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  "حنن نقبل احلق املكتوب يف كُتب أهل الباطل"
  أبو حامد الغزايل

  مقدمة
جاءت أحداث احلادي عشر من سبتمرب 
لتنهى حبث الواليات املتحدة األمريكية عن عدو 

ء اخلطر األمحر بايار االحتاد بعد اختفا-استراتيجي 
اإلرهاب " وجتسيده حتت ما سمي بـ-السوفييت
، والنظر إىل العناصر اليت قامت باهلجمات "اإلسالمي

ليس باعتبارهم جمموعة من األشخاص يتبنون آراء 
متطرفة؛ وإمنا حركة سياسية عقائدية أصولية هلا مناخ 

  .عام، وبيئة نشأت بداخلها وتتحرك فيها
 تلك اللحظة أصبح اهلدف األساسي ومنذ

للواليات املتحدة هو ضرورة احتواء هذا اخلطر الذي 
يكمن باألساس داخل العامل العريب واإلسالمي 

 مصنعا -من وجهة النظر األمريكية-باعتبارهم 
  .لإلرهاب واإلرهابيني

فالواليات املتحدة ترى أن هذان العاملان 
ليت دد أصبحا معقالً للعديد من األخطار ا

مصاحلها، سواء كان هذا اخلطر ممثالً يف اإلرهاب، 
ووجود أسلحة دمار شامل، وصراعات إقليمية هلا 
أبعاد دولية، وتدهور اقتصادي له انعكاسات عاملية، 

ومبا أن الكثري . إخل...ووجود أيديولوجيات تسلطية
من املصاحل االستراتيجية األمريكية تقع داخل العامل 

المي فقد بات من الضروري حتليلهما العريب واإلس
  .لوضع اإلستراتيجية املثلى للتعامل معهم

وقد شهدت املرحلة اليت تلت األحداث بروز 
دور غري مسبوق ملراكز الفكر األمريكية، أو ما 

 اليت عملت think tanksيسمى بدبابات الفكر 
بدأب يف حماولة منها لتقدمي إجابات للعديد من 

ذا حدث، وملاذا حدث وكيفية التساؤالت حول ما
التعامل معه؛ حيث بات اهلدف األساسي ملراكز 
الفكر األمريكية يف هذه املرحلة هو إعادة مراجعة 
السياسات اخلاصة بالعالقة بني الواليات املتحدة 
والعامل العريب واإلسالمي؛ لتوليد أفكار جديدة 
لتطوير هذه السياسات، تلك األفكار اليت جتسدت 

 يف شكل مبادرات سياسية؛ مثل مشروع بالفعل
  .الشرق األوسط الكبري

وبالنظر إىل الدراسات اليت كتبت يف هذا 
السياق من جانب مراكز الفكر األمريكية؛ جند أن 

أن : هناك شبه إمجاع حول نقطة أساسية هامة وهي
 فكر - ظاهريا– بقدر ما تعكس 9/ 11هجمات 

املعمقة هلا تؤكد  إرهابيا متطرفًا، إال أن النظرة 
حقيقة مهمة أال وهي أن هذه اهلجمات ما هي إال 
نتاج ما يعانيه العامل العريب واإلسالمي من أزمة 

اقتصادية، سياسية، : داخلية عميقة متعددة األبعاد
  .اجتماعية، وثقافية

ومن مث حتاول هذه الدراسة التعرف على 
نها رؤى مراكز الفكر األمريكية لألزمة اليت يعاىن م

العاملني العريب واإلسالمي، وكيفية التعامل معها؛ 
ومن مث تطرح هذه الدراسة جمموعة من األسئلة 

  :البحثية
من وجهة نظر مراكز الفكر -ما هي  -1
 أسباب األزمة الذي يعاىن منها العامل -األمريكية

العريب واإلسالمي؟ ما هي أهم جتليات هذه األزمة؟ 
  من األمريكي؟وكيف تؤثر هذه األزمة على األ

ما هي أهم مالمح رؤى مراكز الفكر  -2
لكيفية التعامل مع أزمة العامل العريب واإلسالمي؟ 
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وهل متثل بالفعل رؤى جديدة أم أا جمرد آليات 
 مستحدثة لرؤى قدمية؟

من وجهة نظر مراكز الفكر -كيف  -3
 ميكن حتويل الرؤى إىل إستراتيجيات -األمريكية

 العناصر اليت  ستضمنها؟ قابلة للتطبيق؟ وما هي أهم
  وما هي أهم معوقاا؟

وسوف حتاول الدراسة اإلجابة على 
التساؤالت السابقة، من خالل القراءة يف مضمون 
عدد من الدراسات اهلامة اليت أفرزا بعض مراكز 
الفكر األمريكية مثل مؤسسة بروكينجز وكارجني 
وراند؛ وذلك على امتداد الفترة الزمنية اليت تلت 

  .2006 إىل منتصف عام 9/ 11أحداث 
  

طرح الفكر :  مراكز الفكر األمريكية- أوالً
  وتشكيل العقول

  
امللوك حكام على الناس والعلماء حكام "

  )1("على امللوك
عرب تطور التاريخ اإلنساين لعب ويلعب 
وسيظل يلعب املفكرون دورا هاما يف قيادة وتطوير 

 من أهم عناصر جمتمعام؛ حبيث أصبح الفكر اآلن
القوة الرخوة للدولة، ويظل هذا العنصر كامنا 

potential power  حىت يتم حتويله إىل قوة فعلية
  .قادرة على أن تتجلى وتفرد نفسها لتغيري الواقع

وهلذا تلعب مراكز الفكر بصفة عامة دورا 
هاما يف حتويل عنصر كامن من عناصر قوة الدولة إىل 

 خالل الدور اهلام الذي تقوم به قوة فعلية؛ وذلك من
لترمجة هذا الفكر إىل خطط وبرامج وسياسات تطبق 

  .على أرض الواقع
وتعد مراكز الفكر األمريكية من أبرز مسات 
النظام السياسي األمريكي، ومن أهم مؤسسات 
جمتمعه املدين، ومتثل قوة ضغط هائلة سواء على 
 مستوى صانع القرار األمريكي، أو على مستوى

وتلعب هذه املراكز دورا أساسيا يف . الرأي العام
طرح رؤى وأفكار جديدة، من خالل خربائها 
ومحلليها، واليت ميثل منتجها مدخالً أساسيا يف 
عملية صنع السياسة  األمريكية سواء الداخلية أو 

  .اخلارجية
ويرجع الدور البارز الذي تلعبه مراكز الفكر 

  :أساسينياألمريكية إىل عاملني 
 خاص بطبيعة النظام -لعامل األولا

األمريكي، والذي يتسم بالطابع الالمركزي؛ مما يتيح 
ملراكز الفكر الفرصة لكي تلعب وتشارك الفواعل 

  .السياسية يف صناعة السياسة األمريكية
 خاص بوضع الواليات املتحدة -العامل الثاين

ملي؛ مما األمريكية يف النظام الدويل وتنامي دورها العا
  .)2(يتطلب رؤى جديدة للتفاعل

