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

قاعدة دمرت بنایتین وأمریكا أطاحت ببلد كامل.. انها حرب جشعة خطط لها مسبقا ضد ال
خصم ال یشكل تهدیدا

في واشنطن ال توجد قیادة مستعدة للتغییر.. و فكرة القاعدة ستنتشر بشكل مقلق.. و 
لقوى التقدمیةعلینا تعزیز ا

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

الذي سیكون مأساویا وخطیرا، جراء غیاب السیاسة األمریكیة في الشرق األوسط، وعدم وجود استراتیجیة 
خروج واضحة من العراق. ولكن الورقة تحمل دعوة صریحة لدعم القوى التقدمیة، والقبول كذلك بمجریات 

في المنطقة التي قد تجلب معها أصواتا تعارض السیاسة األمریكیة. ویرى اللعبة السیاسیة والدیمقراطیة 
األمیر المغربي أن التغییر في كل هذا، یجب أن ینشأ من أمریكا، التي تحتاج إلعادة فهم دورها في 

العالم، وتغییر استراتیجیتها، والعودة للمؤسسات الدولیة والقانون الدولي.

موالي األمیر هشام العلوي*



17ص: 2004أكتوبر 47794القدس العربي العدد: 

2 7/

"القدس العربي"

جھادياإلسالم ال

ي كان یتطلب ذاألمر الالمتطرف،يلجھادار التین اھذا النمط ممن العمل على عزل وتصفیةاللكن بد
قررت،اإلجراءات العسكریة والبولیسیة المركزةمع العالم اإلسالمي، ھذا باإلضافة إلىا سیاسیال تواص

عالقة لھألشیاء، ما لھ عالقة وما الاالبطش بقوة، وكنس كل”رامسفیلدلى حد تعبیرع-الوالیات المتحدة 
اجدیدیا كما لو كان بیرل ھاربرثكارا الحادي عشر من شتنبر بكونھ حدثخدمت الوالیات المتحدةلقد است.“منھا
من الناحیة السیاسیة. وبذلك ، ا مستساغاالجدیدة لألمن القومي أمراألحادیةإستراتیجیتھاشأنھ أن یحول من

.“عالمیة رابعةحرب”صفیة القاعدة إلى ع عزل وتومشرتحول

القاعدة اإلطاحة ببنایتین، أما جیش الوالیات المتحدة األمریكیة فبإمكانھ اإلطاحة ببلد بأسره. إمكانبكان 
. إذا كان عبغزوھا للعراق، لم تواجھ الوالیات المتحدة تھدید القاعدة لھا ولكنھا زادت من المخاطر المحدقة بالجمی

العالم. لقد غیرت بر. قد خلق حالة متفجرة في العالم فإن غزو العراق ھو الذي فجرنتشن مالحادي عشر
خطورة، وذلك من خالل استخدامھا للقوة الغاشمة لفتح الوالیات المتحدة العالم تارة أخرى بحیث أصبح أكثر

الذي ستجلبھ. لقد شنت الدماربالمدى الذي ستستغرقھ أو أوجبھة معركة جدیدة ال یمكن التكھن بما ستؤول إلیھ 
في وكالة المخابرات األمریكیة (السى آي إیھ) بالحرب كبیرمسئولالوالیات المتحدة األمریكیة ما وصفھ 

أو استثارة، حرب شنت ضد خصم لم یكن یشكل على استفزازاولم تأت ردا،الجشعة، إنھا حرب أعد لھا مسبق
الدولي ودونما تخویل من أي قطاع من قطاعات الشعب علي والمجتمخ للقانون الدوروفي تحد صایذكراتھدید

بأنھ ما كان لیرضى باالحتالل للمقاومة. حتى الرئیس بوش أقراالعراقي، األمر الذي جعل الوالیات المتحدة ھدف
لبلده.األجنبي 

فصح مما ورد على الجھادي المتطرف حول العالم، فال یوجد أالحرب على التیاروأما فیما یتعلق بتأثیر
عملیات مالحقة ابن الدن في المخابرات المركزیة األمریكیة (السي آي إیھ): لم یكن ثمة ما یطمح مسئوللسان 

.ن الغزو ثم االحتالل األمریكي للعراقمإلیھ ابن الدن أكثر

الجدد وعقائد إن من العوامل التي تجعل ھذه الدوامة حالة مثالیة ذلك التكامل ما بین عقائد المحافظین
وكالھما استبدادي: الشر في عرفھما ھو العدو، والحرب في فھمھما شاملة، ويالجھادیین. فكال الطرفین رؤی

