
 التحدي الصهيوين                  )١٧٦(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                           ٤٠ من١                                          ٢٠٠٨ -    آذار  

 

  
  

   ١١/٩العامل املسلم بعد 

  مهد العامل املسلم: الشرق األوسط/ الفصل األول 

  ثاينالقسم ال

  ٢٠٠٤من إصدارات عام 

  أعّدت الدراسة لصاحل القوة اجلوية األمريكية

  يسمح هلذه الدراسة بالنشر العام
  

  مشروع القوة اجلوية/مؤسسة راند

   

  
  

  

 مركزالكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجية:  رمجةت
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
نظرة :  القسم المسمى  ة ترجم تمت من هذه السلسلة، و    العدد الثاني هذه الدراسة المهمة في     خالصة  تمت ترجمة   

 عامة حول العالم اإلسـالمي،      معلومات تحليلية إلحتوائه على   نظراَ    من هذه السلسلة،   )١٦٠(العدد   في   ،عامة

، يتناول فيه آثار عنوان خاص بالعراق، ويحتوي هذا القسم كذلك على طريقة فهم وإدراك الطرف اآلخرتعكس 

العقل ، الذي يعتبره البعض     معهد راند األمريكي  وتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية       . وتبعات الغزو األمريكي  

سـالح  ، التي تعتبر أهم فروع الجيش األمريكـي اآلن، نظـراَ ألهميـة              ةاإلستراتيجي للقوة الجوية األمريكي   

. ، وما تلعبه من دور إستثنائي في العمليـات العـسكرية          الطيران والصواريخ الموجهة عبر األقمار الصناعية     

، أكبر المعاهد البحثية األمريكية ممن حيث الميزانية وعـدد العـاملين          وكما هو معلوم يعتبر هذا المعهد من        

وكمـا هـو    . وإلقاء نظرة على اإلهتمامات البحثية الواسعة والمتنوعة لهذا المعهد تبين مدى ضخامته وأهميته            

أدواراَ مهمـة وأساسـية فـي تنفيـذ وتطبيـق الـسياسة             واضح يلعب البنتاغون والجيش األمريكي اآلن       

ـ           اإلمبراطورية األمريكية  ات فـي هـذه الدراسـات        عبر العالم، فمن الطبيعي أن ما يطرح من أفكار وسياس

ون إختصاصات مختلفـة،    واألبحاث الممولة جيداَ والتي يقوم بها مجموعة متكاملة من اإلخصائيين، الذين يغطّ           

أهميـة  وللتدليل على   .  أن ترى طريقها الى التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع          كما نرى في هذه الدراسة،      

 أن هنـاك  –ه الشكر الى كل من ساهم في مراجعة الدراسة  في قسم توجي- يالحظ كذلك،  هذه الدراسة  وجدية

خـراَ مـن    آ التي ساهمت في مراجعة هذه الدراسة، وكذلك عدداَ          عدداَ كبيراَ من مراكز األبحاث اإلستراتيجية     

معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، :  في أشهر وأرقى الجامعات األمريكية المعروفة مثل    المختصين العاملين 

م األمريكي، مركز العالقات الخارجية، معهد وودرو ولسن، معهد كـارنيجي للـسالم، مؤسـسة               معهد السال 

، تتوزع  خمسمائة صفحة  تتكون الدراسة من حوالي      .ستانلي، مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية، وغيرها     

ـ  وكنـا    ،)١٦٠ (، المترجم في العدد   نظرة عامة : على الفصول التالية، باإلضافة الى قسم      د واعـدنا القـراء    ق

 ، التي تشغل    حول منطقة الشرق األوسط   ، لما فيه من معلومات تحليلية عامة        الفصل األول ترجمة  المحترمين ب 

  وهللا نفي بهذا الوعد  في هذا العدد    ، وها نحن هنا ،      إهتمام صناع القرار في الواليات المتحدة في الفترة الراهنة        

  :الحمد
   العالم المسلممهد: الشرق األوسط/ الفصل األول 

  المغرب/ الفصل الثاني 

  تراجع السياسة اإلسالمية والتقارب مع الغرب: تركيا/ الفصل الثالث 

  أي مستقبل للدولة اإلسالمية؟: ايران/ الفصل الرابع 

  اإلسالم والسياسة في باكستان/ الفصل الخامس 

  اإلسالم في الهند/ الفصل السادس 

  إلهامات قريبة او إنبعاث عجيبآسيا المركزية، / الفصل السابع 

  التقليد المعتدل والتحدي الراديكالي: جنوب شرق آسيا/ الفصل الثامن 

  نيجيريا كنموذج: اإلسالم في غرب أفريقيا/ الفصل التاسع 

  مسلموا الشتات والشبكات/ الفصل العاشر 
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 للعـالم   ائلة في البيئة السياسية   تسببت بتغيرات ه   ٢٠٠١) سبتمبر( أيلول   ١١األحداث منذ   تعتقد الدراسة بأن    

غرب المسلم، ذلك العالم الذي يشمل نطاق األقطار التي يقطنها سكان مسلمون بنسبة هامة، وهو نطاق يمتد من 

 ووجدت ،رين في العالمشالمنت  ، ويشمل كذلك المجتمعات المسلمة ومسلمي الشتات أفريقيا إلى جنوب الفليبين

الثقافـة  والسياسة  و، ذلك العالم الذي يتشابك فيه الدين        كةً في شؤون العالم المسلم    منهمالواليات المتحدة نفسها    

  . الجيوبوليتيكية للقوى الرئيسية فيهلنزعاتبطرق معقَّدة وتتقاطع مع ا

، مـن   الديني في العالم المسلم   -يالقوى المحركة التي تُدير التَّغَيُّرات في المشهد السياس       تتناول هذه الدراسة     

 ما، باالعتماد على ذلك التحليل، إستراتيجية سوف تساعد         عناصر إلستراتيجية  ما، أو    تطوير إستراتيجية ل  جأ

 للواليات  معادية، وكذلك نشوء المواقف ال    التطرف الديني والسياسي  في تحسين الظروف التي تؤدي إلى نشوء        

لمناطق المختلفة من العالم المـسلم،       في ا  لوجيةيوتصنيف التوجهات اآليد  : من خالل منهج يقوم على    ،  المتحدة

االنقـسامات   يدحدت و ،رئيسيةإستداللية   أو مناطق    سبع قضايا ستناداً إلى الموقف الكلي ألتباع كّل توجه، في         إ

العوامل التي تؤدي إلـى      ةسادر، و ية والمناطقية والقومية  ق بين الخطوط الطائفية، والعر    لل ونقاط الخ  الرئيسية

 إستراتيجيات ومجموعات مـن الخيـارات الـسياسية والعـسكرية         ، ووضع   لدينيين والعنف ا  نشوء التطرف 

  .للواليات المتحدة لكي تواجه التحديات وتستثمر الفرص الناشئة من تَغَيُّر الظروف في العالم المسلم

وطاً  المعاصر؛ وخط  مقدمة للعالم المسلم  إنها تعطي   . الكتاب  لمحة عامة عن هذا     هذه تقدم  "النظرة العامة "إن  

فصول المـستقلة؛ وتجمـع األفكـار الرئيـسية ،          ل ل وخالصة للنقاط الرئيسية   للدراسة؛   للنظام التحليلي عامة  

  .والمعطيات والتوصيات معاً

إن منـع قيـام      : التي تواجه الواليات المتحدة اآلن، تشيرالدراسة الى       التهديدات والتحديات وبعد اإلشارة الى    

 ستئـصال القاعـدة   إعتبـار   إ، مع   دة هو هدف الحرب الجارية ضد اإلرهاب      لواليات المتح لتهديدات مباشرة   

 التعاون في مقارعة اإلرهـاب    لذلك ُيَعدُّ   .  ألمن الواليات المتحدة   المطلب األول وشبكات اإلرهاب المرتبطة بها     

 وراء مشكلة   نإ. عنصراً أساسياً في عالقات الواليات المتحدة مع البلدان المسلمة، ولكنّه ليس العنصر الوحيد            

 الواليات  لمصالح هذا العالم متقبالً     وإمكانية أن يظل   اإلرهاب قضية أخرى هي الشكل المستقبلي للعالم المسلم       

  .المتحدة وقيمها

يقدم الفصل األول، تقييماَ للعناصر األساسية لالسالم في الشرق األوسط ، وإن أهداف هذا الفصل هي كمـا                  و

  : يلي

   في المنطقة االسالملتنوع رسم صورة مفصلة  -١

وتبعات  لكونها تخص االسالم كدين واالسالم السياسي ولتقييم آثار لالتجاهات الظاهرة مؤخراَتقديم وصف  -٢

  هذه التياراتسبتمبر على / من أيلولحادثة الحادي عشر

  أعقـاب حـرب العـراق      أمام السياسة األمريكية، وخاصـة فـي         التحديات والفرص تعريف وتشخيص    -٣

 .٢٠٠٣سنة
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 في منطقة الشرق االوسط، يتطـرق       تطور ونمو االسالم السياسي ومصادر الراديكالية االسالمية      وقبل بحث   

وصفاَ بعد ذلك يقدم  . نبذة تاريخية للبيئة الدينية والعرقية والثقافية المتنوعة للشرق االوسطهذا الفصل، الى 

على ظهور المد االسـالمي الراديكـالي فـي         ويبين العوامل التي أثرت      في المنطقة،    للمشهد االسالمي العام  

تداعيات وتبعات حادثـة    وبعد ذلك يحلل هذه العوامل ومدى تأثيرها على المشهد االسالمي ، ومنها             . المنطقة

جمهورية مصر العربية والمملكة العربيـة      : في أربع مناطق رئيسية وهي      ) سبتمبر (الحادي عشر من أيلول   

الذي يشمل العراق وسوريا مع بعـض        ("الحزام البعثي "، الى جانب    لسطينيةالسعودية واالردن واالراضي الف   

ويتبع ذلك نظرة فاحصة عامة لـردود االفعـال العربيـة أزاء            ). االشارة الى لبنان الخاضعة للنفوذ السوري     

  . سبتمبر/ هجمات الحادي عشر من أيلول 

 وتأثيراتها على المد االسالمي     ٢٠٠٣عراق سنة   الكامنة لحرب ال   تقييم لالّثار وأخيراَ يتوصل من كل ذلك الى       

  .للسياسة االمريكية في الشرق األوسط، وما يعنيه ذلك بالنسبة

 أي من الضروري اإلطالع عليهـا،       (essential) تصنيف مركز الكاشف، تعتبر هذه الدراسة من نوع          بحس

و المـسلم،  أة في العالم اإلسالمي  فهمه وإدراكه للظواهر الموجودلمعرفة طريقة تفكير الطرف اآلخر وكيفية     

  .األمر الذي قد يوجد لغة تفاهم بين الطرفين

  : فهو موجود على الرابط التاليالنص األصليولمن يريد اإلطالع على 

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG246/ 
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  ٢٠..........................................ألوسط بعد عملية تحرير العراقاإلسالميين في الشرق ا
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الضفة الغربية وغزة والمملكة الهاشمية في 

