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 نص مداخلة السيد عباس خاميار

 الملحق الثقافي في السفارة اإليرانية في الكويت

 في مؤتمر

 "نظام الحكم وفلسطين بعد الثورات العربية: اإلسالميون"

 الساحة التراثيةقرية  – 1121أيلول  21 – 21: بيروت

 

 : اإلسالمية والوحدة اإلسالمية الحركات: السادس المحور

 

 .اإلسالمية الحركات بين العالقات -

 المذهبية الفتنة مواجهة -

 والعربية اإلسالمية الدول بين التعاون تطوير -

 للوحدة والسياسية االقتصادية الركائز -

 القومية وتياراتها العروبة من الموقف -

 

 :اإلسالمية الحركات بين العالقات

==================== 

 الجدل عودة هي هنةالرا العربية والثورات االسالمية الصحوة نتائج أبرز إحدى

 أو الثورات، هذه إشعال في بدورها يتعلق فيما سواء اإلسالمية، الحركات بشأن

 اإلقصاء حالة ظل في خاصة بينها فيما العالقات والحركي،وايضا السياسي مستقبلها

 .الماضية الخمسة العقود طيلة الحركات هذه لها تعرضت التي والتهميش
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 األطراف أهم من كانت وإن اإلسالمية، الحركات إن القول يمكن عام، وبوجه

 سواف عديدة وتحديات استحقاقات ثمة فإن ، الديكتاتورية األنظمة سقوط من المستفيدة

 وإنما العربية، الثورات في اإلسالمي المشهد بعينه حركي فصيل يحتكر لم.  تواجهها

 مختلف ضمت بحيث الثوري، العمل في انخرطوا الذين اإلسالميين خريطة تنوعت

 كان العربية الثورات في اإلسالمي التيار وحضور.الديني التيار وجماعات فصائل

 وسياسي اجتماعي فصيل عن يعبر باعتباره األخرى، القوى بقية حضور مع متماشيا

 من حال بأي استثنائيا حضورا يكن ولم العربية، المجتمعات في ومتجذر موجود

 للشارع األساسي المحرك هي تكون أن اإلسالمية الحركات اعتادت حيث األحوال

 .والوسطى الدنيا الشرائح في خاصة العربي،

  

 في االسالمية والحركات التيارات بين خالفات هناك ان احد على يخفى وال

 في النهضة وحركة السلفيين بين التباين مؤخرا طفا المثال سبيل فعلى.. العربي العالم

 ومن.  مصر في االسالمية التيارات بين الخالفات برزت كذلك السطح الى تونس

 موجود أمر وهو اإلسالمية، الشريعة مظلة تحت وتنوع تباينات هناك يكون أن الطبيعي

 الفكرية، االجتهادات خالل من نفسها عن تعبر االختالفات تلك اإلسالم، فجر منذ

 التيارات بين والتنسيق العالقة فكرة المقابل في ُتطرح كذلك... المختلفة والرؤى

 التي المشتركات وأن خاصة ، معا للعمل واحدة بوتقة في صهرها وإمكان اإلسالمية

 من الكثير هناك لكن..اختالفات من بينها ما بكثير تفوق التيارات هذه بين تجمع

 يجعل ما وهو تنظيمي، هو وما فكري هو ما بين الخلط اهمها ذلك تواجه التي التحديات

 بين الخالفات أغلب ان الى اضافة.اإلسالمية المكونات تلك بين متسعة تظل الفجوة

 السياسية، أو الفكرية الرؤى في اختالف على مبنية ليست اآلن اإلسالمية األحزاب

 حصدتها التي المكاسب من الكثير هناك. شخصية خالفات تكون أن تعدو ال ولكنها

 وضع على الحصول أوال،. العربية الثورات بعد ما مرحلة في اإلسالمية الحركات

 األنظمة فقط تسقط لم فالثورات. وعلنية بحرية العمل من يمكنها وقانوني شرعي

 القوى أمام حاجزا كانت التي واالستبعاد اإلقصاء ثقافة معها أسقطت وإنما السلطوية،

 عليه كان مما أكبر بشكل الحركات لهذه السياسي المجال فتح كما. الدينية والتيارات

 في المشاركة خالل من سواء كثيفا، سياسيا دورا تمارس اليوم ووهي سابقا، الوضع

 ائتالفات في والدخول تحالفات عقد خالل من أو قيود، بدون االنتخابية االستحقاقات

 التيارات أمام والحركي االجتماعي المجال فتح الى اضافة هذا.  علنية سياسية
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 القاعدي التمدد إمكانية يعني ما الشعبي، حضورها وترسيخ تأكيد أجل من اإلسالمية

