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: ضد اإلرهاب يالدولالجديد في الموجة الثانية من التحالف 

ية كمن الحوار والقوة الناعمة والذ

إلى الالحوار والقوة الغاشمة 
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ومدرستو يطورون مفيوم  كان جوزيف ناي" صراع الحضارات"حين أعمن ىانتجتون عن بنوءه 
لبمقان وأىل الشيشان وأىل الخميج في القوة الناعمة وذلك في نفس الوقت الذي كان دم أىل ا

الكويت والعراق يسيل في ظل إعادة تشكيل توازنات ىذه المناطق في ظل نياية الحرب الباردة 
. وسقوط األقنعة االيديولوجية

المذىبية وكانت مقولة إعادة تقسيم المنطقة العربية باستخدام األدوات الثقافية والدينية و
تطل . سيا في ظل بداية عممية السالم العربية اإلسرائيمية الشاممةرؤوالقومية قد بدأت تطل ب

عقب حرب أكتوبر  ،ز التفكير االستراتيجي اإلسرائيمي والغربية بعد أن وضعتكبرؤوسيا من مرا
. الوطن العربي بمقنةأو  نئذ لبننةلبناتيا الفكرية لتنفيذ مشوار المائة ميل في ما عرف حي ،1973

ومداخميا  الحواراتعن  ل أنشطة المؤسسات الدولية الحديثالمناطق وككذلك كان يحيط بكل 
ىكذا كان حال العالقة بين القوة الناعمة والصمدة  .سويات لمصراعات الممتدةالسممية إلدارة الت

. العشرين قرنالوالحوارات في إعادة بناء توازنات نياية 

لكبير بعد نياية حرب باردة مع بداية البؤرة الثانية لمعنف ا انفجرتوبدأت مرحمة ثانية حين 
 الواليات المتحدة في ما عرف: دار قمعة النموذج الرأسمالي الغربي عقرالقرن الواحد وعشرين في 

.  11/9بأحداث 

. من الزمان بعقد انصيبو قبمو USSRصيبيا من الغضب العالمي بعد ما نال ن نالت أمريكا

إن  بعدة ومباشرة رفالدموية بحروب أمريكية سا وبدأت موجة ثانية من الصراعات اإلقميمية
وبقدر كثافة وامتداد بطش القوة  .واب الشرعية سواء في أفغانستان أو العراقكل اث إلباسياأردوا 

السودان ، )االقتصادية الصمدة في ىاتين الحالتين وفي حاالت أخرى بدرجات أقل والعسكرية 
 -عمى كافة أنواعيا–العالم زخًما في الدعوة لمحوارات بقدر ما لم يشيد ...( الصومال، لبنان،

. ية في ىذه المرحمةك، ولذا صعد مفيوم القوة الذالثالثة مثمما شيد في ىذا العقد األول من األلفية

فخرج يعتدي عمى شعوب  .وكان الغرب في عقر داره يتعرض ليجوم األعمال اإلرىابية 
سالًكا  ،االستباقية القتالع جذور اإلرىاب بالقوة العسكريةالعالم باسم الدفاع عن النفس والضربات 
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 مة ضدىا في الداخل والخارجتسمى المقاو تافتأالتي معتو إسرائيل يفي ذلك نفس درب صن
متناسية بل مسقطو من االعتبار إرىابيا األصل أي االحتالل االستيطاني وقوتو  إرىاب 

. العسكرية الوحشية

لعربية اإلسالمية، وتحت قصف كافة أدوات التدخل الخارجي دارنا في أوطاننا ا وفي عقر
من أجل ، كنا نخوض حرًبا فكرية وسياسية كيةعمى اإلرىاب بقيادة أمري العالمية باسم الحرب

في كافة أوطاننا إزدواج  ك، يشيد عمى ذلالتحول الديمقراطي ومن أجل الدفاع عن اإلسالم
مسار يناقش جدوى . ية ضد االستبداد وضد التبعيةمسارات الحركات الوطنية الفكرية والسياس

لماذا تكرىوننا، وكيف )ىذه الحوارات المفروضة عمينا من أعمى ومن الخارج وباجندات مسبقة 
من أجل الديمقراطية  سياسًيا ومسار يناضل( تتغيرون لتتخمصوا من اإلرىاب الذي ييدد العالم