   :األردن

الحكومة الفردية "المجتمع الفلسطيني و

  األردنية" المعتدلة

 فـي األردن والمجتمـع      ينيعود تأريخ اإلسـالمي   

اإلخـوان  الفلسطيني إلى وقـت تأسـيس فـروع         

إن .  في أربعينيـات القـرن العـشرين         المسلمين

ـَّل         مجتمع اإلخوان المسلمين في فلسطين قد تـشك

        ـُِتَحت فروع في القدس في منتصف القرن، وقد ف

 بعـد   نهر األردن في مدنٍ  أخرى على كال جانبي        

كومة الملكية الهاشمية في    أقامت الح . ذلك مباشرة ً  

اإلخـوان  األردن عالقةً  تبادليةً  نـشيطةً  مـع           

 ، وخصوصاً عند مقارنتها مـع بلـدانٍ       المسلمين

وبالرغم من أنه كانت هناك حاالت      . عربيٍة أخرى   

توترٍ  وإعتقاالتٍ  وقيام الحكومة بمراقبة نشاطات        

الحركة عن كثب، وإنحدار الساللة الحاكمـة مـن         

إلى ( وإمتالكها لسدانة مكة    ) ص( محمد   بيت النبي 

، ومحافظتها ، إالّ    ) وقت إحتالل السعودية للحجاز   

أن الحكومة الملكية واإلخـوان المـسلمين كانـا         

لقد إتحدت الحكومة األردنية مع      . حليفين طبيعيين 

اإلخوان المسلمين في أوقاٍت مختلفٍة ضد خـصوم        

ـ   األردن ، خصوصاً سوريا      ة حافظ األسد ومنظم

وجد قادة فرع  . التحرير الفلسطينية لياسر عرفات

اإلخوان المسلمين في سوريا مالذاً لهم في األردن        

بعد اإلجراءات الصارمة التي إتخذها األسـد فـي         

وأنزل اإلخـوان    . بداية ثمانينيات القرن العشرين   

ن في األردن مرشحين إلى ساحة التنـافس        والمسلم

لمانيـة ويمكـن    السياسي في كل اإلنتخابـات البر     

  " .معارضة موالية "  وصفهم بدقٍة تامٍة بأنهم

 في الضفة الغربية وغـزة      اإلخوان المسلمون كان  

يزدهرون أحياناً ويعانون في أخرى تبعاً لطبيعـة        

، ١٩٦٧قبل حرب عام    . السلطة في تلك المناطق     

قمعت سلطة ناصر اإلخوان المسلمين فـي غـزة         

ائهم المصريين ، بنفس الطريقة التي قمعت بها نظر     

بينما كانت السلطات األردنية في الضفة الغربيـة        

 ١٩٦٧كـان لحـرب عـام     . معتدلةً  معهم نسبياً     

 وغيـر   .تأثيراً كبيراً على األردن والفلـسطينيين       

تأسيس الحكم اإلسرائيلي في كـلٍ  مـن الـضفة           

الغربية وغزة القوى المحركة فيها ، إبتـداءاً مـن          

وحتى الـدعم    ( تجاه اإلخوان إنفتاحٍ  إسرائيليٍ      

، ) ضد منظمة التحريـر الفلـسطينية العلمانيـة         

متحولةً  إلى ُمقيدٍة بصورٍة كبيرة ، وأخيراً منتهيةً           

بحالٍة من العداء المسلح ضد الفروع العنفية مثـل         

إن اإلسالميين في المجتمع الفلـسطيني       . حماس

 ،  ليسوا مثل أولئك الذين في المنـاطق األخـرى        

" التيـار الرئيـسي   " تصعب عملية التمييز بـين      و

ألن المجاميع اإلسـالمية    لهم  " المتطرف" والتيار  

الرئيسية تستخدم العنف كوسيلٍة أساسيٍة لتحقيق      

ويوجد ، بالطبع ، إسالميين فلسطينيين      . أهدافها  

. مستقلين يرفضون إسـتخدام العنـف كوسـيلة         

هيمنـاً  عالوةً  على ذلك ، تلعب القوميـة دوراً م         

كموجٍه  للمواقف اإلسالمية الفلسطينية أكبر مـن        

   . دورها بين الحركات اإلسالمية األخرى

 تدفقاً لالجئين   ١٩٤٨سبب إنشاء دولة إسرائيل عام      

نحو األردن ، إستقر الكثير مـنهم فـي مخيمـاٍت           

، ١٩٥٠في عـام    . التزال موجودٍة إلى يومنا هذا      

ليهـا ، وبخـالف     ت األردن الضفة الغربية إ    ضم

األنظمة العربية األخرى التي إستقبلت الجئـين ،        

منحت الفلـسطينيين المواطنـةَ  األردنيـة        فإنها  

وقد أصبح الفلسطينيون بـارزون فـي        . الكاملـة 
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 ١٩٥٠وبين حرَبي   . عضاء فيها   أالحكومة ، بينهم    

ن ناشــطين و، كــان اإلخــوان المــسلم١٩٦٧و 

بضمنها ( بية  ومتسامحين في كلٍ  من الضفة الغر      

وإحتـل  . واألراضـي األردنيـة     ) القدس الشرقية 

اإلخوان المسلمون مواقـع لهـم فـي الحكومـة          

األردنية وحققوا نفوذاً لهم في عدٍد من الوزارات،        

  .من أهمها وزارتي العدل والتعليم 

لت في األردن وفي الـضفة الغربيـة وغـزة          تشكّ

ت مجاميع إسالميٍة مقاتلٍة كثيرٍة خـالل خمـسينيا       

. القرن العشرين لتتنافس مع اإلخوان المـسلمين         

 " الدين النبهـاني   تقيأسس المحامي الفلسطيني ،     

. ١٩٥٣في القدس عـام     " حزب التحرير اإلسالمي  

وهو تنظيم سياسي علني ، وكان الهـدف الُمعلَـن          

إنشاء خالفٍة موحدٍة لكل المسلمين لهذا الحزب هو   

ـُِبرت هذه  .  في العالم   المجموعـة بأنهـا     لقد إعت

جهادية وتؤمن بأن كل الدول ، وحتى تلك التـي          

ألنهـا  ،  يقطنها أغلبيةً  مسلمة ، هي دار للكفـر        

لقد قيـل    . التطبق الشريعة والمباديء اإلسالمية   

ـَّر فـي سـيد قطـب              بأن فكر النبهاني قـد أثـ

والمجموعات المتشددة فـي مـصر ، العـراق ،          

ن كثيرين بين   وتونس ، وكان للمجموعة مناصري    

حـزب  وحـاول   .المسلمين في آسـيا الوسـطى       

 اإلطاحة بالحكومة األردنية عام     التحرير اإلسالمي 

 وما بعدها بعدة سـنوات ، وإشـترك فـي           ١٩٦٨

إضطرابات مباني الحرم الجامعي وفي إضطرابات      

حـزب  لقـد كـان     . األسعار في المدن األردنيـة      

  ناشطاً بـصورٍة كبيـرٍة جـداً       التحرير اإلسالمي 

خارج منطقة الشرق األوسط ، وبـشكلٍ         ،  مؤخراً

المملكـة المتحـدة ، آسـيا       أكثر وضوحاً فـي     

بينما التـزال    . الوسطى، وفي جنوب شرق آسيا    

السيطرة على العمليات تكمن فـي مركـز قيـادة          

  .الشرق األوسط في لبنان ، على أية حال 

، ١٩٦٤ عام   منظمة التحرير الفلسطينية  إن تشكيل   

 أدت ، ولو    ١٩٦٧فعال تجاه حرب عام     وردود األ 

إضعاف الحركـات   بشكلٍ  أوليٍ  على األقل ، إلى         

إن برنـامج    . اإلسالمية في الضفة الغربية وغزة    

منظمة التحرير الفلـسطينية الـوطني والمقاومـة        

حصال على دعم شريحةً      النشطة للحكم اإلسرائيلي    

بالمقابـل ،    . واسعةً  من المجتمـع الفلـسطيني      

عف قرار قيادة اإلخـوان المـسلمين بتجنـب         أض

المواجهة مع السلطات اإلسرائيلية والتركيز على      

الدعوة والخدمات اإلجتماعية ، السلطة السياسية      

لكن الحركة اإلسالمية تعززت عنـدما       . للجماعة

إن . تالشت حظوظ منظمة التحريـر الفلـسطينية        

 -١٩٧٠طرد منظمة التحرير من األردن في عام        

 أضـعف الحركـة     ١٩٨٢ ومن لبنان عام     ١٩٧١

وفي أواسـط   . اإلسالمية في األراضي الفلسطينية     

سبعينيات القرن العشرين ، إتحدت الفروع في كٍل        

من غزة والضفة الغربية  واألردن لتشكيل مجتمع        

وبـدأت   .  وفلسطين ناإلخوان المسلمين في األرد   

عملية بناء مسجد اإلخوان والنـشاطات التجنيديـة        

طي ثمارها بحلول نهاية السبعينيات مـن ذلـك         تع

خصوصاً  عندما إزداد تأثيرهم بشكلٍ  مهم ،         ،القرن

   .في الجامعات الفلسطينية

لقد قام، نتيجةً  للخالف حـول المواجهـة مـع           

" إسرائيل ، شباباً من المقاتلين اإلخوان بتـشكيل         

 .١٩٨٠الفلسطينية عام   " حركة الجهاد اإلسالمي  

فتحي الـشقاقي وعبـدالعزيز     م ،   وكان قادتها وه  

 ، قد تأثرا باألفكار المتشددة أثناء دراسـتهم         عودة

الجامعية في مصر خالل أعوام السبعينيات ، وكانا        

أنهـا تمثـل    على   ١٩٦٧ينظران إلى هزيمة عام     
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إعالن الجهـاد    في   فشل التيار اإلسالمي الرئيسي   

وكـان   . والدخول في نزاعٍ  مسلَّحٍ  ضد إسرائيل       

 بنجاح الثورة اإلسالمية  سون قد تأثروا أيضاً     المؤس

، وأصبحت إيران داعماً رئيـسياً لهـم        ١٩٧٩عام  

 وبسبب ذلـك    –ِعبَر سوريا وحزب اهللا في لبنان       

عرضةً  للنفي الذي فرضـته      كان أفراد المجموعة    

 إسالمي فلـسطيني فـي      ٤٠٠ ألكثر من    إسرائيل

 حتـى   ١٩٩٢لبنان منذ شهر كانون األول عـام        

ــانون ا ــام ك ــت  . ١٩٩٣ألول ع ــاد " كان الجه

هي الحركـة الفلـسطينية اإلسـالمية       " اإلسالمي

األولى الناشئة داخل الوطن التي تضع الجهاد ضد        

وكما هو الحـال مـع     . إسرائيل في جوهر فكرها   

إنها تحاول أن تثبت     ،   ىالمجاميع الجهادية األخر  

بأن النزاع المسلح والثورة هما الطريق إلنـشاء        

بــدأت  . إســالميةً  وأســلمة المجتمــعدولــةً  

شن غاراٍت ضد الجنود اإلسـرائيليين      بالمجموعة  

في وسط ثمانينيات القرن العشرين ، كان من أهمها 

 علـى   باب المغاربة هو الهجوم بالقنابل اليدوية في      

 ج للجيش قرب الجدار الغربـي عـام        مراسيم تخر

١٩٨٦.   

يادة في وسط ثمانينيات القرن العشرين ، إتخذت ق       

اإلخوان المسلمين الفلسطينية قراراً إسـتراتيجياً      

 . بإلشتراك مع المقاومة في النـشاط العـسكري       

 حركة المقاومة اإلسالمية  وفي هذا السياق برزت     

حماس ، وهذه الكلمة تمثل الحروف األولية من        ( 

بداية على المشهد في    ) حركة المقاومة اإلسالمية    

  وكـان    .١٩٨٧ام   ع ى األول اإلنتفاضة الفلسطينية 

المـدير الـسابق للمكتـب       ( الشيخ أحمد ياسين  

هو الذي يقود حمـاس     ) السياسي لإلخوان في غزة   

ً  آخرين من اإلخـوان المـسلمين           إلى جانب قادة

كتائـب عـز    إن جناحها العسكري ،     . الفلسطينية  

 ، سميت على إسم أحد قـادة الثـورة    الدين القسام 

. ١٩٣٩ -١٩٣٦العربية في فلسطين للفترة بـين       

التي كان هدفها األخير هو تأسيس دولةً  إسالميةً           

إسرائيل والضفة الغربيـة    ( في كل أنحاء فلسطين     

لقد عارضت حماس قيادة ياسر عرفـات       ) . وغزة

ومنظمة التحرير الفلسطينية ، لكنها كانت تعمـل        

 .معهم عندما تعتبر ذلك مفيداً من الناحية التكتيكية       

التـي   ، ١٩٩٣ عـام    أوسـلو إتفاقية  بعد توقيع   

تأسست بموجبها السلطة الفلسطينية على األراضي      

 أخـذ الفلسطينية ، كان هناك أمالً كبيراً بأن النزاع      

وكبر ذلك األمـل كثيـراً      . يقترب من الحل الدائم     

عندما أسس اإلسرائيليون والفلسطينيون عالقـاٍت      

شخصيٍة وإقتـصاديٍة وقـام آالفٌ مـن العمـال          

وبدأ  .ن بالعبور إلى إسرائيل للعمل يومياً     الفلسطينيي

اإلحباط يزداد على كال الجانبين نحو نهاية العقد ،         

على أية حال ، عندما فشلت األطراف في تحقيـق          

حول المواعيد النهائية وبسبب اإلرهاب مـن        إتفاٍق

حمـاس ،   جانب الجهاد اإلسالمي الفلـسطينية ،       

ـ        ات والمجاميع القومية المتطرفـة وكـذلك عملي

  . اإلنتقام اإلسرائيلية 

 فـي   كامب ديفيد مع فشل مؤتمر القمة السابق في       

، تفجر اإلحباط الفلـسطيني علـى       ٢٠٠٠آب عام   

شكل عنٍف واسع اإلنتشار في شهر أيلول في مـا          

إن مـسجد    . بإنتفاضـة األقـصى   أصبح يعرف   

األقصى هو مبنًى مشيد حول قبة الصخرة ، يعتبره         

 ، وهـو    مقدسٍ  في اإلسالم   ثالث حرمٍ     المسلمون  

عـرج  ) ص(المكان الذي ُيعتقد بأن الرسول محمد     

 أرئيل شـارون وقد أثارت زيارة . منه إلى السماء   

 سـخط   ٢٠٠٠ أيلـول عـام      ٢١إلى الحرم فـي     

وقد أعطت الزيارة سبباً أو حجةً  ،        . الفلسطينيين  

حسب وجهة نظر كل شخصٍ ، إلنـدالع العنـف          
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 ٨٥٠ خلفت أكثر مـن      على مدى سنواٍت ، والتي    

وكـان  .  شهيد فلسطيني    ٢٤٠٠قتيل إسرائيلي و    

الكثير من أولئك هم مـن المـدنيين علـى كـال            

  .الجانبين

لقد عمقت اإلنتفاضة إلى جانب عدم وجـود أيـة          

مشاهٍد للـسالم ، شـعبية الحركـات اإلسـالمية          

التطرفية مثل حماس والجهـاد اإلسـالمي بـين         

 حتلة واألردن ولبنان  الفلسطينيين في األراضي الم   

إن الكثير من الدعم الشعبي غير مبنـي علـى           . 

