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األمیر موالي ھشام ابن عم الملك

التغییرامتصاصفيماھرةاالستبدادیةالدولة
مناصالآتیةوالمفاجأةكاملةلیستولكنھا

ھااالجیال الجدیدة ما فاتاك تدرسكیف تلناقبتنع مسصنھا كتابة المستقبل. كیف نفھم حاضرنا؟ ونإت كتابة الماضي، سلی
وستظل لك كذوھي "یقةثالصحیفة ھي و"ن أت مالمح ھویتنا السیاسیة. یقال رسمو،اتنفاخنة طبعت صحاسمن لقطات 

على عصرھا.نةاھدة أمیش.دوما
؟قبلستم خطوات المسرفیة ترعوة مولھ إلى ثرونحفیشعن اآلربارغكیف نزیل الكرتنا،ذاإلى ركیف نعید االعتبا

نیاب أ، وسیوف الحرسرغم ،نھا ما یفید كتابة المستقبلن نتسلل الى حجرة صحافة االمس لننھل مأوكیف بوسعنا 
؟ لقةغیة المسمناء المكاتب السیاأ

الحوادثتتعدد فیھا حكایة یف صحافتنا الوطنیة منذ انطالقتھا. شرأحتان اطاللة على صفھاتان ال،ھي الحكایة اذنكتل
واآلراء...فكار ألكبر عدد من اأف.. وتتضمن قخصیات والمواشوال

..قئاثو..حوارات..خطب..طریق الحاضر وتعید كتابة المستقبل: مقاالتتضيءبإمكانھا ان أشعة،شیفلألر
.ساسیة من تاریخ بلدناأساھمت في صنع لحظات ...وماتسر
ت وكتابات مألثحداأع وئبعت الحیاة في وقاوھا على الحفر في الجذور باحصن قیمة ھاتین الصفحتین تكمن في قدرة إ

.ا في فترة من الفتراتحیاتن
نا ھلحاضر. املھ بعین أن نعید قراءتھ وتأوما ما نرید أیاء، شعما قد ننساه في زحمة االأنقرأنیمكننا ل، االقىھنا عل

..یةماضمل أفكارھم الأ. ویعیدوا ت.یینا ان یروا وجوھھمسیاسیمكن ل،االقلىعل
هلیملؤد وسأقندوصنقفل علیھ في أن ومن العار ،: سري جداعلیھ خاتمس ولی، ةصصحافتنا، لیس ملكیة خاأرشیف 

ن. لمفلحیمعیا علنا نكون من اجملھ أفلنت،اعشمكنھ ملإبار ویطویھ النسیان. غال



11-10، 1: ص2012أكتوبر 1311:العددالجدیدةالبالد

2/7

لمجموعة من الرجات المتتالیة لو )1991-1990(تعرضت البلدان العربیة بالشرق األوسط منذ حرب الخلیج االولى

التحدیات السیاسیة واالقتصادیة مورغ. أخرى لترتب عنھا خلخلة أسس العدید من األنظمة الحاكمةكانت وقعت في مناطق

تمكنت من افأنھ،سنةواالیدیولوجیة الضخمة التي واجھتھا االنظمة الحاكمة ببلدان الشرق األوسط منذ ما یقارب العشرین 

الحرب العالمیة الثانیة وال عملیات االستقالل في القضاء المحافظة على بقائھا معتمدة بنیات سیاسیة عتیقة لم تفلح ال

أن القوى الممكنة التي من المفروض أن تضطلع بالتغییر الذي طالما داعب مخیلة الجمیع لم تفلح في اقامة اعلیھا. كم

تسعى ،صداقیة لھاجعل تلك االنظمة الحاكمة التي كانت تبدو كما لو أنھا على وشك فقدان كل مامم،فاعلةمعارضة بناءة 

ربالسلطة. ولنتذكوفي الوقت نفسھ ظلت متشبثة ،الى تلمیع صورتھا موھمة أنھا بصدد فتح صفحات جدیدة من تاریخھا

مارس - (ینایروعن حرب الخلیج األولى،1989ھنا شعور التفاؤل العارم الذي تولد عن انھیار جدار برلین في نونبر 