وكالھما یثیر حفیظة من .“ون ضدناتكإما أن تكون معنا أو فنملك التنازل عن شيء، ال”یقول: ولسان حالھما 
ئد والشعارات والمخاوف السائدة وما یصاحب ذلك من تحلیالت للعقاابشعالجراء استغاللھما استغالھإلیعیستم

للتھدیدات وارتكاب للجرائم. كالھما على درجة كافیة من الذكاء ألوضاع خصومھم، وكذلك من استحضار
ال یقاوم ومن شأنھ أن اوعسكریاسیاسیافإنھ یوجد منطقاما كان بغیضھیفھمان بأن الفعل الدرامي والحاسم م

واألكثرا ھما ھما العقیدتان األكثر بروزعقیدتیھم إلى األمام. ولكن لألسف، وھذا ھو األھم، فإن بقضیتعیدف
على اوعسیراومتردداویبدو البدیل ضعیف.وثقافیاافعالیة في عالم كل منھما سیاسیواألكثراثباتواألكثراإلحاح

في وصف قوة األیدیولوجیا بما تشتمل غألن یبالوال یحتاج المرء .وعدیم الفعالیة أیضاالمتنازالفھم، ویبدو
مالحظة أن المشھد األیدیولوجي بشكل ععلیھ من مفردات وأفكار ولغة وثقافة في مثل ما نحن فیھ من أزمة. م

، ولعل أھم ما یتعلق بھذه الدوامة ھو غیاب أیدیولوجیا بدیلة قویة.ععام ال یشج

فلسطینشارون و أسلحة أمریكا التي تدمر

الفلسطیني، والذي كان قد وصل إلى-ج المضطرب ھو الصراع اإلسرائیلي یالعنصر الثالث في ھذا المز
على السطح. حینما حل الحادي عشر" تظھرالرابعةالحرب العالمیة ”نقطة حرجة في الوقت الذي أخذت حركیة 

تفاضة الثانیة في تنام، ودائرة بر كانت عملیة أوسلو للسالم قد تدلت من حبل المشنقة، وكانت االنشتنن م
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االغتیاالت اإلسرائیلیة والتفجیرات االنتحاریة في تصاعد. منذ ذلك الحین والعالم العربي والعالم اإلسالمي، بل 
وكل العالم، یرى رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة وھو یتخلى عن عقود من السیاسة الدولیة واألمریكیة لیعتنق 

ائیلي. لقد شاھدنا الرئیس األمریكي یتحول خالل أیام من موقف المطالب بحزم بانسحاب أجندة الیمین اإلسر
ن المناطق التي أعید احتاللھا إلى موقف المتقبل لسیاسة شارون التي دمرت عملیة السالم مإسرائیلي مباشر

التقلبات التاریخیة غیر إیاه برجل السالم. وفي سلسلة مناح ناعتیوأتت علیھا بأسرھا، وشاھدناه یكیل لھ المد
الرباعیة الدولیة ثم عقابلة للتعدیل بالتعاون مغیر“خارطة طریق”رحالمسبوقة شاھدنا الرئیس األمریكي یقت

شارون .عرأیناه یلتف حول الرباعیة لیتجاوزھا ویتبادل بشكل منفرد رسائل م

توسیعھا. وبذلك، اوطنات بل وأیضوھا ھو اآلن قد ذھب إلى أبعد من ذلك لیقبل لیس فقط وجود المست
النھائي كالمستوطنات والالجئین عودون استشارة الفلسطینیین تكون الوالیات المتحدة قد سوت قضایا الوض

والتي طالما أصرت فیما قبل على أنھا قضایا لن تسوى إال بالتفاوض ما بین الطرفین الفلسطیني واإلسرائیلي. 
على األرض كما أرادت ععلى أنھا لن تقبل، فرض الوقائنھا كانت تصروقبلت الوالیات المتحدة، رغم أ

. وھا نحن نرى عإسرائیل وكما تمخضت عنھ سیاستھا االستیطانیة بھدف إجبار الفلسطینیین على قبول ھذا الوض
“سیةاإلبادة السیا”إلى غكیمرلینخوبارع یؤدي حسب تعبیروالوالیات المتحدة تقر اإلسرائیلیین على كل مشر

