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أصبحت النظم السياسية العربية تواجـه يف       
السنوات األخرية مطالبات متزايدة بإصالح نفسها،      
يف سياق اهتمام متزايد من الباحثني بدراسة أوضاع        

اطي هذه النظم، واختبار إمكانية حدوث حتول دميقر      
  .فيها

واعتبارا من تسعينيات القـرن العـشرين؛       
أخذت تربز اجتاهات جديدة يف دراسة النظم العربية،        
متحورت حول عدد من املفاهيم واألطـر النظريـة         
الرئيـسة؛ أوهلــا التعدديــة الــسياسية والتحــول  
الدميقراطي، وثانيها اتمع املدين وعالقته بالدولـة،       

جلديد، ورابعها العالقـة    وثالثها االقتصاد السياسي ا   
بني اإلسالم والسياسة، وخامسها السياسات العامة،      

  .)1(وسادسها النظام الدويل والتحوالت العاملية
مثة حدثان كبريان على قدر كبري من األمهية،        
أكسبا مطلب إصالح النظم العربية مزيدا من الزخم،        

، وسقوط العراق   2001 سبتمرب   11أحداث  : مها
 أبريـل  9الربيطاين يف / حتالل األمريكييف قبضة اال  
غري أنَّ قضية اإلصالح تبقـى موضـوعا        . 2003

شائكًا بسبب تعدد املصادر اليت تطالب ا؛ ومن مث         
فاإلصالح مـن منظـور     . اختالف دوافعها وغاياا  

النخب العربية احلاكمة يعين شيئًا خمتلفًـا مقارنـة         
يا يف املنظـور    مبنظور التيار اإلسالمي، ويعين أمرا ثان     

. األمريكي، وأمرا ثالثًا يف منظور التيار الليربايل العريب   
وبعبارة أخرى، هناك عدم اتفاق بني هذه األطـراف   
على مفهوم اإلصالح املطلوب ومداه وآلياته ووسائله       
وجماالته؛ مما جيعلنا يف احلقيقة أمام عـدة خطابـات          

ـ        ضالً إصالحية وليس خطابا واحدا متجانسا، هذا ف
عن أنَّ دعوات اإلصالح تأيت يف ظل بيئـة داخليـة           
وإقليمية وعاملية معقَّدة؛ مما سيترك آثارا على ناتج أو         

  .مخرج العملية اإلصالحية

هذه البيئة أثَّرت على مـسار اإلجـراءات        
اليت اختذا معظم النظم العربية     " الشكلية"اإلصالحية  

تمرب استجابة للضغوط األمريكية بعد أحـداث سـب       
؛ حبيث جاءت متسمة بكثري من التذبـذب        2001

واالضطراب، اللذين يصالن إىل حد النكوص عـن        
وهنـاك  . اإلصالح، واالرتداد عنه يف بعض األحيان     

ظروف ما بعد احلادي عشر من سبتمرب       "من يرى أنَّ    
قد عززت االجتاه حنو املزيد من التسلط واالسـتبداد         

ل األجلني القـصري  يف الوطن العريب، على األقل خال     
  .)2("واملتوسط

لقد انتقلت املبادرات السياسية األمريكيـة       
اخلاصة باملنطقة العربية من االهتمام مبوضوع الصراع       

اإلسرائيلي، إىل التركيز على ضبط أوضـاع       / العريب
، نظـرا   2001الداخل العريب بعد أحداث سبتمرب      

لتأثري تلك األوضاع على األمن القومي األمريكـي؛        
من منظور  -فالتهديد الذي تواجهه الواليات املتحدة      

الراديكاليـة  " يكمن يف مصدرين؛ أوهلما      -أمريكي
باعتبارها خطرا أيديولوجيا يـسعى إىل       " اإلسالمية

واآلخر . حتقيق أهداف سلطوية قمعية معادية للحرية     
هو األوضاع الداخلية يف دول الـشرق األوسـط؛         

بطالـة، وتعـاين    حيث تغيب احلرية وتستـشري ال     
وحرمـان  , الفقر: اتمعات من الركود الناجم عن    

وضـعف  , وتدين مستوى التعلـيم   , املرأة من حقها  
ويعتقد املنظِّـرون األمريكيـون أن      . وسائل اإلعالم 

مواجهة هذين املصدرين من التهديد ممكنة باستخدام       
اهلجوم االستباقي، حرب األفكـار،     : ثالث أدوات 

  .)3(طيةالترويج للدميقرا
وبناء عليه؛ ميكن االدعاء بـأن إدارة بـوش         

, أحدثت حتوالً يف سياستها التقليدية إزاء العامل العريب      
بدالً , باعتمادها استراتيجية التغيري يف املنطقة العربية     
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اليت كانت , من استراتيجية احلفاظ على الوضع القائم   
  .معتمدة سابقًا

املهم يف هـذا الـسياق أن فكـرة نـشر           
قراطية ولو بقوة االحتالل؛ باتت تلقـى هـوى       الدمي

لدى إدارة جورج بوش االبن، وهذا منطقي؛ ألـا         
تتناسب مـع أجنـدا يف العـراق وأفغانـستان،          
ومشاريعها بشأن الشرق األوسط الكبري، وهي تقدم       
غطاًء أيديولوجيا نبيالً ملبـدأ اهلجـوم االسـتباقي         

جية اليت  واحلرب ضد اإلرهاب، وللسياسة االستراتي    
 سـبتمرب،   11تتبناها إدارة بوش بذريعة هجمـات       

زيادة على أا تربر هلا ختفيف الضغط عن إسرائيل،         
وعدم إعطاء أولوية لقـضية التـسوية يف الـشرق          

  .)4(األوسط
وهذا ما يفسر اعتقاد قطاعات واسعة مـن        
الشعوب العربية، فـضالً عـن النخـب الفكريـة          

ومـة اإلصـالح    أزع"واإلعالمية والسياسية؛ بـأن     
السياسي األمريكية ليست أكثر من ذريعة للتدخل يف       
الوطن العريب، وهندسة مصريه السياسي، وهي تعيد       
إىل األذهان جتربة الدول األوروبية الكربى مع الدولة        
العثمانية اية القرن التاسع عـشر وبدايـة القـرن          
املاضي، حني كانت الدعوة إىل إصـالح أوضـاع         

 للتدخل يف والياا الطَّرفيـة أوالً مث يف     السلطنة تكئةً 
  .)5("قلبها تاليا

واحلق إن املمارسات األمريكية يف العـراق       
ولبنان وفلسطني؛ تكـشف عـن عـدم اتـساق          
التصورات األمريكية بشأن قضية اإلصالح السياسي      
يف الوطن العريب؛ فقد عبثت السياسة األمريكية أميـا         

 ووضعتها مجيعـا    عبث بأنظمة هذه الدول الثالث،    
على فوهة بركان قابل لالنفجار يف أي حلظة حتـت          
ضغط استشراء االنتمـاءات املذهبيـة والطائفيـة        

  .)6(والفئوية
  
  

  حدود الدراسة وإطار املعاجلة
يدور السؤال البحثي الذي تطرحه الدراسـة      
حول اجتاه تطور النظم السياسية يف ثالث دول عربية         

ة، وطريقـة اسـتجابتها   سوريا وليبيا والسعودي : هي
  .للضغوط  اخلارجية إلصالح نظمها السياسية

لإلجابة على هذا التساؤل ستقوم الدراسـة       
باستعراض بعض التفاصيل واجلزئيات املتعلقة حباالا      
التطبيقية الثالث، دف استيضاح العالقة بني متغري       

  .الضغط األمريكي ومتغري استجابة النظم له
التطبيقية مرتبطًا حبجم   كان اختيار احلاالت    

الضغوط األمريكية اليت مورست على هذه الـدول        
 سبتمرب، وروعي فيهـا أن      11الثالث بعد أحداث    

تكون خمتلفة يف طبيعة نظمها الداخلية؛ الختبار مـا         
إذا كانت استجاباا للضغوط ستختلف بناء علـى        
اختالف طبيعـة بنائهـا الـداخلي االجتمـاعي         

ـ     ن اشـتراكها يف بعـض     واالقتصادي، بـالرغم م
  .السمات، مثلما ستوضح الدراسة يف خامتتها

   : حالة سوريا-أوالً
رمبا تكون هذه احلالة أوضح ما يكشف عن        
طبيعة العالقة بني الـضغوط األمريكيـة يف قـضية          

  .اإلصالح وتعامل النظم العربية معها
إشكاليات اإلصالح يف سوريا تبدأ أوالً من       

 الدولة واملقربون منـهم     املصطلح املستخدم؛ فرجال  
" التحـديث والتطـوير   "يركزون على مـصطلحي     

لوصف طبيعة التغيري الذي يريدونه من خالل ربطـه      
باجلانب االقتصادي البحت؛ أي االنتقال من اقتصاد       

وذلـك يف مواجهـة     , الدولة إىل اقتصاد الـسوق    
الذي يبـدو وكأنـه     " اإلصالح"مصطلح أو مفهوم    

ري يف العالقـات    يشري بـشكل أساسـي إىل تغـي       
االجتماعية والـسياسية؛ أي يف طبيعـة الـسياسة         

  .)7(واحلكم
لقد حتفّظ الرئيس بـشار األسـد علـى         "

انطالقًا من حـساسية    " اإلصالح"استخدام مصطلح   
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من عهد الـرئيس حـافظ    (النظام السوري املعهودة    
من العبارات اليت تتداوهلا وسائل اإلعـالم،       ) األسد

القائد اخلالد حـافظ   "يا يف عهد    وإميانا أيضا أن سور   
 مل  -كما تطلق عليه وسائل اإلعالم الرمسية     -" األسد

تكن على خطأ حىت حتتاج إىل إجراء إصالح بعده؛          
ـ     ؛ تطـوير  "التطوير والتحديث "وإمنا علينا أن نقوم ب

ما كان قد بناه سابقًا؛ وحتديث هـذه األطـر مبـا            
يتناسب مع معطيات العصر وتقنياته؛ لذلك رفـض        

، وكـان  "اإلصالح"الرئيس بشار مرارا احلديث عن      
جييب باستمرار أن املصطلح املعتمد لدينا يف سـوريا        

  .)8(هو التطوير والتحديث
املراوحـة  "أما اإلشكالية الثانية فتنبع من مسة    

، اليت الزمت النظام السوري منذ وصول       "يف املكان 
، بـالرغم  2000الرئيس بشار إىل السلطة يف يونيو      

مراهنة البعض على حدوث حتوالت عميقـة يف        من  
حنكتـه  :عهده، استنادا إىل اعتبارات عـدة منـها         

الشخصية، وإدراكه لعمق األزمة اليت تعيشها الـبالد    
بفعل البريوقراطية وعالقـات االنتفـاع املتبادلـة،        
واإلجراءات العديدة اليت اختـذا حكومتـا حممـد      

تـاح  مصطفى مريو وناجي العطري، ومنـاخ االنف      
النسيب املتمثل يف إفساح هامش أكرب أمام املـثقفني         
والسياسيني للتعبري حبرية نسبية عن آرائهم، من دون        

  .)9(أن يتعرضوا بعدها لالستجواب واملالحقة
وقد اعترب بشار األسد ممثالً جليـل جديـد،         

تتـضمن توطيـد الليرباليـة      " حتديثية"حيمل رؤية   
الساعي وراء الريع،   االقتصادية، والتقليل من الفساد     

  .)10(إىل جانب االنفتاح على الغرب
لكن كان واضحا أن ترتيب ملف خالفـة         
بشار األسد لوالده بعد وفاته بصورة مفاجئة؛ هو أمر         
ال خيلو من داللة فيما يتعلق حبدود االنفتاح الـذي          
ميكن أن يذهب إليه العهد اجلديد؛ فالنظام السياسي        

ـ      دم رغبـة خنبتـه يف    استجاب سريعا، مبا يوحي بع
اخلوض يف أي جدل سياسي حول التغيري، و ارتفعت       

) 10/6/2000(على الفور بعد وفاة األسد األب       
التجديد يف  "، و "التغيري يف ظل االستمرارية   "شعارات  

؛ ألن استقرار سوريا علـى مـدى        "ظل االستقرار 
سنوات طويلة ارتبط باسم حافظ األسد، وسـيبقى        

يف أقل من يومني انتقلـت      و. كذلك حىت بعد وفاته   
السلطة دوء من األسد األب إىل ابنه، وانعقد جملس         

 من الدستور السوري اليت     83الشعب لتعديل املادة    
عمر رئيس الدولة جيب أال يقل عـن        "تنص على أن    

؛ وهو عمر   34، وحتول السن املطلوب إىل      "األربعني
زب مث انعقد املؤمتر القطري التاسع حل     . الدكتور بشار 

، وجرى تعيني   17/6/2000البعث يف موعده يف     
بشار األسد أمينا قطريا عاما للحزب يف ختام أعمال         

وبعد ذلك ناقش جملس الشعب اقتراح القيادة       . املؤمتر
القطرية للحزب بترشيح الدكتور بـشار للرئاسـة،        
ــوم   ــد ي ــاع، ومتَّ حتدي ــرار باإلمج ــي الق وحظ

ل بـشار    موعدا لالستفتاء، وحص   10/7/2000
مـن  % 97.29األسد فيه علـى نـسبة قـدرها      

  .)11(األصوات، وأصبح بذلك رئيسا لسوريا
وبعد مرور أكثر من ست سنوات من حكم        

التطوير "الرئيس الشاب؛ اتضح أن مضمون شعاري       
اللذين يصر احلكم على استخدامهما مل      " والتحديث

يتعد بعض التعديالت الطفيفة اليت تعكـس رغبـة         
  .التغيري، وحتصره يف أضيق نطاق ممكنضعيفة يف 

مثة إشكالية ثالثة تتعلق حبجم التغري احلاصـل     
يف البيئة الدولية، وتأثرياته على الـسياسة اخلارجيـة    

وعلى حني  . السورية، وطبيعة الدور اإلقليمي لسوريا    
متكن الرئيس حافظ األسد مبهارة ملحوظة من إعادة        

املنظـومتني  بناء املوقع االستراتيجي لبلـده ضـمن        
اإلقليمية والدولية، من خالل اتباع سياسة خارجيـة      
نشطة متبدلة التحالفات ودقيقة التوازنات؛ مل يكـن        
ورثته على نفس القدر من املهارة ومعرفـة احلقيقـة    
االستراتيجية لسوريا؛ فأضاعت السياسة الـسورية       
بوصلتها، واندفعت إىل خيارات سياسـية يـصعب        
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 وحاول العهد اجلديد جتديـد      السيطرة على نتائجها،  
قوة النظام السوري من خالل تشديد القبضة علـى         
لبنان ومد النفوذ إىل العراق، بدون التنبه ملخاطر هذه         
السياسة، يف وقت تأكـدت فيـه نزعـة اهليمنـة           
األمريكية، واختيارها منطقة املشرق العريب للرد على       

وهـو مـا عـىن أن      . 2001 سبتمرب   11أحداث  
 املتحدة مل تعد تكتفي منذ ذلك الوقت بأن         الواليات

يقدم العرب يد العون هلا كما حدث يف احلرب على          
؛ وإمنا أصبحت تريد منهم التجاوب      2003العراق  

الكامل يف إعادة ترتيب وضع املنطقة، مبا يف ذلـك          
اإلسرائيلي ملصلحة تل أبيب،    / حسم الصراع العريب  

ــى يف ــا جتلّ ــوش يف  : كم ــرئيس ب ــالن ال إع
ــق  24/6/2002 ــة الطري ، 2003، و خارط

وخطاب الضمانات األمريكية الذي قدمـه بـوش        
2004لشارون يف أبريل 

)12(.  
وقد ازدادت وطأة البيئة اخلارجية كثريا على       
سوريا، بعد سقوط نظام صدام حـسني يف ربيـع          

، ومس الضغط اخلارجي متاسك الـداخل        2003
السوري، وانعكس ذلك خصوصا علـى األكـراد        

ـ    الس مـن  % 10 إىل   8وريني الذين تقدر نسبتهم ب
الشعب واندلعت أعمال عنف خطـرية يف مدينـة         

، وراح  2004القامشلي مشال شرق البالد يف ربيع       
 مواطنا كرديا، فضالً عن محالت      30ضحيتها قرابة   

اعتقال طالت املئات؛ مما أفرز تغريا يف منط تفاعـل          
وري؛ األكراد املألوف ضمن احلقل الـسياسي الـس     

  .)13(حبيث باتوا يرتعون حنو املعارضة 
تعاين سوريا اليوم من مـشكلتني      "باختصار  

نظـام سياسـي   : متداخلتني تغذي إحدامها األخرى   
مغلق وجامد، وجمتمع يعاين مـن تكـسر شـديد          

ويضاف إىل هاتني   . )14("ومتفاقم يتبع خطوطًا أهلية   
( املشكلتني مستوى مكثَّف من الـضغط اخلـارجي       

الذي يهدف إىل دفـع النظـام     ) ي خصوصا األمريك
السوري حنو تغيري سياسـاته اإلقليميـة وحتالفاتـه         

فمـا هـي فـرص      ). مع إيران خباصـة   (اخلارجية  
واحتماالت اإلصـالح يف سـوريا يف ظـل هـذه         

  املشكالت؟
األمريكية كمحدد  /  العالقات السورية  -1

  لإلصالح يف سوريا
/ سوريةطيلة تارخيها املمتد مرت العالقات ال     

األمريكية بعدد كبري من األزمات، لكـن الـرئيس         
حافظ األسد استطاع أن يبقي هـذه العالقـات يف          
حالة وسط؛ حبيث ال تصل إىل حد القطيعة الكاملة،         

وبقدر ما متيـزت الـسياسة      . وال التفاهم الكامل    
اخلارجية للنظام السوري بالربامجاتية  والبحث عـن        

لـى الـسياسات    التسويات والتفامهات؛ غلـب ع    
الداخلية له اجلمود والتصلب والشعاراتية، ورفـضه       
احلوار أو التفاهم، أو القبول بالتعدد أو التنافس مـع        

وكان يصنع بذلك مفارقة    . القوى الداخلية املعارضة  
حقيقية؛ إذ مل يكن للسياسات الداخلية هدف سوى        

القانونية أو شـبه القانونيـة أو   -العمل بشىت السبل    
 لتحييد اتمع وشلّ حركتـه وإخـضاعه        -العنيفة