وتلعب هذه املراكز عدة أدوار أساسية داخل 
  :النظام السياسي األمريكي من أمهها

لعل أهم ما تقوم به : صناعة الفكر -1
توليد "مراكز الفكر األمريكية هو عملية 

، الذي تبىن عليه السياسة "الفكر
األمريكية، وتقوم بذلك من خالل دراسة 

ستجدات احمللية والدولية ملعرفة كافة امل
أثرها على املصاحل األمريكية، وحتديد 
السبل األفضل لتحقيق تلك املصاحل؛ 
وذلك يف حماولة إلمداد صانع القرار ذه 
األفكار، دف تغيري رؤيته للعامل وما 

هذا الفكر قد . حوله، وكيفية التعامل معه
يغري رؤية صانع القرار للمصاحل القومية 

مريكية، وترتيب األولويات، ومسارات األ
  .إخل... احلركة
وهو من أبرز األدوار : الباب الدوار -2

اليت تنفرد ا مراكز الفكر؛ ويعين إمداد 
اإلدارات األمريكية املتعاقبة باخلرباء 
واملوظفني من ناحية، وأن تضم يف 
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كوادرها صناع القرار الذين تركوا 
بحوا مناصبهم يف اإلدارة األمريكية ليص

أعضاء يف هذه املركز من ناحية أخرى، 
وبالتايل اجلمع ما بني اخلربة العلمية 

  .والعملية
الوعي الثقايف وتنمية الثقافة نشر  -3

وتقوم ذا الدور من : املدنية لدى املواطنني
خالل تعريف املواطنني بالعامل من حوهلم، 
يف حماولة لتشكيل الرأي العام لدعم رؤى 

ول قضايا السياسة هذه املراكز ح
  .اخلارجية

حيث :  ساحة هامة للنقاش واحلوار-4
يتم مجع اخلرباء للتشاور واجلدال يف حماولة 
لبناء تفاهم مشترك حول البدائل السياسية 

  .)3(املختلفة
تقوم :  مصدر أساسي للمعلومات-5

مراكز الفكر مبد كافة عناصر عملية صنع 
و سواء التنفيذية أ(السياسة األمريكية 

باملعلومات والتحليالت حول ) التشريعية
  .)4(القضايا حمل االهتمام

وللقيام ذه األدوار تستند مراكز الفكر 
  :األمريكية إىل جمموعة من األدوات اهلامة، ومنها

القيام بأحباث ودراسات، ونشرها يف  -1
  .جماالت وكتب وأوراق حبثية

استخدام األداة اإلعالمية لنشر األفكار؛  -2
 .ائد أو التلفزيونمثل اجلر

إمداد صانع القرار بالدراسات  -3
 .)5(واملعلومات

وتكمن خطورة هذه املراكز يف أا أصبحت 
من املؤثرات األساسية على العصب السياسي 
األمريكي، وبالذات مع وصول احملافظني اجلدد 

وقد وصلت درجة تأثريها إىل حد القول . للحكم
خل النظام بأا أصبحت حكومة الظل احلقيقية دا

وقد حظرت جملة اإليكونومست . األمريكي
 بعنوان 2003 فرباير 15األمريكية يف افتتاحيتها يف 

من خطورة الدور الذي " هجمة دبابات الفكر"
إن النفوذ يف بدايته : "باتت تلعبه هذه املراكز بالقول

يف الواقع إن األفكار احملركة للقرار األمريكي . فكرة
املتدفق من مؤسسات ومراكز اآلن هو ذلك السيل 
  .)6("الدراسات االستراتيجية

  
بني االام :  العامل العريب واإلسالمي-ثانيا

  :واالهتمام
" أيها الناس إنا قد أصبحنا يف دهر عنود

ال ننتفع مبا علمنا وال نسأل عما .. وزمن كنود
  .."جهلنا وال نتخوف قارعة حىت حتل بنا

  )7(علي بن أيب طالب
رحلة اليت أعقبت أحداث احلادي شهدت امل

عشر من سبتمرب زمخًا شديدا يف كم الدراسات اليت 
أصدرا مراكز الفكر األمريكية، واليت تناولت العامل 

كذلك قامت . العريب واإلسالمي بالتفكيك والتحليل
بعض املراكز بإنشاء برامج متخصصة داخل وحداا 

ملنطقة املختلفة، ليصب جل اهتمامه بدراسة تلك ا
  .وقضاياها املختلفة

فبالنظر إىل املوقع اإللكتروين ملعهد 
 وهو من أقدم ،Brooking Instituteبروكنجز

؛ 1932مراكز الفكر األمريكية، والذي تأسس عام 
مشروع بروكينجز "جند أنه قام بتدشني ما سمي بـ

" للسياسة اخلارجية األمريكية جتاه العامل اإلسالمي
م، مت إنشاؤه بعد احلادي وهو مشروع حبثي ضخ
الرد على التساؤالت اليت "عشر من سبتمرب، دف 

طرحتها اهلجمات اإلرهابية على السياسة اخلارجية 
  .)8("األمريكية

وقد أكد ستروب تالبوت مدير املعهد بأنه 
 مت توجيه دراسات املعهد لتركز على 9/ 11منذ "
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طرح أفكار ورؤى جديدة، من شأا  تطوير 
ة السياسات األمريكية جتاه العامل ومراجع

  .)9(اإلسالمي
أما مركز الدراسات االستراتيجية والدولية 
Center for Strategic and International 

Studies  ؛ فقد بلور 1962والذي تأسس عام
برناجما لدراسة اإلسالم يهدف إىل حتليل العالقة بني 

فية اإلسالم والقوة االجتماعية والسياسية والثقا
األخرى، واآلثار املترتبة على تلك العالقة، سواء 

  .)10(داخل الدول اإلسالمية أو عالقاا باخلارج
وقد أنشأ معهد املشروع األمريكي 

 American Enterpriseللسياسات العامة 

Institute)  ا ) 1943والذي تأسس عاممشروع
، يهدف إىل حتليل "دميقراطية العرب"حبثيا سمي 

وينطلق . غياب الدميقراطية يف العامل العريبأسباب 
أن اإلسالم ال "هذا املشروع من مقولة أساسية وهي 

  .)11("يتعارض مع  احلرية
 واليت تأسست عام  ،Randأما مؤسسة راند 

مركز السياسات العامة "؛ فقد قامت بإنشاء 1948
، والذي يهتم بدراسة القضايا امللحة "للشرق األوسط
 الشرق األوسط، ليتم صياغة برامج اليت تنبع داخل

دعم اإلصالحات السياسية واالجتماعية : دف إىل
يف الشرق األوسط، وخلق تفاهم مشترك بني شعوب 
الشرق األوسط والشعب األمريكي، تشجيع طرح 
احللول السلمية للصراعات يف الشرق األوسط، 

. صياغة برامج ملساعدة الشباب يف الشرق األوسط
ا الربنامج مت حتديد أربعة جماالت وىف إطار هذ
مساندة جناح الدولة الفلسطينية، دعم : للدراسة وهي

شبكة من املسلمني املعتدلني، تقوية دراسات اإلسالم 
والشرق األوسط يف أمريكا، عملية التحول 

ويهدف هذا اال . الدميقراطي يف العامل اإلسالمي
اليت األخري إىل دراسة الديناميكيات والتحديات 

تواجه عملية التحول الدميقراطي يف الدول العربية 

ذات األمهية االستراتيجية للواليات املتحدة، واليت 
تعاىن من ضعف املؤسسات السياسية، وعلى رأسها 

