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   وا���	�ت ا������ا���ی�� ��� ا��و	�ت ا���ح
  

  

  :ةـدمـاملق
 الواقع العريب املأزوم على خمتلف الـصعد    إصالح دعوة

اليت تواىل صدورها عن أصحاب االلتزام الوطين واالنتمـاء         
، واليت مل تكن تلقى      على مدى العقود الثالثة املاضية     القومي

 استجابة ت   عنـهم يف    كانت تـصدر  ن  ذكر حبكم حمدودية م 
 هذه الدعوة   ،صناعة القرارات العربية، وخباصة السياسية منها     

ة غدت حتظى بأكثر من     اليتيمة حىت السنوات الثالث املاضي    
 بل وغدت عنوان مشاريع اهليمنة املطلقة       ،ألبوة ومدعٍ ل  أبٍ

   على الوطن العريب موقع سواقًأ و ا وموارد بـشرية،  ا وقدرات  
 صياغة قـيم    عادةعتبارها الوسيلة املثلى إل   بل وينظر إليها با   

، مبا يوفر إشاعة شـروط      العرب وأفكارهم وأمناط سلوكهم   
هيونية الص–ةاألمريكيتسالم الطوعي ملخططات اهليمنة      االس

  .وكأا القدر الذي ال يرد
من ختلفهم  نقاذ العرب    إصالح الواقع العريب، وإ    ودعوة

سـم املـشترك    عن مواكبة عصر العوملة، تكاد تكـون القا       
 ، واملوضـوع   العربية واألجنبية  أجهزة اإلعالم األعظم ملادة   

، رات الساسة وندوات املفكرين واألكـادمييني     يف مؤمت األول  
  البـاحثني  "دردشات"، وحىت   واهتمامات مراكز الدراسات  

 يف  اإلصالحولكن دعوة   . عن تسلية يقتلون ا وقت فراغهم     
ويف . لغايـات فع وا الزمن الراهن متعددة املـصادر والـدوا      

 على دعوة أصـحاب     -و كادت أ-الساحة دعوات غطت    
انتزعوا كأن رافعيها   ، وتبدو   اللتزام الوطين واالنتماء القومي   ا

ب  من تاريخ العـر  زمام املبادرة حبيث بدوا، لغري امللم بشيء      
 بوضع حـد    ، املعنيني فعالً  احلديث ومعطيات الواقع املعاصر   

جتـاه    املنعـةَ  ن افتقاد العـربِ   للواقع العريب املأزوم يف زم    
، والقـدرة علـى تقـدمي       املداخالت والضغوط اخلارجيـة   

  . الفاعلة ملا يواجهونه من حتدياتاالستجابة
 اليت جرى تطويرهـا يف      ةاألمريكي اإلدارةفهناك دعوة   

يالند بوالية جورجيـا     الدول الصناعية الثمانية يف سي أ      قمة

 والـيت   ،2004و  يوني/  حزيران 10– 8 ما بني    ةاألمريكي
 األوسـط مبادرة جمموعة الثمانيـة للـشرق       "محلت عنوان   

 مع ممثلـي    ةاألمريكي اإلدارة وذلك بعد أن توصلت      ؛"الكبري
 ةياإلسالم على اقتسام الكعكة العربية و     األورويبدول االحتاد   

ـ  باملـصاحل    األمريكان إذ اعترف    ؛الدمسة  ة يف دول  األوروبي
 وذلك  " اخللفية أوروباحديقة  " ااملغرب العريب الكبري باعتباره   

ـ ني بالـدور واملـصاحل      األوروبيمقابل تسليم     يف  ةاألمريكي
مـن البيـان    ويبدو  . ياإلسالماملشرق العريب ووسط آسيا     

، األنظمـة العربيـة   ت بوجهة نظـر     اخلتامي للقمة أا تأثر   
 حبيث  " الدميقراطي اإلصالح"ما يسمى   ، في ااملدعومة أوروبي ،

 لألنظمـة والـشعوب العربيـة حلـل         مرتقرر أن يترك األ   
 القائمة ـذا اخلـصوص مبـا يـتالءم مـع            اإلشكاليات
اتت املناداة  ، اليت ب  ت الثقافية والتراكمات التارخيية   اخلصوصيا
  .اع القرارات الرمسية العربية به صنما يستقويهي باحترامها 

ان أكثر من ندوة عربية حول      ولقد شهد العامان األخري   
 . العمق أوراق العمل املقدمة فيهـا   تدرس يف  ، حني اإلصالح

 يتـضح أـا يف      األوراقواحلوارات اليت تدور حول تلك      
عىن ببعض ظواهر الواقع املأزوم دون تناول جاد        ت إمنا   األغلب

لـسياسية واالجتماعيـة     ا  هذه الظواهر  سبابوموضوعي أل 
، أو االهتمام بالقدر الكايف بتقـصي املناخـات     واالقتصادية

وعلى ذلك كثر بـني املفكـرين       . هافية اليت تبلورت في   الثقا
لوا تلك املبـادرات    مل حيم والباحثني املوضوعيني العرب من     

، ومل يروا فيها أكثر من حمـاوالت بائـسة          على حممل اجلد  
سخط املتنـامي    واحلد من ال   ةاألمريكيالتقاء خماطر الضغوط    

  .يف الشوارع العربية
الـدعوات  عـدد   والسؤال احملوري الـذي يفرضـه ت      

ا مـع احتياجـات اتمعـات       أيها األكثر توافقً  : واملبادرات
،  األقدر على قراءة الواقـع العـريب       ، وأي الدعاة هو   العربية
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ا بأن يستجيب لدعوته القطـاع      والذي هو بالتايل األوفر حظً    
  ؟األوسع من النخب واجلماهري العربية

  :ةتالي عنه من خالل احملاور الاإلجابةسؤال سأحاول 
  

  : معامل الواقع العريب املعاصر– األولاحملور
 عن السؤال املطروح مبوضوعية دون      اإلجابةا  ليس ممكن 
 األمـة    احلق الذي حتتاجه شعوب    اإلصالححتديد مضمون   

، والذي إن مت االلتزام اجلاد والصادق بتنفيذه يؤهـل          العربية
تايل ، ويكون بالألن حيظوا بقبوله الطوعي والواسع القائلني به   

لـب الـسحر علـى      ا ضد مكر التاريخ الذي طاملا ق      مؤمن
 اـدي   اإلصالحواملقدمة الطبيعية لتحديد ماهية     . الساحر

 أزمته املشكو   أسبابي  هي تقص  إمنا   إنساينلواقع أي جمتمع    
 ألنـه  ؛د االكتفاء باستعراض بعض مظاهرها   ، وليس جمر  منها

بعـاده  بكل أ عية وشاملة للواقع اتمعي     بدون قراءة موضو  
 اإلشـكاليات  ادية حلـل     اإلصالحستحيل حتديد أوجه    ي

  .القائمة
 األفـراد  و األحبـاث ولقد تصدى العديد من مراكـز       
 افتقاد اتمعات   أسبابلدراسة الواقع العريب يف حماولة حتري       

اه االختراقات والضغوط اخلارجية، وعجزها     العربية املنعة جت  
اع الفجوة فيما بينها وبـني      وبالتايل اتس . عن مواكبة العصر  

  ماديـة إمكانيـات برغم ما لديها من  األول   جمتمعات العامل 
بل وختلـف معظـم      ،مطموع ا وقدرات بشرية ال تنكر     
، عن العديد مـن دول      اتمعات العربية، إن مل تكن مجيعها     

العامل الثالث اليت كانت يف مخسينات وستينات القرن املاضي        
 العربيـة موضـوع االقتـداء       رضاألترى فيما جيري على     

االسـتعمار  ومصدر العون للتحرر من تراكمات عقود من        
  .واالستغالل واالستبداد

     ومن بني الدراسات اليت لقيت اهتمام ا عاملي ا غري ا وعربي
ـ  و ةاألمريكيعالم  مسبوق، وأشادت ا وسائل اإل     ة األوروبي

 "2002ة العربية للعـام     ياإلنسانتقرير التنمية   "،  بصفة خاصة 
" منـائي برنـامج األمـم املتحـدة اإل      "الصادر بتمويل من    

 والذي  ،"لتنمية االقتصادية واالجتماعية    الصندوق العريب ل  "و
ضواء بكثافة حول بعض سلبيات الواقع العريب ذات        سلط األ 

ته الصرحية للنظام   دان كما أنه متيز بإ    ة،ياإلنسانالصلة بالتنمية   
 اإلرادةإذا توافرت   ": أنه) 11ص  (ري العريب، إذ يقرر     طْالقُ

ن البلدان العربية يتوافر فيهـا املـوارد الالزمـة          السياسية فإ 
فـااللتزام  . قر املطلق رمبا يف غضون جيل واحد      الستئصال الف 

  ."املوارد املالية هو القيد املانعالسياسي وليس 
ضاعف من أمهية التقريـر يف نظـر اإلعالمـيني          ومما  

دانة الصرحية مل تصدر أن هذه اإلوالباحثني العرب واألجانب    
لنظـام  ربية الناقدة بشدة لعن القوى والعناصر الراديكالية الع    

مدة ، واليت ما فتئت حتذر من عواقب السياسات املعت        الرمسي
 خنبة مارس العديد من     عن وإمنا   خالل العقود الثالثة املاضية،   

  عن فضالً،ات قيادية قريبة من صناعة القرار     وليعناصرها مسئ 
واألدبية والسرية النقية لغالبيـة، إن مل يكـن         املكانة العلمية   

 االستـشاري   عداد التقرير والفريق  مجيع، الذين شاركوا يف إ    
ي  وملا عرف به رئيس فريق معـد ؛الذي أشرف على إعداده   

ة علميـة وموضـوعية يف      نادر فرجاين من كفاء   . التقرير د 
  .تناوله بعض إشكاليات الواقع العريب املعاصر

قطار العربيـة   ضرورة أن تعمل األ    إىل   وخيلص التقرير 
  :تأسيس جمتمعاا على ثالثة حماور إعادةعلى 
ة باعتباره حجـر  ياإلنسان االحترام القاطع للحريات   -األول

الزاوية يف بناء احلكـم الـصاحل لتحقيـق التنميـة          
  .ةياإلنسان

، خاصـة تلـك    الفرص متكني املرأة عرب إتاحة مجيع     -الثاين
ات والنـساء   ، للبن مكنة من بناء القدرات البشرية    امل

  .على قدم املساواة مع أشقائهن من الذكور
بفعالية يف بناء القدرات     اكتساب املعرفة وتوظيفها     -الثالث

، وتوظيفها بكفاءة يف مجيع صنوف النـشاط    البشرية
 يف  اإلنـساين تعظـيم الرفـاه      إىل    وصوالً ؛اتمعي
  .املنطقة
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الثالثـة  ورد يف التقرير حول احملـاور     واملالحظ أن ما    
" اإلصـالح " لـسائر دعـوات      يكاد يكون العمود الفقري   
، سواء تلك اليت صـدرت عـن        أمريكية الدوافع والغايات  

، أو عـن   ةاألمريكي أجهزة اإلعالم  و األحباث ومراكز   اإلدارة
" الليرباليون اجلـدد  "اليت يتبناها   ، أو تلك    ةاألوروبينظائرها  

. يف األقطار العربيـة " ينهيئات اتمع املد"وبعض ما يسمى  
وكأن املعوقات على احملاور الثالثة سابقة الذكر هي كل ما          

ا بني العرب ومواكبـة     ه لردم اهلوة الواسعة م     إصالح يتطلب
  .عصر العوملة

    وال ينكر أن هناك قصور قطار العربية ا يف مجيع األ ا مريع
ومتكني املرأة وبنـاء    ،  ةياإلنسانيف جماالت احلقوق واحلريات     

ـ اا ومسامهتها يف احلياة العامة    قدر ا ، والتخلف املتزايد طردي
 وكفاءة يف بنـاء     يف جمال اكتساب املعرفة وتوظيفها بفعالية     

 وال خالف مع واضعي التقرير ومتخذيـه        ،القدرات البشرية 
ا يهتدون به على أن عمالً     نرباس جاد  ـ  ا كبري ا علـى   ا مطلوب

قصور الفـادح علـى      واتمعي لتجاوز ال   دياملستويني الفر 
د العلمي املبذول   ومع احترامي وتقديري للجه   . احملاور الثالثة 

، يف التقرير واإلثارة اليت بعثها يف أوساط النخبـة العربيـة          
واقع العريب وما   واتفاقي مع معظم ما اشتمل عليه من حتليل لل        

عـدوه  تضمنه من توصيات، وإجـاليل للعلمـاء الـذين أ         
" الفريق االستـشاري "ركوا يف ملفكرين والساسة الذين شا وا