  .)15(بصورة سلبية لسيطرة الدولة وأجهزا
هذا النمط من إدارة العالقات اخلارجية مـع        

  :الواليات املتحدة توارى بفعل عدة عوامل
 اليت أداا بشار    2001 سبتمرب   11أحداث  

األسد بقوة بدون أن خيفف ذلك من حدة الضغوط         
خول املنطقة العربية مرحلة    األمريكية على سوريا، ود   

جديدة خمتلفة عن مرحلة مؤمتر مدريد للسالم بعـد         
إقدام أرييل شارون على اجتيـاح الـضفة الغربيـة         

/ ، واالحـتالل األمريكـي    )2002أبريل  / مارس(
  .2003الربيطاين للعراق يف ربيع  

مل يعد مبقدور النظام الـسوري عمليـا أن         
ها؛ حيـث  يتكيف مع السياسات األمريكيـة بعـد     

تصاعدت االامات األمريكية لـسوريا إىل درجـة        
التهديد بتغيري النظام يف دمشق، وطالبت واشـنطن        
سوريا بداية بتسليم املوالني لصدام حسني، وعـدم        
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توفري دعم هلم، وامها بوش بأا متتلـك أسـلحة          
كيمائية، وأا أجرت جتارب حديثة علـى أسـلحة         

إىل الئحـة   دمار شامل، وأضـيفت هـذه التـهم         
االامات السابقة بـدعم حـزب اهللا واملنظمـات         

  .)16(الفلسطينية
وقامت الواليات املتحدة بتوظيف منط مـن       

متنوعة الوسائل؛ من الـضغط     " الدبلوماسية الشاملة "
السياسي املباشر عرب إرسال وزير خارجيتها كـولن        

 مدججا بالئحـة    3/5/2003باول إىل دمشق يف     
، بدون تقدمي أي حوافز لسوريا      من املطالب املتزايدة  

لتحقيق أي من مصاحلها، مث زار الـسيناتور تـوم          
النتوس سوريا جماهرا بعدائه هلا وللعرب كافة مـن         
قلب دمشق، وتوالت املقاالت يف الصحف األمريكية       
بأقالم مشاهري الكتاب يف محلة منظّمة ومعدة سـلفًا         

  .)17(للهجوم على السياسات السورية
ريات خمتلفة للحملة األمريكية علـى      مثة تفس 

 يركز على أن تـصفية إرادة       التفسري األول سوريا؛  
املمانعة لدى النظام السوري سيترك أثرا كبريا علـى       
السياسات اإلقليمية؛ مبا يسمح بإعادة هيكلتها كليا       
لتتوافق مع مشروع اهليمنة األمريكيـة يف املـشرق         

  .)18(لسورياالعريب، ومبا يضعف إيران احلليفة 
 فيتعلق بالتحريض الـذي     التفسري الثاين أما  

جلنة : متارسه قوتان مؤثرتان يف الداخل األمريكي مها      
، والفاشـية   (AIPAC)اإلسرائيلية  / العمل األمريكية 

وبالرغم من عدم   ). الفاال جنيستس (املارونية املتعصبة   
شهرة القوة األخرية؛ إال أا متثل احملرك األساسـي         

لبناين يف الواليات املتحدة، أو مـا يعـرف         للويب ال 
باللجنة األمريكية من أجل لبنان حر، الذي عمـل         

لدفع اإلدارة لتبين ضغوط قويـة      " ايباك"بالتعاون مع   
حماسـبة سـوريا    "إصدار قـانون    : لتحقيق هدفني 

، وانسحاب اجليش الـسوري     "واستعادة سيادة لبنان  
  .)19(من لبنان

قـة سـوريا    حول عال التفسري الثالث يدور  
حبزب اهللا الذي ينظر إليه أمريكيـا علـى أنـه أداة       
سورية وإيرانية للتأثري يف الساحة اللبنانية؛ وهي نظرة        
بالغة االختزال والسطحية يف آن؛ فالكتابات اجلـادة        
تقر بأن حزب اهللا منظمة وطنيـة لبنانيـة، تتمتـع           

. باستقالل حقيقي عن إيران وسوريا على حد سواء       
 من حتالفه الوثيق معهما؛ إال أن احلزب يأخذ        وبالرغم

يف اعتباره قاعدة رئيسة هي منع الكيان اإلسـرائيلي         
من حتصيل املزيد من النفوذ اإلقليمي، أو تغيري قواعد         

عند قيامه  -اللعبة اإلقليمية؛ مما يعين أن احلزب يراعي        
 املـصاحلَ   -بتقدير املخاطر والتهديدات اإلسـرائيلية    

  .)20(سورية والفلسطينية واإليرانية مجيعااللبنانية وال
ويبدو أن اليمني اجلمهـوري األمريكـي مل        

، 1983ينس أبدا إهانة حزب اهللا ألمريكا يف عام          
عندما نفذ احلزب أكرب عملية فدائية ضـد القـوات        
األمريكية يف اخلارج؛ وهي العملية الـيت أجـربت         

ى وتر. الواليات املتحدة على سحب قواا من لبنان      
الواليات املتحدة أن سوريا مسئولة عن منـو قـوة          
حزب اهللا، وتضع سوريا على قائمة الدول الراعيـة         

  .)21(لإلرهاب هلذا السبب
ومن الواضح أن احملافظني اجلدد قد أعـدوا        
عددا من اخلطط واالستراتيجيات للتعامل مع سوريا،       

. يف إطار رؤية أوسع لضمان أمن الكيان اإلسرائيلي       
هذه االستراتيجيات مـا تـضمنه تقريـر        ومن أهم   

استراتيجية أمنية جديـدة لتـأمني      : الفصل احلاسم "
/ ويدور التقرير حول تبين ـج أمريكـي       ". الكيان

إسرائيلي جديد فيما يتعلق بعملية الـسالم وأمـن         
إسرائيل، واتباع أسلوب املبادرة، وتـأمني ومحايـة        
احلدود الشمالية للكيان، خـصوصا مـن التهديـد        

سوري عرب حزب اهللا، والتحرك باجتاه تشكيل البيئة     ال
االستراتيجية احمليطة بإسرائيل، وإعادة رسم خريطـة       
الشرق األوسط للتقليل مـن اخلطـرين العراقـي         
والسوري، عرب التحالف مع تركيا وصياغة عالقـة        
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إسرائيلية جديدة تقوم على الشراكة بـني       / أمريكية
لى ذاا مبا يفضي    البلدين، وتدعيم اعتماد إسرائيل ع    

 حـىت   إىل تغيري طبيعة العالقات مـع الفلـسطينيني       
ميتثـلوا لتنفيذ االتفاقيات ويتوقف ياسر عرفات عن       

  .)22(املناورة
وهكذا يتضح أن جزًءا كبريا مـن الـساسة      

احتواء سـوريا ولـيس     "األمريكيني يركزون على    
، من دون أن يصل ذلك إىل مـستوى         "التعاون معها 
 السوري؛ وهو ما دفع بالسفري السوري       تغيري النظام 

ليست هناك  : "يف واشنطن عماد مصطفى إىل القول     
وهو رأي يتبناه أيـضا     ". سياسة أمريكية جتاه سوريا   

اختيار : وراثة سوريا "فاليفت ليفريت مؤلف كتاب     
إذ يقول إن اإلدارة األمريكية احلالية ال       " بشار بالنار 

ا؛ فهـي تـأيت     متتلك استراتيجية واضحة جتاه سوري    
ويشري . دائما إىل سوريا بالعصا من دون أي جزرة         

إىل ثالثة احتماالت يف سياق سياسة أمريكا جتاهها؛        
 استمرار الـضغط الـسياسي واالقتـصادي        :أوهلا

 التعامل معها كنظام    :والثاين. واإلعالمي على سوريا  
طالبان أو نظام صدام حسني باتباع أسلوب التغـيري         

 اتبـاع سياسـة العـصا       :والثالث القسري للنظام، 
  .)23(واجلزرة على الطريقة الليبية

 للحملة األمريكية علـى     التفسري الرابع أما  
سوريا؛ فيتخذ بعدا حضاريا وثقافيا، ويربز أصحابه       

 الـسياق األمشـل للحملـة، املتعلـق         -عن حق -
باستهداف املنطقة العربية واإلسالمية جبملتها، بغرض      

بضرب حماور املمانعـة والقـوة      " احضاري"تطويعها  
فيها، ابتداء من العراق مرورا بإيران، وانتهاًء بسوريا        

خصوصا اليت تقاوم االحتالل    -واحلركات اإلسالمية   
 ويتعلق ذلـك أيـضا      -يف العراق وفلسطني ولبنان   

بتجريد إيران من حقها يف تطوير تقنية نووية سلمية،         
 أن تشكل بدايـة     والقضاء على أي بقعة ممانعة ميكن     

لإلرهاصات احلضارية اإلسالمية، خاصة على صعيد      
التضييق على التعليم الديين، و الضغط لتعديل املناهج        

يف عدة دول إسالمية؛ وهو ما تصفه هذه الدراسات         
، الـيت تـستمد     "احلرب االستباقية احلـضارية   "بـ

أفكارها من دراسـات االستـشراق األمريكـي،        
يس، واألحباث اليت تزكي    وخصوصا لدى برنارد لو   

  .)24(فكرة صدام احلضارات
األمريكيـة  / وإمجاالً لتأثري العالقات السورية   

على قضية اإلصالح يف سوريا؛ ميكن القول إن هذه         
لدى النظـام   " إرادة ممانعة "الضغوط األمريكية تولد    

السوري، بل ورمبا تدفعه لتشديد قبضته يف التعامـل         
 ومؤسـسات اتمـع     مع القوى الوطنية الداخلية،   

املدين، ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان، حتت       
دعوى تزامن مطالبتها باإلصـالح الـسياسي مـع         
مطالب وضغوط الواليات املتحدة؛ مبا يشكل ذريعة       
ميكن أن يوظفها النظام السوري الستمرار هيمنتـه        

  .على اتمع واإلنسان يف سوريا
ت لكن البعض يشري إىل أن تصاعد احتماال       

املواجهة بني سوريا والواليات املتحدة، السـيما يف        
ضوء تناغم املواقف األوروبية مع موقف إدارة بوش        
من سوريا بعد اغتيال رفيـق احلريـري؛ ميكـن أن      
يضغط يف اجتاه التحول الـدميوقراطي واإلصـالح        
السياسي يف سوريا، السيما إذا تـدعمت قـدرات         

س القـدمي   الرئيس بشار األسد يف مواجهـة احلـر       
  .)25(للنظام

   الداخل السوري-2
مما يزيد من مأزق اإلصـالح الـسياسي يف         
سوريا أن الضغوط اخلارجية الكثيفة تتعامد مع وضع        
خاص حييط باتمع الـسوري وفاعلياتـه املدنيـة         

 وبشكل عام ميكـن القـول إن      .واحلزبية والسياسية 
 حـىت  1963 مارس   8حالة الطوارئ املستمرة من     

اجلبهـة  "اليت تالها بعد تسع سنوات تأسيس  اليوم، و 
، وحماوالت بناء جمتمع    1972عام  " الوطنية التقدمية 

البعـث العـريب   "اشتراكي حتـت قيـادة حـزب     
كما تتضمن املادة الثامنة مـن دسـتور     " االشتراكي
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؛ كل ذلك أدى إىل حتول الدولة يف سـوريا      1973
 إىل دولة تسلطية، حولت اتمع السوري إىل أفـراد        

حماصرين باخلوف من السلطة وأجهزـا األمنيـة،        
وجرى ختفيض مفهوم املواطنة إىل مـستوى الـوالء     
احلزيب أو الشخصي، ومفهوم الشعب إىل مـستوى        

، اليت ينحصر دورها يف تأييد النظام، وأصبح        "الرعية"
الفساد يف الدولة مؤسسيا مما اضطر املواطن السوري        

التعليم إىل بوق دعاية    إىل االلتحاق بالسلطة، وحتول     
حلزب البعث وشخص القائد، ونشأت حالـة مـن         

 أسهم فيهـا    -خاصة عند الشباب  -األمية السياسية   
سيطرة الدولة على وسائل اإلعالم كافـة، وتـأميم         
األفكار واآلراء، وممارسة سياسة التعتيم اإلعالمـي       

وهذا . وحجب احلقائق السياسية واألحداث الواقعية    
دفع السوريني إىل التمسك باالنتماءات     الوضع املتأزم   

األولية، وإحيـاء العالقـات العـشائرية والقبليـة         
  .)26(واالنغالق الطائفي

لقد توقع كثريون أن تتغري هذه األوضاع بعد        
، 2000استالم بشار األسد مقاليد الرئاسة يف يونيو        

خصوصا أن النظام مسح للنشطاء السياسيني مبساحة       
؛ فيما  2001األول من عام    من احلركة يف النصف     

وبغية اإلحياء بأن النظام يتجه إىل      . عرف بربيع دمشق  
االنفراج الداخلي مسح النظام بنوع مـن االنفتـاح         

 التدخالت األمنيـة    -جزئيا-االقتصادي، واحنسرت   
اليومية يف شئون املواطنني؛ دف تعزيـز سـلطته         

  .ومكانته بني السوريني
ون حتمل مـسألة    مل يستطع املثقفون السوري   

توريث اجلمهورية بالرغم من وعود التغـيري الـيت          
جاءت يف خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس بـشار         

ــا يف 17/7/2000األســد يف  وأصــدروا بيان ،
ـ      (27/9/2000 ") 99"عرف فيما بعد ببيان الـ

طالبوا فيه احلكومـة بإلغـاء قـوانني الطـوارئ،          
ريـات  واالعتراف بالتعددية الـسياسية، ومـنح احل    

العامة، وغري ذلك، ومل يكن من بني مـوقعي هـذا           

 من احملسوبني علـى التيـار اإلسـالمي        البيان أي  .
ومقارنة ذا البيان املقتضب أصدر مثقفون سوريون       

، يعلنون  9/12/2000يف  ) وثيقة األلف (بيانا آخر   
، ومتيز عن   "جلان إحياء اتمع املدين   "فيه عن تشكيل    

ـ " طالبة بإلغاء حكم احلزب الواحـد  بامل" 99بيان ال
املنصوص عليه يف املادة الثامنة من الدستور، فـضالً         
عن مطلب إلغاء حالة الطوارئ الذي تضمنه كـال         

  .)27(البيانني
أيـضا بـربوز فكـرة      " ربيع دمشق "امتاز  

املنتديات السياسية العلنية، وكان من أشهرها منتدى       
 سـيف،  ، الذي أسسه النائب رياض   "احلوار الوطين "

 ورقة أولية حلزب جديد امسه      2001وأعلن يف يناير    
وتكشف هذه الورقـة    ". حركة السلم االجتماعي  "

عن توجه ليربايل يقـوم علـى أسـاس اسـتيعاب           
االختالفات الدينية والطائفيـة يف إطـار اإلسـالم         

  .احلضاري الشامل
ضاق النظام ذرعا ذا احلراك السياسي، وبدأ       

ن فيهم وزير اإلعالم ونائب     مب(املسئولون السوريون   
؛ محلة إعالمية ضـد هـذه       )الرئيس والرئيس نفسه  

املنتديات السياسية ونشطاء اتمع املدين، وامـوا       
الناشطني بتلقي أموال من سـفارات وحكومـات        

 طالبت السلطات األمنية 17/2/2001ويف . أجنبية
املنتديات السياسية باحلصول على ترخيص مـسبق،       

ا بإعالم السلطات بأمسـاء املـشاركني     يتضمن شرطً 
وقد أصر النائب رياض    . ونص احملاضرات قبل إلقائها   

سيف على حتدي  احلظر األمـين املفـروض علـى          
؛ مما أفضى   5/9/2001املنتديات، وعقد منتداه يف     

إىل اعتقاله بعد أربعة أيام، وإغالق مجيع املنتـديات؛        
  .)28("ربيع دمشق"مبا أدى عمليا إىل إاء 

وبعد اعتقال عـدد آخـر مـن النـشطاء          
السياسيني؛ صدر حكم على رياض سيف بالـسجن      

حماولة تغيري دسـتور    : مخس سنوات، بثالث م هي    
الدولة بطرق غري مشروعة، وتعطيـل مؤسـسات        
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الدولة عن القيام بدورها، وإشاعة أنباء كاذبة مـن         
كما نال  . شأا أن توهن نفسية األمة يف زمن احلرب       

صادي والناشط عارف دليلة حكما بالـسجن       االقت
  .)29(ملدة عشرة سنوات بالتهم ذاا 

" ربيـع دمـشق   "ومهما يكن من أمر؛ فإن      
الذي انتهى اية حزينة قد كشف عـن تطـورين          
مهمني؛ أوهلما قدرة النشطاء السوريني علـى رفـع         
سقف حرية التعبري السياسي يف البالد، بالرغم مـن         

واآلخر هو اقتناع مجاعة    . رمةالسياسات األمنية الصا  
اليت تتخذ من لنـدن  -يف سوريا " اإلخوان املسلمني "

 جبدوى التحرك، رغم التردد الذي أبدتـه        -مقرا هلا 
  .اجلماعة يف بداية ربيع دمشق

واملالحظ أن دور مجاعة اإلخوان املـسلمني       
  :برز فيما بعد يف عدة تطورات

ميثاق الشرف الوطين للعمـل     " صياغة   -1
، الذي مجع معظـم     2002يف أغسطس   " اسيالسي

  .التيارات يف اخلارج، وبعض نشطاء الداخل
 إعالن اإلخوان برناجما سياسيا جديـدا       -2

، ارتكز علـى مبـدأ التجديـد    2004يف ديسمرب   
الديين، وتقدمي تصورهم السياسي يف ورقة مكتوبـة        

وهـو املنتـدى    -إىل منتدى مجال الدين األتاسـي       
 يعمل جزئيا بعـد انتـهاء ربيـع       الوحيد الذي بقي  

" حوار اإلصـالح يف سـوريا    " حتت عنوان    -دمشق
وكان عقد املنتدى يهدف إلبـراز   ). 7/5/2005(

أحد مطالب املعارضة الداخلية واخلارجية؛ وهو إلغاء       
 الـذي يقـضي بعقوبـة    1980 لعام   49القانون  

