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  لفهمي هويدي" فض اإلشتباك مع الحالة اإلسالمية"تلخص 

  

نقص تالحالة اإلسالمية يوجهة نظر الرئيسي في البالد العربية بشكل عام من حيث الأّن يدعي االستاذ هويدي 

فيلحظ هويدي المفارقة في القرارات  . التجاوب بين رؤساء البالد ورؤساء الحركات اإلسالميةالفهم الحقيقي وجهود  فيعن

دين   نصالحركات اإلسالمية مع إنها تل وليس مع يضات مع إسرائاوالسياسية ألن تشترك الحكومات العربية في مف

كما تطلق المدرسة الفكرية " األصوليين"ألن  شيُر هويدي إلى أخطار هذا الموقف،وي. الدين الرسمي في دستورهاك   الماإلس

شوية والتفاهم إذا تعاملت الحكومات معها بسياسة على هذه الحركات، لن يتعلم المبادئ المعتدلة مثل الت) في رأيه(األساسية 

  . التجانب والتجاهل

لى السلطة عإ ن متنفسينتفاهم والتجاوب بين طرفيفبالطبع أنَّ عدم الموقف األستاذ هويدي منطق،  ىفي رأي، لدي

  مثَّل هويدي أفكارولكن ال أعرف إذا . والتنازع ال قرار له دي إلى التوترؤوالنفوذ ي

مفاهم السياسيين العرب بارتكابه، أي تعميم  أغلبيةفي البالد العربية في مقالته أم ربما يرتكب نفس الخطأ الذي يتّهم  األغلبية

       .أعتقد أن العوامل المتداخلة في هذا الموضوع ليست سهلة لالنحاللف. قعراألمر الوا أبسط منمعقدة إلى مفهوم 

ذكرهما هويدي، يقسم أحمد جميل عزل، من يلتان تلحول الحالة اإلسالمية  األفكاريتين وبالمقارنة مع المدرستين  

تعامل مع سياسية التي في الحقيقة تسالمية الالحركات اإل: ربعٍأم، الحركات اإلسالمية بذاتها إلى "الغد األردنية"صحيفة 

التي فعالً يؤمن بأن العنف هو حٌل مفيٌد لمشاكل سياسية، والتي ترفض " التكفيرية"الحركات ورؤساء الحكومات العربية، 

، وحركات المقاومة "المدرسة األولى"المجتمعي الذي يصفه هويدي في نطباع االالتعامل مع الحكومات وتسبب إلى حدٍّ ما 

ويبين عزل أن موقفه هو ضرورة اعتراف . بالطائفة الشيعية غالباًاألخيرة ويربط عزل هؤالة " اإلسالم الطائفي"اإلسالمية و

والطائفية نفوذها وتركز  تخسر الحركات التكفيرية أخرى تفكيك نفس المربع، لكي وجود هذا المربع من جهة، ومن جهة

  . بشكل عام )لعل ضد الكل سوى المحتلين( حركات المقاومة على البالد العربية المحتلة ووقف أفكار العنف



، "الديمقراطية العربية وبعبع الحركات اإلسالمية"ويدعم برهان غليون، من جامعة السوربون بباريس، في مقالته   

م بتحليل هذه الظاهرة في تعقيداتها، ويقا، ولكن هو التي تستخدمها ركات اإلسالميةأهمية التوقف من العنف من طرف الح

ضد المتطرفين اإلسالميين خائفا منها وداعما  وُيظهر كيف تستخدم السلطات القائمة مصطلحات لتحريض المجتمع

  :فيقول غليون. الحكومات لألمن

ظ على الوضع القائم في البالد العربية افاالح إن االستخدام المبالغ فيه لبعبع العنف من أجل تبرير" 

يمكن أن أومن أجل تبرير سياسات السيطرة اإلمبراطورية في سياق خطاب الحرب على اإلرهاب 

العربية  يقطع الطريق على القوى الديمقراطية، كما يمكن أن يقطع الطريق على انتزاع الشعوب

    ."ن أن ينقلب على أصحابه بأسرع مما ُيعتقدونلحقها في تقرير مصيرها، لكن ليس هناك ما يمنع م

   

على األساس من حيث استصواب التفاهم بين الحركات اإلسامية إن من الواضح أنَّ كل هؤالء المنظرين يوافقون 

أما . أي طريق الديمقراطية –أن يخدموا مصالح األغلبية  وجهود كل الرؤساء التعاون، وطريق ينوالرؤساء السياسية

فأعتقد أّن رسالة مقالة هويدي هي أهمية . التعقيدات بصورة أوضح من ما يصفها هويدي يعتبرانفهما التان اآلخران المق

ر هويدي فّاوال يو. جانبهاتتالحكومات أن  التعامل مع الحركات اإلسالمية كمجموعات مختلفة ليس كظاهرة واحدة تحاول

    .منع التعميمته القضية تحتاج إلى المعالجة التفصلية ل، وهذشرحا مفصال للقضية كما يفسرها عزل وغليون

  


