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عملیة تحیین ألنموذج من الرقابة االجتماعیة:النظام السلطوي

الدولة االستبدادیة لیست آلة كاملة

قات ا نص المحاضرة التي ألقاھا األمیر موالي ھشام في مارس الماضي بمجلس العالذھ
بمونتلایر والتي یحاول فیھا تشریح النظام السلطوي في عالمنا وعوائق نھوض قوى الدولیة

التغییر

بقلم األمیر موالي ھشام بن عبد هللا العلوي

لمجموعة من الرجات المتتالیة لو )1991-1990(حرب الخلیج األولى ذتعرضت البلدان العربیة بالشرق األوسط من
لك، ورغم التحدیات السیاسیة ذومع .أسس العدید من األنظمة الحاكمةناطق أخرى لترتب عنھا خلخلةعت في مكانت وق

ما یقارب العشرین سنة، فإنھا ذواالقتصادیة واألیدیولوجیة الضخمة التي واجھتھا األنظمة الحاكمة ببلدان الشرق األوسط من
قة لم تفلح ال الحرب العالمیة الثانیة وال عملیات االستقالل في القضاء تمكنت من المحافظة على بقائھا معتمدة بنیات سیاسیة عتی

كما أن القوى الممكنة التي من المفروض أن تضطلع بالتغییر الذي طالما داعب مخیلة الجمیع لم تفلح في إقامة .علیھا
شك فقدان كل مصداقیة لھا، تسعى إلى معارضة بناءة فاعلة، مما جعل تلك األنظمة الحاكمة التي كانت تبدو كما لو أنھا على و

.تلمیع صورتھا موھمة أنھا بصدد فتح صفحات جدیدة من تاریخھا، وفي الوقت نفسھ ظلت متشبثة بالسلطة

-، وعن حرب الخلیج األولى (ینایر1989و لنتذكر ھنا شعور التفاؤل العارم الذي تولد عن انھیار جدار برلین في نونبر
صدام حسین من الكویت، مما جعل الجمیع یؤمن بإمكانیة ظھور نظام عالمي جدید، یتم فیھ )، حیث تم طرد1991مارس 

لك فلسطین، القرارات الصادرة عن األمم المتحدة، ذاحترام قواعد القانون الدولي، وتطبق فیھ في كل مكان من العالم، بما في 
وحقوق اإلنسان واحدة موحدة في ح معاییر الدیمقراطیة، وتصبلم العربي ریاح الدیمقراطیةاوفي سیاقھ أیضا ستھب على الع

.العالم كلھ، وتشجع األنظمة االستبدادیة على دمقرطة نفسھا بعیدا عن أي إكراه

(بما فیھا عملیات الخوصصة وتقلیص المساعدات التي »التقویم الھیكلي«وفي المستوى االقتصادي، ستؤدي عملیات
تجاریة للتبادل الحر، واإلغراءات المقدمة من أجل تشجیع االستثمار والمبادرة الحرة، إلى بروز تقدمھا الدولة)، واالتفاقیات ال

ه القوى االقتصادیة واالجتماعیة یدا بید مع قوى وطنیة ودولیة أخرى على الدفع بالمنطقة ذوستعمل ھ.طبقات متوسطة جدیدة
بأمریكا الالتینیة وأوروبا الجنوبیة في بلدان مثل اسبانیا وعلى غرار ما وقع.على طریق الدمقرطة والتنمیة االقتصادیة

ھكذا سیغدو .والیونان وایطالیا، ستضطلع مجموعة من النخب المبادرة الخالقة بدور مولدي التحوالت السیاسیة ومحركیھا
.بإمكان الشرق األوسط أن ینخرط في معمعان ما كان ینظر إلیھ حینھا كحركة تقدم كوني عالمي
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ا الزخم من األماني والتطلعات في مختلف المجاالت (السیاسیة ذعقدین من الزمن، یمكن القول إن حصیلة ھوبعد
ثالثةمنطقتناتتوزعفعلى المستوى السیاسي، .واالقتصادیة واإلیدیولوجیة والعالقات الدولیة) تخلف في النفس الحسرة واألسى

الجزائر،(الھجینةواألنظمةشكلیا؛ولوللتعددیةوجودالحیث،.)الخریة،سولیبیا،(المغلقةاألنظمة: األنظمةمنأنواع
المفتوحةاألنظمةوأخیراالتعددیة؛أشكالبعضمعاالستبداديالنظامیتعایشحیث) الیمنالسودان،المغرب،األردن،مصر،
.السلطةاوللتدحقیقیانظاماعرفتالتيبموریتانیاالسائدوھووحیدنظامحالیاویمثلھا