اإلعدام لكل مـن ينتـسب إىل مجاعـة اإلخـوان          
اقًا لعقد املؤمتر القطري العاشر     املسلمني، وذلك استب  
  .2005حلزب البعث يف يونيو 

 انضمام اإلخوان إىل إعالن دمشق للتغيري    -3
، 2005، الصادر يف أكتـوبر      "الوطين الدميوقراطي 

والذي ميثل يف رأي بعض املراقبني قفـزة نوعيـة يف        
      بني  -ألول مرة -عمل املعارضة السورية؛ كونه مجع 

ية وليربالية، على هـدف     شخصيات يسارية وإسالم  
  .)30(تغيري النظام السوري وليس إصالحه

دورا " التجمع الوطين الدميوقراطي  "وقد لعب   
ومعلـوم أن   . حموريا يف الوصول إىل إعالن دمـشق      

 من مخسة أحزاب    1980التجمع الذي تأسس عام     
؛ هـو   )قومية وماركسية واشتراكية  (يسارية معتدلة   

ا جعله منذ ذلـك     عصب املعارضة داخل سوريا؛ مم    
احلني عرضة للمالحقة األمنية، لكن ذلك مل مينعه من         
إقامة حوار مع القوى األخرى يف املعارضة ـدف         
توحيد جهودها؛ مما أسفر عن صدور إعالن دمـشق        

)31(.  
وإذا كان كثري من الباحثني قد شددوا علـى   

املنبثقة من توقيـت صـدوره،      " إعالن دمشق "أمهية  
ي حظي به يف أوساط املعارضـة       وحجم القبول الذ  

السورية؛ إال أنه مل يسلم من النقد؛ بل طالب البعض          
  .)32(بإعادة صياغته كليا

  :من أوجه النقد اليت وجهت لإلعالن
 ترجيحه لكفة اإلسالميني والليـرباليني      -1

واألكراد، على حساب اخنفاض املكـون العـرويب        
  .اد لهواالشتراكي؛ رغبة يف استقطاب تأييد األكر

 صمته عن قضايا كربى بوزن العـراق        -2
  .وفلسطني
 تزامن صدوره مع نشر تقرير ديتليـف        -3

  .)33(ميليس وزيادة الضغوط األمريكية على سوريا 
ويف وقت الحق حدث تطوران هلما عالقـة        
بإعالن دمشق؛ أوهلما انشقاق عبد احللـيم خـدام         
نائب الرئيس السوري، والذي أدىل حبديث مطـول        

، تناول فيه ثالثـة     )30/12/2005(العربية  لقناة  
الوضع السوري الداخلي، الوضـع اللبنـاين       : حماور

وحادثة اغتيال رفيق احلريري، وملـف العالقـات        
وقد شن خدام محلة قومية ضد      . األمريكية/ السورية

النظام السوري ورئيسه متهما إيـاه بالدكتاتوريـة        
ورات العربية  واالنفراد بالسلطة، والقراءة اخلاطئة للتط    
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ُ النظـام مـسئولية اغتيـال        . والدولية ومحل خدام
احلريري، وانتقد رئيس جهاز االستخبارات السوري      

يتصرف كأنـه   "السابق يف لبنان رستم غزايل، الذي       
، وأشار إىل أن انتحار غازي      "احلاكم املطلق يف لبنان   

) 2/10/2005(كنعان وزير الداخلية الـسوري      
 الوضع اللبناين، وحتميل النظام    جاء بسبب انعكاسات  

  .)34(لكنعان مسئولية التراكمات يف الوضع اللبناين 
وبعد أسبوع من تداعيات هذا احلديث املثري؛       
أكّد عبد احلليم خدام أنـه يعمـل علـى إنـضاج       
الظروف، من أجل أن يرتل السوريون إىل الـشارع         
إلسقاط النظام السوري احلايل، نافيا أنه يـسعى إىل         

وأضاف أن نظام بشار    . يري عرب انقالب عسكري   التغ
ال ميكن إصالحه، ومل يبق سوى خيـار إسـقاطه،          
مؤكدا استعداده للقاء جلنة التحقيق الدولية يف اغتيال        
رفيق احلريـري؛ بغـرض املـساعدة يف كـشف          

  .)35(احلقائق
جبهة اخلالص  "أما التطور اآلخر فهو إنشاء      

ا سـوريا يف    بعد اجتماع سبعة عشر معارض    " الوطين
، من بينهم املراقب العام     )17/3/2006(بروكسل  

جلماعة اإلخوان املسلمني بسوريا علي صدر الـدين        
البيانوين، وعبد احلليم خدام، إضافة إىل ممثلني عـن         

وقد . املعارضني من الليربالليني والشيوعيني واألكراد    
اتفق املشاركون على تشكيل حكومة انتقالية، مدا       

 تكون جـاهزة لتـويل إدارة الـبالد يف          ستة أشهر، 
اللحظة املناسبة بديالً عن النظام السوري احلايل، مع        

 بكل ما ميثله من خلل، واعتماد       1973إلغاء دستور   
 مرجعية أساسـية انتقاليـة لكـل        1950دستور  

  .تصرفات احلكومة االنتقالية وسياساا
وخلص االجتماع إىل االتفاق على آليـات       

كشف حقيقة النظـام احلـايل      : اعمل للجبهة منه  
وفساده واستبداده أمام العـامل أمجـع، وتكثيـف         
االتصاالت مع الدول العربية لكشف معاناة الشعب       
السوري، وفضح انتهاك السلطات حلقوق اإلنـسان       

السوري أمام خمتلف منظمات اتمع املدين يف العامل؛       
وذلك دف الوصول بالشعب السوري إىل حالـة        

ملدين، اليت متثل املدخل العملـي للتغـيري        العصيان ا 
  .)36(الوطين

اليت -وقد نأت املعارضة السورية يف الداخل       
 بنفسها عن جبهة اخلـالص      -أطلقت إعالن دمشق  

الوطين، وانتقدها عدد من القـوى والشخـصيات        
التجمـع  "املتحدث باسـم    : السورية؛ وكان منهم  

  .)37(، ورياض الترك، وهيثم مناع"الوطين الدميقراطي
وإمجاالً لتأثري أوضاع الداخل علـى قـضية        
اإلصالح يف سوريا؛ ميكن القول إن هناك قدرا مـن          
الديناميكية دخل على املعارضـة الـسورية فكريـا       
وثقافيا على األقل حبيث أخذت تظهر أدوات وآليات       

املنتديات، جلـان   : جديدة للتعبري عن املعارضة؛ مثل    
دة يف معظـم احملافظـات      إحياء اتمع املدين املوجو   

السورية، مجعيات ومنظمـات حقـوق اإلنـسان،        
-وانتشار املواقع اإللكترونية، واستخدام اإلنترنـت       

 اليت ميكن أن تشكل بالتدريج      -خصوصا من الشباب  
وعاًء دميقراطيا لبلورة األفكار، مبا يؤدي يف النهايـة         
إىل مزيد من االنفكاك الـسياسي والفكـري عـن         

  .)38(النظام
وبالرغم من أمهية ذلك؛ إال أنه من الصعوبة        
مبكان جتاهل ضعف املعارضة الـسورية وتـشرذمها        
الفكري واأليديولوجي، حبكم سياسات النظام الـيت       
أكتها على مدى ثالثة عقود، وأفرغتها من خنبـها         
وسياسييها، واستأنست خطاـا؛ حبيـث باتـت        

مـة،  املعارضة تعاين من نقص القاعدة الشعبية الداع      
والقادرة على فرض مطالبـها، وحتقيـق أهـدافها         

كما استطاع النظام جر املعارضة إىل تـبين        . الوطنية
خطاب حدي وشن حروب كالمية، تضعف مـن        
تأثريها على الرأي العام السوري؛ وذلك عرب آليات        

  .)39(وأدوات خمتلفة 
  : حالة ليبيا-ثانيا
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يطرح النموذج اللييب يف التعامل مع قـضية        
اإلصالح السياسي أسئلة هامة جديرة بالبحث مـن        

عالقة التغري يف السلوك اخلـارجي بأوضـاع        : قبيل
الداخل اللييب، ال سيما فيما يتعلق بالعالقة بني اتمع    

والواليات (والدولة، ومدى استعداد القوى الكربى      
للصفح عن السياسات الثورية اليت     ) املتحدة خصوصا 

قذايف لفترة تزيـد عـن ثالثـة    تبناها العقيد معمر ال 
عقود، وعالقة االنفتاح الغريب على ليبيـا بفـرص         
االستثمار واملوارد املتاحة يف االقتصاد اللييب، الـذي        

  .أكه احلصار طيلة عقد التسعينيات
رمبا يصح القول إن ليبيا تعيد تعريف ذاـا،         
من خالل بلورة صورة جديدة للنظام، تقوم علـى          

  :عدة ركائز
ادة رسم السياسة اخلارجية الليبيـة،       إع -1

وإعادة تعريف دوائر حركتها بالتوجه حنو الـدائرتني   
اإلفريقية والعاملية، بالتزامن مـع تقلـص االهتمـام        

  .بالدائرة العربية ومشكالا املتعددة
 تقدمي النظام اللييب باعتباره صاحب دور       -2

قيادي يف صنع السالم واالستقرار الـسياسي علـى         
  .ين اإلقليمي والدويلالصعيد
 إعطاء مؤشرات على انفتاح االقتـصاد       -3

اللييب حنو اخلصخصة، مبا يتضمن إتاحة الفرصة أمام        
  .االستثمار األجنيب يف ليبيا

 الضغوط األمريكية على النظام اللييب      -1

  لتعديل سياسته اخلارجية
خالل عقدين من الزمن مـرت العالقـات        

ملة تقريبـا؛ فالـضربة     األمريكية بدورة كا  / الليبية
؛ دفعت العقيد   1986اجلوية األمريكية لليبيا يف عام      

القذايف إىل الذهاب بعيـدا يف مناهـضة املـصاحل          
األمريكية، من خالل دعم معارضي الواليات املتحدة       
وبريطانيا يف أماكن متفرقة من العامل، واستمر علـى         

، حينما بدأت   2001هذا املنوال حىت أوائل فرباير      
ملباحثات الليبية مع الواليات املتحدة وبريطانيا بشأن       ا

تعويض أهايل لوكريب مقابل رفع العقوبات الدوليـة        
  .)40(عن ليبيا

وبغض النظر عن تركيز اخلطاب الـسياسي       
األمريكي على قضايا احتـرام حقـوق اإلنـسان         
واحلريات األساسية والقيم الدميقراطيـة؛ باعتبارهـا       

ية، فإا كانـت تقـصد      ركائز يف سياستها اخلارج   
أساسا من العقوبات االقتـصادية واسـتخدام األداة       

مبا يف ذلك تدريب معارضـي      -العسكرية ضد ليبيا    
 التأثري على السياسات اخلارجية الليبية      -النظام اللييب 

  .)41(بقطع النظر عن طبيعة نظام احلكم يف ليبيا
ومن املفارقات يف هذا الصدد أن العقوبـات        

األمريكية اليت فُرضت على ليبيا منذ عام       االقتصادية  
 أدت إىل تعزيز حتكم العقيـد القـذايف يف          1992

قرارات السياسة اخلارجية، بعدما حصل على تفويض     
شعيب من املؤمترات الشعبية إلدارة السياسة اخلارجية       
حبرية تامة، وهو يستعني بالطبع بنخبة حمدودة العدد،        

  .)42(ويقوم بتوزيع األدوار عليها
 رغبـة   2001 سبتمرب   11عززت أحداث   

الزعيم اللييب يف التفاهم مع الواليات املتحدة؛ فبـادر   
بإدانة هذه اهلجمات، ووصـفها بالرببريـة وغـري         

وكان العقيد يستكمل بذلك مسارا ملسعاه      . اإلنسانية
املتعلق حبل املشكالت العالقة مع الواليات املتحدة،        

 عـن   1373قـم   وأدرك مبكرا أن صدور القرار ر     
 الذي يدعو الـدول  28/9/2001جملس األمن يف   

األعضاء يف األمم املتحـدة إىل االلتـزام مبحاربـة          
اإلرهاب؛ ينطوي على فرصة ممتـازة لالخنـراط يف         
معركة الواليات املتحدة ضد هذا العدو املـشترك؛        
فقامت السلطات الليبية بتنظيم محلة اعتقاالت واسعة       

تنظـيم اجلماعـة    "اء إىل   ألشخاص امتهم باالنتم  
، اليت تدرجها الواليات املتحـدة      "اإلسالمية املقاتلة 

  .)43(على قائمة املنظمات اإلرهابية 
ورغم هذه املساعي الليبية؛ مل تأت املكافـأة        
املتوقعة برفع العقوبات الدولية عن ليبيا؛ وإمنا جـرى   
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تعليقها فقط ريثما يحل اخلالف حـول التفاصـيل         
ية قضية ليوكريب، وهو ما حدث بالفعل       املتعلقة بتسو 

 دفـع   2002عندما قبلت طـرابلس يف أكتـوبر        
 مليـار دوالر ألهـايل      2.7تعويضات تقدر بنحو    
 ماليني دوالر عن كـل      10ضحايا لوكرييب، بواقع    

  .ضحية
وردا على اام وكالة املخـابرات املركزيـة     

 لكل من ليبيا و سوريا والسودان       (CIA)األمريكية  
 بالسعي إىل احلصول على أسـلحة  8/1/2003يف  

 والتقنيات اخلاصة   -مبا فيها النووية  -للدمار الشامل   
 إن ليبيـا    12/1/2003ا؛ قال العقيد القذايف يف      

ساعدت أمريكا يف مالحقة اإلرهابيني، مؤكـدا أن        
. التعاون اللييب يف مكافحة اإلرهاب ال رجعـة فيـه        

نظيم القاعـدة   واعترب أن الدعم الواسع الذي يلقاه ت      
خطر على حكمه، وأشار إىل أن أعـضاًء يف هـذا           

  .)44(التنظيم حاولوا اغتياله
وبقدر ما ابتدعت الواليات املتحدة وسـائل       
ضغط على ليبيا، بقدر ما اجتهدت األخرية لاللتفاف        
عليها؛ فعلى سبيل املثـال حـشدت الدبلوماسـية         

ـ        اة األمريكية جهودها ملنع املرشحة الليبية السفرية جن
احلجاجي من الفوز برئاسة جلنة حقوق اإلنـسان يف         

، )45() 2003ينـاير   (دورا التاسعة واخلمـسني     
وقررت واشنطن يف هذا التوقيت متديـد العقوبـات    
االقتصادية على ليبيا، املفروضة  مبقتـضى قـانون         

، وكان الرد اللييب بإدارة محلة دبلوماسـية       )46(داماتو
 -مصر(وسيط دول عربية    هادئة عرب آليتني؛ األوىل ت    

لترطيب األجواء مـع واشـنطن،      )  املغرب -تونس
واألخرى . وكذلك توسيط اإليطاليني لنفس الغرض    

إجراء اتصاالت ثنائية مباشرة مع الواليات املتحدة،       
ومتت أكثرها يف لندن، وقاد اجلانب اللييب فيها رئيس         

  .)47(جهاز املخابرات موسى كوسة
القذايف إىل قناة   وبقصد ختفيف أثر تصرحيات     

اليت وصف فيها أمريكا أا     ) 2003فرباير  (اجلزيرة  

حالة جنون العتزامهـا شـن احلـرب علـى          "يف  
، سارعت ليبيا إىل قبول املسئولية املدنية       )48("العراق

وإزاء اـام واشـنطن     . )49(عن حادث لـوكرييب   
 بالسعي المـتالك أسـلحة      -مرة أخرى -لطرابلس  

/ ية الصداقة األمريكيـة   ؛ عقدت مجع  )50(دمار شامل 
احتفاالً بعيد  ) ويرأسها عادل الدائمي  ( الليبية يف ليبيا  

االستقالل األمريكي ألول مرة يف ليبيا منذ عـشرين        
ـ      شخص من اجلالية    500عاما، ومت توجيه الدعوة ل

األمريكية يف ليبيا، ودعا الدائمي الرئيس جورج بوش    
يـا، ودعـا    لرفع احلظر عن سفر األمريكيني إىل ليب      

الطرفني لطي صفحة املاضي؛ ألن هناك إمكانية لعمل      
  .)51(مشترك

وكان العقيد القذايف قد بدأ قبل أيـام مـن          
انطالق احلرب اليت قادا الواليات املتحـدة علـى         
العراق يف مباحثات للتخلي عـن أسـلحة الـدمار          

وقد أعرب رئيس   . )52(الشامل اليت كانت يف حوزته    
 ملسئولني من جهاز املخابرات     جهاز املخابرات اللييب  

؛ استعداد ليبيا   2003 يف مارس    (MI6)الربيطانية  
للسري يف هذا االجتاه؛ مما أدى لقيام مسئولني من هذا          
اجلهاز، وجهاز املخـابرات املركزيـة األمريكيـة        

(CIA)          بزيارتني إىل ليبيـا يف أكتـوبر وديـسمرب 
ونتيجة هلذه االجتماعات صدر بيان عـام       . 2003

، 19/12/2003رك عن الدول الـثالث يف       مشت
بالتزام ليبيا الطوعي بالتخلي عن أسـلحة الـدمار         

  .)53(الشامل
وسارت ليبيا خطـوات أخـرى يف نفـس         
االجتاه؛ فانضمت إىل معاهـدة تـدمري األسـلحة         

، مث وقَّعت الربوتوكـول     2004الكيمياوية يف يناير    
 اإلضايف ملعاهدة منع انتشار األسلحة النووية، الـذي      

يسمح لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش املفاجئ علـى        
-وانتهت القصة   ). 2004مارس  (املنشآت الليبية   
 اية سعيدة باستئناف العالقـات      -بعد شد وجذب  

الدبلوماسية الكاملة بني الواليات املتحدة وليبيـا يف        
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، وإطالق إجراءات لشطب اسم ليبيـا       2006مايو  
  .)54(من قائمة الدول الراعية لإلرهاب

وبالرغم من ذلك يبدو أن استمرار التحسن       
األمريكية يتوقف على أمـرين؛     / يف العالقات الليبية  

 مدى قيام ليبيا بفتح أبواـا لالسـتثمارات         األول
األمريكية، خصوصا يف جمال النفط؛ حيث تطالـب        
واشنطن بإاء سيطرة الدولة الليبية علـى قطـاع          

