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السالم و التنمیة و الدیمقراطیة و الحركات األصولیة في دراسة لألمیر المغربي موالي ھشام

االحتالل باھظ الكلفة إعادةإسرائیل أمام خیارین : االلتزام باستراتیجیة السالم بالكامل أو 
الدیمقراطیات الشرق اوسطیة جدیدة، ولم تستوعب بعد الطیف السیاسي العربي

المغربي موالي األمیرمقد- ا یدیرمتنأالخاص» القدس «ل سرام- حد دبلمحم–عمان - ن طنواش
لقضایا المغربیةؤیةر ا الفیهض ،عر نطنشي واهشام، دراسة إلى مؤتمر معهد دراسات الشرق األوسط ف

التیارات وزبر وأیمياإلقلالتعاون أوالعملیة السلمیة یدعسواء على صده من تطوراتتشهالمنطقة وما 
ن مجتمعات یالترابط المعقد ب«ألمیر ان وقال ا، نیعشر و الالحاديبواب القرن أ، على اإلسالمیةیةسالسیا

في كل ات صعبةر ار قوالعشرین تقتضيفي القرن الحادياألوسطرق مشاكل الشلول حان يالعالم یعن
».مكان

اهن ال یمكن ر لوضع الا: « ین وقالینلفلسطیوارائیلإسینبمقضیة السالالمغربي عن األمیرثوتحد
اما» نیقتیبطر یحلط یمكن انستو لمالمدى او في . الجانبینن قبلمماله تاح

غالبیة اللیكود ونتانیاهو یهمفبمن اإلسرائیلیینسة لسامن قبل اعالواقه فيعنةوال عودول حازم بق- 1
لیها لتي اتفق علمحتلة ااألراضي ان مب احنساالوتیطانساالبل السالم، وٕانهاءمقااألرضالستراتیجیة

راف من االعتإستراتیجیة،أوسلو، إضافة إلى مباحثات جادة بشأن القدس. أي باختصارتفاقات اب موجب
ي فاإلسرائیليب العمل ز وحطینیةسلطة الفللسا اهقبلتووسلوأاقاتفبادل كانت محور اتم المتاالحتراو 

.الواقع

.ظمن باهثلقاء، إنماحجوقد تن، اهبكاملةالمنطقاحتاللإلعادةإسرائیلیةلة و حام- 2

راسةلدنص اما یليفي و
ن نواجه في الحال وعلینا ا»رینلعشاو الحاديننحو القر األوسطرقلشا«و همر ؤتالمموضوع ان 

عد ین بي ح، فهراش26ء ضاه بعد انقغلفسنب.لباقوالعشرینحادي لالقرن االحقیقة المزعجة و هي ان 
.ب جدایقر لقبل استلماعنثنتحدإننا ،منه. ولهذاسا ال بأطو شنوات نكون قد قطعنا فیهسر عش
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سط الشرق األو ي فسیر التكهن باالتجاهاتعالانه من غیر ان یقولءالمر بإمكان،نطلقملامن هذا 
یبدو قةطیة في المنسة سیاقو جد یو ال ألنه،تمرار البلبلةاس،ر المقبلةعشالأوالخمس تترة السنواففي 

فة ؤسالزمنبى. وهذه الصورة الماإلطارا ذیة خالل هساكله الرئیشمنمأيان تتمكن من حل حمن المرج
في العالم اكلشتتداخل بطرق معقدة مع ماألوسطرقلشاكل اشرك ان مدن نحیوضوحا أكثرحتصب

یل سبوعلى یل.من هذا القبزمنيإطار ن تحل ضمن ا ایرجح لهالتي الأوروبا، خاصة و ر، و تطملا
كامل والت،موظفیهاوتخفیض اعداد، ركاتشانتقال اللثقعة (مو المتوآثارهاة مألة العولسمانف،لثاالم

وب ر حال«و ، دخیلأوأجنبيما هول الخوف من كلثها مباكل مقترنة شمو )لبطالةاي، والتجار 
یلوا كم خفت،الیةشمالوأمیركاأوروبال ثبلدان متطورة ما فيهتجمعالعبتصو اكل قائمة شمهي» الثقافیة

في الشرق األوسط.فقرا واألشدتمعات النامیة مجالل في اكمشالجة تلك العب معالصنم

في القرن األوسطقالشر ین مجتمعات العالم یعني حلول مشاكلعقد بمخر، ان الترابط الوبمعنى آ
الحلول. ألقدمتكونوا تظنون باني جئتوأمل أال. نمكابة في كلصعقرارات رین تقتضي شوالعالحادي