عناصربلداننامنتجعللمولكنھاالنمو،تنشیطمنالجدیدةاللیبرالیةالسیاساتتمكنتاالقتصادي،المستوىعلىو
. المنطقةكیانتنخرالتياالجتماعيالظلموضروبالبؤسمنتخففلمبالتأكیدوھيالعالمي،االقتصادفيفعالةدینامیة
الصاروخياالرتفاعإلىفقطمردهذلكولكنالعمالت،باحتیاطيملیئةأصبحتللبترولتجةالمنالبلدانخزائنأنصحیح
ھذهبعضفإنالسیادة،صنادیققبیلمنالوسائلبعضوبفضل.ھیكليوتجدیدتطویرأيبتاتایعكسوالالبترول،ألسعار
تنویعمنیمكنھامماما،أزمةتشھدالتيالصناعیةنالبلدامنأجزاءاقتناءطریقعنالمالیةقوتھاستعراضیستطیعالبلدان

للبنیاتناجحتحولعلىعالمةولیسالشمال،بلدانتعرفھااختالالتنتیجةسوىلیسأیضاذلكولكن. مداخیلھامصادر
المرتفعةالنسبةعنأساساناجمةخطیرةمشاكلتواجھزالتمافإنھااألخرى،الكبرىالعربیةالبلدانأما.بمنطقتنااالقتصادیة

البلدوضعیةمنالتخلصفيالسكانعددحیثمنالبلدانھذهأكبر،مصرتنجحولموالبؤس،الفقرفيالمتخبطالشبابمن
مداخیللتدفقتابعةتظلفإنھاالوسطى،الطبقاتیخصوفیما. للدخلاستراتیجيكمصدرالخارجیةالمساعداتمنالمتعیش
الجمھورياالستبداديالنظامیتمكنھكذا. استئصالھایتملمالتياالجتماعیةالمحسوبیةلعالقاتعمومالوجھوعلىالبترول
مدینینیظلوناألغنیاءاألعمالفرجال. التكیفعلىھائلةقدرةعنكاشفابقائھعلىالمحافظةمنسواءوجھعلىوالملكي

رجالأمابالدولة،عالقتھملھمتتیحھاشبكاتعبرالسوقفيالتأثیرىعلبقدرتھموأیضاعلیھا،یحصلونالتيبالعقودللدولة
المتحجرةوالقواعدالوزاریةللتوجیھاتخاضعینیظلواأنعلیھمفإنالمتجولون،الباعةوحتىبلالمتوسطوناألعمال
تجاوزتھيإنلعقوباتاألقٌسىوتتعرضالدولة،لمؤسساتمرتھنةتظلوالفكریةالحرةالمھنوحتى. الرشوةوقانون
.المرسومةالحدود

رجالمنواسعةاجتماعیةفئاتعلىیصدقوقدمرنامصطلحایظل»الوسطىالفئات«مصطلحأنمراءوال
وطنیا؛أومحلیابارزحضورلھاأسرمنینحدروبعضھم. والموظفینوالفنانینوالتجاروالممرضینوالمدرسیناألعمال
الكفافطورلیتجاوزالنسبياالجتماعياالرتقاءمنتمكنمنأولعائلتھمأفرادبینمنھمأشخاصایضماآلخروبعضھم
بعضتمكنوقد. أزمةأولعندالفقرحالإلىجدیدمنالعودةمنیسلملنھؤالءبینمنوالكثیروناألمیة،منویتخلص
فيالضخمةاستثماراتھمبفضلالجدیدة،البورجوازیةفئةإلىمنتمینلیصبحواطریقھمشقمنالجیشفيالسامینالضباط

قطاعاالثرواتلمراكمةمناصبھماستغلواالذینوالبیروقراطیینالسامینالموظفینجانبإلىیشكلونوھم. الوطنياالقتصاد
.تغییركلوجھفيتقفالتي»الوسطىالفئات«من

عائالتھمإلىیقدمونالذینبالخارجاألعمالورجالالمھنیینفئة: فئتینتضم»معولمة«وسطىفئةأیضاوتوجد
اآلفاقأنتجداجتماعیةوفئاتأخرى؛بسیطةتجارةممارسةأودكانباقتناءسوىلھاتسمحالمساعداتبالمغربظلتالتي