: ا عن التقرير، إال أنين برغم ذلك كله أتـساءل         ول أدبي املسئ
هل القصور يف ااالت الثالثة السابق ذكرها هو فقط الـذي           

؟ وهل جتاوز القـصور     ة يف الوطن العريب   ياإلنسانيعيق التنمية   
 املاديـة والقـدرات    مكانيـات القائم فيها ممكن يف حدود اإل     
ار العربية اليت تعاين القـصور      قطالبشرية املمكنة واملتاحة يف األ    

ر واقـع   إال بعض ظواه  إن هو   ؟ مث أليس القصور فيها      األعظم
 الذي عمقته املمارسات ذات البعد      التجزئة والتخلف والتبعية  

؟ وهـل   شرت خالل العقود الثالثة املاضـية     ري اليت است  طْالقُ
ة العربية يف اـاالت الثالثـة       ياإلنساننمية  حصر معوقات الت  

    ودقيق للمـشكلة موضـوع      سابقة الذكر هو تشخيص واف 

لى طريق حلها أم أن هنـاك       الدراسة ويسهم يف التقدم اجلاد ع     
ا عـن القـصور   خرى مل يذكرها التقرير ال تقل تأثري معوقات أ 

القائم يف احلريات العامة واخلاصة ومتكني املـرأة واكتـساب          
  ؟فهاعرفة وحسن توظيامل

، أوصى التقرير باعتمادها وتنفيذها   هل التوصيات اليت    مث  
ـ " اإلصـالح "واليت باتت أهم بنود مـشروعات         ةاألمريكي

تمعات العربية يف واقعها    ، هي اليت ما حتتاجه حقا ا      واملتأمركة
، كمـا   لليربالية اجلديدة واقتصاد السوق   ؟ فهل اعتماد ا   املأزوم

، هو   واملتأمركة ةاألمريكي" اإلصالح"شاريع  يوصي التقرير وم  
ن أقطار جامعة الدول العربية مـن حتقيـق التغـيري           ما سيمكِّ 

  اجلذري املطلوب سياسي ا واقتصادي ا واجتماعي وصوالً اا وثقافي ، 
ة التخلف اليت يشكو منـها      نها من ردم هو   واقع جديد ميكِّ  إىل  

 إنـساين ستقبل  ، ناهيك عن املشاركة بندية يف صياغة م       التقرير
ق الرفاه احلق للغالبية يف سائر أقطار العامل        أكثر قدرة على حتقي   

ما هـي  قلية حمدودة على حساب بؤس الغالبية كوليس فقط أل  
أم أن أقصى ما ميكـن حتقيقـه        ! ؟عليه احلال يف عصر العوملة    

" اإلصـالح "، ومـشاريع    اتباع املنهج املعتمـد يف التقريـر      ب
 حتـسني   -يف أفضل احلاالت  -ن جياوز   ، ل  واملتأمركة ةاألمريكي

فرص االندماج التبعي يف العوملة املروا؟ج هلا أمريكي  
، أن التعامل مع التقريـر      ويف ظين، وليس كل الظن إمث     

" قميص عثمان " وكأما   - من بعده  2003وتقرير العام   –
غايتـه   إمنا   ةاألمريكيباملواصفات  " اإلصالح"من قبل دعاة    

 الساسة واملفكرين العرب على تقـدمي       سهام يف شل قدرة   اإل
االستجابة الفاعلة يف مواجهة التحدي الذي متثلـه حماولـة          

 تشكيل الفكر والثقافة    إعادة الشعبية العربية، و   اإلرادةتطويع  
ـ -دخال العرب   وأمناط السلوك العريب، وإ    ا ودون أدىن   طوع

  .1األمريكي بيت الطاعة -مقاومة
ـ      د مرجعيـة لـدعوات     ويف تقوميه للتقرير الذي اعتم

" الليرباليـة اجلديـدة   "األمريكية و " اإلصالح"ومشروعات  
 منـدهش   -بصراحة–أنا  : جالل أمني يقول  . العربية كتب د  

. من االستقبال الذي استقبل به تقرير التنمية اإلنسانية العـريب      
رمبا كان من املفهوم االستقبال الذي حظـي بـه يف وسـائل             
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 شيء ميكـن أن      وقت أفضلُ   فنحن نعيش يف   ؛اإلعالم الغربية 
 العـرب   "تـشتم "وتضمن له النجـاح هـو أن        فيه  تقوم به   
... وهذه هي الرسالة األساسية هلـذا التقريـر       . (!)واملسلمني

حتقـري مـستمر للعـرب    : واحلقيقة أن التقرير فيه كل هـذا   
واملسلمني مبناسبة وبدون مناسـبة، واسـتخدام رديء جـدا        

وهـو  .  مـن املـضمون    لألرقام، وكليشيهات ضخمة فارغة   
 جزئيا إىل حماولة لإليهام     -يف رأيي -مكتوب بلغة صعبة ترجع     

وترجع أيـضا إىل أن     . بأن التقرير فيه عمق هو خالٍ متاما منه       
  ."النسخة العربية من التقرير تفوح منها بشدة رائحة الترمجة

   تقريـر مـن قبـل      قبل به ال  وحول احلماس الذي است
جـالل  . أجهزة اإلعالم العربية يقول ديف " الليرباليني اجلدد "

لذي قوبل به التقرير يف وسائل اإلعـالم    أما احلماس ا  : "أمني
 :وأنا أفـسره بـشيئني    . اسف حقً العربية فهو ما يدعو لأل    

أن لدينا حنن العرب واملسلمني مدرسة مماثلة ملدرسة         -األول
ا  أن عدد  -والثاين. لعرب واملسلمني الشائعة يف الغرب    حتقري ا 
سف ينخدعون بسهولة بأي شيء فيـه       ا من مثقفينا لأل   كبري

بد ا، ال ، ومكتوب بلغة معقدة نسبي    أرقام ومصطلحات صعبة  
  .2" يستحق اإلعجابأن يكون عمالً

  

  
  :األمريكية" اإلصالح" طروحات –احملور الثاين

  

يـة الـسابق ذكرهـا مت    يف قمة الدول الصناعية الثمان 
 غايتـه   "دى من أجل املستقبل   منت"ة ما مسي    قاماالتفاق على إ  

حداث تغيري جذري يف ثقافة جمتمعات ما يـسمى         العمل إل 
واملقصود به الوطن العريب ووسط     – "الشرق األوسط الكبري  "

يتضح " احلياة" ويف ضوء ما نشرته صحيفة       –اإلسالميآسيا  
: األمريكية ميكـن حتديـدها يف     " اإلصالح"أن أبرز عناوين    

، والشفافية   الصاحل، ومتكني املرأة   تشجيع الدميقراطية واحلكم  
يز قدرات وفعالية اتمع املدين، وبناء      ، وتعز مكافحة الفساد و

، واالنـضمام   جمتمع العلم واملعرفة، وتشجيع القطاع اخلاص     

، وتـشجيع منـاطق      التجارة الدولية لتسهيل التجارة    ملنظمة
  .3التصدير والتجارة اخلاصة

الـوطن  -اق  شن احلرب العدوانية علـى العـر      وقبل  
 توالت تصرحيات الرئيس    -ية القومية والتراث  والشعب واهلو 
دارته حول اعتزامهم مباشرة عمليـة التغـيري   بوش وأركان إ  

 "حتريـر "ت العربية فور إجنـاز مهمـة        اجلذري يف اتمعا  
" التغـيري "ولقد شاع يف أدبيات مروجي مبادرة       (!). العراق

ويف تفسري  . الحتالل عن ا  بديالً" إحالل " مصطلح ،املستهدفة
عندما تتعذر على القـوى     : ول أحد أولئك املروجني   ذلك يق 

الوطنية احمللية تغيري النظام الدكتاتوري القامع حلرياا يستعان        
الدميقراطيـة حمـل    " إحـالل "سقاطه و بالقوة اخلارجية إل  

ملانيا أ واستشهد على ذلك مبا جرى يف اليابان و        الدكتاتوري،
 مبا تتمتعـان مـن دميقراطيـة    -الكثريينيف رأي   -املدينتني  

، الذي كان له الفـضل  األمريكيوحريات واسعة لالحتالل  
يف اجتثاث بواعث الفكر العنصري املعادي للحريـة مـن          

 حملها الثقافة  "أحلَّ"أنه هو الذي     و ،ملانيةواألالثقافتني اليابانية   
حدة مناط السلوك الليربالية الشائعة يف الواليات املت      أوالقيم و 
  .األمريكية

األمريكي هو احلل األسلم    وادعاء البعض بأن التدخل     
 حيث تعجز قوى اتمـع املـدين عـن حتقيـق            ؛يسرواأل

جتماعي والسياسي بقواهـا الذاتيـة،   الدميقراطية والتقدم اال  
 اإلداراتدعاء زائف ليس له ما يسنده يف جتارب خمتلـف           ا

أنـه يف حنـو     ت  فالثاب. األمريكية على مدى القرن العشرين    
 األمريكيـة  األجهزة و اإلدارات، كانت   مائيت جتربة خارجية  

نظمة دكتاتورية أو مسقطة    يف غالبيتها الساحقة إما داعمة أل     
. أنقاضـها خرى دميقراطية لتقيم أنظمة دكتاتورية علـى        أل

" اجلبهة الوطنيـة " حكم  سقاطإ: واملثاالن التارخييان البارزان  
 بـانقالب   1953 سـنة    يـران إحممد مصدق يف    .بقيادة د 

سقاط حكومـة احلـزب     إ و  اجلنرال زاهدي،  عسكري نفذه 
 1972االشتراكي بزعامة سلفادور اللندي يف تشيلي سـنة     

ويف احلالني كانت   . قالب عسكري قاده اجلنرال بينوشيه    بان
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األمريكية هي مـن دبـرت ومولـت        املخابرات املركزية   
دخل املضاد  دارة الرئيس بوش نصيبها من الت     ، وإل االنقالبني

الرئيس شـافيز وحكومتـه يف   للدميقراطية اجلاري اآلن ضد     
  .فرتويال

 لكل مـن    األمريكيوال خالف أنه يف ظل االحتالل       
ملانيا االحتادية قام نظام دميقراطي وأرسيت قواعـد        أاليابان و 

 غري أن لليابان وأملانيا     أمناط السلوك الليربالية،  الثقافة والقيم و  
نظـام الـدميقراطي     وفرت هلما قيام ال    ظروفهما اخلاصة اليت  

ا فكل منهما كانت قبل احلرب قد حققت منـو        . واستقراره
اقتصادي ا وتقدم ا علمي شـروط قيـام   ، وامتلكـت اا ومعرفي 

ا الوالءات ما قبل     إذ جتاوزت اجتماعي   هيئات اتمع املدين؛  
، وتبلـورت فيهـا     "الطائفية والعشائرية واجلهوية  "الوطنية  
. قات االجتماعيـة املدينيـة     القيم اليت تسود العال    منظومات

ا قبل ا متقدما ليرباليملانيا كانت قد عرفت نظامأ عن أن   فضالً
وعليه فـإن تـدمريمها خـالل    . 1933صعود النازية سنة    

  على ما كان خيتزنه شعبامها من خربة فنيـة          احلرب مل يأت 
 اه من تطـور اجتمـاعي     ، وما كان قد حقق    إداريةوكفاءة  

 وبالتايل ما إن يأت هلما الفرصة حىت عاودتا         وثقايف وقيمي؛ 
 االنطالق اقتصادي ا وعلمي ـ     اا ومعرفي ا ، وعلى حنو متميز قياس
  .انيا وفرنسا املنتصرتني يف احلربمبا شهدته بريط
 عن ذلك كله وفرت هلما ظـروف احلـرب           وفضالً

انيا  وذلك بوقوع أمل   دة فرصة ذهبية للتطور الدميقراطي؛    البار
  أوروبا  مع أملانيا الدميقراطية ودول وسط       االحتادية على متاس

، ووقوع اليابـان   يمت فيها أنظمة شيوعية بعد احلرب     قاليت أ 
 مالية والصني الشعبية الشيوعيتني،   على مقربة من كوريا الش    

هذا الوضع اجلغرايف املتميز مل جينب البلـدين املـداخالت          
حـسب،  تطور الـدميقراطي ف  املعادية للاألمريكيةوالضغوط  

 األجهـزة  و اإلداراتعلى العكس من ذلك فرض على       وإمنا  
 كل توجه دميقراطي فيهما لتكونا أمنـوذجني         دعم األمريكية

  . والليربايل يف جوارمها الشيوعيمسايلشديدي اإلغراء الرأ
  

األمريكية اليت يراد ا التمهيد     " اإلصالح"وطروحات  
 ال تستهدف إقامة دميقراطية     "الشرق األوسط الكبري  "قامة  إل

 يف   املـستهدف دجمهـا    اإلسالميةقطار العربية و  حقة يف األ  
 –اقض ذلك مع مـصاحل املركـب الـصناعي       ، لتن املشروع