ارات ال لبس فیهابفي عألحددقعيلواریق اطفي الأسیر ان أفضلبل ها،منأيفلیس بجعبتي 
الملموسة التي اإلمكانیاتضبعإلىیمكن ان یؤول اشنقإثارة فيأمالالوضع تكتنفالصعوبات التي

.باألملرشتب

في السنوات المقبلة نجابههیجب أن الذيبان نوع التحدي اإلقراربمكان األهمیةنمنیبدو لي ا
يفا نتفاعل مزعج علیاألحیانمن كثیروفياألفكار، ادل بوتشمن النقاةوعسیر هو: عملیة طویلة

مع تنسجمیات ال استراتیجلبود سماعها، ونقنالتي ال األمور منه فیه الكثیربانجنااألحیانغالب 
.معهودةمعادالت

المشاكل التي تجابه الشرق األوسط

.؟رینشالحادي والعن ونحن نتجه نحو القر األوسطرق لشااكل التي تجابهمشاله، هذإذنما هي 

أنهابمعنىاألوسط،رقشفي ال»المدخل«كلة شسف بالملألیعرفأصبحما أوال دعرنا نتناول 
یدور كل النقاش بشأن المنطقة من خاللها و باألخص في الوالیات المتحدة و هي أنكلة التي یجبشالم

نم«وأقول .»عملیة السالم«القضیة اإلسرائیلیة الفلسطینیة و تقمصها حالیا في ما أصبح یعرف ب 
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السیاسیة اإلرادةییرا في غتیة ینتظرضالقهان حل هذى تر ةالعربیعوبلشالن الحكومات وا»سف ؤ الم
یحجب القضیةههذلرب غغضون ذلك فان فهم الالمتحدة. وانه فيت لدى الوالیاةاصوخالغرب،ىلد

المرأة یا قضایا اعتماد الدیمقراطیة وقضامثل .المنطقةأنحاءفي جمیع أخرىقضایا عاجلةبحثویربك 
.والفقر

فیر االنهیار، ان شىعلؤال، التقدیرات تفاأكثر وفق »م السالعملیة« بان ما تسمى ب اإلقرارعلینا 
عزوفها ن فيی. كما یتب»أوسلواتفاقیات «ونصحالراهنة الواضح التقید برو اإلسرائیلیةرفض الحكومة

وٕاصرارهاالجماعي التي تتبعها، سیاسة العقابكان مقررا، واستمراركمااألراضيمزید من إعادةعن 
ولنكن واضحین . ة وال قیمة لهایالغوكأنهاتفاقات تلك االتجعلأمور،توسیع مستوطنات جدیدةعلى

«أو التفجیر أعمال، لیست ردا على األقلسیاسة االستیطان االستفزازیة، على انأمر أساسي:أن شب
ادئها السیاسیة إلى مبالحالیة استنادا اإلسرائیلیةالحكومة اتخذتهولكنها قرار،»ف اإلسالمي التطر 

.المتبادلیناالعتراف واالحترامإطار السالم في مقابلاألرضخلیا عن مبدأ بالنتیجة تالخاصة ویعني

:یمكن ان یحل بطریقتین، . وفي المدى المتوسطینمن قبل الجانبكن احتمالهالیمإذناهن ر والوضع ال
«اما

ة اللیكود نتانیاهو وغالبیبمن فیهماإلسرائیلییناسة سمن قبل الالواقععودة عنه فيالو قبول حازم - 1
علیهاالمحتلة التي اتفقاألراضيواالنسحاب من االستیطانوٕانهاءمقابل السالم. األرضالستراتیجیة

.أن القدسشبةات جادثمباحإلى إضافة، أوسلوبموجب اتفاقات 

.»من باهظء ثلقا، إنماحجالمنطقة بكاملها. وقد تناحتاللإلعادةإسرائیلیةمحاولة -2

والوالیات المتحدة وحدها، ، العربي ال یؤمن بان الوالیات المتحدةال یوجد احد في العالمواعتقد انه 
السیاسیة الالزمة اإلرادة كانت لدیها إذاوالسؤال هو . تقریراي من هذین الخیارین سیتحققرة علىدقا

