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ف بتقديم  رؤيتهم الظالمية ذات الكراهية والخو دحروأخيراً، تبقى الطريقة الوحيدة لدحر اإلرهابيين هي عن طريق"

لذلك تدعم الواليات المتحدة اإلصالح الديمقراطي . البديل المفعم باألمل بالحرية السياسية والتداول السلمي للسلطة

إن تشييد الديمقراطية يستلزم حكم . االنتخابات شيء أساسي، ولكنها فقط البداية. في كل أنحاء الشرق األوسط

  ."مسؤولة ومحاسبة تدوم ألكثر من دورة انتخابية واحدةالقانون، وحماية األقليات، ومؤسسات قوية 

  

  

  

  

  بوش. الرئيس جورج دبليو

  خطاب حالة االتحاد

  ٢٠٠٦) يناير(  كانون الثاني٣١
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 منـابر  ، وهو من     معهد تحليل السياسة الخارجية    مركزة لورشة عمل دعى لها        لخالصة في هذا العدد ترجمة   

كيفية اإلسـتفادة مـن تجـارب        في الواليات المتحدة، وكان موضوع ورشة العمل هذه هو           اللوبي الصهيوني 

المعاهد ويمكن للقارئ أن يالحظ     .  في إيجاد التغيير المطلوب في منطقة الشرق األوسط الكبير         الحرب الباردة 

 قائمـة  إلقاء نظرة عامة علـى ، من خالل   الورشة اإلستراتيجية  هوالمؤسسات والشخصيات المشاركة في هذ    

أهم المعاهد ومراكز األبحاث وكذلك الجامعات والشخصيات الديبلوماسية المتمرسـة           فنالحظ أن    ،المشاركين

، وهذا ما يعطي أهمية إستراتيجية إستثنائية لهذا النشاط          قد شاركت في هذه الورشة     والخبيرة بشؤون المنطقة  

 من خالل التطلع الى األجندة أو المواضيع واألبحاث المطروحةوين عنامالحظة  ويمكن للقارئ كذلك .والحدث

إلطالع القـارئ اإلسـتراتيجي علـى طبيعـة     خصيصاَ ، هذه األجندة التي تمت ترجمتها     الورشةعمل   جدول

  .المواضيع التي تمت مناقشتها

  

  :فيما يلي أهم األفكار التي وردت في هذا التقرير المهم

التاريخية (كل جلي جداً أنه عند بناء الديمقراطية تكون الظروف الخاصة للبلد وحين أوضحت إدارة بوش بش

مهمة جداً في تحديد تطوره الديمقراطي وتنميته المؤسساتية، فإنه في الوقت ) واالقتصادية والمجتمعية والثقافية

 القانون، واالنتخابات احترام حقوق اإلنسان، حكم:  على سبيل المثال-نفسه يجب أن تتوفر عناصر أساسية معينة

   إذا كان ُيراد للتجربة الديمقراطية أن تنجح-الحرة

 
لتقييم درجة الصلة بين الدروس المستفادة من حقبة الصراع في الحرب الباردة ضد الشيوعية مع الحرب ضد 

  اآليديولوجيات السلفية الراديكالية ومع جهود تأسيس الديمقراطية في العالم اإلسالمي األوسع

 
وفي الوقت نفسه، كُرِّستْ جهود هذا االجتماع إلعطاء المعلومات والنصح لجهود الحكومة األمريكية في نشر 

  الديمقراطية ولصياغتها وفي استراتيجيات الدبلوماسية العامة

 
 الحرب في البداية، أشار المشاركون في ورشة العمل إلى أوجه التشابه واالختالف العديدة بين الحرب الباردة وبين

  ففي كليهما هناك مواجهة بين آيديولوجيتين، إحداهما ُمِحبَّة للحرية، واألخرى مضادة لها. العالمية ضد اإلرهاب

 
ومثلما كان التأثير على القلوب والعقول عنصراً أساسياً في استراتيجية حرب الغرب الباردة، فإنها أيضاً عنصر  

  أساسي في الحرب العالمية ضد اإلرهاب
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وكما أشار أحد المشاركين في ورشة العمل ، فعلى العكس من الحرب الباردة، فإن الصراع الحالي ضد السلفية 

  الراديكالية تشن على عدو يبالغ في االختفاء واالحتجاب

 
  ففي حربنا اليوم ضد اإلرهاب نحتاج إلى اعتماد مقاييس كافية لقياس النجاح

 
يمقراطية في الدول الشيوعية بأوربا الشرقية، هو كوننا نحن واألوربيين ولكن ما كان يميز جهودنا لنشر الد

  الشرقيين، نمتلك نفس التراث الذي يستند للحضارة الغربية، ويشترك بالتاريخ نفسه، واألديان الشائعة

 
 union Solidarity tradeفقد كانت مجموعات عديدة، وال سيما  الكنيسة الكاثوليكية، واتحاد التضامن التجاري 

  في بولندا، من القوى األساسية لتحفيز التغيير في أنظمة أوربا الشرقية القمعية

 
وكما أشار بعض المشاركين في ورشة العمل، في الحرب ضد اإلرهاب، توجد مجموعات قليلة كهذه في األقطار 

البديل ) اس في فلسطينكاإلخوان المسلمين في مصر، وحم(في أحيان كثيرة تقدم مجموعات متطرفة . اإلسالمية

  وصعودهم للسلطة يمكن أن يجعل الموقف أكثر سوًءا. الوحيد للسلطة الفعلية

 
تحدينا اليوم هو إيجاد أبطال محتملين للديمقراطية لكي نقّويهم بالدعم المالي و بالنصيحة التقنية،  وباألفكار، الجتذاب 

  لقضيتهم" الجنود المشاة"

 
 أفكار أهدافها اإلستراتيجية هي التأثير بصيرورة فكر المسلمين والمساعدة على تحريكه ولكنها عالوة على ذلك حرب

  بحيث يدعم نشوء أنظمة اقتصادية ليبرالية عصرية ومؤسسات ديمقراطية على طول العالم اإلسالمي العريض

 
تيجيات الحرب الباردة، وتقييمها كُرِّس اهتمام ورشة العمل إلى تشخيص الجوانب اإلستراتيجية التي انبثقت منها إسترا

  ومقارنتها مع النزعة المناهضة ألمريكا الموجودة اليوم في الشرق األوسط األوسع

 
ولكن في نفس الوقت هناك بعض المقاييس المشتركة التي يمكن االعتماد عليها في تقييم مدى وجود الديمقراطية في 

الم، سيادة حكم القانون، القضاء المستقل، القدرة على إنشاء كيانات هذه المقاييس تشمل حرية التعبير واإلع. مكان ما

القطاع الخاص، حرية النقابات، حماية حقوق اإلنسان، حماية األقليات، القدرة على ممارسة الناس ألديانهم، 

  وانتخابات حرة وعادلة

 
ا في حينها على قانون هلسنكي النهائي، وألّن االتحاد السوفيتي وكذلك الحكومات الشيوعية في أوربا الشرقية وقَّعو

أصبحت المجموعات المنشقَّة المؤيدة للديمقراطية قادرة على استخدام هذا القانون إلضفاء الشرعية على قضيتهم 

  وبالتالي إلحراز تقدم فاعل فيها
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لدينية، يمكن أن تكرَّر، إالّ أنهم متفقون على أن عملية هلسنكي، بتأكيدها على الشفافية، وحقوق اإلنسان، والحرية ا

  أو ربما يجب أن تكرَّر، بطريقة أو بأخرى في محاولة نشر الديمقراطية في العالم اإلسالمي األوسع

 
وكما قال أحد المشاركين، فكل شي أمريكي، من الثقافة الشعبية إلى البنى القيمية، ساهم في إلهام الحركات التائقة 

  عهاللديمقراطية في أوربا الشرقية ودف

 
وفي الحقيقة، أبدى بعض المشاركين بورشة العمل أسفهم الشديد على العجز الواضح لإلدارة األمريكية في تحقيق 

  دبلوماسية عامة فاعلة سواء في داخل أمريكا أو خارجها

 
 إن وجود حركة انشقاقية كبيرة في إيران، يعكس عدم التجانس بين الماللي من ناحية، وجيل الشباب والطبقة

  الوسطى في إيران من ناحية أخرى، وهذا قد يعني بعبارة أخرى أن الديمقراطية ممكنة في الدول المسلمة

 
ومع ذلك، هناك قوى فاعلة مناهضة للديمقراطية تعززها العقيدة الراديكالية المناهضة للغرب في 

وجودها وتمويلها المدارس الدينية المنتشرة في أجزاء عديدة من العالم اإلسالمي والتي تستمد 

  بصورة خاصة من العربية السعودية

 
لقد جزم إن هذا يجب أن يصبح عنصراً أساسياً لإلستراتيجية اإلعالمية للواليات المتحدة في العراق، في الوقت الذي 

داف لم تبذل اإلدارة األمريكية أي جهد حقيقي لنشر قضايا حكم القانون بأسلوب نافع للشعب العراقي ومؤازر لأله

  اإلستراتيجية العريضة للواليات المتحدة

وقد لعبت الكنيسة الكاثوليكية والبابا يوحنا بولص الثاني دوراً مهماً في مساعدة التيار المناهض للشيوعية والمؤيد 

  للديمقراطية وتقويته

 
  ة جداً عن لذلك تكون جهود التأثير على القلوب والعقول في الغالب محبطةً تماماً ألن الرسائل بعيد

  فهم المتلقين المحليين

 
رأى أحد المشاركين أن جهود الدبلوماسية العامة الغربية في العالم اإلسالمي العريض يجب أن 

  تستهدف الشباب، الذين يشكلون جزءاً كبيراً ونامياً من السكان

 
  وعلى النقيض من ذلك، يبذل السلفيون الراديكاليون جهوداً عظمى الجتذاب الشباب

 
  لقد كانت استراتيجيات التكنولوجيا عامالً أساسياً في تحقيق النصر في الحرب الباردة
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  تقدِّم التجارة والتكنولوجيا إمكانات يمكن استخدامها ضد الجهاديين الراديكاليين

 
بات ما، وال من جهة أخرى، بّين نجاح حماس في االنتخابات األخيرة أّن مجموعة متطرفة ما قد تصبح قويةً في انتخا

  سيما في األماكن التي ال يوجد فيها بدائل معتدلة والتي تكون فيها المجموعة الحاكمة، 

  كما في حالة فتح، فاشستية وفاسدة 

 
هل يجب أن تكون هي الخطوة األولى على طريق الدمقرطة، أم تكون نتاجاً : كان هناك نقاش حول وقت االنتخابات

فر ميزات أخرى كحرية التعبير واستقالل القضاء فضالً عن اتساع الطبقة الوسطى التي للعملية الديمقراطية التي تو

  تعتمد على اقتصاد القطاع الخاص؟

 
وإذا اعتبرنا التبكير في االنتخابات أمراً ضرورياً في العملية الديمقراطية، فيجب أن نستعد لألحزاب الراديكالية مثل 