يف صـناعة القـرارات    األول العسكري صـاحب الـدور   
" التعدديـة " ذلك فإنه عندما يشترط       عن وفضالً. األمريكية

يـستهدف  مته فهو إمنا    كأساس للنظام الدميقراطي املراد إقا    
ق ، وذلك بتعمي   إىل التفتيت  املضي بالواقع العريب من التجزئة    
قامـة الـشرق     إل ، وصوالً التجزئة االجتماعية يف كل منها    

ن كنتونات عرقية وطائفية تقودها إسرائيل     املشكل م  األوسط
كما كان قد دعا لذلك برجينسكي منذ       . ضمن إطار إقليمي  

  .4ربع قرن
 والنـهج " اإلصـالح "ة على طبيعـة     بلغ دالل وليس أ 

األمريكية  اإلدارةالذي تريد   " التغيري اجلذري "و" الدميقراطي"
من الصيغة "  الكبرياألوسطالشرق "ا  مسته مؤخر تعميمه فيما أ  

جملـس  "، من إقامـة     املعتمدة يف العراق احملتل   " الدميقراطية"
 وكذلك األسس اليت اعتمـدت      ،"الوزارة املؤقتة " مث   "احلكم

 املعتمد خالل   "الدستور املؤقت " وضع الوثيقة اليت اعتربت      يف
وأالحـظ أن الـس والـوزارة والوثيقـة         .  االنتقال فترة
كـر هلويـة العـراق      كل منها ينطوي على تن    " الدستورية"

ا بوحـدة نـسيجه     ا خطر ، كما ميس مساس   وانتمائه القومي 
 ، مل  إىل جانب تغييب انتماء العراق العـريب        إذ ؛االجتماعي

على " الدستورية"ل الس والوزارة وال صيغت الوثيقة       يشكَّ
ـ  تماد احملاصة العرقية والطائفيـة    باعاس وطين، وإمنا    أس ع ، م

ء  األمر الذي يعين إعطـا     ؛إعطاء أمهية لالنتساب العشائري   
ضـفاء املـشروعية    االعتبار للـوالءات دون الوطنيـة، وإ      

وهو . كريسهازئة االجتماعية القائمة وت   الدستورية على التج  
بسط القواعد الدميقراطية اليت تقضي باملساواة    إجراء خمالف أل  

واطنني والتعامل معهم باعتبارهم أبنـاء وطـن        التامة بني امل  
قامة والعمـل وممارسـة حقوقـه       واحد لكل منهم حق اإل    

  .السياسية يف أي جزء من وطنه حيث أقام
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 األوسـط الـشرق   "ويف اعتماد قمة الثمانية مصطلح      
األمريكي داللة  ذات املنشأ   " اإلصالح"ا ملبادرة   عنوان" ريالكب

مجاع صناع قرار الدول الثمانية على التعاطي مع املنطقـة          إ
ة حـضارية عربيـة     باعتبارها مساحة جغرافية وليست دائر    

ا ا متميـز  ا تراثي ، متتلك خمزون  اهلوية والثقافة إسالمية العقيدة   
 وذ ؛ا وأمناط سلوك خاصة   وثقافة وقيم  ا علـى مـا     لك جري

األورويب، ووريثـه  عرف به الفكر والعمـل االسـتعماري     
سقاط الطروحات االستـشراقية    األمريكي، من إ  مربيايل  اإل

، املتميز بامتالك كل    الواقع املوضوعي يف الوطن العريب    على  
ف عليها يف الفكر السياسي     مقومات الوجود القومي املتعار   

واالندماج على حمـاور    ، وبنسبة عالية من التجانس      احلديث
 كما تدل على    القيم وأمناط السلوك،  الساللة واللغة والثقافة و   

  .5دق الدراسات االجتماعيةذلك أوثق وأ
ـ  " األوسطالشرق  "مث إن استخدام مصطلح      رح منذ طُ

 يقصد به نفي عروبة املنطقة      وائل مخسينات القرن املاضي مل    أ
ا يع معها سياسي   فيها والتطب  فقط، وإمنا أيضا إدخال إسرائيل    

واقتصادي ر قيـادي يف  ، بل ومتكينها من القيام بـدو   اا وثقافي
عالمـي  ولقد جرى التعامل الرمسي واإل    . النظام املزمع قيامته  

ا ا استراتيجي  منذ قيامها باعتبارها رصيد    األمريكي مع إسرائيل  
بلـغ     وهو ج مضى يف خط صـاعد لي        ،ا يف املنطقة  مريكيأ

 وال  ،رئيس بوش وإدارته من احملافظني اجلدد     ذروته يف عهد ال   
اليهـودي  " اللـويب "اعة الضغط   يعود ذلك لتنامي فعالية مج    

 لتفاعـل  –اومبا يفوق ذلك أمهية وتـأثري    –فقط، وإمنا أيضا    
  :عاملني موضوعيني

 عن املنطقة وليس له     ا كون التجمع الصهيوين غريب    -األول
، وإمنـا   رخيي أو عمق استراتيجي فاعل فيهـا      وجود تا 

، الـذي   مقه استراتيجي ممتد على جانيب األطلـسي      ع
ـ ا وأ ا يزل راعيه وحاميه ومصدر دعمه مادي      مـل ادبي .

وبسبب انتفاء التناقضات العدائية فيما بـني التجمـع         
 علـى   األمريكـي االستيطاين الصهيوين وصناع القرار     
خت القناعـة يف    خالف احلال مع شعوب املنطقة ترس     

، وبالتـايل   وتل أبيب بوحدة املصلحة    من واشنطن    كلٍّ
وحدة املوقف يف مواجهة شعوب الوطن العريب والعامل        

  .اإلسالمي
، وصـريورة الواليـات      أدى انتهاء احلرب الباردة    -الثاين

انقضاء حاجـة    إىل   ،األمريكية القطب األوحد  املتحدة  
األمريكية حللفاء األمس من العرب      األجهزة و اإلدارات
ا مراعاة مـصاحلهم    ايل مل يعد ضروري   ، وبالت واملسلمني

املـسكونني  -ن احملافظني اجلدد    طرهم؛ وحيث إ  وخوا
م ممثلو اخلـري    األمريكية، واملؤمنني بأ  بعقدة املركزية   
 الطمـوح    باتوا يف مركز يتـيح هلـم       -املطلق ورسله 

 وكنتيجـة لـذلك بـات       ؛لصياغة العامل وفق رؤاهم   
ا عنـه     ومر ا تغيري كل الذي كان مقبـوالً      مطلوبضـي

صـدقاء  ا ممن كانوا يعتـربون أ      وغدا مطلوب  ،باألمس
، وذلـك    التكييف مع مستجدات عصر العوملة     وحلفاء
وفق ما حيـدده احملـافظون اجلـدد        " اإلصالح"بتنفيذ  
كادمييني ويف  لون يف ركام من املستشرقني واأل     والعام

وضة القبـول بتـسوية الـصراع       مقدمة الشروط املفر  
نة وفق ما يرتـضيه غـالة الـصهاي       الصهيوين  –العريب

 وهذا ما يفسر نقـد      .ومناصروهم من احملافظني اجلدد   
ثاله غري املوضوعي لألنظمة العربيـة،      ريتشارد بريل وأم  
ا يزل صناع قرارها يعتربون     مـيت ل ، ال خاصة السعودية 

  .أنفسهم أصدقاء أمريكا وحلفاءها
  

 الليرباليون العرب اجلـدد ودعـوم       –احملور الثالث 
  :لإلصالح

–12يـام   يف رحاب مكتبة اإلسكندرية، وخـالل أ      
: مؤمتر قضايا اإلصالح العريب   " عقد   2004آذار  / مارس14

يـة العربيـة للعلـوم    كادمي األ: بدعوة مـن  "الرؤية والتنفيذ 
والتكنولوجيا، وجملس األعمال العريب، ومنظمة املرأة العربية،       

قـوق  ومنتدى البحوث االقتصادية، واملنظمـة العربيـة حل       
 وذلك حبضور مائة وسبعني من نشطاء ونشيطات        ،اإلنسان
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 تمع املدين واألنشطة االقتصادية املختلفة، وعـدد       هيئات ا
ا غري حكومي   وإلعطاء املؤمتر مظهر  . من رموز الفكر والثقافة   

 ومل يـشارك يف     ،رمسيـة افتتحه الرئيس مبارك بصورة غري      
  .عضويته أي مسئول حكومي مصري

 الليرباليني على احلضور مع وجود بعض       ويالحظ غلبة 
رأة بنسبة   وقد متثلت مشاركة امل    ،ركسيةالرموز القومية واملا  

 وذلك يف مقابل الغيـاب      ، من احلضور  ) %22(جاوزت  
 ومنظمـات   اإلسالميشبه الكامل ملمثلي التيارين القومي و     

وبالتايل ينبغـي النظـر     . قاومة يف فلسطني ولبنان والعراق    امل
ت ليرباليـة غـري حزبيـة       ا لشخصيا عتباره جتمع للمؤمتر با 

ا من اتمـع    ا حمدود  وعليه فهو ميثل قطاع    وىل؛بالدرجة األ 
ا بـني النخـب     ، وهو وإن كان األكثر بـروز      املدين العريب 

 ا للتحديات اليت تواجـه    ، إال أنه ليس األكثر تصدي     املعاصرة
 األمريكيـة " اإلصـالح "، وبالذات مطالـب     األمة العربية 

  ".األوسط الكبريالشرق "شروع وم
انعكس ذلك على أوراق العمل اليت أعدا اللجنة        ولقد  

ائها بعض أبرز الليـرباليني     عضالتحضريية، واليت غلب بني أ    
ات يف  اليت اعتمدت كمداخل للحـوار  األوراق وهي   ،اجلدد

 واالقتـصادي   الـسياسي : اجتماعات حماور املؤمتر األربعة   
صتني بعمالـة   ا على الورقتني اخلا   ، كم واالجتماعي والثقايف 
 الستة صيغت بعناية فائقـة      األوراقف. الشباب ووض املرأة  

 عن مفاهيم ليربالية زمن العوملة، وتغول الشركات        حبيث تعرب 
مهية النـسبية   متعدية اجلنسية، وما استتبع ذلك من تراجع األ       

، وتـدين االهتمـام     دة الوطنية واالستقالل االقتصادي   للسيا
  .اعية ملصلحة الفئات حمدودة الدخللضوابط االجتمبوضع ا

هيم الليربالية   الست مبفا  األوراقوعلى الرغم من التزام     
ي وها مبا يتسم به الفكر العامل     ، مل يأخذ معد   يف الزمن املعاصر  

ا لتوفري  قليمية الكربى أساس  املعاصر من اعتماد التكتالت اإل    
واكبة التسارع املذهل    املادية والقدرات البشرية مل    مكانياتاإل

رات املتسارعة  ، والتطو يف تقنية إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات     
ياسية مل تشتمل علـى رؤيـة       فالورقة الس . يف العلم واملعرفة  

شاملة إلصالح وتطوير جامعة الدول العربيـة، باعتبارهـا         
شـارة  جمسدة النظام اإلقليمي العريب، كما أا مل تشر أدىن إ         

 قليمية والدولية عة جتاه التحديات اإل   نعربية املَ الالفتقاد الدول   
والورقة االقتصادية غـاب  . نتيجة ارتكاسها يف واقع التجزئة    

عنها ذكر التكامل القومي كسبيل ال سبيل سواه للتقدم على          
ت العربيـة مـن     طريق التنمية املستدامة وانتشال االقتصاديا    

الـداخلني  ، وتوفري فرص العمل ملاليني      الركود الذي تعانيه  
اا يف سوق العسنويمل العريب كما حذرت الورقة ذا.  

