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الدوامة العراقیة: تحلیل سیاسي لالضطراب الذي یعصف 
)2من 1بمنطقتنا (

المحافظون الجدد غیر قلقین على ما یحدث بالعراق من عنف ألن تصاعد كل 
أزمة سیقود لتغییر المنطقة

ال نقاش حول مخاطر إیدیولوجیة تهدد العالم .. و عصابة البیت األبیض لم 
تتغیر بل تقدمت خطوات

موالي األمیر هشام العلوي*
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هذه مقاربة یكتبها األمیر موالي هشام، وفیها صوت تحذیر ونذیر، وتحلیل لمخاطر الحملة األمریكیة 
على العراق والمنطقة العربیة بشكل عام. وكما یقول األمیر، فورقته هي كلمة تحذیر صریح من القادم 

عدم وجود استراتیجیة الذي سیكون مأساویا وخطیرا، جراء غیاب السیاسة األمریكیة في الشرق األوسط، و 
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 تعارض السیاسة األمریكیة. ویرى 

فهم دورها في إلعادةمن أمریكا، التي تحتاج األمیر المغربي أن التغییر في كل هذا، یجب أن ینشأ 
العالم، وتغییر استراتیجیتها، والعودة للمؤسسات الدولیة والقانون الدولي.

"القدس العربي"

مثل الكثیرین، وانتم منھم، . أخاطبكم الیوم ویحدوني األمل في أن أسمعكم صوتا صریحا من الشرق األوسط
بل األمر ، تحدة. وال أقصد بذلك فقط التحصیل العلمي الراقي في جامعة عظیمةملالوالیات افيیرثلقد تعلمت الك

یتعلق بتجربة انتقالیة زرعت في نفسي بذرة الحریة وتعلمت منھا قیمة الحریة. وخاصة أن معظم الناس في
الكثیرین منھم منطقتنا، بل وحتى في عالمنا، لم تتح لھم مثل ھذه الفرصة. فمع أن الناس یولدون أحرارا إال أن 

أن الحریة حق من حقوقھم. ولذلك فإنني أتحدث إلیكم كصدیق یرغب في أن یوصل ال یدركون بشكل حقیقي
المشاعر السائدة في منطقتنا.إلیكم بأمانة ودون مبالغة في الكیاسة

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

للعراق ولد األمریكيعلیكم بأن الغزو ثم االحتالل قترحكل مركب وجدتھ في طریقھا. أود قیاسا على ذلك ان أ
لیانغالة تصدام، والتي تمخض عن تصادمھا دوامة من الالعاتیة التي باتت في حالتیارات 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. وامرون بالولغأعدادا متزایدة ممن ی

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

رب من أجل السیادة و لیست حرب أسلحة مزعومةح

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

منطقة طیعة تنسجم مع العراق أوال ثم الشرق األوسط برمتھ لیصبح، حربا یقصد منھا إعادة صیاغةلیزا
إذ بات أسلحة الدمار الشامل والدیمقراطیة والنفطمات بقضایاقة تتموضع فیھا االھتماطومنالمصالح األمریكیة،

األمریكیةتقرھا الوالیات المتحدة سوى من خالل الشروط والمواصفات التيمن غیر الممكن اآلن التعامل معھا
ل ولقدرتھا على إعادة تشكیباستعراض الوالیات المتحدة إلرادتھاوترضاھا. بشكل أعم، إنھا حرب تتعلقا نفسھ

لو استدعى األمر مصالحھا وبموجب شروطھا ھي، وبالقوةالحادي والعشرین حسب ما تقتضیھالعالم في القرن
في متعلقة بإنجاز تحسینات ملحوظة ومباشرةولي أو المواثیق الدولیة. لیست الحربدالودونما اعتبار للقانون
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مستقبال في المنطقة وفي العالم على حدوالفعلوشروط جدیدة إلدارة الحوار علق بفرض بنودتتما رالعراق بقد
.سواء

المحافظین الجدد. إنھا رؤیة تیارإتباعصراحة ألنصار الحرب من ةنؤیة المعلرلك ھي التلیس ھذا سرا، ف
الرؤیة التي الناس بجدواھا. إنھانیكفي إلقناع كثیر موملحة، رؤیة تتمیز بمحتوى فكري متماسكشاملة وجادة

اإلطار العام للسیاسة التي تتمخض للحرب على العراق، كما تمثلاإلیدیولوجيمود الفقري والسندتمثل الع
.في العراق عن انتھاجھا وتسعى لتعمیمھاالحرب