یظلالخارجھذاأنرغملخارج،افيھناككامنااالقتصادیةوضعیتھاتغییرفيالوحیدأملھافیصبحداخلیا،أمامھامسدودة
.المنالبعید

فيالمتمثلدورھاعنتدریجیاتتخلىأصبحتفالدولةالخلل،نفسعلىعالمةھماالھجرةمنالنوعینھذینأنویبقى
الفرديمصیرهبینارتباطاثمةأنالشعورالفردفقداننبع ھنامنواالجتماعیة،الحمایةوتأمینالشغلمناصبتوفیر

.الجمیعیتقاسمھماومشروع

تعیشحیثالبلدساكنةمنضئیلجزءسوىتشكلال»الوسطىالفئات«ھذهمختلففإنسبق،ماعلىعالوة
االقتصادیةاللیبرالیةإلىیدعونالذینأولئكوینتمي. یكادأوالعموميالتعلیمینعدموحیثالكفاف،عتبةعلىالساحقةاألغلبیة

متوسطینأعمالورجالحرةمھنوأصحابطلبةمنالحدودأقصىإلىالمتنافرة»الوسطىالفئات«ھذهلىإالدیمقراطیة
أقلیاتمخصوصة،جھویةفئاتاألقلیة،العرقیاتالنساء،(مھمشةاجتماعیةفئاتإلىومنتمینقانونورجالومحامین
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فيتعیشالتيتضررااألكثرللفئاتوالمادیةالمباشرةالبوالمطھؤالءمطالببینالتوفیقإلىالسبیلكیفولكن). لغویة
والقرى؟المدن

ھذهحولیختلفونولكنھم،»الدیمقراطیة«بالمطالبةعلىاإلیدیولوجيالمستوىفيالفئاتھذهكلكلمةتتفق
والسیاسیةاالقتصادیةاللیبرالیةذتھااتخالتياألشكالتسمحلمالتسعینیاتبدایةومنذ. المناطقباختالفتلكأوالمھمةالقضیة
برزتتیاراتھابمختلفاإلسالمیةأنذلكونتیجة.والشعبیةالوسطىالفئاتأوساطفيوالعلمانیةالتقدمیةاألفكاروتقدمبتنامي

ھوكماانیةبالعلموتؤمنالیسارإلىتاریخیاتنتميفئاتضمنحتىاالحتجاج،وأشكالالتغییرمتطلباتعنیعبرمنكأفضل
.الطلبةشأن

بنظامیتغنىاألولالفریقفإنالدمقرطة،إلىتدعوكبرىسمفونیةفيتلتقيواإلسالمیینالعلمانیینأصواتكانتوإذا
علىینبنيسیاسينظامأسسیمتدحالثانيالفریقبینمادولیا؛بھاالمعترفالسیاسیةوالمبادئالحقدولةعلىقائمسیاسي

بینماالقانون،بحدودالمنحدةالشعبیةاإلرادةعلىالسیادةتأسیسإلىاألولالفریقویسعى. القرآنیةالمبادئنممجموعة
بمصرالمسلمیناإلخوانموقففيالمرونةمننوعانلحظكناوإنالعقدي،النظامأساسعلىإقامتھاإلىالثانيالفریقیذھب

اإلیدیولوجیاتعمرأنلنتذكرولكنالشعب؛وسیادةالدیمقراطیةمسألةیخصمافيبالمغربوالتنمیةالعدالةحزبلدىأو
...طویلطویل

الغربضغطتحتبناتفضلمسنةعشرینأوعشرةخمسمنذمنطقتنافيالمطبقة»اإلصالحات«إنالقولمجمل
ذلكمنالعكسعلىبلوالعلمنة،بالتحدیثرورامالدیمقراطیةإلىاالقتصادیةاللیبرالیةمنحتماینطلقالذيالسبیلإلى

.المراحلتلكمختلفبینآليرابطأيانعدامعلىالملموسالدلیلقدمت

المعاصر على العدید من حملة اإلسالميالخاصة المفارقة ظاھریا التي یمارسھا التیار الجاذبیةتفسیر إلىكیف السبیل 
درتھ على الجمع بین موضوعتین وھما االعتزاز الثقافي والھویة الدینیة. وقد ظلت قإلىلك من جانب أول ذالشھادات؟ یرجع 

من الزمن تكتفي بوضع السلطة الثقافیة بین أیدي رجال دین محافظین یعتقد أنھم األقدر على األنظمة السیاسیة ردحا طویال
وتعامل بعض األنظمة العربیة 1967د ھزیمة . وبعد النكسات التي أصابت القومیة العربیة وخاصة بع»التحكم في المجتمع«