، الـيت ادعـى      الست األوراقن   فإ ، عن ذلك  وفضالً
ا صيغت من منظور واقعـي      معدافتقـدت النظـرة    وها أ ،

 ذكر  ة السياسية أي  د يف الورق   إذ مل يرِ   ؛الشاملة للواقع العريب  
عد ضـد    الدولة املتـصا   الصهيوين وإرهاب –للصراع العريب 

 كمـا   ، إىل البحر  الشعب العريب يف فلسطني احملتلة من النهر      
  ا ذكر كون الوطن العريب أكثر مناطق العـامل       غاب عنها متام

ا باملداخالت اخلارجية يف أدق شئونه وصناعة قراراتـه        تأثر ،
مريكيـة   للعدوان متعدد اجلنسيات بقيادة أ     وال هي أشارت  

، أو   بتقويض مؤسـساا   الدولة العراقية على العراق وتدمري    
أتت على ذكر املخاطر اليت دد وحـدة التـراب الـوطين     

وبالتبعيـة مل  . تماعي يف أرض الرافدين العراقي والنسيج االج  
الورقة على التمييز املطلوب فيما بني مقاومة احملـتلني          تأت 

 إرهاب، وبني   ا وبكل الوسائل املمكنة واملتاحة    املشروعة دولي 
شاركني يف دعم وتأييـد قـوات االحـتالل         املدنيني غري امل  

  .اإلنسان العريبوالعدوان على حقوق 
يف زمـن   " مؤمتر قضايا اإلصالح العـريب    "وحيث عقد   

 يف تـسويق    األمريكيـة  أجهزة اإلعالم  و اإلدارةتنشط فيه   
، وال تأيت الورقة السياسية     "األوسط الكبري الشرق  "مشروع  

 الـصمت املريـب   ، فإن يف هذا األمريكيةعلى ذكر الدعوة    
جـراءات   الضمين مبا تضمنته املبـادرة مـن إ        داللة القبول 

، وميش دور جامعة    تهدف طمس اهلوية القومية العربية    تس
 ا يف قـيم   ، والتأثري سلبي  ل العربية برغم حمدودية فعاليتها    الدو

كما أن الورقة الثقافية غاب عنـها    .  وثوابته اإلسالميالفكر  
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اإلسالميةا للثقافة العربية    كالة جزافً ملُا البحث يف التهم ا    متام ،
فرزها النقـد غـري      اليت أ  "ثقافة اهلزمية "ـال هي تصدت ل   و

ـ     األمة   العلمي وغري التارخيي لتجربة    دي العربية خـالل عق
كثـر  مخسينات وستينات القرن املاضي، ومها العقـدان األ       

األمة العربية خالل القرن العشرين يف حياةا وعطاًءخصب .  
، األوراق الست يف املسائل السابق ذكرها      قصور   وأمام

   ا من املشاركني من أن الغاية من       والشكوك اليت راودت عدد
، تقـدمي   اليت صدرت عنـه "وثيقة اإلسكندرية"من  املؤمتر و 
شبه رمسية متفقة بالقدر املستطاع مع طروحات       عربية  رؤية  

ا ربعة عـشر مـشاركً     وعليه ارتأى أ   ؛األمريكية" اإلصالح"
ـ  "املثقفني العـرب  "دار بيان باسم    إص ل االسـتعمار    حيم

القية خسئولية التارخيية واأل   امل األمريكية اإلمربيالية و األورويب
اعتبـار احلكومـات    يؤكـد    و ،عن تردي األوضاع العربية   

 إسـرائيل ة عن إقامة    سئول امل األمريكية اإلداراتة و األوروبي
األنظمة اندا   عن مس   فضالً ،األراضي العربية ودعم احتالهلا   

 ورعايتها املنظمـات والتوجهـات      ،الدكتاتورية والفاسدة 
 اإلداراتكما اعترب البيان    . األصولية حبجة مواجهة الشيوعية   

رهـاب  ا عـن اإل   دبيا وأ ة تارخيي مسئول األمريكية األجهزةو
األمريكـي علـى    دان البيان العدوان     وأ ،األصويل املرفوض 
األمريكي عيه التدخل   موقِّ، كما أكد رفض     العراق واحتالله 

، واستنكارهم تكريس   "اإلصالح"ون العربية بدعوى    يف الشئ 
حكام السيطرة   األمة العربية يف إ    هذا املطلب التارخيي لطالئع   
  .األمريكية على الوطن العريب

  

  :رهاب وفريوس اإلاإلسالمية الثقافة العربية –احملور الرابع
  

ح وزيـر    صـر  2003تشرين أول   / يف اية أكتوبر  
حـرب  "د أنه من الضروري شن       رامسفيل األمريكيالدفاع  
 ال ميكـن هزميتـه بـالقوة        رهابوضح أن اإل   وأ ،"فكرية

، وإمنا أيضا عرب حماولـة كـسب العقـول          العسكرية فقط 
والقلوب، وحرمان اجلماعات املعادية ألمريكا مـن جتنيـد         

ا وما كان قد صرح به رامسفيلد ليس إال تعبري        . شباب جدد 

يف استراتيجية احملافظني اجلدد الذين يـدعون   األول  البند عن
هـو حقـل   اإلسالمي، وخباصة جزءه العريب، إمنا   بأن العامل   

أنه ينبغي لـيس فقـط    إىل  ويذهبون،رهابتربية فريوس اإل  
ال بد   وإمنا أيضا    ،من جذورها " رهابيةاإل"اجتثاث املنظمات   

ون أن املهمـة     ويقـرر  ،من جتفيف املستنقع الذي تربت فيه     
 جمرد اسـتخدام     اخلارجية ليست  األمريكيةاجلديدة للسياسة   

يل البيئة الداخلية    تشك  وإمنا أيضا إعادة   ، نشط القوة على حنوٍ  
 ترعـى   -عـائهم ادحـسب   -، وهي الدول اليت     للمنطقة

ماا ، نتيجة افتقار حكو   املعادي للواليات املتحدة  " رهاباإل"
مجود منظماا الدينية، وختلف    للكفاءة وختلفها االقتصادي، و   

  .أنظمتها التربوية
ا على   تشكيل املنطقة العربية ليس جديد     إعادةوالقول ب 

ات ، وال هو من تـداعي     األمريكية اإلداراتاالستراتيجيات و 
، وال يعود  2001أيلول  / تفجريات احلادي عشر من سبتمرب    

ني اعتبار  األمريكي واعتماد االستراتيجيني    1989فقط لعام   
 بعد سقوط   األمريكيةاجلديد لإلمربيالية    األول    العدو اإلسالم

 ؛ان يسمى منظومة الدول االشتراكية    االحتاد السوفيايت وما ك   
مبـدأ  "األمريكيـة   اإلدارةعلنت   أ 1957ة  إذ يف مطلع سن   

هيبة بعد سقوط   "  مللء الفراغ يف الشرق األوسط     :يزاورأ
، إثر فـشل    فرنسيوفعالية قوى االستعمارين اإلجنليزي وال    

مها ويو. 1956لثالثي على مصر يف خريف سنة       العدوان ا 
فكارها ودعوـا   كانت احلركة القومية العربية، وعقيدا وأ     

 وحينـها اسـتقطبت     ،األمريكي، موضوع اهلجوم    يةالقوم
على الفكر والعمل القـومي العـريب أنظمـة       احلرب املعلنة   

، وقعت  ليسار إىل أقصى ا   قصى اليمني ومنظمات عربية من أ   
اعية للوحـدة   أسرية الظن بأن احلركة القومية العربية الـس       

 األمريكيـة  اإلمربيالية، وليست   والتغيري االجتماعي إمنا هي   
  . األول على مصاحلها وطموحاا، مصدر اخلطرةوالصهيوني

دارة  يف زمن الرئيس بـوش وإ   "األفكار"حرب  غري أن   
   ت عليه أيام الـرئيس     ا عما كان  احملافظني اجلدد متميزة كيفي

 ذلك ألن احلرب الباردة مـع الـسوفيات         ؛أيزاور وإدارته 
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، األمريكية يف العـامل الثالـث     وضعت ضوابط على احلركة     
ألمريكـي النـربة العنـصرية      احبيث غابت عن اخلطـاب      

 اإلسالميةنظمة واملنظمات العربية و    كما كان لأل   ،الصارخة
 األجهـزة  و ارةاإلدمكانتها واعتبارها ودورهـا يف نظـر        

 على  1957جبار بن غوريون سنة     ويف إ . األمريكية يومذاك 
      االنسحاب من سيناء وقطاع غزة دون قيد  أو شرط  مؤشـر  
 األجهـزة  واإلدارةعلى الظروف اليت كانت حتكم حركـة        

دودية تأثري مجاعـة  حمعلى ، كما أن يف ذلك داللة     األمريكية
  . حينذاكاألمريكير  اليهودية يف صناعة القرا)اللويب(الضغط 

  ا على عهد الرئيس بوش وإدارتـه       واحلال خمتلف نوعي
، ثالوث احملافظني اجلـدد     اليوم "حرب األفكار "فالذي يدير   

املـسيحية  " مبـصطلح    نيف املعـرو  ني املـسيحي  نيصوليواأل
والثالثـي  . غالة الصهاينة من يهود وغري يهود  ، و "الصهيونية

كية والنظرة الدونيـة    األمريمسكون حىت النخاع باملركزية     
العـريب املـسلم بـصورة أكثـر     ، ولآلخر، وخباصة املسلم 

دبيام ما يـدل    وأ" صقوره"وليس يف ممارسات    . خصوصية
اجهة أمة عريقة التاريخ كـان هلـا   على إدراكهم أم يف مو    

اإلنسانية، بل إمنا  يتصدون ألنظمة      سهام طويل يف احلضارة     إ
، وبـشر   إلرادة والطموح ا، وجمتمعات فاقدة    متخلفة فاسدة 

 عفـا  ، وقيم وثقافةني بكراهية اآلخر واالنغالق دونه    مسكون
ساسيني من مـصادر العنـف   عليهما الزمن وباتا مصدرين أ    

  .رهابواإل
 واملنظمـات   األنظمـة وعلى ذلـك مل يعـد بـني         
 هو مبنجاة من الـشكوك      والشخصيات العربية واملسلمة من   

 من قبل دوائـر صـناعة       ملساءلة واحملاسبة ا، بل و  واالامات
وكنتيجة هلذا الطوفان من    . األمريكية أجهزة اإلعالم القرار و 

عدت فـرائص كـثريين يف       السياسي والفكري ارت   رهاباإل
. اإلسالمية، إن مل يكن فيها مجيعهـا      قطار العربية و  معظم األ 

ربامج  النظر يف ال   إعادة، عمليات   وبالتايل تعددت، وال تزال   
اإلسالمية ، وبالذات مواد التربية     امعيةوالكتب املدرسية واجل  

" الفنيـة "فـت اللجـان     لِّواللغة العربية واالجتماعيات، وأُ   

موال السخية لتنفيذ ذلك، يف حماولة اتقاء خماطر        صدت األ ور
 وما قد تـصدره مـن       األمريكية" حماكم التفتيش "إجراءات  

سأحكام صارمة ال يمع فيها شهود وال تل االستئنافقب.  
رانـد "نباء أن مؤسسة    ا ذكرت وكاالت األ   ومؤخر" 

جملـس التعـاون     "ا مع إحدى دول      أبرمت عقد  األمريكية
، مليارات الدوالرات إىل   أن تصل قيمته     من املتوقع " اخلليجي

املنـاهج والكتـب    " حتـديث "و" تطوير"تلتزم مبوجبه بعملية    
كمـا ذكـر أن املؤسـسة      . املدرسية يف الدولة املتعاقد معها    

  ومسلمني مييني وتربويني عرب  كادية سوف تعهد أل   األمريك
، وأنه من املتفـق عليـه أن      بتنفيذ القسط األكرب من العملية    

تج النهائي للعملية يف عدد مـن األقطـار       يعمم استخدام املن  
 األمريكية" مراكز األفكار "من أبرز   " راند"ومؤسسة  . العربية

ع صـرا " املـؤمنني بفكـرة   القريبة من احملـافظني اجلـدد     
اإلسـالم واملـسلمني   ، والذين يرى غالبيتهم يف  "احلضارات

  ". املسيحية–اليهوديةاحلضارة "عداء التارخييني ملا يسمونه األ
نبـاء حـول صـفقة      وإن صح ما تناقلته وكاالت األ     

تكـون  " راند"مليارات الدوالرات اليت ظفرت ا مؤسسة       
الدولة مربمة الصفقة قد جتـاوزت بقيـة الـدول العربيـة            

خضاع األمريكية بإ  يف مدى استجابتها للضغوط      اإلسالميةو
املناهج والكتب املدرسية واجلامعية لعملية مراجعة تستهدف       
تنقيحها من املفاهيم والنصوص الـيت يـرى فيهـا غـالة            

وبالتبعية –مريكا  األمريكيني حمرضة على كراهية أ    العنصريني  
ربية يف  األرض الع ، وحمرضة على مقاومة احتالهلما      -إسرائيل

 بل وتطعيم املناهج والكتب العربية يف زمن    ،فلسطني والعراق 
ثقافـة  "صهيونية مبـا يـسمى       والعربدة ال  األمريكيالتغول  
ف مع املرحلة اليت غـدا فيهـا        ، القائمة على التكي   "السالم

. "رجل سالم وزميل نضال ضد اإلرهـاب      "اجلنرال شارون   
 كما وصفه   "ميالرجل احلمي "، و على حد تعبري الرئيس بوش    

  .راء السلطة الفلسطينية أمحد قريعرئيس وز
أا ، ش اإلسالمية املعاصرة وليس ينكر أن الثقافة العربية      

