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"في العالم العربياإلصالحمسالك األزمة و سبل "في مقال لألمیر موالي ھشام حول 

كانت أكثر من األحزاب اإلسالمیینشجاعة محمد السادس في مواجھة 
العلمانیة

في العالم اإلصالحا الشھر عن ذھ"لموند دیبلوماتیك"في آخر مقال لھ نشر بھشام موالي األمیر یتحدث
سیاسي منغلق حد التطرف أو إسالمفي مواجھة كذریعةتصوره لمعضلة الدیمقراطیة كقیمة أو العربي ویقدم

ي نخصصھ لحدث حضور األمیر لالحتفاالت الذھبیة ذالملف الاذمعتدل قابل لالندماج، ونغتنم فرصة ھ
الل في ا المقال مترجما حتى یقترب القارئ من أفكار حفید أب اإلستتقذلعودة محمد الخامس لننشر ھ

المغرب.

طرق األوسشت الجاجئة، رفیة مقووسیاسیة جیدة العراق ساكن تیاراتحتالل الوالیات المتحواغزوكحر
دینامیة العربي،الم العيت فانطلق. ومن ضمنھا دینامیة الدمقرطة واإلصالح التيأخرىطقامنھ إلىتاوزجوت

جودھا في ویقھا عبرقتحىة تسعى إلكنتیجا ضیألھا، وخدلتئیسيب ربا كسیة تلوح بھكیاإلدارة األمرحتبأص
.المنطقة

ىن نطمئن إلأالصعبأنھ من ىیبق.رة بلبناناألخیت العراقیة واألحداثبااخإلى االنتخرتأل الملتعلیھذا ادستنی
ما تخلفھ من آثارالسیاسة األمریكیة بدع أن ،لسطحى اعلو بدییدا مماتعقأكثریة ققیالحمیة فالدینا؛اھرمظلاھذه 

أن ننعت أحدھما ب ى جانب سبیلین آخرین، یمكنلح الثالثة الممكنة، إصالأحد سبل اإلتناقضة كل التناقض تشكلم
.»المحلي التقدمي«بواآلخر» إلسالميا«

.وآفاق خیارات اإلصالح المختلفة ھاتھصائصخاآلن في لننظر

عدیدة األمریكي. فالحرب في العراق ھي نتیجة سنواتوع ھا المشرجھل األسس النظریة التي ینبني علییال أحد
األساس من الجدد. وتستقي ھذه المقاربة مبادئھارة من المحافظینییة مكثفة تقودھا مجموعة صغسفكریة وسیالعملیة

یس وفؤاد لوبرناردافید فروم ووریتشارد بیرلووخطابات مفكرین من قبیل نورمان بودوریتزمؤلفات ومقاالت
رددون یشارانسكي. وھم ناتانيوالمنشق السوفیاتي السابق ورجل السیاسة اإلسرائیلأجمي وعالم السیاسة الجدید

المجتمعات العربیة اط دائمة، مردھا إلى نقائصطالعربي یعیش في وضعیة انحجمیعا نفس الالزمة ومفادھا أن العالم
ریكا مأاإلسالمي، وتولد ھذه العیوب عنفا إرھابیا ال ینفك یتفاقم، مھدداي أوالعرب» العقل«ثقافیا ونفسیا ودینیا، والى 

الدیمقراطیات ال تشن «ألن رورشالدواء الوحید لھذه الفي وجھ الدمقرطة، بوصفھاةكل عقبة كأداش، وھو یموالعال
ي أیة لحظة السالح قد یستعمل فالعنف اإلرھابي الذيبحشوإزاءھكذا، ». األخرىالدیمقراطیاتالحرب ضد

بسرعة إلى أن یصلح العالم العربي نفسھ بنفسھ. علیھا إذن أن تتحركالنووي، ال یمكن ألمریكا أن تنتظر
خلیص ھذه المنطقة من عیوبھا والدفع بھا تالرغبة فيفي العالم العربي اإلسالمي، تحدوھا» خیمسار التار«لتغیر

ق یرك وحدھا عن طرحعلیھا أن تتلم الذي ال ینازعھ أحد مكانتھ،. وبوصفھا زعیم العایةالدیمقراطقیعلى طر
.السالحأن ال مناص من والظاھر–ذلكالقوة، إذا دعت الضرورة إلى
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مشروع المحافظین الجدد

ي من القوة كفولسونیة الیمین، ویبدو أن لھا ما یة وجریئة، رؤیة أقرب إلىحإن رؤیة المحافظین الجدد صری
تبشیري وطوباوي. ویمتلك ینطلقون منھ ھو أیضاالذيلتجتذب الكثیرین. كما أن ھذا التصورماسكتالفكریة وال

لما هبعدمبرررر ال وظیفة بالغیة تتمثل في إعطاء مبینبني علیھ ھذا التصورالمجرد الذي» الدیمقراطیة«مفھوم 
بالنسبة إلى االتحاد» االشتراكیة«ا سابقا مفھوم ؤدیھیالتي كان تقوم بھ أمریكا من أفعال، تقریبا على غرار الوظیفة

عمیم فحسب، ولكن ستقدمھ لھذا البلد من خیرالحرب العراقیة مھمة لمابحییتي. وضمن ھذه المقاربة، ال تصفالسو
ذلك كبأسره. وھي ملاوفي العنطقةممرجعي جیوسیاسي في الفضیة إلى إنشاء إطارالمالدعائم أیضا ألنھا ستثبت

لجمیعمصلحة ابأوامر واشنطن، نظام یزعم أصحابھ أنھ فيواإلصالح، یأتمرلألمن سس نظام شامل جدید أعتض
.في جھالتھرادلسلعربي ااصة العالم اخو

فإنھا تمثل انتقاال نھائیا من ،المحافظین الجدد الكبیرع أیا كانت الطبیعة األولیة لحرب العراق ضمن مشرو
ییرغبلد واحتاللھ وتملموس یقوم على غزوع إلى مشرو»الدیمقراطیة«و»رالش«من قبیل المجردة الكبرى یمالمفاھ