الدینیون النقمة المنصبة على األنظمة العربیة لینصبوا أنفسھم حماة وأخیرا غزو العراق وتفكیكھ، استغلإسرائیلالكبرى مع 
فر على تراث اللغة العربیة تتوما حق وبالغ الخطورة. وال مراء أنإیدیولوجيوروادا للثقافة العربیة، مما نجم عنھ خلیط 

غیر أن العرب المتعلمین ومتعددي اللغات أصبحوا الیوم أمام قلة الترجمات الجیدة؛االنتاجات الغنیة والمتنوعةضخم من 
یلتقطون فإنھمینجزون جزءا ھاما من أعمالھم بالفرنسیة أو االنجلیزیة، لیصبحوا علمانیین بتعاملھم بھاتین اللغتین. أما الشباب، 

من ھذا وذاك. خلیطتقاطھ من زخم الثقافات العالمیة، لیخلقوا في الشارع وعلى شبكة االنترنیت لغة عامیة ھيما یمكنھم ال
یمارس المتحمسون الدینیون ضغوطا كبرى وھم عندما یحملون من موقع یوتوب یصبحون علمانیین. وبالموازاة مع ذلك، 

وضعیة اللغة العربیة في العالم، فھي تعمق الھوة إضعافإلىغوط تؤدي اللغة العربیة. والمفارقة أن ھذه الض»تدنیس«لمحاربة 
والثقافات المتوقدة حیاة في الغرب والشرق، مما یرسخ الشعور بوجود ضعف نسبي للمعرفة العربیة. والحال بین الثقافة العربیة 

مستثمرین ما تزخر بھ اللغة العربیة »مدنسة«أن یستعمل علماؤنا ومثقفونا وفنانونا بل وعامتنا أشكاالإلىأننا في أمس الحاجة 
من غنى وثراء.

تھ الخاصة من موقعھ جاذبیاإلسالمفي المستوى الدیني أیضا. فمن جانب أول، یكتسب إضعافھذه الھجنة عامل وتعد 
لیسار. وھي دیانة من الیمین وادیانة سماویة تقدم رؤیة موجھة نحو الخالص، وتتضمن عناصر من إیدیولوجیات علمانیةكآخر

غیر فردانیة، ترفض النزعة االستھالكیة وتمتد عمیقا في حیاة الجماعة. ولكنھا في المستوى االجتماعي، قد تكون حسب التأویل 
إلىتكون موجھة بالنظام والتقالید، رغم أنھ من المفروض أنومتشبثةحد التشدد، إلىالذي یعطى لھا محافظة جدا، تراتبیة 

وثقافة معینة (وخاصة العربیة) على غیره من اإلسالمبین لالرتباطاألولویة إلعطاءعا لذلك، فان أیة محاولة الجمیع. وتب
وباإلمكاننحو الكونیة. االتجاهنوع من الثقافة المغلقة الضیقة، مما یمنعھ من إلىاإلسالمتحویل إلى، قد تفضي االرتباطات

.»األتراك«أو العلماء على »الفرس«على »القاعدة«ي تھجمات استشفاف بعض عالمات ھذا التوجھ الضیق ف

المحررصورةفينفسھاتقدموفیھاأسطوریة،شبھكبرىقومیةقصصعلىشرعیتھاتقیماألنظمةمنالكثیرإن
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قصصغالباھيالقصصوھذه. والدینالملةحاميصورةفيأیضاوأحیاناالخارجیة،الھیمنةمواجھةفياألمةوحامي
والمحافظةالوطنياالستقاللعلىالحصولفيبطوليبدورفعالاضطلعتالحاكمةواألسراألحزابمنفالعدیدحقیقیة،

تماھیاخلقتباستمرار،لھاتروجالتياإلعالموسائلفيلھاكبیراصدىتجدالتي»الموحدة«األساطیرھذهأنبید.علیھ
علىوالتشجیعالشقاقدرءإلىیسعونالذینالمثقفینبعضمنقويبدعمغالباوذلكع،تملمجواالحاكمالنظامبینزائفا

.االنصیاع

والشیعةوالجزائر،بالمغربوالبربربمصر،كاألقباطالكبرى،القصصتلكفيغائباعنصرادائماثمةأنوالمالحظ
أنكماالتجانس،إلىالنزوعھذارفضعنتعبیراالسطحتحتراسبةاالجتماعیةالتوتراتوتظل. أخرىببلدانواألكراد