المحافظین بودرھیتز، وھو من أبرز مفكري تیارنالمفكر نورمامن المفید التذكیر في ھذا المقام بأن 
المتحدة بال ھوادة بشن الحرب حینما دعا ألن تقوم الوالیات2002عام فيةالجدد، كان ھو الذي أطلق الحمل

الرابعة العتباره وكان قد استخدم مصطلح الحرب العالمیة. (لمتطرفاالرابعة، أي الحرب ضد اإلسالمالعالمیة
محور «ضاء أعىتقتصر األھداف علثالثة). ورأى بودرھیتز بأنھ ال ینبغي أنالحرب الباردة حربا عالمیة

في المحور لتشمل ینبغي حسب رأیھ أن توسع دائرة العضویةبھذا الوصف. بلاالثالثة الذین خصو» الشر
مثل العائلة السعودیةاألمریكیةالمتحدة األقل باإلضافة إلى بعض أصدقاء الوالیاتسوریة ولبنان ولیبیا على

رأسھا یاسر عرفات أو أحد ة سواء كان علىالفلسطینیوكذلك السلطةالحاكمة ورئیس مصر حسني مبارك
المتحدة إلى د القاعدة قد یستدعي أن تبادر الوالیاتضطق السیاسي والعسكري للحربنبأن المأتباعھ. ویرى

آلخرا(بما في ذلك المتبني اإلسالميیانا في العالمغطألكثرسبعة من األنظمة اخمسة أو ستة أو حتىقلب
الیات المتحدة أن تحمل على والبزعامة یاسر عرفات). ویضیف بأن علىلطة الفلسطینیةلمتمثل بالسالإلرھاب و

ةالحكومات الحالیلمنطقة تخلفاحكومات جدیدة في بریالیة جدیدة لتشرف بنفسھا على ظھورماعاتقھا مھمة
يقبھدف منح معتنلقائمة حالیا، وذلك ااالستبدادیةلإلصالح والتحدیث من األنظمة ن لھا قابلیة أكبرووتك

-وحتى یحققوا سالمھم یة ومزید من الرفاهرمزید من الحاهمؤداإلسالم الفرصة لوضع أقدامھم على طریق
ودرھیتز من بحول تكالیف ذلك، یحذرأوھامودونما .في الوجودإسرائیلمقرین بحق -المصادفة لیس من باب
ىواإلصرار عللدى الوالیات المتحدة الشجاعة و توفرتالعظیم سوف ینجح فقط فیما لالتمدینيأن ھذا الجھد

.المھزومةاألطراف فرض ثقافة سیاسیة جدیدة على

المحافظون الجدد

،“نھایة الشر”كتابھما األخیرمن ریتشارد بیرل و دافید فروم فيوذلك ھو الھدف الذي یدندن حولھ كل
هاررالمدیح للرئیس بوش لقزو العراق. بعد أن یكیالالموقف بعد غا عن ھذایعتبر أشمل ما صدر تعبیرالذي

یصر الكاتبان على ضرورة األمریكان الحماسة لمواصلة القتال،والتعبیر عن الخشیة من أن یفقدغزو العراق
وكوریا الشمالیة والمملكةاإلرھابیة الشریرة مثل إیران وسوریةإجراءات عدوانیة مباشرة ضد الدولاتخاذ

تحتمل الحرب ضده الفي زمننا ھذا. ولذا فإنألكبراھو الشرلظیاإلرھابعودیة. فھما یریان بأن السالعربیة
طریق ثالث: فإما النصر ، إذ ال یوجد في ھذه الحالة ثمةاوسطال ا أن ینھج األمریكان سبیمنظرھحسب وجھة

الدیمقراطیة على تفرضقتضي أنكسب ھذه الحرب الطویلة یإلى ذلك، فإنوإضافةالھالك المحقق. وأالمؤزر 
.بالقوةولو اإلسالميالعالم

ولكنھ في نفس الوقت مشوش سلوب یخدم أغراضھمأب“اإلرھاب”كلمة ون الجددظبالطبع، یستخدم المحاف
اللحظات على ضرورة أن نجد بیرل وفروم یصران في لحظة منیكون عن الرشاد. فعلى سبیل المثل،وأبعد ما

م اإلرھاب دالتي تستختكون مستحیلة، مؤداھا ردع كل األنظمةت المتحدة أجندة عریضة، تكادالیاوالتتبنى
ضمن اإلسالم فالعنصر المتطر”بینحصر فیما یصفونھضد أي كان. ثم یبدو واضحا أن ھدفھمللدولةاحالس