  مسك بزمام السلطةحماس أو األخوان المسلمين التي قد ت

 
وأشار عدد من المشاركين إلى حقيقة أنه مهما كانت االنتخابات مهمة وحاسمة في تعزيز الديمقراطية الفاعلة، غير 

  االنتخابات يجب أن تدعم بالقيم الديمقراطية ومؤسساتها وكذلك خياراتها. أنها غير كافية لوحدها

 
 الفاشستية في الشرق األوسط الكبير إلى إصالحٍ وكانت هناك مناقشة أيضاً حول حاجة الحكومات

تعليمي للتخلص من المدارس الدينية، ولفتح أسواقها، ولتتعاون إقليمياً، ولتولي اهتماماً لمشكلة 

  بطالة الشباب المنتشرة

 
لذلك . إن الحرب على اإلرهاب يمكن في النهاية أن تشن من قبل المسلمين أنفسهم وينتصروا فيها

كز الدبلوماسية العامة للواليات المتحدة وجهود بناء الديمقراطية على تحديد األفراد يجب أن تر

  والمجموعات المؤهلة لتحقيق هذه األهداف وتقويتهم داخل العالم اإلسالمي

 
  لقد أجمع كل المشاركين على ضرورة إنهاء برامج التعليم الراديكالي التي تمولها 

  عائدات النفط السعودي

 
لقد جرت محادثات طويلة حول كيفية توفير البدائل . هاب ليس نتيجة حتميةً للفقر بحيث ال يمكن تفاديهاإن اإلر

  للمدارس الدينية وكيف تُعزَّز المجاميع النسوّية، وكيف تخلق مشاريع السوق
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هضة ألمريكا وهذا يتضمن تشخيص الحاجة إلى إستراتيجية دبلوماسية عامة رادعة تهدف إلى تعطيل النزعة المنا

وتقوية القوى المؤيدة للديمقراطية ومكافأة األصدقاء والحلفاء حينما يضعون أنفسهم على نفس خط المبادئ 

  الديمقراطية

 
ويعتبر الشباب أكثر المتلقين المستهدفين أهميةً في الشرق األوسط الكبير، ولم تُستخدم أكثر إمكاناتنا 

  ، بصورة فاعلة الجتذاب هذه الشريحةالتوصيلية كفاءة، بما فيها اإلنترنيت

 
ففي العراق، على سبيل المثال، كما الحظ أحد المشاركين، من المحتمل أن يكون ثمن الديمقراطية هو الالمركزية، 

من الواضح أن حكم صدام حسين قد أورث لنا . حيث أن الوحيدين الذين يدعمون مركزية سلطة الدولة هم الُسنّة

وهذا ألنهم يخافون من تحوله إلى استبداد مثل . وب واألكراد في الشمال لدعم أي نظام مركزيرفض الشيعة في الجن

  حكم صدام

 
فعلى سبيل المثال التعامل مع تركيا كنموذج مفضل . إن نموذجاً واحداً للدمقرطة ال يمكن أن يالئم كل الظروف

  ن ِقبل المتلقين في العالم العربيللديمقراطية اإلسالمية العلمانية هو أمٌر ُيساء فهمه ومرفوض م
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  مقدمة 
  كانون الثاني٣١حالة االتحاد في  عن في خطابه 

، كرر الرئيس بوش وعود إدارتـه،      ٢٠٠٦) يناير(

، ببذل الجهود لبناء    ٢٠٠٢لتي بينها أول مرة عام      ا

الديمقراطية على امتداد الشرق األوسـط الكبيـر،        

وفي أفريقيا، وآسـيا، ومنـاطق حـوض بحـر          

في تلـك المناسـبة، ذكـر       ). بحر الخزر (قزوين

الرئيس بشكل صريح أن قيم مجتمعٍ ما وأولويـات         

حكومته تؤثر بوضوح في السياسة الخارجية للدولة       

بل لقد شهدت فكرة . ىفي سلوكها مع األمم األخر و

 حكومة وبين سياستها الخارجية     ةالربط بين قيم أي   

 إلدارة  إستراتيجية األمن القومي  تطوراً إضافياً في    

الحكومات "، التي نصت على أن      ٢٠٠٦بوش لعام   

التي تحترم كرامة مواطنيها ورغبـتهم بالحريـة        

 "ىاألخـر تميل إلى تبني سلوك مسؤول مع األمم        

الحكومـات التـي    "وتضيف بأن على نقيض ذلك      

ل تهديداً للسالم   تعامل شعوبها بوحشية إذ هي تشكّ     

  )١("والستقرار األمم األخرى

من هـذا المنظـور، ينبغـي إذن اعتبـار بنـاء            

 الديمقراطية مكوناً مركزياً لسياسة أمريكا الخارجية     

التـي تتبناهـا، وهاتـان        األمن القومي  ةولسياس

توسيع ) ١: (استان لهما أهداف استراتيجية هي    السي

مجتمع الديمقراطيات بشكل عام، واجتذاب العـالم       

اإلسالمي بشكل خاص إلى نظام اقتصادي معاصر       

في نهاية األمر، تزدهر فيه الديمقراطية ويمـارس        

) ٢(فيه الدين بحريـة، وتـسامح، وخـصوصية؛         

مباغتة اإلرهابيين، وتهميشهم، وإحبـاطهم، وفـي       

قرطة والتنمية االقتـصادية    مفس الوقت تشجيع الد   ن

اجتـذاب  ) ٣(باالعتماد على القطـاع الخـاص؛ و      

المزيد من الدول، سواء من داخل العالم اإلسالمي        

أو من خارجه، إلى شبكة من األنظمة االقتـصادية         

، توفر فوائد متزايدة لشعوبها وفي      ةالعالمية والمحلي 

ـ           ضايقات الوقت نفسه تمنع كل ما يـؤدي إلـى م

خيارات السياسة الخارجية والخيـارات الـسياسية       

ورغم أنه ال يوجد ضمان أكيد على أن        . التمزيقية

هذه االستراتيجية سوف تأتي بنتائج فورية، غيـر        

وهذا هو  . أنه ال يبدو أن هناك بديالً مرجواً غيرها       

السبب الوحيد الـذي يجعـل الواليـات المتحـدة          

األخرى فـي رهـان     وديمقراطيات العالم الكبرى    

  .كبير على النجاح النهائي لهذه اإلستراتيجية

خالل السنوات األربع التي أعقبـت إعـالن إدارة         

بوش عن وعودها ببناء الديمقراطية، رأينا نجاحات       

جرت . جديرة بالذكر، وكذلك إخفاقات غير مشجعة     

وفي . انتخابات حرة في العراق وُأقر دستور جديد      

ق إعادة بناء األقاليم خطوات     أفغانستان، تخطو فر  

واسعة كل يوم، رغم ظهور تهديدات جديـدة مـن    

) الخـشخاش ( opium استئناف إنتـاج األفيـون  

والمتاجرة به، وكذلك من انبعاث نشاط طالبان في        

وفي لبنان،  . األجزاء الجنوبية والشرقية من البالد    

تحشّدت القوى المناهضة لـسوريا، منـذ اغتيـال         

 ١٤ فـي     رفيق الحريـري   سبقالوزراء األ رئيس  

، وتـسببت فـي انـسحاب    ٢٠٠٥) فبراير( شباط

مـن   )ابريل( القوات السورية من البالد في نيسان

ولكن كان هنـاك مـن جهـة أخـرى          . تلك السنة 

 مثبطات، مثل قرار حاكم أوزبكستان االسـتبدادي      

   بقطع عالقات بلده العسكرية معإسالم  كريموف

 
1 National Security Council, The 
National Security Strategy of the United 
States of America, March 2006, 
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/200
6/nss2006.pdf., p. 3. 
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الواليــات المتحــدة عنــدما احــتج المــسؤولون 

األميركيون والغربيون عالنيةً علـى االنتهاكـات       

نسان، حارماً  البالغة التي يمارسها نظامه لحقوق اإل     

بذلك الواليات المتحدة من الوصول إلـى قاعـدة         

 ذات  Karshi-Khanabad خان آبـاد -كارشي

 كمـا كانـت     K2أو قاعدة     (األهمية االستراتيجية   

  ). تسمى

وفي سياق االهتمامـات االسـتراتيجية للواليـات        

المتحدة، آخذة باالعتبار الحـرب العالميـة ضـد         

 كـان   K2قاعدة  اإلرهاب بشكل خاص، فإن فقدان      

ضربة خطيرة وإن لم تكن ضربة قاتلـة، بـالنظر      

إلى التقدم الذي ُأحرِز في أفغانستان، رغم التحديات    

ولكن أقل ما قد يوضحه هذا هو . التي ذُكرت أعاله

التوترات القائمة بين جهود بناء الديمقراطية وبـين   

المتطلبات العسكرية الالزمة لمواصـلة الحـرب       

 وحين أوضحت إدارة بوش     .هابالعالمية ضد اإلر  

بشكل جلي جداً أنه عند بناء الديمقراطيـة تكـون          

التاريخيـة واالقتـصادية    (الظروف الخاصة للبلد    

مهمة جداً في تحديد تطـوره      ) والمجتمعية والثقافية 

الديمقراطي وتنميته المؤسساتية، فإنه في الوقـت       

 على  -نفسه يجب أن تتوفر عناصر أساسية معينة      

احترام حقوق اإلنسان، حكم القانون،     : السبيل المث 

 إذا كـان يـراد للتجربـة        -واالنتخابات الحـرة  

  . الديمقراطية أن تنجح

معهد تحليـل   مع اخذ هذه العوامل باالعتبار، عقد       

 اجتماعاً تمهيدياً في التاسع من      السياسة الخارجية 

لتقييم درجـة الـصلة بـين        ٢٠٠٦) فبراير(شباط

بة الصراع في الحـرب     الدروس المستفادة من حق   

ــشيوعية مــع الحــرب ضــد  ــاردة ضــد ال الب

اآليديولوجيات السلفية الراديكاليـة ومـع جهـود        

. تأسيس الديمقراطية في العالم اإلسالمي األوسـع      

       ص هذا االجتمـاع لـتفحص وبشكل خاص، خُص

المشهد الديمقراطي في الرقعة الجغرافية الممتـدة       

قوقاز، وآسيا  من شمال أفريقيا، الشرق األوسط، ال     

، مؤسسة ليندي وهاري برادلي   بمساعدة  . الوسطى

نُظِّم هذا االجتماع للمساهمة في البحوث المستمرة       

التـي  ) IFPA( لمعهد تحليل السياسة الخارجيـة 

تركز على إعادة البناء بعد انتهاء الحرب وعمليات        

وفي الوقت  . بث االستقرار في العراق وأفغانستان    

هـذا االجتمـاع إلعطـاء      نفسه، كُرستْ جهـود     

المعلومات والنصح لجهود الحكومة األمريكية في      

نشر الديمقراطية ولصياغتها وفـي اسـتراتيجيات       

وعلى هذا، تُعد ورشة العمـل      . الدبلوماسية العامة 

لمعهد تحليـل الـسياسة     هذه بذرةً لمشروع أكبر     

 العامة للواليـات    ة يركِّز على الدبلوماسي   الخارجية

الحـرب  "لى بناء الديمقراطيـة فـي       المتحدة، وع 

في األسطر التالية سـنقدم     . ضد اإلرهاب " الطويلة

 للمناقـشات التـي دارت بـين        مركـزة خالصةً  

المشاركين الذين شملوا  خبراء حكوميين، و خبراء     

التقريـر  . وخبراء متخصصين آخـرين    نأكاديميي

ب حسب المواضيع األساسـية، وهـو يقـدم         مرتّ

ين وللعاملين في تطبيـق     توصيات خاصة للسياسي  

  .السياسات

أوجه التشابه : إستيعاب دروس الحرب الباردة

  وأوجه اإلختالف
في البداية، أشار المشاركون في ورشة العمل إلى        

أوجه التشابه واالختالف العديدة بين الحرب الباردة       

ففي كليهمـا   . وبين الحرب العالمية ضد اإلرهاب    

حـداهما محبـة    هناك مواجهة بين آيديولوجيتين، إ    

وكانت الـشيوعية   . للحرية، واألخرى مضادة لها   
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توفر األساس الفكري لسلوك السوفيت في الحرب       