األول.البدیلح لضمان نجا

خطیرا مهما كانت النتیجة واجه تهدیداالت،العظمى الوحیدةالقوة،أمیركاقد یبدو ان ینوفي ح
ي أءتحدة لقالمالوالیات االذي ستدفعهثمن. فالئاطخالتفكیر فان هذا،بالتالي ان تبقى منكفئةوبإمكانها 

ربیةغالحتالل الضفة الإسرائیلعودة من قبیلشيء
أهمیهذاتدیقة صمن نتائجه أزمة في العالقات مع دولستكوناألقلوعلىال،ئن هاو بكاملها سیك
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.بالذاتالمتحدةالوالیات فیستهدالذياإلرهابفي ةدزیاالعالم العربي و فيإستراتیجیة

هان هذإلى.الجمیعفذلك یعود. كما یعلمثیلحدهذا افياإلرهابعلى قضیة أركزلموٕاذا
تعتبر روعة. والى انشالمنییحقوق الفلسطینإحقاق ان یتم إلى یمكن قبولها لن تنتهيوالتي الاألعمال،

.الفعإحقاقهامالحقوق قد تالجماهیر الفلسطینیة ان تلك

.والعقاب الجماعييألراضاة المستوطنات واستمرت مصادر استمرتإذالن تنتهي األعمالوتلك 
، كما ولنإسرائیلياستجابة لكل طلب ددةشمإجراءاتیس عرفات باتخاذ ئلر ام اتنتهي حتى لو قنول

نها ستزید في جمیع آنفا. ا. وفي الحقیقة، كما ذكرنا ل األراضيالحتالإسرائیلتنتهي حتى لو عادت 
السیاسات فانه والى ان تتبدل هذ.االنتحاریینورظههي السیاسات التي تتسبب بالعالم. فتلكأرجاء

.ل، لألسفسیتواصاإلرهاب

الناتج عن الیأس لن یخبو العنفنال،سالم قدماباللتحاشي السیركذریعةاإلرهابویمكن استخدام 
.المتبادلم على االحترائم والقازدهرتفتحت براعم السالم المو یزول إال إذا

.مستقبلهاإزاء ةل مسائل خطیر ثنطقة وتممبالأخرى تعصف قضایا إلى لننتقل واآلن

جتماعیة الواسع النطاق والقابلةاالادیةصمن التنمیة االقتقدرق مة حاجة لتحقیثاألولي المقام ف
.ءالدار البیضافي أفریقیامال شو األوسطرق شللادیةصقمة اقتأولأكدتلالستمرار. وكما 

األمن في المنطقة

ةاالقتصادیواالجتماعیة–أبعادهاالمنطقة بجمیع فياألمنج فكرة لیقتضي منا ان نعا« 
اجتماعیة، -ادیة صاقتشمل أبعاداج عالمي یهنإطارتجب معالجتها في ایاضالقهوالسیاسیة وهذ

».بلدانهاة و قطعوب المنشأفرادخیرومةالوس

ینظر إلیهااالقتصادیة التي ةالتنمینبدو هناك امن ورخاونیكن . فلاألولالمبدأهو ةالحقیقفيهذا 
عامة وحسابات ئیات إحصاالتنمیة لیست مجرد مسألة تلكثلموجدا للمجتمعات. ةمفیدها على ان

وتلبیةةمر كرامثن ان العمل النزیه یو یر قفة للناس العادیین الذینثاركة المشالمتقتضيلمركزیة ب
يادصاالجتماعي والنمو االقتالستقرارح اتافتلك التنمیة هي مثل ط مفق. و األساسیةاألسرةلحاجات 
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.لالستمرار في المدى البعیدبل القا

علینا و . باألملربشتاألفقل في ئدالأیةؤیة ر الصعب ن مان أیضا،احیة النهوالمؤسف في هذ
ة كانت القیمة االقتصادیوأیاللمنطقة. السوق التي تم وصفهاإلصالحاتالمنوعةئصالخصااعتبار

األعظمالسواد أوساط. السیما فيأملیرة شباألحیانمنیرثكال تعتبر فيفإنهال تلك السیاسات، ثلم
.راءالفقمن

االقتصاد، فان من ة لتنظیمءكفااألكثر هي السبیل األسواقفي حین ان المقبول عموما ان حریةو 
.اكل التي تصعب معالجتهاشالممنجدیدةمجموعةتولد قالسو إصالحاتالجلي كذلك ان