تعاطٍف فلسطينيٍ  واسـعٍ  تجـاه تأسـيس دولـٍة            

 باإلضـافة   –إسالميٍة ، بل على حقيقة أن حماس        

تدير شبكةً  كاملةً  مـن        –إلى نشاطاتها النضالية    

الخدمات اإلجتماعية األساسية التي تنافس السلطة      

ً     . يراً ماتكون بديالً عنها   الفلسطينية وكث  عـالوة

على ذلك ، وفي حين أنها ليـست األولـى فـي            

إستخدام التكتيـك ، فـإن المجـاميع اإلسـالمية          

 على  الهجمات اإلنتحارية الفلسطينية بسطت نظرية    

    أئمـة المـساجد     .اإلستشهادأنها شكالً من أشكال     

يوسـف  مثـل الـشيخ     " الميالين إلى اإلستشهاد    "

 تدعم هذه الهجمـات     ى ، أصدروا فتاو   اويالقرض

من وجهة النظر الشرعية وإنتقدوا حكماً صـادراً        

 يـنص علـى أن      مفتي العربيـة الـسعودية    عن  

ماً تماماً الهجمات هي إنتحاراً محر.  

 فرعـاً مـن اإلخـوان       العرب اإلسرائيليون أسس  

فـي عـام    ) يدعى الحركة اإلسالمية    ( المسلمين  

ـ  تيرانية ، ال   بعد الثورة اإل   ١٩٨٠ مثـل  ت تي كان

على أية حـال ، إن      . بالنسبة لهم كنموذجٍ  للنشاط      

 -١٩٨٢تجربة اإلخوان المسلمين في سوريا عام       

 اآلالف في   حافظ األسد عندما قتل الرئيس السوري     

 أثناء ثورٍة ذات نكهٍة إخوانيٍة حـدثت        حماةمدينة  

. لت نموذجاً بالنسبة للـصبر والـتحفظ         مثّ -هناك

 بدأت الحركة اإلسالمية اإلسرائيلية بالـدعوة       ولهذا

 لهـا بـشكلٍ       البنى التحتيـة   إنشاء   علىوعملت  

في تسعينيات القرن العشرين ، على أية       . منهجيٍ    

بدأت هذه الحركة في دعم حمـاس عـن         حال ،   

 . طريق غسيل األموال والتحريض ضد إسـرائيل      

 فـي النـشاطات     اَوإتخذت لنفسها دوراً فعاالً أكبر    

 عن طريـق    ،ىإنتفاضة األقص رهابية منذ بداية    اإل

تقديمها دعماً يتعلق بالعمليـات الحربيـة داخـل         

  .إسرائيل

في األردن ، كانت األحزاب اإلسالمية على الدوام        

. جزءاً من الهيئة وكانت تعمل بشكلٍ  جيٍد نـسبياً           

ـ  ووقد تنافس اإلخوان المـسلم     ن فـي   ون األردني

نيات وسـتينيات   اإلنتخابات البرلمانية في خمـسي    

القرن العشرين ؛ وعندما اُعيد البرلمان إلى سـابق    

 ٣٠، حاز اإلخـوان علـى       ١٩٨٩وضعه في عام    

بالمائة من المقاعد ، باإلضافة إلـى اإلسـالميين         

وكانت هذه  .  مقاعد   ١٠المستقلين الذين فازوا بـ     

هي أعلى نسبٍة مـن المقاعـد يحـصل عليهـا           

كانٍ  آخر فـي     اإلسالميون في األردن أو في أي م      

ومع وجود التعددية ، وتحديـدهم قـدر         . المنطقة

ن يناضـلون مـن     واإلمكان ، كان اإلخوان المسلم    

أجل إنشاء منظماٍت وبرامج عمليٍة تسمح لهم فـي         

  . التنافس ضد برامج سياسيٍة حزبيٍة بديلٍة عديدة 

     النظام األردني يمكن أن يسم نظام حكم  " ى بأنه   إن

حيث أن الحكومة تـسمح بحريـة       " الفرد المعتدل   

بإستثناء عندما تكون الحكومـة ،      ( التعبير نسبياً،   

وخصوصاً الحكومـة الملكيـة الهاشـمية ، هـي          

، لكن الحكومة أجرت إنتخاباٍت لتشجع   ) المستهدفة  

ويمكن أن  . تشكيل برلمانٍ  يدعم سياسـاتها  على  

تكون الحكومة أيضاً حـادةً  فـي تعاملهـا مـع            

بدأت المجموعات المعارضة ، بعـد      . المعارضة  
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تنظر في   ،١٩٨٩توليها المقاعد البرلمانية في عام      

ـ         – ةتقارير الفساد التي تخص الحكومـة األردني

وتجنبت ما يخص   ولكن فقط فيما يخص الوزارة ،       

ليـث  والذي قاد هذه المبادرة هـو ،   .  تماماً   الملك

 وهو إسالمي من مدينة معان الجنوبية      ،   شبيالت

فـإن شـبيالت    كونه مستقالً ، على أية حال ،        ول. 

 ، حيث قامـت بإعتقالـه       كان هدفاً سهالً للحكومة   

ومحاكمته في محكمٍة عسكريٍة على خلفية تهمٍ  في         

وقد تم سحق جهـود     . التخطيط إلسقاط الحكومة    

         المعارضة المضادة للفساد ، على الرغم مـن أن

  .الملك حسين صفح عن شبيالت فيما بعد 

دما تم تشريع األحـزاب الـسياسية فـي عـام           عن

 جبهـة العمـل اإلسـالمية     ، شكل اإلخوان    ١٩٩٢

عملـت التغييـرات    . متقـدم    كتنظيمٍ  سياسـي ٍ    

الحكومية في القوانين اإلنتخابية على إضعاف قوة       

على أية حـال ، فـازت       . جبهة العمل اإلسالمية    

قـل مـن   أ بمقاعد ١٩٩٣الجبهة في إنتخابات عام  

إن الهدف من هذا    . ١٩٨٩ازت بها عام    تلك التي ف  

التغيير في القانون كان من أجل تشكيل برلمـانٍ           

ومنفتحاً علـى إتفاقيـة     يكون مرناً بصورٍة أكبر     

  .١٩٩٤السالم البادية للعيان مع إسرائيل عـام        

عبداهللا  وصعود   ١٩٩٩ عام   الملك حسين إن وفاة   

 إلى العرش أوجد فتـرةً  مـن اإلنـسحاب           الثاني

 عملية اإلصالحات الديمقراطيـة فـي     نسبي من   ال

 ، قام الملـك بحـلّ     ٢٠٠١في بداية عام    . المملكة  

البرلمان ، وتم تأجيل اإلنتخابات التي كـان مـن          

المقرر أن تجري في شهر تشرين األول لمـرتين         

   .٢٠٠٣حتى شهر حزيران عام 

لقد كان جنوب األردن منطقة إهتمامٍ  متواصـلٍ           

 معانوكانت   . نتطرفيم ال ينمياإلسالبفيما يتعلق   

ومدناً أخرى في المنطقة تشكل قواعد دعمٍ  مهمـٍة          

ومـن  .  في األيام األولى للدولة    للهاشميينبالنسبة  

الناحية التقليدية ، كانت المنطقـة تـشكل مركـزاً          

للتجارة والتهريب مع القبائل الشمالية في العربيـة        

حات وقد أدت ، مؤخراً جداً، اإلصـال      . السعودية  

 صندوق النقد الـدولي   اإلقتصادية التي أوصى بها     

  .ةفإلى إعتراضاٍت واسعٍة وأحياناً عني

الصورة الداخلية على طول نهر األردن منذ 

   أيلول١١

 أيلول بطريقـٍة    ١١إستجاب الفلسطينيون لهجمات    

تشبه تلك التي إسـتجاب بهـا إخـوانهم العـرب           

لقد ظهر وجود بعـض القناعـة بـين         . اآلخرين  

 مثلما  –لفلسطينيين بأن الواليات المتحدة قد اُدِمَيت       ا

على . كان ذلك ظاهراً على إمتداد الوطن العربي        

    ب اإلسـتخدام المتزايـد لمعانـاة       أية حال ، سـب

 والجهاديين اآلخرين  بـن الدن  الفلسطينيين من ِقَبل    

. من خارج حدود الوطن ظهور بعض اإلسـتياء         

نيين ، يعتقد الكثيـر     وطبقاً ألحد المحللين الفلسطي   

من الفلسطينيين بأن بن الدن ليس له الحق فـي          

" إختطـاف   " إستخدام قضيتهم فـي سـعيه لــ         

  " .ليس بإسمنا " إنهم يقولون له، . اإلسالم

 أيلول عامالً مؤثراً علـى      ١١على أية حال ، كان      

 بين الفلسطينيين بشكلٍ  يقل كثيراً ممـا         يناإلسالمي

. األكثر قربـاً مـن وطـنهم       تؤثر عليها األحداث    

بخالف اإلسالميين في المناطق األخرى من العالم       

العربي ، قدمت حماس وتنظيم الجهاد اإلسـالمي        

يكمـن  الفلسطينية وجهة نظرٍ إسالميٍة عن النزاع       

وكانـت تلـك     .النـزاع القـومي   في جوهرها ،    

هدافها الُمعلنة للبقاء أالتنظيمات تميل إلى التعهد في      

أنهم  جماهيرها ؛ لقد قدموا أنفسهم على        قريبةً  من  

علـى أيـة     .  تحمل فكراً إسالمياً   تنظيماٍت قوميةٍ 
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إن ظهورهم في مقدمة العمليات الهجوميـة       حال،  

