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صياغة الرؤية
أمريكا،  في  املسلمني  قضايا  بعض  في  أدخل  أن  قبل   **
ستر  يكشف  ما  أهم  كيفية  حول  بسؤال  معك  أبدأ  دعني 

املستقبل؟.

عليها  دلت  كما  الأحداث،  جمريات  يف  اهلل  �شنن  معرفة  ـ 
امل�شلم على  ال�شالم  يح�س  ولكن هل  وال�شنة،  القراآن  ن�شو�س 
التفكر بامل�شتقبل والعمل من اأجله؟، وعليه، يجب اأن تكون الروؤية 
الإ�شرتاتيجية التي تبنى عليها البدائل املحتملة وا�شحة ومقنعة 
ملحيطها الداخلي ومفهومة من حميطها اخلارجي، ومتثل الغر�س 
ن�شب  تكون  بحيث  تقيقه،  الأمر  اأويل  يطمح  الذي  الأ�شا�شي 
الأعني للتذكري دائما مبا ن�شبو اليه حتى ميكن التقدم بخطوات 

ثابتة".
ف�شياغة الروؤية هو اخلطوة الأوىل لو�شع اخلطط ال�شرتاتيجية، 
زاهر، يف عال  بناء م�شتقبل  ينوون  كانوا  اإن  العرب  على  ويجب 
متطور، ت�شود فيه تكنولوجيات جديدة وو�شائل معرفة متطورة، 
انتهوا  واإل  الأقل مت�شابهة  اأو على  روؤية موحدة   اأن تكون لهم 
اإىل الت�رشذم املقيت ال�شائد الآن، حتى تكالبت عليهم الأممُ كما 
تتكالب الأكلُة على ق�شعتها،  لي�س من قلتهم ولكن من تفرق 
و  التقدم  نحو  اأول خطوة  هي  العرب  لدى  روؤية  فوجود  قلوبهم، 
انعدامها �شياع من فوقه �شياع )ومن ل يجعل اهلل له نورا فما 

له من نور(.
والتخطيط للم�شتقبل يعتمد التخطيط بال�شيناريوهات، وهو 
وتاأثري  طبيعة  على  بالتعرف  امل�شتقبل  لإ�شت�رشاف  طريقة 

أكد أن استشراف المستقبل يبدأ بفهم مجريات األحداث.. قصقص لـ »جمعتنا«:

المسلمون في أمريكا.. االندماج
 في المجتمع إستراتيجية للعمل اإلسالمي

د. صافي قصقص

القوى الفاعلة وتفهمها، كي ن�شتطيع بناء ال�شيناريوهات 
من  الو�شيلة  هذه  ا�شتخدام  وما  واملتوقع،  املفهوم  على 
و�شائل الإعداد للم�شتقبل اإل ا�شتجابة ملا اأمرنا به ربنا من 
الإعداد، حيث قال تبارك وتعاىل: )ولو اأرادوا اخلروج لأعّدوا له 

عدة(.

االندماج مهم
أمريكا؟  في  اإلسالمي  العمل  استراتيجية  هي  وما   **

ومن الذي يقررها مبا يخدم مصالح املسلمني هناك؟.

ـ اأن يتجه العمل الإ�شالمي اىل توجيه امل�شلمني لالندماج 

بقدر الإمكان يف املجتمع المريكي، وبناء قاعدة عمل تتية 
التيار  يف  اجلذور  و�رشب  والت�شويت  الت�شجيل  خالل  من 
يف  واملجتمعية  والثقافية  ال�شيا�شية  للحياة  الأ�شا�شي 

اأمريكا.
وهناك عدة اأ�شئلة كبرية يجب اأن نطرحها، لأنها تنطبق 
على ق�شية تعريف الهوية: هل نكتفي بت�شجيع امل�شلمني 
الن�شواء يف منظمات و�شبكات تقدم لهم اخلدمات  على 
وتركز على املحافظة على هويتهم الإ�شالمية املميزة؟، وما 
خالآل  من  نعمل  وهل  بهم؟،  لالت�شال  الو�شائل  اأجنح  وهي 