الباردة؛ أما في  الحرب العالمية على اإلرهـاب،         

، خالفة جديدة  تريد تأسيس    السلفية الراديكالية فان  

تمتد من اسبانيا وشمال أفريقيا، مـروراً بتركيـا         

ير، وتمتد إلى آسيا، متحديـةً      والشرق األوسط الكب  

بصراحة المبادئ الديمقراطية الغربيـة وللفكـرة       

أنَّ العلمانية هي األساس المفضَّل للحكم في       القائلة  

 لذلك أيضاً، كانت الرهانات الجيوبوليتيكية. العالم
عالية في  ) السياسية الجغرافية، أو الجيوسياسية   (= 

 ضـد   كال الحربين، رغـم أن الحـرب العالميـة        

اإلرهاب اليوم تُشًن على طول أطراف أوربا، وفي        

داخل حدودها  كذلك، حيث المتطرفون اإلسالميون       

والمهاجرون الساخطون يكافحون من أجل تقويض      

السلطات المحلية والوطنية، وهذا ال يشبه التهديـد        

. الذي مثّله االتحاد السوفيتي السابق ألوربا الغربية      

ان التهديد األخطـر علـى      أثناء الحرب الباردة، ك   

القارة األوربية هو تركيز االتحاد السوفيتي علـى        

تهديدات .  فيها السالح النووي   االقوة العسكرية، بم  

اليوم تشمل تنامي أسلحة الدمار الشامل وحيازتهـا        

وبينما كـان الـردع     . من قبل الجماعات اإلرهابية   

فاعالً بالتأكيد ضد االتحاد السوفيتي، فـإن هنـاك         

ة كبيرة اليوم حـول كيفيـة ردع التهديـدات          حير

. اإلرهابية، هذا إذا كان من الممكن ردعها أصـالً        

بالنتيجة، كما في الحرب الباردة، هناك تسليم بأنـه         

لكي تتفوق الواليات المتحدة في الحرب العالميـة        

ضد اإلرهاب، فيجب أن تُحيل األمر جوهرياً إلـى       

صـياغة  " لجنة تنظر فيه، خصوصاً بالنظر ألهمية     

 لمن يريـد    "االحتماالت االستراتيجية والتأثير فيها   

من العالم اإلسالمي أن يعمل مع الغرب لتحـسين         

الحالة المعاشية للعالم اإلسالمي األوسع ولتـشجيع       

خلق أنظمة حكوميـة متـسامحة تجـاه التنـوع          

واالختالف، مراعية لحقـوق اإلنـسان، وتمهـد        

  .للتسامح الديني

ر على القلوب والعقول عنـصراً       ومثلما كان التأثي   

أساسياً في استراتيجية حرب الغرب الباردة، فإنها       

أيضاً عنصر  أساسي في الحرب العالميـة ضـد          

وبهذا اللحاظ، يكون كلُّ مـن الحـرب        . اإلرهاب

حـربين  "الباردة والحرب العالمية ضد اإلرهـاب       

، تتطلبان الصبر وااللتزامـات الطويلـة       "طويلتين

وفقاً لذلك، قامـت    . لواليات المتحدة األمد من قبل ا   

الواليات المتحدة، أثناء الحرب البـاردة، بإنـشاء        

استراتيجية تحالف ناجحة للتكامـل االقتـصادي،       

والوحدة السياسية التي تعتمد على قاعـدة تـشمل          

أو حكومـات   /حكومات عصرية موجودة أصالً و    

 ).حلف الناتو واليابان(ديمقراطية في أوربا وآسيا 
مل الواليات المتحدة اليـوم مـع مجتمعـات         تتعا

، غير ديمقراطية، متخلفة،    ) أوتوقراطية(=استبدادية

في الشرق األوسط وعلى طول العالم اإلسـالمي،        

حكامها يراهنون على عدم إجراء أي تغييـر، إالّ         

إذن فإن العمل على إيجـاد حـوافز        . النزر اليسير 

 وفي  للتغيير سوف يخلق عبئاً إضافياً على الغرب،      

بعض الدول تعمل صالتنا القريبة مـن األنظمـة         

االستبدادية الموجودة على تقـويض الدبلوماسـية       

العامة، ومبادرات بناء الديمقراطية فيمـا يـسمى        

  ."الشارع العربي"أحياناً بـ

 برغم ذلك، سوف تجد الواليات المتحدة أنه مـن         

الضروري أن تعمل متى ما أمكن لها أن تعمـل،          

 الحلفاء، بما فـيهم حلفاؤنـا إبـان         ومع كل أنواع  

الحرب الباردة، الذين ينتقد بعـضهم اآلن جهـود         

هؤالء الحلفاء  . الواليات المتحدة لنشر الديمقراطية   

هم في الوقت نفسه تقريباً نقاٌد لنجاح االستراتيجية        
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ومن الناحيـة   . األمريكية في الحرب ضد اإلرهاب    

أقل شـأناً   العسكرية، يعتبر حلفاء الواليات المتحدة      

في الجهود المبذولة في الحـرب العالميـة ضـد          

 قد تكون مفيدة جـداً      ماإلرهاب، رغم أن إمكانياته   

في المكان المالئم؛ مثالً في مجال جمع المعلومات        

كان دور الناتو، كمنظمـة،  فـي        . االستخباراتية

الحرب الباردة حاسماً، لكـن دوره فـي الحـرب          

اً بفعـل القيـود     العالمية ضد اإلرهاب كان محدود    

السياسية من قبل األعضاء األوربيين، التـي مـن         

ضمنها وضع شروط مضيقة جداً لمشاركة قواتهم       

لهذا السبب، بعـض الحلفـاء الجـدد،        . العسكرية

كالمملكـة  ، والحلفـاء القـدماء      بولنـدا خصوصاً  

ين ،  بزغوا كحلفاء مهمالمتحدة، استراليا، واليابان 

تحدة في الحرب العالميـة      الواليات الم  ةالستراتيجي

على الواليات المتحدة أن تكافح من      . ضد اإلرهاب 

، فالهنـد أجل العمل مع الديمقراطيات الموجودة،      

مثالً، قد تساعد في تحويل المجتمعـات المـسلمة،         

حتى عندما تضعف الجهود مع الحلفاء األكثر ثقالً،        

مثلما قد يحصل مع    (بسبب التغييرات في الحكومة     

  ).لمتحدةالمملكة ا

تعزيز الديمقراطية في الجمهوريات الشيوعية 

  دروس لليوم: إبان الحرب الباردة
بإجراء هذا االستكـشاف العـام ألوجـه التـشابه          

واالختالف بين عصر الحرب الباردة وبين عـالم        

اليوم، كُرست الجلسة االفتتاحية لورشة العمل هذه       

لتقييم جهود تعزيز الديمقراطية فـي المجتمعـات        

الشيوعية وذلك الستخالص العبـر لتنفيـدها فـي         

وكمـا أشـار أحـد      . القرن الحـادي والعـشرين    

المشاركين في ورشة العمل ، فعلى العكـس مـن          

الحرب الباردة، فإن الصراع الحالي ضد الـسلفية        

الراديكالية تشن على عدو يبـالغ فـي االختفـاء          

إنه ليس صراعاً فيه جبهة جغرافيـة       . واالحتجاب

ئية ملموسة مثـل تلـك التـي كانـت          مركزية مر 

موجودة أيام الحرب الباردة على شكل خط يمكـن         

رسمه بوضوح بين الديمقراطيات الغربية في أوربا       

من جهة وبين الدول التي ُأجبرت على الرضـوخ         

كان لهذا الموضوع   . تحت نير اإلمبريالية السوفيتية   

تطبيقات مهمة في جهود الحكومة للحفـاظ علـى         

عبي المحلي لقضية الحرب العالمية ضد      التأييد الش 

اإلرهاب والهتمامهـا بهـا، كمـا الحظنـا فـي           

المناظرات التي جـرت مـؤخراً فـي الواليـات          

عالوة على ذلك، يكون تقييم مدى النجاح       . المتحدة

في هذه الحرب أصعب من تقييمه أيـام الحـرب          

ففي حربنا اليوم ضد اإلرهاب نحتاج إلى       الباردة،  

  . كافية لقياس النجاحاعتماد مقاييس 

ومثلما كان يحصل أيام الحرب البـاردة، تواجـه         

الواليات المتحدة اليوم صراعاً طويل األمد ونتائجه       

فالحقيقة أننا لن نعرف إذا ما      . غير واضحة المعالم  

كنا سنربح هذه الحرب أم ال إالّ بعـد أن ننتهـي            

لقد استغرقت الحرب الباردة كحرب طويلـة       . منها

ين على أقل تقدير، وخالل ذلـك كـان         حوالي جيل 

تركيزنا بالدرجة األساس على أوربا، رغـم أننـا         

ـ         عواجهنا تحديات كبرى ونكسات مؤقتة في مواق

 ولكن مـا كـان يميـز جهودنـا لنـشر            .أخرى

الديمقراطية في الدول الشيوعية بأوربا الـشرقية،       

هو كوننا نحن واألوربيين الشرقيين، نمتلك نفـس        

ند للحضارة الغربيـة، ويـشترك      التراث الذي يست  

ففـي  . ، والقـيم  بالتاريخ نفسه، واألديان الـشائعة    

، كانت الثورات   بولندا، هنغاريا، وتشيكوسلوفاكيا  

الشعبية من الداخل تتحدى األنظمة االشتراكية التي       
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أي (نصبها االتحاد السوفيتي، بينما كانت طموحاتها     