متكامالن إلى حد ما وتشارك فييما سي والفكري وكان المساران السيا والحريات وحقوق اإلنسان
. كل التيارات الفكرية السياسية

االستراتيجية األمريكية : وكان في القمب من خريطة االتجاىات في كل من المسارين أمران 
ولي والدفاع عن اإلسالم ضد لمحرب عمى اإلرىاب، ووضع اإلسالم والمسممين في النظام الد

. بسبب انتمائيم ليذا الدين" ثقافًياجينًيا و"أىمو باإلرىاب  تشوييو باتيام

ا عن اإلسالم بكونو دين السالم دفاعً  :ما كان ىناك اتجاًىا استسالمًيا عمى المسارينوبقدر 
 مع الدعوة إلى االستساخ التام لمنموذج الغربيلمغرب كقبمو لمديموقراطية والحرية و مع التطمع

لمساندة أي إرىاب السياسات الغربية الظالمة ا" باإلرىاب األصل"اتجاًىا يذكر  كبقدر ما كان ىنا
يضرب كل قوى الذي لمنظم المستبدة والفاسدة في أوطاننا حماية لمصالحيا وأمن إسرائيل و

التمييز بين  -المختمفةبروافده –يطالب ىذا االتجاه ما ك .التغيير وعمى رأسيا القوى اإلسالمية
ىداف أجنبية وخارج وجية أليعيا في العقد األول من األلفية كانت موجم)عمال اإلرىابية ألا

 .وبين التيارات اإلسالمية األخرى( ألوطان وباسم محاربة الشيطان األكبر الخارجيحدود ا

بين  يزيالتموكان  في سمة واحدة بعبارة أخرى في ىذه المرحمة لم يكن كل اإلسالميين إرىابين
كذلك لم تكن  .أو األدوات( ان األكبرالشيط)واضًحا سواء من حيث اليدف  مازال وغيرىاالقاعدة 
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فمقد تبمورت الخالفات مع  .الواليات المتحدة محل اتفاق أنيا المنقذ من اإلرىاب وبالقوة العسكرية
رية كحمفاءىا األوروبين حول جذور اإلرىاب وكيفية اقتالعيا وعدم النجاح في ذلك بالوسائل العس

حد وعشرين تقييًما لمآل ىذه الحالة عمى ضوء الفشل وتقدم خبرة العقد األول من القرن الوا. فقط
ي في أفغانستان والعراق وعمى ضوء اندالع االنتفاضة الثانية في فمسطين وتبمور المقاومة كاألمري

كزية واالنتشار لحالة من الالمر ينتو تنظيم القاعدة ولكن تعرضولم . العسكرية في غزة من جديد
لطائفية والمذىبية والدينية والقومية وطأة في ادت العوامل وتفرعت عن امتدادات جديدة وازدا

إسالميون وقوميون وناصريون  يحذرونكان الجميع  .التأثير عمى وحدة وتماسك األوطان والدول
وكان الجميع يتفق أن إسرائيل  من عواقب الحرب األمريكية عمى اإلرىاب ويساريون وليبراليون

الحوارات الوطنية عمى أشدىا في كافة األوطان  توكان. تتغير أن يجبالعدو وأن النظم المستبدة 
تصادمت المرجعيات اإلسالمية والعممانية و. بين كافة التيارات عن كيفية تحقيق التغيير ومآالتو

ن اختمفت المنطمقات ت تبدو أنيا في إطار وطني واحد واإ ولكن كانت مازالعادة كشأنيا 
. واألىدافوالمرجعيات والتصورات عن األدوات 

الفوران والغميان ومؤشرات الخطر عمى  مستقرة ومتماسكة رغموظمت األوطان والدول تبدو 
: القمعية  بقواىا األمنيةولألسف ظمت الدول . الوحدة وعمى إدارة التعددية سممًيا  وديموقراطًيا

طباع أنيا الحافظة لموحدة واالستقرار واألمن ولو عمى حساب الشرطية والجيش تعطي االن
الحريات والرفاىية، وأنو بدونيا ستكون الفوضى، وىي بيذا تكون قد اعترفت صراحة وعالنية 