.وسیاسیایا عھ عواقب وخیمة إنسانمیجرروأیضا الدلیل على وجود تصي مصیره. وھي تعط

ل،دولة عراقیة متحررة من االحتالنحویع سرل ق انتقایالمحافظ الجدید عن تقدیم الوعود بتحقالتیاركفلم ی
ج الوحید الذي سیمثل رالمخة ھي أن إقامة مثل ھذه الدولوعلمانیة، ودیموقراطیة، على اعتبارة، وموحد،ةقلومست

يفللدمقرطة جا قة، وفي الوقت نفسھ سیقدم نموذطأمریكا لتدخلھا في المنھا وفق األجندة التي وضعت»انجاح«
یھأراضیتكدس فوق،ھذا البلد إلى فضاء مأساويلإلى تحویق أدت حرب العرا،الشرق األوسط. ولكن عوض ذلك

فیھ وتدمرفیھ غرف التعذیب،العراقیین، وتنتشریین آالف القتلى من الجنود، وعشرات اآلالف من الضحایا المدن
لماء والكھرباء امدنیة تضمن التزود بیة إلى بنیات تحتویفتقر،ب المداخلقوقد تحولت إلى معزل مرالھا مدینة بكام

»معمال«أصبح مع مھدد بالحرب األھلیة، مجتھذه الحرب في خلق مجتمع مدمرت از. بعبارة أخرى، تسببغلوا
.والبریطانیةاالستخبارات ومنھا الوكالتان األمریكیة ة أجھزلصنع اإلرھاب الدولي، بشھادة أكبر

تبصرین في ھذا العالم یرون أن ھذا السیاسیین المین االة التأكید أن أغلب المالحظمغلي أنھ لیس من قبیل الیبدو
یمكن أن نتصوره في النھایة یو ه بأي سیناریرتبرذریعا، إن لم یكن جریمة. وال یمكن تداركھ أوال المآل یمثل فش

حم من ر،»في نھایة المطاف«،أن یظھرضیفترالمنطقة، سیناریوید محققا اإلصالح والدمقرطة على صع
.حالیا في المستقبل القریبلنا ظل الحقیقة الوحیدة التي تتراءى ف المتفاقم الذي یعندوامة ال

إن »، ولكننا أجرینا االنتخابات !یححص«قائلین: ت ح المحافظون الجدد یجیبون على ھذه التحلیالبأصرا مؤخ
ھكذا نجد القاسیة الصادرة في حقھم. م تنسف في نظرھم من األساس ھذه األحكا)كانون الثاني (ینایرھر نتخابات شا

من %80السلطة إلى ت أعاد«التي »المشاركة الشعبیة العظیمة«الجدد یحیل على ین منظري المحافظباركأحد 
الدرزي یم أیضا إلى التطورات الالحقة في لبنان، مستشھدا بالزعویشیر»الشعب العراقي ممثلة في الشیعة واألكراد

ب عشلیت اعقب االجتیاح األمریكي للعراق ... عندما رأق نطلھذا ایرغیمسلسل الت«أن: صرح ولید جنبالط الذي 
وینتھي ». یالد عالم عربي جدیدمعن نا خص .. كان ذلك إعالشع .. ثمانیة مالیین ییصوت، قبل ثالثة أسابق العرا

ة تشكل العراقیت بعد ذلك العدید من وسائل اإلعالم األمریكیة، مفادھا أن االنتخابااھإلى خالصة رددتذلك المنظر
. »، من أجل الدیمقراطیة، وعبرھافي تشبثھا بالدیمقراطیةقةصادیكا أمر«تدل على أن » محطة تاریخیة حاسمة«

. برمتھ.مذھب بوش «للعراق، ولكن أیضا مریكياألح قطعیا لیس فقط االجتیا» تبرر«ه أن االنتخابات نظروفي
»للسیاسة الخارجیة المحافظة الجدیدةین المقابل األم

عند المالحظة اآلتیة التي أدلى بھا رئیس ف قون في ھذه التصریحات الوقون یفوت المالحظین الذین ال یثل
العراق إال تحركاتھم من حرب ا لم أسمع أبدا الفكرة القائلة إن اللبنانیین استوحو»: «ستاري بیروت دایل«یرتحر
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بالجامعة نفي قول أحد األساتذة الذین یدرسوعلى ھؤالء المالحظین التمعننكما أ؛»على لسان ولید جنبالط
دیمقراطیتھم، وال یریدون ابتداع دیمقراطیة جدیدة. وھم ى الناس ھنا یریدون المحافظة عل«األمریكیة ببیروت: 

نموذجا یحتذى بھ في الممارسة ل ق ذلك بطریقة سلمیة. وال أظن أن الوضعیة بالعراق تمثقیإلى تحن یسعو
.»السلمیة

من حقوقھم الدیمقراطیة عقودا من الزمن، مین یف أن الذین ظلوا محروكدیدة عظنا في مناسبات لقد الح
. بید أن االنتخابات لیست شرطا دلیل على ذلك االنتخابات العراقیة، وخیرالمكتسب في التصویتھم یتشبثون بحق

یف أنكیان لندرك رروا ضضیا أومحتواھا ھمتالستحقاقاابھا لتي تمراوف رفالظالدیمقراطیة، إلقراركافیا 
.الدیمقراطيللتطوري االنتخابات تساھم في المسلسل الشمول

الوالیات المتحدة األمریكیة لم تكن ترید إجراء ن أیركولن یفوت ھؤالء المرتابین في التصریحات األمریكیة التذ
فازت بھا أحزاب وعدت االنتخاباتك ن تلأأرغمت على ذلك من قبل آیة هللا السیستاني، ونھاأوبالعراق، ت االنتخابا

في غیاب شبھ كلي للسنة. -یمة ب وخقربما ستكون لھ عواروھو أم–وأنھا أجریت ،األمریكیینناخبیھا بانسحاب
لھم یحقنسجلین (ال الذیممن الناخبین ال%58ت غبل»شاركة العظیمةمال«بة وحسب إحصائیات رسمیة فإن نس

إلقراراالنتخابات إذن نتیجة جھود مستمیتة من األمریكیین ذهھفي المناطق السنیة. لم تكن%2اوزجولم تت، ح)شالتر
لیست الحكومة ھي «المعلقین:یقول أحد . وكمابالعراقبقرب تحقق االستقراروال كانت طالئع تبشرةدیمقراطیال