للفلسطینیین بما في ذلك حملة االغتیاالت التي ال تكاد تتوقف للزعماء السیاسیین في الساحة الفلسطینیة، 
التي “شبكة األقفاص”عنھ ب ما عبروالجدار أواالحتفاظ بالمستوطنات في الضفة الغربیة بل وتوسیعھا، وبناء 

).یتوغالاعي (ما بین الفصل العنصري (األبارتاید) واإلقصاء الجمعتجم

ارث وإنزال الكووبینما یحتل جیش الوالیات المتحدة بغداد فإن األسلحة األمریكیة تستخدم إلحالل الدمار
سیربطون ما بین -ولیسوا في ھذا وحدھم -، فإن العرب والمسلمین ع. بالطببالمدن واألراضي الفلسطینیة

من العسكرة ا ي بغداد، ومن الطبیعي أن نشھد مزیدف“خ یاسینیلواء الش”الحدثین. ومن الطبیعي أن ینشأ 
، عبالطبحد سواء. وقد یأتي الوقت،صفوف التمرد العراقي علىاإلسالمیة في صفوف المقاومة الفلسطینیة وفي

من باب المصادفة.األمریكیین، ولكن یكون ذلكالغضب الفلسطیني تجاهالذي یتحول فیھ

والمسلمین، وكذلك في أذھانواضحة في أذھان العربید على نقطةبمكان التأكأشعر بأن من الضرورة
من الوالیات المتحدة األمریكیة.تعرض بشكل جید داخلمفھومة والولكنھا غیرمعظم الناس في بقیة العالم،

كزیةالمرعالمنا الیوم. إال أن المشكلةالقضیة الملحة التي تواجھالعراق واالحتالل ھيالواضح بأن الحرب في
المتحدة األمریكیة فیما یتعلق بصلة الوالیاتالسیاسة الدولیة وخاصةالمنطقة، وحجر الزاویة فياألساسیة فيو

الفلسطینیین ھي أكبر وأقدمالفلسطینیة. إن معاناةاإلسالمي، ھي القضیةوكذلك بصلة الغرب بالعالمبالعالم
خطابات أسامة بن الدن. إنھاعموم الناس حینما ترد فيالقضیة التي تجد صدى لدىقضیة ظلم في العالم، وھي

واألھم علىالقضیة األكبر، إنھامنھ مزیدا من األھمیةتسبتكاحتالل العراق بل والیوم موصولة بقضیة
اإلطالق.

واألجندة التوسعیة اإلسرائیلیةتحظى بھ السیاسةوغیر المشروط الذيالمستمریرى العالم اآلن الدعم
وال یبدو أن مثل صلفھم، والكل یعرف ذلك.اإلسرائیلیین على اإلمعان فيعالدعم ھو الذي یشجدیة. وھذاوكیالل

الحزبین السیاسیینألن كالااألمریكیة نظرداخل الوالیات المتحدةحتى المناقشةأوییرغقابل للتھذا الدعم
الیأس، التقدمیة، نحو حالة منة ذوي المیولوخاصمن األمریكیین،اكثیرعما یدفالرئیسین ملتزم بھ. وھذا

.ممكناھذا الخیاروألسباب عدیدة، لم یعد مثلع. ولكن،وتجنب الموضفتراھم یؤثرون

االھتمامات اإلسرائیلیة ن الجدد، و دوریالمحافظإلسرائیل ضمن أیدیولوجیةالمؤیدالفكرإن دور،ابتداء
، ولم تعد حا من القضایا المعلومة بالضرورةتطبیقھا على األرض أصباألمریكیة التي یجري اإلستراتیجیةضمن 

على خافیة على أحد. ولذلك فإن من عدم األمانة تجنب الحدیث فیھا والتناقش حولھا. وكما رأینا، فإن اإلصرار
المصالح اإلسرائیلیة ھي من الخصائص الممیزة لتصور نأن المصالح األمریكیة ال یمكن أن تفصل ع