امل�شاجد التي تتميز بال�شتقاللية حلد كبري؟.
فاإننا �شوف  اأنف�شنا كم�شلمني وح�شب،  اإذا كنا �شنعرف 
املجتمع  �شمن  "جيتو"  اأو  كاأقلية  العمل  ماأزق  اإيل  ننتهي 
الأكرب من حولنا، والذي �شيوا�شل التعامل معنا كاأننا اأغراب 
متبناة،  ك�شيا�شة  الآن  الواقع  وهو  ل�شكوكه،  و حمالً  عنه 
عندما  اإجنازا  "جيتوهات"  يف  النكفاء  يكون  اأن  ميكن  ول 
يتعلق الأمر بالتاأثري ب�شورة فعالة يف بلد يلعب دورا مهما 
يف م�شتقبل امل�شلمني يف كل مكان مثل الوليات املتحدة 

الأمريكية .  
بناء  هو  الإ�شرتاتيجي  الهدف  جعلنا  لو  ثانية  ناحية  من 
طبيعة  ملناق�شة  ن�شطر  فقد  للم�شلمني  الذاتية  القوة 
للن�شاط  امل�شلم  غري  الأمريكي  املجتمع  ا�شتقبال  عملية 

الإ�شالمي بعد 11  �شبتمرب .

الهوية اإلسالمية
ثقافية  مجموعة  أميركيا  في  املسلمون  نعتبر  ** هل 

واحدة أم نعتبرهم لديهم حالة من التشرذم واألثنية؟.

ـ بداية اأو�شح حقيقة واقعة األ وهي اأنني لحظت اأنه 
كلما اأجتمع امل�شلمون المريكيون لل�شاله فاأنهم يقفون 
عند  اأما  اأثنية،  اأو  لعرق  فيها  متيز  ل  مرتا�شة  �شفوف  يف 
كل  اأن  ذلك  مغايرة،  �شورة  جتد  فاأنك  ال�شالة  انق�شاء 
جن�شية تنجذب نحو جن�شيتها؛ فمثال امل�رشي ينجذب نحو 
و هكذا  الباك�شتانيني  نحو  والباك�شتاين  الآخرين  امل�رشيني 

دواليك.
هذه الظاهرة ل تتغري مع طول املدة، ولي�شت وقفا على 
جميع  يف  عامة  لكنها  معينة،  مدينة  اأو  واحد  م�شجد 
نتعامل  فكيف  م�شاجدها،  يف  و�شليت  زرتها  التي  املدن 

حوار: أحمد أحمد صيام
اأمريكا  يف  امل�شلمني  الجتماع  علماء  اتاد  رئي�س  قال 
الدكتور �شايف ق�شق�س: "اإن ا�شت�رشاف امل�شتقبل هو نوع 
متخ�ش�شون  به  يقوم  ال�شرتاتيجي،  التخطيط  اأنواع  من 
حتى ميكن توقع ما ميكن حدوثه بناء على املتغريات املحيطة 

باحلدث".
ا�شت�رشاف  اأن  "يجب  "جمعتنا":  لـ  حديثه  يف  واأ�شاف 
امل�شتقبل يبدا حكما بفهم جمريات الأحداث وال�شرتاتيجيات 
بناء  من  الباحث  يتمكن  حتى  يحدث  ما  حلدوث  اأدت  التي 
بينما  اأ�شا�س متني،  الأحداث على  افرتا�شاته عن م�شتقبل 
اأو ال�شيناريوهات التي ميكن اأن  يبحث يف البدائل املحتملة 

تدث.
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مع امل�شلمني كوحدة اجتماعية، علما اأنهم لي�شوا كذلك، 
ثقافيا  مت�رشذمة  ملجموعة  التخطيط  ن�شتطيع  وكيف 

واأثنيا يهاجمها املجتمع التي تعي�س داخله ويراقبها؟.
واجلواب هو اأن اأهم ما يجمع امل�شلمني يف اأمريكا هو "ل 
اله ال اهلل حممد ر�شول اهلل"، واأن اأهم ما يوحدهم جميعا 
ورغبتهم  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  لر�شول  حبهم  هو 
واحدا  كتابا  يقروؤون  وجميعهم  به،  بالقتداء  ال�شادقة 
من  فلنقرتب  هوية؟،  الإ�شالم  هل  لكن  الكرمي،  القراآن  هو 
املو�شوع اأكرث وب�شجاعة اأ�شاأل: لو كان الإ�شالم هوية فلماذا 
يحمل بع�شنا فلماذا يحمل كل منهم هوية بلده، علما اأن 
الإ�شالم هو ال�شا�س ال�شلب للم�شلمني كلهم، واأعتقد اأن 
الدين  الإ�شالم هو  اجلواب وا�شح، فالهوية �شيا�شية بينما 