ن أن السنة لن یعترفوا بشرعیة ظلاوأغلب». رعیة تلك الحكومةشستقرار، بل قبول أوسع الشرائح باالالتي تحقق
.مواقعھمى حسابھم لتثبیت عللھا الشیعةغانتخابات است

؟ي بعد االنتخاباتخمنعطف تاریدثھل ح

، وظھور میلیشیات دینیة، شرعیة السلطةریكومة غحوتسلم،ل تنامي التمردیوتأتي األحداث الالحقة من قب
ئلة إن االنتخابات شكلت منعطفا القااألصولیة اإلیرانیة، لتبین أن الفكرةمة شیعیة وطیدة الصلة بزعاوتزاید قوة

تعمل على ث األحداتلككما أن،الدیمقراطیة اللیبرالیة ال تصمد أمام الحجة والدلیلنحوقیتاریخیا حاسما في الطر
التأویل أنالعتقاد الساذجطورات أدت أیضا إلى التخفیف من غلواء ذلك االتة توسع السیاسة األمریكیة. وھذهقلعر

النة قد صدقھ الناس عفویا دون عناء. تدل على ذلكالجذظفرةمالذي قدمھ المحافظون الجدد لالنتخابات بنبرتھ ال
كن أبدا واقعیة .. تنا نسعى إلى تحقیقھا لم كالتيإن األھداف«ع المستوى: یصریحات اآلتیة لمسؤول أمریكي رفالت

».دایةالبمسلسل آخر.. تتالشى معھ ھذه الالواقعیة التي سادت فيب قلفيونحن نوجد اآلن

أنھا ال ج وحده، أوینس» تاریخیا«نتخابات حقا منعطفا االھم یتساءلون إن كانتو- وسیتذكر المرتابون أخیرا
لى أي حد أنھ سبق لنا أن سمعنا إ-دناه اعتالذي» االستعراض-االنتخابات «آخر تجل ضمن مسلسل تكون أنتعدو

م الحملة التي یقودھا ... رغوھم یرون نسبة المشاركة العالیةمریكیون بالدھشة والتأثراألالموظفون«أصیب 
سنة ذلكحدث%83حینھا كانت نسبة المشاركة عظیمة حقا ». ویتالتصاإلرھابیون لخلق االضطراب في عملیة

.في فیتنام1967
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وستي للمیثاق الذي عقدتھ الوالیات المتحدة لفاالشیعیة الدلیل على الطابعالألحزابتعطي القوة المتنامیة 
ران متعارضة ید ھذه الفئة إلى إتشین، إذ من البدیھي أن الروابط التيفظل الدین الشیعة المحارجااألمریكیة مع

ات الجاریة حول وضالمفاألمریكي. ونجد أن أمریكا تلقي بكل ثقلھا لتوجھوع شرللموالتطلعات الدیمقراطیة
وصل إلى التقوة لتفادي توقف تلك المفاوضات، كما أنھا تخشى أن یتممن الدستور، ذلك أنھا تسعى بكل ما أوتیت

ثر إثارة للجدل وصراع المواقف، وھما الفدرالیة والدور األكحل یتعارض ومصلحتھا فیما یخص مسألتین یعدان
ین فعلیا، والسنة القلقین على مصیرھم، المستقلرین سیاسیا، واألكراد. وال ننس أن الشیعة المسیطسالمباإلنوطمال

وي، وثانیا حول مكانة الشریعة الجھارضة جذریا، أوال حول الوحدة الوطنیة، أو الحكم الذاتيمتعكلھم یتبعون برامج
أفلح التیار . وقد»ةدورا مھما للدین في الدول«أن یمنح ا یبدو، أن على الدستورفیمیدكوطنیا، رغم أنھ من األ

ماح السنعم البریطانیون بھدوء نسبي عبرثل البصرة، حیثعیة مشیاألصولي في تثبیت وجوده محلیا في مناطق
انین لقویعة یقترحون إنشاء جھة تتمتع بالحكم الذاتي خاضعةالشح بعضصبولي متشدد. وأصنظام اجتماعي أبإقامة

أمامذنإ. نحنققھحجد األمریكیون صعوبة جمة في منع تسیة، وھو احتمالى وتأویلھم الخاص لقوانین الشریعشتتما
التي تعتنقھا األصولیة » الموتإیدیولوجیة«ناربما یحاھأننعمار یزبلیونيأنطوشجورج بوھما حاكمین

نا ك«ي: ریكمعن ذلك مسؤول أعبرولوجیة في العراق. وكماییساھم جنودھما في مأسسة تلك اإلید، بینما اإلسالمیة
».اإلسالميام الجمھوريظالنوع منیا إلى نریجططنا إلقامة الدیمقراطیة، وھانحن ندرك أننا نتجھ تدخ

ة في بسط ھیمنة ثلومتناقضة وأولویاتھ األخرى المتمقة معقدةریدمقرطة یتداخل بطللاألمریكي وع رشن الما
یطمح مواجھة مماثلة ضد فاعل قوي آخریجد نفسھ فيوعرشھذا المأن كما.تحدة األمریكیة في المنطقةمالالوالیات

.يمالتیار اإلسالو ھنطقة، وممشروعھ إلصالح القیتطبىإلأیضاھو

وط الدول األوروبیة غراع محتدم بین ضصبردحا طویالخ الشرق األوسط تمیزریع یعرف أن تایالجمو
ھم. مصیرریوحقھم في تقرعلى استقاللھمفظةعرب للمحانفوذھا في المنطقة، واستماتة الوسعیھا إلى بسط
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نصب وقد.لیوء دولة إسرائشروف الحرب الباردة، ونظوزادتھا تأججا راعات حول البترول،صوتمحورت ال
ربیة، وھو الموقف غعیما للمقاومة المتصدیة للھیمنة الزوار اإلسالمي نفسھ حامال لرایة النضال في المنطقة،یالت

الصراع الحالي بین ورغم مظاھر.تراكیةشواالائما مرتبطا بتیارات إیدیولوجیة أخرى كالقومیة العربیةدلظالذي 
اإلسالمیة من جانب ثان، فإن ھذه والحركات» األصولیة«، وا من جانبمرب عموغاألمریكیة والالوالیات المتحدة