المؤيدة للديمقراطية تلقـى الـدعم فـي        ) الثورات

الغرب من الحكومات ومن النـاس، الـذين كـان          

كانت . أكثرهم من الذين هاجروا أصالً من الشرق      

االستراتيجية األمريكية مهتمة بتشخيص تلك القوى      

المؤيدة للديمقراطية، وتقويتها، والعمل معها، بمـا       

فيها االتحـادات التجاريـة، والمنظمـات الغيـر         

 فقـد كانـت   . الحكومية الواقفة ضـد الـشيوعية     

مجموعات عديدة، وال سيما  الكنيسة الكاثوليكيـة،        

 union Solidarityواتحاد التضامن التجـاري  
trade         في بولندا، من القوى األساسـية لتحفيـز 

  وفـي    .التغيير في أنظمة أوربا الشرقية القمعيـة      

الوقت نفسه عملت الواليات المتحـدة مـع قـوى          

علمانية، محترفة، ديمقراطية بديلـة فـي أوربـا         

الغربية وأماكن أخرى إلبقاء الشيوعيين بعيدين عن       

الحكومات الغربية، ومهمشين فـي الـدول غيـر         

 .الشيوعية

وكما أشار بعض المشاركين في ورشة العمل، في  

الحرب ضد اإلرهاب، توجد مجموعات قليلة كهذه       

في أحيـان كثيـرة تقـدم       . في األقطار اإلسالمية  

لمين في مصر،   كاإلخوان المس (مجموعات متطرفة   

. البديل الوحيد للسلطة الفعلية   ) وحماس في فلسطين  

وصعودهم للسلطة يمكن أن يجعل الموقف أكثـر        

 وببساطة، ال يوجد في معظم بلدان الـشرق         .سوءا

األوسط اليوم مجموعات معارضة حيوية تـشجع       

تحدينا اليوم هو إيجاد أبطـال      . الديمقراطية الفاعلة 

نقويهم بالدعم المـالي و     محتملين للديمقراطية لكي    

الجنـود  "بالنصيحة التقنية،  وباألفكار، الجتـذاب       

  .لقضيتهم" المشاة

. في حينها، كما اآلن، كنا داخلين في حرب أفكـار     

فالحرب ضد اإلسالميين الراديكاليين تستوجب لكي      

ننتصر فيها استخدام القوة العسكرية، وبقية أنـواع        

ذلك حرب أفكار    ولكنها عالوة على     .قوانا القومية 

 اإلستراتيجية هي التأثير بـصيرورة فكـر        اأهدافه

المسلمين والمساعدة على تحريكه بحيـث يـدعم        

نشوء أنظمة اقتصادية ليبرالية عصرية ومؤسسات      

. ديمقراطية على طول العالم اإلسالمي العـريض      

الديمقراطية ترتكز على تقوية الحرية وتوسـيعها       

لـذين يريـدون أن     بدالً عن تأثيرات اإلرهابيين ا    

يفرضوا عقائدهم الخاصة الضيقة علـى مجتمـع        

 خـتط إبان الحرب الباردة كنا نستطيع أن ن      . بكامله

نحتاج اليوم للعمـل    . الديمقراطية كشعار للمستقبل  

علينـا أن نغـذي قـيم       . بطريقة مـشابهة لتلـك    

الديمقراطية وننمي مبادرات جديدة لدعم وتعـضيد       

العـالم اإلسـالمي    القوى والقيادات المعتدلة فـي      

  .بالتزامن مع تقويض فتن الجهاديين الراديكاليين

كُرس اهتمام ورشة العمل إلى تشخيص الجوانـب        

ة التي انبثقت منها إستراتيجيات الحرب      ياإلستراتيج

 مع النزعة المناهـضة     االباردة، وتقييمها ومقارنته  

ألمريكا الموجودة اليـوم فـي الـشرق األوسـط          

ه بعض المـشاركين، إن هـدف        وكما نو  .األوسع

إعادة إقامـة الخالفـة     اإلسالميين الراديكاليين هو    

 التي كانت قد امتدت في يوم من األيـام          اإلسالمية

في معظم أوربا، أفريقيا، الشرق األوسط، وتوسعت     

في آسيا كذلك ناشرة ممارسات القرون الوسـطى        

التي تستبعد بإصرار قطاعات كبيرة من المجتمـع        

هـذه  . خصوصاً النـساء  لحياة العامة،   من دائرة ا  

الجماعات هي عدوة أمريكا في القـرن الحـادي         
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والعشرين، تماماً مثلما كانت األنظمـة الـشيوعية        

  .  خصماً لها إبان الحرب الباردة

  إقامة التحالفات من أجل دعم الديمقراطية
يجب أن يكون هدفنا هو عـزل هـؤالء األعـداء           

ه تحالفات للـدعم    ودحرهم في الوقت الذي نبني في     

وبالرغم من أن األهداف النهائية     . أينما أمكننا ذلك  

 االقتـصاد   لبرلةلجهود بناء الديمقراطية تتمثل في      

economic liberalization  ــشاركة   وم

الجماهير، إال أن النموذج األميركي للديمقراطية قد       

ولكن .  مباشرة للعالم اإلسالمي    للنقل قابالًال يكون   

قله هو خليط من مؤسسات مركزيـة       الذي يمكن ن  

وأخرى غير مركزيـة تعتمـد علـى التركيـب          

فألكثر من قرنين من الـزمن، قامـت        . الفيدرالي

الواليات المتحدة بدعم وتشذيب المؤسسات التـي       

تحمي الحقوق المحلية وحقوق الدولة، وضمنت أن       

تقـوم بوظائفهـا    ) الفيدرالية(= الحكومة االتحادية   

قة كهذه هي ذات صلة وثيقـة       إن عال . الضرورية

العراق بالمجتمعات الساعية لتسوية حكم ذاتي مثل       

، مـع   الكردي، العراق الشيعي، والعراق الـسني     

  .تأسيس حكومة مركزية قوية

 ومثلما كان الحال في أوربـا الـشرقية، فعلـى          

الواليات المتحدة أن تراعي ظروف كل دولـة أو         

 والية، وأن تكـون مرنـة بمـا يكفـي للـسماح           

بالتعــديالت علــى المــشروع طبقــاً الخــتالف 

ثوب واحد ال يمكن أن يالئم      . المجتمعات والثقافات 

ولكن في نفس الوقت هناك بعض      . مقاس كل واحد  

المقاييس المشتركة التي يمكن االعتماد عليها فـي        

هـذه  . تقييم مدى وجود الديمقراطية في مكان مـا       

ة حكم  المقاييس تشمل حرية التعبير واإلعالم، سياد     

القانون، القضاء المستقل، القدرة على إنشاء كيانات       

القطاع الخاص، حرية النقابـات، حمايـة حقـوق         

اإلنسان، حماية األقليات، القدرة علـى ممارسـة        

  .الناس ألديانهم، وانتخابات حرة وعادلة

المشاركون في ورشة العمـل أشـاروا إلـى أن          

أساس االهتمام بهذه الحقوق األساسية ودعمها شكال 

نشوء الحركات المؤيدة للديمقراطيـة فـي أوربـا         

فمنذ الثورة الهنغارية   . الشرقية إبان الحرب الباردة   

 إلى حركة التضامن فـي بولنـدا فـي          ١٩٥٦في  

وإلـى تأسـيس    الثمانينات من القـرن العـشرين  

مدت كيانات   Charter 77 ٧٧مجموعة عقد الـ

عية غير حكومية منظَّمة ُأسست في الدول الـشيو       

أيديها إلى المجموعات الغربية للـدعم الـسياسي،        

 واحدة  عملية هلسنكي وكانت  . واألخالقي، والمالي 

من أنجح الجهود لتعزيز الديمقراطية، وقـد جـزم     

أحد المشاركين في ورشة العمل بإسهامها الحاسـم        

 ١٩٨٩في اندالع الثورات في أوربا الشرقية فـي         

  .١٩٩١وانهيار االتحاد السوفيتي في 

كانت عملية هلسنكي ثمرة مؤتمر األمن والتعـاون        

. ١٩٧٥في أوربا الذي انعقد في تلك المدينة فـي          

أسفر هذا االجتماع عن االتفاقيـة التـي وفـرت،          

عالوة على  أشياء أخرى، أسـس دعـم حقـوق           

وألن . اإلنسان والحرية الدينية في الدول الشيوعية     

 فـي   االتحاد السوفيتي وكذلك الحكومات الشيوعية    

أوربا الشرقية وقَّعوا في حينها على قانون هلسنكي        

النهائي، أصبحت المجموعات المنـشقَّة المؤيـدة       

للديمقراطية قادرة على اسـتخدام هـذا القـانون         

إلضفاء الشرعية على قضيتهم وبالتـالي إلحـراز      

في ورشـة   ( ورغم أن المشاركين   .تقدم فاعل فيها  

فـي  يدركون أن الظروف التي أسـهمت       ) العمل

النجاح النهائي في تفكيك األنظمة االستبدادية فـي        
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شرق أوربا قـد ال تكـون متـوفرة فـي العـالم             

إالّ أنهم متفقون على أن عملية هلسنكي،       اإلسالمي،  

بتأكيدها على الشفافية، وحقوق اإلنسان، والحريـة       

الدينية، يمكن أن تكرر، أو ربما يجب أن تكـرر،          

نشر الديمقراطية في   بطريقة أو بأخرى في محاولة      

عالوة على ذلك، ال غنى     . العالم اإلسالمي األوسع  

لديمقراطية لشعوب  اعن الدعم الغربي للطموحات     

أوربا الشرقية والوسطى المـضطهدة ولمنظمـات       

ــودهم    ــاح جه ــة إلنج ــة معين ــر حكومي غي

اآلن، كما هـو   .grassroots effortsالمؤسسة

الحال فيما بعد، من المهم أن نشخص ، ونمكِّـن،          

وندعم، وننمي المجاميع التائقة للديمقراطيـة فـي        

العالم اإلسالمي، مهما كان عـددهم قلـيالً اآلن،          

ولو كانت الجهود المبذولـة     . ومهما كانوا ضعفاء  

من قبل الحكومات الغربية بهذا الخصوص أكثـر        

ـ     توافقاً وانسجاماً، فإنها    ى ستجني فوائد عظيمة عل

المدى البعيد، حتى وإن كان مشهد النجاح ال يبـدو     

  .مؤكَّداً في الوقت الحاضر

 Soft Power" القوة الناعمة"دور 

  ةواإلتصاالت اإلستراتيجي

تفق المشاركون عموماً على أن الذي أثّـر علـى          ا

المجموعات المناهضة للشيوعية وشـكّلها وشـجع     

ظام الحكم كـان تـضافر      جهودها لتسبيب تغيير ن   

التلـويح  " ألمريكا مع أسلوبها في        "لناعمةالقوة ا "