فیھ احترام میت،جدیدظھور نظام عالمي بإمكانیةمما جعل الجمیع یؤمن ،لكویتحیث تم طرد صدام حسین من ا) 1991

،الصادرة عن األمم المتحدةتالقرارا،فلسطینبما في ذلك ،فیھ في كل مكان من العالمقوتطب،الدوليقواعد القانون 

راطیة وحقوق االنسان واحدة موحدة معاییر الدیمقحوتصب،الدیمقراطیةوفي سیاقھ أیضا ستھب على العالم العربي ریاح 

ستؤدي ،وتشجع األنظمة االستبدادیة على دمقرطة نفسھا بعیدا عن أي اكراه. وفي المستوى االقتصادي،في العالم كلھ

واالتفاقیات التجاریة ،(بما فیھا عملیات الخوصصة وتقلیص المساعدات التي تقدمھا الدولة)"التقویم الھیكلي"عملیات

وستعمل الى بروز طبقات متوسطة جدیدة.،واالغراءات المقدمة من أجل تشجیع االستثمار والمبادرة الحرة،لحرللتبادل ا

ھذه القوى االقتصادیة واالجتماعیة یدا بید مع قوى وطنیة ودولیة أخرى على الدفع بالمنطقة على طریق الدمقرطة 

،یة وأوروبا الجنوبیة في بلدان مثل اسبانیا والیونان وایطالیاوعلى غرار ما وقع بأمریكا الالتینوالتنمیة االقتصادیة.

الشرق بإمكانھكذا سیغدو بالتحوالت السیاسیة ومحركیھا.ستضطلع مجموعة من النخب المبادرة الخالقة بدور مولد

مكن القول ان ی،وبعد عقدین من الزمناألوسط أن ینخرط في معمعان ما كان ینظر الیھ حینھا كحركة تقدم كوني عالمي

االیدیولوجیة والعالقات الدولیة) ،االقتصادیة،(السیاسیةحصیلة ھذا الزخم من األماني والتطلعات في مختلف المجاالت
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تتوزع منطقتنا ثالثة انواع من األنظمة وھي األنظمة المغلقة،فعلى المستوى السیاسي،تخلف في النفس الحسرة واألسى

،السودان،المغرب،األردن،مصر،(الجزائرواألنظمة الھجینة،وجود للتعددیة ولو شكلیاحیث الالخ)،سوریا،(لیبیا

وأخیرا األنظمة المفتوحة ویمثلھا حالیا نظام وحید وھو ،حیث یتعایش النظام االستبدادي مع بعض أشكال التعددیةالیمن)

تمكنت السیاسات اللیبرالیة الجدیدة ،المستوى االقتصاديوعلى انیا التي عرفت نظاما حقیقیا لتداول السلطة.تالسائد بموری

وھي بالتأكید لم تخفف من البؤس ،ولكنھا لم تجعل من بلداننا عناصر دینامیة فعالة في االقتصاد العالمي،من تنشیط النمو

ملیئة باحتیاطي صحیح ان خزائن البلدان المنتجة للبترول أصبحت ،وضروب الظلم االجتماعي التي تنخر كیان المنطقة

،وال یعكس بتاتا أي تطویر وتجدید ھیكلي،ولكن ذلك مرده فقط الى االرتفاع الصاروخي ألسعار البترول،العمالت

استعراض قوتھ المالیة عن طریق اقتناء یستطیعفان بعض ھذه البلدان ،وبفضل بعض الوسائل من قبیل صنادیق السیادة

لكن ذلك أیضا لیس سوى نتیجة مما یمكنھا من تنویع مصادر مداخیلھا.،ھد أزمة ماأجزاء من البلدان الصناعیة التي تش

أما البلدان العربیة الكبرى ولیس عالمة على تحول ناجح للبنیات االقتصادیة بمنطقتنا.،اختالالت تعرفھا بلدان الشمال

ولم ،من الشباب المتخبط في الفقر والبؤسما زالت تواجھ مشاكل خطیرة ناجمة أساسا عن النسبة المرتفعةفإنھا،األخرى

في التخلص من وضعیة البلد المتعیش من المساعدات الخارجیة ،أكبر ھذه البلدان من حیث عدد السكان،تنجح مصر

تظل تابعة لتدفق مداخیل البترول وعلى وجھ العموم فإنھا،وفي ما یخص الطبقات الوسطىكمصدر استراتیجي للدخل.