جنيب كما حدث يف    الطاقة، وفتحه أمام االستثمار األ    
 يتعلق باحتماالت انزالق األوضاع     واآلخراجلزائر،  

إيرانية يف املدى املنظور؛ حيث     / إىل مواجهة أمريكية  
سيزيد ذلك من قيمة النفط اللـييب، خـصوصا إذا          
نفذّت إيران ديداا بضرب موانئ تصدير النفط يف        

  .)55(اخلليج العريب
  صالح  تعامل النظام اللييب مع قضية اإل-2

يستند النظام السياسي يف ليبيا على النظريـة        
اجلماهريية، اليت تقرر أن املؤمترات واللجان الـشعبية        
هي اإلطار الوحيد للنشاط السياسي ألفراد اتمـع؛    
ومن مثَّ فاألحزاب السياسية حمظـورة منـذ ثـورة          

 أن  1972 لعـام    71، ويعترب القانون رقم     1969
ضد الثورة والـشعب    تكوين أحزاب سياسية جرمية     

  .)56(عقوبتها اإلعدام
هذا يعين أن الدولة تسيطر متاما على اتمع        
يف ليبيا، وأداا األهم يف ذلك هي اللجان الثوريـة،          
اليت متثل العقبة األساسية أمام أي إصالح سياسـي         
منتظر، وال يزال النظام حريصا على عدم املساس ا         

ادرها يف معظم   بشكل فجائي وحاد؛ حيث ينتشر كو     
املؤسسات الليبية، ممـا يعيـق تعزيـز التوجهـات          
االنفتاحية؛ كما جاء على لسان رئـيس الـوزراء         

  .السابق شكري غامن
يرفض أهلُ احلل والعقد يف طرابلس الرؤيـةَ        
األمريكية لإلصالح السياسي، ويقـدمون يف كـل        
املناسبات اإلعالمية والسياسية طرحا خاصـا يـربز        

وقـد  . راطية الليبية أو دميقراطية اجلماهري    تفرد الدميق 

رفض وزير اخلارجية عبد الرمحن شلقم يف منتـدى         
طـرح  ) 2004ديسمرب  (املستقبل املنعقد يف الرباط     

 -وزير اخلارجية األمريكـي الـسابق     -كولن باول   
أن النظـام اجلمـاهريي متفـوق علــى    "معتـربا   

  .)57("الدميقراطيات الغربية
 فقد دعا يف كلمة له أمام       أما العقيد القذايف؛  

؛ إىل ختـصيص    2005الفعاليات الشعبية يف مارس     
مقاعد للغربيني يف املؤمترات الشعبية، حىت  يتعلمـوا         

" تـامي "ويف حديث سابق لة     . التجربة اجلماهريية 
األمريكية أكَّد القذايف أن الليبيني يعيشون يف نعـيم،         
 وال حيتاجون إىل إجراء انتخابـات علـى الـنمط         

  .)58(الغريب
 قال القذايف يف كلمة له؛      2006ويف مارس   

إن بالده هي الدولة الوحيدة يف العامل اليت تتوافر ا          
دميقراطية حقيقية، ووصف النظام السياسي األمريكي      
بأنه فاشل، وأن النظام السياسي يف ليبيا متفوق على         
األنظمة اهلزيلة الزائفة القائمة يف العـامل اآلن الـيت          

ل احلزبية والنيابية والفردية، وأضاف أن هـذه        تشم
، حتكم نيابة عن الشعوب، وال      "ديكتاتورية"األنظمة  

، "تـدجيل "تعبر عنها، وأن التمثيل فيها عبارة عـن    
بينما يسمح النظام اجلمـاهريي يف ليبيـا للـشعب          
بالتعبري عن وجهات نظره مـن خـالل املـؤمترات          

  .)59(الشعبية
ائب رئيس الربملان   وقبل ذلك بعامني كتب ن    

) وهو من قيادات اللجان الثورية    (اللييب أمحد إبراهيم    
) 2004مارس  (مقاالً يف صحيفة الزحف األخضر      

يعلق فيه على مشروع الشرق األوسط الكبري بالقول        
إن توجهات اإلدارة األمريكية معادية للعرب؛ فهـي         

 ال تقبل إال أحد اثنني؛ إما عميالً تابعا ذليالً، وإمـا          
واحتراف العداء  . وامها أيضا باإلمربيالية  . عدوا هلا 
  .)60(للجميع

وإذا كان هذا هو منط دفـاع املـسئولني يف        
طرابلس عن تفرد النموذج الدميوقراطي اللييب؛ فـإن        
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قضية حقوق اإلنسان يف ليبيا تعكس مستوى آخـر         
ويتمثل الـرد   . من اجلدل بني النظام والدول الغربية     

شرات التقارير اليت تصدر عن منظمات      على ع (اللييب  
دولية حكومية وغري حكومية والتصرحيات الغربيـة       

  :يف اللجوء إىل عدة أساليب منها) الرمسية
 إنكار وجود الواقعة أو احلدث أصـالً؛        -1

ال يوجد سجناء   "كما يربز من تصرحيات القيادة بأنه       
  .)61("للرأي يف ليبيا، ومل يمنع مواطن من السفر

مي توضيحات رمسية تقلل من شـأن        تقد -2
الواقعة؛ مثل بيان مسئول يف وزارة العدل يف الـرد          
على ما ادعته منظمة هيومـان رايـتس ووتـش يف         

 حول وجـود سـجون يف ليبيـا،        30/3/2006
تحتجز فيها نساء وفتيات لفترات غري حمدودة حتـت     

حيـث أكَّـد    ". مرافق اإلصالح االجتماعي  "غطاء  
فض أي ممارسات متييزية ضد املرأة،      البيان أن ليبيا تر   

وإن وجدت فهي وليدة عـادات وتقاليـد تـسعى          
" البيت االجتماعي "اجلهات الرمسية إىل استئصاهلا، و    

الذي حتدث عنه تقرير هيومان رايتس هو مؤسـسة         
اجتماعية تلجأ إليها النساء والفتيات اللوايت انقطعت       
ن سبل العيش الكرمي واحلضن األسـري؛ وهـو         

حلمايتهن من القتل؛   ) أي البيت االجتماعي  (ص  خمص
حيث إن ضحايا لقضايا تتعلق بالعرض واألخالق،       

  .)62(وأسرهن ترفض قبوهلن للعيش يف حميطهن
 رفض االامات، ومهامجـة سياسـات       -3

الدول الغربية، والتـذكري مباضـيها االسـتعماري        
وأبرز األمثلة على ذلك هو اجلدل      . وممارستها الراهنة 

ئر يف قضية احلكم على املمرضات البلغاريـات         الدا
 طفالً ليبيا بفـريوس     426باإلعدام، املتهمات حبقن    

املتحدث باسـم  (اإليدز؛ فقد انتقد حسونة الشاوش      
ما أدىل به نظريه األمريكي يف مايو       ) اخلارجية الليبية 

كان على أمريكا أن ختجل     : ، فقال الشاوش  2004
تعلِّـق علـى    من فضائح سجن أبو غريـب، وأال        

األحكام الصادرة على الطبيب واملمرضات؛ فلم يعد       

باستطاعة أمريكا أمام شعبها والعامل بعدما شـاهده        
العامل يف سجن أبو غريب أن تتحدث عن حقـوق          

وأشـار إىل أن أمريكـا ـذا        . اإلنسان أو احليوان  
التصريح الذي أدىل به املتحدث باسم خارجيتها تريد      

 طفل لييب بسالح    400ر من   أن تقول إن مقتل أكث    
اإليدز الذي ميثل سالحا    (من أسلحة الدمار الشامل     

عمدا هو أمر مقبول، أما القـصاص مـن      ) بيولوجيا
قاتليهم فهو أمر غري مقبول؛ ببساطة ألن األطفال هم         

  .)63(إذن قتلهم أمر مقبول... عرب مسلمون
 اإلشادة بكفـاءة املؤسـسات الليبيـة        -4

دم خضوع ليبيا للضغوط اخلارجية؛     واستقالليتها، وع 
كما جاء على لسان عبد الـرمحن شـلقم وزيـر           
اخلارجية اللييب بعد تثبيت احلكم باإلعـدام علـى         
املمرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيين يف ديسمرب      

 لـضغوط   عليبيـا ال ختـض    : "؛ حيث قال  2006
ال أحد يتـدخل يف     . خارجية؛ ال سياسيا وال قانونيا    

  .)64("لقانون يف ليبيا، ال القذاىف وال غريهتطبيق ا
 تسيري املظاهرات الـشعبية لالحتجـاج     -5

على دعوة الرئيس األمريكي جورج بوش يف أكتوبر        
  .)65( إلطالق سراح املمرضات البلغاريات2005

وهذه األساليب املختلفة تعكس يف الواقـع       
درجة من املمانعة الليبية الرمسية والـشعبية للـرؤى         

وبينمـا يـرى    .  يف قضايا اإلصالح السياسي    الغربية
كثريون يف الغرب ما حيـدث يف ليبيـا علـى أنـه      
مؤشرات على عدم توفر إرادة اإلصالح لدى القيادة        
الليبية، تسعى األخرية إىل إبراز تناقـضات الـرؤى         
واملمارسات الغربية، وانتهاكاا املتعـددة حلقـوق       

ـ      . اإلنسان الغريب  سان ويبدو أن ملف حقـوق اإلن
حتديدا سيسهم لوقت غري قصري يف بروز خالفـات         
بني ليبيا والدول الغربية يف شأن تفسري هذه احلقوق،         

  .ومدى حتققها
وإمجاالً ملا تقدم بشأن احلالة الليبية؛ ميكـن        

القول إن النظام اللييب ال زال ميلك قدرات واضـحة           
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يتم توظيفها يف االلتفاف على الضغوط األمريكيـة        
  :الغربية عموما، عرب عدة آلياتخصوصا، و
 التلويح باملصاحل االقتصادية للغـرب يف       -1

  .ليبيا
 اقتراح مساعدة الواليـات املتحـدة يف       -2

بعض أزماا يف املنطقة كما هو واضـح يف أزمـة           
دارفور؛ حيث ساعدت ليبيا يف توصيل املـساعدات        
األمريكية، وذلك من خـالل عالقاـا باحلكومـة      

يـشيليات اجلنجاويـد وباحلركـات      السودانية ومب 
  .)66(العسكرية يف دارفور

 تقدمي ما يـشبه الـرؤى أو املبـادرات     -3
اإلسـرائيلي؛  / اجلديدة يف موضوع الصراع العـريب     

حيث اقترح العقيد القذايف بديالً عن خطة خارطـة         
؛ أن تقـام    2003الطريق اليت أُعلن عنها يف مارس       

طينيني الـيت جتمـع بـني الفلـس       " إسراطني"دولة  
  .)67(واإلسرائيليني يف دولة واحدة

 إطالق تصرحيات حول استعداد ليبيـا       -4
لدراسة مسألة دفع تعويضات لليهود الليبيني الـذين        

، واسـتقبال وفـود   1967هربوا من ليبيا بعد عام    
منهم يف طرابلس للبحث يف هذه املسألة؛ مبا يـوحي       

  .)68(جبدية املسعى اللييب يف تعويضهم
 الغربية يف جمال    -تفامهات الليبية  تعزيز ال  -5

  .)69(مكافحة اإلرهاب والتطرف
 الضغط على إيطاليا باعتبارهـا القـوة        -6

االستعمارية اليت كانت حتتل ليبيا يف بدايـة القـرن          
العشرين؛ لتحسني عالقات ليبيا مـع دول االحتـاد         
األورويب والواليات املتحدة، وللكف عن احلمـالت    

سالم، وحتميل هذه الـدول     والتصرحيات املسيئة لإل  
  .)70(تبعات سياساا االستعمارية السابقة

 اختاذ إجراءات انفتاحية حمدودة، بعـد       -7
حلظات التوتر مع الدول الغربيـة؛ كمـا حـدث          
باإلفراج عن مائة وثالثني سـجينا سياسـيا ليبيـا          
معظمهم من اإلخوان املسلمني؛ للتخفيف من وقـع        

تظاهرين الليبيني، الـذين  الصدام بني قوات األمن وامل 
فربايـر  (حاولوا إحراق القنصلية اإليطالية يف بنغازي     

2006()71(.  
سيناريوهات االستمرار والتغري يف النظـام      

  :اللييب
إن التدرج والبطء الشديدين اللذين يغلفـان       
حركة النظام جتاه الداخل اللييب، يتناقضان مع جهود        

اخلـارج،  النظام املتسارعة للتكيف مع مطالبـات       
بإعادة رسم الدور اللييب على الصعيد اإلقليمي، جتاه        
دفعه ألداء أدوار اقتصادية مساعدة للدول اإلفريقيـة        
بدالً من اخلوض يف مشكالت الوطن العريب وقضاياه        

لكن النظام يقوم حىت اآلن مبحاولة ملوازنـة        . املعقدة
التيارين الفاعلين داخله، اللذين يقـدمان خطـابني        

ني؛ أوهلما اخلطاب الثوري الـذي تعكـسه        سياسي
اللجان الثورية، وأجهزة األمـن والرمـوز القبليـة         
املتشابكة هيكليا مع النظام اللييب، واليت متسك بزمام        

ويستند النظام . األمور على الصعيدين النفطي واألمين  
على هذا اخلطاب يف حفظ استقراره، وعرقلة إمكانية        

طـاب اآلخـر فهـو      أما اخل . حدوث تغري جذري  
اخلطاب االنفتاحي أو التصاحلي مع الدول الغربيـة،        
الذي يقوده سيف اإلسالم القذايف مستعينا خبـربات        
        أكادمييني ومثقفني ليرباليني، وهدفه الـرئيس صـد

 عـرب   –واألمريكية خـصوصا    –الضغوط اخلارجية   
يف النظام؛ وهو تيار    " تيارا إصالحيا "إظهار أن هناك    

درجة من النفوذ املستمدة من شخص سيف       يتمتع ب 
  .)72(اإلسالم

مثة توقعات تشري إىل الفرصة املتاحـة أمـام         
التيار الثاين ليعزز موقعه يف صنع القرار واختـاذه يف          

جزئيـا  -اجلماهريية؛ مبا يعنيه ذلك من انفتاح النظام    
 على الشعب اللييب يف الداخل، كما اتضح        -وتدرجييا

 من السجناء الـسياسيني، ويف      من اإلفراج عن عدد   
اخلارج أيضا كما يظهر من عودة عدد مـن كبـار           

بشري الرابطي، حممد   : مثل(معارضي القذايف ونظامه    
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صاحل بويصري، رمضان أبو زعلـوك، عبـد املـنعم          
  .)73()اهلوين

هناك بعض العوامل اليت تدفع النظام يف اجتاه        
  :ختفيف قبضته عن الشعب؛ منها

وث فراغ قيـادي يف      املخاوف من حد   -1
ليبيا بعد وفاة العقيد القذايف، الذي يتمتـع مبوقـع          
مركزي يف ظل النظام اجلماهريي ذي القدرة  العالية         

  .على إقصاء أي تيارات أخرى جديدة
 عجز النظام اجلماهريي عن حتقيق أهدافه     -2

؛ حىت إن القذايف نفسه    1977املثالية اليت أعلنها عام     
  .يةً أداء املؤمترات واللجان الشعبيةكثريا ما ينتقد عالن

 ارتفاع عدد الفقراء من الليبيني إىل حنو        -3
 ألف أسرة تعيش    180مليون مواطن، ووجود قرابة     

 دوالرا  75ما يعادل   ( دينار لييب شهريا     100على  
، وتأكيد رئيس الوزراء السابق شكري      )74()أمريكيا

 220غامن على بلوغ عدد العاطلني عن العمل حنـو      
مـن القـوى العاملـة      % 13أي  (ألف شـخص    

  .)75()الفعلية
وىف املقابل هناك كوابح حتد من قدرة النظام        
على إصالح نفسه؛ أمهها تغلغل كـوادر اللجـان         
الثورية يف املؤسـسات كافـة، وارتبـاط التوجـه         
االنفتاحي بشخص سيف اإلسالم؛ األمر الذي يعين       

لـده،  عدم قدرته على إحداث قطيعة مع تـراث وا        
ويفرض حدودا على إمكانية أن حيدث تعاون بـني         
املعارضني يف اخلارج، والقطاعات املؤيدة لتوجهات      

ال بل إن نسبة  يعتد   . سيف اإلسالم يف الداخل اللييب    
ا من املراقبني ينظرون إىل التيار الذي يقوده جنـل          
العقيد باعتباره جتميالً للنظام، وعمليـة مدروسـة        

بدون إثارة الداخل، مادام الغـرب      لتوريث السلطة   
يوافق على رؤية سيف اإلسالم وتوجهاته املرتكـزة        

  .)76(على حتسني العالقات مع الدول الغربية
باختصار ستبقى قضية اإلصالح يف ليبيا بني       
شد وجذب، إىل حني تبلور اجتاه شعيب قوي يعكس         

نفسه يف مؤسسات حقيقية قادرة على طرح بـدائل         
ادات مدنية تستطيع تكتيل الليبيني     سياسية، وخلق قي  

يف الداخل واخلارج، مبا يتجاوز فكرة اإلصـالحات        
االقتصادية واإلدارية اليت ال تقـود بالـضرورة إىل         
اإلصالح السياسي املنشود؛ ال بل مـن احملتمـل أن          
تؤدي إىل جتديد آليات سيطرة النظام علـى الـبالد          

ية احلكم  والعباد، ما دام اإلصالح ال ميس جوهر نظر       
اجلماهريي واملؤسسات املنبثقة عنـها املتحكمـة يف        

  .)77(الشأنني األمين والنفطي
  : حالة السعودية-ثالثًا

ينصرف مفهوم اإلصالح يف احلالة السعودية      
إىل معىن  جزئي، يتعلق باختاذ خطوات حمـدودة ال          
ميكن إدراجها ضمن برنامج إصـالحي متكامـل،        

قتـصادية  يشمل كـل النـواحي الـسياسية واال       
واألهم من ذلك أن احلكومة مل تقـدم        . والدستورية

خاصة ما  , تصورا مفهوميا واضحا ملا تعنيه باإلصالح     
والعالقـة  , يتعلق منه مبفاهيم مثل املشاركة السياسية     