عالقة صداقة لوالیات المتحدة تربطھااأن ، كذلعلى. والدلیل ىبأخرة أوجبدر،شةاألطراف ظلت دائما متعای
الدول اإلسالمیة محافظة. أما عالقة الوالیاترأكثالدولة تعد ودیة رغم أن ھذهعوطیدة بالمملكة العربیة الس

طرف یلقي بالمسؤولیة على الطرف اآلخر،ثر، حیث ان كلكد كانت طبعا متوترة أفقرانیإبالمتحدة األمریكیة 
الرھائن التي طالت قبل أن یصل أزمةاه، واألمریكیون ما زالوا یتذكرون شالدعم األمریكي للنسوارانیون لم ییفاإل

حتى ال یتمكن الدیمقراطیة،لالنتخاباتالتام ءاغرب الطرف عن اإللغغض الالطرفان إلى حل. وفي الجزائر،
االنتخابات، في» اعتداال«ثرأكمي حزب إسالل مع ذلك فوزبقیا،كي ترفكم. وحاألصولیون من الوصول إلى سدة ال

اجتیاح العراق. ویقدم محمود ىالرامیة إلالعسكریة األمریكیةطاركة في الخطشت المضمتھ رفوأن حكرغم
من اإلسالم السیاسي. والواضح تحلیال مھما لھذه المواقف االنتقائیة» شریرر، المسلم الیلمسلم الخا«ممداني في كتابھ

ما الدیمقراطیة، قدردعم، أولألصولیةالمبدئيالصارم ضوجھھا الرفییكن نطقة لم ملیة في اكأن السیاسة األمری
.ت ھیمنتھاثبیإلى تق لمصالحھا سعیایكانت محكومة بحساب دق

عن إرادتھا في التخلي عن تفقد أعرب.جدیدةریكیة في تجریب خطةمالمتحدة األترعت الوالیاش،مؤخرا
ذلك على لسان كوندولیزا ھا مع بعض حلفائھا األساسیین. وردفقل التعامل وتفضلتي كانت االواقعسیاسة األمر

على ق االستقراریتحق«لسیاسة أمریكیة دامت ستین سنة، سیاسة كانت تھدف إلىجذريییرغرایس التي وعدت بت
شبووإدارةن قبل رایس حرفیا ھذا االلتزام معضالبتلقفوسی». نھمامحساب الدیمقراطیة ...دون أن تحقق أیا

ھكذا، ». في ذاتھا ولذاتھاطیةللدیمقرا» «نيوالك«المثال ، تجاه»ةكمفظة الجدیدة الحاالنزعة المحتجسید«التي ھي
ذلك االلتزام، فوزا دیمقراطیا لإلخوان ذلك ھذه الفئة من منطوقما تستنتجكیة، كمریالوالیات المتحدة األستقبل

وأیضا بفلسطین،ولحزب هللا بلبنان، وحماس،یةدوعأسامة بن الدن بالعربیة السراوألنصر،صالمسلمین بم
یترتب وجود تناقض في الموقف األمریكي انطالقا من تحلیل ماكدسیؤیة بالعراق. والبعض اآلخرعیشاللألصولیة

رید أن یعم بھا، إنھ نالتي نھذه الدیمقراطیة البھیة البراقةربي یصبو إلى بعض منعإن العالم ال«عن ذلك االلتزام: 
یرنا.. ثوجودنا ومن جیوشنا ومن تأمنرغبون في التحرریید من العرب د..بید أن العالحریة.ببعض یتمتع

.»ماھغیحققوا مبتإلى أنوسینتھي األمر

مما » یأسھ«عن عبرشدافعین عن الرئیس بومالیقي یفرض نفسھ إلى حد أن بعضقبمشكل حیتعلق األمر
عب أن صفي ذلك، إذ من الوال غرو». د اإلسالم القتاليضالحرب «الذي عرفتھ » لدیمقراطياالنحرافا«ه سما

التي تنتج عن اتقضاتننظرا لل» الدیمقراطیة لذاتھا«راتیجیةتإساألمریكیة اإلدارةفوظیف سیعتمد موكھم لماذا وفی
جستؤدي إلى نتائإستراتیجیةأماموالواضح أننا میدانیا.صالح األمریكیة، وعنف الوقائعلمالتحركات وبنیة ا

وعاجزین عن تبین ھذه التناقضات، وربما مخطئینظفونلح األمریكیة. ولربما یكون ھؤالء الموامناقضة للمص
وربما ؛موا السلطةتلأن یسممكنا، بل أمرا یسیرا ھینا التخلص من اإلسالمیین المتطرفین بعدیحسبون أنھ سیكون

یجھلون ھذه نھم االعتراف بأھدافھا الحقیقیة، أوتراھمكعن سیاسة ال یمنقلعلني ومعریتقربآخررألمایتعلق
الذي یمارسھ اللیكود على السیاسة الخارجیةالتأثیرمقداربعض المالحظین الذین ال یخفى علیھمإناألھداف. و

ا وقوة إقلیمیة یدمران، في أن مواصلة سیاسة عربیین الجدد، قد ینتابھم الشك، وھم یعاینون كیف أن بلدافظللمحا
.تشكل جزءا من ھذا البرنامجالبلدان العربیة، وان أدت إلى تنامي األصولیة،وزعزعة استقرارإضعاف

رك ھذه حالحاصل بین النوایا التي تعلى التنافرمثل یدلإلى غموض سیاسة إدارة بوش كآخریجب أن ینظر
جانب ثان. وقد سبق أن رأینا كیف أن ع عنھا من جانب، واألعمال والمصالح األمریكیة منالتي تدافاإلدارة والقیم

الزعماء الدینیین ، عندما وصل إلى الحكم بعض»حقوق اإلنسان«ة غني بلغعن التاإلدارة األمریكیة تنازلت
المستبعد ى الحكم، فلیس مناألصولیین الشیعة إلمأوصل بعض الحكاوبما أن األمریكیین ھم أنفسھم منولیین.صاأل