ھكذا یتمكن النظام االستبدادي الجمھوري والملكي على وجھ سواء سوبیة االجتماعیة التي لم یتم استئصالھا.لعالقات المح

فرجال األعمال االغنیاء یطلون مدینین للدولة بالعقود التي من المحافظة على بقائھ كاشفا عن قدرة ھائلة على التكیف.

أما رجال األعمال ،ق عبر شبكات تتیحھا لھم عالقتھم بالدولةوأیضا بقدرتھم على التأثیر في السو،حصلون علیھای

خاضعین للتوجیھات الوزاریة والقواعد المتحجرة وقانون ایظلوفان علیھم أن ،المتوسطون بل وحتى الباعة المتجولون

زت الحدود وتتعرض ألقصى العقوبات ان ھي تجاو،وحتى المھن الحرة والفكریة تظل مرتھنة لمؤسسات الدولةالرشوة.

"الفئات الوسطى" یظل مصطلحھا مرنا وقد یصدق على فئات اجتماعیة واسعة من وال مراء أن مصطلحالمرسومة.

وبعضھم ینحدر من أسر لھا حضور بارز محلیا أو .والموظفینرجال االعمال والمدرسین والممرضین والتجار والفنانین 

اد عائلتھم أول من تمكن من االرتقاء االجتماعي النسبي لیتجاوز وبعضھم اآلخر یضم أشخاصا ھم من بین أفر،وطنیا

والكثیرون من بین ھؤالء لن یسلم من العودة من جدید الى حال الفقر عند اول ازمة.،طور الكفاف ویتخلص من االمیة

بفضل ،دةوقد تمكن بعض الضباط السامین في الجیش من شق طریقھم لیصبحوا منتمین الى فئة البورجوازیة الجدی

وھم یشكلون الى جانب الموظفین السامین والبروقراطیین الذین استغلوا استثماراتھم الضخمة في االقتصاد الوطني.

."الفئات الوسطى" التي تقف في وجھ كل تغییرمناصبھم لمراكمة الثروات قطاعا من

اطیة" ولكنھم یختلفون حول ھذه القضیة تتفق كلمة كل ھذه الفئات في المستوى االیدیولوجي على المطالب ب"الدیمقر

اللیبرالیة االقتصادیة والسیاسیة اتخذتھانذ بدایة التسعینات لم تسمح األشكال التي موالمھمة أو تلك باختالف المناطق.

اراتھا ونتیجة ذلك أن االسالمیة بمختلف تیبتنامي وتقدم األفكار التقدمیة والعلمانیة في أوساط الفئات الوسطى والشعبیة.

حتى ضمن فئات تنتمي تاریخیا الى الیسار وتؤمن ،برزت كأفضل من یعبر عن متطلبات التغییر وأشكال االحتجاج

فان ،وذا كانت أصوات العلمانیین واالسالمیین تلتقي في سمفونیة كبرى تدعو الى الدمقرطةبالعلمانیة كما شأن الطلبة.

الفریق الثاني یمتدح ابینم،دولیاالسیاسیة المعترف بھا والمبادئدولة الحق الفریق األول یتغنى بنظام سیاسي قائم على 

الفریق األول الى تأسیس السیادة على االرادة الشعبیة ىالقرآنیة. ویسعالمبادئأسس نظام سیاسي ینبني على مجموعة من 
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وان كنا نلحظ نوعا من المرونة ،ام العقديبینما یذھب الفریق الثاني الى اقامتھا على أساس النظ،حدة بحدود القانونتالم

في موقف االخوان المسلمین بمصر أو لدى حزب العدالة والتنمیة بالمغرب في ما یخص مسألة الدیمقراطیة وسیادة 