  .)12(مصر والسعودية
وأخريا مؤسسة كارجني للسالم الدويل 
Carnegie endowment for International 

peace، الدميقراطية وسيادة "ه الذي يلقى برناجم
جانبا كبريا من اهتمامه بتحليل العقبات اليت " القانون

تواجه التحول الدميقراطي يف الشرق األوسط، 
والتحديات اليت تواجه الواليات املتحدة يف إطار 

  .)13(دعمها للدميقراطية يف املنطقة
عند االطالع على جمموعة من الدراسات 

/ 9 األمريكية بعد أحداث اليت أفرزا مراكز الفكر
، واليت تناولت العامل العريب واإلسالمي؛ جندها 11

قد انطلقت معظمها من حماولة اإلجابة على تساؤل 
األسباب احلقيقية الكامنة وراء ما هي : أساسي وهو

 ما هي إال 11/ 9؟ فهل أحداث 11/ 9أحداث 
جمرد عمل إرهايب أم هي انعكاس لواقع كامن 

  أعمق؟
 11/ 9لدراسات على أن أحداث أمجعت ا

ما هي إال نتيجة ألزمة عميقة؛ أزمة تكمن يف العامل 
: الذي أفرز هؤالء اإلرهابيني، وهي األزمة الناجتة عن
. فشل دول العامل العريب واإلسالمي يف التحديث

وهو الفشل الذي مثل األرض اخلصبة لنمو العناصر 
هذه وهنا تنطلق الدراسات يف تفكيك . اإلرهابية

األزمة ملعرفة جتلياا، أسباا، وكيف كانت السبب 
  .11/ 9وراء أحداث 

فتبدأ الدراسات برصد دالئل هذا الفشل، 
  :والذي يتضح على عدة مستويات ومنها

  :على املستوى السياسي  . أ
معظم النظم السياسية يف العاملني العريب 

 ذات طبيعة -وإن مل تكن كلها-واإلسالمي 
صل للحكم بطريقة شرعية وال تسلطية؛ فهى مل ت

وبسبب افتقار هذه النظم للشرعية، مع . شعوا متثل
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جلوئها الدائم للقمع الداخلي تتفاقم التوترات داخل 
هذا . جمتمعاا، ويتنامى الشعور بالتغريب والتهميش

الشعور يستغل من جانب اجلماعات املتطرفة 
أ وتلج. لصاحلها لكسب تأييد القاعدة الشعبية هلا

هذه النظم للقضاء على اجلماعات املتطرفة إىل 
األساليب القمعية أو نفيها إىل اخلارج، وميثل ذلك 
مشكلة كربى؛ فهذه اجلماعات حني تنفى إىل 
اخلارج توجه عداءها جتاه الغرب بصفة عامة 
والواليات املتحدة األمريكية على وجه اخلصوص؛ 

ليف حيث تنظر للواليات املتحدة باعتبارها احل
  .)14(والداعم األساسي هلذه األنظمة

  
  :املستوى االقتصادي  . ب

تعاين معظم الدول العربية واإلسالمية من 
تدهور شديد يف أوضاعها االقتصادية، وهو ما يتضح 

  :بالنظر إىل بعض املؤشرات ومنها على سبيل املثال
 17 دولة لديها أغلبية مسلمة، فـ46من بني  •

دول األقل دولة منهم تصنف باعتبارها ال
 22 وleast developed countriesتقدما

 .دولة منها تصنف باعتبارها دوالً نامية

النسبة اليت تشارك ا دول العامل اإلسالمي يف  •
، وهي %6.86التجارة العاملية ال تتجاوز 

وتعتمد . نسبة ضئيلة مقارنه بعدد تلك الدول
باألساس على عدد قليل جدا من السلع 

ظمها من قطاع البترول أو التصديرية، مع
 .القطاع الزراعي وليس سلعا صناعية أو خدمية

معظم الدول اإلسالمية تعتمد بشكل أساسي  •
ونتيجة  على املعونات االقتصادية اخلارجية،

لذلك يعاىن شعوب هذه الدول من تدين شديد 
يف أوضاعهم االقتصادية، واخنفاض مستوى 
املعيشة؛ مما يزيد من حدة التوترات 

 .)15(الداخلية

  

  
  

  :املستوى االجتماعي. ج
تتفشى داخل الدول العربية واإلسالمية 

  :العديد من املشاكل االجتماعية ومنها
، وبالذات )16(ارتفاع مستوى األمية •

 .لدى السيدات

توزيع الدخول غري العادل واملتمركزة  •
يف يد األقلية، أما األغلبية فتعاىن من 

 .فقر شديد

رات التقدم اخنفاض شديد يف مؤش •
 .)17 (التكنولوجي والعلمي

ارتفاع مستوى البطالة وتفاقمها  •
بسبب احتمالية حدوث ثورة 
دميجرافية؛ حيث إن نصف اتمع 

، ومن مث على املنطقة 20حتت سن 
 مليون 100توليد ما يقرب من 

 عاما 15فرصة عمل خالل 
  .)18(الستيعاب هؤالء

 وهنا تنتقل الدراسات من مستوى الرصد إىل
مستوى التحليل، يف حماولة للتعرف على أسباب 

وتقسم . فشل حتديث العاملني العريب واإلسالمي
الدراسات أسباا من األوضاع الداخلية هلذه الدول، 
وأسباب خارجية تتعلق بأوضاع النظام الدويل؛ 

  :وذلك على النحو التايل
  

  :  األسباب الداخلية-أوالً
  :النظام االقتصادى .1

 العربية واإلسالمية بالتدخل  تتسم النظم
الشديد للدولة يف احلياة االقتصادية؛ مما مثل عائقًا 
أمام التحديث؛ مما ترتب عليه إضعاف دور القطاع 
اخلاص نتيجة احتكار الدولة لعملية التنمية وتبنيها 
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ملفاهيم وسياسات اشتراكية تتسم باجلمود وصعوبة 
ة ومن خالل هذه السيطرة تنامت قو. اإلصالح

الدولة يف مواجهة قوة الشعب، مما يقف ضد مطالبة 
  .ملزيد من املشاركة واملساءلة

  : تضخم املؤسسة العسكرية .2
من خصائص هذه النظم وجود مؤسسات 
عسكرية ضخمة، تتمتع بنفوذ وتأثري كبري على كافة 

وتعود . األصعدة وباألخص السياسية واالقتصادية
 االستعمار، ضخامة  هذه املؤسسة إىل فترة مقاومة

وحركات االستقالل؛ حيث كان ينظر للمؤسسة 
. العسكرية باعتبارها حامية حلرية الدولة وبنائها

ويضاف إىل ذلك وجود الرتاعات االقليمية 
والداخلية، واليت تستدعي وجود جيش ضخم وقوي 

هذا اإلفراط يف حجم وقوة . يستطيع فرض سيطرته
ث لعدة املؤسسات العسكرية عرقل عملية التحدي

  :أسباب منها
مت إعادة توجيه موارد الدولة من عملية . أ

  .التنمية الشامله إىل تنمية املؤسسة العسكرية
وجود تداخل يف العالقات بني العسكريني . ب

والفواعل االقتصادية الداخلية ذات الصلة بالقوة 
السياسية؛ األمر الذي يعرقل وجود فواعل 