. boots on the ground  "بالقوة وإحضارها

ومشابهاً لهذا، يجب أن تُشَن الحرب على اإلرهاب        

بضم القوة العسكرية  التي تساعدنا فـي مباغتـة          

اإلرهابيين، وقطع خطـوط تمـوينهم، ودحـرهم،       

قـت الـذي نـشجع فيـه        وإحباطهم، في نفس الو   

الديمقراطية الفاعلة حول العالم، لكن بشكل خاص       

 ةتكون األولوية للدول التي تحمل أهمية إستراتيجي      

  . كبرى للواليات المتحدة في حربها على اإلرهاب

وكما أشار عدة مـشاركين، فقـد لعبـت وسـائل           

 دوراً مهماً في الحرب  ضد       ةاالتصال اإلستراتيجي 

د لالرتقاء بالديمقراطية فـي     الشيوعية وفي الجهو  

والالفت في وسائل االتصال تلـك      .  أوربا الشرقية 

هو المبادرات األمريكية للتنـاول المتجـسدة فـي         

 Radio "راديـو الحريـة  "و " صـوت أمريكـا  "
Liberty       ـهباإلضافة إلى الدعم الحكومي الموج ،

إلى منظمات غير حكومية مختارة، مثـل اتحـاد         

ات المعلمين، والمنظمـات    العمل األمريكي، ونقاب  

. والمؤسسات الخيرية التابعة للكنيسة الكاثوليكيـة     

هذه الجهـود تممـت االسـتراتيجيات األخـرى         

ــي ــة ةكالدبلوماس  public diplomacy العام

واستراتيجيات بناء الديمقراطيـة إبـان الحـرب        

الباردة، وقد استمدت قوتها من جاذبية المثاليـات        

قيم األمريكية، وقد اصـطُلح     األمريكية، والثقافة وال  

ـ    لقد أثبتت هذه   . "القوة الناعمة "على هذه الجهود ب

 ةالجهود كونها مهمة في تكوين رؤى إسـتراتيجي       

). audiencesالمتلقين  (لدى الجماهير المستهدفة    

وكما قال أحد المشاركين، فكل شي أمريكي، مـن         

الثقافة الشعبية إلى البنى القيمية، ساهم فـي إلهـام         

ركات التائقة للديمقراطية في أوربـا الـشرقية        الح

  . ودفعها

 publicاإلستفادة من الدبلوماسية العامة 
diplomacy  

هناك اليوم نزعة مناهضة ألمريكا واسعة االنتشار       

أو ربمـا   (إن ما يفهم    . في  معظم العالم اإلسالمي    

على أنه قيم وثقافة أمـريكيتين يعـد        ) يساء فَهمه 

قبل العديد من أولئـك الـذين تأمـل         مرفوضاً من   
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إن . الحكومة األمريكية إقناعهم ومـنحهم الـسلطة      

جهود اإلدارة األمريكية الساعية للحفاظ على مـا        

وفـي  . حققته هي جهود مشتتة وغير فاعلة جـداً       

الحقيقة، أبدى بعض المشاركين بورشـة العمـل        

أسفهم الشديد علـى العجـز الواضـح لـإلدارة          

قيق دبلوماسية عامة فاعلة سـواء      األمريكية في تح  

 ومرة أخرى اختلفت    .في داخل أمريكا أو خارجها    

هذه المشكلة الحالية مع فترة الحرب الباردة، وقـد         

لقـد  . ذُكرت عدة أمثلة على نجاحات ديمقراطيـة      

تأصلت الديمقراطية في اليابان عند نهاية الحـرب        

إفرازات الحـرب   ) أو بسبب (العالمية الثانية رغم    

أصبحت دول إسالمية مثل تركيـا      . عالمية الثانية ال

وتُعد الهند . ولبنان وكذلك اندونيسيا دوالً ديمقراطية  

التي هي أكثر الديمقراطيات كثافة سكانية، وطنـاً        

 إن وجود   .لثاني أكبر نسبة سكان مسلمين في العالم      

حركة انشقاقية كبيرة في إيـران، يعكـس عـدم          

 الـشباب   حية، وجيـل   من نا  يالتجانس بين المالل  

والطبقة الوسطى في إيران من ناحية أخرى، وهذا        

قد يعني بعبارة أخرى أن الديمقراطية ممكنة فـي         

ومع ذلـك، هنـاك قـوى فاعلـة          .الدول المسلمة 

مناهضة للديمقراطية تعززها العقيـدة الراديكاليـة       

المناهضة للغرب في المدارس الدينية المنتشرة في       

م اإلسالمي والتـي تـستمد      أجزاء عديدة من العال   

وجودها وتمويلها بصورة خاصـة مـن العربيـة         

ويضاف إلى هذه المشكلة األزمات التي      . السعودية

تلوح في األفق من تكاثر األسلحة النووية وأسلحة        

إن إمكانية امتالك إيران للـسالح      . الدمار الشامل 

النووي يزيدها طمعاً بتحطيم قوى بناء الديمقراطية       

لذلك هنـاك   . من التدخالت الخارجية  دون الخوف   

ترابط بين تزايد أسلحة الدمار الشامل وبين اتساع        

القوى المناهضة للديمقراطية وينبغي الكشف عـن       

  .هذا الترابط

لقد نظر المشاركون في ورشة العمل بعين االعتبار  

إلى التحديات التي تواجه الجهود الغربيـة التـي         

فيها بين ثقافة   تسعى لشن حرب األفكار واالنتصار      

الديمقراطية وقيمها من جهة وبين الثقافـة والقـيم         

التي يعتنقها اإلسالميون الراديكاليون مـن جهـة        

إن علينا إذن أن ندمج كل القـدرات ذات         . أخرى

 "للحرب الطويلـة  " الصلة في إستراتيجية عظمى     

من أجل التـأثير بـالرأي العـام ورأي النخبـة           

. اهضة للديمقراطية وتشكيلهما ضد تلك القوى المن    

وكما أوضح أحد المشاركين، عندما احتل اإلتحـاد        

، وحين كان الناتو    ١٩٧٩ عام   نالسوفيتي أفغانستا 

يفكر في نشر قوى نووية وسيطة في أوربـا فـي           

الثمانينات، كان لكّل عناصر قوة الواليات المتحدة       

إسهام في ذلك، بما فيها جهود العالقـات العامـة          

  لت لـدعم األهـداف األمريكيـة       المركَّزة التي بذ

وكما الحظنا سابقاً، يـشكل     .  الواسعة ةاإلستراتيجي

 نقـائص  العامة واحداً من أفـدح      ةعجز الدبلوماسي 

ومن أجل تصحيح هذا ينبغي     . سياسة أمريكا اليوم  

أن نحدد حاجاتنا الحالية على ضوء االستراتيجيات       

ـ . الناجحة التي تبنيناها أيام الحرب الباردة      ا خبرتن

السابقة تعلمنا أن المبادرة المتناسـقة، الحكوميـة        

وغير الحكومية، التي تركـز علـى دوٍل محـددة          

وتعتمد على برامج مفصلة على مقاسـها سـوف         

تذهب بعيداً جداً في العالم اإلسالمي من أجل تغيير         

. االدراكات، بل وصياغتها، حول الواليات المتحدة     

 على سـبيل    وفي هذا السياق أكّد أحد المشاركين،     

لقد . المثال، أهمية شرح معنى الحكم بسلطة القانون

جزم إن هذا يجب أن يـصبح عنـصراً أساسـياً           
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لإلستراتيجية اإلعالمية للواليـات المتحـدة فـي        

العراق، في الوقت الذي لم تبذل اإلدارة األمريكية        

أي جهد حقيقي لنشر قضايا حكم القانون بأسـلوب         

ــؤازر  ــي وم ــشعب العراق ــافع لل ــداف ن  لأله

  .اإلستراتيجية العريضة للواليات المتحدة

جعل األولوية للتعامل مع المتلقين المختلفين 

  وإستهدافهم 

كانت هذه المناقشة حافزاً الهتمامٍ أوسع بـالمتلقين        

الذين ينبغي أن تستهدفهم جهود الدبلوماسية العامة       

لقد ذُكـر أن التحـديات التـي        . للواليات المتحدة 

 على هذا الصعيد خـالل الحـرب        واجهت أمريكا 

الباردة كانت أسهل بكثير بسبب وجود المنظمـات        

 grassroots organizationsالتأسيــسية 

في تلك الدول التي وجهت لها الرسائل وتـسلمتها         

ناس مثقفـون   أعالوة على ذلك، كان هناك      . بنجاح

في أوربا الشرقية، العديد منهم يتكلم اإلنكليزيـة،        

سية، أو الروسية، وهم يتصلون مع      األلمانية، الفرن 

وقد لعبـت   . بعضهم داخل بلدانهم أو عبر الحدود     

الكنيسة الكاثوليكية والبابا يوحنا بولص الثاني دوراً       

مهماً في مساعدة التيار المناهض للشيوعية والمؤيد       

 وقد الحظ أحد المشاركين أنه      .للديمقراطية وتقويته 

وع التعلـيم   على النقيض من حالة ندرة األمية وشي      

 بالمئـة   ٧٥في أوربا ففي أفغانستان مثالً أكثر من        

 .من السكان أميون أو مفتقدون للتعلـيم األساسـي        

لذلك تكون جهود التأثير على القلوب والعقول فـي       

الغالب محبطةً تماماً ألن الرسائل بعيدة جداً عـن         

  .فهم المتلقين المحليين

لعامـة  رأى أحد المشاركين أن جهود الدبلوماسية ا      

الغربية في العالم اإلسالمي العـريض يجـب أن         

تستهدف الشباب، الذين يشكلون جزءاً كبيراً ونامياً       

ويعتبر الشباب في المجتمعات المسلمة     . من السكان 

إنهم الشريحة الـسكانية    . العنصر األكثر راديكالية  

ذات االستعداد األكبـر لتحريـرهم مـن أوهـام          

ظم جهود الواليات   ورغم هذا، أغفلت مع   . مستقبلهم

المتحدة التوجه إلى أولئك المتلقين، ونحن بالتأكيـد        

لم نحدد حتى اآلن كيف نستخدم اإلنترنيت وتقنيات        

عصر المعلومات األخرى بأقصى درجات الفاعلية      

           من أجل تمكين أنفسنا أو تمكين حلفائنا مـن شـن

وعلى النقيض من ذلك، يبـذل      . "الحرب الطويلة "

اليون جهوداً عظمـى الجتـذاب      السلفيون الراديك 

وفي هذا السياق، بين أحد المـشاركين أن        . الشباب

 بالمئة من العالم اإلسالمي هو مناهض       ٨٠حوالي  

ألمريكا، وأكثر من ثلثي أولئك الذين يعبرون عـن   

آرائهــم المناهــضة ألمريكــا يرفــضون أيــضاً 

فإذا كان هذا األمر صحيحاً،     . "آيديولوجية الحرية "

 التي نـستطيع  اآللياتص نوع   أن نشخّ  وجب علينا 

أن نستخدمها لمساعدة الثلث الباقي من المـسلمين        

الذين قد يكونون متوجسين من الواليات المتحـدة        

ولكنهم يتوقون إلى حريات أكبر وإلى منافذ لتعليم        

  .   الشعب

 دور التجارة والتكنولوجيا

كان هناك قبول واسع لضرورة تقوية العمل مـع         

المحلية، مهما كانـت فـرص ذلـك        المجموعات  

وهذا يـشمل تطـوير التجـارة ونقـل         . محدودة

التكنولوجيا إلعطاء هذه المجموعات وسائل تطوير      

قـد كانـت اسـتراتيجيات      ل. حياتها ومجتمعاتها 

التكنولوجيا عامالً أساسياً في تحقيق النـصر فـي         

وفي الحقيقة، كمـا يـرى أحـد        . الحرب الباردة 

تكنولوجيا قد تكونان أكثـر     المشاركين، التجارة وال  

 الواليات المتحدة في    ةاآلليات فاعلية في إستراتيجي   
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 بـشكل   غورباتـشوف وقد ذكـر    . الحرب الباردة 