االستبدادیةأشكالوبعض. حقیقيسیاسيانفتاحعنالحدیثردلمجفرائصھموترتعدشعوبھم،منبالخوفیشعرونالقادة
الشعبوالنخبالحكوماتتحتقراألبویةالمظاھرھذهتحتولكنالشعب،تقدیسحدیذھبوبعضھاشعبویا،طابعاتتخذ

.األمةبھاتنعمالتيوالمكتسباتباالستقالللھامدینأنھبذریعة

الدولةعلىوأصبح. العقولعلىالسحریةقدرتھاالموحدةاإلیدیولوجیاتھذهفقدتاألخیرة،العشرالسنواتوفي
تكمیمإلىسبیلوالاالحتجاج،إلىتدعوهخاصةأسبابلھوكلالجدیدة،موعاتلمجامنھائالكماتواجھأناالستبدادیة

لھملیسالمناضلونفالعمالالخاصة،رؤیتھفلكل. موعاتلمجاھذهبینالثقةتنعدمنفسھ،اآلنوفي. ذممھاشراءأوأفواھھا
نوالمحلیالمصانعوأرباب. بطبعھمنوالمحافظالفقراءالفالحینمثلالذي یحملھالمستعجلةاآلنیةالتغییراتعنالتصورنفس

ھذهكلإلىأخیراوینضاف. دولیةمالیةبمنظماتالمرتبطةواألطراألعمالرجالمشاریعمنیطرحھمامعتفقونیالقد
وقد. أنفسھماإلسالمیینبعضأوساطفيأیضانصادفھشعوروھواالستئصالیة،اإلسالمیةمنالخوفوالتنافراتالقطائع
حقھاعنوحیدكمدافعنفسھاتطرحتعدلمفالدولة. لصالحھااالنقساماتهھذتوجیھعلىالقدرةاالستبدادیةاألنظمةاكتسبت
»المعتدلین«للمعارضینكحامنفسھاتقدمأصبحتباألحرىإنھابلمؤھلة،غیرشعوبعلىسلطتھاممارسةفياألوحد

الحكومةعمدتلقد. مصرفيوقعبماالتناقضاتلھذهالتمثیلویمكن،»المتطرفین«مناألعداءإخوتھممواجھةفي
وسلبتالناصر،عبدجمالأقرهالذيالزراعياإلصالحعنالتراجعإلىالجدیداللیبراليبرنامجھاإطارفيالمصریة
ھذایطبقأنالمفروضمنوكان. الكبارللمالكینوأرجعتھاصغار،فالحوناألصلفيوھمالحالیین،مالكھامناألراضي
كيالشرطةلرجالالرشوةقدمواالمالكینولكناالنتقالیة،الوضعیةمعالتكیفمنالفالحینمكینلتتدریجیا،اإلصالح
غیراالحتجاجیة،حركتھمفيسیساندونھماإلسالمیینأنیعتقدوكانالطرد،عملیاتضدالفالحونوتحرك. حاالیطردوھم

راقبإتموھكذاشیوعي،توجھذوالناصرياإلصالحأننھموإلیمامبارك،حسنيلسیاسةمنھمدعماالحیاد،فضلواھؤالءأن
.المھدفيحقیقیةاحتجاجیةحركةانطالقفياألمل

الحاجةتعدلمإذأكبر،تكتیكیةبمرونةالحاكمةلألنظمةیسمح»والمتطرفینالمعتدلینبینالمواجھة«سیناریوإن
أنالحاكمللحزبویمكنالمعارضة،لألحزابأكبربمشاركةالقبولیمكنكماالنھار،واضحةفياالنتخاباتلتزییفقائمة
فياألمرعلیھكانكماالمائةفي90عوضالمائةفي60فقطبلاألصواتمنالمائةفي70علىسوىیحصلبأالیسمح

منأضعفوطالضغغدتحیثالمكتوبة،وخاصةالصحافة،فياألصواتبعضترتفعأنباإلمكانوأصبح. السابق
والالسجون،فيالناسمنالغفیرةباألعدادللزجقائمةالحاجةتعدولم. علیھكانتكماظلتالحمراءالخطوطولكنالماضي،
تخلقفھيالمتاحة،الوسائلكلاستعمالفيتترددالدولةتعدولم. الحالبطبیعةالمتطرفینباستثناءطویلة،لمدداعتقالھم
للنظاموبعقلنةمحكمة،إخراجبعملیةاألمریتعلق. المزعومالمدنيومجتمعھاالحكومیة،غیرمنظماتھاوإعالمھا،وسائل