  .اقتصادية مستقلة عن الدولة
 االمتيازات االقتصادية واالجتماعية اليت .ج

 . يتمتع ا أعضاء املؤسسة العسكرية

تنامي الفوارق االقتصادية والسياسية  .3
  :واالجتماعية

ويتضح ذلك فيما تعانيه املرأة يف هذه 
اتمعات من ظلم وميش للحقوق؛ مما يعين إهدار 

  .نصف الطاقة اإلنتاجية يف اتمع
  :جية أسباب خار-ثانيا

  :موروثات االستعمار -1
رمست القوى االستعمارية حدودا تعسفية   . أ

بني دول العامل العرىب واإلسالمي، ال 
تنطبق مع التقسيمات العرقية وإإلثنية 
املوجودة على أرض الواقع؛ األمر ومن مث 
أشعلت الصراعات اإلثنية والعرقية سواء 
داخل الدولة الواحدة، أو بني الدول 

وز احلركات االنفصالية؛ بعضها وبعض وبر
األمر الذي تطلب وجود جيوش كبرية 

  .ونظم مستبدة لقمع هذه الصراعات
استغلت القوى االستعمارية مستعمراا   . ب

اقتصاديا مبا يتوافق مع مصاحلها بشكل 
يبعد كل البعد عن مصلحة املستعمرة؛ 
وهو ما عرقل عملية تراكم رأس املال 

دهورت الوطين واالستثمارات؛ ومن مث ت
 .القدرة التنافسية للصناعات احمللية

وجود مؤسسات عسكرية قوية كرد   - ج
فعل للحقبة االستعمارية ووجود نظم 

  .)19(تعبوية بدالً من نظم دميقراطية شعبية
  
  : آثار احلرب الباردة-2

على ج االحتاد السوفيىت تبنت العديد من . أ
الدول العربية مناذج اشتراكية للتنمية 

؛ مما أدى إىل مزيد من سيطرة الدولة االقتصادية
على النشاط االقتصادي على حساب منو الطبقة 

  .الفقرية والطبقة الوسطى
 يف إطار ديناميكيات احلرب الباردة دعمت -ب

القوتني العظمتني العديد من النظم االستبدادية 
يف املنطقة لتحقيق مكاسب استراتيجية، وحلماية 

  .مصاحلها
لعظمتني أو إشعاهلم  تدخل القوتني ا-ج

الصراعات اإلقليمية داخل العامل العريب 
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واإلسالمي مما  أدى إىل تقوية جيوش هذه 
  .الدول

 استغالل احلركات االسالمية من جانب -د
املعسكرين، وباألخص  املعسكر الغريب؛ من 
أجل حتقيق أهدافه السياسية؛ األمر الذي أسبغ 

 ومن أهم. الطابع العسكري على اإلسالم
األمثلة على ذلك استغالل الواليات املتحدة 
األمريكية احلركات اإلسالمية يف أفغانستان 

  .ملواجهة املد الشيوعي
  : مصاحل القوى الكربى-3

مل تتوافق عملية حتديث العامل العريب 
واإلسالمي مع املصاحل االستراتيجية واالقتصادية 

بعكس النظم -للقوى الكربى، فالنظم االستبدادية 
.  قادرة على محاية مصاحلهم يف املنطقة-لدميقراطيةا

ومن أهم تلك املصاحل تأمني مصادر البترول والغاز 
الطبيعى؛ فأكرب نسبة بترول وغاز طبيعي يف العامل 
تقع داخل دول العامل العريب واإلسالمي؛ ومن مث فإن 
اعتماد الدول الصناعية الكربى على تلك املوارد 

ادرها أدى إىل دعمها للنظم وحاجتها إىل تأمني مص
/ االستبدادية، خوفًا من تأثري التغريات السياسية

  .االجتماعية داخل تلك اتمعات على مصاحلها
  : النظم االقتصادية والتجارية الدولية-4

تصطدم خصائص هذه النظم بالضعف 
: اهليكلي للدول العربية، ومن أهم هذه اخلصائص

قتصادية، والقيود التوزيع غري العادل للقوة اال
 التجارية، والقدرة على احلصول على رأس املال؛
األمر الذي أدى إىل املزيد من التدهور االقتصادي، 

  .وعرقلة جهود التنمية والتحول الدميقراطي
  : سياسات املؤسسات الدولية-5

تتبىن بعض املؤسسات الدولية وبالذات 
ت التجارية واالقتصادية منها؛ العديد من السياسا

اليت متثل عائقًا كبريا أمام حتديث العامل العريب 
فعلى سبيل املثال من أهم الشروط اليت . واإلسالمي

يفرضها صندوق النقد الدويل هي إلغاء الدعم  على 
هنا جتد الدول نفسها أمام أمرين؛ . السلع األساسية

إما أن ترفض ما متليه املؤسسة؛ ومن مث عدم 
قبلها لتواجه سخطًا شعبيا مما االستفادة منها، أو أن ت

يزيد من التوترات داخل اتمع؛ األمر الذي مثل 
  .)20(عائقًا آخر أمام التحديث

وتضيف إحدى الدراسات أن  فشل الدول 
العربية واإلسالمية يف التحديث ال يرجع فقط 
ألسباب داخلية وخارجية؛ وإمنا أيضا بسبب عدم 

 خلط كبري يف الوضوح يف املفاهيم؛ حيث إن هناك
أذهان العرب واملسلمني بني مصطلح 

 والتحديث أو املعاصرة modernismاحلداثة
modernity  . فاحلداثة هي اقتراب فلسفي

أما . للوصول إىل احلقيقة، تقوم باألساس على املنطق
التحديث فيعين التحول االقتصادي واالجتماعي 
والسياسي ألوروبا الذي تال مرحلة التطور 

لوجي والعلمي؛ ذلك التطور الناتج عن التكنو
وقد اقترن هذا . أسلوب الرشادة يف التفكري واملنهج

التحول باستبدال الدين باعتباره أساس الشرعية 
. السياسية مبصادر أخرى غري دينية؛ مثل الدميقراطية

هذا اخللط ما بني املفهومني أدى إىل رفضهم 
يها على أا للتحديث باعتباره احلداثة، واليت ينظر إل

  .ضد الدين
من -وخالصة ما سبق تأكدت الدراسات 

خالل رصدها وحتليلها لواقع العامل العريب 
  : من أن-واإلسالمي
هناك بالفعل أزمة حقيقية، هلا جذور  -1

عميقة، مركبة، متعددة ومتداخلة 
  .األبعاد؛ فكل بعد سبب ونتيجة آلخر

تنبع خطورة هذه األزمة من أا ليست  -2
لية؛ وإمنا متثل ديدا مباشرا أزمة داخ

لألمن القومي واملصاحل االستراتيجية 
  .األمريكية
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حل :  التحول حنو الدميقراطية-ثالثًا
  :للخروج من األزمة

اإلسالم هو احلضارة الرئيسية الوحيدة يف      "
العامل اليت ميكن اجلدال بأا لديها بعض املـشاكل         

ة يف  األساسية مع احلداثـة األمريكيـة املـسيطر       
إن الصراع احلايل ليس ببساطة     ... السياسة الدولية 

معركة ضد اإلرهاب وال ضد اإلسالم كـدين أو         
حضارة؛ ولكنه صراع ضد العقيـدة اإلسـالمية        

