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األمیر موالي هشام یحذر من
مخاطر الحملة األمریكیة على المنطقة العربیة

هذه مقاربة یكتبها األمیر موالي هشام، وفیها صوت تحذیر ونذیر، وتحلیل لمخاطر الحملة األمریكیة على العراق والمنطقة 
م الذي سیكون مأساویا وخطیرا، جراء العربیة بشكل عام.. وكما یقول األمیر، فورقته هي كلمة تحذیر صریح من القاد

غیاب السیاسة األمریكیة في الشرق األوسط، وعدم وجود استراتیجیة خروج واضحة من العراق. ولكن الورقة تحمل دعوة 
صریحة لدعم القوى التقدمیة، والقبول كذلك بمجریات اللعبة السیاسیة والدیمقراطیة في المنطقة التي قد تجلب معها أصواتا 

إلعادةض السیاسة األمریكیة. ویرى األمیر المغربي أن التغییر في كل هذا، یجب أن ینشأ من أمریكا، التي تحتاج تعار 
فهم دورها في العالم، وتغییر استراتیجیتها، والعودة للمؤسسات الدولیة والقانون الدولي.

"القدس العربي"

مثل الكثیرین، وانتم منھم، . حا من الشرق األوسطأخاطبكم الیوم ویحدوني األمل في أن أسمعكم صوتا صری
بل ، تحدة. وال أقصد بذلك فقط التحصیل العلمي الراقي في جامعة عظیمةلممن الوالیات ایرثلقد تعلمت الك

األمر یتعلق بتجربة انتقالیة زرعت في نفسي بذرة الحریة وتعلمت منھا قیمة الحریة. وخاصة أن معظم الناس 
وحتى في عالمنا، لم تتح لھم مثل ھذه الفرصة. فمع أن الناس یولدون أحرارا إال أن الكثیرین منطقتنا، بل في
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أن الحریة حق من حقوقھم. ولذلك فإنني أتحدث إلیكم كصدیق یرغب في أن منھم ال یدركون بشكل حقیقي
المشاعر السائدة في منطقتنا.یوصل إلیكم بأمانة ودون مبالغة في الكیاسة

حدث إثر اصطدام ثالث والذي یصور فیھ الكاتب بشكل درامي ما» العاصفة المثالیة«ع بكتابمعظمنا سم
المحیط األطلسي األمر الذي ولد دوامة ھائلة من العواصف لم تبق ولم تذر حتى أنھا ابتلعت جبھات مناخیة في

للعراق ولد األمریكيحتالل علیكم بأن الغزو ثم االقترحكل مركب وجدتھ في طریقھا. أود قیاسا على ذلك ان أ
لیانغالعاتیة التي باتت في حالة تصدام، والتي تمخض عن تصادمھا دوامة من الالتیارات الجیوسیاسیةعددا من 

لب الظن على أنھا ستزداد حدة وشراسة لتبتلع غرؤیة منتھاھا، والتي یادھا أوعبأبصارع ال قبل ألحد التنبؤ توال
ج إلى ساحتھا أو ممن یجدون أنفسھم بال حول منھم وال قوة في مركزھا. وون بالولامرغأعدادا متزایدة ممن ی

لكثیرین في الوالیات -ةبل ھو النوایا المعلن-لیس ھذا تحلیلي وحدي فقط ولكنھ في الحقیقة تحلیل ینسب
المتحدة ممن دفعوا باتجاه ھذه الحرب. 

رب من أجل السیادة و لیست حرب أسلحة مزعومةح

العراق في الحقیقة لم غزو ور: فماألدد منالصعوبة االتفاق على عنمآلن، ولم یعد اة رد اتضحت الصولق
اوملغزو،ابالنفط عالقة اسمیة فقط. لقد كان یة وكذلكطامل، وعالقتھ بالدیمقراشالدمار القا بأسلحةن متعلیك

منطقة طیعة تنسجم مع برمتھ لیصبحالعراق أوال ثم الشرق األوسط، حربا یقصد منھا إعادة صیاغةلیزا
إذ بات أسلحة الدمار الشامل والدیمقراطیة والنفطقة تتموضع فیھا االھتمامات بقضایاطومنالمصالح األمریكیة،

األمریكیةتقرھا الوالیات المتحدة سوى من خالل الشروط والمواصفات التيمن غیر الممكن اآلن التعامل معھا
ولقدرتھا على إعادة تشكیل باستعراض الوالیات المتحدة إلرادتھاأعم، إنھا حرب تتعلقوترضاھا. بشكل ا نفسھ

لو استدعى األمر مصالحھا وبموجب شروطھا ھي، وبالقوةالحادي والعشرین حسب ما تقتضیھالعالم في القرن
في ات ملحوظة ومباشرةمتعلقة بإنجاز تحسینولي أو المواثیق الدولیة. لیست الحربدالودونما اعتبار للقانون

مستقبال في المنطقة وفي العالم على حدوشروط جدیدة إلدارة الحوار والفعلعلق بفرض بنودتتما رالعراق بقد
.سواء