  .)78(إخل.. واملواطنة, بني اتمع والدولة
من األمهية مبكان االلتفات إىل البيئة الداخلية       

يطة بقضية اإلصالح اليت تشهد درجـة       السعودية احمل 
ملحوظة من استخدام العنف العـام أو الـسياسي؛         

, فأطرافه تشمل بعض الفئات من اتمع والـسلطة       
وهـذا مـا ميكـن      . )79(وغاياته سياسية باألساس  

مالحظته من متابعة سلسلة التفجريات اليت ضـربت        
أحناء خمتلفة من البالد يف القـصيم وجـدة ومكـة           

و عنف امتد إىل املراكز النفطية يف ينبع،       واجلوف؛ وه 
وكانت انفجارات الريـاض يف     . مث أبقيق مث ساجر   

هي نقطة البداية هلذه التفجريات،     2003 مايو   12
اليت حتاول ضرب املقومـات االقتـصادية للدولـة،     
وعالقتها باملستثمرين و العاملني األجانـب، مبـا يف       

أو ذلك العاملني يف قطاعـات ذات صـلة بـاألمن      
ويبدو أن اهلدف هو حماولة     . اجليش أو احلرس الوطين   

, الضغط على األجانب ودوهلم لـسحب رعايـاهم       
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. وبالتايل حتييد الصراع بني السلطة وبني تيار العنف       
ومثة آراء تتخوف من اتساع دائرة العنف والعنـف         

بغض النظـر عـن مربارتـه ومـسوغاته         -املضاد  
يل مرحلـة    لتصل إ  -ومشروعيته أو عدم مشروعيته   

  .)80(الصراع االجتماعي املفتوح
 الضغوط األمريكية إلصالح النظـام      -1
  :السعودي

هناك إذن بيئة معقّدة حتـف باإلصـالح يف         
السعودية؛ حيث تتقاطع األزمات األمنية  الداخلية،       

 األمريكـي   -مع درجة مرتفعة من الضغط اخلارجي     
 سـبتمرب   11 الذي حتول بعد أحـداث       -خصوصا
 إدراك حالة السعودية، باعتبارها حالـة        إىل 2001

خاصة، يسودها اجلمود السياسي و اتمعي الـذي        
أدى إىل انتشار منظومة فكريـة منغلقـة، تؤصـل          
للجمود ورفض اآلخر؛ مما أسفر بدوره عـن قيـام          
تسعة عشر شخصا باستهداف الواليات املتحـدة يف      
 عقر دارها، وكان مخسة عشر منهم حيملون اجلنسية       

 11وكانت الفترة التالية مباشرة ألحداث     . السعودية
سبتمرب حافلة باملواقف والتصرحيات والدراسـات،      
اليت توجه انتقادات صرحية لنظام احلكم يف اململكة،        

 11وتتحدث عن الرؤى األمريكية للسعودية بعـد        
سبتمرب، اليت تراوحت بني ترجيح وصول العالقـات        

ق طرق، وبني احلاجـة   األمريكية إىل مفتر  / السعودية
إىل معاجلة القضايا اإلشكالية يف هذه العالقات مـن         

وجود تيارات يف اجلانبني تروج لصورة سـيئة        : قبيل
عن اجلانب اآلخر، والدعم املايل السعودي لـصاحل        
منظمات ومؤسسات تعتربهـا الواليـات املتحـدة        

، واملطالبة األمريكيـة بفـتح االقتـصاد        "إرهابية"
م االستثمارات األجنبية، خـصوصا يف  السعودي  أما 

قطاع الطاقة، واختاذ إجراءات إلصـالح املنظومـة        
القانونية السعودية، للتواؤم مـع عـضوية منظمـة         
التجارة العاملية، واملطالبة السعودية بـأن تكـشف        
الواليات املتحدة عن املعتقلني العرب يف الـسجون        

ل التابعة هلا داخل أمريكا وخارجها، وتسهيل حصو      
.. السعوديني على تأشريات دخول الواليات املتحدة     

 .)81(إخل

وميكن القول إن الواليات املتحدة قد اجتهت       
السعودية على  / إىل إعادة هيكلة العالقات األمريكية    

وهنـاك  . أسس تعاونية، بعيدا عن االامات املتبادلة     
  :عدة عوامل دفعت يف هذا االجتاه؛ وهي

ترك للدولتني الذي    التهديد اإلرهايب املش   -1
ال ميكن أن تواجهه اململكة بدون الدعم األمريكـي،    

  .والتعاون األمين الدائم بني الطرفني
ــشجيع   -2 ــسعودية إىل ت ــة ال  حاج

  .االستثمارات األجنبية يف جمال النفط والغاز
 حاجة السعودية إىل معاجلـة األزمـة         -3

السكانية يف ظل تفاقم البطالة بني الشباب وتقلُّـص         
  .قدرة املالية للدولةال

 وجود مصلحة مشتركة للدولتني يف أن       -4
يسري اإلصالح الـسياسي يف الـسعودية بـشكل         

  .تدرجيي
 ضـرورة إصــالح النظـام التعليمــي   -5

السعودي؛ لتهيئـة املنـاخ لالسـتقرار الـداخلي         
  .واإلصالح
 احلاجة املشتركة بني الدولتني للتعاون يف       -6

وتعزيـز الـدور    جماة قوى التطرف اإلسـالمي،      
السعودي باعتباره قبلة للعامل اإلسالمي، ومـدخالً       
لدعم قيم االعتدال والوسطية؛ حملاصرة نفوذ تنظـيم        

  .القاعدة
 احلاجة املشتركة إىل توظيف اإلعالم يف       -7

الدولتني لتعميق التفاهم املتبادل، بدالً من احلمـالت      
  .اإلعالمية املتبادلة

كـي   وقف الدعم الـسعودي واألمري     -8
  .للمتطرفني يف اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي
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/ حتاشي حتول اخلالفـات األمريكيـة      -9
السعودية إىل ما يشبه صراع احلضارات؛ ألن ذلـك         

 .)82(هو اهلدف األول لتنظيم القاعدة

 : الداخل السعودي-2

إن خطورة العامل األمريكي ال تكمـن يف         
الضغط على النظام السعودي ليـستجيب ملطلـب        

اإلصالح؛ وإمنا يف تأثري ذلك العامل على زيادة اهلوة          
يف العالقة بني اتمع والدولة يف السعودية اليت تعاين         

؛ فالدولـة الـيت   )83(يف األصل من مشكالت عديدة  
شعرت بإمكانية التعرض خلطر الغزو إبان احـتالل        
النظام العراقي للكويت مطلع التسعينيات؛ واجهـت     

 1991اخلليج الثانية يف ربيـع      مبجرد انتهاء حرب    
أزمةً تتعلق بشرعية النظام، وسوء إدارتـه للعوائـد         
النفطية، وإسرافه يف اإلنفاق على منظومة دفاعيـة مل       

     اخلطر اخلارجي وأصـبحت  . يكن يف مقدروها صد
بني الواليات املتحدة والنظام    " اإلعالة األمنية "عالقة  

الـسعوديني،  السعودي مادةً النتقادات علماء الدين      
وليس مصادفة أن يـشهد     . خصوصا العلماء الشباب  

 تقدمي عدد من املـذكرات      1992 و   1991عاما  
والرسائل املفتوحة، اليت ختاطب امللـك وتـدعو إىل        

واشتهر منها املذكرة اليت طالبـت      . إصالحات عامة 
بعشرة إصالحات، ومحلَت تواقيع ثـالث وأربعـني       

املذكرة العلمانية  "ـ  شخصية عامة، وتعرف أحيانا ب    
" املذكرة الدينيـة  "، و )1991ديسمرب  " (أو املدنية 

اليت محلَت تواقيع اثـنني ومخـسني       ) 1991مايو  (
إسالميا بينهم سفر احلوايل وعائض القرين وناصـر        

" مذكرة النصيحة "العمر وسلمان العودة، مث جاءت      
اليت دعت إيل إصالحات واسعة للمجتمع      ) 1992(

ونادت بلهجـة قويـة     . كم يف البالد  والسياسة واحل 
بالعودة إىل نظام إسالمي يكـون أسـاس احلكـم،     
وشددت على توسيع دور العلماء يف احلكـم، عـرب     
تشكيل جملس شورى مـستقل يـسهم يف رسـم          

  .)84(السياسات الداخلية واخلارجية

واعتبارا من منتصف التـسعينيات تعـاظَم       
جلنـة  "نفوذ  حجم املعارضة السعودية؛ حبيث شكَّل      

مصدر إزعاج حقيقـي  " الدفاع عن احلقوق الشرعية   
وقد انتقل أغلب الناشطني يف هذه اللجنة اليت     . للنظام

؛ إىل  1993تأسست داخل الـسعودية يف مـايو        
، وبـرز   1994ممارسة نشاطهم من لندن يف أبريل       
وكانت املطبوعة  . منهم حممد املسعري وسعد الفقيه    

ركز على قـضايا فـساد      ت" احلقوق"املنتظمة للجنة   
احلكم وانتهاك حقوق اإلنسان، وسـوء اإلدارة يف        

وقد القت دعـوةُ اللجنـة يف عـام     . جماالت خمتلفة 
 إىل االعتصام والتظاهر استجابة من املواطنني    1995

السعوديني؛ حيث جتمعوا يف باحات مثانية مـساجد        
لكن اللجنة تعرضـت يف     . قبل أن تفرقهم السلطات   

 إىل انشقاق داخلي يف صفوفها، أضر       1996مارس  
مبصداقيتها يف السعودية واخلارج، وبادر سعد الفقيه       

حركة اإلصالح اإلسالمي يف اجلزيـرة      "إىل تأسيس   
، اليت أصدرت نشرات أسـبوعية بعنـوان         "العربية

، كانت تستمد روحها وإطارها املرجعي      "اإلصالح"
وقامـت  ). 1992" (مذكرة النصيحة "من حمتوى   

ذات البنيـة   " العلماء الشباب "ركة بدعم مجاعة    احل
التنظيمية الفضفاضة، واليت أخذ أعـضاؤها علـى        
عاتقهم الدعوة إىل اإلصالح عرب إلقـاء اخلطـب يف    

  .)85(املساجد واجلامعات
وقد استمرت حركة اإلصالح اإلسالمي يف      
تطوير قدراا على االتصال باملواطنني، عرب إنـشاء        

رناجما سياسيا وحواريا من لنـدن،      إذاعة تبث يوميا ب   
حىت إن مجهورا ال بأس به اسـتجاب لـدعوا إىل           

 يف مـدينيت   2003التظاهر واالعتصام يف أكتـوبر      
  .)86(جدة والرياض

وإذا كان نقد احلُكم أو تقـدمي معلومـات         
وصور إعالمية عن األوضاع الداخلية يف السعودية،        

 املـدينّ؛ هـو     أو حىت الدعوة إىل التظاهر والعصيان     
أقصى ما وصلت إليه أشكال املعارضة السابقة؛ فقد        
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انبثقت فيما بعد معارضة ذات انتشار أوسع، رمزها        
احملرك هو أسامة بن الدن، الذي ارتبط امسه يف البداية     

، الـيت يعتقـد أـا       "جلنة النصيحة واإلصالح  "بـ
أصبحت الحقًـا مظلَّـة للجماعـات اإلسـالمية         

  .)87( تضم سعوديني وغري سعودينيالراديكالية اليت
بيت القصيد فيما تقدم؛ هو التفريـق بـني         
تيارين رئيسني الزاال موجودين حىت اآلن يف الساحة        

/ السعودية على الصعيدين الـسياسي، والفكـري      
التيار األول هو التيـار اإلصـالحي الـذي       . الديين

يستخدم آليات سلمية أو مدنية، تتنوع مـن تقـدمي    
ذكرات، وكتابة املقاالت وإلقاء اخلطب     العرائض وامل 

. والدروس، وصوالً إىل التظاهر وتعبئـة الـشارع        
ويتعاطف مع هذا التيار نسبة ال بأس ا من علمـاء           
الصحوة ومريديهم، الذين يتحدث عدد منهم عـن        

إحياء السلفية احلقيقية يف صورا احليوية املتجددة،       "
، ولـيس   أو ببساطة العودة إىل منهج السلف الصاحل      

إىل إنتاجهم، مع رؤية واضحة ملا جيـب أن تكـون           
، ويدعو بعضهم إىل احتـرام      "عليه مقاصد الشريعة  

حقوق اإلنسان، وتفعيل دور الشورى انطالقًا مـن        
اهتمام اإلسالم باالرتقاء االجتماعي ألتباعه، متامـا       

  .)88(مثل اهتمامه بارتقائهم الروحي
عن هذا التيار   وبالرغم من تباين آراء املعبرين      

تباينا واسعا حيث يضم شخصيات إسالمية وليربالية       
وسنية وشيعية؛ إال أنه ميكن أن يشكل مستقبالً مـا          

التحالف بني قوى وطنية خمتلفـة االجتاهـات   "يشبه  
؛ وهو مطلب متَّ التعـبري عنـه يف    "الداعمة لإلصالح 

، 2003وثيقة اإلصالح اليت مت تقدميها يف ديـسمرب     
كثر من مئة شخص من توجهات خمتلفـة،        ووقعها أ 

وطالبت بتغيريات شاملة، وتأسيس ملكية دسـتورية       
  .)89(يف السعودية 

أما التيار اآلخر فهو التيار اجلهادي، الـذي        
ويبـدو أن تنظـيم     . يتخذ من العنف وسيلةً للتغيري    

القاعدة أحرز قدرا من النجاح يف جتنيد أنصار لـه           

قديرات االستخبارية  وتشري بعض الت  . داخل السعودية 
من الـسعوديني يؤيـدون     % 80إىل أن أكثر من     

القاعدة يف حرا ومقاومتها للسياسات األمريكية يف       
بدون أن يعين ذلك تأييدا منهم للـضربات        (املنطقة  

وأثناء احلـرب   ). اليت تشنها القاعدة داخل السعودية    
؛ كانت صـور ابـن الدن     ناألمريكية على أفغانستا  

. مكثَّف بني اهلواتف النقَّالة يف السعودية     تبثُّ بشكل   
وبرغم أن التعاطف مع هذا التيار آخذ يف التنـاقص          

؛ إال أن   2003 مايو   12منذ انفجارات الرياض يف     
األمر ال يبدو هينا، بدليل أن وزارة الشئون اإلسالمية         
أصدرت أمرا تلزم فيه أئمة املساجد بالقنوت ضـد         

وتقدر إحـدى   . 2004 يف مطلع يونيو     اإلرهابيني
 آالف إىل   10الدراسات العلمية أن هناك ما بـني        

 ألفًا من الشباب، لديهم القابليـة لالخنـراط يف     40
  .)90(العنف

 سياسات النظـام يف التعامـل مـع         -3
  ):استجابة النظام(املطالبات باإلصالح 

اتبع النظام يف سياق سعيه الحتواء الضغوط       
خصوصا بعد أحداث   -األمريكية املطالبة باإلصالح    

 مباشرة حيث بلغت تلك الضغوط ذروة غري        11/9
 سياسة مكونة من عدة خطـوات؛ أوهلـا         -مسبوقة

على التعامل  ) األمري عبد اهللا  (تركيز ويل العهد آنذاك     
مع احلملة األمريكية بأبعادها السياسية واإلعالميـة       
والثقافية، باعتبارها محلة ضد املسلمني وعقيـدم،       

أساسا حبملة صـهيونية ذات صـلة بـاللويب      ترتبط  
الصهيوين يف واشنطن ضد مواقف اململكة من القضية       

. الفلسطينية، ال سيما دعمها املايل النتفاضة األقصى      
مث قام األمري باالجتماع على مراحل بعدد من الفئات         
والقوى السعودية، من أساتذة اجلامعات واملعلمـني       

 حلشدهم مجيعا ضد    والتجار واملشايخ والعسكريني؛  
وكانت حماولة  . احلملة األمريكية املناهضة للسعودية   

منه للتأكيد على أمهية الوحدة الوطنية يف التعامل مع         
السعودية / انعكاسات األزمة يف العالقات األمريكية    
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على األوضاع الداخلية يف اململكة، وهـذه اآلليـة         
  .)91(تطورت الحقًا إىل مؤسسة احلوار الوطين

اخلطوة الثانية؛ فكانت تكليف شركات     أما  
عالقات عامة بتحسني صورة السعودية يف الـساحة        
األمريكية، واستكتاب عدد من األقـالم األمريكيـة    

. للدفاع عن اململكة، وأمهية استقرار العالقات معها      
ضمن وفد سـعودي  -مث جرى إرسال عناصر قيادية    

نتدى   برئاسة األمري نواف بن عبد العزيز إىل م        -كبري
، وقام األمراء املرافقون لـه     2002دافوس يف فرباير    

بإجراء مقابالت تليفزيونية مع وسائل إعالم أمريكية،       
وركزوا على أمهية الدور التعاوين الذي قامـت بـه          
السعودية يف املاضي، وما ميكن أن تقوم به يف احلاضر          
واملستقبل يف رد غري مباشر على احلمالت اإلعالمية        

تها العناصر اإلعالميـة األمريكيـة املعاديـة        اليت شن 
للسعودية، خصوصا يف صـحيفيت نيويـورك تـاميز     

أما اخلطوة الرابعة فكانت تسريب     . وواشنطن بوست 
مبادرة سعودية إىل الصحفي توماس فريدمان مطلـع        

، تتمحور حول التطبيع الكامـل مـع        2002عام  
بية إسرائيل، مقابل انسحاا الشامل من األراضي العر     

1967احملتلة منذ 
)92(.  