  "األصولية اليت تقف ضد احلداثة الغربية
  )21(فرانسيس فوكوياما

   
توصلت حتليالت مراكز الفكر األمريكية إىل 

مل العريب واإلسالمي أن  العا: نقطة أساسية وهي
يعاىن من أزمة يف التحديث؛ ومن مث مل تعد القوة 
العسكرية عنصر فعال يف مواجهة هذه األزمة، 
وبالتايل أصبحت هناك حاجة إىل وضع استراتيجية 

  .)22(جديدة ملواجهتها
: وبناء عليه طرحت الدراسات تساؤالً مهما

كيف ميكن التعامل مع هذه األزمة؟ أي ما هو 
ف الذي جيب أن تبىن عليه السياسة اخلارجية اهلد

هنا جند أن . األمريكية يف التعامل مع أزمة التحديث
معظم الدراسات اتفقت على أن دعم عملية التحول 
الدميقراطي يف العامل العريب واإلسالمي هو األسلوب 

فهذا الدعم من . الفعال إلصالح أوضاع هذه الدول
 عجلة التحديث وجهة نظر مفكري املراكز سيدفع

وحتذر الدراسات من النظر . داخل تلك اتمعات
إىل هذه العملية باعتبارها جمموعة من السياسات 
والربامج اليت تبدأ وتنتهي يف مرحلة معينة؛ وإمنا هي 
عملية إصالح طويلة املدى، قائمة على استراتيجيات 

القومية، : متعددة األبعاد على خمتلف املستويات
 والدولية وليس بالنظر إليها باعتبارها قائمة واإلقليمية

  .على استراتيجيات متعددة األبعاد

وتبدأ الدراسات يف طرح جمموعة من 
األسئلة، واليت متثل أجوبتها األساس الذي ستبىن عليه 

  :هذه العملية
 ما هي أولوية دعم التحول الدميقراطي يف -1

 أجندة السياسة اخلارجية األمريكية جتاه العامل
  العريب واإلسالمي؟

ما هي املبادئ واألطر اليت جيب أن تلتزم  -2
ا الواليات املتحدة عند دعمها عملية 

  التحول الدميقراطي؟
ما هي أهم العناصر اليت جيب أن تقوم  -3

 عليها هذه العملية اإلصالحية؟

من هم القوى الداخلية اليت جيب أن  -4
 يستهدفوا لتناط م عملية اإلصالح؟

م املعوقات اليت قد تواجه هذه ما هي أه -5
االستراتيجية عند التطبيق وكيفية التعامل 

  معها؟
يف البداية تؤكد الدراسات أنه حىت أحداث 

 مل تطرح دعم التحول الدميقراطي كهدف 11/ 9
استراتيجي، ومل حتظَ بأولوية يف أجندة السياسة 

فحىت . اخلارجية جتاه العاملني العريب واإلسالمي
 كانت الواليات املتحدة األمريكية  11/ 9أحداث 

تنتهج سياسة جتاه الشرق األوسط، والعامل اإلسالمي 
بصفة خاصة قائمة على دعم الوضع القائم، وإجياد 
بيئة أمنية وسياسية مستقرة دف محاية مصاحلها يف 

ومن أجل احملافظة عليها تدعم الواليات . املنطقة
ملوجودة باملنطقة؛ املتحدة العديد من النظم التسلطية ا

اعتقادا منها بأن تلك النظم هي الوحيدة القادرة على 
  .محاية مصاحلها، وعلى رأسها تأمني مصادر البترول

بدأت جهود الواليات املتحدة إلصالح العامل 
العريب واإلسالمي منذ عقد الثمانينيات من القرن 
املاضي، ولكن جاء تركيزها باألساس على النمو 

 باعتباره العنصر األساسي لتأمني استقرار االقتصادي،
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املنطقة، وبناء عليه قامت بدعم عملية اإلصالح 
  .االقتصادي

وقد شهدت بداية التسعينيات طرح قضية 
على أجندة " الشرق األوسط"اإلصالح السياسي يف 

السياسة اخلارجية األمريكية، يف إطار سياساا العاملية 
 يف املرحلة اليت تلت لدعم الدميقراطية، واليت سادت

احلرب الباردة، ومع هذا مل حتظَ بأولوية يف السياسة 
اخلارجية األمريكية جتاه املنطقة؛ خوفًا من حدوث 
حالة من عدم استقرار؛ مما سيؤثر بالسلب على 

  .املصاحل األمريكية
وتؤكد إحدى الدراسات على أولوية 
اإلصالح السياسي؛ حيث يصعب على حكومات 

وسط اختاذ إجراءات إصالحية بدون الشرق األ
وجود إصالح سياسي؛ وذلك ألن من أهم متطلبات 
النمو االقتصادي وجود الشفافية، واملساءلة، واللتان 

ويضاف . تعتربان من أهم مكونات النظم الدميقراطية
إىل ذلك أن الفجوة بني النظم والشعوب واليت تعاىن 

ة هذه منها الدول يف الشرق األوسط؛ حتد من قدر
النظم على التعاون مع الواليات املتحدة يف العديد 
من القضايا اليت متس جوهر املصاحل األمريكية، أو 
مساندة اجلهود األمريكية يف حماربة اإلرهاب، ومنع 

  .)23(انتشار أسلحة الدمار الشامل
من وجهة نظر إحدى -فهناك عالقة وثيقة 

  بني التسلطية واإلرهاب، وليس بني-الدراسات
وتستدل على ذلك باحلالة . اإلسالم واإلرهاب

اهلندية؛ فاهلند دولة ذات أغلبية مسلمة إال أن هناك 
غيابا لإلرهاب واحلركات املتطرفة، ويعود السبب يف 
ذلك إىل أن اهلند دولة تتمتع بنظام دميقراطي حقيقي 
وفعال؛ مما حيد من احلاجة للجوء إىل العنف ضد 

  .)24(الدولة
ا جلهود الواليات املتحدة السابقة وىف تقييمه

يف نشر الدميقراطية يف الشرق األوسط على وجه 
اخلصوص؛ ترى الدراسات أا مل تتضمن إصالحات 

سياسية حقيقية؛ وإمنا فقط مساعدات تقنية، مع فتح 
قنوات للحوار مع األنظمة التسلطية، بناًء على 
افتراضها اخلاطئ بأن النخب احلاكمة يف الشرق 

وسط جادين يف بدء اإلصالح، ولكن ينقصهم األ
فقط اخلربة، ولكن ترى احدى الدراسات أن 
املشكلة ليست مسألة خربة؛ فالنخب يف العامل العريب 

  .واإلسالمي ال تريد أن تتنازل عن سلطاا
ومن مث ظل التركيز األكرب على اإلصالح 
االقتصادي أمالً يف أن النمو االقتصادي سيؤدي إىل 

الطبقة الوسطى واتمع املدين داخل تلك تقوية 
الدول؛ مما ميثالن قوى ضغط داخلية للتحول 

ولكن مع اية العقد بات . التدرجيي حنو الدميقراطية
واضحا أن اإلصالح االقتصادي مل يؤد إىل إصالح 
سياسي؛ بل على النقيض، فغياب اإلصالح السياسي 