، ال ختلو من حمفزات العنـف       شأن معظم الثقافات املعاصرة   



        ح بين الطروحات األمريكية والطموحات العربيةح بين الطروحات األمريكية والطموحات العربيةح بين الطروحات األمريكية والطموحات العربيةح بين الطروحات األمريكية والطموحات العربيةعوني فرسخ                                                              اإلصالعوني فرسخ                                                              اإلصالعوني فرسخ                                                              اإلصالعوني فرسخ                                                              اإلصال. . . . دددد

 

                            مركز الحضارة للدراسات السياسية                           مركز الحضارة للدراسات السياسية                           مركز الحضارة للدراسات السياسية                           مركز الحضارة للدراسات السياسية252أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   

عو لكراهية اآلخر واالنغالق    ، كما أن فيها ما يد     رهابواإل
 وشـاملة   عن حاجتها املاسة ملراجعـة عميقـة       فضالً ،دونه

 صياغة مبا يتطلبه بناء الشخـصية العربيـة املؤهلـة           إعادةو
 إىل  ولكن وجهات النظر متباينـة    . عل املبدع مع العصر   للتفا

 رهـاب ية عن غرس فريوس اإل    سئولحد التناقض يف حتديد امل    
، كما يف بيان ما ينبغي مراجعتـه    اإلسالميةيف ثقافتنا العربية    

 إذ ما يقول بـه ويطلبـه        ؛ةطبيعة الصياغة املطلوبة وادي   و
عالمـيني  يني واإل كادميبية صناع القرار واملستشرقني واأل    غال

، هـو   األوروبيني، وقطاع غري يسري من نظرائهم       األمريكيني
 ا للذي تدعو لـه النخـب الفكريـة العربيـة           النقيض متام

 امللتزمة بالثوابت القوميـة واملفـاهيم والقـيم         اإلسالميةو
،  من االنبهار باإلسقاطات االستشراقية    اإلسالمية، واملتحررة 

  . وسلوك أمريكية أو أوروبيةوالتطلع لشهادة حسن سرية
عون أن الطبع العـريب     ولون بأكثريتهم الساحقة يد   فاأل
، وال  رهـاب  أهم عوامل توليد فريوس اإل     اإلسالميوالفكر  

ت التـاريخ ومعطيـات   ينظرون باملوضوعية الكافية لتراكما  
ـ     وهم يطالبون بإحلاح بإ    ،الواقع العريب  ق جراء تنقـيح عمي

، كما للخطاب الديين يف     وشامل للمناهج والكتب املدرسية   
ث تليب الـصياغة اجلديـدة       وحبي ؛أجهزة اإلعالم املساجد و 
اهيم الدوليـة املـشتركة     حداثها ما يتوافق مع املف    املشروط أ 

مح وحماربة العنف   ، ويف مقدمتها السالم والتسا    حسب رأيهم 
  . والتطرفوالغلو 

أما اآلخرون فينفون كامل االدعاءات ضد الطبع العريب        
 هـي نتـاج  اإلسالمي، ويؤكدون أن اإلشكالية إمنا    والفكر  

، واليت لقوى االسـتعمار     تراكمات التاريخ ومعطيات الواقع   
ا سد يف تـشكله    نصيب األ  األمريكية اإلمربيالية و األورويب

ـ  ،رهـاب فرزت فـريوس اإل   على الصيغة اليت أ    رون أن   وي
تعزيز قدرات املواطن    إىل   هي اليت تؤدي  ة إمنا   يجدالصياغة املُ 

 األمة وثقافتها من    واتمع العربيني على التصدي ملا تواجهه     
  .حتديات مصريية

أن العرب يف جاهليتهم     إىل   وينبه أصحاب هذه الرؤية   
 والوفـاء   ،ضربوا مثال الشجاعة بعنترة العبسي أسود البشرة      

،  والكرم حبامت الطائي الذي يقال        املعتقد يبالسموءل يهود 
  م أقاموا    ،اإنه كان نصرانيالـذي  " حلـف الفـضول   " وأ

 إىل جانب املظلـوم     تعاقدت فيه بطون قريش على الوقوف     
ربعة شهور حرم ميتنـع فيهـا        وكانت هلم أ   ،ورد الظلم عنه  

القتال ويلتقي خالهلا القاتل بذوي القتيل واهلاجي مبن هجاه         
كما سبقت   بالقول أو الفعل،      من اآلخر   أحدمها رأ يث دون أن 

لنـدن  " هايد بارك "مبا وفرته من حرية القول      " سوق عكاظ "
ايب رفوا بتفاعلهم اإلجي ولقد ع.بأكثر من ألف ومخسمائة سـنة   
 وكان احتـرافهم التجـارة      ،مع الفرس والرومان واألحباش   

صـلت  بسب فقر أرضهم باملوارد من أبرز العوامل الـيت أ         
  .تسامح واالنفتاح يف الطبع العريبال

 كعقيـدة  اإلسالمكما يوضح أصحاب هذا التوجه أن       
دد ويضفي القدسية على تنوع األعـراق واللغـات         يقر التع 
ومن آياته خلْق السماوات والْأَرضِ واختلَـاف     [[[[ :واأللوان

 كمـا   ،6]]]] ت لِّلْعالمني أَلِْسنتكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ في ذَلك لَآيا     
الَ إِكْراه في الدينِ قَـد تبـين        [[[[. يقر ويؤكد احلرية الدينية   

  يالْغ نم دشقضت ) القدرية(اإلرادة اإلهلية    ويعترب أن    ،7]]]]الر
لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا ولَو شاء       [[[[ :ياندبتعدد األ 

م أُمةً واحدةً ولَكن لِّيبلُوكُم في مـآ آتـاكُم          اللّه لَجعلَكُ 
فَاستبِقُوا اخلَيرات إِلَى اهللا مرجِعكُم جميعا فَينبـئُكُم بِمـا          

دعو  ي -كعقيدة وكشريعة - اإلسالمو. 8]]]]كُنتم فيه تختلفُونَ  
للوحدة اتمعية وحيض عليها، ويأمر بالعـدل واإلحـسان         

 وال يقـصر الوحـدة      ،عتربمها مع اإلميان سبيل الرشـاد     وي
.  املسلمني كما ال حيصر العدل واإلحسان م       اتمعية على 

  .9ديان السماوية وغري السماويةوهو يف ذلك متميز على األ
اإلسـالم أمـر    وال ينكر هذا النفر من املفكـرين أن         

 وأن الرسول     عليه باجلهاد وحض ،ρ  ات ضد من    سري الغزو
ضعت للجهـاد قواعـد     إال أنه و   ،كروا الدعوة وحاربوها  أن

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ         [[[[ :ضابطة
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ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ         
  نيقِْسطالْم بحي أسس التعامل  إلسالم  ا كما حدد    ،10]]]]اللَّه

ولَا [[[[ :Ι بقوله   –النصارى واليهود – مع أهل الكتاب     اإلجيايب
تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَموا          
منهم وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَـيكُم وإِلَهنـا           

لَيسواْ [[[[ :لــهوقو. 11]]]]هكُم واحد ونحن لَه مسلمونَ    وإِلَ
سواء من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَآئمةٌ يتلُونَ آيات اللّـه آنـاء            

 يؤمنونَ بِاللّـه والْيـومِ اآلخـرِ        ####اللَّيلِ وهم يسجدونَ    
 عنِ الْمنكَرِ ويسارِعونَ فـي      ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ  

نيحالالص نم كلَئأُوو اتري12]]]]الْخ.  
 كـان   اإلسالميينكر هؤالء أن الفتح العريب       كما ال 

اإلسالم يف مقدمة بواعثه    نشر   ـ  ، ولكنه كان جهاد ا ا حمكوم
بضوابط النص من الكتاب والسنة، ومبا أرسـاه اخلليفتـان          

لصديق وعمر بن اخلطاب وقادة الفتح من     بو بكر ا  الراشدان أ 
ـ    التعامل مع شعوب البالد املفتوحة    شروط   ا ، ومل يكن حرب

 بـني  األراضي إذ مل خيري مواطنو تلك    ؛دينية من غري ضوابط   
 كما  ،عن بالدهم  والسيف أو  يفرض عليهم اجلالء        اإلسالم

يذهب كثري من املؤرخني وغريهم ممن يقفون عند ظـواهر          
  .ن يف حسبام املمارسة التارخيية يأخذوبعض النصوص وال
 س وال شـك ولكـن تفـسريه وتأويلـه     والنص مقد

، حكام الشرعية منه، كما اجتهادات اتهـدين   واستنباط األ 
تـأثرة بـالواقع    ة فهـي م   إنـساني  وألـا    ؛إنسانيةأعمال  

وكان . ي وباحلالة النفسية ملن تصدر عنه     السياس-االجتماعي
ـوض أ      ا والعرب املس  طبيعي ن ال يتـشدد    لمون يف حـال

ة اإلجيابي، وأن تغلب    فسرون واتهدون فيما يصدر عنهم    امل
الـيت دانـت     األرضعلى السلبية يف التعامل مع شـعوب        

 وألنه تأصلت ضـوابط التفاعـل       ؛لسلطان العرب املسلمني  
 مع اآلخر غري العريب وغري املـسلم جنـح التجـار            اإلجيايب

 بالد عديدة مل     يف اإلسالم نشر   واحلجاج العرب املسلمون يف   
لئـك التجـار    تصلها جيوش الفتح، كما مل يكـن وراء أو        

  . مؤسسة دينية متول نشاطهم وتوجههواحلجاج

ني مـن قـدموا     األوروبيوبني املؤرخني واملستشرقني    
 منـهم   ؛اإلسالميةشهادات منصفة حبق املمارسات العربية و     

ولد ، املستشرق   يل املثال ال احلصر السري توماس أرن      على سب 
 انتـهى   اإلسالمقة النتشار   ، الذي قدم دراسة موثَّ    الربيطاين

ولكننا مل نسمع عن أي حماولة مدبرة إلرغام        ":  إىل القول  فيها
الطوائف من غري املسلمني على قبول اإلسالم، أو عن اضطهاد          

ولو اختار اخللفـاء    . منظم قصد منه استئصال الدين املسيحي     
 الكتسحوا املسيحية بتلك السهولة الـيت       تنفيذ إحدى اخلطتني  

أقصى ا فرديناند وأزبيال دين اإلسالم عن أسبانيا، واليت جعل          
منها لويس الرابع عشر املذهب الربوتستانيت مذهبا يعاقب عليه      
متبعوه يف فرنسا، أو بتلك السهولة اليت ظـل فيهـا اليهـود             

ا فإن جمـرد    وهلذ. مبعدين عن اجنلترا مدة مخسني وثالمثائة سنة      
بقاء الكنائس حىت اآلن ليحمل يف طياته الدليل القوي على ما           
قامت عليه سياسات احلكومات اإلسالمية بوجـه عـام مـن         

  .13"تسامح حنوهم
 مع شعوب اهلالل    اإلجيايبوكان من نتائج غلبة التفاعل      
ـ     فريقياخلصيب ووادي النيل والشمال اإل     ن ، كما مـع م

مطلع يف  تبلورت  ، أن    خارجها افدوا على هذه املناطق من    تو
القرن الثالث اهلجري، أواخر العاشر امليالدي، أمـة عربيـة        

. إطـار الوحـدة  ، تضم التنوع ضـمن     ذات طبيعة تركيبية  
 مسـر  واأل بـيض وبالتايل ضم النسيج االجتماعي العريب األ     

، وتـوفرت لغـري      واليهـودي   واملسيحي ، واملسلم سودواأل
 والوافدين فرص ممارسـة حريـام       املسلمني من املواطنني  

نـشطة االقتـصادية     واملدنية واملشاركة يف خمتلف األ     الدينية
سهامهم يف بلـورة     وحبيث كان هلم إ    ؛تماعية والثقافية واالج

 العريب اجلديد   كما مل ينغلق اتمع   . اإلسالميةالثقافة العربية   
كان له انفتاحه الواسـع علـى        وإمنا   ،يومذاك على الذات  

، اموفلـسف  فارس واهلند واليونان  لوم  دارية وع مة اإل األنظ
 وبذلك امتلكوا ناصية التقدم     ؛واستيعاب ما اقتبسوه وتطويره   
  .العلمي والثقايف حنو مثانية قرون
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ا مـن  صول العربية بـدءً قصاء النخب ذات األ إإال أن   
 الترك والديلم   ، وتنامي سيطرة مرتزقة اجلند من     عهد املعتصم 

مام حممد عبده   ، وهم الذين يقول فيهم اإل     ارعلى صناعة القر  
 ،14" إىل وجدام   بأبدام ومل ينفذ منه شيء     اإلسالمدخلوا  "

،  على مستوى صناعة القرار الـسياسي      هذا التحول الكيفي  
، كان له    القدرات العربية   تراجعِ سارعِوما استتبع ذلك من ت    