موقفھم في حالةییرغد تقودھم نفس الدوافع إلى تق. و»لألصولیةالمعادي«في موقفھم أن نراھم یبدون مرونة أكبر
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حماس. آنذاك، قد تعمد الوالیات المتحدة أو»ایةفك«ل ثلت إلى الحكم في بلدان أخرى بعض الحركات مصما و
بالدیمقراطیة اللیبرالیة نتھي األمریمع نخب استبدادیة. ھكذا»لألصولیةمضادة «استقرارمواثیق األمریكیة إلى عقد

لسیاسیة التي یقتضیھا السعي إلى اط اإلكراھاتغالقانون، إلى أن تحتل مكانة ثانویة، تحت ضوالمؤسسة على الحق
.لمتحدة األمریكیة في المنطقةابسط ھیمنة الوالیات

یینالجھادموقفنا من 

، والمسلمیننحن العرب،فإننا نجد أنفسنا،الدیمقراطیةورب من التیارات اإلسالمیةغومھما یكن التباس موقف ال
رنا أشكال عدیدة من ظع. توجد في نوالموضا من ھذانأال وھي تبیان موقف،سھولة ووضوحاثركمھمة لیست أأمام

مع أنھا في الواقع عالقة ،اإلسالمبیم عالقة حقیقیة وبسیطةوكل توجھ یعلن أنھ یق،إلسالميافي العالم» لیةصواأل«
» الطمأنینة«ع من ونىإلتاریخھا بالركونأغلب ھذه التیارات ذات توجھ سلمي ویتمیزو.معقدة ویشوبھا التناقض

لي الفعل النضابوبعضھا یؤمن.لفردیة واالجتماعیة باسم المبادئ اإلسالمیةاحاتصالالسیاسیة التي تشجع اإل
لىإادي باإلصالح عبر العودةتنطلق ردیفین للعلمانیة والردة. وملااد والحكم الفرديسسیاسیا. وھي تعتبر الف

كل المھاد نحو تحقیق ھذه شوسیاسیة تیدیولوجیةإق تسلم الحكم مباشرة، أو خلق أرضیةیاإلسالم، إما عن طر
الذین یعتبرون نالجھادیوإلسالمیة، وھم اع جدید منواضبین نغسلمین المأ في أوساط زمرة من الشقد ن. واألھداف

نالجھادیوضلعلمانیة الغربیة. ویخوواجتمعات محكوم علیھا بالفساد ألنھا تبنت قیم الزندقةمالمجتمعات اإلسالمیة
ر لون بدھاء كبیغقطریة ویستالتتجاوز الحدودإستراتیجیةاألمة وتطھیرھا. ویعتمدون ءنابحربا ضروسا إلعادة

رب ھم غالفيأن المسلمین الذین عاشوابأوروبا. ومن سخریة األقدارسالمیةاإلالتوترات التي تعصف بالجالیات
.ج لھذه اإلیدیولوجیةون یرمأول 

بین الدین والقضایا الطبقیة والثقافیة ضمن ،لوجیتھادیوإیوتخلط األصولیة في تحركاتھا الرامیة إلى فرض
ممزقة نفسیا بفعل ،مدقعفئات الشعبیة في فقراللسیاسي. وفي أغلب البلدان العربیة تعیشقدة بالمجال اعمعالقة

األحیان ولكن دون القدرة على أغلبیدیة، حانقة أمام وعود العولمة التي لم تتحقق، یائسةقلقیم التالالقطیعة مع
نعیم نمط عیش غربي فيحبوتساألسفاربم یلة العدد، فإنھا تنعقلمامھا نخبا، وان كانت أالھجرة، ترى بأم عینیھا

ولوجيییدإأفكارھا، خاصة في غیاب بدیلذه الوضعیة أرضا خصبة لنشرھكوني. وتجد التیارات األصولیة في
.من األماكنریثكیقیة یعني األسلمة في قحالمقنع محكم البناء. وھذا یدل أیضا أن إمكان الدمقرطة

،أن نعالج ھذه القضیةإمكاننابولة معقدة وعویصة. مشكیة في دینناطاسة والدیمقراالتداخل بین الدین والسیثلیم
ضیة. ففي الجزائر، ولد الصراع لماجارب االتمنالعبرصسعیا إلى استخالشعبر النقادد معالجتھا بصبل إننا
الدیمقراطیة. وقد تحسنت حكامةاللوحید واألصولیین الداعین إلى العنف أزمة حادة في مفھومابین الحزبالمریر

جربتھ. وفي تركیا، ترارتكنموذجا سیئا ال أحد یرغب في ثلل نھائیا، كما أنھا تمتحالوضعیة ھناك، ولكنھا لم
نجح في . و قد في االنتخابات الدیمقراطیةمرنة قادتھ إلى الفوزستراتیجیةإیواصل حزب إسالمي معتدل اعتماد

للعلمانیة التي حامبركأ،الجیشعمع األحزاب العلمانیة وم، عبر التعایشفرض احترامھ ضمن نظام دیمقراطي
األصولیة الشیعیة في الحكم ردحا ستمراراقوة أمامد یزداالتذمرطفى كمال. وفي إیران، رأینا شعورصمأقامھا

لى شعارات قومیة جوء إاللذیھ مؤخراغك، ما زالت ھذه الفئة تحظى بدعم شعبي كبیر، یذلطویال من الزمن، ومع
.وشعبویة

اإلیدیولوجیات التي تتقوى ریالین في تقدغماكنولربما .من واقعنا وتھمنا نحن أساساعنبتكل ھذه القضایا 
حترام الواجب تجاه تقالیدنا باالعلینا أن نواجھ بصراحة وفعالیة ھذه القضایا، دون اإلخاللبالقرآن. ومع ذلك،

لتحدیث مدونة األسرة، ل الملك محمد السادس سیاسة إصالح شجاعةصرب، واغلماي بلديففة وثقافتنا. صالخا
العلمانیة. مما وت العدید من األحزابصتیارات إسالمیة نجحت في إسكات صامدا في وجھ معارضة شدیدة قادتھا
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.األصولييوالموارد الالزمة لمواجھة التحدیدل على أننا سنجد دائما في بلداننا الطاقات