في اإلدارة األمریكیة، كما اعترفت المسئولینفظین الجدد ورؤیتھم للعالم. لقد اعترف عدد من كبارالمحا
الصقور عمن دوافابأن تأمین مصالح إسرائیل كان واحد-وھي أقدم صحیفة یھودیة -“دیلي فورارد”لصحیفة ا
االستمراراالعراق لم یعد ممكنغزوالحقیقي وراء عللحرب وبأن الزعم بأن أمن إسرائیل كان الدافنالمؤججی
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عن موقف متعصب. وعلى الذین یعارضون ذلك بحجة أنھ یعبرا رفضھ نھائیفي الحدیث عنھ بصوت خافت أو
.أن ینبروا للدفاع عن رأیھم حسبما تقتضیھ المسألة

یحظى الذي الاألمرأضف إلى ذلك أن إسرائیل اآلن تواجھ نقطة ضعفھا األساسیة، التعداد السكاني، وھو
الملح األمرھوسیاسیة مقبولة، وال تملك تجاھھ سوى األسلحة والجدران. إن تقویة موقف إسرائیلإجابةبمنھا 

إنھاءبالذي استدعى فتح الطریق أمامھا لتصبح القوة اإلقلیمیة المھیمنة التي ال قبل ألحد بتحدیھا. فالقضیة تتعلق 
قلب ھذه األنظمة فلیكن. ولعل ذلك یتعلق للقضیة الفلسطینیة ولو تطلب األمرالدعم الذي تقدمھ األنظمة العربیة 

ج فكرة أن الوالیات وبتكثیف العالقة الحمیمة التي تربط ما بین الوالیات المتحدة وإسرائیل، وبھذا ترا أیض
العرب عدام مالمتحدة شریك إلسرائیل في احتالل واستعمار األراضي العربیة واإلسالمیة، وشریك لھا في الص

ن مآخرما الشعب الفلسطیني فیھ إال عنصراشریراعدووالمسلمین ككل والذین یعتبرون في ھذا التصور
االحتاللیة إستراتیجیتھاالشر. في مثل ھذا السیاق بإمكان إسرائیل أن تأمل بأن عدم مشروعیةعناصر

وأنھا بذلك ستجد الطریق لحل أزمتھا نقاش وخالف،الدولي ستصبح مثارعاالستیطانیة في عیون المجتم
حل تریده على الشعب الفلسطیني. أعتقد بأن األمن الحقیقي السیاسیة والسكانیة العمیقة من خالل فرض أي

شركاء متساوین.كإلسرائیل إنما یكمن في قبول الحقوق المشروعة للفلسطینیین والعیش في تعاون سلمي معھم 

أنا لغیرھا من شأنھ أیضإلسرائیل ما ال یجوزوقف متطرف یرى بأنھ یجوزإن تشبث الوالیات المتحدة بم
لى سبیل المثال لن عالسالح النوويیضعف أي برنامج للشرعیة والتعاون الدولي. فاالھتمام بقضیة انتشار

القانون ترسانة نوویة مھولة دون أي قیود. كما أنیسمح لھا بتطویرسرائیلإیكون لھ أدنى مصداقیة طالما أن 
عن المواقف التي طالما تمسكت االدولي یفقد قیمتھ حینما یتخلى رئیس الوالیات المتحدة والكونغرس فیھا فعلی

اإلدارات األمریكیة السابقة كأساس ألي حل شرعي، وحینما یشجعان إسرائیل على تجاھل المتحدة.بھا األمم 
الوالیات المتحدة ذه األعمال تبین بجالء للعالم بأسره أنالعزل. مثل ھسلطات المحكمة الدولیة فیما یتعلق بجدار

ستحیل معھ الدفاع بأمانة عن المبدأ القائل بضرورة تقیید ینفسھا وحلیفھا المفضل فوق القانون، األمر الذي عضت
المصالح القومیة من خالل التطبیق العادل للقوانین واالتفاقیات الدولیة.

الوالیات المتحدة ،، فعالعحرب في العراق سوف یدفلللسیاسي والعسكري ولكن من المحتمل أن المنطق ا
لھما ما ال على فكرة أنھ یجوزفي اإلصرارانحو االشتراك في عواقب االحتالل ونحو اإلغراق مجددوإسرائیل

ھایة ھذا في نوع واالستسالم. ولغیرھما بینما تسعیان إلجبار الشعبین العراقي والفلسطیني على الخضیجوز
وسوف مزید من الخصومة من قبل شعوب المنطقة وشعوب العالم،والمطاف لن یؤدي إال إلى مزید من العزلة

ف عن نقاط الضعف فیھما، ویكثف من اعتمادھما على القوة العسكریة. یجب مالحظة أن ذلك جانب مھم شیك
من الحركیة المزعجة التي نحن بصددھا، وال نملك تجنب الحدیث عنھ وتناولھ بالنقاش.