السیاسات النقدیة و المؤسسات المالیة

إظهار األثمانتساهم فيالمحاسبةوأسالیب، سسات المالیةو المؤ السیاسات النقدیةإصالحاتن ا
خفیف تروط علىشلى نطاق واسع على انها عمقبولةوأصبحت. واإلعالناتالمنافع و الحقیقیة للسلع

.وسیاسیةاجتماعیةما یواكب ذلك من اضطراباتو . األسعارضبط ونالدیو أعباء

یتم ىیرة المدصققبیل ستكون ظاهرةمن الةبطالأیةانقة القولثسكان المنطقة بالعرشوال ی
ضمانة منتوفرم إمكانیةمیع من عدجالىشویخالمطاف عن طریق التنمیة.نهایةالتخلص منها في

یة تجعل ر لب استجابات جذتطستةیالفور السیاسیةالفعل و ان ردودفي عالم متقلب متنافس،لالقبیهذا 
.ةر ذي قیمیغاألمدموقف بعید أي من

في حین یشكك صلتخصیامندیة على مز ترتبة المیاسیالسالتأثیراتفي المنطقةاألنظمةتخشى و 
حیث یتم نقل ملكیة المحسوبیة الذي حدث في مواقع كثیرةم علىئالقاصیصختع الو في نرونیكث

عملیةتحسم فة عامة، لمصو مة.ئراطیة القاقرو بیبالاتقذوي عالأشخاصإلىلدولة لالشركات المملوكة
لیس من المتصوران تقوم بذلك. وهي،والمهم انهاكل انعدام المساواة والبطالة،شمبالتأكیدیصالتخص

.االجتماعیةلم تعمل على تهدئة المخاوف،صارختبا

المشاكل هذه. أنواعواجهلیس وحده الذياألوسطالشرق ناتذكرنان جدریانه أخرى أقول ومرة 
نامي، لافي العالمأخرىعظمى، وفي مواقعلافي فرنسا وبریطانیااألخیرةثاألحدا، كما تظهرأوروباففي 

ألنها ، تتضاعف هذه المشاكل األوسطانه في الشرقإال لة لم تحل بعد. مماثقلق اجتماعينجد مشاعر
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ة یفي تاریخها من التنمةقنفجار السكاني وانعدام حقبة سابالااحبها عناصر تعقید محددة ظاهرةتص
رات السلبیة یتأثلافیلتلط)وأوروباالیات المتحدة لو اإلى بالنسبة األمر كما هو(حرب لاالمستمرة بعد

.كليهیاللإلصالح 

يصادتاالقالتوترمنبعد لابصفة خاصة ویضاعف هذاق األوسط یتصل بالشر آخر اك عامل وهن
ة المثیرة للتشوش التي تحقن بها فهناك فیض من الصور الجدید.التسییس و الصراع الثقافيشدةووه

الثقافات التقلیدیة عبر تكنولوجیات متزایدة التقدم و متزایدة االنتشار و التوفر في جمیع األوقات و جمیع 
و االنترنت). و یتم السیطرة على » ام.تي.في«و ال الصناعیةالمواقع (التلفزیون المنقول عبر األقمار 

العالمیة من قبل شركات إعالمیة ضخمة تتزاید قوة و تركیزا. ان واقع ان هذا الجهاز الجدید لنشر الصورة 
شغال المشاعر ایعمل أیضا على )و رنر–كثیرا من هذه الشركات یقع تحت سیطرة أمیركیة (دیزني، تایم 

المادیة ألمیركا في كثیر من القطاعات.

ركز على المتعة ال تعمل إال على وكثیرا ما یكون هنا كتصور بأن الثقافة الشعبیة الفاتنة التي ت
حو هائل نعلىضتتناق. وهيو الصفوة المحلیةتشجیع القیم الفردیة و المادیة و انها تنتمي إلى الغرب

أيوالمجتمع واالستقرار، األسرةالدین واحترام دورأساسمة على ئلقامع الثقافات المحلیة التقلیدیة ا
.الركبمالذ لمن تخلفوا عن بأنها ءشعر المر ییرا ما ثالتي كةالتقلیدیت قافاثال

المساواة مذیه انعداغیيالطبقي الذء دید واالستیاشقافي الثاالستیاء اله ویمكن بسهولة الجمع بین هذ
عبي للقوى شالمن التأییدیرثول طاقة مغذیة للكیتحلد مزیجا متفجراو ما ینحو متزاید. وهوعلى 