، مفتوحة في وجھ كل المواطنین تقبل دماجیةإ،سیاسة معتدلة، تقدمیةح: أنا من أنصاروبین موقفي بوضألف
العلمانیة ال تشكل ضمانة ضد الفساد نت أؤمن أنكوإذافة لمكانة اإلسالم في الحقل السیاسي. تلمخعایش تصوراتت

ثقافة سیاسیة سلیمة وتطوریني، ألنھا ال تتوافقالرجعیة، فإنني أعارض كل أشكال الحكم الدوالسیاسات الوطنیة
» تعاقب«بین المجالین الدیني والسیاسي، یجب أیضا االبتعاد عن سیاساتل وكما یجب الفص.ودیموقراطیة

إطارري، یجب أخیرا أن تحل ھذه القضایا فيظوفي ن. بالدین، بالمنع من التعلیم والحیاة العامةثركبثین أشتمال
أن ھذا األمر یتطلب یحوالصراحة. صحمن التفاھمع األطراف في جومینقاش تقبلھ جراطي وعبرودیمقدستوري

ویمارس فیھا الفصل بین السلط، روط تتحقق فیھا العدالة السیاسیةشكافیة، ولكني أعتقد أنھ في ضمانات مؤسساتیة
الحركات اإلسالمیة ي أن نخشىكفسیة. فال یاندماجا تاما في الحیاة السیاجأن تندمفإن التیارات اإلسالمیة یمكنھا

االندماج في المسلسلعبریرغندرك أنھا تشكل تیارا یمكن أن یتوة قد تؤدي إلى زعزعة االستقرار، یجب أنكق
رحوالدیمقراطیة في مجتمعاتنا، ذلك أنھ بمجرد ما ان یطب على اإلسالمیةصصعب النقاش المني. لكم ھوطالدیمقرا

وضد سیاسة الكیل بمكیالین في فلسطین الحنق ضد الظلم المتفشي،تتسرب في ثنایاه مشاعرع، والموضھذا
خلیطؤدي في النھایة إلى یؤرقة، واألفكار المسبقة حول اإلسالم، ممامال» الحرب ضد اإلرھاب«والعراق، وصورة

مى ظلعاالقوى یضا عن غطرسةإلى درجة رضا العرب عن واقعھم، إنھا ناتجة أط متفجر. إن القضیة لیس مردھا فق
حول جذریة. إن العالم العربي بحاجة إلى نقاش داخليفأكثرأكثرولیةصد حركات أصعورب التي شجعت غفي ال

نتفھم سیاسي. ونحنلصورة اإلیمان وعالقتھ بما ھورجتشكیل متدوإعادةاإلصالح والدمقرطة عھاإتبالسبیل الالزم 
یعتبرونھ بدائلع مایعلیھم حقھم في تشجالنقاشات، كما ال ننكرالعالم بمثل ھذهعبراالھتمام الذي یبدیھ أصدقاؤنا

دولة بحل ھذه القضایا بالقوة، فالدیمقراطیة ال یمكن أن ولكننا ال نقبل ولن نقبل أن تقوم أیة.سلمیة ودیمقراطیةأكثر
ي أن نتأمل األحداث كفونمت من الداخل. یفي المجتمعات العربیة واإلسالمیة إال إذا رسخت جذورھا ھناكنبتتتس

. ففي ھذه الحالة، ظمحافمفاجئ، ولكن دیمقراطي، لمرشحأدت التھدیدات األمریكیة إلى فوزث حی،إیرانباألخیرة 
وحزب مثل حماسلتنتج رد فعل قومیا. وفي بلدان أخرى، نجحت أحزابضاعت فرصة إبعاد بلد عن األصولیة،

في االنتخابات. أما العراق، فقد نراھا ھي أیضا تحقق الفوزة الوطنیة تحت رایة اإلسالم، ھكذاهللا في خوض المقاوم
أعتقد أن األصولیة لیست السبیل المنشود . اللھ من التیارات األصولیةدون نقاش الرحم المولد لعدد ال حصرحبأص

لقومیة. ومع ذلك أخشى أنھ و ادیمقراطیة أوالمنفردة أو مندرجة في أي شكل من أشكال تآلفالح أكانتصإلى اإل
نفسھا ضستفرھا من األحیان، فإنثیركللدیمقراطیة أو القومیة، كما ھو الحال في د الشریك الوحیتعتبرطالما ظلت

.نحو المجتمع التقدمي-حینئذ واستطالت ت وقد امتد-البد أن نجتازه في طریقناكمعبر

ي أن یكونا متبادلین، غوالوقوف بجانبھا ینب، دولة أخرىتلك بمصیرولة أووھذا ال یمنع أن اھتمام ھذه الد
في بلدان الكبرى التي تدورت بین الطرفین. فمن حقنا نحن أیضا أن نھتم ببعض النقاشاحواررومندرجین في إطا

أیضا أن نرى نا میھاحتراما للقیم اإلنسانیة. وثركنفعا وأنعده خیارات أكثرما ع یعلى تشجلدیقة، حتى نعمص
األمریكیین في شؤون العالم العربي ومنھم المحافظون الجدد، قدن الطریقة التي تحل بھا ھذه القضایا. وكما أن الباحثی

.بإمكاننا أن نفعل نفس الشيء فیما یخص مجتمعاتھمضا فنحن أی،كشفوا عن وجود تیارات خطیرة في مجتمعاتنا

نفسھ، یقوم على األصولیة المسیحیة للیمین،ھد سیاسي جدید یفرضوتشكل مشنالحظ من جانبنا بروزو
ج متلفعة بأسطورة رالخاالوطنیة توجھ نحوة األمریكیة النضالیة ونزعة عسكریة جارفة. وھذه السیاسة ینوالصھیو

حظ إلى أي حد الجانب. كما ال یفوتنا أن نلیة واألسرة والكنیسة، في شكل سیاسة خارجیة عدوانیة وأحادني العلم الوط
اإلیثار. كما أننا عم التدخل في العراق والمناطق األخرى، مبررا العنف ومكذبا كل مزادییوجھ ھذا الواقع الجد