أنيا فشمت بمؤسساتيا العممانية وجيوشيا في إدارة التعددية التي تحولت من ثراء إلى خطر 
 .الجيش والشرطة" وسائل القوة المشروعة"ه السمطة ويحتكر بيد إال منوتيديد نتيجة قمع الجميع 

فمقد كانت الجيوش في قمب حماية النظم ومصدر الرؤساء والقيادات في ظل عسكرة مجتمعاتنا 
ولقد مرت ىذه الجيوش عمى اختالف حاالتيا ودرجة قوتيا، بمراحل في عالقاتيا . ودولنا

داة ولكنيا ظمت أ: اسة قرًبا أو بعًداعالقاتيا بالسي سمًما أو حرًبا وكذلك في: بإسرائيل وأمريكا
الفشل في بناء دول حديثة من حيث نظم حقوق في التعدد بكل أنواعو و تبك"في  رىمةالمتالنظم 

. المواطن والحريات والعدالة وتداول السمطة
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طوال عقدين من الزمان ما لدينا  الديمقراطيوليذا كمو لم تثمر جيود اإلصالح والتحول 
. ا الالتينيةكأمريتو في شرق أوروبا واثمر

صعدت اآلمال والطموحات ولكن لم تتوافر الرؤى  وفي المرحمة الثالثة مع اندالع الثورات
طغاه باالستمرار ولو بتصفيو شعبو بالتدريج  كففي حين تمس. والتصورات التوافقية عن المسارات

عسكري الخارجي وفي حين وفي حين سقط البعض سممًيا وفي حين سقط البعض بالتدخل ال
إلى آخره من تفاصيل حالة  ...مراحل أخرى بانقالب تَت سقطِط بعض المراحل االنتقالية أُأ  نجحت

. الثورات في األربع سنوات الماضية

وبغض النظر عن محطات ىذه التطورات وتفاعالتيا وىي شديدة التعقيد والتداخل عمى  
جميعها لمتقييد ثم  التي تعرضت الثورات العربية  أنالمستوى المنظومي األقميمي إال أن األكيد 

باختالف أنماطها ومآالتها تعكس صورتين ، أن هذه الثورات إجهاضهااالحتواء من أجل 
: أساسيتين

آفة االنقسامات عن نفسيا في استقطابات مقيتة مدفوعة داخمًيا كشفت  :الصورة األولى
وليذا قال البعض متناسًيا كل الخبرات السابقة  .ومحركة أو موظفة من قوى إقميمية وخارجية

االستجابة الفاعمة ىي الثورات كانت  إال أن .لتقسيم المنطقة عمى الثورات، أن الثورات مؤامرة
عالن رفضو والسعي  ضد مشروع الشرق األوسط الكبير في و. القضاء عمى أدواتوو هإلسقاطواإ

الذي مكن لممؤامرة أن تستمر ىي الثورات المضادة واالنقالبات ومن ساعدىم من المقابل فإن 
فإن البطش في قمع الثورات أو االنقالب  .ثورات شعوبيا الكة لم ينميا بعد نصيبيا منهنظم مت

عمى استحقاقاتيا االنتخابية ألنيا أتت بفصيل دون آخر، وكذلك التدخالت الخارجية لممراقبة ثم 
التأثير ثم التدخل، جميعيا أوضاع غذت من االنقسامات بل ونشطتيا بدرجة غير مسبوقة عمى 

. عاداًل لمجميع ًياإطاًرا حًرا تعدد حساب ذلك الجزأ من الشعوب الذي أراد

 ىاوى الحدود بين اإلقميمي والعالمي في الدعوة لمحرب عمى اإلرىابتعكس ت :الثانيةالصورة 
ذا كانت المرحمة منذ  قد جرت تحت شعار االستراتيجية األمريكية العالمية لمحرب عمى  2001واإ

الذين  اإلقميميون  اإلرىاب فإن المرحمة الحالية من الثورات المضادة واالنقالبات، يديرىا الطغاة
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أن ممين آ ".لى اإلرىاب أيًضاالحرب ع"رفضوا الثورات وتآمروا عمييا إلجياضيا تحت عنوان 
 عنالتمايز  فإن ىذه المرةوكأنيا . وتجعل حربيا" اإلرىاب"تجدد القوى الغربية مخططاتيا ضد 