واملعتقد، اأي املكون الأ�شا�شي لل�شخ�شية الثقافية. 
التي  الذنب  الروؤية نكون قد حلينا عقدة  وبو�شوح هذه 
لو  فيما  المريكيني  للم�شلمني  يحملها  اأن  البع�س  حاول 
قرروا اأن ي�شبحوا اأمريكيني اأول واأن يفخروا بكونهم كذلك، 
اأما الذين ل ي�شتطيعون اأن يفاخروا بتلك اجلن�شية ولكنهم 
اأن  يف�شلون العي�س يف الوليات املتحدة فال �شري، عليهم 
الأ�شلية،  جن�شياتهم  على  املحافظة  مع  هناك  يقيموا 
الأر�س  قدماه  تطاأ  من  يحمي كل  المريكي  الد�شتور  لإن 
يتعر�س  التي  ال�شيئة  واملعاملة  التمييز  وما  الأمريكية، 
اإل ا�شتثناء للقاعدة، علينا نحن الذين  امل�شلمون لها الآن 
تعود  حتى  بالقانون  مبعار�شته  الأمريكية  اجلن�شية  نحمل 

الوليات املتحدة واحة للحريات مبا فيها حرية املعتقد.

أسباب العداء
كان  أن  بعد  لإلسالم  العداء  سبب  عن  أسألك  ** دعني 

مصبا من قبل على املسلمني؟.

ـ كلنا يعرف اأن عقيدة امل�شلمني واحدة اأ�شا�شها التوحيد، 
لكن الختالف هو يف فهم امل�شلم ملا يجب عليه اإتباعه خارج 
مو�شوع العقيدة والعبادات؛ يف مظهره وماأكله ومعامالته 

ومكانة املراأة يف حياته ونظرته لالآخر. 
الآخرين يف هذا  تتعلق مبكانتنا من  اأخرى  وهناك ق�شية 

العال يف ع�شور خلت؛  كنا �شادة العال، وكنا نفر�س اآرائنا 
فاأن كل  الآن  اأما  الأقوى،  لأننا كنا  الخرين،  ونظرياتنا على 
ما نقوله اأو نفعله مراقب من الأقوى، فما كنا نقوله بغري 
ح�شاب من 20 �شنة بات حم�شوبا علينا الآن، ونحن مطالبني 
اأو بالإرغام، ومبا اأن  اأو بالتغيري، اأما اختياريا  اإما بالدفاع عنه 
امل�شلمني يف اأمريكا هم الأقرب لهذا العدو فهم املطالبني 
اأولً،  اخليارات  هذه  مع  التعامل  وعليهم  الثمن،  بدفع  اأولً 
لأنهم م�شتهدفني من املتطرفني امل�شيحيني الذين ين�رشون 
�شمومهم يف و�شائل الإعالم وو�شائل الت�شال الجتماعي، 
وقد تطور خطابهم العدائي لينتقل من مهاجمة امل�شلمني 
بالرتويج  فبدوؤا  جميعا،  امل�شلمني  مهاجمة  اىل  املتطرفني 
خطره  زاد  بدينه  التزاما  امل�شلم  اأزداد  كلما  باأنه  ملقولتهم 

اخلطر  اأن  فن�رشوا  مقولتهم  يف  تو�شعوا  ثم  اأمريكا،  علي 
اخلطر،  هو  نف�شه  الإ�شالم  بل  امل�شلمني  لي�س  احلقيقي 
قتله،  ثم  ومن  الآخر  وتكفري  الإرهاب  اإىل  يدعو  دين  لأنه 
امل�شجلة  الغربيني  الرهائن  قتل  بت�شجيالت  وي�شت�شهدون 
تذبح  كما  الرهائن  ذبح  يتم  وفيها  اأنف�شهم،  القتلة  من 
اخلراف، كما انهم يدعون منا�رشيهم اإىل عدم النخداع مبا 
اأن  ذلك  ال�شالم،  اإىل  يدعو  دينهم  اأن  من  امل�شلمون  يدعيه 
التقية،  ممار�شة  اإىل  يدعوهم  يقولون  كما  امل�شلمني  كتاب 
وغريها الكثري، فلو بداأنا اليوم مبواجهة دعاياتهم احلاقدة للزم 
الأمر �شنوات من الدعاية املدرو�شة املقابلة حتى ل ي�شبح 
الأمريكي العادي الطيب فري�شة لأكاذيبهم وحقدهم على 

الإ�شالم وامل�شلمني دون اأن يحرك لنا �شاكن.