ت الفقهية حبيث غلب    انعكاسه شديد السلبية على االجتهادا    
، وإن احتفظت احلواضر العربيـة      عليها التشدد، بل واجلمود   

باالنفتاح على اآلخر حىت توالت علـى املـشرق العـريب           
وعلى . أواخر القرن احلادي عشر امليالدي    احلمالت الصليبية   

مـسلمني  – بالعرب   أوروبامدى القرون التالية مل يكن لقاء       
ا صـدامي كان لقاء    وإمنا   ،اا وحضاري  لقاء سلمي  –ومسيحيني
مناط السلوك   لإلسالم والثقافة والقيم وأ     عنصري مثقالً بعداءٍ 

  .اإلسالميةالعربية 
ولقد كانت هناك عالقة عضوية فيما بني االسـتعمار         

كـان  ": جورج قـرم  . ول د يضاح ذلك يق  إويف  . والتبشري
البابوات ألمد طويل من الزمن من أشد املتحمسني للحمالت         

 براءة منحها البابا نيقوالس اخلامس      ففي. االستعمارية الكربى 
 أقر للربتغال مبوجبها حبق فـتح       1454إىل هنري املالح سنة     

وإخضاع مجيع البالد اليت هي يف قبضة أعـداء املـسيح مـن     
وكان امللوك بدورهم جيمعون بني     . املغاربة املسلمني أو الوثنيني   
  .15"الفتح وبني التبشري اإلجنيلي

 ـ    وكان طبيعي شدد علـى االجتـهادات     ا أن يغلب الت
الفقهية وتفسري النصوص من الكتاب والسنة بعد أن غـدت       

، وأن يعم   املسلمني موضوع الفتح واالستعمار   ديار العرب و  
 عـن   وفضالً.  واالنغالق دونه  األورويبالتعصب ضد اآلخر    

ت تستهدف أرضـه  ن اتمع الذي صار يواجه غزوا ذلك فإ 
قـصوى  ولوية ال طي األ أن يع عليه  منه واستقراره   وموارده وأ 

ن يقدم األمن الوطين على ما   ، وأ للقيادات اليت تتصدى للغزاة   
 وذلك ما يفسر املكانة اليت احتلها املماليـك بـرغم           ؛عداه
، كما أن ذلك يفـسر      دهم واستبدادهم يف تاريخ املنطقة    فسا

تراك العثمانيني وتـأخر    عدم الشعور بالتناقض القومي مع األ     
  . من القرن التاسع عشراألخريلربع اليقظة العربية حىت ا

  ة األوروبيا أن قوى االستعمار والتبشري      وعليه يغدو جلي
 لعبت دور ا ليس يف تعميق التعـصب ضـد اآلخـر         ا تارخيي

 ،ذاكرة اجلمعية للشعب العريب فحسب    واالنغالق دونه يف ال   
 واملستبدة يف    الفاسدة األنظمةيف تواصل واستقرار    أيضا  وإمنا  

 اليقظة القوميـة والتجـدد      عاقةإ وبالتايل   ؛ العربية اتمعات
،  من تـشويه   ةياإلسالم، وما حلق بالثقافة العربية      احلضاري

  .النغالق ضد اآلخر من أبرز معاملهالتعصب وايبدو 
ا مـ قد أصيبت بنكسة ل    ةاألمريكيوإذا كانت الليربالية    

، نتزل تتفاقم تداعياا نتيجة تفجريات نيويورك وواشـنط       
تمع تعرض وال يزال حلمالت معادية،      كيف احلال بثقافة جم   ف

 ، وتعـاط  وممارسات عنصرية، واسترتاف استعماري ملوارده    
قالين مع عقيدته ولغتـه وثقافتـه وأمنـاط       غري علمي وال ع   

وإنـه  . ن حماولة العبث بنسيجه االجتماعي     ع ، فضالً سلوكه
 أن ال يكـون  اإلنـساين ملما يتجـاىف وحقـائق التـاريخ     

هـا يف الثقافـة      فعل دةُمارسات االستعمارية والعنصرية رِ   للم
ا فيما عرفته لقرون من متيـز        والتأثري سلبي  ةياإلسالمالعربية  

وهذا ما ال يأخذه يف حسبام      . اإلجيايب على اآلخر  باالنفتاح  
مبـا  -وهم  . ون واملتأمركون األمريكي" األفكارحرب  "دعاة  

يزون يف شيء عـن      ال يتم  -حداثهيدعون إليه ويضغطون إل   
عبء "سالفهم املستعمرين واملبشرين الذين طاملا حتدثوا عن        أ

ا حني أحتسب مـن اآلثـار    وال أظنين مغالي ،"بيضالرجل األ 
السلبية لدعاواهم ومداخالم وضغوطهم على الثقافة العربية       

  .بط خاصة على صعيد اجلمهور اليائس واحمل،ةياإلسالم
  

  : العربيةالحاإلص طموحات -احملور اخلامس
  

يف أعقاب احلرب العاملية الثانية كانت تلوح يف معظم         
 إذ شهد احلراك الوطين،     ؛نواحي الوطن العريب تباشري واعدة    
ا ا وتطـور  ا متـسارع  ، منو كما الفكر السياسي واالجتماعي   

ي العـامل   وكان ذلك هو الشائع يف خمتلف نـواح        ،املحوظً
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: عـاملني متفـاعلني      إىل هأسبابويعود ذلك يف أهم     . الثالث
، وبالتـايل   انة وقدرات دول االستعمار القـدمي     تدهور مك 

 للقيـادات   تقدمي بعض التنازالت   إىل   اضطرار صناع قرارها  
عها حتفظ ا   ، وحماولة عقد صفقات م    الوطنية يف املستعمرات  
وتبقي علـى  ،  قتصادية، ومصاحلها اال  بعض نفوذها السياسي  
  .بعض مؤثراا الثقافية

ادات حركات التحـرر   تاح لقي عامل الثاين الذي أ   أما ال 
 إمنـا  ثالثية أن تكون تنازالا املقابلة حمـدودة   -الوطين العامل 

كان توفر فرص االستفادة من تنامي حدة احلـرب البـاردة      
، وطموح كل من    املعسكرين الرأمسايل واالشتراكي  فيما بني   

 الظفـر   إىل  واالحتاد والسوفيايت  ةاألمريكيالواليات املتحدة   
وكانت احلركة القومية   . ببعض تركة دول االستعمار القدمي    

 آلت مقاليد قيادا لعبد الناصـر، يف مقدمـة          ، اليت العربية
 ؛احلركات الوطنية اآلسيوية واألفريقية اليت استفادت يومذاك      

ليس فقط لكفاءة القائد الراحل يف إدارة الصراع كما يشهد          
نتيجة أيضا   وإمنا   ،سكرين املؤرخون املنصفون من املع    بذلك

حلرب أمهية املوقع االستراتيجي للوطن العريب يف نظر قطيب ا        
  .الباردة وتنافسهما يف ساحته

 باشرت منذ عهد    ةاألمريكي جهزةاأل و اإلداراتغري أن   
يزاور عملية استرداد املواقع اليت كانت قد خسرا        الرئيس أ 

 السوفيايت قـد     فيما كان االحتاد   ،األورويبدول االستعمار   
دخل بداية مرحلة العجز عن تطوير اقتصاده وتفعيل واقعـه          

 وبالتايل تزايـد    ؛الجتماعي مع سقوط الرئيس خورتشوف    ا
قصوره عن االحتفاظ بالتوازن االستراتيجي مـع القطـب         

ن ملمارسـات   كما كـا  .  املتنامية قدراته وفعاليته   األمريكي
والعربيـة منـها يف      الرمسية والشعبية،    ،قيادات العامل الثالث  

لتارخيية عـن تراجـع   ية اسئول، قسط غري يسري من امل  املقدمة
، اليت منحتها من الدعم والتأييد ما كان يؤهلها         فعالية شعوا 

دارة الصراع مـع  إحسنت أماية املنجزات املتحققة لو أا    حل
كما كان للـصراعات    . وى اخلارجية واملعارضة الداخلية   الق

الالمجدوالدينيـة  فجرت فيما بني التيارات القومية      ة اليت ت  ي

واملاركسية والليربالية، يف معظم نـواحي العـامل الثالـث،          
إضعاف القـدرات   ، دورها الفاعل يف     وخباصة الوطن العريب  

 عن الدور الذي لعبته عناصر ما بات يـسمى    فضالً ،الشعبية
جنازات اليت كانت يف إجهاض الكثري من اإل  " الطبقة اجلديدة "

ضعاف القدرة على تقدمي االسـتجابة      إ، وبالتايل   حتققتقد  
  .جهة التحديات الداخلية واخلارجيةالفاعلة يف موا

ا مـن   جزر بـدءً   إىل   وحني انقلب املد العريب القومي    
زمـات  أمطلع سبعينات القرن املاضي تسارع تفاقم حـدة         

كما كان من نتـائج      ،تمعات العربية على خمتلف الصعد    ا 
صويل الـذي   تصاعد قدرات وفعالية التيار األ    ذلك االحنسار   
 احملافظة يف حرـا ضـد       األنظمةدة و نظمة الر أاستقوت به   

إال أن  . لعربية والتجربة الناصـرية بالـذات     احلركة القومية ا  
هي انتكاسـة عامـة      وإمنا   االنتكاسة مل تكن عربية خاصة    
ود  وهي انتكاسة ال تع   ، الثالث شاعت يف معظم نواحي العامل    

امل اخلـارجي   كان للع  وإمنا   ،ط للعوامل الداخلية الذاتية   فق
  . واحملفز لقوى الردة والداعم هلا، بلدوره الفاعل واملؤثر

   ا يف معظـم نـواحي العـامل        وأن يكون الواقع مأزوم
، ففي ذلك داللـة     الثالث، وليس يف الوطن العريب فحسب     
، وال  ا للطبع العريب  على أن أزمة الواقع العريب ال تعود مطلقً       

، كما يدعي ذلك معـادو      ةياإلسالمملكونات الثقافة العربية    
دوا مقـوالم مـن العـرب       ، ومـن رد   اإلسالمالعروبة و 
 النخـب   ومما يؤكد صحة ما أدعيه إبـداعات      . واملسلمني

ـ  األحبـاث العربية العاملة يف اجلامعات ومراكز         ةاألمريكي
ـ     . ة املتميزة األوروبيو الواقـع  ة  وعليه ميكن اجلزم بأن ألزم

 وأن كـل جهـد ال       االجتماعية–ها السياسية العريب جذور ،
هدف اخللل القائم على هذا احملور، أو من منظور غـري           يست
ـ    ، جهد غري جمد   عريب دقت دوافـع وغايـات      حىت وإن ص

  .خمططيه ومنفذيه
ن أ بعمق يتـضح     اخلريطة الثقافية العربية  وحني تقرأ   

من اهتمام   األول   قامشكالييت الدميقراطية والوحدة حتتالن امل    إ
 غالبية املفكرين واملثقفني العرب على اخـتالف قناعـام        
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 وتتعدد فيما بينهم وجهـات      ،العقائدية وانتماءام السياسية  
 ، نتيجة تباين مصاحلهم وطموحـام ،حد التناقض إىل   النظر

   العربية  األمة   ا يف املرحلة الراهنة من حياة     غري أن األكثر بروز
 .أدعياء الليربالية من ناحية ثانيـة     ، و من ناحية ة الشورى   دعا

وتغيب عند غالبية الطرفني القراءة املوضوعية للواقع العـريب         
، خاصة من قبل   واعية ملستجدات الفكر الدميقراطي   واملتابعة ال 

الدميقراطيـة  "ا بتـبين    مفكري العامل الثالث الـذين نـادو      
 ،ليس الفـرد حل اتمع وولوية لصا اليت تعطي األ  " االجتماعية

ات كما يالحظ ندرة الدراسات اليت تعمقت يف تقصي معوق        
 وبالذات املعوقات املوضـوعية     ،الدميقراطية يف الواقع العريب   

، لدميقراطية احلقة يف أي قطر عـريب      اليت حالت دون حتقيق ا    
قامت مصر جملس شورى النـواب      أعلى الرغم من أنه منذ      

اوالت جـادة   قطار العربية حم   شهدت معظم األ   1866سنة  
تلف ألـوان الطيـف الـسياسي       شاركت فيها خنب من خم    

  .والفكري
 ار العربية متتلك مواثيق    قطنكر أن العديد من األ    وليس ي

، الربملـان : لديها كامل املؤسسات الدميقراطيـة    ، و دستورية
، والنـوادي   حزاب، والـصحافة، والنقابـات املهنيـة      واأل

ال أن معظم ما هـو       إ ، الفكرية األحباثاالجتماعية، ومراكز   
 ذلـك ألن    ؛املضمون إىل   قائم ال جياوز الشكل الدميقراطي    