 التنظيمي والتزامها الداخلي تماسكها الحركات هذه عن المعروف من.وثقافيا مجتمعيا

 من مقبوال يكون لن اذ.  بينها فيما العالقات تعميق الممكن من وبالتالي واأليديولوجي

 التيارات من غيرها على االنفتاح دون أطروحاتها ضمن تظل أن الحركات هذه

 المشتركة االهداف لتحقيق بينها فيما التنسيق اهمية عن فضال واألفكار والرؤى

 المشروع الفشال الرامي الغربي المخطط سيما ال تعترضها التي التحديات ومواجهة

 . عليه الهيمنة فرض او االسالمي

 

 :المذهبية الفتنية مواجهة

============= 

  

 الفتنة هذه ابعاد وفهم اسبابها معرفة المذهبية الفتنة لمواجهة السعي قبل بد ال

 والسياسي الشرعي المستوى على مواجهتها اساليب الى للتوصل خلفها يقف ومن

 .المستويات كل على لها للتصدي مرحلية خطوات وتبيان والشعبي

  

 بين المذهبية الفتنة في والصهيوني الغربي الدور الى االشارة من بد ال وهنا

 االعالم خطورة خصوصا ، المذهبية الفتنة في االعالمي الدور الى اضافة المسلمين

 االسالمية واالحزاب الحركات ان غير.. العربي االعالم وبعض والصهيوني الغربي

 في االسالمية االمة توحيد ان اذ. المذهبية الفتنة مواجهة في االساسي الدور تلعب

 خالل من المذهبية الفتنة وأد اسباب اهم من هو يدعمه ومن الصهيوني الكيان مواجهة

 خالفات هناك وإنما المذهبية، الخالفات اسمها قضية هناك ليس انه حقيقة ادراك

 لشد المذهبية الخالفات إثارة إلى ويحتاجون قادة، أو زعماء أو حكام يقودها سياسية،

 العلماء بعض ينساق وعندها باآلخرين، التأثر من منعهم أو معهم جماعتهم عصب

 السياسيون، يقوده الذي السياسي، التحرك حيثيات من المذهبية للفتنة يروجون الذين

 .السياسيين هؤالء لخدمة الدين علماء بعض ويغذيها
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 :فمنها ،المواجهة آليات اما