صريح في تعليـق لـه فـي المكتـب الـسياسي            

Politburo     ١٩٨٥) أكتـوبر ( في تشرين األول 

الضغوط التي جابهت االتحاد الـسوفيتي الـسابق        

يـات المتحـدة    بسبب التفـوق التكنولـوجي للوال     

  : والتجارة المتنامية وإستراتيجية التحالف قائالً

إن هدفنا هو منع الحلقة القادمـة مـن سـباق           

إذا لم نحقق هذا الهدف، سيكبر التهديد       . التسلح

سوف نُستَدرج إلى حلقة أخرى من      . الموجه إلينا 

سباق التسلح وهذا فـوق إمكانياتنـا، وسـوف         

. ود إمكانياتنـا  نخسر، ألننا محددون أصالً بحـد     

وفوق ذلك، نحن نتوقع أن تنضم اليابان وألمانيا        

إذا بـدأت   ...الغربية قريباً جداً إلـى األمريكـان      

الحلقة الجديدة، فإن الضغط على اقتصادنا سوف       

  .    )٢(يكون فظيعاً

تقدم التجارة والتكنولوجيا إمكانات يمكن استخدامها      

ية المؤثرة ،   ولكن البن .  الراديكاليين ضد الجهاديين 

كما حذر أحد المشاركين، مختلفة تماماً عن تلـك         

فبالنـسبة  . التي كانت موجودة أيام الحرب الباردة     

لشعوب أوربا الشرقية المقيـدة يـشكل التحـول         

التجاري والتكنولوجي أدوات لتحقيـق الليبراليـة       

االقتصادية واقتصاد السوق وهما ضروريان لبناء      

ومن أجل  . الحفاظ عليها الديمقراطيات المزدهرة و  

الحصول على العضوية في الناتو أو في اإلتحـاد         

األوربي هناك معايير الزمة أحـدها هـو بنـاء          

عدة مشاركين أشاروا إلى    ). قرطةمالد(الديمقراطية  

أن دول ما بعد الشيوعية الطامحة لاللتحاق بركب        

تلك المؤسسات الغربية كان يتحتم عليها أن تحقـق        

أي أن أبواب العضوية في     : طلباتأوالً بعض المت  

الناتو واالتحاد األوربي ستكون موصدةً إذا لم تكن        

لقد نـصت وثـائق النـاتو       . قرطة حقيقية مهناك د 

واالتحاد األوربي على هذه الشروط بحيـث أنهـا         

أصبحت قاعدة أساسية للبـدء بمحادثـات طلـب         

مؤثرات كهذه قد تكون اليوم موجودة في   . العضوية

ب شرق أوربا أو أجزاء أخرى من       حالة دول جنو  

أوربا رغم أن قضية سرعة ومـدى قبـول هـذه           

  .المؤسسات لعضو جديد هي مسألة فيها نظر

  المؤسسات الدولية والديمقراطية

بالنسبة لدول ما بعد الشيوعية فـي أوربـا، كـان           

االلتحاق بالناتو كضمان ضـد مـساعي روسـيا         

 في محاولتها إحيـاء روسـيا الكبيـرة       (التوسعية  

أو الحصول على عضوية االتحاد األوربي      ) السابقة

لتحسين األوضاع االقتصادية، كالهما كانا عاملين      

قرطة، رغم ما واجهته من     ممؤثرين في إحداث الد   

مضايقات مؤقتة عند تحول بعض الدول من الطور        

الشيوعي إلى اقتصاد الـسوق ومـن المجتمعـات         

 دول  أما فـي معظـم    . الشمولية إلى الديمقراطيات  

الشرق األوسط الكبير فإن على اقتـصاد القطـاع         

الخاص القوي المعتمد علـى الطبقـة الوسـطى         

ففي إيران، مثالً، كانـت هنـاك       . المتسعة أن ينشأ  

للتخلص من المجموعات التي قـد       جهود منظمة   

من جهة  . تشكل تحدياً للسلطات اإلسالمية الحاكمة    

رة أن أخرى، بين نجاح حماس في االنتخابات األخي    

مجموعة متطرفة ما قد تصبح قويةً في انتخابـات         

  بدائل سيما في األماكن التي ال يوجد فيها ما، وال

  
 
2 Quoted in Stephen G. Brooks and 
William C. Wohlforth, “Power, 
Globalization, and the End of the Cold 
War: Reevaluating a Landmark Case for 
Ideas,” International Security (winter 
2000/0 ): 29. 
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والتي تكون فيها المجموعة الحاكمة، كمـا        معتدلة

كان هناك نقـاش    . في حالة فتح، فاشستية وفاسدة    

هل يجب أن تكـون هـي       : حول وقت االنتخابات  

الخطوة األولى على طريق الدمقرطـة، أم تكـون         

نتاجاً للعملية الديمقراطية التي توفر ميزات أخرى       

حرية التعبير واستقالل القضاء فضالً عن اتساع       ك

الطبقة الوسطى التي تعتمد على اقتـصاد القطـاع         

 لقد قدم المشاركون وجهات نظر مختلفـة        الخاص؟

بعضهم أكد أن االنتخابـات ال      . حول هذه القضية  

يمكن تأجيلها ألنها وسيلة أساسية إلضفاء الشرعية       

الحاكمين على السلطة الحاكمة ولتوثيق الصلة بين       

بينمـا رأى   . وبين الناس الذين يعملـون ألجلهـم      

آخــرون أن االنتخابــات المبكــرة فــي العمليــة 

الديمقراطيــة قــد تجلــب األطــراف المتطرفــة 

التي عليهـا   (الموجودة، كما نرى في حالة حماس       

أن تتبرأ وتتخلى عن دعمها لإلرهاب والتي سميت        

تحـاد  كمنظمة إرهابية من قبل األمم المتحـدة واال       

وإذا اعتبرنا التبكير في االنتخابات أمراً      ). األوربي

ضرورياً في العملية الديمقراطية، فيجب أن نستعد       

لألحزاب الراديكالية مثـل حمـاس أو األخـوان         

وتعتبـر  . المسلمين التي قد تمسك بزمام الـسلطة      

طريقة التعامل مع هذه االحتماالت تحـدياً ينبغـي         

ائها أن يهتموا به وهـم      على الواليات المتحدة وحلف   

وأشار عدد مـن    . قرطةميطورون استراتيجيات الد  

المشاركين إلى حقيقة أنه مهما كانت االنتخابـات        

مهمة وحاسمة في تعزيز الديمقراطية الفاعلة، غير       

االنتخابات يجب أن تدعم    . أنها غير كافية لوحدها   

  . بالقيم الديمقراطية ومؤسساتها وكذلك خياراتها

ك مناقشة أيضاً حول حاجة الحكومـات       وكانت هنا 

الفاشستية في الشرق األوسط الكبير إلى إصـالحٍ        

تعليمي للتخلص من المـدارس الدينيـة، ولفـتح         

أسواقها، ولتتعاون إقليمياً، ولتولي اهتماماً لمـشكلة       

لقد أجمع كل المـشاركين     . بطالة الشباب المنتشرة  

تـي  على ضرورة إنهاء برامج التعليم الراديكالي ال      

وبشكل ما يجـب    . تمولها عائدات النفط السعودي   

بدون خلق فرص   . علينا أن نشجع قيام طرق بديلة     

عمل، كما قال الكثيرون، لن تكون هناك فرصـة         

لتقليل ظهور مجاميع الجهاديين المحتملين، على أن       

ثمة مشاركين رأوا أيضاً أن العوامل االقتـصادية        

ت ليست هي المـسبب الوحيـد لبـزوغ التوجهـا         

إن اإلرهاب ليس نتيجة حتميةً للفقـر       . الراديكالية

لقد جرت محادثات طويلـة     . بحيث ال يمكن تفاديها   

حول كيفية توفير البدائل للمدارس الدينية وكيـف        

تُعزز المجاميع النسوية، وكيف تخلـق مـشاريع        

لقد أدى استثناء النساء من القوى العاملـة        . السوق

فادحـة فـي العمـل      ومن نظم التعليم إلى خسارة      

  . والموارد البشرية في مجتمعات الشرق األوسط

وعلى الرغم من وجـود عالقـة مباشـرة بـين           

قرطة وبين انخفاض اإلرهاب ، إن لـم يكـن          مالد

انعدامه، ال يشك أحٌد في حقيقة أن الخاليا اإلرهابية 

يمكن أن توجد حتى فـي المجتمعـات المتقدمـة          

الخـصبة  وفـي الحقيقـة إن األرض       . الصناعية

لتطويع معظم الشبكات اإلرهابيـة موجـودةٌ فـي         

في أوربا  ) المسلمين المهاجرين (= مسلمي الشتات   

الغربية وشمال أمريكا، كما هو واضح في حالـة         

 في اليابـان  Aum Shin Rikyoأوم شين ريكيو

خالل التسعينات، وأولئك المسؤولين عن تفجيرات      

ـ   . ٢٠٠٥) يوليو(نفق لندن في تموز    ت وفـي الوق

 فـي   "الجنـود المـشاة   "الذي ال يزال العديد من      

الحرب العالمية ضد اإلرهاب يأتون مـن الـشرق         
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األوسط ومن شمال أفريقيا، فإن تطويـع أوربيـي         

إن . الجيل الثاني أدخل عنصراً جديداً في التركيبة      

هذا يضع مطلباً جديداً لكي تسحب شرعية اإلرهاب 

  .المزعومة واستدراجه للشعوب الساخطة

  روط أساسية إلستراتيجية شاملةش

جانب كبير من مناقشات ورشة العمل كُرس لوضع     

قرطة مشروط أساسية إلستراتيجية شاملة لتعزيز الد  

كجزء من الجهد الكلي المبذول لدحر الراديكاليـة        

لقد أقر المشاركون على وجه العمـوم       . اإلسالمية

أن علــى الواليــات المتحــدة أن تــتقن اتّبــاع 

ية إجمالية تتضمن العناصـر األساسـية       إستراتيج

   :التالية

 تعقّب اإلرهابيين المعـروفين بحـزم ودحـرهم        •

وجمع المعلومات االستخبارية لتشخيص اإلرهابيين     

ومؤامراتهم، باستخدام التكنولوجيا   " غير المعروفين "

الحديثة لالستقصاء، كلما أمكن ذلك، كاالنترنيـت       

د ذلـك   ولكن يجب عن  . ونظم االتصاالت األخرى  

إيالء العناية الوافية للموازنة بين األمن والحقـوق        

 .المدنية

، كلمـا أمكـن     تعيين قاعدة محلية والعمل معها     •

ذلك، مع االنتباه إلى الفروق األساسية بين أوربـا         

الشرقية في الحرب الباردة وبين العالم اإلسـالمي        

 .اليوم

بإمكان الشرق األوسـط    تشجيع الفكرة القائلة أن      •

 ويصبح جزءاً   ج أكثر في االقتصاد العالمي    أن يندم 

منه، والعمل، كلما أمكن ذلك، على تأهيل المنطقة        

 .لالندماج بهذه البنية االقتصادية

لمراقبة ما يجري علـى     إيجاد طريقة أو آليات      •

 .األرض

 multilateralتشجيع الهياكل المتعددة الجوانب  •
frameworksكلما سنحت الفرصة . 