....ولكن لنتذكر أن عمر االیدیولوجیة طویل طویل،الشعب

شرین سنة لم تفض بنا تحت ضغط الغرب الى االصالحات" المطبقة في منطقتنا منذ خمس عشرة أو ع"مجمل القول ان 

على العكس من ذلك لب،والعلمنةالسبیل الذي ینطلق حتما من اللیبرالیة االقتصادیة الى الدیمقراطیة مرورا بالتحدیث 

السبیل الى تفسیر الجاذبیة الخاصة فالمراحل. كیقدمت الدلیل الملموس على انعدام أي رابط آلي بین مختلف تلك 

قة ظاھریا التي یمارسھا التیار االسالمي المعاصر على العدید من حملة الشھادات؟المفار

ظلت دوق،الدینیةیرجع ذلك من جانب أول الى قدرتھ على الجمع بین موضوعتین وھما االعتزاز الثقافي والھویة 

ین محافظین یعتقد أنھم األقدر األنظمة السیاسیة ردحا طویال من الزمن تكتفي بوضع السلطة الثقافیة بین أیدي رجال د

وتعامل بعض األنظمة 1967النكسات التي أصابت القومیة العربیة وخاصة بعد ھزیمة دالمجتمع". وبعفي معلى "التحك

الدینیون النقمة المنصبة على األنظمة العربیة لینصبوا لاستغ،وتفكیكھالعربیة الكبرى مع اسرائیل وأخیرا غزو العراق 

مراء أن اللغة العربیة تتوفر الخطورة. النجم عنھ خلیط ایدیولوجي ماحق وبالغ امم،العربیةورواد الثقافة أنفسھم حماة

أن العرب المتعلمین ومتعددي اللغات أصبحوا الیوم أمام قلة رغی،والمتنوعةعلى تراث ضخم من االنتاجات الغنیة 

أما لیصبحوا علمانیین بتعاملھم بھاتین اللغتین.،سیة أو االنجلیزیةالترجمات الجیدة ینجزون جزءا ھاما من أعمالھم بالفرن

لخلقوا في الشارع وعلى شبكة االنترنیت لغة عامیة ،فانھم یلتقطون ما یمكنھم التقاطھ من زخم الثقافات العالمیة،الشباب

سیمار،ذلكزاة مع وبالموایصبحون علمانیین."یوتوب"وھم عندما یحملون من موقع ھي خلیط من ھذا وذاك.

والمفارقة أن ھذه الضغوط تؤدي الى اضعاف وضعیة ،" اللغة العربیةسمحاربة "تدنیالمتحمسون الدینیون ضغوطا كبرى 

مما یرسخ ،فھي تعمق الھوة بین الثقافة العربیة والثقافات المتوقدة حیاة في الغرب والشرق،اللغة العربیة في العالم

والحال أننا في أمس الحاجة الى أن یستعمل علماؤنا ومثقفونا وفنانونا بل لمعرفة العربیة.الشعور بوجود ضعف نسبي ل

."مدنسة" مستثمرین ما تزخر بھ اللغة العربیة من غنى وثراءكاالشوعامتنا أ

عھ یكتسب االسالم جاذبیتھ الخاصة من موق،فمن جانب أولف في المستوى الدیني أیضا.اة عامل اضعموتعد ھذه الھج

،وتتضمن عناصر من ایدیولوجیات علمانیة من الیمین الى الیسار،كآخر دیانة سماویة تقدم رؤیة موجھة نحو الخالص

قد ،ولكنھا في المستوى االجتماعي،ترفض النزعة االستھالكیة وتمتد عمیقا في حیاة الجماعة،وھي دیانة غیر فردانیة

رغم أنھ من المفروض ،ومتشبثة بالنظام والتقالید،تراتبیة الى حد التشدد،تكون حسب التأویل الذي یعطي لھا محافظة جدا

(خاصة األولویة لالرتباط بین االسالم وثقافة معینةإلعطاءفان أیة محاولة ،وتبعا لذلكأن تكون موجھة الى الجمیع.