 المخلصين العلماء خالل من االسالمية الوحدة ثقافة تعميم -

 شرعي تكليف هي الوحدة ان يوضح وحدوي بخطاب الجمهور نحو بالتوجيه

 .المقدسة الشريعة جادة عن خروج والخالف

 على تحض التي االلكترونية والمواقع الفضائيات لخطر التنبه -

 .المذهبية الفتنة

 الوحدوية االفكار لبث االلكترونية والمواقع الفضائيات من االفادة -

 .بها والتعريف منها كاف عدد وانشاء

 ومحركها اساسها المذهبية الفتنة ان االسالمي للعالم التوضيح -

 .عقائدي فكري خالف من ناتجة وليست سياسي

 العقائدية المسائل من الخالفية القضايا في النقاش حصر -

 مثير بأسلوب نقله وعدم العلمية المراكز وفي العلم اهل بين والفكرية والتاريخية

 .العام الشارع الى

 االساسي والعدو الحقيقي الخطر ان الى االسالمي العالم توجيه -

 الجهد وان محتلين زاال ما الشريف والقدس فلسطين وان الصهيوني العدو هو

 الخالف اثارة وان ذلك الى يسعى من ودعم تحريرهما على ينصب ان يجب

 .التحرير ةعملي تعوق المذهبي

 من اساسا يأتي األمة على الخطر ان االسالمي العالم افهام -

 يقربنا الذي ان على والتأكيد المذهبية النعرات اثارة على يعتمدون الذين اعدائها

 لقضايانا، حملها بل مذهبنا الى انتماؤها ليس والشخصيات واالحزاب الدول من

 يساعد ممن الي أقرب مذهبه عن النظر بغض قضيتي يحمل فمن وبالتالي

 .الراضي احتالله في عدوي

 على كبيرا خطرا يشكل يمثل بما الغرب ان االسالمي العالم افهام -

 عندما وهو معين، مذهب على وليس االسالم على القضاء يريد وهو ديننا

 رأس يستهدف انما وغيرها الكاريكاتورية الرسوم عبر الرسول يستهدف

 ونتفرغ نتحد ان يجب وبالتالي ذاك، او المذهب هذا مجرد وليس االسالم

 .لمواجهته
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 :والعربية اإلسالمية الدول بين التعاون تطوير

======================= 

  

 في مصلحتهم فيه لما بينهم فيما والتضامن أتباعه من الوحدة الى يدعو اإلسالم 

 صلة على المبني والتضامن والمصير الهدف وحدة تعني والوحدة ،واآلخرة الدنيا

 . العقيدة

 

 تجذر في يكمن واإلسالمي العربي العالمين فى التعاون غياب أسباب أهم أحد

 أيا اآلخر مواجهة فى ومصالحها حدودها عن الدفاع على تحرص التى القطرية الدولة

 يجعلها نحو على مواقفها خلف التمترس على تعمل فإنها ثم ومن إسالميا أو عربيا كان

 بث الى الرامي الخارجي التدخل الى اضافة القومي، أو االقليمي التفاعل عن بمنأى

 واالسالمية العربية الدول بين متبادلة اعترافات المطلوب فان بالتالي.. الفرقة

 التوجه وعدم السياسية المشاركة وبأهمية متبادلة مصالح بوجود االسالمية والحركات

 لألزمات كبرى حلول الى للتوصل والعمل المشكالت لحل المسلحة الصراعات نحو

 مثل تحقق دون تحول قد عدة عقبات هناك ان تدرك اسالمية قيادات ان ومع.المختلفة

 طاولة الى العودة في سيساعد المشروع هذا طرح ان الى ودوليا، إقليميا المشروع هذا

 إلشــعال تعمل التي الجهات امام حاجزا ويقف مسؤولياتهم امام الجميع ووضع الحوار

 .مختلفة عناوين تحت المنطقة دول كل في الفتنة نار

  

 ،المسلمين بين التعاون وتقوية توسيع باهمية ووعيا ادراكا يتطلب ما وهذا

 العالم في والثقافية واالقتصادية السياسية الوحدة تحقيق أجل من السعي  الى اضافة

 وأعراقهم مذاهبهم اختالف على واحدة أمة سلمينالم ان على التاكيد كذلك االسالمي

 اميركيا المدعوم االسرائيلي الكيان هو واحدا عدوا يواجهون ،وانهم وانتماءاتهم

 اإلسالمية المعايير أساس على الخارجية السياسة لتنظيم السعي الى اضافة وغربيا،

 .. المسلمين جميع تجاه األخوية وااللتزامات
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 :للوحدة والسياسية االقتصادية الركائز

==================== 

  

 باتت واإلسالمية العربية الدول من العديد فى اإلسالمية الحركات وصول بعد

 ما تنشيط نحو والدفع بل قوة، أشد تضامن نحو للتوجه أوسع بشكل متاحة الفرصة

 يصب ما وهو واألقطار للحدود العابر التضامن وبناء اإلسالمية األممية تسميته يمكن

 اإلرادة الى االفتقار فى تكمن مازالت المعضلة لكن العليا، اإلسالمية المصالح خدمة فى

 والعمق بالشمول تتسم استراتيجية رؤية لبلورة االتجاه هذا في تدفع التي السياسية

 .. والوحدة التعاون غياب قضية مع بفعالية للتعامل والواقعية

  