 ات الصغيرة القابلـة للقيـاس     التأكيد على الخطو   •

 .المبالغ فيهابدالً عن الخطط الغامضة 

 .التهيؤ للنكسات والهزائم ولفشل السياسات •

موافقة  أي أن -)القيادة من القمة(مركزية القيادة  •

 .البيت األبيض على هذه الجهود هي شيء مهم

  االستنتاجات والسياسة التي ُينصح بإتباعها

رهاب تضارباً بـين    لقد أفرزت الحرب على اإل      •

النظـرة  تـسعى   . القوى المتنافسة داخل اإلسـالم    

 إلى إعادة إيجاد دولة الخالفـة       السلفية الراديكالية 

الممتدة عبر شمال إفريقيا، وفي أوربا، من خـالل         

 نآسيا الوسطى وفي الشرق األوسـط وأفغانـستا       

 فهم يكـافحون    المسلمون المعتدلون أما  . وباكستان

 liberalizing خالل لبرلة من أجل العصرنة من 
البنى االقتصادية والسياسية البالية التي عفا عليهـا        

الزمان ومن خالل العمل مع شركائهم في العـالم         

الغربي لصنع الديمقراطيات العربية ولخلق ظروف      

إن الحرب على اإلرهاب    . آمنة لبلدانهم لكي تزدهر   

يمكن في النهاية أن تشن من قبل المسلمين أنفسهم         

 لذلك يجب أن تركز الدبلوماسـية       .نتصروا فيها وي

العامة للواليات المتحدة وجهود بناء الديمقراطيـة       

على تحديد األفراد والمجموعات المؤهلة لتحقيـق       

 .هذه األهداف وتقويتهم داخل العالم اإلسالمي

) والغـرب (إن عناصر قوة الواليات المتحـدة         •

مهمة جداً من أجل تحقيق النـصر فـي الحـرب           

طويلة على القلوب والعقول في الشرق األوسط       ال

وقد يكون من الضروري أحياناً أن تستخدم       . الكبير

القوة العسكرية لتحقيـق األهـداف اإلسـتراتيجية        
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ومع ذلك، في معظم األحيـان،      . للواليات المتحدة 

أن تصوغ رؤى النخبة والرأي  القوة اللينةتستطيع 

د المشاركين  أح. العام وتؤثر في الخيارات السياسية    

إنهـا مـسألة ترغيـب ال        "في ورشة العمل قال   

، هذا هو مـا تحتاجـه       )إغراء ال إجبار  (" ترهيب

صياغة التقارب الغربي للدول والمجموعات فـي       

وهذا يفسر الحاجـة إلـى      . الشرق األوسط الكبير  

) من الما فوق إلـى المـا دون       (إستراتيجية هرمية   

المتحـدة  شاملة موجهة كل عناصر قوة الواليـات   

وهذا يتضمن تشخيص الحاجة إلـى      لحل المشكلة،   

إستراتيجية دبلوماسية عامة رادعـة تهـدف إلـى         

تعطيل النزعة المناهضة ألمريكا وتقويـة القـوى        

المؤيدة للديمقراطية ومكافأة األصـدقاء والحلفـاء       

حينما يضعون أنفسهم على نفـس خـط المبـادئ          

 .الديمقراطية

بلوماسـية عامـة    ولكي تنجح أية إستراتيجية د     •

للواليات المتحدة تستهدف العالم اإلسالمي الكبير      

فإنها يجب أن تـشتغل علـى رسـائل واضـحة           

، وأن تفعل العمل المهم للمنظمات غيـر        وموجزة

كما كـان معمـوالً خـالل        (NGOs)الحكومية  

،  AFLالحرب الباردة مع اتحاد العمل األمريكي       

رزة ومع الكنيسة الكاثوليكيـة، ومجموعـات بـا       

واضٌح أن هناك فروقاً بين خبرات الحرب       . أخرى

الباردة في أوربا الـشرقية وبـين الـصراع مـع           

الجهاديين الراديكاليين، ولكن ثمة دروس مـستمدة       

 .من تلك الفترة المبكرة يمكن تطبيقها اليوم

هناك حاجة ملّحـة فـي كـلٍّ مـن العـراق              •

 لتفهيم المجموعـات المحليـة لمـاذا        نوأفغانستا

 .نحن بأن حكم القانون هو شيٌء مهم جـداً        نؤمن  

ولقد فشلت في الوقت الحاضر إذاعة البرامج إلـى         

العراق وأفغانستان وفيهما في مـضمونها فـشالً        

 المـستهدفين  ن ويعتبر الشباب أكثر المتلقـي   .ذريعاً

أهميةً في الشرق األوسط الكبير، ولم تُستخدم أكثر        

اإلنترنيـت،  إمكاناتنا التوصيلية كفاءة، بما فيهـا       

يجب علينـا   . بصورة فاعلة الجتذاب هذه الشريحة    

إذن أن نشخص الطريقة المثلى الستخدام اإلنترنيت       

“في العالم العربي، حيث إن التدوين الشخـصي       

blogging”)  أي إرسال المدونات“blogs” 

يبدو عشوائياً جداً وغيـر     ) كأداة للدبلوماسية العامة  

ةً إلنجاز حملة   علمي بحيث ال يصلح أن يكون قاعد      

 دون الرجوع إلى وسائل اإلعالم      "القلوب والعقول "

األخرى واستراتيجيات االتصال، على أن التدوين      

الشخصي، من جهة أخرى، يجب أن يعد وسـيلةً         

 .نافعةً لقياس البصيرة في عقول الشباب المسلمين

 ثمة قضية رئيسية هي من هـو بالخـصوص          •

مْن هو المتلقـي    . فيهالمتلقي الذي نريد أن نؤثر      

المستَهدف في الشرق األوسط الكبير؟ هـل يجـب      

 المتدينين المعتـدلين  علينا مثالً أن نحاول اجتذاب      

ونعمل معهم على إقامة حوارات تتناول الطوائـف        

 inter- denominational dialoguesالدينية 

 البابـا يوحنـا الثالـث     ، مثل تلك التي بادر بهـا        

  بـين    يوحنـا بـولص الثـاني     والعشرين والبابا   

الكاثوليك والبروتستانت ومع المجتمعات اليهودية؟     

ـ             ٧٧عالوة على ذلك، بينـت تجربـة عقـد الـ

Charter 77    في أوربا الشرقية الحاجـة إلـى

تطوير التبادالت اإلقليمية بحيث يمكن بناء تحالفات       

إن الفكرة القائلـة    ). أجندات(ووضع جداول أعمال  

رة ينبغي أن توضع في المكـان       بأن كل أجندة كبي   

المالئم هي فكرة مهمة تكتيكياً في تأسـيس بنـاء          

عند هـذا الحـد،     . الديمقراطية في الشرق األوسط   
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أن ورشـة العمـل     افترض بعض المشاركين في     

، ربمـا برعايـة مجموعـة       منتدى إقليمي تأسيس  

، أو كجزء من مبادرة الناتو الموسعة       G-8الثمانية  

حيـث  ، Partnership for Peace  للـسالم  

يستطيع مؤيدو الديمقراطية اإلقليميون أن يلتقوا في       

وفي غياب  . هذا المنتدى لمناقشة التحديات الشائعة    

الهيكليات المؤسساتية الخاصة الحقيقية في منطقـة       

الشرق األوسـط التـي تُحـرك وتـدعم عمليـة           

قرطة، يصبح من المهم وضع إستراتيجية تعتمد مالد

وتتضمن أفكاراً حول كيفية تجهيـز      على الحوافز   

 .الناس بالوسائل التي يحتاجونها لمساعدة أنفسهم

 في غياب المجتمع المدني المترابط، يصبح من        •

غير المحتمل أن تنتج االنتخابـات ديمقراطيـات        

وكما أوضحت األحداث الحالية فإن علينـا      . ناجحة

أن نحسن مفهومنا عن الديمقراطية ونؤكد على بناء   

ففي العراق، على سبيل المثال،     . سسات المدنية المؤ

كما الحظ أحد المشاركين، من المحتمل أن يكـون         

حيـث أن   ،  ثمن الديمقراطيـة هـو الالمركزيـة      

الوحيدين الذين يدعمون مركزية سلطة الدولة هـم        

من الواضح أن حكم صدام حسين قد أورث        . السنّة

لنا رفض الشيعة في الجنوب واألكراد في الشمال        

وهذا ألنهم يخـافون مـن       .لدعم أي نظام مركزي   

 إن تـشخيص    .تحوله إلى استبداد مثل حكم صدام     

حدود الديمقراطية وفرادة نماذجها هو عامل حاسم       

في تطوير إستراتيجية مالئمة تهدف إلى تـشجيع        

ثقافة المواطنة، تلك الثقافة التي تتيح حرية النشر،        

جع االتصاالت  وتوفر المعاملة الالئقة لألفراد، وتش    

، )ةاألثينيــ(بــين األديــان، والمجــاميع العرقيــة

إن نموذجاً واحداً للدمقرطة ال يمكن أن       . والمناطق

فعلى سبيل المثال التعامل مـع      . يالئم كل الظروف  

تركيا كنموذج مفـضل للديمقراطيـة اإلسـالمية        

العلمانية هو أمٌر يساء فهمه ومرفوض مـن قبـل          

 .ربيالمتلقين في العالم الع

 إن طريقة الواليات المتحدة فـي الدبلوماسـية         •

العامة منهارةٌ جوهرياً، وجزٌء من الـسبب ربمـا        

التعّصب الخفـّي   "يكمن فيما سّماه أحد المشاركين      

. في العالم العربي اإلسالمي   " للتوقعات المنخفضة 

لماذا يرسُل قسم الشؤون الداخلية      : وقد طُرِح سؤال  

State Departmentــسياسة   بانتق ــه لل ادات

لماذا ال ندع ضـحايا     األمريكية إلى العالم العربي؟     

 إن على   نظام صدام يتكلمون إلى المتلقين العرب؟     

الواليات المتحدة أن ترعـى المتكلمـين العـرب         

المحليين الذين لديهم انجازات كبـرى وقـصٌص        

 أي األشخاص الـذين لـديهم       -ناجحة خاصة بهم  

 تنجح في الـشرق     تطلّع ملهوف لرؤية الديمقراطية   

وهذه أيضاً مساحةٌ أخرى يجب أن تبـدأ        . األوسط

الواليات المتحدة العمل فيها بأقرب وقـت ممكـن         

وبصورة منظمـة، بواسـطة المنظمـات الغيـر         

الحكوميــة الــساندة لجهــود بنــاء الديمقراطيــة 

والمتعاطفة مع األهداف التـي تحـاول الواليـات         

 ".حربها الطويلة"المتحدة تحقيقها في 

في العديد من تجارب بناء الديمقراطية كانـت          •

المراجعة الثقافية والمؤسساتية أمراً مالئماً مـن       

ففي تركيا  . أجل الحفاظ على أهداف العملية سليمة     

وجِد أن المؤسسة العسكرية هي رأس الحربة فـي         

الحفاظ على تقاليد البلد األمنيـة، بينمـا المحـاكم          

. كيا الديمقراطي االتحادية كانت الحكم في تطور تر     

وخارج تركيا وجِد أن محاولـة النـاتو وتركيـا          

لالنضمام لالتحاد األوربي هي أموٌر ذات تأثيرات       

ولكن حـذّر أحـد     . إضافية على ديمقراطية تركيا   
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المشاركين من إضعاف تأثير المؤسسة العـسكرية       