سبیلعلىنسمیھابأنلنایسمحممابملحقاتھا،تزینتولكنھاالدیمقراطیة،بفعلإذنالحاكمةاألنظمةتتغیرلم. السیاسي
.2.0.االستبداديالنظامالسخریة

إلىعودیالعالمیةالسیاسةفيلمنطقتناالكبیرفاالنخراط،التطوراتھذهفيالجیوسیاسیةالعواملمنالعدیداثرتوقد
التزویدحول1945سنةسعودبنالعزیزعبدالسعوديوالملكروزفلتفرانكلیناألمریكيالرئیسبینوقعالذياالتفاق

أیضاوحصلإسرائیل،دولةجانبإلىفلسطینیةدولةإنشاءلىعینصبحلواألردنمصرمنكلقبولتموبعدھا.بالبترول
ىننسوال،1991سنةللكویتالسیادةإلرجاعسوریةومنھامختلفةعربیةوبلداناألمریكیةالمتحدةالوالیاتبینالتحالف

. اقتصادیاتھاعلىالجدیدةرالیةاللیبالوصفاتوتطبیقالسیاسیةحیاتھالتحریرالعربیةالدولتلقتھاالتيالتشجیعضروبأخیرا
األولویةتعدفلممنطقتنا،معالموقعاالتفاقفيالنظرتعیدأناألمریكیةالمتحدةالوالیاتاختارت،2001سنةمنابتداءولكن
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الحاكمةةالعربیاألنظمةمنالعدیداستشعرتالبدءوفي. الحاجةعندبالقوةوإنالدیمقراطیةإلقامةولكنلالستقرار،تعطى
سوىیكنلمالفیاضالحماسھذاأنإلىتفطنفقدالحیلة،علیھتنطللمالعربيالعامالرأيولكنالتغییر،ھذامنالخوف

ماوسرعان. غیرالوإسرائیلاألمریكیةالمتحدةالوالیاتمنكللمصلحةخدمةالتدخالتمنكامالبرنامجایخفيقناع
تتصنعأنیكفیھاإذمصیرھا،علىلتطمئنالغرب،عنالصادرةالمتناقضةالتصریحاتقراءةةكیفیالحاكمةاألنظمةتعلمت

معارضةفيتبالغوأال،»اإلرھابضدالحرب«فيقیدأوشرطدونتنخرطأنشرطواجھتھا،بھامزینةالدیمقراطیة
وفياألجنبي،الغزوضدأنھالشعوبھاجانبمنةمؤكدمزدوجة،لغةاألنظمةومارست. إسرائیلمصالحأواألمریكیةالھیمنة

كلوكبحالقانون،خارجتطفینلمخاالمتھمینوتعذیباإلسالمیین،اعتقالعلىواشنطنمساعدةعلىعملتالوقتنفس
.المنطقة»صیاغةإلعادة«األمریكیةلإلرادةمقاومة

التيالجھادیةوالنضالیةاألمریكیة،المتحدةالوالیاتقبلمنالمراقبةاألمنیةالدولةطریقعنالمعركةتدویلوأفضى
غراروعلى. والمبادرةالفعلعنالمیدانیینالفاعلینوابتعادقیمتھ،المحليالسیاسيالنشاطتبخیسإلى»القاعدة«تقودھا
تدفعالمادي،مستقبلھملضمانالخارجإلىالھجرةإلىالمواطنینوتضطرللدولةاالقتصادیةالسلطةأسستقوضالتيالعولمة
إلىالمرءیھاجروكماوخیالیة،عالمیةمعاركخوضإلىالمناضلین»اإلرھابضدالحرب«ولدتھاالتيالعالمیةالعقدة
جاؤواأناسبھاقامضخمةجھادعملیاتمنفكملیحارب،للعراقأیضایھاجرالدیار،فيیملمخاالیأسمنھرباللعملفرنسا

.المغربحالھوكماالنزاعات،منبمأمننسبیاظلتمناطقمنوغالباعید،بمن

الجزائر،دلكعلىمثالوخیر. والرادیكالیةاالنسحاب: السیاسةعناالبتعادمننوعینإلىاالجتماعيالحرمانیفضي
المسلحةاإلسالمیةالجماعةبعدھاوجاءتالدولة،إصالحإلىتسعىكانتالتيلإلنقاذاإلسالمیةالجبھةھناككانتالبدایةففي
فرعإلىتحولتالتيوالجھادللدعوةالسلفیةالجماعةوھورادیكالیةأكثرتیارأخیراوظھربھا،اإلطاحةإلىسعتالتي