من لحركة الجھادیة التي شنت الھجوم یوم الحادي عشر اباختصار، إذن، إن ھذه الدوامة التي صنعتھا 
االفلسطیني، والحرب على العراق تشكل مجتمعة قوة جذب ال تقاوم تقریب-وأزمة الصراع اإلسرائیليبرشتن

تجاه مزید من الصدام والمخاطر في العراق وفي العالم.

العقد المقبل بدون بشائر

یة في الشرق كحربخیر. فثمة القادمة ال تبشرسنوات العشر وفي مواجھة كل ذلك، فإن آفاق المستقبل لل
إمكانناببالغة، ولیس بإمكاننا رؤیة اتجاھھا وال ھدفھا، بل لیس ااألوسط وفیما یلیھ، تحمل في طیاتھا أخطار

المملكة العربیة وشيء من ذلك. فباإلضافة إلى الصدام المسلح في العراق فإن لكل من إیران وكردستان تصور
بشكل ال قبل ألحد التكھن بھ. وكما أشرت آنفا، فقد تراجعت ورالسعودیة وسوریة مشاكلھا الخطیرة والتي تتط

االضطراب وھا ھي حالة.ن الغضب القومي والدیني وبسبب الخوف أیضامالخیارات التقدمیة أمام تیار
المنطقة بأسرھا.عيوالفوضى تسدل ظاللھا 
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ج مربك من الالعبین الذین توافدوا بأعداد یخطورة. فھناك فیھ مزمن الواضح أن العراق ھو المكان األكثر
من یقوم بماذا ومن یتحمل المسؤولیة اكبیرة على ھذا الملعب الجدید والذي ال یمكن التكھن بمآالتھ. لیس واضح

من وال بطبیعة أو تفاصیل الخطط والبرامج لكل واحد من عبمن یتحالف مالجزم بعن أي شيء، وال قبل ألحد 
ما ستؤول إلیھ التفاعالت العرقیة والدینیة والقومیة. فحتى الوالیات ھؤالء الالعبین. وال أحد بإمكانھ تصور

التمرد تیارعناصرع المتحدة األمریكیة تبدو متھافتة في مسالكھا ومواقفھا. إن الشيء الوحید الذي یجم
مناھضة االحتالل األمریكي للعراق. وفي مثل ھذه الظروف، والعصیان، ویضمن بذلك استمرار الصراع، ھو

دون العنصر “البعثنة”ومن وراء واجھة السیادة، فإن عملیة التحول نحو الدیمقراطیة یمكن أن تؤدي إلى 
سؤولیة كل اإلجراءات التي تقوم بھا حالة الطوارئ وتحمل نفسھا مإعالنبكریتي. فحكومة عالوي تھدد تال

معروفة، یكاد یستحیل أن تنجح أي من قبل جماعات غیراعاماالقوات األمریكیة. في دولة ضعیفة تواجھ تمرد
عملیة جادة للتحول نحو الدیمقراطیة. فحینما یكون النظام الذي یتعرض للھجوم في أعین الناس أداة اختارتھا 

لھ من حمایة عسكریة وأدوات بطش أمنیة ال یملك من مقومات الوجود سوى ما یتوفرالقوة الغازیة والمحتلة و
اللجوء إلى جرعات من قبل الجیش الغازي نفسھ، فسیكون من الصعوبة بمكان الحفاظ على الوجود دون

. یمكن للعراق أن یدجن ولكن ذلك لن یكون بدون الجیش األمریكي ولن یكون بال تكلفة عضروریة من القم
إنسانیة وسیاسیة باھظة.

فیما وراء العراق، لقد أصبح العالم كلھ أكثر خطورة. بل لقد تحول الشرق األوسط بأسره إلى بؤرة 
للقاعدة ومن ایجذب إلیھ المتطرفین من كل حدب وصوب، وغدا مرتعاالعراق وما حولھ قطبمتأججة، وصار

یمثل فرصة تجنید للجھادیین المتطرفین من وإسالميي یدعمھا. ما من شك في أن االحتالل األمریكي لبلد عرب
كل أنحاء العالم.