  .)25( عرقل عملية اإلصالح االقتصادي
واليت -ا أن جهود اإلصالح الداخلية كم

 مل تكن دف -بدأت منذ اية حرب اخلليج الثانية
للتحول إىل نظم دمبقراطية؛ وإمنا فقط اختاذ بعض 
اإلجراءات حنو مزيد من الليربالية، كرد فعل لبعض 
الضغوط االجتماعية والسياسية واالستراتيجية، ولكن 

تظل : ها مثلتظل هناك خطوط محراء ال ميكن تعدي
القوة يف يد السلطة التنفيذية ممثلة يف عدد من 
احلقوق، منها حق تعيني أعضاء يف الربملان، والقيود 
على إقامة األحزاب، وضعف اتمع املدين 
واملنظمات غري احلكومية؛ ومن مث ما يوجد اآلن 

  .)26("النظم التسلطية الليربالية"حتت مسمى 
عد  لتتصا9/ 11وقد جاءت أحداث 

اجلداالت داخل األوساط الفكرية والسياسية 
األمريكية ولتولد حالة من املراجعة للسياسة اخلارجية 
األمريكية جتاه العامل العريب واإلسالمي، القائمة على 
دعم الوضع القائم من حكم استبدادي على حساب 
الدميقراطية؛ وذلك ملا يتوافق ذلك مع مصاحلها يف 

لنهاية إىل أن هذه السياسة هي املنطقة، وللتوصل يف ا
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من األسباب الرئيسية وراء منو اإلرهاب داخل هذه 
  .الدول

وبناء عليه حثت الدراسات صانع القرار 
األمريكى على ضرورة إعادة تقييم استراتيجية 
الواليات املتحدة القائمة على دعم الوضع القائم، 
لضمان االستقرار، وضرورة تبين استراتيجية بديلة 

مة على تغيري الوضع القائم، من خالل نشر قائ
الدميقراطية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للخروج من 
األزمة مبا ستمثله من قوة دفع لعجلة التحديث 
وحماربة اإلرهاب؛ فإاء احلكم التسلطي ومشاركة 
اتمع يف حتديد مصريه سيقضي على الشعور 
بالتغريب داخل تلك اتمعات؛ ومن مث خفض 
تأييدها  للفكر املتطرف؛ ومن مث محاية املصاحل 

  .)27(واألمن األمريكى على املدى الطويل
املبادئ وقد أوردت الدراسات جمموعة من 

جيب أن يلتزم ا صانع القرار  اليت، الرئيسية
األمريكي يف إطار دعمه لعملية التحول الدميقراطي 

  :يف العامل العريب واإلسالمي ومنها
حول الدميقراطي عملية طويلة أن عملية الت -1

  .املدى، ومتعددة األبعاد
جيب أن تنبع عملية التحول الدميقراطى من  -2

الداخل، وجيب عدم فرض أي معادلة أو منوذج 
  .للتحول الدميقراطي من اخلارج

عدم التعامل مع احلكام فقط وإمنا مع احلاكم  -3
 .واحملكوم

رفض مقولة إن الشعوب اإلسالمية شعوب ال  -4
 . تتبىن الدميقراطيةميكن أن

لكل دولة يف املنطقة طابعها اخلاص وتارخيها  -5
ومشاكلها وحتدياا وفرصها، وبالتايل جيب أن 
تتبىن السياسات اليت تناسب كال منها على 
حدة، من خالل وضع خطط قومية لإلصالح 
والتحول الدميقراطي الناتج عن احلوار املفتوح 

 واتمع بني احلكومة واملعارضة السياسية،
 .املدين

االنتخابات احلرة ال تعين وجود نظام  -6
 .دميقراطي

عملية التحول الدميقراطي تقوم على جمتمع  -7
متعلم، لديه معلومات، وإعالم مستقل 

  .)28(ومسئول
وتنتقل الدراسات بعد ذلك لتحدد األطر 
اليت جيب أن يلتزم ا صانع السياسة اخلارجية 

ة دعم التحول األمريكية عند وضعه الستراتيجي
  :الدميقراطي يف العامل العريب واإلسالمي ومنها

جيب أن تصب عملية التحول الدميقراطي  )1
يف صلب املصاحل القومية األمريكية طويلة 
املدى يف الشرق األوسط، وما تتضمنه من 
محاية األمن الدويل، واحلرب ضد 
اإلرهاب، وتأمني موارد الطاقة وممرات 

ويعين ذلك أنه يف حالة . املياه االستراتيجية
ما إذا كانت نتيجة االنتخابات يف إحدى 
الدول قد متس ذه املصاحل األمريكية؛ 

  .فعلى الواليات املتحدة إعالء مصاحلها
على الفاعلني السياسيني الذين سيسمح هلم  )2

باملشاركة يف عملية التحول أن يتسموا 
بالتعددية، والدميقراطية وعدم العنف، 

راف حبقوق األقلية، وحقوق وعليهم االعت
املرأة، وحق وجود إسرائيل يف املنطقة 

ويعين هذا إمكانية صعود . وتأمني حدودها
أحزاب إسالمية للحكم، ولكن فقط يف 

يف ... حالة تبنيها الدميقراطية؛ مثل حزب
تركيا وال جيب للواليات أن تسمح 
بوصول حزب إسالمي ينشد العنف وعدم 

  .ناالعتراف حبقوق اآلخري
عدم التعاون مع النظم اليت حتكمها  )3

تنظيمات إرهابية؛ مثل محاس، حزب اهللا، 
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واإلخوان املسلمني، حىت وإن وصلوا 
للحكم بطرق شرعية، وعدم االعتراف م 
على كافة املستويات، أو تقدمي مساعدات 
اقتصادية مباشرة أو غري مباشرة هلم أو 
إضفاء أي شكل من أشكال الشرعية 

  .يهمالدولية عل
مساندة إسرائيل يف اإلجراءات اليت تتخذها  )4

  .)29(للدفاع عن نفسها ضد اإلرهاب
وقد تباينت الدراسات فيما بينها حول 
عناصر االستراتيجية؛ أي السياسات اليت جيب أن 
تتبعها الواليات املتحدة لتحقيق السياسة املنشودة يف 

  :العاملني العريب واإلسالمي، وميكن إمجاهلا فيما يلي
 -:يف الداخل •

  : على املستوى السياسي-أ
ضرورة وضع قيود على السلطات التنفيذية،  -1

ليس فقط من خالل تقوية أحزاب املعارضة أو 
اتمع املدين؛ ولكن من خالل إدخال 
إصالحات دستورية؛ حيث إن معظم الدساتري 
العربية تضعف من قوة السلطتني التشريعية 

  .والقضائية يف مواجهة التنفيذية
ضرورة إجياد سلطة قضائية مستقلة، وليس أداة  -2

يف يد السلطة التنفيذية؛ للتغطية على ما تقوم به 
 .)30(من انتهاكات

زيادة الدعم املادي للمجتمع املدين واجلماعات  -3
 .اليت تنشد التحول الدميقراطي

ممارسة الضغوط الدبلوماسية على قيادات تلك  -4
 .)31(النظم؛ مثل منع الزيارات الرئاسية