وینسبونلالداخفيیتحركونخارجاالفراریمكنھمالالذینأنإذنیبدو. علیھا»ارتدت«التيالعربيالمغربببالدالقاعدة
أنللقاعدةیسمحماھووھذا. متوترةعالقاتالتنظیمبذلكعالقاتھمأنرغمالناسیصدقھمأنآملینعالميتنظیمإلىأنفسھم
بالقوة،إرھابیابكونھیتھمقدراضغیرغاضبمسلمكلوأیضایتقمصھا،أنكانأيبإمكانإذمكان،كلفيحاضرةتكون
.الحاراتكل»اإلرھابضدالحرب«تقتحمھكذا

وتعریضللقتلمستعدونخطیرونأشخاصالعالمفيیوجدأنھالمؤكدفمن. والواقعالدعایةبینالتمییزیجبوھنا
الرعبمنرھیباجواولدت»اإلرھابضدالحرب«ولكنإسالمیة،إیدیولوجیاتتحركھممنھموالبعضللقتل،أنفسھم
، إرھابیةعملیة 500وقعت 2006وحسب أوروبولن ففي سنة .معقولةغیرحدودابلغتةحقیقیوكوابیسمخاوفوخلقت

، وھي عملیة لم تنجح. وفي تجربة حدیثة أجریت بالوالیات المتحدة األمریكیة، تمكنت إسالمیینإلىواحدة منھا أمكنت نسبتھا 
ست مرات من عشر باستعمال قنابل لمطارات من خداع الحراس المكلفین بأمن ا"ترنسبورتایسن سیكوریتي سیستم"شركة 

فلو كانت ھناك . 2001في ھذا البلد منذ إرھابیةزائفة، وبنسبة ثالثة على أربعة في لوس أنجلس. ومع ذلك، لم تقع أیة عملیة 
الفعل، لكان أمرھا انكشف.إلىخالیا جھادیة نائمة تتحین الفرصة لتنتقل 

ھواألجنبيالغزوفإنالمعارك،مناطقفيأما. »بالتقسیط«اإلسالميھاباإلروجودیندرالمعاركمناطقخارجو
غیرف. تقلدھاجماعاتأوالقاعدةفروعبعضذلكفيبماالتنظیم،فيمسبوقةغیروأنماطاللمقاومةوتقنیاتأشكاالولدالذي
.فعلھعلىمصممحاريانتإیقافعنعاجزایظلالعالمقمعوكلالجیوشوكلالعالمأموالكلأنخاف

بنجاعة،محاربتھایمكنھماابراتلمخواالشرطةولكنالمعارك،منطقةخارجحقیقیةتھدیداتوجودإنكاریمكنھأحدال
تسییسالاإلرھاب،تجریمنحوالجھودتتجھأنیجبباختصار،المھمة،بھذهاالضطالععلىقدرتھمابالملموسبیناإنھمابل
».الجھاد«

ومفكريالمؤسساتأموالتتدفقھكذابالغرب،عالقتنامنیتجزأالجزءاأصبحتاإلرھابصناعةفإنذلك،ومع
تضخیمعلىویساعدالمنطقةإلىینتميمنلكلالضخمةاإلعالمیةوالتغطیةالسیاسيبالدعممصحوبةاالستراتیجیین،الغرب
التيوالضبطالتحكمآلیاتتكاثرمعبموازاةالخوفتفاقموإنألمن،ایتحققلمذلك،ومع».اإلرھابضدالحرب«فزاعة

تسوغسابقاكانتالتيالقومیةالتبریراتلیعوضمدروسةبطریقةاإلرھابمنالخوفوحل. الحاكمةاألنظمةعمرفيتزید
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.الدمقرطةتأجیل