تجاه إیران وسوریة اوعدوانیاجدیدافي نفس الوقت فإن إضعاف العراق من شأنھ أن یجذب اھتمام
والمملكة العربیة السعودیة. فموقف إیران المعزز، ونفوذھا بین شیعة العراق، وبرنامجھا النووي، كل ذلك یسلط 
الضوء علیھا كھدف محتمل، ویمكن أن یقال الشيء ذاتھ فیما یتعلق بنفط المملكة العربیة السعودیة وحركتھا 

ج اللعبة، وبسبب نجاح الوالیات المتحدة في رالوھابیة. وھا ھي إسرائیل تھدد إیران. منذ أن غدا العراق خا
مما االنتخابات األمریكیة، فال یوجد الكثیرالقتراب موعد اسابقة في مجال الضربات االستباقیة، ونظرإنجاز

یمكن أن یحول دون مثل ھذه المغامرات الخطیرة.

خطورة بسبب انعدام سیادة القانون. فالوالیات المتحدة، البلد الذي طالما صدر عنھا أكبركما أن العالم أكثر
عن ذلك امیة الثانیة، قد تخلت فعلیدعم خطابي ودبلوماسي للقانون الدولي ولألعراف الدولیة منذ الحرب العال

. الضربات االستباقیة “ما دامت لدیك القوة فأنت على حق مھما فعلت”الموقف لصالح سیاسة منفردة شعارھا 
، والمعالجة العقابیة “المعتقلون األشباح”و“المقاتلون األعداء”والشبكة الواسعة من السجون التي یعتقل فیھا 

ف الجدیدة في العراق وفي غیره. یسود اآلن خلق جدید مفاده البطش دون تمییز، واالستجوابیة، ھي األعرا
ن المرتزقة المتعاقد معھم والذین ال یوجد سبیل واضح مفي ركبھ جیش آخریدعمھ جیش إمبریالي یسیر

ج حدودرالذین یقطعون الرؤوس ویعملون خا“اإلرھابیین”عصابات من المساءلتھم ومحاسبتھم، یواجھون مع
القانون .
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عن الفكرة. ففي العالم العربي، تم القد تم تأجیل إمكانیة تطبیق أجندة سیاسیة إیجابیة، بل لقد تم التخلي تمام
، وال ي نجمت عن غزو العراق ثم احتاللھحة إلى أن یتم حل األزمة التلاإلصالحات الدیمقراطیة الماآلن تأخیر

مصداقیتھا، تم إیذاء األجندات التقدمیة، التي ما لبثت أن فقدتیدري أحد متى یمكن التوصل إلى حلھا. كما
ت والضربات ھاد واالعتقاالطالتعذیب واالض.ة وانعدام القانون التي وصفت آنفامبسبب حالة الفوضى العار

مشروعة على كل ما یھدد األمن القومي. وقد تظن الوالیات المتحدة بأن لھا أولویة ااالستباقیة غدت ردود
ھي على اآلخرین أن یلتزموا بھا. إال أن الدول الذي یعفیھا من كل قاعدة تصرالقیة على بلدان أخرى، األمرأخ

ل الوالیات المتحدة رغم ذلك كلھ دولة ظوت.ال استثناءااألخرى والزعماء اآلخرین یرون في ذلك نموذج
لرقابیة والحسابیة حیث بإمكان المواطنین دیمقراطیة بما یعنیھ ذلك من بناء دستوري من األدوات واإلجراءات ا

المحكمة العلیا األخیر بشأن المعتقلین أن یصححوا أخطاء حكومتھم، ویمكن اإلشارة على سبیل المثال إلى قرار
بمثل ھذه المؤسسات القویة عمعظم بلداننا ال تتمت.برنتشن موبشأن ھیئة التحقیق في أحداث الحادي عشر

ھذا من شأنھ أن یفاقم من اآلثار السیئة ألسوأ نموذج. إذا كان بإمكان الوالیات المتحدة و.والتقالید الراسخة
، وإذا كان لھا أن وإلى األبد وبال محاكمةاعالقتھم باإلرھاب وأن تحتجزھم سراألمریكیة أن تعتقل من تشتبھ ب

محلي والذي یعتبر أن تورتعرضھم لما ال نعرف من األذى، لكم أن تتصوروا ما سیكون علیھ موقف أي دیكتا
عرضة للتھدید من قبل المعارضین والمتمردین. وفي خضم كل ذلك تجد جماعات المعارضة التقدمیة دولتھ أكثر