.“لالنقالب على ثقافتناى الذي یسع

الزمنفيميسالاإلقطاعات العالم لیشمل كل قطاع منیتحول سریعاثم ما یلبث ھذا العنصر المتطرف أن
من الھائالمرج”وفروم حد تعبیر أحد المعلقین على كتاب بیرلالمعاصر، والذي یعتبر في توصیفھم على

لیا أنجحتى یتبین ھو متوقع، ما أن یدخلوا في التفاصیلوكما.“والجریمة والظالمیة والخداعالكراھیة
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األمریكیةالتي تقاوم المطامع اإلسالمیةوعلى كل الجماعات العربیةاینطبق حصرمفھومھم لإلرھاب
هللا وحركة حماس ما تزال ألن القاعدة وحزباإلرھابالحرب على لم تنتھ”. وتجدھم یقولون: واإلسرائیلیة

أیلول منري عشالحادتصنیف أحداثبالمحافظین الجدد إلى، وال مفر من أن ینتھي األمر“القتلترتكب أعمال
باتجاه حزب هللا وحركة ضب األمریكيغجاھدین لتحویل جام ال،والمقاومة الفلسطینیة في خانة واحدة) (سبتمبر
ضد إسرائیل ميسالاإلمن غیر الممكن الفصل بین اإلرھابوالسلطة الفلسطینیة، ومصرین على أن،حماس

ى.وبا من جھة أخروأورضد الوالیات المتحدةاإلسالمياإلرھاب ومن جھة

لت إلیھ األوضاع في آتجاه ما مؤیدي غزو العراق یشعرون باألسىأ الظن بأن كلخطفإن من الولذلك،
ربما أقنعوا أنفسھمقصد وترصد، وحتى خدعوا أنفسھم، أوولعل بعضھم یكون قد خدع العامة عن. العراق

ال یتجاوز حتاللھ برمتھاھ بسھولة وأن مشروع علیزي وأن یسیطرغبأن العراق یمكن أن یبطریقة أو بأخرى،
للعامة، الذي استخدموه في تسویق الحربومع ذلك، وبغض النظر عن األسلوب. ما یشبھ الرقصة الزنجیة

یضةغتتمخض مغامرتھم عن النتائج البإلمكانیة أن-وإن لم یردعھم ذلك البتة-مستوعبینافإنھم كانوا دوم
العناصر الجھادیة المتطرفة، وارتفاعذلك انتشار مظاھر التمرد، وتسربى اآلن، بما فيالتي رأیناھا فعلیا حت

لالاالحتاإلجراءات القاسیة لفرضوالمدنیین على حد سواء، واللجوء إلىأعداد القتلى والمصابین من العساكر
.المجموعات المسلحة العاملة لحسابھاسواء من قبل القوات األمریكیة أو

مثل لجوء حزب هللا -سلبیةإن األحداث التي تبدو”المحافظین الجدد: حد المعلقین مشخصا موقفیقول أ
مؤسفة والتي تعتبر-سوریةواستعداد القوات األمریكیة للحرب معاألولى الستھداف المدنیین األمریكیینللمرة

شأنھا أن تورط قوات فكل أزمة مناألجندة الموسعة للصقور. ذاتھا، ما ھي في الحقیقة إال جزء منفي حد
إضافیة ال یمكن مناھض لذلك من شأنھ أن یخلق مشاكلفي المنطقة أكثر فأكثر، وكل تحركالوالیات المتحدة

دیمقراطیة قادرة تستمر الدوامة إلى أن تنشأ حكوماتمزید من التدخل األمریكي، وھكذاأن تعالج إال من خالل
ویقول .“تحكم القوات األمریكیة المنطقة برمتھافیما لو فشل ھذا الخیار فال مفر من أنعلى إدارة األمور أو

یدةاالكراھیة المتزون الجدد، فإنافظحالماإلسالم من العناصر التي یعترض علیھاحتى یتسنى تنقیة”خر: آناقد 
من شتنبر بسبب الحرب عشرإرھابیة من شاكلة ما جرى في الحاديوالتطرف المتنامي وربما حدوث أعمال

مرغوب فیھا وإنما ذرائع جانبیة غیراثارآالجدد نینظر المحافظر من وجھة بالعراق، كل ذلك ال یعتعلى
.»لتبریر التدخل األمریكي العدوانيضروریة

ددحافظین الجمالمنطق
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یثبط من ھممھم الالعراق المحافظین الجدد من أنصار الحرب علىمنامن المھم إذن استیعاب أن كثیر
جمیعھم فویشحذ ھممھم.المنطقة بأسرھا بقدر ما یحمسھمالصراع وتعمقھ سواء في العراق أو فياحتمال توسع
من وجھة نظرھم بكل ما یتطلبھ من إرادة وقوة، إذ إن ذلكمع مثل ھذا االحتمالأن یتم التعامل عاقدون العزم