ـ   مـاملؤسسات القائمة ل   دودة التـأثري يف صـناعة      ا تزل حم
و عدد حمدود   أ، واليت ما برحت من اختصاص فرد        القرارات

، بـل وبدايـة      عن غياب تداول السلطة     فضالً ،األفرادمن  
ا على هذه احلقيقـة     سوتأسي. "اجلمهوريات الوراثية " ظاهرة

  االجتماعية يذهب بعض علماء السياسة العـرب       –السياسية
ا تزل يف مرحلة ما     مـحد القول بأن اتمعات العربية ل     إىل  

 قبل الدولة احلديثة حيث تكون املؤسسات هي صاحبة الدور        
  . صناعة القرارات على خمتلف الصعد يفاألخريواألول 

ريب الشائع ملـؤثرات    العوال يعود القصور الدميقراطي     
لقـرار لـيس مـن     ، كما أن التفرد يف صناعة ا      ثقافية عربية 

 وإمنـا   ،خصائص الطبع العريب، كما يدعي قاصرو املعرفـة       

مران نتاج معوقات موضوعية يف مقدمتها عمـق وسـعة          األ
، وتناقض وجود   ئون العربية املداخالت اخلارجية يف أدق الش    

، الـيت   لقـوى املتدخلـة   ة سليمة مع مصاحل ا    حياة دميقراطي 
ا مـن قـصف مواقـع       كثر من جتربة عربية بدءً    أجهضت  أ

،  حلياة جملس النواب املصري1881ة سطول الربيطاين سن األ
دي الثورة اليت قادهـا أمحـد   صوات مؤيأالذي ارتفعت فيه   

  .عرايب
قامة إبعد عن املوضوعية والواقعية من الظن بأن        أوليس  
املمولة واملوجهة من اخلارج    " هيئات اتمع املدين  "ما يسمى   

قطـار  قامـة الدميقراطيـة يف األ     إتشكل خطوة على طريق     
ـ         ؛العربية ا  ذلك ألن عملية التمويل اخلارجي ما كانت يوم

ادر  عـن أن مـص      فضالً ،بريئة من االستحقاقات السياسية   
، وثيقـة   إن مل تكن مجيعهـا    ،  التمويل يف غالبيتها الساحقة   
 الـسياسية واالقتـصادية يف      راتالصلة مبراكز صناعة القرا   

 وبالتايل فمؤسسات التمويـل اخلـارجي معاديـة         ؛بالدها
        للدميقراطية احلقة حبكم معاداة صناع القرار اليت تتبعهم حلق 

شـكال  أ من كل    وا متحررةً ئدارة ش إالشعوب العربية يف    
 عن أن الواقـع      فضالً ،تصادية والثقافية التبعية السياسية واالق  

خر مبحفزات الوالءات دون    ا يزل يز  مـالعريب ل االجتماعي  
 مـن   ، األمر الذي حيد   الطائفية والعرقية والعشائرية  : الوطنية

  .فعالية هيئات اتمع املدين
  هو رهن   إمنا   ا أن حتقق الدميقراطية احلقة    وعليه يبدو جلي

أشكال املداخالت بتحقيق االستقالل الوطين واملنعة ضد كل     
ة ياإلنسانبالتقدم على طريق التنمية     نه رهن   أ كما   ،اخلارجية

  املتجاوزة التبعية اقتصادي واالنعتاق من تراكمـات     اا وثقافي ،
 ، عن ذلك  وفضالً. طاط يف الفكر والثقافة العربيني    عصر االحن 

 للعالقات فيما   األخريو األول    احملدد "املواطنة" مفهوم   صريوةُ
 مبعـىن  ؛مع فيما بينهمما بني أفراد ات، كني الدولة واتمع ب

 القبائليـة  سار عالقات ما قبل اتمـع املـدين   إمن  التحرر  
  .والعشائرية واجلهوية
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      ا أن الوحدة   ويف ضوء معطيات الواقع الراهن يبدو جلي
هي اال الوحيد لتوفري شروط قيام الدميقراطيـة         إمنا   العربية
 ؛يبا اخلاصة والعامة يف كل قطـر عـر      ليهإة اليت تطمح    احلقَّ

انعـة للـضغوط    ذلك ألن الوحدة سبيل املنعة والـدرع امل       
، اليت هـي أول وأخطـر معوقـات         واملداخالت اخلارجية 

. قطار العربية فحسب  الدميقراطية يف كل مكان وليس يف األ      
، وجتـاوز   مية اال الوحيد لتحقـق التنميـة      والوحدة القو 

التخلف االقتصادي وما يشكله من معوق موضوعي أمـام         
، ومراكـز   امللتزمةأجهزة اإلعالم، وحزاب الوطنية األتشكل  
 مبـا حتققـه يف      -من ناحية ثالثة  -والوحدة  .  اجلادة األحباث

ملوضوعية للتقدم   ا االني السياسي واالقتصادي توفر الشروطَ    
ساء قواعد التربية   رإ، و العلمي واملعريف، وتعزيز الثقافة القومية    

 الدولة العظمى الـيت      هي -اخريأ-والوحدة  . األكثر حداثة 
 وسع احلقوق دون   أقليات  قدر على منح األ   ا األ كانت تارخيي
 ديد وحدة التراب الـوطين، أو اسـتغالل   حتفظ حتسب ا من

 وأن تكون تلك هي حقائق التاريخ العريب        .القوى اخلارجية 
 ـ       يغدو واضح ا ا أن احلديث عن الدميقراطية حىت يكون منتج

ا بالـدعوة والعمـل     ا واضـح  زاما الت أن يكون ملتزم  البد  
دون ذلك لغو حديث    ، و الستقالل الوطين والتكامل القومي   ل

  .وجعجعة بال طحن
وعلى الرغم من هذه احلقيقة اليت ال مراء فيها تزخـر           
الساحة الفكرية والثقافة العربية مبن يقولون بـأن الوحـدة          

يـة العربيـة    طر، وأن الدولة القُ   ربية قضية جتاوزها الزمن   الع
مـم املتحـدة    إذ هي عضو يف األ     ؛كتسبت مشروعية دولية  ا

ـ ا قُ نتجت واقع أ عن أا    ، فضالً وجامعة الدول العربية   ا طري
ا يف صـناعة    شد تأثري وحتققت فيها مكاسب مجة للنخبة األ     

، وتربت يف ظلها    اطريا قُ ا شعبي  بلورت وعي   كما أا  ،القرار
، فيمـا  ها ووجـداا  ميأل فكر  اخلاص لوطين ا  الشعور جيالٌأ

ـ          واطنني املشاعر القومية ال جتاوز عند الغالبية الساحقة من امل
ـ      . العرب االنفعاالت العابرة   ا وقد غابت عن املـسرح متام

، كما أن الفكر القـومي مل يعـد         املنظمات القومية الفاعلة  
  .ةصاحب الدور يف الساحات العربي

 من معـامل الواقـع العـريب       نكر أن كل ذلك   وليس ي  
عربيـة  : ن أبرز معامل هذا الواقع ظاهرتني      إال أن م   ،املعاصر
طرية العربية حتظى    مل تعد الدولة القُ    ،وىلأ فمن جهة . وعاملية

، بسبب  ر قطاع متزايد السعة من مواطنيها     باملشروعية يف نظ  
، أو حتقيـق منـو   لـوطين عجزها املتزايد عن محاية أمنـها ا  

، فيما تتراجع يف    تعاظمةليب احتياجات مواطنيها امل   اقتصادي ي 
قـام  رأنتاجية وترتفع بـشكل طـردي   نشطة اإل غالبيتها األ 

 غدت التكتالت   ، ثانية ومن جهة . املديونية اخلارجية والبطالة  
الكربى السبيل الذي ال سبيل سواه ملواكبة التطورات العلمية   

 دولـة   إمكانيـات ، اليت مل تعد     تقنية املتسارعة واملعرفية وال 
 فكيـف   ، أو بريطانيا متكنها من متابعتـها      فرنساكأملانيا أو   

احلال بالدول العربية وجمموع دخوهلا الوطنية ال تصل ثلـث       
  .ملاين والفرنسي والربيطاينيطايل ناهيك باألالدخل اإل

الوحـدة  مث إن اجلدل الوحدوي اليوم مل يعد فيما بني          
ية واملـدافعني   ، وال هو قائم بني دعاة الوحدة العرب       والتجزئة

هو ما بني التكامل القومي وتفعيل       وإمنا   ،طريةن الدولة القُ  ع
، وبني   الذي متثله جامعة الدول العربية     قليمي العريب النظام اإل 
 احلائز على دعم الدول الـصناعية الـسبع     األمريكياملسعى  

 للعب دور   إسرائيلُ حةاملرش"  الكبري األوسطالشرق  "قامة  إل
أصبح فيما بني القوى والعناصر     والصراع بالتايل   .  فيه قيادي

  يف صناعة   اإلرادةا واحلريصة على حرية     العربية امللتزمة وطني 
قليميني  وحلفائها اإل  ةاألمريكي جهزةاأل و اإلدارة، وبني   القرار

  .ني واملتصهينني من النخب العربيةواملتأمرك
 ا مل يكن   ي عمل تكاملي عريب النجاح م     كتب أل ولن ي
باعتبار أن ذلك متوافـق مـع        ؛الفعل اخلطاب و  دميقراطي 

الحتـاد والتكامـل يف العـصر       الوسيلة الناجعة للوحدة وا   
ة معوقـات التكامـل      عن أنه سبيل مواجه    ، فضالً احلديث

والذي أالحظه ذا اخلـصوص أن البـشرية      . العريب القائمة 
اوزت أسلوب الضم القسري، كما فعل بسمارك بتوحيد        جت
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 الـشمالية يف ضـمها      ةاألمريكي ، والواليات املتحدة  أملانيا
نـه   ذلك أل ؛أقامتهالواليات اجلنوبية لالحتاد الذي كانت قد       

عاصر حق الشعوب    عن أنه استقر يف الفكر السياسي امل       فضالً
ا على أي كيـان سياسـي       ، بات ميسور  يف تقرير مصريها  

االستعانة بالقوة اخلارجية حلماية اسـتقالله إن مل تـسعفه          
  . الذاتية، ومثال الكويت ليس ببعيده وقدراتهإمكانيات

وعدا ذلك كله توضح القراءة املوضوعية للواقع العريب        
قطـار  املعاصر انعدام التناقض العدائي فيما بني شـعوب األ        

 املاديـة   مكانياتطر واحد ميتلك اإل    إذ ليس بينها قُ    ؛العربية
 يف  ،يت متكنه من ممارسة دور استعماري     والقدرات البشرية ال  

بيـة  التكامل القومي هو يف مصلحة الـشعوب العر       حني أن   
وعليه ميكن القول بأن تـوفر قـدر مـن احلريـات         . كافة

الدميقراطية يف أي قطر عريب ال بـد وأن يـسهم يف تنميـة      
ويعزز بالتـايل   . لتكاملي العريب عند خنبه ومجهوره    الطموح ا 

  .ةياإلسالمالطموح الوحدوي املتجذر يف الثقافة العربية 
اوتأسيس     ا أنه مـا دامـت       على ما سبق يبدو واضح

، إال يف واقع وحـدوي الدميقراطية احلقة مستحيلة التحقق   
 جنازقدر على اإل  مثل واأل وأن الوحدة واالحتاد سبيلهما األ    

ا االستنتاج بأن   ، يغدو منطقي  هو األسلوب الدميقراطي  إمنا  
الوحدة يف الواقع   هناك عالقة جدلية فيما بني الدميقراطية و      

، وأن أي تقدم على الطريـق الـدميقراطي         عريب املعاصر ال
الطويل يف أي قطر عريب ينطوي على تقدم الوعي بأمهيـة           

دفع باجتاه حتقيـق الطمـوح      وضرورة التكامل القومي وال   
تكـاملي  جناز  إي  وكذلك هو األمر بالنسبة أل    . الوحدوي

ا للحريـات  ، باعتبـاره معـزز  بني قطرين عربيني أو أكثر 
وعليـه يغـدو    . قطار املتكاملة ة يف كل من األ    الدميقراطي

ا القول بأن أي حديث عن الدميقراطية مبعزل عـن          منطقي
سلوب ، كما أن كل دعوة للوحدة بغري األ       ميان بالوحدة اإل

  .جمديني يف الواقع العريب املعاصر، غري الدميقراطي

اضي خنبة من   وهذا ما وعته منذ مطلع مثانينات القرن امل       
 إىل ، وبعد حـوارات معمقـة انتـهوا       القومي ذوي االلتزام 

 مث متكنوا مـع     ،1991املؤمتر القومي العريب سنة     تأسيس  
–املـؤمتر القـومي   إقامة   من   ياإلسالمخنبة من رموز التيار     