من جھة، ومن جھة امن النفوذ مؤخراتواجھ األنظمة السلطویة التي اكتسبت مزیدينفسھا بین شقي الرحى، فھ
اعات القومیة والدینیة الغاضبة والمتفجرة.أخرى تجد نفسھا في مواجھة مزیج من الجم

ن ألوا.واضحأصبحوتكثیف دائرة الھجمات واالنتقام “اإلرھاب”یادة الجھادیین، قكل ھذا، فمنظورأمام
أمریكاكبح ھذه الدینامیات یتطلب من فان دوامة الحرب، إلىخرین آل، ھي الدولة العظمى التي قد تجر اأمریكا

في العراق یعتبر األمریكي. فالجیش “اإلرھابالحرب على ”ھھا، في كل من العراق و سیاستھا وتوجییرغت
، فیجب األمریكيج الجیش وخریا كان اثرأالمصدر الرئیسي لعدم االستقرار، ولن یكون مصدرا لالستقرار. و

الغزو نفسھ. خطأ بستعترف، بطریقة واضحة، وبدون كالم، فإنھا، اھذكوبسرعة. ولكن من خالل فعل رجان یخ
على . وال یوجد احد یصراإلستراتیجیةمستعد، لتبني ھذه كان منھا غیرأیا، األمریكیةالسیاسیة واألحزاب

سیواجھون فإنھمالتمسك بقواعد في العراق. وحتى لو فاز الدیمقراطیون في االنتخابات، أوطموحھ ببناء 
أنع. ومن المتوقاألمریكیینواإلعالمید السیاسة استفزازا من الخطاب العسكري الیمیني المتطرف الذي یتس

، وترك قوات ن القواتماألكبرفي العراق، ویبحثون في الوقت نفسھ عن طرق لسحب الجزء األمریكیونیبقى 
على انتصارھا. ھذا خطأ، وھذا ألمریكاعفي المنطقة، والتي ستوقاألمریكیةنة للسیاسةعدائمة وحكومة مذ

نتوقعھ.أنمن النزاع في العراق وغیره، ولكن ھذا الذي یجب یعني سنوات طویلة 

أنھا مستعدة للقبول أونة، عحكومة عراقیة مذبإنشاءملتزمة أمریكاموقف، فال أيفي الحقیقة، ال یوجد 
،باألخیرةفي المنطقة. وفي حالة التزام واشنطناألمریكیةبدولة عراقیة مستقلة لدیھا القدرة على رفض السیاسة 

العراقي، والتخلي عن األمناستبدال قواتھا بقوات متعددة الجنسیات، والعمل على بناء قوات بإمكانھافانھ 
وجود أي، والتخلي عن اتاالنتخابإجراءودولي، إشرافتحت انكیأوالسیطرة السیاسیة لحكومة مؤقتة 

أجندةباتجاه عسیدفاألحداث، ومنطق ألمامل، فعلیھا التقدم انعاإلذأمریكاأرادتوإذاعسكري دائم في البالد. 
الحرب صحیحة، ویعرف ما أنالمحافظین الجدد، حتى تواجھ مقاومة كبیرة. وعندما یؤكد كال المرشحین 

.اآلنطریق نسیرأي ، وانھ سیبدأھا من جدید، فمن الواضح على اآلنیعرف 

. “أفغانستانعلى مأساة العراق بعد لصبرعلى نعمة انشكر هللا”2002الظواھري قال في نھایة عام أیمن
سحبوا قواتھم، فسیخسروا كل شيء وان بقوا إنحساس في كال البلدین، عیعانون من وضاألمریكیون”و

إمافانك ستنزف حتى الموت، وعلیك وإالالبقاء، ع. یفھم المحافظون الجدد ھذا جیدا: ال تستطی“فسینزفوا للموت
السیاق عیقوم على قاعدة ان یمن. ویعمل المحافظون الجدد بناء على سیناریوماماألااللتفاف نحوأوج والخر

فإنھا، ولھذا أمامھاال خیارفأمریكاانسحاب، وفي ھذا فھم محقون. أياألمریكيواإلیدیولوجيالسیاسي 
.األسوأستذھب وراء الخیار 