یستغرق یتوقعون أنإلى نصر عزیز. وھمفي تحویل كل دائرة محتملة من الصراعضرورة تحتمھا الرغبة
رویضعدم االكتفاء بأقل من تحطیم أو تھائال، ألن ذلك یعنياوجھداجدالطویإنجاز مثل ھذا النصر زمنا

المجتمعوإجباروإجبارهاألمریكیة، لإلرادة السیاسیة للوالیات المتحدةوإخضاعھ، واإلسالميالعالم العربي 
الدیمقراطیة، واألسواق المشاكل المتعلقة باإلرھاب، والتحول نحوة األمریكیة لحلغالدولي على قبول الصی

وحومسألة أي من الدول مسم،الفلسطیني-سرائیلياإلوالصراع واستقرار أسعار النفط وضمان تدفقھ،،الحرة
.الشاملأسلحة الدمار لھا اقتناء

مالتھم العسكریة إلىحخالل ونئیلجممي ھذه الحرب، قد تجدھم صلماإلستراتیجیةتلك ھي األھداف 
نھم ال یتنازلون والدبلوماسیة، ولكوقد یعدلون من لھجاتھم السیاسیةتكتیكیة (وسیلیة) وانضباطات معینة،توقفات

.جالبرنامأنملة عن ھذا قدر

موقف خطابي دفاعي. ولكن أتباع أیدیولوجیة (عقیدة) متطرفة فيري الظروف الحالیة باعتبارھمغقد ت
مھما كانت األضرار التي لحقت بھذه األیدیولوجیة، وأیا كانت صیغة التعبیر عن ذلك من قبل كتاب األعمدة و 

في المیدان. لقدأیدیولوجیتھم ھي الحاكمة والمسیطرةلھا جواألساسیة التي تریجیةاإلستراتالمعلقین، فان
الممكن مجالیر منغیمكن للفعل الھائل والحاسم أن یخر كیفآالجدد أكثر من أي شخص استوعب المحافظون

الخطابیة إلى إستراتیجیتھمجندي أمریكي یحول وخمسین ألفةبمائالعراق واحتاللھ والمحتمل. وھا ھو غزو
المحافظین الجدد من المنطق. لقد نجحت أیدیولوجیةویفرض على الجمیع تبني مثل ھذانزعة تاریخیة ملحة،

؛الفعلأیضابالجدل وإنما والمواصفات، لیس فقط فیما یتعلقالتدخل الضخم في تحدید الشروطخالل فرض ھذا
.التراجع عنھاالصعوبة بمكاناتجاھا نحو أحداث سیكون منلقد فرضت

المخزیین في تكتل المحافظین من أعضاء حزب الحرباحقیقة أن أیفي منطقتنا، لیس من السھل تجاھل
متناقضة أو خاطئة، بل إنأوتصریحات أو تنبؤات مخادعة یطرد أو یعاقب على ما بدر منھ منالجدد لم

القوات العراق إال أنفي“السیادة الكاملة”عادة بأنھ قد تم استفي اضطراد. فرغم التأكیدات المتكررةمشروعھم
في بنائھا زال القواعد األمریكیة یشرعتأرضھ، والما تزال جاثمة على صدره وباقیة فيالمسلحة األمریكیة
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مبادرة لسحب البساط من تحت أرجلویخطط إلنشاء أربع عشرة أخرى). وفي(وقد اكتمل بناء أربع منھا
وي رئیس وزراءالاألمریكیة إیاد عاإلبراھیمي، عینت الوالیات المتحدةاألخضرمبعوث األمم المتحدة

ماعمزددیرالذياألمریكیة ومن وكاالت االستخباراتاكان مقربعراقیا مؤقتا، وھو الشخص الذي طالما
األمم”تواجھ كل لخوض الحرب على اإلرھاب حیثاألساسيلمسرحق غدا ااالجدد بأن العرالمحافظین
یتحكم بھا من مجلس انتقالي وذلك من خالل عملیة. واآلن، ھا قد تم تعیین“قوى الشر”مجتمعة“المتحضرة

الشریحة ألوفة من األشخاص ینتمون إلى نفسم، مجموعة“نیویورك تایمز”صحیفة ف إلى الیاء، كما ذكرتأللا
سفارة . في ھذه األثناء، تتخذ أكبراألمریكانأعضاء أول مجلس حكم عراقي عینھالضیقة التي استقطب منھا
.حسین مقرا لھامقصور صداأمریكیة في العالم من أحد 