وبالرغم من هذا بقي االجتاه الـذي ينتقـد         
السعودية قويا، وكان الفتا أن بعـض املؤسـسات         
األمريكية القريبة من دوائر صنع القرار باتت من بني         

وأصـبح موضـوع    . أهم منتقدي النظام السعودي   
املذهب الوهايب الذي تتبناه اململكة، فضالً عن قضايا        

دعم السعودية للمـدارس الدينيـة يف       : لمث(أخرى  
باكستان، ومتويل مجاعـات املقاومـة الفلـسطينية        
وحتديدا محاس واجلهاد اإلسالمي، وتأييد اململكـة        

؛ مادة ملناقـشات حـادة      )ألعداء الواليات املتحدة  
 2002داخل الكـوجنرس األمريكـي يف عـامي         

، إىل أن أصدرت جلنة مشتركة من جملسي        2003و
) 24/7/2003نـشر يف    (لنواب تقريرا   الشيوخ وا 

 11يتهم السعودية صراحة بتمويل تنفيذ هجمـات        

سبتمرب، وبأا كانت على علم بأن اجلماعات الـيت         
تلقت التربعات الـسعودية اسـتخدمتها يف متويـل         

وأورد التقرير أيضا شهادات عـدد مـن        . اإلرهاب
املسئولني األمريكيني، انتقدوا فيها حكومة الرياض؛      

  .)93(بسبب عدم تعاوا يف جمال مكافحة اإلرهاب 
يضاف إىل ذلـك التقـارير والدراسـات        
األمريكية، اليت طالبت بوضـوح مبعاقبـة النظـام         
السعودي؛ بل إنشاء مجهورية إسالمية مـستقلة يف        

، إذا مـا    )تضم آبار الـنفط   (شرق اجلزيرة العربية    
واصلت الرياض دعم املدارس الـيت تقـوم بـتلقني         

ضد الواليات املتحدة على حد تعبري إحدى       " داحلق"
  .)94(الدراسات

لكن هذا اخلط السياسي املعادي للسعودية؛      
مل يكن الوحيد داخل أروقة اإلدارة األمريكية؛ فقـد     
نادت أصوات أخـرى بوقـف هـذه احلمـالت          

ومل يكن بغري معىن أن إدارة بوش االبـن         . اإلعالمية
ـ          ة رأت ضرورة حذف فقرات مـن تقريـر اللجن

املشتركة لسي الكوجنرس؛ ألا تتضمن معلومات      
خاصة بتحقيقات ال تـزال جاريـة، ومعلومـات         

  .حساسة يضر نشرها باألمن القومي األمريكي
ولعله ميكن القول إن املوقف األمريكي بشقيه    
الرمسي وغري الرمسي؛ بدأ يتجه حنو قدر من االعتدال         

 العاصمة  النسيب بفعل تطورين هامني؛ األول سقوط     
، واآلخر تفجـريات    9/4/2003العراقية بغداد يف    

وإذا كان أثر احلدث    . 2003 مايو   12الرياض يف   
األول قد أعطى مؤشرا على رغبة الواليات املتحـدة      

ولـو باسـتخدام    -يف فرض مصاحلها االستراتيجية     
 مبا يعنيه ذلك    -القوة العسكرية بشكل غري مشروع    

ربيـة كافـة؛ مـن    من رسائل سياسية لألطراف الع 
ضرورة السري يف ركاب األطروحـات األمريكيـة        
لإلصالح؛ فإن تفجريات الريـاض قـد أزعجـت         
الواليات املتحدة؛ ألا دلَّلـت علـى إمكانيـة أن          
تنخرط عناصر من مؤيدي العنـف يف مواجهـات         
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، ومع الـسياسة    "املعتدلة"مفتوحة مع النظم العربية     
  .األمريكية على حد سواء

ني استطاعت السعودية أن توظِّف     ويف احلالت 
تداعيات احلدثني لتأكيد ركـائز خطاـا حـول         
موضوعي مكافحة اإلرهاب واإلصالح الـسياسي؛      
فعلى صـعيد املوضـوع األول نظَّمـت الـسفارة         

بالتعاون مـع املعهـد امللكـي       -السعودية يف لندن    
ــدفاع  ــات ال ــاين لدراس ــؤمترا يف -الربيط  م

جتربة :  اإلرهاب مواجهة"، عنوانه   22/10/2003
، وألقى فيها سفري السعودية     "اململكة العربية السعودية  

يف لندن األمري تركي الفيصل كلمةً ركَّز فيها علـى          
  : عدة عناصر
 اإلرهاب ظاهرة عاملية ال ترتبط باإلسالم       -

  .وال بدولة بعينها
 السعودية استهدفت باإلرهاب قبل غريها      -

تبين استراتيجية  ودعت منذ منتصف التسعينيات إىل      
، كمـا   )وهو ما حدث بالفعـل      (عربية ملكافحته   

أسهمت يف وضع خطة إعالمية منوذجيـة شـاملة          
لتوعية املواطن العريب بالقيم الروحية واألخالقية ضد       

  .اإلرهاب والفكر املتطرف
 ضرورة حتديد املقصود مبفهوم اإلرهـاب       -

والتمييز بينه وبني الكفاح املشروع للشعوب لنيـل        
تقالهلا؛ ألن اخللط بينهما يعرقل توحيد اجلهود يف        اس

  .سبيل التصدي لإلرهاب
 القيادة السعودية تعمل باسـتمرار علـى        -

  .تشجيع ج الوسطية واالعتدال
 عدم دقة التقارير اليت تتحدث عن وجود         -

األمريكية؛ حيـث إن    / صدع يف العالقات السعودية   
نـة  التعاون بني البلدين وثيق حيـث جتمعهمـا جل        

أمريكية مشتركة ملكافحـة اإلرهـاب، يف       / سعودية
  .1997اجتماعات دورية منذ إنشائها عام 

كما استعرض األمـري جهـود اململكـة يف        
مكافحة اإلرهاب على صعيد اإلجـراءات املاليـة        

واألمنية، والتصدي خلاليـا اإلرهـاب، ومالحقـة        
 عنصر منهم بطريقـة  600القائمني عليها، واعتقال    

ون الوقوع يف أسر أسـلوب االعتقـاالت     قانونية بد 
اجلماعية العشوائية، وأوضح أخريا جهود بـالده يف        
القيام مبراجعات حـسابية دوريـة علـى أنـشطة          
اجلمعيات اخلريية، وحظر صناديق التربعات املوجودة      

  .)95(يف املستشفيات أو املدارس
ويف وقت الحق ألقى وزير اخلارجية األمـري        

 مركز السياسات األوروبية    سعود الفيصل حماضرة يف   
، تضمنت رؤية بالده    )19/2/2004(يف بروكسل   

ومما جاء فيها التأكيـد علـى أن        . لقضية اإلصالح 
اإلصالح ليس غاية يف حد ذاته؛ بل هـو وسـيلة           "

لتحقيق اهلدف، وأنه لـضمان فعاليـة اإلصـالح         
واستمراريته يتوجب توخى العديد من االعتبـارات       

صالحات االحتياجات األساسـية    أن تليب اإل  : ومنها
للمجتمع، وأن حتظى بالتأييد الشعيب واإلمجاع بقدر       
اإلمكان، وأن تأخذ يف اعتبارها اإلجراءات النظامية       
والتوقيت املناسب لضمان انسياا، وعدم حـدوث       
أي نوع من اإلرباك الناتج عن التغيري املفاجئ، الذي         

وأشار . "قد يؤدي إىل خلق بعض املعاناة للمواطنني       
مقترحات التحول الفوري حنو العلمانية لـن     "إىل أن   

تؤدي يف النهاية إىل فصل الدين عن الدولة، بقدر ما          
سينتج عنها اضطرابات تعطي للمتطـرفني الفرصـة        
للعمل على ملء الفراغ الناتج عنها؛ وألن الـدين يف   
اتمعات اإلسـالمية ال يـشكل أساسـا حلكـم          

رورية للضبط األخالقـي،    ثيوقراطي؛ بل هو أداة ض    
كما ". وملنع احلكومات من إساءة استخدام سلطاا     

رفض األمري أي مشروعات لإلصـالح تـأيت مـن          
اخلارج، مؤكدا أن السوابق التارخيية تؤكـد فـشل         

  .)96(فرض منط إصالحي معني على املنطقة العربية 
وقد متَّ  التأكيد على ذات الرسالة املوجهـة         

 والدول األوروبية خـالل لقـاء       للواليات املتحدة 
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ــاض    ــسعودية يف الري ــصرية وال ــادتني امل القي
   -:، انطالقًا من عدة ركائز24/2/2004

 إن فرض منط إصالحي بعينه على دول        -1
املنطقة لن حيقق االستقرار فيها؛ بل قد يقود إىل حالة          

  .فوضى
 لكل دولة احلق يف أن تتبـع أسـلوا          -2 

 اليت تراها ضـرورية،     اخلاص يف حتقيق اإلصالحات   
  .وتليب احتياجاا وخصوصياا وهويتها العربية

 الدول العربية معنية بإصالح ذاا قبـل      -3 
  .)97(غريها

من املهم يف هذا السياق إبـراز مالحظـتني         
حول استجابة اخلطاب الرمسي السعودي للـضغوط       
اخلارجيـة يف قـضية اإلصـالح ؛ أوالمهـا نقـد      

صـالح، وإبـراز عـدم      األطروحات اخلارجية لإل  
مالءمتها للمنطقة العربية؛ نظرا لغياب املعرفة الغربية       
الدقيقة بأوضاع اتمعـات العربيـة وحاجاـا،        
واألخرى تتمثل يف اإلقدام على خطوات انفتاحيـة        

خطـوات  "حمدودة، وتقدميها للخـارج باعتبارهـا       
تعكس رغبة النظام يف إصـالح      " إصالحية مهمة،   

مع تطبيق سياسة صارمة حبق رمـوز       ذاته، بالتوازي   
التيار اإلصالحي، تشمل التوقيـف واالسـتجواب       

  .واحملاكمة
إن استجابة النظام على هـذا     : وميكن القول 

النحو كانت تعكس تقديرا سليما جلوهر ما تريـده         
الواليات املتحدة؛ فالقضية مل تكن دمقرطة النظـام        
 السعودي بقدر ما كانت ضمان تعاونه يف احلملـة        

، وتشديد رقابتـه علـى      "اإلرهاب"األمريكية على   
لذلك فإن  . العمل اخلريي، والتضييق على مؤسساته    

امتصاص الغضب األمريكي مل يكن باألمر الصعب؛       
فهذا اهلدف ميكن حتقيقه بأقل القليل من اخلطـوات         
اجلزئية؛ مثل توسيع جملس الشورى الذي أصـبح يف         

بدالً من  عضواً  150يضم  ) 2005(دورته اخلامسة   
، أو إجـراء    )1992(عضواً يف دورتـه األوىل      60

انتخابات بلدية جزئية على ثالث مراحل خالل ثالثة        
، أو تأسيس مركز امللك     )2005ابريل-فرباير(أشهر

عبد العزيز للحوار الوطين، الذي انـتظم يف سـت          
، 2006 إىل ديـسمرب     2003جوالت منذ يونيو    

ح وتناول عدة موضوعات متس موضـوع اإلصـال       
حقوقهـا وواجباـا،    : الغلو واالعتدال، املرأة  : مثل

وعالقة التعليم بذلك، ومشكالت الشباب، والتعليم      
  . )98(إخل ...الفين يف السعودية 

  خامتة
سعت هذه الدراسـة إىل معاجلـة إحـدى         
اإلشكاالت الكبرية اليت تواجه قضية اإلصـالح يف        

 –سـوريا   (العامل العريب، بالتطبيق على ثالث دول       
؛ وهـي اإلشـكالية املتمثلـة يف    ) السعودية –ليبيا  

الضغوط األمريكية عليها لدفعها يف اجتاه املزيد مـن         
  .االنفتاح االقتصادي والسياسي

بالرغم من تباين اسـتجابة هـذه الـنظم         
للضغوط األمريكية؛ إال أنه تباين يف الدرجة وليس يف     
 النوعية، والنظم الثالثة تستجيب للضغوط بعد إبداء      

درجة ما من املمانعة، لكن هذه االستجابة أضعف ما         
وبينما تعكس ليبيا وضـعا     . تكون يف احلالة السورية   

وسطًا؛ يبدو النظام السعودي أقرا للتجاوب مـع        
الضغوط األمريكية، رمبا بسبب كون السعودية أكثر       
اندماجا يف النظام االقتصادي الدويل، حبكم حاجتها       

 مما جيعلها تبدي جدية أكرب      لتصدير نفطها للخارج؛  
يف السعي حنو االنفتاح االقتصادي على العامل، كما        
اتضح من انضمامها رمسيا إىل منظمة التجارة العاملية        

  .2005يف ديسمرب 
ينطبق ذات التحليل على ليبيا، اليت أكهـا        
احلصار االقتصادي  يف عقـد التـسعينيات، لكـن        

ميكـن أن جتعـل     الفرص واملصاحل االقتصادية فيها     
 -والواليـات املتحـدة خـصوصا     -الدول الغربية   

تتغاضى عن السياسات الثورية السابقة للنظام اللييب        
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حىت بدون أن خيفف من قبضة الدولة على اتمـع          
  . واإلنسان يف ليبيا

ويبدو أن النظام اللييب  ميلك القـدرة علـى        
إغراء الواليات املتحدة بفرص االستثمار يف ليبيـا،        
خصوصا يف قطاعي النفط والغاز اللـذين حيتاجـان      
الستثمارات تقدر بثالثني مليار لزيادة إنتاج الـنفط        

وقد أكد على هذا الوجـه االقتـصادي أو         . اللييب  
االستثماري وزير االقتصاد الطيب الـصايف، الـذي    

 بأن استئناف العالقـات     2006صرح أواخر مايو    
كس بـشكل   الدبلوماسية بني واشنطن وطرابلس ينع    

إجيايب على اقتصاد البلدين، وسيفتح الباب أمام زيادة        
التبادل التجاري، وسيعمل على تطوير قطاعي النفط       
والغاز اللذين يعتمد عليهما االقتصاد اللييب  بـشكل        

ولدى ليبيا طموح يتعلق بإنشاء مناطق حـرة        . كبري
وقـال إن ليبيـا     . واستثمارات جدية يف الـسياحة    

 ألف طن من الدقيق، وسيأخذ      800ا  تستورد سنوي 
القمح األمريكي نصيبه من االسـترياد، واعتـرب أن         
شركات الطريان الليبيـة ستـستفيد مـن التقنيـة          
األمريكية، وسيستفيد الطيارون الليبيون من الدورات      

  .)99(التدريبية والتقنيات العلمية األمريكية 
أما سوريا فتبدو حالة خمتلفـة نـسبيا عـن       

 لعدة أسباب؛ أوهلا أن النظام السوري يبدو        سابقتيها
معنيا أكثر بالعالقات مـع دول االحتـاد األورويب،         
مقارنة بعالقاته مع الواليات املتحدة؛ رمبا العتقـاده        
بأا غري جادة يف االستجابة للمطالب السورية فيما        

. خيص هضبة اجلوالن واالعتراف بنفوذها اإلقليمـي      
ية اقتصادية واستثمارية منفتحة    وثانيها أنه ال ميلك بن    

وال موردا نفطيا كبريا حبيث يغري ذلك الواليـات         
وثالثهـا أن الدولـة     . املتحدة لتحسني عالقتها بـه    

السورية قطعت شوطًا بعيدا يف توثيق عالقاا مـع         
إيران، فيما يبدو أنه رهان قابل لالستمرار يف املـدى   

  .القريب على األقل

ــة اال ــا إن دور الدول ــصادي وتوجها قت
السياسية اخلارجية هلما عالقة وثيقة بدرجة انفتاحها       
على مسألة اخلصخصة، وإتاحة الفرصة لالسـتثمار       

ورغم أن سوريا سـبقت ليبيـا يف        . األجنيب بالدولة 
اجلدل الداخلي حول مشكالت القطاع العام وسبل       
تطويره؛ إال أن القرار اللييب باالجتاه حنو اخلصخـصة         

ا من القرار السوريأكثر حسم.  
إذن هناك اختالف بني التـوجهني اللـييب          

والسوري؛ فاحلكومة السورية تؤكد أا ال تسعى إىل        
تصفية القطاع العام، وال تعترف بفشله متاما على حنو     
ما تعترف احلكومة الليبية؛ وإمنا تسعى إىل تـأجريه         

أما ليبيا اليت بـدأت خطـة       .وحتسني أدائه وكفاءته    
 360تـضمنت بيـع      (2004ة يف يناير    خصخص

؛ فتبدو متحـررة مـن الـضغوط        )وحدة اقتصادية 
السياسية، بعد إاء أزمة لوكرييب، على عكس سوريا      
اليت تسري يف اجتاه اخلصخصة بتردد أكـرب؛ بـسبب        
أزمات البيئة اإلقليمية احملطية بسوريا، والـيت متنـع         
 صناع القرار من التفرغ إلصالح شامل لالقتـصاد،       

كما أن ريع النفط اللييب  ميكِّن السلطات من التجربة       
واخلطأ، بينما ال متكِّن موارد سوريا احملـدودة مـن          

  .)100(ذلك
هذه الفروق الدقيقة بني النظم الثالثة حمـل        
الدراسة؛ ال تنفى وجود تشابه واضـح يف تـردي          
 أوضاعها الداخلية ؛ فالدولة يمن علـى جمتمعهـا        

بدأب ونشاط السـتمرار    بشكل شبه مطلق، وتعمل     
إضعاف القطاعات واجلماعات الساعية إىل اإلصالح      
السياسي، باستخدام آليات خمتلفة أبرزهـا اعتقـال        
النشطاء املطالبني باإلصالح، واملزايدة عليهم بالقيام      

، اليت ال دد بأي حـال       "اإلجراءات اآلمنة "ببعض  
. من األحوال إحكام قبضتها على مقاليـد الـسلطة       

وتعرف النظم العربية مجيعا بأن الواليـات املتحـدة     
احلـرب علـى    "مهتمة بشكل أساسي مبا تـسميه       

، ويكفي لصد ضغوطها التعاونُ يف هـذا        "اإلرهاب
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ورمبا يفسر ذلك بضعف تكوينـات اتمـع     . اال
  . )101(املدين واملؤسسات السياسية يف هذه النظم

ـ       ة الريب أن النظم الثالثة متلك قدرات رمزي
هائلة، يتم توظيفها لتقدمي النظام نفـسه للخـارج         
باعتباره منطًا فريدا ال تالئمه األطروحات اإلصالحية       

ألولويـات  -عن حق   -اخلارجية، اليت ال تستجيب     
  . وحاجات اتمعات العربية

هنـاك حماولـة للتـهرب مـن        "ويبدو أن   
استحقاقات التحديات واملطالب اخلارجية، املتمثلـة      