ةنیدالمةللقوى التقدمیةالماسةالحاج
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إعادةفي العالم، أمریكاةومكانمعمق بدورتفكیرإعادةة ھذه یقتضي بالضرورة عجلة الدینامیوإعادة
الحدود، والتزام جدید بالقانون الدولي ومؤسساتھ. وھناك قطاعات كبیرة من مجتمعاتنا ال جخارتشكیل لسیاستھا 

ي تالاألمریكیةلسیاسة الدیمقراطیة. والتغییرات في اإدخالعملیات عفي تشجیدورألمریكایكون أنتأمل تزال 
إالالدیمقراطیة ال تبنى نا، أخرىأمورتفھم من بین أنأمریكاعلى أنقتضي تممكنا، األملجعل من ھذا ت

، طویلة ومعقدة ومتناقضة في نفس ھو عملیة تاریخیة، وھذا التغییرعالقوى التقدمیة في المجتمعبالتشارك م
ون العبة موثرة في ھذه العملیة. ولكن تكقد ألمریكاالمعارضة جندةاألالوقت. ویقتضي ھذا ان الجماعات ذات 

مركز في اآلنفي الوالیات المتحدة، نحن اآلنوجودة مییرات غیرغالقیادة السیاسیة ذات االستعداد لمثل ھذه الت
الدوامة.

موقفھم البعید عن لاألوروبیین. وفي حالة تعزیزأخرىإمكانیةھو أوروبافي المناخ السیاسي عبر ییرغت
، مما وإیدیولوجي، والتمسك وبقوة بالعودة لدور المؤسسات الدولیة، واقتراح بدیل سیاسي األمریكیةاالقتصاریة 

مما أكثر، لالستقاللیة والوحدة آخرشيء أين مأكثرالنزاعات الدائمة نحو الحروب الكبیرة. ھذا یدعو، عسیمن
. وفي الوقت الذي یندمجون فیھ في المجتمعات هدور لیلعبولھم باأورو. ولكن السكان المسلمین في عنتوق

بمناخھم الجدید. وبشكل متبادل فسیؤدي ھذا لنشوء سیاسة خارجیة ویتأثر، فان ثقافتھم ودینھم سیؤثراألوروبیة
استقاللیة.وأكثرجدیدة، مختلفة 

التقدمیة في واإلیدیولوجیةالسیاسیة تعزیز القوى إلىأیضاھذه الدینامیة بشكل ایجابي، نحتاج ولتغییر
األحزابرؤیة بعض التغییرات االیجابیة. في تركیا، مثال، دخلت عنستطیواآلن.اإلسالميمنطقتنا وفي العالم 

ع في والعملیة السیاسیة بطریقة معتدلة ومؤثرة، وتقوم بمھارة جیدة وسیاسات تحاول فیھا تجنب الوقاإلسالمیة
إلىالقوى العلمانیة التقلیدیة في البالد. ولكن علینا النظر عتتجنب المواجھة مآخراتجاه الشرك العراقي، وفي 

، لكي نرى األخرىالعربیةالغموض والتشوش السیاسي في فلسطین والعراق، والشلل السیاسي في الدول 
مجتمعاتنا عیة منتعامل برومانسأالییر سیاسي في المستقبل القریب. علینا غتأيالمنظور الدقیق لحدوث 

. وعملیة وإیدیولوجیتھاتنظیم القاعدة “شركة”لسنرى انتشارا مثیرا للقلق فإنناومقاومتنا. وكما قلنا في السابق، 
المدني، قد عالدیمقراطیة، قد تعني اسلمة في بعض المناطق. وفي الوقت نفسھ، فالقوى التقدمیة في المجتمإدخال

ع في شرك التطرف.وضد التیارات خوفا من الوقتجد انھ من الصعب علیھا السباحة

تجاھل المطالب اآلنعكون ھذه القوى، ھدفا سھال للحكومات الدیكتاتوریة في المنطقة، والتي تستطیتوس
شدة أكثرإجراءاتمن الغرب، وكذلك العمل على اتخاذ اإلنسانالدیمقراطیة وحقوق المتناقضة والغامضة لنشر

عنھ، ماذا اإلعالناح علینا فذلك، فھذا كع. ومباإلرھابییناآلنالتي صارت تعرف بیةاإلرھاالعناصر علقم
.األوسطتوسعا في دوامة العنف في الشرق ع، في السنوات القلیلة القادمة، نتوقاألقل، على عنتوق

* عضو في األسرة المغربیة المالكة