اإلرهابية المثيرة ، أكسب هذه المجـاميع نفـوذاً         

   . كبيراً داخل المجتمع الفلسطيني

ألسـلمة  في نفس الوقت ، لقد كان هناك تـدبيراً          

 ؛ حيث يدل إسم النزاع نفسه على         األقصى إنتفاضة

 العلمانية ، وهي المكـون      حركة فتح أسست  . ذلك  

لمنظمة التحريـر الفلـسطينية ، كتيبـة        الرئيسي  

 كذراعٍ  عسكريٍ لها في اإلنتفاضة       شهداء األقصى 

وقامت ، باإلستعارة من المجـاميع اإلسـالمية ،         

وبـدأ   .بإستخدام مفجـري القنابـل اإلنتحـاريين      

ميون العلمـانيون باإلقتبـاس مـن القـرآن         القو

وإستخدام اللغة اإلسـالمية فـي تحـاورهم مـع          

 – وعلى الرغم مـن هـذا        .الجماهير الفلسطينية   

ومن نظرية المحافظة الدينية النامية في المجتمـع        

التوجد  –بقية العالم العربي     الفلسطيني الذي يعكس  

 هناك إشاراٍت في هذه الفترة تدل على أن نظريـة         

التطرف المبنية على العقيدة الوهابية قـد لعبـت         

   .دوراً في هذا اإلرتفاع اإلسالمي المفاجيء

 ، تصادمت القوات األمنيـة      ٢٠٠٢في نهاية عام    

، معـان   األردنية مع المجاميع المعارضـة فـي        

ـِّفةً  ستة قتلى على األقل وعشرات المعتقلين        . ُمخل

كان البعض مـنهم أعـضاءاً فـي المجموعـات          

إن األكثر تطرفاً مـن بـين       . إلسالمية المستقلة   ا

 ، وُيعَرف   الشيخ محمد شلبي  هؤالء هم من أتباع     

 ، قيل بأنهم يرتبطـون مـع        أبو سياف كذلك بإسم   

المتطرفة ذات الجذور   " التكفير والهجرة   " جماعة  

  .المصرية 

 ، نشاطاً مخرباً    واضحكان يوجد هناك ، وبشكلٍ        

إسـرائيل منـذ إنـدالع      من قبل اإلسالميين فـي      

قام المتطرفون بتهريب األسلحة    . إنتفاضة األقصى 

 وقاموا بأداء عملية المراقبة     حزب اهللا في لبنان   من  

داخل إسـرائيل لـصالح كـلٍ  مـن حـزب اهللا             

وقـد سـاعد هـؤالء      . والمجموعات الفلسطينية   

 اإلسرائيليين في إخفاء ونقل     –ن العرب   واإلسالمي

ن بعملياٍت إنتحاريـٍة مـن      اإلرهابيين الذين يقومو  

الضفة الغربية ، وحتى أن عدداً قليالً منهم قـاموا          

إن عدد الخاليا اإلرهابية    . بتنفيذ الهجمات بأنفسهم    

الُمكتشفة سنوياً من قبل السلطات اإلسرائيلية كانت       

قد إرتفعت من ما بين أربعٍة إلى ستٍة سنوياً قبـل           

، ٢٠٠٣ فـي عـام      ٣٠اإلنتفاضة ، إلى حـوالي      

 -١٠وتضاعف عدد أعضاء كل خلية إلى ما بين         

الحركة اإلسالمية في   من المحتمل أن تكون      . ١٢

 قد وصلت إلى مرحلة إتخاذ القرار مثـل         إسرائيل

تنظيم اإلخـوان المـسلمين     تلك التي وصلت إليها     

 في ثمانينيات القرن  الماضي ، عنـدما         الفلسطيني

قاومـة  قرر األخير المباشرة فـي إسـتراتيجية الم       

وبسبب هذه اإلحتمالية ، إعتقلت السلطات      . العنفية  

اإلسرائيلية ستة عشر قائداً من الحركة اإلسـالمية        

 وإتهمـتهم بالتـآمر     ٢٠٠٣في شهر مايس عـام      

  . وغسيل األموال ، إلى جانب تهمٍ  أخرى 

اإلسالميين تحت ظل " : طوق البعث " 

  الديكتاتورية في العراق وسوريا

 األربع التي تم مناقشتها في هذا       من بين المناطق  

أقسى جوٍ  للحركات    " طوق البعث   " الفصل ، قدم    

ـَّرت فيـه       . اإلسالمية المحلية  في الوقت الذي وف

 دعمـاً جوهريـاً     العراقية والـسورية  الحكومتين  

للمجاميع اإلسالمية غير المحلية بـصفتها وسـائل        

ـُضِعف األعداء األجانب ،      وٍة إالّ أنهما قمعتا بقست

واُجِبَرت الكثير من    . الحركات اإلسالمية المحلية  
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 أو أنها حصلت على     للعمل في السر  هذه المجاميع   

   .حق اإلقامة في بلدانٍ  أكثر إنفتاحاً 

لقد كانت سوريا والعراق يشكالن لولـب حركـة         

إنهمـا كانـا     . تأريخ العالَمين العربي واإلسالمي   

 بعـد  موطن سالالت الحكـم اإلسـالمي الكبيـرة     

لقد . الفتوحات اإلسالمية الكبيرة في القرن السابع       

 مركزاً كبيراً للفكـر اإلسـالمي ،        العباسيونأنشأ  

الذي ُيعتَبر واحداً من أكبر العصور في التـأريخ         

إن فهم هذا مهم عنـد األخـذ بنظـر          . اإلسالمي  

اإلعتبار الموشور الذي من خالله يرى الكثير من        

ق بأنـه يـشكل ِدعامـةَ         المسلمين العرب، العرا  

  .العالمين العربي واإلسالمي 

لقد عانى العراق وسوريا كالهما من اإلسـتعمار        

األوروبي بعد أن هزم الحلفاء في الحرب العالمية        

وحـصل الفرنـسيون علـى       . األولى العثمانيين 

تفويضٍ  للحكم فـي سـوريا ولبنـان ، وشـمل            

لـى  تفويض البريطانيين حكم العراق باإلضـافة إ      

األكراد ، إشترك   ١٩٢٠في عام    . فلسطين واألردن 

ـَّة        ،  والعرب ، المسلمين واليهود ، الشيعة والسن

معاً في ثورٍة عراقيـٍة ضـد الحكـم البريطـاني           

. إستمرت من شهر حزيران إلى شهر تشرين األول

ساعدت تلك الثورة في تقويـة العقيـدة الوطنيـة          

لخلفيات الدينية كموضوعٍ  ُمَوحٍد للعراقيين من كل ا  

منذ عشرينيات القرن العـشرين إلـى       . والعرقية  

خمسينياته ، تفتحت الثقافـة العراقيـة والمجتمـع         

المدني العراقي تحت ظل الحكومة الملكية الهاشمية       

التي نصبتها بريطانيا مع إنشاء نقابـاٍت مهنيـة ،          

أحزاٍب سياسية ، وحتى أفكاراً جديدةً  في الـشعر          

وإستمر هذا الحال تحـت ظـل        . العربي الحديث 

النظام العسكري الذي طرد الهاشميين من الحكـم        

 صعود حزب البعث إلى الـسلطة     ، لكن   ١٩٥٨عام  

 صدام حسين  وتولي   ١٩٦٨ وعام   ١٩٦٣في عام   

أنهى المجتمـع المـدني      ١٩٧٩الرئاسة في عام    

كذلك سيطر البعثيون على الحكـم فـي         . العراقي

سلـسلةً  مـن     ، وتبعت ذلـك     ١٩٦٣ عام   سوريا

 على  حافظ األسد الحكومات الضعيفة حتى إنقالب     

 ، الذي وضعه في الحكم ثالثـة        ١٩٧٠البالط عام   

  .عقود 

إن إيديولوجية البعث مبنيةٌ  علـى مـزيجٍ  مـن            

 الماركسية ، ووحدة األمة     –السياسات اإلشتراكية   

أسـس   . العربية ، والسياسة الثوريـة الخارجيـة      

م من دمشق ، هذه الحركة       ، وهو معل   ميشيل عفلق 

 تحـت رايـة     ١٩٤٣ في عـام     صالح البيطار مع  

وكما كان  .  الحرية  واإلشتراكية     والوحدة العربية   

ُمطبقاً في العراق  وسوريا ، فإن العقيـدة البعثيـة         

 ،  مناهضة اإلمبريالية مزيجاً من   " هي في األساس    

         الحنين إلى المجد الماضي لألمة العربية ، وتعهـد

عادة توزيع الثروة كي ينتفع بها أبناء الطبقـات         بإ

 ؛  تؤكد العقيدة البعثية علـى العلمانيـة      ". الفقيرة  

بمركزية اإلسـالم فـي الهويـة       وُيِقر فكر البعث    

 ، ولكن كجزٍء من الماضـي النمـوذجي    العربيـة 

للعرب أكثر من كونه مفهوماً سياسياً أو إجتماعيـاً         

  .معاصراً 

 اإلجتماعية البعثية فـي   –ية  إن السياسات اإلقتصاد  

كال البلدين ، كانت تصب في صـالح المـستوى          

البعض مـنهم   ( األدنى من الطبقة الوسطى الريفية      

ظهور حالة  مما أدى وبسرعٍة إلى     ) تمدن مؤخراً   

نمـت  . عداٍء ضد طبقتـي التجـار والحـرفيين         

الحركات اإلسالمية العراقية والسورية بسرعٍة في      

لعشرين وكان جزءاً من سبب ذلك      ستينيات القرن ا  

وكمـا هـو     . النمو هو معارضتها لهذه السياسات    

الحال في أماكن أخرى ، لقد هيأت هذه الحركـات          
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نفسها بشكلٍ  جيـٍد إلسـتثمار الفـشل الملمـوس           

   . ١٩٦٧ألنظمتها العربية العلمانية في حرب عام 

بدأ فرع اإلخوان المسلمين السوري بالظهور في       

 ، ومثلمـا    أربعينيات القرن العـشرين   ثالثينيات و 

كانت هذه الحركة في البلـدان العربيـة األخـرى         

شارك بكثافٍة في النـشاطات     تماماً، فإن هذا الفرع     

وكانت سوريا تشكل مالذاً  . اإلجتماعية والسياسية

القادمين من مصر هربـاً     حديثاً لإلخوان المسلمين    

 في وسط خمسينيات القرن الماضـي ،        من ناصر 

لكن اإلندماج الذي إستمر لمدٍة قصيرٍة مع مـصر         

نقـل قمـع     ١٩٦١ إلى عام    ١٩٥٨وذلك من عام    

صـعود  ومـع    . القاهرة لهذا التنظيم إلى دمشق    

 إلى السلطة ، إنتهـت      ١٩٦٣ في عام    نظام البعث 

.  والحركة اإلسـالمية     الحكومة بين   وديةالعالقة ال 

كـان  إن أحد المساهمين الرئيسيين في هذه العالقة        

يعتمد بقـوٍة علـى     تنظيم اإلخوان السوري الذي     

 ،  تعاليم الشريعة الحنبلية إلبن تيمية من جانـبٍ       

إن  . وموقع األسد كأقليٍة علويٍة من جانٍب آخـر       

كتابات إبن تيمية ، وهو نفسه سوري ، تـضمنت          

الذين يـصفهم    ،   "العلويين  " هجماٍت شريرٍة على    

 ولمـسيحيين   أكثر كفراً مـن اليهـود وا      " بأنهم  

  " . بالتأكيد أكثر كفراً من الكثير من المشركين 

 ى اإلخوان بجديٍة المؤسسة الـسورية فـي        لقد تحد

. ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضـي       

وضح تنظيم اإلخوان السوري خطتـه بإسـتخدام        

ُسخط الحرفيين والتجـار أصـحاب األرض مـن         

التوجـه  ك من    وكذل السياسات اإلشتراكية البعثية  

وعلى الرغم مـن    .  غير المتجانس للنظام     العلوي

بـال  " إشتراكيٍة إسـالمية    " وجود خطٍة إقتصاديٍة    

ريب خالل عهد السياسة البرلمانية في خمـسينيات     

أكد اإلخوان على المفـردات     القرن الماضي ، فقد     

كسب  في ستينيات القرن العشرين لغرض       اليسارية

 ١٩٨٠، وفي عام    " يثاً  الخاسرة حد  " طبقة التجار 

. كانت الحركة تنتقد عالنيةً  السياسات اإلشتراكية        

وإشترك التجار مـع اإلخـوان فـي إضـطراباٍت          

وركّز تنظيم   . وثوراٍت في المدن السورية الكبيرة    

اإلخوان السوري على إبراز حالة األقلية للحكـام        

ـِّيةً          العلويين وقدموا أنفسهم بوصفهم أغلبيةً  سن

   .بديلة

لهذا ، وعلى الرغم من المـشاركة المبكـرة فـي           

تحولت الحركة إلى سياسـة     السياسة البرلمانية ،    

 ، خالل فترة الستينيات والسبعينيات    العنف الثورية 

لقـد بلـغ    . بعد حصول إنقسام داخل المجموعـة       

العنف ذروته في سلسلٍة مـن اإلغتيـاالت للقـادة          

ـ        سكريٍة العلمانيين وهجماٍت دمويٍة على ثكنـاٍت ع

 في بداية ثمانينيات    حماة و أليبوومراكز للقيادة في    

وخوفاً من تعرض سلطته لتهديٍد     . القرن الماضي   

 ١٩٨٢ العنان للجيش في عام      ألسدخطير ، أطلق ا   

 ، وفي هجـومٍ       مدينة حماة ضد ثورٍة إندلعت في     

قـام الجـيش    إستُخِدَمت فيه الدبابات والمدفعية ،      

وفـي النهايـة ،   .  شخصاً  ٢٠,٠٠٠بذبح حوالي   

 ، والتقليل من    عزل اإلسالميين نجحت الحكومة في    

تضمنت المبادرات مـن جانـب      . فعاليتهم نسبياً   

حمالٍت لبناء  " اإلسالم الرسمي   " النظام نحو إنشاء    

المساجد ، إنشاء مراكز للشريعة ومعاهـد األسـد         

  للـرئيس فـي      يلتالوة القرآن ، والحضور العلن    

 قادراً أيضاً على    األسدنظام  وكان  . صالة الجمعة   

بسبب وقوفهم إلى جانب    ،  تشويه سمعة اإلسالميين  

 األسد وهما خصما    –الحكومتين العراقية واألردنية    

يوفران الدعم والمالذ اآلمن لإلسالميين     اللذان كانا   

   .السوريين في أوقاٍت مختلفٍة
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لقد عملت دمشق كمركزٍ  للنـشاطات العملياتيـة         