 واملؤمتران يضمان عناصر من خلفيـات قوميـة         .ياإلسالم
، كما ميكن اعتبارمها ممـثلني      إسالمية وماركسية وليربالية  و
بـرز  أما  أ عن   فضالً.  فكري يف الوطن العريب    وسع جتمع أل

عتمـدين   لكوما غري م ؛اإلرادةهيئات اتمع املدين مستقلة     
 بعد-ولقد انتهى املؤمتران    . على أي دعم رمسي أو خارجي     

 العتماد ستة أهداف للنضال العـريب       -حوارات مستفيضة 
   االسـتقالل الـوطين،    : ا لتنفيذها خالل املرحلة والعمل مع

تنمية املستدامة، والعدالـة    ، وال لوحدة العربية، والدميقراطية  وا
وألا أهداف تعـرب عـن      . االجتماعية، والتجدد احلضاري  

، كما تعكـس    وسع من املواطنني العرب   تطلعات القطاع األ  
، فهـي   رحلة وحوارات الفضائيات العربيـة    دبيات امل أذلك  

  . العربيةاإلصالحاسدة وحبق طموحات 
  

 احتماالت مـستقبل الطروحـات      -ادساحملور الس 
  : والطموحات العربيةةاألمريكي

املؤشرات كثرية اليت توحي بأن املستقبل شبه مضمون        
دها من قبل الـدول      ناهيك عن تأيي   ،ةاألمريكيللطروحات  

ا  إذ توضح مواقف صناع القرار العريب تزايد       ؛الصناعية السبع 
اخلطـر   ةمريكياألا ملن يرون يف االستجابة للتعليمات       طردي 
واقتـداء باملمارسـات    . ا مبصاحلهم ومراكزهم  ضرارإقل  األ

مين مع املعارضة واسـتبعاد      يتزايد اعتماد احلل األ    ةاألمريكي
     فيما تشيع   ،ا معها احلوار وحماولة جتسري اهلوة املتزايدة اتساع 

، ويتزايد ثقـل    بة الفلسفة النفعية والرباغماتية   يف أوساط النخ  
 واجلامعـات ومراكـز     أجهزة اإلعـالم  دد يف   الليرباليني اجل 

مع الـصهاينة   " التطبيع"، وبينهم غري يسري من دعاة       األحباث
  والتعامل معهم اقتصادي الـواقعيني "ويكثر بـني    . اا وثقافي" 

املؤمتران القـومي العـريب     العرب من يعتربون ما ينادي به       
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أحـالم يقظـة      ليـست بـأكثر مـن        ياإلسالم–والقومي
حدهم مقالـه   أ كما عنون بذلك     ،زمن مضى " ديناصورات"

 للمؤمتر القومي العريب يف     مبناسبة انعقاد الدورة الرابعة عشرة    
  .بريوت

    على السطح شـيء ومـا هـو يف          غري أن ما هو باد 
– متنـاقض   األمريكي ذلك أن املسعى     ؛عماق شيء آخر  األ
 وميس يف   ،اسالميإا و  مع تراكمات التاريخ املمتد عربي     -أوالً

ساحقة يف مجيع    مكونات وجدان الغالبية ال    -اثاني–م  الصمي
نـسجتها االجتماعيـة    أ ويتهدد وحدة    ،األقطار املستهدفة 

" التعددية"مث إنه باعتماد    . وتعايش مواطنيها السلمي التارخيي   
     قليـات أ"ا  الطائفية والعرقية وحتفيز اجلماعات املعتربة جتاوز "

. فـة بركـان   طر على حا   يضع أكثر من قُ    كثرية ما ضد األ 
ـ     األمريكيوحني يكون التدخل     نـه  إ ف ه، تلك هـي مرامي
ة سيصب يف قنـاة التـشدد       األوروبيكسوابقه االستعمارية   

تعصب القومي وثقافة كراهيـة اآلخـر، الغـريب         الديين وال 
  .بالذات، واالنغالق دونه

وعلى النقيض من ذلك كله يـوفر التجـاوب مـع           
ـ    نظمة والشعوب  العريب لأل  اإلصالحطموحات   زز  مـا يع

    ر اهلوة فيما بينـها    منعتها ضد املداخالت اخلارجية، وجيس ،
سـهام يف   العربية قدرا على اإل    األمة   ويدفع باجتاه استعادة  

 أول نتائجه تزايد     األمر الذي سيكون من    ؛ةياإلنساناحلضارة  
 ة، ودون أي حساسية، مع خمتلف الـشعوب        ـَّيالتفاعل بند
الروح الجتهادات زمـن اـد       وبالتبعية عودة    ،والثقافات

 احلقيقية للنص   قدر على استلهام املقاصد   العريب والقراءات األ  
نةمن الكتاب والس.  

، العربيـة  األمـة    والذين يعرفون حق املعرفة تـاريخ     
، أكثـر   اا وعاملي دراك معطيات الواقع عربي   ويدركون متام اإل  

اهنون  وهم ال ير   ، العربية اإلصالح مبستقبل طموحات    تفاؤالً
رادة إا طاملا استفز    ا حضاري فقط على تاريخ أمة ختتزن موروثً     

املقاومة عند طالئعها فقدمت االستجابة اليت دحرت الغـزاة         
يف ميـزان   ) أي للغـزاة  (برغم اخللل الفـادح لـصاحلهم       

ينظـرون   إمنا    ولكنهم ، املادية والقدرات البشرية   مكانياتاإل
 من  ةاألمريكيحات  للمستقبل يف ضوء ما تنطوي عليه الطرو      

 هلا من تداعيات غاية     ، وما يترتب على االستجابة    متناقضات
  .يف اخلطورة

، تعين من بني ما تعنيه    "  الكبري األوسطالشرق  "فدعوة  
 أمام  – فكريةً  وشخصيات ى شعبيةً  وقو أنظمةً–وضع العرب   

الطروحات اليت تستهدف خلخلة    :  ذي بعدين متضادين   حتد
دماجهـا علـى    إ، و ةياإلسالملعربية و نسجة االجتماعية ا  األ

، يدور بقيادة   إقليميشكل كنتونات عرقية وطائفية يف نظام       
 مقابل الطموحات اليت غايتها     ،األمريكيصهيونية يف الفلك    

تعظيم قدرات وتعزيز منعة جامعة الدول العربية وكل مـن          
ـ ، وتنمية التفـاعالت     أقطارها ـ  اإلجيابي ـ  ة قطري اا وقومي ،

  وصوالً األورويبدر املستطاع من جتربة االحتاد      واالستفادة بق 
جلدل مل يعد بني الوحدة     وعلى ذلك فا  . "املتحد العريب "لقيام  

بني التكامل القومي وبني التفتيـت العرقـي     وإمنا   ،والتجزئة
والطائفي واملذهيب لتشكيل التجمع الفسيفسائي فاقد اهلويـة     

واملشوه ثقافيا واملتصارعةاعيةه االجتم تكوينات.  
كما أنه يف عـصر العوملـة، والـشركات متعديـة           

ـ مرباطورية  ، والطموحات اإل  اجلنسيات ، مل يعـد    ةاألمريكي
 ؛أصحاب املـصاحل الكونيـة    للسيادة الوطنية اعتبار يف نظر      

وعليه فالتلكؤ يف التجاوب الصادق مع دعوة تطوير وتفعيل         
ه من  اجلامعة العربية حبجة احلفاظ على السيادة الوطنية ليس ل        

 ؛" الكبري األوسطالشرق  "مردود عملي سوى متكني مشروع      
انت وافـرة املـوارد     ، حىت وإن ك   طريةذلك ألن الدولة القُ   

ك املنعة يف زمـن التكـتالت       ، مل تعد متتل   حمدودة السكان 
  .الكربى

وىل على طريـق الـسالمة واملنعـة        وعليه فاخلطوة األ  
ـ    ه إمنا   اإلرادةواستقالل   ، ل العـريب  ي التوجه اجلاد للتكام

وألن . قطار العربيـة  وتوسيع وتعميق التفاعالت فيما بني األ     
 ، فضالًطريةق املشاعر القُاقع التجزئة عم التعايش الطويل يف و   

ـ     مصاحل ذاتية للمنتفعني بالتجزئة    عن إفراز  ا ، يغـدو مطلوب
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طريـة  لتحقيق التكامل املنشود التصدي العلمي للمشاعر القُ      
ملا ميكـن اعتبـاره     ية التصدي   مسئول و .طريتهاغالية يف قُ  املُ

رة لبقية العـرب  مة للذات وحمقِّطرية معظِّقُ" شوفينية"مشاعر  
بنائـه ومـستقبل   أاآلخرين يتحملها كل من يهمه حاضـر   

  .أحفاده
حدوث نقلة نوعية يف سياسـات       إىل   شارةوسبقت اإل 

" احللفـاء "و" صدقاءاأل" جتاه   ةاألمريكي جهزةاأل و اإلدارات
. ني بعد انقـضاء زمـن احلـرب البـاردة         سلمالعرب وامل 

رجح تكثيف الضغوط عليهم لفرض تكـيفهم    واالحتمال األ 
 مهما كانت جمحفـة،     ةاألمريكي" اإلصالح"مع طروحات   

، مبا يف ذلك بعض املفاهيم      وإن مست البناء الفكري املستقر    
 وليس التكيف املـراد فرضـه ميـسورةً       . ةياإلسالموالقيم  

منـاط  أيضع املستجيب يف مواجهة قيم و      ألنه   ؛ له االستجابةُ
، وأي  من اسـتقرارها   األول   سلوك كان نظامه هو املستفيد    

كم لتـداعيات   خلل بااللتزام ا مرشح لتعريض النظام واحل      
  .غري مأمونة العواقب

ن من معامل املرحلة العربية الراهنـة       إ عن ذلك ف   وفضالً
   فاالنقالبات  ؛نظمة احلكم ألدة  تراجع العوامل الداخلية املهد

 وعلـى  ،فرص جناحهـا تنعدم أو كادت العسكرية انعدمت  
زمات االجتماعيـة ال تتـوفر الـشروط    الرغم من تفاقم األ 

وبافتقـاد املنعـة    . ة والذاتية لنجاح الثورة الشعبية    املوضوعي
طرية كما هو ثابت بيقني غدت التهديدات اليت تواجـه          القُ

بالتـايل صـار     و ؛بية خارجية بالدرجـة األوىل    النظم العر 
 مـع القـوى     اإلجيـايب االحتماء بالتضامن العريب والتفاعل     

نه بقدر ما تنفتح    إفا  ويقين. لوطنية سبيل املنعة ومحاية الذات    ا
      ا مبقدار ما تلقى جتاوبا من القوى الوطنيـة     النظم على شعو

  .ة ما تواجهه النظم واتمعات العربيكة خطورةَاملدرِ
عدة للتقـدم علـى طريـق       وعلى ذلك فاخلطوة املسا   

، والتفاعل  ات وطنية لَحهي اعتماد مصا   إمنا   التكامل القومي 
، وجتسري اهلوة الواسعة فيما      مع خمتلف القوى الوطنية    اإلجيايب

وليس من سبيل لذلك سوى االلتـزام  .  وشعوااألنظمةبني  

فافية  وسيادة القانون واعتماد الـش     اإلنسانالصادق حبقوق   
 املـستفيدين مـن     نأوال ينكر   . ة القرار واملشاركة يف صناع  
ء بدميقراطية  ، والذين يف مصلحتهم االكتفا    غياب الدميقراطية 

، لديهم من القدرات والعالقات ما      الشكل من غري مضمون   
.  دواليب التوجه الدميقراطي احلق  نهم من وضع العصي يف    ميكّ

ـ  األمريكينه ليس يف مصلحة صناع القرار       أ عن   فضالً ام  قي
  .ية حقة يف أي قطر عريبدميقراط

  تراجع ،جناح اعتماد املصاحلات الوطنية   إومما يساعد يف    
حدة الصراعات فيما بني التيارات السياسية ذات الوجـود         

 بل وتزايد التوجـه فيمـا بـني    ، العربيةاألرضالتارخيي يف   
قامـة  إ واملاركسية والليربالية حنو     ةياإلسالمالرموز القومية و  

هداف الستة الـيت التقـى       ملتزمة باأل  جبهات وطنية قطرية  
 بل وتنامي  ،ياإلسالم–املؤمتران القومي العريب والقومي   عليها  

. هداف الستة قامة اجلبهة القومية العربية امللتزمة باأل     الدعوة إل 
 األمريكـي العربية تعيش زمن التغـول       األمة   وإذا كانت 

 ، وقوهلم حق ال   "الواقعيون"والعربدة الصهيونية كما يقول     
زمن املقاومـة واستعـصاء      أيضا    تعيش مراء فيه، إال أا   

وهذا ما ال جيـوز     .  الشعبية العربية على االستالب    اإلرادة
  .ه وتناسيه من حسابات الزمن اآليتسقاطإا مطلقً

                                                
  :اهلوامش
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