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  األستاذ فهمي هويديخالصة 

  

فض االشتباك مع الحالة ': مهما ومفيدا افي مقالته المهمة جدا، األستاذ فهمي هويدي يتحدث عن موضوع

هذه سنة متميزة . ١٩٩٢ونشرها في سنة ' الشرق االوسط'كتب هذه المقالة في جريدة معروفة اسمها . 'اإلسالمية

رية وهذه ئومعّبرة النّها نفس السنة التي فيها بدأت الحرب األهلية في الجزائر بين االسالميين والحكومة الجزا

  .الحرب كانت رمزا رمزية في الصراع بين االتجاهات العلمانية واإلسالمية في نهاية القرن الحادي والعشرين

 

اتهم الّن الحالة االسالمية لم ؤاألغلبية من المحللين في تنب أويدي يعلن أن في التحليالت الغربية، أخطوإّن األستاذ ه

ثير ونفوذ أعلى العكس من هذه التنبؤات، الحالة االسالمية اكتسبت ت. ١٩٨٩تختف بعد موت آية اهللا الخميني في 

من أجل دعم هذه . إلى منهج عصري وفعلي ويدعىفي العالم االسالمي وبسبب هذه المظاهرة المستمرة، األستاذ 

مية المتعددة مع إسرائيل، في حين أن العكس حدث مع الحالة االسالمية الفرضية، يشير إلى المفاوضات السال

ر سياسية ئا واحدا، ويوجد هذه المظاهرة في دوائكد أن الحالة االسالمية ليس شيؤإّن األستاذ ي. واالسالميين

  .فس الوقت، الحالة السالمية ليست متآلفة أو محدودة في دولة واحدة أو مجتمع خصوصيوإجتماعية وفي ن

 

من بالظلم ؤالمدرسة األولى ت. الحالة االسالمية معتجادالن  المدرستين  عن الثاني، األستاذ يبحث ءوفي الجز

ديمقراطية والمشاركة في ات الءومن الالزم أن يقصى منهم في اإلجرا' المرضى'والكبح وتعتبر األصليين مثل 

طبعا، بالنسبة للكاتب، هذه االسلوب ليست عادية أو صحيحة ولكن هذه الطرق التي مستعملة في . المجتمع المدني

. المدرسة الثانية متميزة بموقفا مختلفا من المدرسة األولى. الشريعة االسالميةبالدول العربية حيث أيضا اتخذت 

 .أو نادرون في آرائهم ينالمشاركة في دوائر سياسية مع االسالميين النّهم ليسوا فريدونبهذه المدرسة تدعم 

 

في استنتاجاته ، يحذر األستاذ هويدي ضد المرسة األولى، ويستشهد الموقف في الجزائر واألخطار في استبعاد 

مبادئ الممارسة الديمقراطية باليعتمد ولكن، في رأيي، ال يتفق كامال أو شامال مع المدرسة الثانية النّه . االصوليين



الحالة االسالمية مركبة ومعقدة وال  في الختام والنهاية، يبين األستاذ . وباألخّص احترام القانون ومشاركة عالمية

   .على الدولة االسالمية فقط، تشمل أيضا فهم لمستقبل الديمقراطية والمشاركة السياسية تقتصر

 

من الالزم أن نتعامل مع االصليين في الدوائر السياسية، ولكن ليس كل : أستاذ هويدي بالنسبة لي، أنا موفق مع

مثال، نستشهد مشكلة كبيرة اآلن في الشرق األوسط مع حركات حماص وحزباهللا وجماعات إسالمية . الوقت

من . الطريقالفلسفات أو األيديولوجيات ولن نتعامل معه في نفس  في نفسأوال، كله ليس لديها نفس . أخرى

حركات شعبية وأيضا خيرية أفعاله العنيفة ليست  كماالضرورى ان نعترف أدوارها في إجتماعاتها ودولها 

إذا . بشكل آخر، لن تستعمل العنف لتحقيق أهدافها ونتائجها أبدا. الصورة الكاملة وهناك المزيد من التعقيدات

يجب علينا أيضا أن . لح وتحترم الحقوق الدولية والداخليةلعبت دورا مهما لمساعدة ناخبيها، فتشارك بدون التسف

في ) الواليات المتحدة(تدخل الغرب ال ج بعدئكلنا نعرف النتا: نتعلم من الدروس التاخيرية وخصصا في الغرب

تي أاالغلبية من هذه المناقشات ال بد أن ت. وأيضا الملف الملف األفغاني خالل الحرب الباردة ١٩٧٩إيران بعد 

    .من العالم الغربي هن العالم اإلسالمي وخارجةم