 مــن المجموعــات العلمانيــة والتنظيميــة لعــدٍد

واإلسالمية المتطرفة التي كانت تعمل ضد أعـداء        

وقد أسس كالً مـن     . سوريا ، وخصوصاً إسرائيل     

 الفلسطينيتين مركز قيادة    حماس والجهاد اإلسالمي  

لكٍل منهما في دمشق في وقٍت مبكرٍ  من          عملياتية

إن إحتالل سـوريا لجارتهـا لبنـان        . ١٩٨٨عام  

الجمهورية اإلسالمية في إيـران قـد       وتعاونها مع   

وفَّر لها نفوذاً على المجموعات العميلة لهـا فـي          

أقامت سوريا حالةً      . حزب اهللا لبنان ، وخصوصاً    

من التعاون بين كل هذه المجموعـات ؛ وتـدفق          

الدعم المادي والمالي إلى حـزب اهللا فـي لبنـان           

 الفلسطينية فـي الـضفة      وحركة الجهاد اإلسالمي  

  . وغزة عن طريق دمشقالغربية

كان تنظيم حزب اهللا ، وهو جماعةً أصوليةً شيعية،         

) بتشجيعٍ  من إيران وسوريا    ( قد تأسس في لبنان     

 أثناء اإلجتيـاح اإلسـرائيلي لجنـوب        ١٩٨٢عام  

مقاومة لبنان؛ وكان تركيزه الرئيسي ينصبُّ على       

روابط وثيقةً    إن الحزب لديه    . اإلحتالل اإلسرائيلي 

 ، ويتلقى التوجيـه     حكومة الثورية في إيران   مع ال 

وكذلك تقوم سوريا بدعم حـزب اهللا عـن         . منها  

إحتالل سوريا العسكري للمناطق الوسطى     طريق  

إن رفض حزب اهللا التعاون      . والشرقية من لبنان  

 إسـرائيل ، أو مـع       ومع المـسيحيين اللبنـانيين      

جذب إهتمام المتطرفين الـشباب     الواليات المتحدة   

 ،  من فقراء الشيعة الذين ينتمون إلى حركة أمـل        

ً  فـي    مجموعةً  سياسيةً  أكثـر علمانيـة       وهي  

وقد جعلـت المنظمـة     . المجتمع الشيعي اللبناني    

وجودها على المشهد العالمي معروفاً عندما قامت       

 ونـسفت معـسكراٍت     بإختطاف رهائن غـربيين   

 مـن   ٢٤١، قُِتَل فيها    ١٩٨٣أميركيٍة في لبنان عام     

إن عقدين من الـزمن     . نود المارينز األميركيين  ج

بدفع تقريباً من الهجمات المسلحة للمنظمة إرتبطت       

، وقـد   ٢٠٠٠ عـام    إسرائيل لإلنسحاب من لبنان   

وخصوصاً في   إستمرت في مضايقتها إلسرائيل ،    

   .مزارع شبعامنطقة 

مزيجاً فريداً من المشاركة الـسلمية  م حزب اهللا  قد

إدارة بـرامج   و لمانية اللبنانيـة  في السياسات البر  

اإلنعاش اإلجتمـاعي علـى مـستوى القاعـدة ،          

والمواجهة العنفية مع قوًى داخليـةً  وخارجيـة ،          

إنه يضم عقائـد مختلفـةً        . وخصوصاً إسرائيل   

 ضمن المحيط  العمل مع طوائف أخرى   ويرغب في   

فـاز حـزب اهللا فـي       على أية حـال ،      . اللبناني  

 اللبنانية بأقـل مـن نـصف        اإلنتخابات البرلمانية 

  .المقاعد المخصصة للمكون الشيعي 

في شـهر   بشار   وصعود إبنه    حافظ األسد إن وفاة   

دعم سوريا للحركات ر من  لم يغي٢٠٠٠تموز عام  

 المتشددة في لبنان وبـين الفلـسطينيين        اإلسالمية

بشكٍل ملموس ، ولم يوفر فرصاً مالئمةً  كثيـرةً            

معارضة المحلية ، مثـل     للمجموعات اإلسالمية ال  

وتبع صعود بشار إلى الرئاسة  . اإلخوان المسلمين

، برزت خاللهـا حركـةً        "ربيع دمشق " فترةً  من  

 مع وجود توقعاً بـأن يقـوم        إلنشاء مجتمعاً مدنياً  

بشار األسد بإنشاء جملةً  من اإلصالحات السياسية        

وتمت دعـوة بعـضاً مـن اإلخـوان         . التحررية  

عيشون في المنفى للعـودة إلـى       يالمسلمين الذين   

ولكن بشار األسد قام بعد سـتة أشـهرٍ ،           . الوطن

 بقمع حركـة المجتمـع المـدني      على أية حال ،     

الجنـاح  " من الممكن أن يكـون      . وإعتقال قادتها   

 وهـم   –في تركيبة الـسلطة الـسورية       " المحافظ

مسؤولون ومستشارون كانوا يدينون بالوالء لحافظ      

األمـر علـى بـشار للقيـام        قد صـعبوا     -األسد
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بإصالحاٍت حتى لو كان هو يريد أن يفعل ذلـك ،           

  .كما يعتقد الكيثيرون 

في العراق ، نما عدد مـن الحركـات اإلسـالمية       

الشيعية والسنية قبل وأثناء حكم صـدام حـسين         

لقد كانت هناك عوائق كبيرةً  أمـام         . الديكتاتوري

ٍ   قمععملية  حركة إنتشار هذه الحركات ، بضمنها       

قاسيٍة من جانب الحكوم، إتجاهاٍت علمانيٍة وقوميٍة       

قوية ، وإشاعة اإلسالم المعتدل وأشكاالً من العقائد        

علمـاء  ( والـشيعية   ) الجماعات الصوفية ( السنية  

. ذات التوجه السياسي القليل     ) الحوزة في النجف    

عالمـاٍت  على أية حال ، أبدت كل هذه المجـاميع     

 عـام   د عملية تحرير العـراق    لإلنبعاث مجدداً بع  

ومن بين أكثر التطورات أهميةً ، كانـت        . ٢٠٠٣

، عملية تبني علماء الحوزة لمواقف سياسيٍة قويـٍة         

بخصوص اإلنتخابات العراقية والحكومة المستقبلية     

  . وهذا هو الموضوع الذي سنعود إليه في أدناه –

إن حركة اإلخوان المسلمين كانت هي األبرز من        

لقد برزت حركة اإلخـوان      . حركات السنية بين ال 

من وسط أربعينيات   المسلمين في العراق في الفترة      

 عندما غمر اإلخـوان     القرن العشرين إلى نهايتها   

مطبوعاتهم وأرسـلوا   بالمسلمين المصريين العراق    

مجتمعـاً  ناشطين لنشر مبادئهم ، حيث تم تأسيس        

 حوعندما أصب . ١٩٥١ عام   من اإلخوان المسلمين  

، مضايقة الحكومة له  هذا المجتمع أقوى ، إزدادت      

وبعـد ثـورة عـام      . ١٩٥٤حتى تم حظره عام     

، كان اإلخوان المـسلمين قـادرين علـى         ١٩٥٨

مكرسـاً  ) الحزب اإلسالمي (  سياسياً   تأسيس حزباً 

لكن النـشاط    ،   دولةً  إسالميةً  في العراق     إلقامة  

السياسي تم منعه بشكٍل حاد بعـد تـولِّي البعـث           

وقـام اإلخـوان بعـد ذلـك     . ١٩٦٣ عام  للسلطة

بالتركيز على التنظيم والتجنيـد والتـأثير علـى         

لكن إنقالباً بعثياً جديداً     . النقابات المهنية والعمالية  

إضطهاٍد قاٍس ونفـيٍ       أدى إلى    ١٩٦٨حدث عام   

ولـضمان عـدم     . واسعٍ  للناشطين اإلسـالميين    

لمـساجد  إستخدام الناشطين الباقين فـي العـراق ل       

أمر نظام البعـث    كساحاٍت لنشر العقيدة المتشددة ،      

ً  بإستثناء سـاعةً  واحـدةً          ةببقاء المساجد مغلق  

وبعد  . قبل وقت الصالة وساعةً  أخرى بعد وقتها       

، قام المنفيون في لندن     ١٩٩١حرب الخليج عام    

  .بإحياء الحزب اإلسالمي 

ية تذكر التقارير في الصحافة الغرب     كانت   كثيراً ما 

  صدام حسين يعتمد على أناساً من المنـاطق        بأن

ذات الهيمنة السنية في شمال وغرب بغداد إلشغال 

وهذا أعطى إنطباعـاً     . المناصب في نظام حكمه   

موالين خاطئاً من أن الناس في هذه المناطق كانوا         

ـَّة    يجب علينا أن نتذكر    .  ً للنظام بسبب كونهم سن

إن الوجود الكبير للسنة في     . بأن النظام كان علمانياً   

الـروابط العائليـة    النظام كان يقوم على أسـاس       

. أساسٍ  ديني أكثر من كونه يقوم على والعشائرية

      صدام حسين وأحمد حسن    على سبيل المثال ، إن

وهو الجنرال الذي سبق صـدام كـرئيسٍ          ( البكر

مدينـة  كالهما كانا مـن     ) بعثيٍ في حكم العراق     

ن عدداً من أعضاء قيادة حزب البعث       وكا . تكريت

ينحدرون من مدينتين أخريين تقعان فـي منـاطق         

 قـرب   سـارة وعانـة   من  يقطنها السنة ، بالقرب     

إن حقيقة كون هـؤالء الرجـال       .الحدود السورية 

ـَّةً  ليس له صلةً  بموضوع تقديمهم          والنساء سن

ويستطيع أن ينتبـه الفـرد      . في النظام إلى حٍد ما    

 أن األكراد هم من السنة أيضاً ؛ ولكـن          كذلك إلى 

نزاعهم مع النظام كان ذو طبيعٍة عرقيٍة وليـست         

  . دينية 
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لقد شكَّل األكراد العراقيون ، على الرغم من أنهم         

   كانوا علمانيين بصورٍة رئيسيٍة أو ُسنةً  تقليـديين        

. ، عدة حركـاٍت إسـالمية       ) بضمنهم الصوفيين (

 عـن عـدم     كردسـتاني اإلتحاد اإلسالمي ال  أعلن  

إستخدامه للعنف ودعمه للخدمات اإلجتماعية عبر      

لقـد تجـذرت عـدة      . التجمع اإلسالمي الكردي    

ــن    ــٍة مـ ــٍة ومتطرفـ ــاميعٍ  محافظـ مجـ

 ،الصوفيين في شـمال شـرق العـراق     /الوهابيين

أواخر ثمانينيات وبداية تـسعينيات القـرن       خالل  

الحركــة اإلســالمية وهــذه تــشمل  . العــشرين

وحركتـي حمـاس والتوحيـد       العراقلكردستان  

وبعد حرب الخليج فـي     .  تطرفاً   ر األكث الكرديتين

 وإقامة منطقٍة كرديٍة آمنٍة في الـشمال        ١٩٩١عام  

، ) تحميها الواليات المتحدة  " منطقة حظرٍ  جوي ٍ    ("

سمحت إتفاقيةً  مع اإلتحاد الـوطني الكردسـتاني         

 بإقامة شريطٍ للحركة اإلسالمية لكردستان العراق     

 ضيقٍ  لها في مدينة حلبجة قرب الحدود اإليرانية        

وبعد ذلك ، إشتركت هذه الحركة مـع اإلتحـاد          . 

