك مثل الربازيل 
واملك�سسسيك والهند وجنوب اأفريقيا والنمور 

الآ�سيوية.
ولي�سسس بعيسسدًا عسسن ذلسسك، "املوديسسل" 
الجتماعسسي لهسسذه السسدول، وعلسسى راأ�سسسها 
تركيا، وهو "موديل" غر اإ�سسسامي اإطاقًا، 
بالنظسسر اإىل ترخي�س البغاء وامل�سسروبات 
الكحولية، بسسل اإن تركيا تعد مع كولومبيا 
اأفريقيسسا مسسن بلسسدان  واأذربيجسسان وجنسسوب 
املافيا العاملية، وكذلك من اأكرب م�ستوردي 
الوي�سسسكي يف العسسامل، ومن اأكرب م�سسستهلكي 

املخدرات وطرقها )ممرًا ومقرًا(.
7 س وي�سار هنا اإىل اأن البيئة القت�سادية 
عمومسسًا لرجسسال الأعمال امل�سسسلمن لي�سسست 
بعيدة عن بيئة "يو�سسسف ندا"، خ�سم جمال 
حماولسسة  يف  واملتسسوّرط  النا�سسر،  عبسسد 
اغتياله، و�ساحب ال�سسستثمارات الكبرة يف 
جزر غ�سسسل العملة والتهسسرب من ال�رائب، 
مثل جزر املار�سسسال، العذراء الربيطانية، 
ومناطق مثل بنما. ويف و�سع املهتمن اأكرث 
العودة اإىل كتاب �سسستيفن هات: "لعبة بعمر 
الإمرباطوريسسة" حول بنك )BCCI( وعاقته 
وكتسساب  الإ�سسسامين،  العملسسة  بغا�سسسلي 
كورتي�س ال�سابق الذكر، وخا�سة حول بنك 
الئتمسسان وعاقته بغ�سسسل العملسسة، وكذلك 
العودة اإىل فيلم "الت�سلل" حول بنك العتماد 

ودور اإ�سكوبار ونا�سطن اإ�سامين.
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11
تداعيات

ما من جتربة اأ�شابها الف�شل 
الذريع كلما اقرتبت من 
فكرة الدولة واالقت�شاد 

واحلداثة واملجتمع املدين، 
مثل جتربة االإ�شالم 

االأطل�شي، اأو باالأدق: 
التوظيف ال�شيا�شي لهذا 

االإ�شالم.
اعتقد البع�ض اأن االإ�شالم 

االأطل�شي، الربيطاين- 
االأمريكي، يف طريقه 
لل�شيطرة على الوطن 

العربي، حممواًل بقرارات 
اأمريكية وبـ"حنفيات" 

مالية واإعالمية من الغاز 
امل�شال، حيث يتحول 

هذا االإ�شالم اإىل ح�شان 
طروادة بحقبة جديدة 
من االحتالل العثماين.

وبنى البع�ض اأوهامه 
على اأحالم مري�شة 

ب�شقوط �شورية وا�شتمرار 
احلدث العابر يف تاريخ 

م�شر ثم عرب تون�ض 
واملغرب وقبلهما ال�شودان 

والع�شرية ال�شوداء يف 
اجلزائر.

الفشل الذريع لـ»اإلسالم األمريكي«

د. موفق حمادين
كاتب ومحلل سياسي أردني