التركية كشرط أساس لعضوية االتحاد األوربـي،       

ي حماية الديمقراطية في    آخذاً بنظر االعتبار لها ف    

في جنوب شرق آسيا أدى اإلهمال الـدائم        . تركيا

الندونيسيا وماليزيا للقوة العـسكرية إلـى جعـل         

المشاركة الـشعبية هـي الحكـم فـي عملياتهـا           

الدستورية، كما أن كالًّ منهما قد وضعتا مشاركتهما 

في االقتصاد العالمي فوق أي اعتبـار للمـشاعر         

-panلحركة اإلسالمية الكبـرى  المحلية في دعم ا  
Islamic movement .     عـالوة علـى ذلـك

تناقصت النزعة المناهضة ألمريكا في هذه المنطقة       

) ديسمبر( في كانون األول   تسوناميخصوصاً بعد   

 على ضـوء جهـود الواليـات المتحـدة          ٢٠٠٤

اإلنسانية اإلنقاذية المبذولة طوال النصف األول من       

علـى سـبيل المثـال      ففي اندونيسيا   . ٢٠٠٥عام  

تضاعف عدد الناس الذين يحسنون الظن بالواليات       

 ١٥المتحدة ثالثة أضعاف تقريباً، ليرتفع الرقم من        

إن الجهـود   .  بالمئـة  ٤٤ إلـى    ٢٠٠٣بالمئة عام   

األمريكية الحالية لإلعانة في الكوارث في جنـوب        

شرق آسيا وجنوبها بعد تسونامي وفي باكستان بعد        

 أسهمتْ في إضـعاف النزعـة       الهزة األرضية قد  

، وهـي بالتأكيـد     المناهضة ألمريكا بطرق مهمة   

 Marshall خطـة مارشـال  ليست بنفس معايير 
Plan       صتْ إلنعاش أوربا بعد الحـربالتي خُص  .

وطالما كانت النزعة المناهضة ألمريكا مـضعفة       

هتماماً شديداً في إصـالح     إقرطة، فإن ألمريكا    مللد

 هـذا مـا الحظـه عـدة         صورتها وراء البحار،  

 .مشاركين
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  )جدول األعمال(األجندة
 
  
  

    الترحيب ومالحظات االفتتاح٠٩١٥- ٠٩٠٠

  IFPA، نائبة الرئيس التنفيذية،ديفيس. جاكلين كي.    د

  تهيئة دروس من تجربة الحرب الباردة                           :   الجلسة األولى١١٠٠- ٠٩١٥

  المحدِّدات واإلمكانات: العالمية ضد اإلرهاب                   للحرب 

  ديفيس.د: مدير الجلسة

  فيما بعد واآلن: التجارة والتكنولوجيا كأداتين للقوة األميركية

  ناو. هنري آر.د

  أستاذ في العلوم السياسية والشؤون الدولية

  يليوت للشؤون الدوليةإمدرسة 

  جامعة جورج واشنطن

  
  أثر الجدار الفوالذي: افيةالقوة اللينة والتأثيرات الثق

  صاحب السعادة آندراس سيموني

  سفير فوق العادة ومبعوث سياسي

  جمهورية هنغاريا

  
  ضبط عتلة الدبلوماسية العامة، االتصاالت اإلستراتيجية، والتبادالت الدولية

  روي غوردون.د
  أستاذ، القسم الحكومي
  جامعة جورج تاون

  

   العامة والدبلوماسيةOSCEعملية هلسنكي، الـ

  غودباي . السفير جيمس إي

  زميل أقدم غير مقيم

  معهد بروكينغز

  

  ستراحةإ ١١١٥- ١١٠٠

  )بناء الديمقراطية(قرطة مالدبلوماسية العامة والد: الجلسة الثانية ١٣٠٠- ١١١٥
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   IFPAفالزغراف، رئيس الـ  . روبرت أل.د: مدير الجلسة

 )معهد تحليل السياسة الخارجية(

 
  ورات الديمقراطية في الشرق الوسط الكبيرإستراتيجية إدارة بوش للتأثير في التط

  يرل پالسيد ريتشارد 

  معهد المشروع األميركيزميل مقيم، 

  

  الواليات المتحدة والدبلوماسية العامة في العالمين العربي واإلسالمي

  روبرت ساتلوف. د

  المدير التنفيذي

  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى

  

  :يقاتها في بناء الديمقراطية للشرق األوسط الكبير وتطبةالدبلوماسية العامة األوربي

  تعاون مع الواليات المتحدة أم منافسة معها؟

  ديمتريس كيريدس. د

  أستاذ مشارك في قسنطنطين كارامليس للدراسات اليونانية ودراسات جنوب شرق أوربا

  مدرسة فليتشر، جامعة تفتس

  

    خطاب الغداء١٤٠٠- ١٣٠٠

  

  "دروس مستقاة وتحديات على الطريق: عراقبناء الديمقراطية في ال"

   السيد ديفيد غومبيرت

  نائب الرئيس الفخري

  مؤسسة راند
 

  نماذج ونزعات متنوعة: قرطة في العالم اإلسالمي العريضمالد:  الجلسة الثالثة١٦٠٠- ١٤٠٠

  فالزغراف. ديفيس و د. د: مديرا الجلسة بالمشاركة

  

  ة؟أهي فرص ضائع: أوزبكستان وآسيا الوسطى

  السيد ماثيو بريزا

  سكرتير الدولة المساعد 
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  للقوقاز، آسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا

  

الحزب الديمقراطي " هل يمكن أن يتحقق حزب إسالمي شبيه بـ: اإلسالم والديمقراطية

  ؟"المسيحي

  أنور إبراهيم. د

  أستاذ زائر، هيئة ماليزيا لإلسالم في جنوب شرق آسيا

  المسيحي–مركز التفاهم اإلسالمي 

  جامعة جورج تاون

  
  : AKPفهم الـ

  ديمقراطيون إسالميون أم تحدٍّ للعلمانية التركية؟

  سونر كاغابتي.د

  مدير، برنامج البحوث التركية

  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى

  

  إمكانيات الديمقراطية التركية

  السيد فريد غادري

  رئيس حزب اإلصالح السوري

  

م والمالحظات الختاميةجلسة الختا    ١٦٣٠- ١٦٠٠
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  قائمة المشاركين

  السيد جفري بيرمان

  مدير تنفيذي

  المركز القومي للمعلومات اإلستراتيجية 

  غودسن. روي أس.د

   قسم الحكومة أستاذ

  جامعة جورج تاون

  بريزا. السيد ماثيو جي

  سكرتير الدولة المساعد 

   واألوراسيةةمكتب الشؤون األوربي

  ات المتحدةقسم الدولة في الوالي

  غودباي. السفير جيمس إي

   زميل أقدم غير مقيم

  معهد بروكينغز

  سونر كاغابتي. د

  برنامج البحوث التركية مدير/زميل أقدم

  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى

  السيد ديفيد غومبيرت

   نائب الرئيس الفخري

 راند  ةمؤسس

  باتريك كالوسون. د

  المدير المساعد للبحوث

  طن لسياسة الشرق األدنىمعهد واشن

  روس غريغوريبالسيد 

  معهد الدبلوماسية العامةمدير

  أريل كوهين. د

  زميل بحث أقدم

  مؤسسة التراث

  أنور إبراهيم. د

  أستاذ زائر

  المسيحي–مركز التفاهم اإلسالمي

  جامعة جورج تاون

  كوهين. السيد تشارلز آي

  محلل أقدم، اآليديولوجية المضادة

  دة للحرب على اإلرهابالمديرية المساع

  الهيئة المشاركة

  قسم الدفاع في الواليات المتحدة

  السيد تيم كين

  )سياسي(مستشار 

  السفارة األسترالية

  ديفيس. جاكلين كي. د

  نائبة الرئيس التنفيذية

  معهد تحليل السياسة الخارجية

  ديمتريس كيريدس. د

مشارك في قسنطنطين كارامليس  أستاذ

  ة ودراسات جنوب شرق أورباللدراسات اليوناني

  مدرسة فليتشر، جامعة تفتس
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  ديفيس. اآلنسة باتريشيا أي

  قرطة وحقوق اإلنسانممديرة الد

  هيئة مجلس األمن القومي

  

  اآلنسة آداماديا كلوتسا

  السكرتيرة األولى، السياسية

  السفارة اليونانية

  ِهليل فرادكين. د

ل مدير، مركز اإلسالم، الديمقراطية، ومستقب

  العالم اإلسالمي 

  معهد هدسون

  ناو. هنري آر. د

  أستاذ في العلوم السياسية والشؤون الدولية

  جامعة جورج واشنطون

  

  السيد ريتشارد بيرل

  زميل مقيم

  معهد المشروع األميركي

  كريمي-آلموت ويالند. د

  مدير تنفيذي

  مؤسسة فريدريك إيبرت

   روبرت فالزغراف، جونيور. د

   السياسة الخارجيةمعهد تحليل رئيس

  

  االنسة آيرس بيليكا

ماجستير في آداب القانون وطالبة في 

  الدبلوماسية

  مدرسة فليتشر، جامعة تفتس

  

  بونتيسيلي) شارلي(اآلنسة شارلوت 

  منسقة قدمى لقضية المرأة الدولية

  قسم الدولة في الواليات المتحدة

  

  روبرت ساتلوف. د

  مدير تنفيذي

  الشرق األدنىمعهد واشنطن لسياسة 

  

  سلر. السيدة دايان جي

   األكاديمية الدولية والثقافيةجمديرة البرام

  مؤسسة ليند وهاري برادلي 
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  السفير آندراس سيموني

  سفير فوق العادة و ومبعوث سياسي

  جمهورية هنغاريا

  

  السيد ديفيد زابو

  مساعد باحث

  معهد تحليل السياسة الخارجية

  

  السيد روس ويري

  دائرة إعادة إعمار العراق يرمد

  وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية
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