مما یمنعھ من ،ة المغلقة الضیقةتفضي الى تحویل االسالم الى نوع من الثقافدق،االرتباطاتعلى غیره من العربیة)

أو "الفرس"على"القاعدة"استشفاف بعض عالمات ھذا التوجھ الضیق في تھجماتوباإلمكاناالتجاه نحو الكونیة.

".كعلى "األتراالعلماء 

على الدولة حوأصب،العقولھذه االیدیولوجیات الموحدة قدرتھا السحریة على تفقد،األخیرةوفي السنوات العشر 

سبیل الى تكمیم وال،االحتجاجلھ أسباب خاصة تدعوه الى لوك،الجدیدةاالستبدادیة أن تواجھ كما ھائال من المجموعات 
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المناضلون لیس لفالعما،الخاصةرؤیتھ لالمجموعات. فلكالثقة بین ھذه متنعد،نفسھاآلن يذممھا. وفأفواھھا أو شراء 

المصانع ببطبعھم. وأرباات اآلنیة المستعجلة الذي یحملھ الفالحون الفقراء المحافظون لھم نفس التصور عن التغیر

وینضاف اخیرا المحلیون قد ال یتفقون مع ما یطرحھ من مشاریع رجال األعمال واألطر المرتبطة بمنظمات مالیة دولیة.

ور نصادفھ أیضا في أوساط بعض االسالمیین وھو شع،الى كل ھذه القطائع والتنافرات الخوف من االسالمیة االستئصالیة

لصالحھا فالدولة لم تعد تطرح نفسھا كمدافع االنقساماتوقد اكتسبت األنظمة االستبدادیة القدرة على توجیھ ھذه أنفسھم.

بل انھا باألحرى أصبحت تقدم نفسھا كحام ،وحید عن حقھا األوحد في ممارسة سلطتھا على شعوب غیر مؤھلة

،ویمكن التمثیل لھذه التناقضات بما وقع في مصر،"المتطرفین"في مواجھة اخوانھم األعداء من"المعتدلین"للمعارضین

فقدت عمدت الحكومة المصریة في اطار برنامجھا اللیبرالي الجدید الى التراجع عن االصالح الزراعي الذي أقره جمال 

وكان من وأرجعتھا للمالكین الكبار.،غارصي األصل فالحون وھم ف،وسلبت األراضي من مالكھا الحالیین،عبد الناصر

ولكن المالكین قدموا ،لتمكین الفالحین من التكیف مع الوضعیة االنتقالیة،المفروض أن یطبق ھذا االصالح تدریجیا

یساندونھم وكان یعتقد أن االسالمیین س،وتحرك الفالحون ضد عملیات الطردحاال.یطردوھمالرشوة لرجال الشرطة كي 

أن االصالح الناصري وإلیمانھم،دعما منھم لسیاسة حسني مبارك،غیر أن ھؤالء فضلوا الحیاد،في حركتھم االحتجاجیة

"المواجھة بین ن سیناریو. إطالق حركة احتجاجیة حقیقیة في المھدنوھكذا تم اقبار األمل في ا،ذو توجھ شیوعي

اذ لم تعد الحاجة قائمة لتزییف االنتخابات في ،حاكمة بمرونة تكتیكیة أكبرالمعتدلین والمتطرفین" یسمح لألنظمة ال

ویمكن للحزب الحاكم أن یسمح بأال یحصل سوى ،كما یمكن القبول بمشاركة أكبر لألحزاب المعارضة،واضحة النھار

وأصبح ،في السابقفي المائة كما كان علیھ األمر90في المائة عوض 60في المائة من األصوات بل فقط 70على 

نولك،الماضيغدت الضغوط أضعف من ثحی،المكتوبةةوخاص،الصحافةأن ترتفع بعض األصوات في باإلمكان

وال اعتقالھم ،ولم تعد الحاجة قائمة للزج باألعداد الغفیرة من الناس في السجونالخطوط الحمراء ظلت كما كانت علیھ.