المحافظین الجدد. إنھا رؤیة تیارإتباعصراحة ألنصار الحرب من ةنؤیة المعلرلك ھي التلیس ھذا سرا، ف
الرؤیة التي الناس بجدواھا. إنھامنیكفي إلقناع كثیر محتوى فكري متماسكوملحة، رؤیة تتمیز بشاملة وجادة

اإلطار العام للسیاسة التي تتمخض للحرب على العراق، كما تمثلاإلیدیولوجيتمثل العمود الفقري والسند
بودرھیتز، نرماالمفكر نومن المفید التذكیر في ھذا المقام بأن . في العراق عن انتھاجھا وتسعى لتعمیمھاالحرب

حینما دعا ألن تقوم 2002عام المحافظین الجدد، كان ھو الذي أطلق الحملةوھو من أبرز مفكري تیار
وكان قد استخدم . (لمتطرفاالرابعة، أي الحرب ضد اإلسالمالمتحدة بال ھوادة بشن الحرب العالمیةالوالیات

ثالثة). ورأى بودرھیتز بأنھ ال ینبغي أندة حربا عالمیةالرابعة العتباره الحرب البارمصطلح الحرب العالمیة
ینبغي حسب رأیھ أن توسع بھذا الوصف. بلاالثالثة الذین خصو» محور الشر«أعضاء ىتقتصر األھداف عل

المتحدة األقل باإلضافة إلى بعض أصدقاء الوالیاتفي المحور لتشمل سوریة ولبنان ولیبیا علىدائرة العضویة
الفلسطینیة سواء كان علىوكذلك السلطةالحاكمة ورئیس مصر حسني مباركمثل العائلة السعودیةةاألمریكی

طق السیاسي والعسكري للحربنبأن المرأسھا یاسر عرفات أو أحد أتباعھ. ویرى
ألكثرسبعة من األنظمة اخمسة أو ستة أو حتىقلبالمتحدة إلى د القاعدة قد یستدعي أن تبادر الوالیاتض
بزعامة یاسر لمتمثل بالسلطة الفلسطینیةالإلرھاب وآلخرا(بما في ذلك المتبني اإلسالميیانا في العالمغط

بریالیة جدیدة لتشرف بنفسھا على ماالیات المتحدة أن تحمل على عاتقھا مھمةوالعرفات). ویضیف بأن على
لإلصالح والتحدیث من ا قابلیة أكبرن لھووتكةالحكومات الحالیلمنطقة تخلفاحكومات جدیدة في ظھور

اهمؤداإلسالم الفرصة لوضع أقدامھم على طریقيقلقائمة حالیا، وذلك بھدف منح معتنااالستبدادیةاألنظمة 
في إسرائیلمقرین بحق -المصادفة لیس من باب-وحتى یحققوا سالمھم یة ومزید من الرفاهرمزید من الح

العظیم سوف ینجح فقط التمدینيودرھیتز من أن ھذا الجھدبودونما اوھام حول تكالیف ذلك، یحذر.الوجود
األطراف فرض ثقافة سیاسیة جدیدة علىىواإلصرار عللدى الوالیات المتحدة الشجاعة فیما لو توفرت
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.المھزومة

ةارضعال م

أربعة أصوات صوتا إلى435جاز بأغلبیةقد أألمریكياإذا ما تركنا العراق برھة نجد ان الكونغرس
ییرغوالذي طالب حینھا بت1998في عامقانون محاسبة سوریة في حدث یذكرنا بقانون تحریر العراق الصادر

قرارا یخول اإلدارة األمریكيز مجلس النواب اصوتا إلى ثالثة أصوات أج376ظام في العراق. وبأغلبیةنال
لمنع إیران من تحقیق قدرات-ة باقیتسالاوھي لغة الضربات-»وسائل المناسبةكافة ال«األمریكیة استخدام 

رس غلكوناا بعد یوم في مالمستخدمة ضد إیران تزداد صرامة یوةغنوویة. وما من شك في أن اللةسالحی
،»ورنتمویستیان سیانسرك«، كما تشیرإیرانوخصوم إسرائیلون من أنصار دحیث ینادي المتشداألمریكي

العراق في حالة السیاسة األمریكیة تجاهإیران تماما كما حدث فيییر النظام فيغتستھدف تبانتھاج سیاسة 
تشریعیة ھیئاتالمصوتین في أعلىترقى إلى شبھ إجماع بینوكما یؤكد ھذه المواقف التي. ناتعیستأواخر ال
.من قبل معارضة حقیقیةجديتجري دون أدنى نقاش ھذه المناورات العدوانیةفإن مثلأمریكیة

قضیة ما، والدیمقراطي في مناقشةالحزبان الجمھوريالمتحدة أنھ إذا لم یرغبج في الوالیاترومن الدا
العالم ي اإلجراءات التي یراھا باقه كل العجب في أن مثل ھذعن مناقشتھا أیضا. والعجبفإن اإلعالم یعزف

یجعل یكیة. وھذا مارالمتحدة األمالحوار في داخل الوالیاتن يء ممرئیة وال تحظى بشخطیرة جدا تظل غیر
لم األمریكیةلمتحدةاالساحة العراقیة أو في داخل الوالیاتيالجدد سواء فینالمحافظالمرء یجزم بأن موقف