النظم باألساس يستيدف  الحالي" اإلرىاب" فإن. ى عمى اإلرىاب متعدد الجوانبالحرب األول
بالمعنى  "إرىاًبا"وليذا فيو ليس  .ويجري عمى أراضنا فيصيب بويالتو شعوبناالعربية  الفاسدة
يستخدميا الطغاة ضد الثوار  أنو ال صوت إال صوت آلة الحرب والقوة العسكريةاألىم و. التقميدي

. تحتاج ىذه الحوارات حوارات أو مصالحات جديةوال حديث عن . والمعارضين باإلرىاب

ي ف ركين وكجزء ،ظيرانيناثم فإن ىذه الموجة من الحرب عمى اإلرىاب انطمقت من ومن 
. لتعبئة التدخل الخارجي المباشر اإلقميميةالطغاة وسعي . الصراع بين الثورات والثورات المضادة

غاة باسم األمن بل يبدو األمر كما لو كان ىناك فسطاطين فقط، فسطاط يقوده الط  
عمى األوطان وأنيم الذين سرقوا الثورات وحولوىا إلى مؤامرات " اإلسالميين" واالستقرار وخطر

ظل يدافع عن  كل منيضم والفسطاط اآلخر ىو  .وأن الطغاه ىم الذين انقذوا الشعوب ،وخيانة
. ومن أجل دولة القانون وحقوق اإلنسان والتعددية واليوية الثورات الشعبية والسممية

أذرع الثورات المضادة  صخبولألسف يخفت صوت ذلك الفسطاط ال يعمو اآلن أمام 
التركيز عمى الخيارات المسمحة الصاعدة التي  وحرصيم عمىواالنقالبات وحمفاءىم في الغرب 

.  محاربة اإلرىابباسم  اء تحالف دولي في مواجيتيادشنون لبني

إن حمف الطغاة في الداخل والخارج ال يجد سبياًل ولم يجد سبياًل أبًدا من قبل اال القوة 
حول اإلسالم "رية وتجديد ىياكميا من جديد لتقمع ما بقى من الثورات، كما أغمق الحوار كالعس

مية إال أرىابية وال إسالم إال إسالم مؤسسات الدولة حيث يدعى أنو ال حركية إسال" واإلسالميين
الحرب األمريكية عمى اإلرىاب في العقد األول من األلفية "حين أن الحوارات خالل ي ف .وأفرادىا

وتحاول . وبين التيارات الراديكالية مية كانت تحاول توظيف التمايز بين التيارات السممية اإلسال
. ة والعدوان باألدوات الفكرية أيًضاتفسر استخدام القوة العسكريأن تبرر و

ىي المؤامرة التي أكدت  كانت وخيانة الثورات .ة ضد الداء والعرضإن الثورات كانت صرخ
أنا ال أتحدث حديث  .سالميةإلوا الديمقراطيةوأد : حقيقة أسباب الداء وأعراضو بل وأىدافو
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ه المرة، فمم يعد ىناك مؤامرات خارجية فقط أنيا جميعيا تتم بيد الداخمية والخارجية ىذ–المؤامرة 
دوات في الداخل تتآمر مع الخارج برة خيانة الثورات والتصدي ليا بأمن الداخل ىكذا أكدت خ

فمقد أدعوا من قبل كثيًرا أننا تحتاج التغيير  .الذي يرفض جممة وتفصياًل التغيير في المنطقة
آخر عمى استمرار فشل  دليالً اآلن ليس إال  وما تنوء بو المنطقة .وقالًبالنصبح عمى شاكمتيم قمًبا 

فرض التغيير عمينا من الخارج ولكن الثمن كبير جًدا تدفعو الشعوب أًيا كان اصطفافيا في واحد 
وىذا ما جنتو  دائًما أييا الطغاة ينقمب عميكم؟ أن سحركم وتتعظونأفال تتدبرون . من الفسطاطين

. عمى نفسيا براقش

والحمد هلل                                                                   

3/9/2014 