.آنالسیاسة الوطنیة والخارجیة في ه ھذییرغعب تصنالحظ أیضا إلى أي حد ی

مریكیة من تراجع متنام عن العلمانیة المتحدة األإلى ما تعرفھ الوالیاتعالوة على ذلك، ال یمكننا إال أن نشیر
وكیف تم»تیري شایفو«ریحول مصراع الذي دارصالسیاسي وفي أجھزة الدولة. ونعاین شراسة الفي المجال
أن تمثل الدولة، في المحاكم. نفس المنطق ساد فیما یخص التساؤل إلى أي حد یجب»الوصایا العشر«استحضار
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ن. لقد انتشرت األصولیة المسیحیة، بحیث أ»كھنوت اآللھة«، »محكمة العلیاال«كما ورد على لسان أحد قضاة 
مشككا في المبادئ األساس التي یقوم علیھا العلم. ر،الرئیس نفسھ لم یتوان عن التدخل في نقاش حول نظریة التطو

ح بوري للینكولن أصالحزب الجمھ«ن أحد النواب الجمھوریین في الكونغرس بقولھ إهسمعنا ما قررى كما تناھى إل
في الدیمقراطیة ج ح بھا نظام یمثل النموذبسكان العالم، فوجئنا بالسھولة التي أصن یرنا مغ. وك»حزبا ثیوقراطیا

نمسمى، دومحدودة تسمح لھ باعتقال أشخاص إلى أجل غیراضى عن التعذیب، ویمنح حاكمھ سلطات غیرغیت
.محاكمةمتابعة قضائیة أو

مكانتھ في العالم، لیدرك أن كل الدول ال یمكنھا، نسیبتعن بلدا بمثل ھذه القوة یعجزأن نرىفي أنفسناویحز
أمریكا ونحن مشدوھون أمام عجز. أیضا عن االعتراف بفشلھ وأخطائھقلد التابع، ویعجزلمابدوروال ترید أن تكتفي

اء لقوأن ترى ،جبارةطرسة قوةغوال،ةاءروأمام رغبتھا في أن ترى الجھل ب،خیالتارن معن استخالص العبر
موقع ھذه القضایا في نقاش وطني، ومنرحأن یتم طالصبررغبفاننتظرالجھل والغطرسة على أنھ سذاجة. ونحن

االزدھاروم والحلول التي سنرى أنھا تتكامل وقیم السالسنشجع القرارات،ألصدقاء الذین یحترمون أصدقاءھما
.نعجب بالوالیات المتحدة األمریكیةالتي جعلتنا دائماالدیمقراطیةجم وتلك التقالید وتنس،العالميواألمن

أنھ من الصعوبة وھذا ال یمنعنا من اإلقرار. األصولیینوحافظین الجدد مال یمكننا إال أن نرفض توجھات ال
ة وال یمكن توقع رخطیاتس، ألن انعكاسات ما بعد العراق انعكافي المستقبل القریبق آخریطربمكان تصور

.طبیعتھا

في المستنقععلما وقبالنظراألمریكیة تجاه إیران. وإن السؤال األساس الذي یفرض نفسھ علینا یخص النوایا
الوالیات المتحدة األمریكیة على اقة أن تقدممأنھ سیكون من الحمالحظ عاقل ال یسعھ إال أن یعتبرالعراقي، فإن كل

األمریكیة إضافة إلى أن صعود زعامة شیعیة مؤخرا في إیران ال یخدم الرغبة. د ضد إیرانأي عمل عسكري جدی
الجدد سافروا إلى طھران وقدموا اعتذارھم باسم بلدھم عن في توجیھ ضربة عسكریة إلیران. فالحكام العراقیون

ن. كما وضع الحكام العراقیون انییراإلیانبجرانیة، الحرب التي وقف خاللھا بعضھم إلى یاإل-العراقیةالحرب
ھجمات من األراضي العراقیة عسكري جدید بین البلدین وأقسموا أال یسمحوا أبدا بأن تنطلق أیةالجدد أسس تحالف

.ضد جارھم

الھا. وھي تستمد عناصرھا من غتتصاعد وتیرة اشتومع ذلك، فإن اآللة البالغیة العدوانیة ضد إیران ما تنفك
الرئیس دیك تشیني توعد بمھاجمة التي مھدت الجتیاح العراق. بل إن نائب»الجماعیةحة الدمارأسل«نفس حكایة

لم تكن إلیران أيولویة، حتىكحالة أي حادث إرھابي جدید بالوالیات المتحدة األمریإیران باألسلحة النوویة في
المھم اآلن ھو،افظین الجدد أن تنتظرالمححزب هللا یمكن في نظرعالقة بذلك. وان قضایا مثل قضیة حماس أو

على عدوھا األول. وھي تمارس اآلن تأثیرا كبیراأھولة التي ازدادت قوة بعد القضاء علىمإیران ھذه الدولة القویة ال
حققت بقوة عسكریة رھیبةدائرة دولیة من اإلشعاع الشیعي. یتعلق األمرفي قلب عملیة بروزكما أنھا،العراق

وجود لدلیل على بنا ھنا أن نؤكد أنھ المح لھا بإنتاج أسلحة نوویة. ویجدرسیالعلمي والتقنيمن التطوردرجة كافیة
سنین قبل أناألمریكیة نفسھا تعترف أنھ یلزم إیران تقریبا عشرة االستخباراتزأن إیران تسعى لذلك، بل إن أجھ

.القنبلةىتحصل عل

-وق الھیمنة األمریكیة عبة كأداء تقالتحول إلى عران لمنعھا منیإفي تدمیرالوالیات المتحدة األمریكیةقد تفكر
امتدادا الستراتیجیة » الحاكمالتیار المحافظ الجدید«ون ھذه العملیة بالنسبة إلى تك. وسطقةالمناإلسرائیلیة في

ة من فقبمواإلسرائیلیونوان نفذھا احتىل یولكن، ضربة عسكریة من ھذا القب. التي یعتمدھا» ر الخالقمیالتد«
.من العنف وعدم االستقراریین، ستدخل المنطقة في دوامة ال تحمد عقباھاكاألمری