فھي تخلق وسائل ،ولم تعد الدولة تتردد في استعمال كل الوسائل المتاحةیعة الحال.باستثناء المتطرفین بطب،لمدد طویلة

وبعقلنة النظام ،یتعلق األمر بعملیة اخراج محكمةومجتمعھا المدني المزعوم.،ومنظماتھا غیر الحكومیة،اعالمھا

مما یسمح لنا بأن نسمیھا على سبیل ،قاتھاولكنھا تزینت بملح،ذن بفعل الدیمقراطیةإلم تتغیر األنظمة الحاكمة السیاسي.

فاالنخراط الكبیر لمنطقتنا ،وقد أثرت العدید من العوامل الجیوسیاسیة في ھذه التطورات0.2السخریة النظام االستبدادي 

عزیز بن في السیاسة العالمیة یعود الى االتفاق الذي وقع بین الرئیس األمریكي فرانكلین روزفیلت والملك السعودي عبد ال

وبعدھا تم قبول كل من مصر واألردن بحل ینص على انشاء دولة فلسطینیة حول التزوید بالبترول.1945سعود سنة 

وحصل أیضا التحالف بین الوالیات المتحدة األمریكیة وبلدان عربیة مختلفة ومنھا سوریا ،الى جانب دولة اسرائیل

یرا ضروب التشجیع التي تلقتھا الدول العربیة لتحریر حیاتھا السیاسیة وال ننسى أخ،1991السیادة للكویت سنة إلرجاع

اختارت الوالیات المتحدة األمریكیة ،2001ولكن ابتداء من سنة وتطبیق الوصفات اللیبرالیة الجدیدة على اقتصادیاتھا.

الدیمقراطیة وان بالقوة عند إلقامةن ولك،فلم تعد األولویة تعطى لالستقرار،أن تعید النظر في االتفاق الموقع مع منطقتنا

ولكن الرأي العام العربي لم ،وفي البدء استشعرت العدید من األنظمة العربیة الحاكمة الخوف من ھذا التغییر،الحاجة

فقد تفطن الى أن ھذا الحماس الفیاض لم یكن سوى قناع یخفي برنامجا كامال من التدخالت خدمة ،تنطل علیھ الحیلة

وسرعان ما تعلمت األنظمة الحاكمة كیفیة قراءة ،كل من الوالیات المتحدة االمریكیة واسرائیل وال غیرلمصلحة 

،اذ یكفیھا أن تتصنع الدیمقراطیة مزینة بھا واجھتھا،التصریحات المتناقضة الصادرة عن الغرب. لتطمئن على مصیرھا

تبالغ في معارضة الھیمنة األمریكیة أو مصالح وأال،"الحرب ضد االرھاب"شرط أن تنخرط دون شرط أو قید في
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وفي نفس الوقت عملت على ،مؤكدة من جانب لشعوبھا أنھا ضد الغزو األجنبي،ومارست األنظمة لغة مزدوجةاسرائیل.

یة األمریكلإلدارةوكبح كل مقاومة ،وتعذیب المتھمین المختطفین خارج القانون،مساعدة واشنطن على اعتقال االسالمیین

.ةالمنطق"صیاغةإلعادة"

والنضالیة الجھادیة التي ،وأفضى تدویل المعركة عن طریق الدولة األمنیة المراقبة من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة

وعلى غرار وابتعاد الفاعلین المیدانیین عن الفعل والمبادرة.،"القاعدة" الى تبخیس النشاط السیاسي المحلي قیمتھتقودھا

،لمة التي تقوض أسس السلطة االقتصادیة للدولة وتضطر المواطنین الى الھجرة الى الخارج لضمان مستقبلھم الماديالعو

وكما یھاجر المرء ،"الحرب ضد االرھاب" المناضلین الى خوض معارك عالمیة وخیالیةتدفع العقدة العالمیة التي ولدتھا

فكم من عملیات جھاد ضخمة قام بھا ،یھاجر أیضا للعراق لیحارب،یارالى فرنسا للعمل ھربا من الیأس المخیم في الد

یفضي الحرمان كما ھو حال المغرب.،وغالبا من مناطق ظلت نسبیا بمأمن من النزاعات،أناس جاؤوا من بعید

البدایة كانت ففي،وخیر مثال على ذلك الجزائر،من االبتعاد عن السیاسة االنسحاب والرادیكالیةن االجتماعي الى نوعی