  اإلصالح األمريكية واألوروبية، بدعوى      يف مشاريع 
تناسيها أو جتاهلـها لـدور إسـرائيل يف تقـويض      
االستقرار السياسي واالقتصادي واألمين يف املنطقة،      
وبدعوى أن هذه املشاريع؛ إمنا هي جمرد إمـالءات         

ولكن هذه احملاولة   . خارجية، وكالمها ادعاء صحيح   
ح ينبغي أن ال حتجب حقيقة أن مطالـب اإلصـال         

السياسي واالقتصادي والتعليمـي هـي باألسـاس        
مطالب داخلية، وقدمية ونابعة من اتمعات العربيـة        
ذاا، وأا ضرورية هلذه اتمعات، بغض النظر عن        
موضوع إسرائيل؛ بل إا ضرورية ملراكمة عناصـر        

. القوة يف مواجهة التحدي الـذي متثلـه إسـرائيل         
ات املتحدة أو أوروبـا     وبعبارة أخرى فإن قيام الوالي    

دف إغراء وإغواء   (بسرقة شعار اإلصالح ومفهومه     
؛ ال جيب أن يرد   )اتمعات العربية أو البتزاز األنظمة    

عليه بإدارة الظهر هلذا املفهوم أو املطلـب العـادل           
املتمثل يف إصالح نظم احلكم والتعليم واالقتـصاد،        

ـ         دأ ورفع مستوى  احلريات واملعيشة، وإرسـاء مب
املواطنة؛ وإمنا ينبغي العمل علـى جتـسيده يف أرض         
الواقع، حبسب األولويات واحلاجـات العربيـة، ال        

  . )102("سيما أا انتظرت طويالً 
إن حالة العجز العريب هـي الـيت تـسمح          

بسرقة مفهوم اإلصالح وحتميله بالدالالت     "للخارج  
كمـا أن   . ، اليت حتقق مصاحل اخلـارج     "واإلحياءات

فاق التغيري والتطـوير الـداخلي وغيـاب        انسداد آ 

اإلمجاع الوطين، وتشتت اإلرادتني الرمسية والشعبية؛      
  . تسهل على اخلارج مهمته

مثة أزمة بنيوية عميقة تعاين منـها الدولـة          
القطرية العربية، بدرجات متفاوتة وأشكال خمتلفـة،       

أداء : وهلذه األزمة تأثريات واضحة على ثالث نواحٍ      
اعلية أجهزا، طبيعة عالقاا مبجتمعهـا،      الدولة وف 

  . )103(ومنط عالقاا بالعامل اخلارجي
إن السياسات العربية حمكومة بأمناط من القيم       
واملمارسات املتناقضة مـع قـيم الثقافـة العربيـة          
اإلسالمية؛ حيث تستلهم هذه السياسات منظومات      

 ثقافة االستبداد بـدالً مـن       -1: ثقافية سبعة، هي  
  .الدميوقراطيةثقافة 

 ثقافة الفساد والالمسئولية بـدالً مـن        -2 
  .ثقافة الشفافية واملساءلة

 ثقافة التطرف والعنف بدالً من ثقافـة        -3
  .الوسطية واالعتدال

 ثقافة الفتنة والصراع بدالً من ثقافـة         -4 
  .التعايش والسلم األهلي

 ثقافة اهلدر والتخبط بدالً مـن ثقافـة         -5 
  .لتخطيط االستراتيجيالبناء والترشيد وا

 ثقافة الفرقة والتجزئة بدالً من ثقافـة        -6 
  .الوحدة

 ثقافة التبعية للخارج بدالً مـن ثقافـة        -7 
  . )104(صيانة االستقالل الوطين واالعتماد على الذات

باختصار لن يكون هناك إصالح يف العـامل        
العريب بدون إشراك الشعوب على أوسـع نطـاق،         

ا يف جتديد احلياة السياسية،     واستثمار طاقاا وقدرا  
وتفعيل التغيري على الصعيدين االجتماعي والسياسي؛      
األمر الذي يتطلب تكوين تيار إصـالحي وطـين          

  :حضاري يف كل دولة عربية يعمل على
  .جتاوز أزمات الدولة القطرية العربية -1
 إجراء مصاحلات وطنية واسعة وتفعيل      -2 

 .احلوار بني خمتلف القوى الوطنية
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االشتباك مع األطروحـات اخلارجيـة       -3
اإلصالحية، والعمل على تطويرها لتتوافق مع      
األجندة الوطنية لإلصالح، وليس قبـول أو       
رفض أطروحات اخلـارج، بـدون اختـاذ        

  .خطوات إجيابية نقدية وبناءة
إدراك العالقة االرتباطية بـني حتـسني        -4

أوضاع الداخل، والقدرة على صد ضـغوط       
هناك حدود قاطعـة بـني      اخلارج؛ فليست   

  .الداخل واخلارج كما يتصور كثريون
 إدراك الصلة الوثيقة بني إصالح الداخل       -5

العريب، ودعم القضية الفلسطينية؛ فمن شأن      
دمقرطة النظم العربية أن تقدم إسنادا حقيقيا       
للشعب الفلـسطيين يف نـضاله املـشروع        
السترداد أرضه ومقدساته، وتقرير مـصريه      

  .  والتخلص لألبد من هيمنة االحتاللالوطين،
يبقى أخريا القول إن تكوين الصورة العامة أو   
الكلية عن مسار قضية اإلصالح يف العـامل        
العريب؛ حيتاج إلجراء مزيد من الدراسـات       

  :)105(املتمعقة حول عدة موضوعات
ــة،  - ــدة األمريكي ــات املتح  الوالي

ومستقبل قضية الدميقراطية يف الـوطن      
خـصوصا بدراسـة ثـالث      العريب، و 

حاالت تطبيقية هي العـراق ولبنـان       
  . وفلسطني

 دراسة العملية السياسية على مستوى      -
احملليات يف العامل العريب؛ مبا يـؤدي إىل        
خالصات عمليـة حـول إمكانيـات       

 . التحول الديقراطي من أسفل

ــصادية  - ــسياسية واالقت ــار ال  اآلث
للصراعات يف الوطن العـريب؛ علـى       

وب األهلية والصراع بـني     مستوى احلر 
السلطة واملعارضة، وعلـى مـستوى      

 .العربية/ الرتاعات العربية
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  :اهلوامش

                                                
د حسنني توفيق إبراهيم، االجتاهات املعاصرة يف       : راجع) (1

دراسة النظم السياسية العربية، حوليـات اآلداب والعلـوم         
جامعة ( احلولية الثالثة والعشرون،     197سالة  االجتماعية، الر 

ـ  1424 –1423(جملس النشر العلمي،    : الكويت /  هـ
  .15، ص) م2003 –2002

حسنني توفيق إبراهيم، حتليل ردود األفعال      .د: نقالً عن ) (2
أمحد يوسـف   .د: العربية جتاه أحداث سبتمرب وتداعياا، يف     

ية يف العالقات   صناعة الكراه ) حمرران(ممدوح محزة   . أمحد ود 
  .259، ص )2002احملرران، : القاهرة( األمريكية، –العربية

حممد كمال، الواليـات املتحـدة والـشرق        . د: انظر) 3(
من مبادرة الشراكة  إىل مشروع الشرق األوسـط        : األوسط

مشروع الـشرق األوسـط     "الكبري، ورقة قدمت إىل مؤمتر      
، "قة العربيـة  جدال الداخل واخلارج ومستقبل املنط    : الكبري

مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد     : القاهرة
أعمال املـؤمتر    (29/12/2005-26والعلوم السياسية،   

سيد أبو ضيف، مشروع الـشرق      . د: وأيضا). حتت الطبع 
األوسط الكبري والترويج للدميوقراطية، جملـة الدميوقراطيـة،        

  .138ص ، السنة السادسة، 2006، أبريل 22العدد 
الشبهات :  ماجد كيايل، خطاب الدميوقراطية اإلسرائيلي     )(4

، 2005، صـيف    122والتوظيفات، شئون عربية، العدد     
  .17ص
عبد اإلله بلقزيز، اإلصالح الـسياسي يف       . د: نقالً عن ) (5

حول اإلصالح  "الوطن العريب، ورقة العمل يف احللقة النقاشية        
، 304ل العريب، العدد    ، املستقب "السياسي يف الوطن العريب     

  .91، ص2004يونيو
هناك عدة مصادر تناولت تأثري السياسة األمريكية على         (6)

انظـر علـي   . األوضاع الداخلية يف العراق ولبنان وفلسطني   
نيفني مسعد، قضية الدميوقراطية يف العراق يف       .د: سبيل املثال 

 املسار: طالل العتريسي، لبنان  . ظل االحتالل األمريكي؛ ود     
حممد . الدميوقراطي بني التمثيل الطائفي والتأثري اخلارجي؛ ود      

خالد األزعر، مستقبل الدولـة الفلـسطينية بـني التطـور          
واألوراق الثالثة مت تقدميها يف     . الدميوقراطي والتسوية السلمية  

جـدال الـداخل واخلـارج      : مشروع الشرق الكبري  "مؤمتر  
مرييال : اجع أيضاور. ، مصدر سابق"ومستقبل املنطقة العربية

ويسباك، آفاق تغيري السياسة األمريكية حول قضية السالم يف      

                                                              
نادية مصطفي وأجمد أمحد جربيـل      . د: الشرق األوسط، يف  

الفلسطينية من خربة كامـب     / التسوية اإلسرائيلية ) حمرران(
 إىل خربة خطة شارون أحاديـة اجلانـب، مركـز     2ديفيد  

 االقتـصاد والعلـوم   البحوث والدراسات السياسية، كليـة    
السياسية، جامعة القاهرة، سلسلة شئون إسرائيلية وفلسطينية، 

  .56 -45، ص ص 2005، 8العدد 
برهان غليون، الرأمساليـة العـشائرية أو النمـوذج         .د) (7

رضوان زيـادة   .د: السوري لالنتقال حنو اقتصاد السوق، يف     
اإلصالح يف سـورية بـني الـسياسات الداخليـة          ) حمرر(

مركز الراية للتنميـة    : جدة(والت اإلقليمية والدولية،    والتح
  .25، ص )2004الفكرية، 

رضوان زيادة، سـوريا بـني حتـديات        . د: نقالً عن ) (8
اإلصالح الداخلي ورهانات التغيري اخلارجي، ورقة مقدمـة        

جـدال الـداخل    : مشروع الشرق األوسط الكـبري    "ملؤمتر  
  .15ر سابق، ص ، مصد"واخلارج ومستقبل املنطقة العربية

  .14برهان غليون، مصدر سابق، ص .د: انظر) (9
هينبوش، سورية بعد حرب العراق بـني       . راميوند ا .د) (10

رضـوان  . د: اإلصالح الداخلي وهجوم احملافظني اجلدد، يف     
، ...اإلصالح يف سورية بني السياسات الداخلية ) حمرر(زيادة 

  .119مصدر سابق، ص 
املفاوضـات  : م الـداين  رضوان زيـادة، الـسال    .د) (11

مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(اإلسرائيلية، /السورية
  .701 –700، ص ص )2005أكتوبر 

" األسدية"برهان غليون،   . د:  ملزيد من التفاصيل راجع    )(12
يف السياسة السورية أو دور السياسة اإلقليميـة يف حتقيـق           

 معركـة   )حمـرر (رضوان زيادة   . د: السيطرة الداخلية، يف  
اإلصالح يف سوريا، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 

  .45 -15، ص ص 2006، )9(سلسلة قضايا اإلصالح 
: ياسني احلاج صاحل، الصراع حول مستقبل سـوريا        13)(

رضوان زيادة، املصدر .د: سياسات التغيري يف بنية مأزومة، يف  
  .106 –105السابق مباشرة، ص ص 

  .92السابق، ص نقالً عن املصدر )(14
، ...برهان غليون، األسدية يف السياسة الـسورية        . د )(15

  .30 -29مصدر سابق، ص ص 
، مـصدر سـابق،   ..رضوان زيادة، السالم الداين    .  د )(16
  .12ص
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عبد اخلالق . د: مجيل مطر، الدبلوماسية الشمولية، يف) (17

مركز :بريوت (عبد اهللا، الدبلوماسية العربية يف عامل متغري، 
  .165، ص )2003سات الوحدة العربية، درا

حممد السيد سعيد، هل متثل سوريا حالة خمتلفـة،         . د) (18
  .24، ص7/5/2003األهرام، 

مرييال ويسباك، مصدر سابق،   : املصدر السابق؛ وأيضا  ) (19
إبراهيم محيـدي، العالقـات     : وكذلك. 56 -45ص ص   
األمريكية، ومشروع دمقرطة الـشرق األوسـط       / السورية

  .15، ص 8/6/2005، احلياة )2من1(
إسرائيل : دانييل سوبلمان، قواعد جديدة للعبة    : راجع) (20

. د  : وحزب اهللا بعد االنسحاب من لبنان، ترمجة بإشـراف        
: الدار العربية للعلوم، القاهرة   : بريوت(عماد فوزي شعييب،    

و ملزيد مـن    . 91 –55ص ص   ) 2004مكتبة مدبويل،   
 السياسية وإدارته للصراع    التفاصيل حول منهجية حزب اهللا    

عبد اإلله بلقزيز، املقاومـة     . د: مع الكيان اإلسرائيلي راجع   
حزب اهللا من احلوزة العلمية إيل اجلبهة،  : وحترير جنوب لبنان  

، ص ص   )2000مركز دراسات الوحدة العربية،     : بريوت(
60- 62.  
  .حممد السيد سعيد، مصدر سابق. د) (21
أميمـة عبـد اللطيـف،      : جعملزيد من التفاصيل را   ) (22

: القاهرة(قراءة يف خرائط الفكر واحلركة،      : احملافظون اجلدد 
. 54 -43، ص ص    )2003مكتبة الـشروق الدوليـة،      

. 50 -46مرييال ويسباك، مصدر سابق، ص ص       : وأيضا
أمحد صدقي الدجاين، زلزلة يف العوملة وسـعي        . د: وكذلك

دار املـستقبل   : حترير وعدل فسالم، القـاهرة    : حنو العاملية 
ولإلطالع علـى   . 470 –468، ص ص    2003العريب،  

جذور فكر احملافظني اجلدد يف الواليات املتحدة ومـضامينه         
، أصـول   )حمرر(كيمربيل بالكر   : االجتماعية والدينية راجع  

هبـة رءوف   .د: اليمني املسيحي يف أمريكا، ترمجة    : التطرف
 العامة للكتـاب،    اهليئة املصرية : وتامر عبد الوهاب، القاهرة   

  .2006مكتبة األسرة 
فال يفت : إبراهيم محيدي، مصدر سابق،  وراجع أيضا) (23

عمـاد  : اختيار بشار بالنار، ترمجـة : ليفريت، وراثة سوريا  
مكتبة : الدار العربية للعلوم والقاهرة   : بريوت(فوزي شعييب   

  ).2005مدبويل، 
نية  الـصهيو  –نبيل شبيب، احلملة األمريكيـة    : راجع) (24

التقرير اإلستراتيجي اإلسالمي، يصدر عن : لتطويع سوريا، يف

                                                              
وبصفة . 181 -152، ص ص    2005جملة البيان، لندن،    

وملزيد من التفاصيل   . 167 إيل   160خاصة الصفحات من    
حممـد  . د: حول رواد االستشراق األمريكي وأفكاره انظـر   

الدعمى، جذور االستـشراق األمريكـي، جملـة شـئون          
. 92 –81، ص ص    1994، ربيـع    41لعدد  اجتماعية،ا

حممد الدعمى، يف جذور االستشراق األمريكـي،       . د: وأيضا
، ص ص   1994، شـتاء    44جملة شئون اجتماعية، العدد     

االستجابة : االستشراق: ولنفس املؤلف أيضا  . 104 -93
مركز دراسـات   : الثقافية الغربية للتاريخ اإلسالمي، بريوت    

رشيد أمحد بلحبيـب،    . أخريا د و. 2006الوحدة العربية،   
طبيعته وخلفياته،جملة شئون اجتماعية،    : االستشراق األمريكي 

  .57 –37، ص ص 2005، خريف 87العدد 
عبد العزيز شادي، قدرة النظم     .د: راجع يف هذا املعىن   ) 25(

مصطفى كامل . د: حالتا سوريا وليبيا، يف: العربية على البقاء
ي يف الوطن العـريب، مركـز      اإلصالح السياس ) حمرر(السيد  

دراسات وحبوث الدول النامية، كلية االقتـصاد والعلـوم          
. 358 –331، ص ص    2006السياسية، جامعة القاهرة،    

والدراسة تشري إىل القدرات الثالث اليت ميتلكهـا النظامـان     
القدرة التوزيعية و القـدرة االسـتخراجية       : السوري واللييب 

ومثة اجتاه متـصاعد    "تاج يقول   والقدرة الرمزية، وختتم باستن   
للمواجهة بني سوريا من جانب، والنظام الدويل من جانـب     
آخر؛ مما يزيد من ضغوط النظام الدويل على سوريا للتحول          

.33، نفس املـصدر، ص     "الدميوقراطي واالصالح السياسي  
    

حازم ار، اتمع املدين يف سـورية ودوره        . د: راجع) 26(
معركة اإلصـالح يف    ) حمرر(وان زيادة   رض.د: يف التغيري، يف  

  .190 -187، ص ص 2006سوريا، 
عبد الرمحن احلاج، ظواهر اإلسالم السياسي : انظر 27)(

املصدر : ، يفالدميقراطياستعادة اخليار .. وتياراته يف سورية
  .155السابق، ص 

  .157 –156 املصدر السابق، ص ص )(28
آليـة  : رضوان زيادة، حدود اإلصالح الـسوري     . د) (29

) حمرر(رضوان زيادة   . د: انتقال السلطة ورهانات التغيري، يف    
اإلصالح يف سورية بني السياسات الداخليـة والتحـوالت         

  .88اإلقليمية والدولية، مصدر سابق، ص 
-158عبد الرمحن احلاج، مصدر سـابق، ص ص         ) (30
163.  
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غسان اإلمـام، املعارضـة    : ملزيد من التفاصيل راجع   ) (31

باط بال عسكر، صـحيفة الـشرق األوسـط         ض: السورية
هدى البكر، املعارضة الـسورية     : وأيضا. 15/11/2005