الوطني الكردستاني في الحكومة الكردية اإلقليمية      

السيطرة على وزارة األوقاف والشؤون     وحصلت  

وفي اإلنتخابات المحليـة     . الدينية ووزارة العدل  

حركة ، حصلت ال  ٢٠٠١التي جرت في ربيع عام      

 بالمائـة مـن     ٢٠الكردية لكردستان العراق على     

األصوات فـي المنـاطق التـي يـسيطر عليهـا           

 بالمائة من األصوات فـي      ٥٠العلمانيون ، وعلى    

  .حلبجة منطقة 

 الكـرديتين   حركتي حماس والتوحيـد   لقد حاربت   

على التعاقب في معارك ضمن جهادهم المعلن ضد        

لعلمانيـة  اإلتحاد الوطني الكردسـتاني والقـوى ا      

األفغـان   ،األخرى وقد ساعدهم في ذلـك القتـال       

 الذين جاؤوا إلى المنطقة، وخصوصاً منـذ        العرب

وتنظيم  بالهجوم على طالبان   الواليات المتحدة    مقيا

 في شهر أيلول مـن عـام        القاعدة في أفغانستان  

بأنصار  وأعادوا في ما بعد تسمية أنفسهم        ،٢٠٠١

 والمنطقـة   جةحلبكانت سيطرتهم على     . اإلسالم

بفرض نظامٍ  إسالميٍ  صارمٍ         ،المحيطة بها تتميز  

 ، وبمضايقة   شبيٍه بنظام الطالبان على المواطنين    

. األخرى " المنشقة " أو طرد الصوفيين والطوائف 

جوامـع مـن تمويـٍل      عالوةً  على ذلك ، تم بناء        

 تنشر مبادئ العقيدة الوهابية في حلبجة     ٍ    سعودي

كردستان العراق ، ومـن     وفي مناطق أخرى من     

ضمن تلك الجوامع ، ُبنَي جامعٍ  كبيـرٍ  متعـدد            

 حيث يمكن رؤيته مـن      ،مدينة أربيل الطوابق في   

على بعد أميال من بين المجموعـات اإلسـالمية         

  .العراقية 

كانت الحركات الشيعية هي األكثر صـخباً فـي          

وكـان حـزب الـدعوة       . ِعدائها للنظام البعثـي   

تأسس في نهاية خمسينيات القرن     اإلسالمية الذي   

العشرين ، هو أقدم العٍب في ساحة النشاط ضـد          

إن إيديولوجية حزب الدعوة تتجه نحـو        . النظام

تأسيس دولٍة تقوم على أساس القانون اإلسالمي،       

لكن دور المشايخ في تلك الدولة اليشمل الحكم ،         

بل سوف يتحدد في ضمان إنسجام عملية التشريع        

وهذا ترك الباب مفتوحـاً      . ة اإلسالمية مع الشريع 

أمام إمكانية التعاون مع األحزاب غير الـشيعية ،         

 ءاألعـضا وكان هذا التنظيم يضم بالفعل عدداً من        

ـَّة لقد إستتبع هذه اإليديولوجيـة الـشاملة        . السن

وكان هنـاك   . إنشقاقاٍت حزبيٍة أكيدة  أيضاً وجود   

احداً فـي   و:  من هذا الحزب ، هي       ثالثة تفرعاتٍ 

وهو األكثر تأييداً من قبل إيران واألكثر       ( طهران  

بريطانيـا  ، وواحداً فـي     )تعاطفاً مع حكم المشايخ   

وهو األكثر نشاطاً وإنفتاحاً للتواصل مع       ( العظمى



 التحدي الصهيوين                  )١٧٦(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                           ٤٠ من١٧                                          ٢٠٠٨ -    آذار  

 

وواحد يعمل بصورٍة سـريٍة      ،)الغرب والعلمانيين 

  .في العراق نفسه 

على الرغم من إنخراط حزب الدعوة إلى حٍد مـا          

 عمليات تهريب السالح وإغتيال البعثيين مـن        في

ذوي الرتب الدنيا ، وعمليات التخريب التي حدثت        

في منتصف القرن العشرين ، فإن الحزب لم يتبن         

إستراتيجيةً  عنفيةً  حقيقيةً  حتى حدوث الثـورة          

وبعد هذا الحادث ، قام     . ١٩٧٩اإليرانية في عام    

االت وأعمال  حزب الدعوة بتنفيذ سلسلٍة من اإلغتي     

التفجير في العـراق وضـد المـصالح العراقيـة          

وحاول نشطاؤه السريين    . والغربية خارج العراق  

قتـل  إغتيال صدام عدة مرات، ونجحوا تقريباً في        

إن هجوم الحزب على    . ١٩٩٦ في عام    إبنه عدي 

، الذي قُِتَل   ١٩٨١ عام   السفارة العراقية في بيروت   

 أول تفجيـرٍ       شخصاً ، قيـل بأنـه كـان        ٢٧فيه  

إضافةً  لذلك،   . إنتحاريٍ  كبيٍر في العصر الحديث       

يبدو بأن حزب الدعوة قد حصل علـى تـشجيعٍ            

 ، وبسبب   ودعمٍ  ماديٍ  من اإلستخبارات اإليرانية      

تقديم الدعم الغربي للعراق أثناء فترة نزاعه المدمر        

قـام  مع إيران التي إستمرت لمدة ثماني سنوات،        

لقذائف علـى سـفارتي فرنـسا       الحزب بإطالق ا  

وحاول  ١٩٨٣ عام   والواليات المتحدة في الكويت   

  .١٩٨٥إغتيال أمير الكويت في عام 

قام أحد األعضاء القياديين في حزب الدعوة وهو ،         

 ، بتأسـيس المجلـس      محمد باقر الحكـيم   آية اهللا   

األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وذلك في عام        

ف حزب الدعوة ،    وعلى خال .  في طهران    ١٩٨٢

سيطرة رجال الدين   فإن هذا المجلس أقر موضوع      

 وإصطف علناً إلى جانب المؤسـسة       على الحكومة 

التـوترات  وعلى الـرغم مـن      . الدينية في إيران    

الموجودة بين المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية       

 ، إالّ أن التنظيمين     في العراق وبين حزب الدعوة    

 وكثيراً ما كانا يتعاونان معاً      لهما جذوراً متشابهة ً   

لقـد دعمـت    . في األجواء العسكرية والـسياسية      

 ،  إيران المجلس األعلى بتوفير المالذ اآلمن لـه       

وفـي إيـران    . واألموال ، والمعدات العـسكرية      

ـَّل المجلس األعلى     الذي يتكون من   " فيلق بدر " شك

 رجل ، وقد قاتل هذا الفيلق إلى جانـب          ١٠,٠٠٠

 –ن ضد العراق فـي الحـرب العراقيـة          اإليرانيي

 إلـى عـام   ١٩٨٠اإليرانية التي إمتدت من عـام    

إن المتطوعين فـي هـذا الفيلـق كـانوا        . ١٩٨٨

الذين كانوا جـزءاً     ،الالجئين الشيعة أغلبيتهم من   

من أضخم عملية تهجيٍر نفذها صـدام لعـشرات         

                           .١٩٨٠اآلالف من الشيعة إلى إيران عام

بالمقابل ، قاتل الكثير من الشيعة العـراقيين مـع          

وكـان أغلبيـة    . صدام حسين في تلك الحـرب       

المجندين إلزامياً في الجيش العراقـي هـم مـن          

 ، ومع ذلك فقد حصل صدام حسين علـى          الشيعة

والء الجيش له في حربه ضد إيران ذات الهيمنـة          

 إن الوطنية كانت تمثل عـامالً موحـداً       . الشيعية  

 "        وعلى الرغم مـن هـذا      . ألبناء الشعب 

القمـع  الواضح ، فقد سبب     " اإللتفاف حول العلم    

 في الجنـوب ظهـور      الحكومي المتواصل للشيعة  

حقداً كبيراً ضد النظام مما دفع أولئك المـواطنين         

 في حرب الخليج بإنتفاضٍة بعد هزيمة العراقللقيام 

نهايـة  وقام الجيش العراقـي فـي ال      . ١٩٩١عام  

بموت مئـات    ، التي إنتهت     بإخماد تلك اإلنتفاضة  

.  ومئاٍت من البعثيين في الجنوباآلالف من الشيعة 

وفي مسعًى من قبل صدام إلستبدال بعض القـادة         

 التي  ،بإحياء موضوع القبلية  البعثيين ، قام صدام     

أصبح بواسطتها الشيوخ العشائريين المتحالفين مع      
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سياسـة الحكومـة    الحكومة هم الـذين ينفـذون       

  .والمسيطرين في المناطق الريفية 

العزلـة   وإزديـاد    ١٩٩١بعد حرب الخليج عـام      

 ، أصبحت خطابات صدام حـسين       الدولية للعراق 

نغمـةً    ونشاطاته المحلية في العـراق تتـضمن        

حملـةً   فقد بـدأ  . ً  كوسيلٍة لتدعيم نظامه    إسالمية

العالي  وأسس مركزاً إسالمياً للتعليم      لبناء المساجد 

 ، حيث كانت المناهج فيها تركز       جامعة صدام في  

ـِّية على   على الرغم من أنه منع أية       ( العقيدة السن

وقام صدام  ) . عمال األخوان المسلمين  أإشارٍة إلى   

بغلق نوادي الرقص ، الحانات ، والكازينوهـات        

وبدأت صور الـرئيس العراقـي      . ومنع الدعارة   

ها صوراً له يظهر    المنتشرة في كل مكان تضم بين     

  .فيها وهو يصلِّي 

 ١١منذ " طوق البعث " الصورة الداخلية لـ 

  أيلول

باإلسـالم  لقد حدث تغيراً قليالً جداً في ما يتعلـق          

 في الفتـرة بـين      منطقة طوق البعث   في   السياسي

  .  في العراق٢٠٠٣ أيلول وحرب عام ١١هجمات 

 لكي يكسب خطابه اإلسالميلقد صعد صدام حسين 

 مـن خـارج   دعم المسلميندعم العراقيين وكذلك   

 عندما قامت الواليـات المتحـدة بزيـادة         ،العراق

ضغطها على العراق لكي ُيعلن عن أسلحة الدمار         

الشامل التي يملكها وذلك للفترة من وسط إلى نهاية         

عملية تحرير  وفي األشهر التي سبقت     . ٢٠٠٢عام  

ت  ، حاول صدام أن يصور ضغط الواليـا        العراق

 . هجوم علـى اإلسـالم    المتحدة على العراق بأنه     

وقام النظام ، أمالً بتحجيم دعم العرب لنـشاطات         

الواليات المتحدة ضد العراق ، بتجميع مجموعةً         

 إماماً في مدينة كركوك وذلك في       ٦٠٠تتكون من   

 إلصـدار فتـوى     ٢٠٠٢شهر كانون األول عـام      

 كل المسلمين لإلشتراك فـي الجهـاد ضـد          وتدع

لقد  . لواليات المتحدة إذا قامت هذه بغزو العراق      ا

" أطلق الحاضرون على الـرئيس بـوش تـسمية          

، إلى جانب تثبيـتهم لـصدام       "فرعون هذا العصر  

وحتى أن أحد    . قائداً إسالمياً أيضاً  حسين على أنه    

حـزب  " بـأن   أئمة الحكومة في بغداد علق قائالً       

 تحـدي    لكـن  ".البعث قد تحول إلى حزٍب إسالمي     

صدام للواليات المتحدة ، وليس طاعته التي جاءت        

متأخرةً ، هي التي أكسبته عبارات الدعم من قبـل          

العرب في أثناء فتـرة تمهيـد الطريـق للغـزو           

 األميركي للعراق في شهر آذار عـام        –البريطاني  

٢٠٠٣.  