ال معارضة

أربعة أصوات صوتا إلى435قد أجاز بأغلبیةألمریكياإذا 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-»كافة الوسائل المناسبة«األمریكیة استخدام 

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

العراق في حالة السیاسة األمریكیة تجاهإیران تماما كما حدث فيییر النظام فيغتستھدف تبانتھاج سیاسة 
.اتینعیستالأواخر

فإن أمریكیةتشریعیة ھیئاتالمصوتین في أعلىترقى إلى شبھ إجماع بینؤكد ھذه المواقف التيتوكما 
.من قبل معارضة حقیقیةتجري دون أدنى نقاش جديھذه المناورات العدوانیةمثل

قضیة ما، ي في مناقشةوالدیمقراطالحزبان 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 مرئیة وال تحظى بشيء مخطیرة جدا تظل غیر
لم األمریكیةلمتحدةاالساحة العراقیة أو في داخل الوالیاتيفالجدد سواءینالمحافظالمرء یجزم بأن موقف

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

لجھاديااإلسالم

بن الدن ةأسامك النمط من اإلسالم الجھادي الذي یجسدهلذالعنصر اآلخر في ھذه الدوامة المتفجرة ھو
اللعب التاریخیة، والذي بادر بأول الضخم والحاسم من شأنھ أن یغیر ساحةم ھو اآلخر بأن الفعلالذي یعل

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

منھا بافتراض أنھا من اإلسالمیة والتي ال یمكن التنصلوالعربیة متجذرة في عناصر من التاریخ والثقافة
بي المتطرف والموجود في بعض تیاراتطالقویمكن تعقب ھذه العناصر ابتداء من التوجھمخترعات الغرب،

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

بأننا وعلینا أن نقر أیضا. 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 ھذالعقائد لمجرد أنھا ترتدي رداء الوحي. فماكنا نجبن في وجھ ھذهاوكثیرا م
إثر انھزام ع باالنسحاب إلى الجنباتناألفغانیة، ولم تقىنحو الصدارة إسالمیا وعالمیا في ساحة الوغطریقھا
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.أفغانستاناالتحاد السوفییتي وخروجھ من

العالم. لقد طموحاتھم وجھجوأ) التي مثلت رمبتسب(أیلول ن ، لقد غیرت أحداث الحادي عشر موبالفعل
واإلسالمثم عالقة المسلمین مباإلسالییر عالقة المسلمین غولة لتاالیوم محیعة في ذلكرھجمات المالكانت 

.الشاملة وال قبل ألحد بمقاومتھمنطق جدید یقوم على المواجھةوإقامة،ربغبال

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

یر الماضي طبناء مستقبل حقیقي وأمن لألمة اإلسالمیة بدال من الرجوع إلى أساذلك التقلید المنفتح والمتجھ نحو
سیاسي ال غنى عنھ. یجب أن نعمل حتى یصبح ال شك بأن ذلك أمر صعب، ولكنھ في نفس الوقت عمل. الذھبي

لطائرات وتحویلھا إلى صواریخ تقذف بھا االشباب مرة أخرى بأن خطف المستحیل بشكل قطعي أن یفكرنم
ھو مكافحة إن واجب المسلمین الذي ال مفر من القیام بھ. كذلك قطع رؤوس الصحافیین عمل ربانيوالبنایات

نا حیثما وجدت وبكل الوسائلاضطھاداف تستھدفطلماالنوع، والتي في نھایة ھذانوقھر كل أیدیولوجیة م
.ذه القوى أن یكافحھا وأن یقھرھاھالمتاحة. كما أن من حق كل من یھاجم من قبل

بأن قتل فمعظم المسلمین لم یظنوا،(سبتمبر)أیلولعشر منأظن أن معظم المسلمین فھموا ذلك یوم الثاني
یكیةراألمالسعودیة دعت القواتان الحكومةنیویورك كان بأمر من هللا لمجردمن موظفي المكاتب فياآلالف

ولقیت صدى إن القضیة الوحیدة التي أثارھا ابن الدن. ناھیك عن أن یكون ذلك بسبب سایكس بیكوإلى بالدھا
الفلسطینیون. وھنا، كان الغضب تجاهكانت قضیة الظل الذي یعانیھ-ینالمسلملیس فقط لدىو-لدى المسلمین

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

.لالنتقامبذلك ھدفا 

*عضو في األسرة المغربیة المالكة