وجاءت بعدھا الجماعة االسالمیة المسلحة التي سعت ،التي كانت تسعى الى اصالح الدولةلإلنقاذھناك الجبھة االسالمیة 

وظھر أخیرا تیار أكثر رادیكالیة وھو الجماعة السلفیة للدعوة والجھاد التي تحولت الى فرع القاعدة ببالد ،الى االطاحة بھ

یبدو اذن أن الذین ال یمكنھم الفرار خارجا یتحركون في الداخل وینسبون أنفسھم الى ي ارتدت علیھا.المغرب العربي الت

وھذا ما یسمح للقاعدة أن تكون تنظیم عالمي أملین أن یصدقھم الناس رغم أن عالقاتھم بذلك النظام عالقات متوترة.

،سلم غاضب غیر راض قد یتھم بكونھ ارھابیا بالقوةوأیضا كل م،یتقمصھامكان أي كان أن إاذ ب،حاضرة في كل مكان

فمن المؤكد أنھ یوجد في العالم ،وھنا یجب التمییز بین الدعایة والواقعھكذا تقتحم الحرب ضد االرھاب كل الحارات.

"الحرب ولكن،والبعض منھم تحركھم ایدیولوجیات اسالمیة،أشخاص خطیرون مستعدون للقتل وتعریض أنفسھم للقتل

وحسب د االرھاب" ولدت جوا رھیبا من الرعب وخلقت مخاوف وكوابیس حقیقیة بلغت حدودا غیر معقولة.ض

وھي عملیة لم تنجح.،واحدة منھا أمكنت نسبتھا الى اسالمیین،عملیة ارھابیة500وقعت 2006ففي سنة "أوروبولن"

"ترنسبورتایسن سیكوریتي سیستم" من خداع تمكنت شركة،وفي تجربة حدیثة أجریت بالوالیات المتحدة االمریكیة

وبنسبة ثالثة مرات على أربعة في لوس ،الحراس المكلفین بأمن المطارات ست مرات من عشر باستعمال قنابل زائفة

فلو كانت ھناك خالیا جھادیة نائمة تتحین الفرصة .2001لم تقع أیة عملیة ارھابیة في ھذا البلد منذ ،ومع ذلكأنجلیس.

أما في مناطق "بالتقسیط".وخارج مناطق المعارك یندر وجود االرھاب االسالميلكان أمرھا انكشف.،قل الى الفعللتنت

بما في ذلك بعض ،فان الغزو األجنبي ھو الذي ولد أشكاال وتقنیات للمقاومة وأنماطا غیر مسبوقة في التنظیم،المعارك

كل أموال العالم وكل الجیوش وكل قمع العالم یظل عاجزا عن ایقاف فغیر خاف أن فروع القاعدة أو جماعات تقلدھا.

.انتحاري مصمم على فعلھ

،ولكن الشرطة والمخابرات یمكنھا محاربتھا بنجاعة،ال أحد یمكنھ انكار وجود تھدیدات حقیقیة خارج منطقة المعارك

ال ،یجب أن تتجھ الجھود نحو تجریم االرھاب،باختصار،بل انھما بینا بالملموس قدرتھما على االضطالع بھذه المھمة

ھكذا تتدفق أموال ،فان صناعة االرھاب أصبحت جزءا ال یتجزأ من عالقتنا بالغرب،ومع ذلك"الجھاد".تسییس

مصحوبة بالدعم السیاسي والتغطیة االعالمیة الضخمة لكل من ینتمي الى ،المؤسسات ومفكري الغرب االستراتیجیین

ان تفاقم الخوف بموازاة مع تكاثر ،لم یتحقق األمن،ومع ذلك"الحرب ضد االرھاب"على تضخیم فزاعةالمنطقة ویساعد

وحل الخوف من االرھاب بطریقة مدروسة لیعوض التبریرات آلیات التحكم والضبط التي تزید في عمر األنظمة الحاكمة.
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ألنھا أخلفت ،اطق العالم األخرىنفي مبأزمةقراطیة تمر صحیح أن الدیمالقومیة التي كانت سابقا تسوغ تأجیل الدمقرطة.