.السیاسیةاإلسالمیة

أوروبامع أوثقادیا صاقتیرون ان اندماجااألوسطرق شفي الوعلى الرغم من ان بعض من،يوبالتال
االتحاد اكل التي یواجههاشمحتمل، بناء على المالج من ذلك، فانه یبدو من غیرو ر خالإلى هو السبیل 

اكل شمأنه ان یخفف من شيء من ث شاالقتصادي، ان یحدجه االندماطبیقتنفسه في معرضاألوروبي
ر. فهل من مقترحات؟شعإلى قبل اقل من خمس سنوات األوسط رقشال

لحاجة إلى الدیمقراطیةا
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.مرارتیه االستاذع بة تتمتراطیقدیملیةمتحقیق عإلىوهي الحاجة ة نطقمتعم الأخرىكلة ملحة شمةمث

»األسیویةالنمور اد صاقت«النمو االقتصادي المستمر على نمطانىیر ض الرغم من ان البعلىوع
اختلف مع الرأي فإننيهما كانت قمعیه. ممستقرةو قویةصورة من خالل دولةأحسنتحقیقه علىیمكن

.رینشوالعيفي القرن الحاداألوسطرقشممكنا في الأووال ون مقبكسیالنمط هذاثلل ان مئالقا

مدنیا ینبض عاجتممانافیةشفبالضع محاسبة وتتمیز و دولة مذلك. وهو انض نقیأرىأننيالواقع و 
.مستقرر اقتصاديهاریة الزدو طا ضر شرو مثلتنینثان عالقة سلمیة بین االو تنوعلبابالحیاة ویتمیز

ین المتعلمین الذنوافر مالمنطقة عددههذي. ویوجد فةالمنطقأرجاءتى شي فهاجاالتهذا في 
باالنجازات التي . وهم على معرفة وافرةقائمالعالوضالتي تبرر استمراراألعذارنزید ممالملونحتیال
یة طدیمقراى المطالبة بعملیة تحولعلدید شالتفيونأیبدال بحیث،ميناالعالم الأرجاء تى شت في حققت

من الصراع وبعض النكساترثیالكلن تحدث بهدوء تام، بل سیكون هناكالعملیةهجدیدة. ولكن هذ
.االرتداداتو 

المساواةانعدام

سمات إلى، األقلعلى جزئیا،تطور الدیمقراطيللناحیة االمساواة هذامانعداىحد ما یعز إلى 
.األوسطرق لشمجتمعات اتختص بها

ة العیش في ر خبمؤخرالم تتوفر لهاهافي معظماألوسطرق شالال بان مجتمعاتثعلینا ان نسأل م
.الدیمقراطیةفي الممارسةطویل ختاریإلىوال تستند جو دیمقراطي

رق شي في الطالدیمقرایرة من التحولغلكوة الصاهفي هذ،أیضافل غان یء یمكن للمر الكذلك 
سي ابرنامج سیجیعشن هذا االنفتاح لتمتستفید سیاسیة قویة یمكن انىقو معملالتعا، مشكلةاألوسط

.الواقعهو غیر دیمقراطي في
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»السیاسياإلسالم«األحیان یر من ثیدعى في كمااتجاهات بعضتتعلق بةعو ر شمفخاو مهوهذ

األنظمةىخطورة علالتحدیات أكثر كیل شتفيأخذتالتيتعة من الحركاشیر إلى مجمو تعبیر یووه
ت توجد جماعااألمرنطقة في واقع مالبلد في هذهل. ففي كإفریقیامال شو األوسط رق شمة في الئالقا

.الحاكمةؤسساتمالرعیة شتتحدى إسالمیة

الجماعات اإلسالمیة

والفقراديصالقتاالفسادالسجل الطویل من:الجماعات هيههذالعوامل التي تسهم في شعبیةضبع
في عصرقافيثالخوف من الجمود االقتصادي والجانبإلى،وغیاب العدالة االجتماعیةار،شواسع االنت

.بالمصداقیةیحظى يالدیمقراطي الذالعولمة. وغیاب البدیل

القطاعات السكانیةإلىاالجتماعیة في تقدیم الخدماتاإلسالمیةل الجماعاتشغتنثیرة،كأحیانوفي 
.ة الرسمیةقراطیبیرو لم یكن القمع، من النا،ثاالكترام تلقى عدالتيحاجةاألكثر