قناطق الشرمي قؤال، فإننا نالحظ أن باو سلف سؤالأتطرحضیة الملتبسة التي قالهنا جانبا ھذعوضإذاو
ن نظام ي أنعأیضا قد ی، ولكنھضعفمة عالمن لبنان قد یبدويدائبة. فاالنسحاب السوراألوسط تعیش حركیة
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كردي إلى إصالح دیمقراطي، أو إلى قمع تمرد شیعي أويكان ذلك سیفضویستحیل الجزم إن؛دمشق یستجمع قواه
من رق من جدید في الحرب األھلیة بعد أن تحررغسیھ التھدیدات األمریكیة. ولبنان، ھلجفي والتكتلمحتمل، أو 

األجنبي، تتعایش ضمنھا كل الطوائف أنھ سیقیم أسسا دیمقراطیة قویة ال مكان فیھا للتدخلالسوري، أم االحتالل
أنى لنا أن » ایةكف«حیث یتخفى اإلخوان المسلمون وراء حركةوفي مصر؟رھمیوغالدینیة من مارونیین وشیعة
جموعة من مبیة السعودیة، استفادةوفي نفس الوقت بالعر؟الدیمقراطیةنھایة االنفتاحاتنعرف إن كنا نعیش بدایة أو

دني عبر العالم العربي ملاعوفي المقابل، نعرف أن المجتم. الوھابیین المتشددین من االنتخابات البلدیة المراقبة
لتبسة، أنجزت بعض لماإلقلیمیة اھذه الظروفمثلعب تدجینھ. وفي صح من الببرى في نفسھ وأصكقةثتسب كا

.اإلصالحنحوةواألردن خطوات محتشمل المغربثمالدول العربیة المعتدلة 

اجیات وتطلعات شعوبنا. حلبیة تعلى القادرن الداخل،مالح التقدمي، النابع صتوجد ھناك إمكانیة أخرى لإل
دستوریة وإصالحاتانتخابات دمقرطة المحتشمة القائمة علىعند حدود الیقفاإلصالحي أالولكن على ھذا الخیار

ربیة عریة الشالبره حول التنمیةیاألمم المتحدة في تقرجحدا لما یسمیھ برنامل إنھ یتطلب أن نضعمحدودة. ب
التنفیذي، أكانجھازالسلطة في ید الفي ھذه الوثیقة أن تركیزورد». ب األسود في الدولة العربیةقالث«ب)2004(

ب قالث«ما یشبھ «ح وحید، ینتج عنھ شیتقدم فیھا مرةنابعا من انتخابات رئاسیكتاتوریا، أوی، أو دریاعسكملكیا، أو
.»یتحركشيءساكن حیث ال حیزب إلى مجردقمختزال ما یحیط بذلك الث«، »قلب الحیاة السیاسیةاألسود في

لة. یجب علینا، كما ورد في جوعاعمیقةوحقوقیة إصالحات سیاسیةھذه الوضعیة، یجب إنجازولتجاوز
كما یجب ؛یاتعوتأسیس الجمریوالتعب، أن نحترم الحریات األساسیة في الرأي»المتحدة للتنمیةاألمم جمبرنا«قریرت

حت بھاتھ التي أصحالة الطوارئ«ورفع » االستثنائیة «على األحكام ءاالتكعن الكفوا،ضمان استقالل القضاء
.»في غیاب ما یبررھاحتىائمة د

مھا لمفھوم الحریة في دقتي التة ریالتاریخیة والنظفإلى جانب التحلیالتة األھمیة، غیقة بالثإننا بالفعل أمام و
والمرض والجھل كالفقر،كل ما من شأنھ النیل من الكرامة البشریة«واإلسالمي، فإنھا تنتقد العالم العربي

، »السائدمحیط القمع«ع عن التندید برمن الثقافات العربیة، ال تتوبرة حریصة على عدم النیلنوب». والخوف
، مما سیمكن الفاعلین االجتماعیین والسیاسیین »اعیةمواالجتالبنیات االقتصادیة والسیاسیة«ل یكشداعیة إلى إعادة ت

الطلیعة الفكریة «بصةسؤولیة خامریالتقروینیط». قة لصالحھملمة االستبدادیة والمطظأزمة األن«الل غاستمن
األممثیقةالبعض أن وسیرى». مةألوقائد لكضمیر اھل دورھا جتت«ن لتي ظلت لحد اآلا»قةطالسیاسیة في المن

أفعال حافیون والمعارضون السیاسیون منصا یقوم بھ المبعین االعتباردة قاسیة في حكمھا ھذا، وأنھا ال تأخذحالمت
إیجاد «وا مسؤولیة جتمع المدني أن یتحملمعلى قادة الرحم. ولكننا مع ذلك لن ننكر أنیشجاعة في مواجھة قمع ال 

دون السقوط في یأس وعنف یمكن أن القوى العظمى، ولكنریالم العربي، دون االستسالم لتأثعلھم وللموقع وسط
».اضبین المحرومین من أي ھامش للحركة سلمي وفعالغالیجتذبا العدید من الشباب

من قبیل دونا. وقد یبقولیة الملقاة على عاتالمسؤجسامة، بل إننا أصبحنا اآلن نستشعراكلھا نعرفھھذه األمور
لیتبناه خصمان مستعدان للذھاب ،»قالتدمیر الخال«الموت الذي خلقھ مفھوم قلحق بدیل عبریطرالمستحیل شق

تبقي وال تذر حرب ال، لھذا وجب استئصالھ عبر»رشلل«ھو التجسید الحي اآلخرإلى أقصى حد، كالھما یعتقد أن
أساة الرھیبة التيمق سیاسي أمام ھذه الیرطباب العبث اقتراح منيء. وقد یبدوشكل ة للعالم تبررذھابا نحو نھای

، فأحیانا، یكون واجب الدیمقراطیینفتلك مسؤولیتنا. ذلك،معتستنفد كل ھذا االھتمام، وتستنزف كل ھذه األرواح. و
.حیاتسود فیھا الحقائق السلبیة، أن یبقوا إمكان اإلیجابفي وضعیة

منطقة إلى أخرى، علینا أن نرفع من عدد الفاعلین سیعود السیاسي. ومن مدینة إلى أخرى، ومن بلد آلخر، ومن
.وأفضلبناة وجود حروم القیامة، ویفضلون االضطالع بدوریو یسینارنفضوالذین یر
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