عدم الضغط من أجل عقد انتخابات حرة  -5
مبكرة، حىت يتم إعادة تنظيم القوى الداخلية 

 .البديلة

عدم السماح للعسكريني باخلوض يف  -6
  .االنتخابات

  : على املستوى االقتصادي والعسكري-ب

استخدام القوة االقتصادية األمريكية  .1
للضغط على الدول العربية لإلصالح من 

مثل (ائي واملتعدد خالل ربط التعاون الثن
االتفاقيات التجارية، واملعونات 

. مبعايري التحول الدميقراطي) االقتصادية
ومن اإلصالحات املطلوبة يف اال 

إاء نظام دعم السلع : االقتصادي
األساسية تدرجييا، ومنع عمليات 
اخلصخصة اليت تتم لصاحل أعضاء السلطة 

 .)32(التنفيذية

القتصادي تقليص الدور السياسي وا .2
 .للقوات املسلحة

إعادة توجيه املوارد اليت كانت تنفق  .3
يف اال العسكري إىل جماالت تنموية 

  .أخرى
  : على املستوى االجتماعي والثقايف- ج
العمل على تنمية رأس املال البشري، من  -1

خالل التركيز على دعم جماالت التعليم، 
 .وبالذات التكنولوجي والعلمي

ملية اإلنتاجية؛ وذلك من العمل على دفع الع -2
 .خالل حتسني مستوى الصحة العامة

دفع عملية النمو االقتصادي خللق فرص عمل  -3
جديدة، وخفض الفجوة يف مستويات 

 .الدخول

العمل على وجود أداة إعالمية قوية  -4
 .)33(وحرة

وضع برامج دف إىل حمو األمية يف  -5
اتمعات العربية واإلسالمية، والذي سيترتب 

لق فرص عمل جديدة؛ نتيجة لبناء عليه خ
  .)34(املدارس

وقد اختلقت الدراسات فيما بينها حول من 
هم القوى السياسية البديلة اليت جيب أن يناط ا 
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وينقسم االختالف إىل . عملية التحول الدميقراطي
  :اجتاهني

يرى أنصاره أن على الواليات : االجتاه األول 
؛ " املعتدلوناملسلمون"املتحدة دعم ما يسمى بـ

، وضرورة "املسلمون األصوليون"وذلك يف مواجهة 
تأييدهم وترويج رؤيتهم لإلسالم، ومنحهم منابر 

  :للتعبري عن آرائهم، ويتم ذلك من خالل
نشر أفكارهم يف كتب وطبعها وبيعها  •

 .بأسعار زهيدة

تشجيع اإلسالميني املعتدلني على الكتابة  •
 .وخماطبة الشباب

تدلة يف املقررات دمج األفكار املع •
 .الدراسية

وىف نفس الوقت الوقوف ضد األصوليني 
اإلسالميني املتطرفني؛ وذلك بإبراز نقاط ضعفهم، 
والتشكك يف مصداقيتهم أمام اتمع، وإظهار 
فسادهم وفهمهم اخلاطئ لإلسالم، وعدم قدرم 
على احلكم والقيادة؛ وذلك من خالل العديد من 

قام باجلماعات كشف عال: السبل من أمهها
  .)35(احملظورة، وإظهار فشلهم يف تنمية جمتمعام

كما يرى أنصار هذا االجتاه أن الليرباليني 
العرب يعانون من ضعف وتفكك، ويفتقرون 
للقاعدة الشعبية؛ ومن مث فإن استهدافهم أمر مهدر 
للجهود، فالدميقراطية لن تتحقق إال إذا أصبح 

  .)36(التحولاإلسالميون جزًءا من عملية 
 يرى أنصار هذا االجتاه ضرورة :االجتاه الثاين

؛ وهم "التحديثيني"أو " اإلصالحيني"دعم ما يسمى 
فئة موجودة داخل تلك اتمعات، ولكن خطاا ال 

ومن مث يطالب أنصار هذا . جيذب القاعدة الشعبية
االجتاه بضرورة العمل على إعادة تنظيم هذه الفئة 

وصول للقاعدة الشعبية، وجتديد خطاا؛ لل
ومساعدا لتقدمي اخلدمات والربامج االجتماعية 
داخل اتمع، واليت سوف ترفع من شعبيتها، والعمل 

على محايتهم من أي ممارسات قمعية من جانب 
  .)37(أنظمتهم

  -:على املستوى اخلارجي •
ضرورة حل املشاكل اإلقليمية، وعلى  -1

لذي رأسها الصراع العرىب اإلسرائيلي، وا
تستغله  األنظمة  العربية لتعطيل عملية 

  .اإلصالح الداخلية
ضرورة إجناح جتارب الدميقراطية يف  -2

أفغانستان والعراق، وإقامة نظام حكم 
دميقراطي داخل البلدين؛ وذلك لرفع 
مصداقية الواليات املتحدة لدى الشعوب 

 .العربية

إعطاء إيران أولوية يف هذه االستراتيجية؛  -3
دولة إسالمية تتسم بدرجة من باعتبارها 

التعددية، مع وجود حركة شعبية 
فال توجد دولة إسالمية لديها . دميقراطية

إمكانية ملزيد من التحول الدميقراطي مثل 
إيران، كذلك ال توجد دولة إسالمية أقرب 
إىل امتالك أسلحة دمار شامل مثلها، 
وبالتايل ضرورة التركيز على دعم مزيد من 

 .قراطي يف إيرانالتحول الدمي

العمل على إظهار مساوئ حلفاء الواليات  -4
املتحدة التقليديني يف املنطقة مثل مصر 
والسعودية؛ لعدم الظهور، وكأا تكيل 

 .مبكيالني

  .ضرورة إجياد نظام إقليمي أمين -5
 .دعم التعاون االقتصادي اإلقليمي -6

منح احلوافز الدولية للدول اليت تتخذ  -7
  .)38(حنو اإلصالحخطوات حقيقية وفعالة 

وحتذر الدراسات من جمموعة من 
اإلشكاليات اليت قد تواجه صانع القرار األمريكي 
عند رمسه الستراتيجية دعم التحول الدميقراطي يف 

  :العامل العريب واإلسالمي
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كيفية املوازنة بني ضغط الواليات املتحدة . أ
على األنظمة العربية واإلسالمية من أجل املزيد من 

ول حنو الدميقراطية، وبني وجود مصاحل اقتصادية التح
واستراتيجية حيوية هلا يف املنطقة، وعلى رأسها تأمني 
مصادر البترول، والتعاون يف احلرب ضد اإلرهاب؛ 
وهي مصاحل تتطلب وجود قدر من االستقرار 

وتؤكد إحدى . )39(والتعاون مع األنظمة املوجودة
وف تتعاون مع الدراسات على أن األنظمة العربية س

الواليات املتحدة يف حال ما إذا شعرت أن ذلك يف 
  .)40(مصلحتها

إن معظم احملاوالت السابقة للواليات . ب
املتحدة األمريكية يف دعم الدميقراطية يف أمريكا 
الالتينية أو أوروبا الشرقية على سبيل املثال؛ كانت 
تتم يف دول متر بالفعل بتحوالت سياسية، ويف هذه 

لة ما كان على األطراف اخلارجية إال إعطاء احلا
أما يف الشرق األوسط؛ فالوضع . الدفعة هلذا التحول

خمتلف؛ فهي لن تقوم بالدفع، وإمنا على الواليات 
وإن كانت بعض . املتحدة املبادرة خللق واقع جديد