حدثٌ محفز بين العرب في :  أيلول ١١

  الشرق األوسط

ـ لهجمات على   للقد كان    ز التجـارة العالميـة     مرك

 تأثيراً عميقاً ،    ٢٠٠١ أيلول ،    ١١ في   والبنتاغون

. على شعب وحكومة الواليات المتحـدة بالتأكيـد         

على أية حال ، لقد بدا تأثير هذه الهجمـات علـى            

أقل أهميـةً   األنظمة والشعوب في الشرق األوسط      

خصوصاً عند المقارنـة مـع التـأثير         ،   نوعاً ما 

، وهـذا هـو     ٢٠٠٣المحتمل لحرب العراق عام     

  .العنوان الذي سوف نستكشفه في أدناه 

إنهيار مركز التجارة العالمية    عندما ظهرت صور    

 على شاشات التلفزة    والواجهة الشمالية للبنتاغون  

" في العالم العربي ، بدت ردة الفعل الظاهرية على 

تنم عن القناعة ،    "  العالم العربي  رجل الشارع في  

 ردة فعـٍل    وكـان لألميـركيين    . بل وحتى الفرح  

غريزيٍة تجاه مشاهد اإلحتفال ، وخـصوصاً فـي         

الدول العربية التي ُيزَعم بأنها صديقة ، بخصوص        
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 . جرح روح األمة األميركية فـي الـصميم       حدٍث  

وعلى الرغم من بيانات اإلدانة التي صدرت عـن         

فإن الجمهور األميركي   ت العربية ،    معظم الحكوما 

كان مروعاً من رؤية عبارات الدعم الموجهة إلى        

أسامة بن الدن مـن المـواطنين العـاديين فـي           

إن الكثير من الناس في      . عواصم تلك الدول ذاتها   

الواليات المتحدة الذين أغضبتهم تلك العواطف من       

د نفذوا  جانب العرب وعلمهم التام بأن المهاجمين ق      

كانوا ينتظرون من القادة    هجومهم بإسم اإلسالم ،     

الدينيين المسلمين أن يعلنوا عن نوعٍ  مـا مـن           

بالنسبة لمعظـم األميـركيين ،     . اإلعتراف بالخطأ 

كان اإلسالم قد أصبح عنواناً يهتمـون بـه ألول          

، وقد أخذوا إدعـاءات اإلرهـابيين بمـدلولها         مرة

 جهداً كبيراً للتفريـق     لقد كانوا يبذلون  . الظاهري  

بين أولئك الذين يدعون بـأنهم يتحـدثون بإسـم          

األغلبية الواسـعة مـن المـسلمين       اإلسالم وبين   

   .األكثر إعتداالً

لقد وجد الكثير من العرب ، من جانٍب ، قناعـةً             

حول فكرة إدماء أنف أميركا ومـن أن الواليـات          

المتحدة قد شعرت أخيراً ببعضٍ  من األلـم الـذي           

. يعاني منه أبناء الشرق األوسط على نحوٍ  واسعٍ          

ومن جانٍب آخر ، كان معظم العرب ، إسـالميون          

وغيرهم ، ُمروعين من التدمير الهائـل ، ومقتـل          

الكثيرين جداً من األبرياء ، ومن القسوة المفرطـة         

لهجمـات  الذلك كانت إدانة    . من جانب المهاجمين    

تـضمنت  . روطة  مسألةً  طبيعية ، لكنها كانت مش      

ردة فعل العرب إزاء الهجمات في العـادة خليطـاً      

  :مما يلي 

تذوقت ماكانت قـد    القناعة بأن الواليات المتحدة      *

وبلدان العالم  (  كما ُيزعم إلى العالم العربي       قدمته

  الثالث 

  .لسنوات) بشكلٍ  عام 

عمالً إجرامياً ومنافيـاً    إدانة الهجمات بوصفها     *

ً  لـسياسة    نتيجـةً  طبيعيـة    يمثـل   ، لكنه   لإلسالم

  الواليات المتحدة

التي كان يجب أن يوجه اللوم إليها هي بخصوص         

  .تلك الهجمات

 التي تؤكـد علـى أن       نظريات المؤامرة إنتشار   *

عمـل متطـرفين محليـين      الهجمات كانت مـن     

 ، حكومة الواليات المتحدة ، أو من عمل         أميركيين

  .موساد ال–جهاز المخابرات اإلسرائيلي 

*       المنفذين هـم   رفض اإلدعاءات التي تقول بأن

 ، مستندين في ذلك إلـى       من العرب أو المسلمين   

قاعدة أن المسلمين اليرتكبون أعمال القتل الشامل       

     العملية اإلرهابية كانت معقـدةً       أو إلى نظرية أن

حيث اليستطيع بعض مـن النـاس القيـام         بجداً  

  .بتنفيذها لوحدهم 

ه الحجج كانت تُنقل بـشكلٍ  بـارزٍ  عبـر            إن هذ 

التحاليـل  ودوريات الصحف   وتصريحاٍت حكوميٍة   

" اإلخبارية التلفزيونية ، والمقابالت التي تُجرى مع 

. على إمتـداد الـشرق األوسـط        " رجل الشارع   

وبقيت نظريات المؤامرة يتم تداولها كثيـراً بعـد         

، ٢٠٠٢وفي شهر تشرين الثاني عـام        . الهجمات

د مرور أكثر من عامٍ  على تلـك الهجمـات ،            بع

األمير نـايف بـن     إدعى وزير الداخلية السعودي     

هم " الصهاينة"  في إحدى المقابالت بأن      عبدالعزيز

وبـأن   أيلـول ،     ١١الذين كانوا وراء هجمـات      

المنظمات اإلرهابية لهـا عالقـاٍت مـع جهـاز          

  .اإلستخبارات اإلسرائيلي 

العامة بخصوص أحـداث    شددت ردة فعل العرب     

 أيلول على المصادر الخارجية ِللِمَحـن التـي         ١١



 التحدي الصهيوين                  )١٧٦(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                           ٤٠ من٢٠                                          ٢٠٠٨ -    آذار  

 

يتعرض لها العالم العربي ، وركزت على إدراكها        

 . ، بل وحتى للهجوم    بأن اإلسالم يتعرض للضغط   

وسواء ما إذا كان هذا اإلدراك صحيحاً أم ال ، فإنه           

الموضـع  " عمل على تغذية مايمكن تسميته بــ        

ا صرح أحـد المـراقبين العـرب        وكم ". الدفاعي

إن للناس غريزةً  طبيعيةً  أساسيةً  في         " ببساطٍة ، 

وفـي هـذا الجـو ، كانـت          ". الدفاع عن دينهم  

التصريحات التي تنطلق من الواليـات المتحـدة ،         

مثل تعليق الرئيس بوش على أن الغرب كان فـي          

وهذه العبارة كانـت محملـةً          - "حملٍة صليبيةٍ "

 ضـد   – تأريخيٍة سلبيٍة في العالم العربي       بإيحاءاٍت

وعلَّـق  . اإلرهاب ، تُطلق بشكلٍ  غير عقالنـي         

بـأن   في الحال بعد الهجمات      جيري فالويل المبشر  

 باإلضـافة إلـى     ،"إرهابيـاً   " الرسول محمد كان    

إطالق عباراٍت أخرى مضادٍة لإلسالم من قبل قادة        

الغضب أوقدت حجماً كبيراً من     دينيين مسيحيين ،    

قام القادة العرب   وفي المقابل ،     . في العالم العربي  

" الـصحيحة " بمبادراٍت لتوضيح صورة اإلسـالم      

  .للغرب 

من غير الواضح جداً ماهو التأثير الذي أحدثتـه         

 أيلول على عـضوية     ١١الهجمات اإلرهابية ليوم    

نحـن نعلـم بـأن       . المجاميع األصولية التطرفية  

اؤها عطلت بشكٍل كبيرٍ  جداً      الواليات المتحدة وحلف  

ـُطاَرد           عمليات القاعدة وبـأن قيادتهـا كانـت تـ

 . طرد الطالبـان مـن أفغانـستان      بإستمرارٍ  بعد    

كمسألٍة عمليٍة ، يجب أن تكون المجموعة تواجـه         

وإذا مـا   . صعوباٍت في عملية جذب مجندين جدد       

 كنموذجٍ ، فإن ماقامت     التجربة المصرية إستُخِدَمت  

هجمات من عملية هدمٍ  كان له األثر المعاكس         به ال 

ذلك هو   –لذلك الذي كان يرومون إليه المهاجمون       

تقليل فائدة العنف الثوري اإلسالمي بوصفه حـالً        

ـَة       . آلالم المنطقة  ـِركـ وهذا اليعني القول بأن ب

التجنيد الممكنة لألفكار اإلسالمية التطرفية قد تـم        

لقيام بأعماٍل عنفيٍة ضـد     تجفيفها ، أو أن الرغبة ل     

فقد قيل بأنه   . مصالح الواليات المتحدة قد إختفت      

تم تحشيد المئات من العرب من مصر ، الـيمن ،           

سوريا ، لبنان ، واألراضي الفلـسطينية لمقاتلـة         

  .قوات التحالف في العراق 

 أيلول لم يكن لها تـأثيراً يمكـن         ١١إن هجمات   

التحريـر فـي    تقديره على عمليات الدمقرطة أو      

وحـدث   . المنطقة العربية في الـشرق األوسـط      

. تحركاً ما ، لكنه لم يكن دائماً في اإلتجاه الصحيح         

ومنذ وضع المعايير التي إستُخِدَمت فـي تقريـر         

فـإن   ،   قياس التقدم الديمقراطي في األمم المتحدة     

بعض الدول في الشرق األوسط قد حققت تقـدماً         

 ، في حين بقيـت   هافي تحسين حاالت العجز لـدي     

دوالً أخرى على حالها أو حتى أن حالهـا تـردى           

ألغَت قطر وزارة اإلعالم    على سبيل المثال ،     . أكثر

لديها ، وسمحت للنساء فـي قيـادة الـسيارات          

 ، وقامت بعقد إنتخابـاٍت      ومنحتهن حق اإلنتخاب  

وقامت األردن بتأجيـل اإلنتخابـات      . ألول مرة   

ها في شهر حزيران عـام      وأخيراً تم عقد  ( لمرتين  

ـُيَدت الصحافة والنقابات المهنية التـي      ) ٢٠٠٣ وق

وبقي اإلسالميون فـي    . يهيمن عليها اإلسالميون    

الكثير من الدول يمثلـون المجـاميع المعارضـة         

ـَّمة بشكٍل جيد    .الكبيرة والمنظ

اإلسالميين في الشرق األوسط بعد عملية 

  تحرير العراق

 أيلـول ، فـإن حـرب        ١١بالمقارنة مع هجمات    

 مـن   تتحرير العراق من قبضة صدام حسين بـد       

ر في  الذي أثّ " الحدث المحفز " المحتمل أنها تشكل    
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لقد . مجرى اإلسالم السياسي في الشرق األوسط       