،جودةلمو ااألنظمةفياإلفالس نواحي ضح بعضتفاإلسالمیةفي حین ان الجماعات ،عطبوبال
االجتماعیة والخدماتلسلعاوالمجتمع. ان تقدیم والجدید للدولةضحرها النموذج الواو بدلم تقدمفإنها

.بمصداقیةالبدیل السیاسي الذي یحظىى تو سمإلى كل اني ال یرقى شب

اإلسالمیةاعات مجالنة. فایالتقنالتكنولوجیا الغربیة والطب والخبرةعلى الرغم من ادعائها بقبول
تصورات كأنهوالمجتمع یبدو الها للدولةفمثالسیاسیة. وقافیة ثلو اة ومفاهیمها الفلسفیةثترفض الحدا

التيالقاسیة ةولكن الحقیقاألساسیة.ئللمبادالخیالي » النقاء«ة إلى، وعودأسطوریة لماض غابر
نظاماقافي، كلها تتطلبثواليتطور التقنالحدیاتتوالتعلیم، و ةالعامةالصحاكلمشلبطالة و اتفرضها 

.المستقبلیةبالنظرةسیاسیا واقتصادیا یتمیز

لقاتمة عن ااالستعاضة انإالمستحقا، أمراكان بالتأكید ربیة ربماغة الثوفي حین ان نقد الحدا
،السیاسياإلسالممفاهیممنیرثالكإلیها. والتي یمیل األساسیةدئیقة للعقاضة بتفسیرات ثالحدیالعقالنیة

الذي رؤى مستقبلیة للخروج من المأزقذاتمتمیزةإسالمیةلیر سبو تطونداألمر واقعفي،تحول
المعاصرة.اإلسالمیةتواجهه المجتمعات 
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نفسه ضد التناقضات الدفاع عنإسالمينظام حكم ألي یمكن كیفحغیر الواضوفي حین ان من 
ربما كانت الموجود ضمن اللعبة الدیمقراطیة التي،النسبيحي في النجا، وبالتالاإلغراءاتلة فيثممتال

. حبنجامن الوجودإلغائهاكنكلة ال یممشالذههنافانه یبدو لي دیمقراطیة.طاف غیرمفي نهایة ال
.من هذا القبیلإستراتیجیةالضعف فينمواطر تظهرئلجزااحالةناعتقد اة،لصوفي المح

.من هذا القبیلإستراتیجیةتراجعا عن طریقإلسالمیوناشهدحیثكیا. وحتى في حالة تر 

ات السیاسیةور ناممن الإستراتیجیةتراجعا عن طریقاإلسالمیونشهدثحیتركیا،وحتى في حالة 
التكتیكات ستسفر عن رد فعل ل تلكثكانت مإذایة ما ؤ علینا ر یزال یتحتمال»الطبیعیة«ةوالبرلمانی

.أعراضهاالسیاسي احد میعتبر اإلسالاكل التي شج الملفهي ال تعا.الأمسلبي 

في العملیة السیاسیةاإلسالمیةالقوى السیاسیةإشراكحد إلىكبرألكشبحقد نجاألردنأنویبدو 
.نفسه حلقة القمع والعصیانالفعالة. وتجنب ، في الوقتواالنتخابیة

الكیفیة إدراكطریق فقط عنواهرظاله مكن التعامل مع هذیومع ذلك ، وفي نهایة المطاف. فانه
عن طریق - باعتبارهم یقدمون بدیال اكتر قبوال واإلسالمیینإلىنالسكان المحلیو فیهاالتي ینظر

استغاللیا عن الدیمقراطیة و توفر ا تعبیراهمن كونواكترال و قبأكثرربما یمارسون سیاسة-علفال
العدالة.

ظ على قیم االحفو ،  ألحیاءواقرى خالیة من الفساد للأساسیةتخدمایسي تقدیمئر لى بشكوهذا یعن
الناتجة عن جه الصعابتواولكنهابسیطة لدرجة كافیة. ودهیكلیة للتنمیة قد تبضمنلمجتمعات واهتماما
.الداخلي والخارجيواالقتصادیة المعقدة على الصعیدینالسیاسیةالظروف

لیست مشكلة عربیة“األصولیة”