،ففي نظر الرأي العام العربي،بل ان الكلمة نفسھا ال تحظى بالمصداقیة،ولكنھا مزدراة في دیارنا قبل أن توجد،وعودھا

ى الضربات وبرنامج المحافظین الجدد الداعي ال،أصبحت "الدیمقراطیة" المرادف الكریھ لنفاق األنظمة القمعیة

بل انھ فرض عقوباتھ ألن الناخبین اختاروا باألغلبیة ،الدولي ال یولي أیة أھمیة للتقاریر أو التحالیل التي تقدمھا،االستباقیة

ونتیجة لتلك العقوبات نشھد اآلن مأساة حقیقیة حیث یعیش ملیون ونصف فلسطیني تحت ،التصویت على حركة حماس

الفاعلة فاألطراف،قطاع غزة. أصبح األمل في احالل الدیمقراطیة بمنطقتنا أمال واھیاالحصار ویعانون من الجوع في

من أقلیات دأما الفاعلون الجدالتي تأتي تاریخیا بالتغییر من مناضلین نقابیین وسیاسیین وطلبة لم یعد لھم حول وال قوة.

ة سیاسة كفي رص صفوفھم للتحرر من ربفانھم یجدون صعوبة ،جھویة أو لغویة ومن صحفیین ومثقفین مستقلین

.استبدادیة متجذرة منذ عقود وعقود

،وباكستانرمصيالمتكاثرة. فالتغییر التي ستبرز الى الوجود في خضم المقاومات الجانبیة بأدواتالتنبؤ بإمكانناولیس 

یناضل ،المغرب والجزائروفي ،بقاء على تماسك القضاء المستقلإللیبدي بعض القضاة والمحامین مقاومة شجاعة 

یبتدع مجموعة من المفكرین الدینیین ،وفي كل مكان من العالم االسالميمجموعة من الصحفیین من أجل حریة التعبیر.

.روابط جدیدة بین االسالم والدیمقراطیة والتحدیث

ھا لیست آلة كاملة ال یمكن بید أن،من األكید أن الدولة االستبدادیة ماھرة خبیرة بامتصاص التغییر وتحویل مجراه

وال بد في تشكل أیضا مساحات حقیقیة لممارسة الفعل السیاسي.،فكل الفضاءات التي أبدعتھا من أجل المناورة،اختراقھا

ذلك أن أغلب تجارب االنتقال الدیمقراطي في العالم وقعت في ،وان المفاجأة آتیة ال مناص،النھایة أن توجد بعض المنافذ

وننفخ ،"نضفي الطابع األھلي" على الخطاب التقدميعلینا أن،ومن أجل المساھمة في التغییر"ھجینة"تبدادیةبلدان اس

علینا أن نقدم رؤیة تتجھ الى حاجات ،ولكنھ ال یقتصر علیھما،الروح في الھدف المشترك الذي یشمل األمة واالسالم

بما تقدمھ لنا أوروبا بوالسالم. سنرحشاریع أوسع للدیمقراطیة وفي اآلن نفسھ تجعلھم ینخرطون في م،الناس المباشرة

أن افعلیھ،دیارناھذه البلدان ان كانت حقا ترید تثبیت الدیمقراطیة في نولك،مساعداتوالوالیات المتحدة األمریكیة من 

لم یتحرر من ضغط األھداف "الدیمقراطیة" ما جدوى من خطابفال،المحلیةتبدأ باالستجابة بجدیة وفعالیة لالنشغاالت 

الناس في حاجة الى تنفتح أمامھم نالمحلیة. إلم یعط األولویة للتعاون مع الحركات التقدمیة اوم،الكبرىالجیوسیاسیة 

وبھذه الطریقة سیقام نظام سیاسي ھنا اذن یجب أن یتحرك التقدمیون ویبادروا.ذاك مطمحھم ومسعاھم.،اآلفاق الرحبة

.وال یھم حینھا اللغة التي سنستعملھا لوصف ھذا النظام،ومضمونادیمقراطي شكال 
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