بني الداخل واخلارج، ملف األهرام اإلسـتراتيجي، العـدد         
  .82 -81، ص ص 12، السنة 2006، يوليو 139
، "إعـالن دمـشق   " وائل السواح، إعادة صياغة لـ       )(32

  .16/11/2005صحيفة احلياة، 
يـرجح كفـة    " إعالن دمـشق  "رصاص،   حممد سيد    )(33

غسان : وأيضا. 3/11/2005اإلسالميني والليرباليني، احلياة 
من صدام إىل رياض الترك، الشرق      " اإلخوان"اإلمام، مسرية   

  .22/11/2005، "األوسط
 راجع حديث عبد احلليم خـدام إىل قنـاة العربيـة            )(34

  . 31/12/2005الفضائية، صحيفة األهرام، 
  . 6/1/2006، واحلياة، 7/1/2006هرام،  األ)(35
أمحـد  : هدى البكر، مصدر سابق؛ وأيـضا     :  راجع )(36

فتحي، جبهة معارضة سورية لتشكيل حكومة انتقالية، إسالم  
  : ، على الرابط17/3/2006نت . أون الين

www.islamonline.net/arabic/news/2006-
03/17/article07.shtml 

  . 20/3/2006احلياة : وأيضا.  املصدران السابقان) (37
رضوان زيادة، تبلور الوعي الديقراطي يف الثقافـة        .  د )(38

السياسية السورية، موقع قنـاة العربيـة علـى االنترنـت،       
30/11/2005 .  
اخلطــة : ةلــؤي صــايف، اإلصــالح يف ســوري.  د)(39

اإلصالح يف سورية   ) حمرر(رضوان زيادة   . واألولويات، يف د  
-68، مصدر سـابق، ص  ص   ....بني السياسات الداخلية    

70 .  
  .15/2/2001 صحيفة األهرام )(40
حممد زاهي املغرييب، اتمـع املـدين والتحـول         .  د )(41

، كتاب )أوراق يف الثقافة الليبية(الدميقراطي يف ليبيا، عراجني   
دار مسـا   : ، القاهرة 2004 دوري، العدد الثاين، يونيو      غري

  . 202للنشر والتوزيع، ص 
عبد العزيز شادي، السياسة اخلارجية الليبية، ورقة       .   د  )(42

جـدال  : مشروع الشرق األوسط الكـبري    "مقدمة إىل مؤمتر    
  . 18، مصدر سابق، ص .."الداخل واخلارج

ياسة اخلارجيـة   نيفني عبد املنعم مسعد، الس    . د:  انظر )(43
األمريكية جتاه الدول العربية بعد أحداث احلادي عشر مـن          

                                                              
ممـدوح محـزة    . أمحد يوسف أمحـد، ود    . د: سبتمرب، يف 

  . 188مصدر سابق، ص ) حمرران(
  .13/1/2003، و 9/1/2003 صحيفة األهرام )(44
  .15/1/2003 األهرام، )(45
: ليبيا هيثم سعد الدين، متديد العقوبات االقتصادية على )(46

  .20/1/2003اخللفيات والتوقعات، األهرام 
 بشري العدل، صـفعة جديـدة علـى وجـه اإلدارة            )(47

، 59ليبيا رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف دورـا      : األمريكية
  .23/1/2003صحيفة األحرار، 

  .9/2/2003 األهرام، )(48
  .12/3/2003 األهرام، )(49
  .22/6/2003 األهرام، )(50
ء الفرنسية، االحتفال بعيـد االسـتقالل        وكالة األنبا  )(51

؛ 4/7/2003 عاما،   20األمريكي يف ليبيا ألول مرة منذ       
  .5/7/2003األهرام : وأيضا
كايل، ختلي ليبيا عن األسلحة . جون هارت وشانون ن) (52

: النووية والبيولوجية والكيمياوية والصواريخ الباليـستية، يف      
الكتـاب الـسنوي   التسلح ونزع السالح واألمن الـدويل،   

 ،(Sipri)، معهد ستوكهومل ألحباث السالم الدويل       2005
مركـز دراسـات    : واملعهد السويدي باإلسكندرية، ترمجة   

  . 898، ص 2005الوحدة العربية، بريوت، 
   .896-895 املصدر السابق، ص ص )(53
توفيق املديين، اجلماهرييـة    :  راجع ملزيد من التفاصيل    )(54

، 21/5/2006 العصر األمريكي، احلياة     الليبية تدخل رمسيا  
التطبيع : طرابلس/ رشيد خشانة، واشنطن  : وأيضا. 15ص  

، 18/6/2006الفاتر وضبط الدور اللييب يف إفريقيا، احلياة      
  . 15ص 
 بدر حسن شافعي، ملاذا استأنفت الواليات املتحـدة         )(55

، 139عالقاا مع ليبيا، ملف األهرام االستراتيجي، العـدد      
  . 80-79، ص ص 12، السنة 2006و يولي

  . 195حممد زاهي املغرييب، مصدر سابق، ص . د) (56
 خالد حنفي علي، كيف تتعامل ليبيا مـع مـشكلة           )(57

، 125اإلصالح السياسي، ملف األهرام االستراتيجي، العدد    
  . 52-51، ص ص 11، السنة 2005مايو 
  . 1/2/2005 األهرام، )(58
  .25/3/2006 األهرام، )(59
  .30/3/2004 األهرام، )(60
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ــرام يف  )(61 ــحيفة األه ــع ص ، و 7/1/2004 راج
  . 13/1/2005، و12/1/2005
  .6، ص2/4/2006احلياة :  نقالً عن)(62

  .9/5/2004صحيفة األهرام : راجع(63) 
  .7، ص20/12/2006احلياة، (64) 
  .20/10/2005األهرام، (65) 
راجع تصرحيات كوندوليزا رايـس عـن التنـسيق           (66)
اللييب لتوصيل املساعدات إىل دار فـور، األهـرام        /كياألمري
ولالطالع على حتليل متعمق للموقف اللييب . 29/6/2004

يف أزمة دارفور وعالقات ليبيا مبختلف فرقاء الرتاع هنـاك          
إجالل رأفت، أزمة دارفور بني التجاذبات الداخلية       . د: انظر

ون عربية،  واملصاحل اخلارجية واالعتبارات اإلنسانية، جملة شئ     
  .106، ص 2006، خريف 127العدد 
سليم نصار، تطويق ليبيا بقواعد عـسكرية يف        : انظر (67)

اية صدام شجعت القـذايف علـى       : اجلزائر ومايل والنيجر  
  . 27/12/2003التحالف مع أمريكا، احلياة 

األهـرام  :  راجع تصرحيات سيف اإلسالم القذايف، يف      (68)
ـ   24/3/2004 احليـاة  : د القـذايف يف   ، وتصرحيات العقي
آمال شحادة، اليهـود الليبيـون      : وأيضا. 25/3/2006

يراسلون العقيد القذايف ويباشرون إجراءات استعادة أمالكهم       
  .15، ص 25/5/2006يف طرابلس، احلياة 

آريك بندر، لقاء املصاحلة مـع ليبيـا يف         : وأخريا
: ، متـرجم يف   24/3/2004الطريق، صحيفة معـاريف     

  . 87، ص 2004، إبريل 112سرائيلية، العدد خمتارات إ
  .6، ص 27/6/2006احلياة : انظر(69) 
احلياة :  وأيضا 18/2/2006راجع صحيفة النهار،     (70)
4/7/2006.  

  3/3/2006  احلياة، (71)
  .51 خالد حنفي علي، مصدر سابق، ص (72)
، ص  19/8/2006راجع صحيفة الشرق األوسط،     (73) 
7 .  

قيد القذايف حول عدد الفقـراء يف  راجع تصرحيات الع  (74)
  .5 ص 6/1/2006ليبيا، احلياة 

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، (75) 
، القاهرة، 2006تقرير االجتاهات االقتصادية االستراتيجية، 

  241ص 

                                                              
انتقد سيف اإلسالم فكرة توريث احلكـم يف ليبيـا،          (76) 

األهرام : لوسطى، راجع واعترب تلك الفكرة عودة إىل القرون ا      
ولالطالع على بعض أفكار سيف  اإلسالم . 11/3/2004
  : انظر

Yehudit Ronen, Libya's rising star: Saif Al- 
Islam and succession, Middle East Policy, vol. 
XII, No. 3, Fall 2005, pp. 136-144.  

فهمي هويدي، عن البيـان األول لثـورة        : وأيضا
  . 30/8/2006بن، الشرق األوسط، القذايف اال

مجعة القماطي، اإلصالح أم التغيري     : انظر يف هذا املعىن    (77)
  : يف ليبيا، على الرابط

www.libya-
almostakbal.com/minbaralkottab/septemper20
05/JumaAlgamati100905.htm  

سعيد عكاشة، اجلدل حـول التحـوالت       : وأيضا
التحول ) حمرر(أمحد منيسى : الدميقراطية والليربالية يف ليبيا، يف

الدميوقراطي يف دول املغرب العـريب، مركـز الدراسـات          
، ص ص 2004السياسية واالستراتيجية باألهرام، القـاهرة    

  .239، وخصوصا ص 213-244
خالد الدخيل، هل اإلصالح السعودي يف مـأزق،        .د (78)

ــرابط  ــى الــ ــاد، علــ ــحيفة االحتــ  :صــ
http://www.wajhat.com/details.php?id=2054&j

ournal=2003-12-28  
متروك الفاحل، العنف واإلصالح الدستوري .د: راجع(79) 

: جمموعة باحثني، الدستور يف الوطن العريب: يف السعودية، يف
بات وأسس التغيري، سلسة كتب املستقبل العريب عوامل الث

، 2006مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بريوت)47(
  .116ص

  .129 –128املصدر السابق، ص ص ) (80
(81) Details in : U.S – Saudi  relations :Bump 
in the road or End of road, Middle East policy, 
vol.x,No4. winter 2003, pp 124-125.  

 ملزيد من التفاصيل انظر الدراسة القيمة الـيت أعـدها         )(82
السيد عمر، التهديد وإعادة تـشكيل الـدور اإلقليمـي          .د

جمموعة بـاحثني، أمـيت يف    : للمملكة العربية السعودية، يف     
كتاب غري دوري يهتم بقضايا العـامل اإلسـالمي،         : العامل

مركـز  : ، القاهرة 2004-2003/ هـ1424-1425
ـ 1426ضارة للدراسات السياسية، اجلزء الثاين،       احل / هـ

   .733  –697 م، ص ص 2005



  لقبوللقبوللقبوللقبول ا ا ا اوووو    اإلصالح من الخارج بين الممانعةاإلصالح من الخارج بين الممانعةاإلصالح من الخارج بين الممانعةاإلصالح من الخارج بين الممانعةأمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        
            

29        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  

                                                              
متروك الفاحل، املستقبل السياسي للسعودية     . د  :  انظر )(83

 1اإلصالح يف وجه االيار والتقسيم، ص     : 11/9يف ضوء   
  :على الرابط

alfal/derasat/mpage/net.gulfissues.www
htm.ih  
مضاوي الرشيد، تاريخ العربية السعودية بني      .د:  راجع )(84

دار : بـريوت (عبد اإلله النعيمـي     : القدمي واحلديث، ترمجة  
ولالطالع . 235-225، ص ص )2005، 2الساقي، طـ

جوزيـف  : على نصوص هذه املذكرات أو العرائض، انظـر      
غـادة  : فة يف العربية السعودية، ترمجـة     كيشيشيان، اخلال .أ

ص ص ) 2003دار الساقي، ،الطبعة الثانية،: بريوت(حيدر، 
297-306.  
الرشيد، مصدر سابق، ص    .د: ملزيد من التفاصيل انظر      )(85

  .248 –231ص ص 
مضاوي الرشيد، مأزق اإلصالح يف الـسعودية يف        .  د )(86

،  )2005دار الساقي،   :بريوت  (القرن احلادي والعشرين،    
  .72- 68ص ص 

مضاوي الرشيد، تاريخ العربية السعودية بني القدمي       . د )(87
   .250- 249واحلديث، ص 

. هذه األفكار جزء من آراء الشيخ عبـد اهللا احلامـد          ) (88
ويرى الباحث ستيفن الكرويس أن العناصر السنية يف الساحة 
 الفكرية السعودية انقسمت منذ اية التسعينيات إىل ثالثـة        

اجتاهات رئيسية؛ يتكون أوهلا من األعضاء البارزين يف تيـار    
أمـا  . الصحوة اإلسالمية؛ مثل سلمان العودة وعايض القرين      

االجتاه الثاين؛ فيضم اإلسالميني الذين اختاروا أن خيوضـوا         
غمار الدعوة اجلهادية العاملية، مناصرين ومنظرين ومتحدثني       

؛ فيتكـون مـن الـذين    أما التيار األخري. باسم هذه الرتعة    
اختاروا خطًا وسطًا، ويضم شخصيات إسـالمية وليرباليـة         
سابقة، وفيهم سنة وشيعة، ويدعون إىل اإلصالح والتغـيري،         
ضمن إطار إسالمي، عرب إعادة قراءة املذهب الوهايب املنتشر         

ويطلق الكرويس على هذا التيـار مـصطلح      . يف السعودية   
راجع ملزيـد مـن   ". ني اجلدد  إسالمي –اإلصالحيني الليربو   "

  :التفاصيل 
Stephane Lacroix , Between Islamists and 
Liberals: Saudi Arabias New "Islamo – 
Liberal" Reformists, Middle East Journal , 
Vol.58, No. 3 , Summer 2004 , pp. 345 – 365. 

وميكن االطالع على ترمجة عربية هلـذه الدراسـة         
ى موقع جملة شئون سعودية على شبكة اإلنترنـت         اهلامة، عل 

  :على الرابط التايل

                                                              
www.saudiaffairs.net/webpage/sa/issue20/ 
article 20/article 05.htm 

الرشيد، مأزق  مضاوي  .د: ملزيد من التفاصيل راجع     ) (89
  .83 – 79، ص ص ..اإلصالح يف السعودية 

متروك الفاحل، العنف واإلصالح الدستوري     . د:  راجع )(90
  .130يف السعودية، مصدر سابق، ص

متروك الفاحل، املستقبل السياسي للسعودية يف      .د:  انظر )(91
  .4، مصدر سابق، ص 11/9ضوء 
  .5 -4املصدر السابق، ص ص :  انظر)(92
مسري فاروق حافظ، مـؤمتر  :  من التفاصيل راجع  ملزيد )(93

جتربة اململكة العربية السعودية، شـئون      : مكافحة اإلرهاب 
، ص ص   2004، شتاء   36خليجية، الد السادس، العدد     

134– 141.  
: وراجـع أيـضا   . 135 –134 املصدر السابق ص     )(94

.. ، اخللـيج    )حمرر(أمحد إبراهيم حممود    : هاىنء رسالن، يف  
من غزو الكويـت إىل احـتالل العـراق      : ألة العراقية   واملس

مركز الدراسات الـسياسية    : ، القاهرة 2003 – 1990
  . وما بعدها80واالستراتيجية باألهرام، ص 

 – 135 مسري فاروق حافظ، مصدر سـابق، ص ص          )(95
136.  
  .20/2/2004 راجع صحيفة الشرق األوسط، ) (96
صالح والسياسة  حسن أبو طالب، اإل   . د  :  نقالً عن    )(97

، أبريـل   156اخلارجية السعودية، السياسة الدولية، العدد      
   .105، ص2004

  : انظر) 98(
Amr Hamzawy, the Saudi Labyrinth: 
Evaluating the current political opening, 
Carnegie papers, Middle East Series, No. 68, 
April 2006. 

  .رنيجي على اإلنترنتوالدراسة متاحة يف موقع وقفية كا
سعيد فرحات، تطبيع العالقات مـع أمريكـا        : نظر  ا 99)(

 مليار دوالر استثمارات مطلوبة لزيـادة  30:ينعش االقتصاد 
، 480إنتاج النفط اللييب، جملة األهـرام العـريب، العـدد           

  .47-46، ص ص 3/6/2006
 مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بـاألهرام،       )(100

، القاهرة،  2006اهات االقتصادية االستراتيجية    تقرير االجت 
  .243، ص 2006
مصطفى كامل السيد، اتمع املـدين والتطـور        .د) (101

مصطفى كامل الـسيد    .د: الدميوقراطي يف الوطن العريب، يف    



  لقبوللقبوللقبوللقبول ا ا ا اوووو    اإلصالح من الخارج بين الممانعةاإلصالح من الخارج بين الممانعةاإلصالح من الخارج بين الممانعةاإلصالح من الخارج بين الممانعةأمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        أمجد أحمد جبريل                                                        
            

30        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية  

                                                              
، اإلصالح السياسي يف الوطن العريب، مصدر سـابق،   )حمرر(

  .31-28ص ص 
ع اإلصالح يف ماجد كيايل، مشاري:  نقالً بتصرف عن)(102
تنافسات خارجية وجتاذبات إقليمية، شئون عربيـة،      : املنطقة
وحول نفس املعىن   . 65، ص   2004، خريف   119العدد  

عمر كوش، اإلصالح السياسي هدف من أجل قـوة         : انظر
مؤسسة الفكر العريب   : بريوت(الداخل العريب، حوار العرب،     

  .56 -53، ص ص 2004، ديسمرب 1، العدد )
: سنني توفيق إبراهيم، النظم السياسية العربيـة      ح. د (103)

مركـز دراسـات    : بريوت(االجتاهات احلديثة يف دراستها،     
  .68 -57، ص ص )2005الوحدة العربية، 

حسنني توفيق إبراهيم، املـتغري الثقـايف يف       .د: راجع 104)(
قضايا وإشكاالت، ورقة مقدمة إىل     : حتليل السياسات العربية  

حنو تفعيـل التغـيري الـسياسي       : افيةاخلصوصية الثق "مؤمتر  
، برنامج حوار احلضارات، كليـة االقتـصاد        "واالجتماعي

، 2006 سبتمرب 11/14والعلوم السياسية،  جامعة القاهرة، 
  ).أعمال املؤمتر حتت الطبع (3 -2ص ص 

حسنني توفيق إبراهيم، النظم الـسياسية      . د: انظر) 105(
 –363ربية، ص ص    ، مركز دراسات الوحدة الع    ...العربية  
364.  