اإلسالمفحسب. وربما كان كلة عربیةشلیست م“األصولیة”أن أوضحأنأریدفإننيبالطبع 
افیة. ثقادیة والصاالقتر العولمةصمستقبل فوضوي في عنمرق اوسطیة للخوف شالصورة الالسیاسي
األخرىتواجه هي“قدمات”األكثرربیة غالكن الدولل. و األساسیةالمبادئإلىةالعودعلىباإلصرار
.مماثلةإشكالیةتوجهات 
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للماضي األساسیةئالمبادإغراءات رب كذلك بما یفترض انه غالرت الحركات السیاسیة فيثلقد تأ
“كلوفیس”باداشهال لمسنا استثالملعلى سبیاآلونة األخیرة. وفي ةالمعاصر سبق المرحلةذي المجید ال

التي تتصف في أحسن األحوال بالرهبةة الحركات السیاسیةئلتعبیركاأمفي“جیفرسون”في فرنسا وب 
واضحا مفعمانموذجا األخرى، هيمرب ال تقدغالالسیاسیة فيبالتالي فان التوجهاتو . األجنبيمن 

.المجال، في هذاباألمل

. »راطیةالدیمقنحو ل التحو «وم أیضا بمفهقة الها علالمنطقة السیاسیة الجاریة فياإلصالحات
»الدیمقراطیة«بالتحدید انووهاألقلعلى .بهي فیكتأوة،یر ثكأحیانالغرب في لهوجیر ذيم الهالمب

مو ی«ابع الولع ب طةیر ثكنحیاأفي هذا یأخذو . ةحر وصحافةةانتخابات حر أساسي كل شتعنى ب
أیةوثبدون حدأو اع االقتر ق نادیصفي يتالعب جدأيبدون االنتخاباتأجریتفإذا»االنتخابات

.بوجود الدیمقراطیةفعندها یمكن االدعاء،وم االنتخابأخرى یاكل شم

التي ال التالعبتالل احتماهیتجاهذا النمط من التفكیرناالنتخابیة. فاوحتى باستخدام التعبیرات
بعضإلىها وصولإمكانیة الحد من و صحافة،الإلىولالوصمن ةضالمعار عنمیر كو تز لحد اإلىترقى

حینشالرسمیة لدعم المر األموالواستخدام،المناطق
اكل شمكطبع. هنالوبا.اإلعالمفي وسائل األجنبیینقافي ثوالدور النفوذ الماليعنناهیك ،الحالیین

.باالنتخاباتالمرتبطة تلكىاكبر تتعد

تحیید التطرف و تعزیز الدیمقراطیة

ة ؟طقفي المنةیراطالدیمقوىالقتعزیزو رف طلمساعدة في تحیید التلإذن به میمكننا القیاما الذي 

ةالعملیتطیعستالتيالسبل إلىیوم االنتخاب. فياعاالقتر معاییرما هو ابعد منإلىر ظننأنعلینا 
ةبدولضىر نأنیمكننا . الةاطیر الدیمقةیاسیسالةنحو الثقافالعام طورالتشجیعتلهامن خالة السیاسی

» دیمقراطیة«القانون. ألن من شأن ذلك إیجاد كمحبأو ع،الواقسواء أكان ذلك بحكم األمر حزب الواحدال
.أساساةغیر مستقر 

یق التعلیم طر یة عنر شارد البو في المالحاجة إلى االستثمار ىلاشدد عأنأود،ددصالهذا ي فو
والتدریب المهني

االستثمار. األهمیةننفسه موبالقدركن،ي المجتمع. ولظیمات فللتنوالتقنیةعدات المالیة لمساادیم قوت
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ة،وتنظیمات المرأاإلنسان وق قمدنیة وحالبالحقوق تي تعنىلة في المجموعات اصالمدني خاالمجتمعفي
..المستقلةوالصحافة

.الخ

ى بعیدة المدیجیةإستراتنتیجة سیكونإفریقیالماشو األوسطشرقالالدیمقراطیة فيةقافثالیرتطو إن
رئ، وحتى الجزااألردنوولبنانل المغرب ومصرثالمستقلة. ودول مى الدیمقراطیةو القيلالستثمار ف

.یة فیهاطیة دیمقراسسیاثقافةیرو لتطاألقویاءحین شالمر منتعتبر

ةر فتيفةنحو الدیمقراطیولتحلعملیة اإلىةبسایجابیة بالنراتؤشمكان هناإذن،القول نيیمكن
رشعإلىالخمس 

ألمل. فهل اةعلشمتقدأن هایمكنةحضواةكبیر ات هناك انجاز . ولیساألوسطرق شالفيلةسنوات المقب
ت؟احار اقتمن