الدول العربية قد سلكت نضجا جتاه بعض 
لك إلمياا اإلصالحات السياسية، إال إا مل تقم بذ

بضرورة اإلصالح؛ وإمنا كاستراتيجية دفاعية للتقليل 
  .)41(من الضغوط الداخلية واخلارجية

كيفية دفع عجله الدميقراطية، واحليلولة . ج
دون وصول اجلماعات اإلسالمية املتطرفة إىل 

وهنا تواجه الواليات املتحدة حتديا وهو . )42(احلكم
ن الذي سيتبىن كيفية غربلة اإلسالميني ملعرفة م

الدميقراطية كهدف، ومن الذي سيتبناها كوسيلة 
  .)43(ومن مث يتم استبعاده

كيف ستدعم الواليات املتحدة األمريكية . د
اتمع املدين يف العاملني العريب واإلسالمي؛ ليكون 

  .قوة دفع لعملية التحول دون اإلضرار به أو بدوره
ر داخل كيف سيتم التعامل مع الفساد املنتش. هـ

النظم العربية واإلسالمية؛ حيث حتذر إحدى 

الدراسات بأن اخلطر احلقيقي الذي يهدد عملية 
التحول الدميقراطي ليس اإلرهاب، ولكن الفساد 
املتزايد واملتفشي داخل قيادات تلك النظم، والذي 

 .)44(يتزايد بسبب عدم خضوع هذه النظم للمساءلة

الواليات  كيفية التعامل مع ضعف مصداقية -6
ومن أهم أسباب هذا . املتحدة لدى شعوب املنطقة

التناقض بني منادا بالدميقراطية وحقوق : الضعف
اإلنسان، وموقفها يف العراق وفلسطني، وسياسة 
دعمها للنظم القمعية يف املنطقة يف مقابل تأمني 
مصاحلها يف املنطقة، وعلى رأسها تأمني مصادر 

يات املتحدة األمريكية البترول؛ ومن مث على الوال
العمل على بناء املصداقية؛ وهي عملية طويلة املدى، 
حتتاج إىل تبين سياسات متسقة وجهود حقيقية لدعم 
التحول السياسي، وذلك من خالل على سبيل 

  :املثال
توجيه جمهوداا حنو إنعاش املفاوضات  •

بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، وممارسة 
 .الضغوط على إسرائيل

عدم استغالل بترول العراق أو السيطرة  •
 .عليه

ختصيص موارد مادية ضخمة لدعم  •
 .)45(مبادرات اإلصالح يف الوطن العريب

 مشكلة اإلنقسام الشديد داخل اتمع الدويل -7
حول عملية دعم التحول الدميقراطي يف العاملني 

فعلى نقيض ما . العريب واإلسالمي، وكيفية حتقيقه
يات املتحدة اآلن ترى العديد من تنادي به الوال

الدول األوروبية أمهية احلفاظ على الوضع القائم، 
وعدم الضغط للتغيري؛ ملا سيسببه من حالة عدم 

-فمن مصلحة الدول األوروبية . استقرار يف املنطقة
 وجود أنظمة سياسية قوية يف -وبالذات اجلنوبية منها

در على منطقة مشال البحر املتوسط ألا هي األق
محاية أوروبا من خطر مهم يهدد أمنها؛ وهو خطر 

  .)46(الالجئني غري الشرعيني
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وأخريا جيب اإلشارة إىل نقطة مهمة؛ وهي 
أنه إذا كان االجتاه الغالب يف دراسات مراكز الفكر 
األمريكية يؤكد على ضرورة تغيري السياسة اخلارجية 

 دعم األمريكية جتاه العاملني العريب اإلسالمي، من

الوضع القائم إىل ضرورة العمل على دفع التحول 
الدميقراطي؛ إال أن هناك تيار ضعيف ولكنه موجود 
يرفض ذلك، ويرى أن على الواليات املتحدة 

االستمرار يف سياسة دعم الوضع القائم، بل 
بالعكس عليها العمل على تقوية حلفائها التقليديني، 

، مع دفعهم وعدم استبداهلم بقوى سياسية جديدة
لتطوير بعض األسس الدميقراطية يف الداخل، من 
خالل إقناعهم بأن فتح األبواب أمام املشاركة 
السياسية احملدودة داخل جمتمعتهم حيقق مصلحة مجيع 
األطراف، حىت وإن أدى ذلك إىل بعض التذمر 

فيحذر أنصار هذا . الداخلى على املدى القصري
إلحداث حتول االجتاه من خطر الدفع، والضغط 

راديكايل يف املنطقة، مثلما حدث يف التسعينيات 
داخل دول االحتاد السوفييت السابق، من ضغط 
إلجراء انتخابات مبكرة يف ظل غياب جمتمع مدين 
قوي؛ مما أدى إىل زيادة قبضة االنظام 

  .)47(االستبدادي
  :اخلالصة

كانت هذه الدراسة مبثابة جولة استكشافية 
رين األمريكيني يف حماولة للتعرف داخل عقول املفك

على رؤيتهم ملصري أمتنا، ولن تكون هذه اخلامتة مبثابة 
خالصة الستنتاجات الدراسة؛ فاخلالصة واضحة 

هناك رؤية واضحة جتسدت يف شكل وهي أن 
استراتيجية كربى متكاملة متسقة حمددة املعامل، 
وقابله للتنفيذ؛ إلحداث تغيري داخل العاملني العريب 
واإلسالمي، يتسق مع قيم احلداثة الغربية واملصاحل 

 وإمنا سوف تركز اخلامتة على طرح .األمريكية
جمموعة من اإلشكاليات اليت مازالت تدور يف ذهن 
الباحثة، وهي إشكاليات ُم وتهم الباحثة يف آن 

  :واحد

أن األمة اإلسالمية هي أمة مريضة  -
بالفعل، وهذه حقيقة ال ميكن ألحد أن 

نكرها، قد أتت الدراسات لتشخيص ي
واقع األمة، ولكن ما هو معيار هذا 
التشخيص؟ هل خيتلف التشخيص 
باختالف املنظور واملصاحل، أم أن الواقع 

 واحد ال جدال عليه؟

أكدت الدراسات على أن أزمة األمة  -
تكمن يف الشعور الداخلي العميق 
بالتغريب، وهو الشعور الذي يتغذى 

هايب، ولكن هل ستحلُّ عليه الفكر اإلر
 هذه الرؤية التغرب حمل التغريب؟ 

 ملاذا مل تلجأ مراكز الفكر األمريكية -
لدراسة اإلسالم كمشروع حتديثي 

  للخروج من األزمة؟
إىل مىت سيظل عاملنا العريب واإلسالمي  -

غري مدرك حقيقة التغري يف طبيعة القوة، 
وأمهية عناصر القوة الرخوة وعلى رأسها 

؟ وإىل مىت سيظل عاملنا "الفكر"قوة 
العريب واإلسالمي يعاىن من الفوضى 
الفكرية؟ وهل بالفعل مت اغتيال العقل 

 العريب واإلسالمي؟؟

كيف ميكن أن نستفيد من الدراسات  -
 ؟عند نظرنا لواقعنا وحال أمتنا

  اهلوامش
                                                

، القاهرة، 1أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين ج )1(
  .1996مكتبة اإلميان، 
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