 السياسة محور الهوية تجعل التي ،«االستقالل نظرية» اعتماد فان كذلك

 متيٍن أساٍس تشكيل في األهم المعطى تعد الدولية؛ العالقات في والممارسات الخارجية

 اإلسالمية الدول مختلف في اإلسالمية الحركات بين ومتكاملة مشتركة وحدة في

 النظم بين العالقة ذورج يعمق ما هو االستقالل من النمط هذا أن عن فضاًل والعربية،

 مواجهة على القدرة في األساس هو الذي الشعوب، وبين الثورات بعد ما تتشكل التي

 .الخارجية التحديات

  

 على سلبا ينعكس اإلسالمية الدول بين الغائب االقتصادي التعاون ان كما

 الدول هذه بين الصادق التعاون يستدعي واقع هناك ان  علما. بينها فيما العالقات

 ان على التاكيد من بد وال.والعالمية االقليمية االقتصادية التكتالت مع مواقعها لتحسين

 العربية المنظومتين من لكل المنتمية الدول بين والتجارية االقتصادية المصالح شبكة

 األطراف مع ومتشابكة ومتسعة قوية هى بينما بمكان، الهشاشة من واإلسالمية

 محدودية الى بالضرورة يقود ما وهو المتحدة والواليات وأوروبا آسيا فى الخارجية

 فى بقوة متجليا نراه الذى األمر المصالح عنصر على أساسي بشكل يقوم الذى  التعاون

 .آسيا فى اآلسيان دول تجمع ونموذج األوروبي االتحاد نموذج
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 :القومية وتياراتها العروبة من الموقف

===================== 

 

 الفكري الصراع كان طبيعية،لقد رابطة واإلسالم العروبة بين الرابطة إن

 من الثاني النصف طوال العربي والقومي اإلسالمي التيارين بين مستعرا والسياسي

 اإلسالميين، بعض: ثالثة أطراف فيه وتسبب ذّكاه الصراع هذا. المنصرم القرن

 !العرب الحكام وبعض العروبيين، وبعض

  

 اإلسالمية الحركات كبرى مؤسس البنا حسن قول الرابطة هذه على دليل وخير

 دولته وإقامة اإلسالم مجد إلعادة منه بد ال أمرا العرب وحدة: " الحديث العصر في

 .سلطانه وإعزاز

  

 أدعياء بعض والعروبيين، اإلسالميين بين اإلسفين دق في ساهم من ان غير

 العروبي، الفكر وقادة ومنظري القوميين بالمفكرين وبهتانا زورا سموا ممن العروبة

 الحنيف، اإلسالمي الدين من مغّلفا، أو صريحا عدائيا، موقفا اتخذوا الذين وهم

 . اإلسالم عن بديال العروبة واعتبروا

 

 بعض والعروبة اإلسالم بين المصطنعة العداوة بل الجفاء، هذا وزر تحمل كذلك

 فعل ردة حدوث إلى السياسة هذه وأدت مييناإلسال قمعوا الذين العربية، الدول حكام

 .منهم البعض عند باقية آثارها زالت ما اإلسالميين، صفوف في عنيفة

  

 قضايا لصالح الطرفين بين وتقارب انفراج حدوث توضح مؤشرات هناك ولكن 

 . والمسلمين العرب
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 وطنه صالح في أجندة خدمة إلى اإلسالمي التيار يتحول لكي اليوم األوان آن لقد

 . المعالم واضح استراتيجي منظور من أمته و

  

 بقوة تفرض ، شهدتها التي والثورات االسالمية والصحوة المنطقة أحداث إن

 الروح عن مباشر و واضح بشكل أبانت أنها و خصوصا المراجعات هذه مثل

 أي هناك ليس و الديمقراطية و بالحرية مطالبتها في الجماهي وجهت التي اإلسالمية

 بين و الجمعة بيوم أضخمها ارتباط و المساجد من المظاهرات خروج بين تناقض

 اللغة و الثقافة ساهمت حيث مغربا و مشرقا العربي بالعالم الثوري المد هذا ارتباط

 . آخر إلى عربي قطر من الثورة لهيب نقل في المشتركة؛