أنقبلدیارنافيمزدراةولكنھا.وعودھاأخلفتألنھااألخرى،العالممناطقفيبأزمةتمرالدیمقراطیةأنصحیح
الكریھالمرادف»الدیمقراطیة«أصبحتالعربي،العامالرأينظرففيبالمصداقیة،تحظىالنفسھاالكلمةإنبلتوجد،
المنظماتإنبل. عمومااألجنبيوالتدخلاالستباقیة،الضرباتإلىالداعيالجددالمحافظینوبرنامجالقمعیة،األنظمةلنفاق
المحلي،بالواقعالصلةیفقدجعلھمماالتجاري،الطابعتوجھھعلىغلبفبعضھاالمصداقیة،فقدتأیضاھيالحكومیةغیر
عنالبحثمحلھلیحلالنضالغابھكذاالمالیة،المساعداتلھمیقدمالذيبالغربورؤیتھممستقبلھمرھنواأطرهأنكما

.والمناصبالمواقع

الذي أوفد مبعوثین لھ خالل "مركز كارتر"الحاالت التي تنجز فیھا ھذه المنظمات عمال جیدا كما ھو شأن وحتى في 
بفلسطین، فان المجتمع الدولي ال یولي أیة أھمیة للتقاریر أو التحالیل التي تقدمھا، بل انھ فرض عقوباتھ2006انتخابات ینایر 

حیث یعیش ملیون ونتیجة لتلك العقوبات نشھد اآلن مأساة حقیقیة، ؛ى حركة حماسألن الناخبین اختاروا باألغلبیة التصویت عل
ونصف فلسطیني تحت الحصار ویعانون من الجوع في قطاع غزة.

مناضلینمنبالتغییرتاریخیاتأتيالتيالفاعلةفاألطرافواھیا،أمالبمنطقتناالدیمقراطیةإحاللفياألملأصبح
ومثقفینصحفیینومنلغویةأوجھویةأقلیاتمنالجددالفاعلونأما. قوةوالحوللھمیعدلمبةوطلوسیاسییننقابیین

.وعقودعقودمنذمتجذرةاستبدادیةسیاسةربقةمنللتحررصفوفھمرصفيصعوبةیجدونفإنھممستقلین،

مصرفي. المتكاثرةالجانبیةوماتالمقاخضمفيالوجودإلىستبرزالتيالتغییربأدواتالتنبؤبإمكانناولیس
یناضلوالجزائر،المغربوفي. المستقلالقضاءتماسكعلىلإلبقاءشجاعةمقاومةوالمحامینالقضاةبعضیبديوباكستان،
الدینیینالمفكرینمنمجموعةیبتدعاإلسالمي،العالممنمكانكلوفي. التعبیرحریةأجلمنالصحفیینمنمجموعة

.والتحدیثوالدیمقراطیةاإلسالمبینیدةجدروابط

یمكنالكاملةآلةلیستأنھابیدمجراه،وتحویلالتغییربامتصاصخبیرةماھرةاالستبدادیةالدولةأناألكیدمن
فيبدوال. السیاسيالفعللممارسةحقیقیةمساحاتأیضاتشكلالمناورة،أجلمنأبدعتھاالتيالفضاءاتفكل. اختراقھا

فيوقعتالعالمفيالدیمقراطياالنتقالتجارباغلبأنذلكمناص،الآتیةالمفاجأةوإنالمنافذ،بعضتوجدأنالنھایة
.»ھجینة«استبدادیةبلدان

الھدففيالروحوننفخالتقدمي،الخطابعلى»األھليالطابعنضفي«أنعلیناالتغییر،فيالمساھمةأجلومن
اآلنوفيالمباشرة،الناسحاجاتإلىتتجھرؤیةنقدمأنعلیناعلیھما،یقتصرالولكنھواإلسالم،األمةیشمللذياالمشترك

.والسالمللدیمقراطیةأوسعمشاریعفيینخرطونتجعلھمنفسھ

تثبیتتریدحقاكانتإنالبلدانھذهولكنمساعدات،مناألمریكیةالمتحدةوالوالیاتأوروبالناتقدمھبماسنرحب
ما»الدیمقراطیة«خطابمنجدوىفال. المحلیةلالنشغاالتوفعالیةبجدیةباالستجابةتبدأأنفعلیھادیارنا،فيالدیمقراطیة

.المحلیةالتقدمیةالحركاتمعللتعاوناألولویةیعطلموماالكبرى،الجیوسیاسیةاألھدافضغطمنیتحررلم

التقدمیونیتحركأنیجبإذنھنا.ومسعاھممطمحھمذاكالرحبة،اآلفاقأمامھمتنفتحأنإلىحاجةفيالناسإن
ھذالوصفسنستعملھاالتياللغةحینھایھموالومضمونا،شكالدیمقراطيسیاسينظامسیقامالطریقةوبھذه. ویبادروا

.النظام