.جدیدةمرحلة یمكن الجزم بأنھ في الحقیقة قد تقدم نحوراجع قید أنملة، بلتی

لجھاديااإلسالم

بن الدن ةأسامذك النمط من اإلسالم الجھادي الذي یجسدهلعنصر اآلخر في ھذه الدوامة المتفجرة ھوا
اللعب التاریخیة، والذي بادر بأول الضخم والحاسم من شأنھ أن یغیر ساحةالذي یعلم ھو اآلخر بأن الفعل

أصبح رأسا وعلما بع بأن ابن الدنلطللعنف. علینا أن نتذكر بابارزة في ھذه الدائرة الجدیدة والخطیرةضربة
اإلیدیولوجیةوعلینا أن نعترف بأن ھذه المتطرفة التي انتشرت في أرجاء المعمورةالجھادیةةلألیدیولوجی

منھا بافتراض أنھا من العربیة اإلسالمیة والتي ال یمكن التنصلمتجذرة في عناصر من التاریخ والثقافة
بي المتطرف والموجود في بعض تیاراتطالقه العناصر ابتداء من التوجھویمكن تعقب ھذمخترعات الغرب،

كیف عملت الوالیات رجعیة في نطاق الحركة السلفیة. كلنا یعلماإلخوان المسلمین إلى بعض أشد التفسیرات
معا ومولتھا وسلحتھا وحولتھا من خاللألقطار على تجمیع ھذه العناصراوغیرھا من المتحدة األمریكیة

وعلینا أن نقر أیضا بأننا . في أفغانستان» الشیوعیة الملحدة «لمحاربة التدریب واإلعداد إلى قوى مقاتلة كوسیلة
من الزمن. نعرھا االھتمام الذي تستحق لفترة طویلةیة والتي لمدنشأة الثقافة والعقیدة الجھاكنا في غفلة من

القوى إال ان شقت هكان من ھذا ترتدي رداء الوحي. فماالعقائد لمجرد أنھكنا نجبن في وجھ ھذهاوكثیرا م
.أفغانستانإثر انھزام االتحاد السوفییتي وخروجھ منع باالنسحاب إلى الجنباتناألفغانیة، ولم تقطریقھا

العالم. لقد كانت طموحاتھم وجھجوأ) التي مثلت رمبتسبن (، لقد غیرت أحداث الحادي عشر موبالفعل
،ربغبالواإلسالمثم عالقة المسلمین باإلسالمییر عالقة المسلمین غولة لتاالیوم محعة في ذلكیرھجمات المال

.الشاملة وال قبل ألحد بمقاومتھمنطق جدید یقوم على المواجھةوإقامة

التشویھ المسيء لدیننا، ھذا المسؤولیة الملقاة على عاتق جمیع المسلمینل فيثیواجھنا اآلن تحد جدید یتم
، ذلك التقلید لإلسالمنطقيلمالجدیدة. علینا أن ندعم التقلید االجھادیةاإلستراتیجیةالتشویھ الناجم أساسا عن ھذه 

ال . یر الماضي الذھبيطمن لألمة اإلسالمیة بدال من الرجوع إلى أساآبناء مستقبل حقیقي والمنفتح والمتجھ نحو
المستحیل بشكل قطعي أن یفكر، الشباب مرة أخرى بأن شك بأن ذلك أمر صعب، ولكنھ في نفس الوقت عمل 



6ص: 2004أكتوبر 322/76015األسبوع العدد: 

4/4

إن . كذلك قطع رؤوس الصحافیین عمل ربانيولطائرات وتحویلھا إلى صواریخ تقذف بھا البنایاتاخطف 
النوع، والتي في نھایة ھذانھو مكافحة وقھر كل أیدیولوجیة مواجب المسلمین الذي ال مفر من القیام بھ

ذه ھالمتاحة. كما أن من حق كل من یھاجم من قبلا حیثما وجدت وبكل الوسائلاضطھادناف تستھدفطلما
.القوى أن یكافحھا وأن یقھرھا

اآلالفبأن قتل عشر من (سبتمبر) فمعظم المسلمین لم یظنواأظن أن معظم المسلمین فھموا ذلك یوم الثاني
إلى یكیةراألمالسعودیة دعت القواتومةنیویورك كان بأمر من هللا لمجرد ان الحكمن موظفي المكاتب في

ولقیت صدى لدى إن القضیة الوحیدة التي أثارھا ابن الدن. ناھیك عن أن یكون ذلك بسبب سایكس بیكوبالدھا
الفلسطینیون. وھنا، كان الغضب تجاهالذي یعانیھمكانت قضیة الظل-ینالمسلملیس فقط لدىو-المسلمین

تزال لربما كانت ماحدتھ بسبب اإلحساس بأن الوالیات المتحدةالحالة قد خفتالمسؤولیة األمریكیة عن ھذه
المشروع وأصبحللنضاالدن تجاوز أعراف االوسیط النزیھ. لقد غدا من المفھوم أن ابنقادرة على لعب دور

.لالنتقامبذلك ھدفا 
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