ربط الكثيرون حرب العراق بهزيمة العرب فـي        

 ، فيما يتعلق بتأثيرها علـى الـروح         ١٩٦٧عام  

قل واحداً من المحللين    العربية ؛ وقد أطلق على األ     

" صـدمة " و  " زلـزال " العرب على ذلك تـسمية      

على أية حال ، من غير الواضح فيما لو          . للمنطقة

أن الجهود المبذولة نحو إعادة بناء وإعادة تأهيـل         

خـصوصاً إذا  ( العراق سوف تحقق تغييراً إيجابياً      

 أو تخلق في أذهان العرب      ،)نجح مسعى العراق  ما  

تستطيع بواسـطتها    ،ةً  عربيةً  أخرى    هزيمأيضاً  

المجاميع اإلسالمية األصـولية والمتطرفـة مـن        

 . تقوية نفوذها السياسي ونـشاطاتها التجنيديـة      

حتى لو أن الفشل في العراق لم يفعل شيئاً أكثر من     

فـإن  تدعيم الوضع الراهن في الشرق األوسـط ،         

الفرد يستطيع أن يجادل بـأن توقعـات التطـور          

علـى المـدى     جتماعي وإلقتصادي والسياسي،  اإل

البعيد في المنطقة سوف تبقى كئيبةً  ويمكـن أن          

  .تغذي مزيداً من التطرف 

الظروف والعمليات واألحداث   اآلن  لحد  لقد درسنا   

المحفزة التي تؤثر في اإلسـالم الـسياسي فـي          

. وفي أربعة دوٍل أو أقاليم فرعية       الشرق األوسط   

اً عـن تـأثيرات الهجمـات       وقد قدمنا كذلك تقييم   

إن .  أيلول في تلـك المنـاطق        ١١اإلرهابية في   

مهمتنا المتبقية هي في إيجاز العواقب المحتملـة        

لعملية تحرير العـراق علـى المنطقـة وتقـديم          

  .توصياٍت لسياسة الواليات المتحدة 

  إنتعاش اإلسالميين في عراق ما بعد صدام

حول المجتمع  هناك مالحظةٌ  مهمةٌ  بشكٍل حاسمٍ          

العراقي وهي أن هذا المجتمع له ميوٌل علمانيةٌ  في 

األساس ويتصف بالتنوع وبـشعورٍ  قـويٍ  مـن           

حتى أن الكثيرين من األغلبية الشيعية هم  . الوطنية

علمانيين ، على الرغم من اإلنطباع الذي يمكن أن         

يشعر به الفرد من خالل السيل من تقارير وسـائل      

ية حول تدفق الحالة الدينية والمطامح      اإلعالم الغرب 

السياسية لبعض التنظيمات الشيعية العلنيـة بعـد        

باإلضافة لذلك ، من المهم أن نالحظ مرةً   . الحرب

ثانية بأن المجتمع المدني في العراق لم يعد موجوداً 

لذلك يجب أن تبـدأ     . منذ ستينيات القرن العشرين     

ديٍ  مـن نقطـة      الجهود نحو بناء نظامٍ  بديٍل تعد      

  .الصفر 

مجتمع األغلبية الشيعية فـي العـراق كـان          إن 

. بالتأكيد هو األول الذي ينشر أجنحته بعد الحرب         

بعد تحرير جنوب العراق الذي يعيش فيـه شـيعة          

العراق ، شارك اآلالف من الشيعة في رحلة حجٍ           

تقليديٍة إلى كربالء إلحياء مراسم تأبين أربعينيـة        

حمد ، الحسين ، الذي إستشهد قبل       حفيد الرسول م  

وكان قد تم منع هذه الرحلـة       .  عام   ١٣٠٠حوالي  

لقـد شـكلت    . في ظل نظام حكم صدام حـسين        

عمليات السير الطويلة على األقدام من مدٍن بعيدٍة        

مثل بغداد والبصرة حالةً  ، من حريـة التعبيـر           

  .الدينية التي لم تكن موجودةً  لعقوٍد من الزمن 

ل الدين الـشيعة كـذلك بـدأوا بتمطيـة          إن رجا 

عضالتهم السياسية حيث رأى الكثير منهم وجود       

فرصٍة لهم في عراق مابعد صدام للهيمنـة علـى       

ـ       .  ةالسياسة العراقية بصفتهم يمثلون كتلة الغالبي

إن النفوذ المتنامي لرجال الدين لم يبن على قـوة          

 بل على بـراعتهم التنظيميـة       ،رسالتهم المذهبية 

لفائقة والسرعة التي حققوا بها السيطرة األمنية       ا

في مناطقهم وتحركهم إلستعادة الخدمات األساسية      

وعملهم كسلطٍة واقعيٍة حيث التوجد هنـاك أيـة         

على أية حال ، إن رجال الـدين هـؤالء          . سلطة
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كانت هنـاك   . ً    لم يقدموا جبهةً  موحدة    وتابعيهم  

 ، وكلها كانت    أربع مجاميعٍ  شيعيٍة رئيسيٍة سائدةٍ     

إن أكثر هذه المجاميع     . قد تأسست في وقٍت سابق    

رجـال  نفوذاً بال جدال في المجتمع العراقي هـم         

 ، وهي المجموعـة التـي       الدين التابعين للحوزة  

إن .  تشكل السلطة الدينية العليا للشيعة العـراقيين      

القائد ذو المقام األعلى من بين هـؤالء ، وهـو ،            

، قـد   آية اهللا السيد علي السيستاني    العالم الجليل   

ً  تعـارض         أصدر تصريحاٍت بعد الحرب مباشرة

لقد بدا أن هـذه     .  إنخراط رجال الدين في السياسة    

الحالة السياسية تتغير بطريقٍة دراميٍة عنـدما بـدأ         

 بإظهـار تحديـه لخطـط       السيد علي السيستاني  

 . الواليات المتحدة لتشكيل حكومٍة عراقيٍة مؤقتـةٍ      

بسبب نفوذه على شيعة العـراق بوصـفه قائـداً          و

روحياً جليالً لهم ، فقد أخرج هذا التحدي خطـط          

الواليات المتحدة التي تتعلـق بـإجراء التحـول         

 وأدخل بـدالً منهـا      ،السياسي من الساحة العراقية   

مشاركةً  نشيطةً  أوسع من جانب األمم المتحدة في 

تخابـات  عملية وضع إطاراً عملياتياً إلجـراء اإلن      

  .وإنتقال السلطة 

 ، إبن العالم الجليل آية اهللا       مقتدى الصدر إن الشاب   

الذي إغتالـه صـدام عـام       ( محمد صادق الصدر  

أكثر رجال الدين الذين يقاتلون ،ربما يكون )١٩٩٩

بعد أن أمـر     . ضد الواليات المتحدة بين الشيعة    

 عمليات المعارضة الـسلمية   مقتدى أتباعه بإتباع    

 جيش المهـدي  سعٍ  لمدة عام تقريباً ، بدأ        بشكٍل وا 

ميليشيا يتـراوح تعـدادها بـين       ( التابع له ، وهو   

فــي مقاتلــة قــوات )  رجــل١٠,٠٠٠ و ٣٠٠٠

 من أجل السيطرة على أجـزاٍء       ،الواليات المتحدة 

من بغداد وعلى مدنٍ  في الجنوب الشيعي في شهر          

إغـالق    وذلك على أثـر    ،٢٠٠٤نيسان من عام    

 بـسبب إسـتخدامها     'الحـوزة 'ة  صحيفته المـسما  

وقد تزامن ذلك القتال مع حالة واسعة       . للتحريض  

ـَّة     مدينة الفلوجة من العنف في      التي يقطنها الـُسن

وتقع إلى الغرب من بغداد ، وقد زادت عبـارات          

الدعم المادي والمعنوي التي كانـت تنطلـق مـن          

المكونين الُسني والشيعي على حٍد سواء الُموجـة        

 إنقـالب الوطنيـة    إحتمال   شبح من   ،لمقاتلينإلى ا 

 ضـد    ، أو الشعور الـوطني العراقـي ،        العراقية

إن كيفية إنتهاء تلك الحالة لم تكـن        . األميركيين  

  .واضحةً  وقت كتابة هذا التقرير

إن المجموعتين الشيعيتين المتبقيتين هما المجلس      

األعلى للثورة اإلسـالمية فـي العـراق وحـزب          

ن كالً من عضو المجلس األعلى للثورة    إ. الـدعوة 

شقيق قائد المجلس    ( عبدالعزيز الحكيم اإلسالمية ،   

 ، الذي تم إغتياله فـي       محمد باقر الحكيم  األعلى ،   

حادث تفجيٍر ضخمٍ  لسيارٍة مفخخـٍة فـي مدينـة           

ورئـيس  ) ٢٠٠٣النجف في نهاية شهر آب عـام        

 ، قد إشتركا في إبراهيم الجعفـري حزب الدعوة ،  

مجلس الحكم العراقي ، وهو الكيان الـذي عينتـه          

، ٢٠٠٣الواليات المتحدة في شـهر تمـوز عـام          

والذي تناوب على رئاسته تسعة أعـضاٍء بـشكٍل         

  .دوري 

كانت إحدى نتائج الحرية الناشـئة حـديثاً فـي          

الجنوب، هي إمكانية النجف على منافسة مدينـة        

قم اإليرانية المقدسة بل وحتى اإلحـالل محلهـا         

كمركزٍ  بالنسبة للشيعة لتلقي العلوم والحـصول        

وبسبب وجود ضـريح     . على الزماالت الدراسية  

) ص(اإلمام علي فيها ، وهو صهر الرسول محمد         

ـُعدُّ واحدةً  من أكثـر       وإمام الشيعة ، فإن النجف ت

آيـة  وكان  . المدن المقدسة لدى المسلمين الشيعة      

 من حياته فيها     قد أمضى فترةً  مهمة ً      اهللا الخميني 
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حيث كانت النجـف    في ستينيات القرن العشرين ،      

في تلك الفترة تشكل المركـز القيـادي للنـشاط          

وضـع صـدام     . السياسي الشيعي في المنطقـة    

حسين حداً لهذا النشاط وقام بعزل وقمـع رجـال          

ومـع قيـام الجمهوريـة      . الدين فيها بشكٍل قاٍس     

هـي  أصبحت مدينـة قـم      اإلسالمية في إيران ،     

  عامـاَ  ٣٠المركز الروحي للشيعة وبقيت لمـدة       

 ، ومن بينهـا القيـادة       تؤكد على المبادئ اإليرانية   

إن عودة مدينـة النجـف      . السياسية لرجال الدين    

كمركزٍ  شيعيٍ  مكََّن من تقديم منهجاً أكثر إعتداالً          

وخصوصاً في ما يتعلق بالعالقـة بـين         ،   للعقيدة

 المقـدم للمجموعـات     رجال الدين والدولة والدعم   

محمـد  وطبقـاً آليـة اهللا       . المقاتلة مثل حزب اهللا   

 ، قائد السلطة الدينية الشيعية فـي        حسين فضل اهللا  

إذا كانت هناك حريةً  في العراق ، فـإن          " لبنان ، 

إن مدينة قـم     . الكثيرين سوف يذهبون إلى النجف    

". قد إنخفضت مرتبتها كمكانٍ  للزماالت الدراسية        

هذا الشئ يمكن أن يكون له مضامين إيجابيـٍة          إن 

  . بالنسبة لمصالح الواليات المتحدة في المنطقة 

ـَّة ،         وجـود   لىعالماٍت ع كانت هناك ، بين الُسن

الحزب فبعد الحرب ، كان     .  كذلك   صحوٍة إسالميةٍ 

 العراقي قد اُعيد تأسيسه بعـد أن كـان          اإلسالمي

فرع  هو   وهذا. محظوراً في ظل نظام حكم صدام       

 ، يدعو برنامجـه     سياسي من اإلخوان المسلمين   

ِعبـر الوسـائل     إقامة الـشريعة اإلسـالمية    إلى  

إن . السلمية، ويبدو أنه منفتح على الديمقراطيـة      

 ، شارك أيضاً في     محسن عبدالحميد أمينه العام ،    

من غير الواضح كـم هـو حجـم        . مجلس الحكم   

ن المسلمين في    الذي يمتلكه اإلخوا   يالدعم األساس 

  .العراق 

ـَّع منهمـا ،          إن إيران والعربية السعودية يتوقـ

وبشكٍل واضحٍ  ، قيامهما بالمنـاورة مـن أجـل           

الحصول على نفوٍذ لهم بين اإلسالميين في العراق       

لقـد   . من أجل حماية مصالحهم أو توسيعها فيه      

 الحج إلى كـربالء   تخذ من رحلة    تقيل بأن إيران ،     

ـَّلت العشرات من وكالئها إلى      ف ،   هاغطاءاً ل  قد سل

جنوب العراق بعد الحرب لدعم األطراف الشيعية       

وباإلضافة لذلك ، كانت هناك أدلـةً         . الموالية لها   

مساعٍ  سعوديٍة لنشر العقيدة الوهابية      على وجود   

ـَّة في الشمال العراقي     ويمكن أن يكون    . بين السن

 العـراق   إعمارإشتراك السعودية في جهود إعادة      

ـِّية،   كما في المناطق األخـرى ،       في المناطق الُسن

وكانت  . عربٍة إلدخال التطرف الوهابي إليه    بمثابة  

العقيدة الوهابية موجودةً  بشكٍل سريٍ  أثناء نظام         

حكم صدام ، وباشرت المساجد التي كانت تؤيـد         

ـِّية           ،بشكٍل سريٍ  هذا النوع من العقيـدة الـسن

  . الحقيقية بعد الحرب بإظهار وجوهها

وعلى الرغم من وجود معارضٍة واضحٍة من قبل        

بعض اإلسالميين العـراقيين لوجـود الواليـات        

دولـةً    " المتحدة في العراق والـدعوات إلقامـة        

توجد إشاراٍت إيجابيـٍة تـدل      ، فقد كانت    "إسالمية ً 

على أن التيار الرئيسي من الحركات اإلسـالمية        

لقـد   . ة والحكومة الديمقراطية  منفتح على التعددي  

ـِّيةً  رئيسيةً  ممثلةً  في            كانت مجاميع شيعيةً  وُسن

ه البالغ ئحيث كان ثمانيةً  من أعضا( مجلس الحكم 

لقد عمـل   ) . من اإلسالميين ،   عضواً   ٢٥عددهم  

 لتأسـيس   تحت رعاية الواليات المتحدة   هؤالء معاً   

 . حكومٍة وتهيئة األرضية لتأسيس دستورٍ  جديـد       

 ، وهو مستشار رفيع المستوى      نوح فيلدمان يناقش  

في القانون الدستوري لسلطة الواليات المتحدة في       

بأن قـادة هـذه الحركـات يجـب         بغداد سابقاً ،    
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ألنهـم  " ديمقراطيين إسـالميين    " إعتبارهم بأنهم   

وافقوا مبدئياً على نوعٍ  مـا مـن الديمقراطيـة           

. ي قيادته بمقتضى مشاركتهم في مجلس الحكم وف     

   فـي   المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية    وحتى أن 

ال يؤيـد   العراق المدعوم من قبل إيران ، يبدو أنه         

 ،أن تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للتـشريع       

إن  . حكـم رجـال الـدين     ويقلل من تأكيده على     

 ٨الدستور المؤقت ، الذي تم التوقيع عليـه فـي           

قانونـاً  " ليكـون   ، والذي تم تأسيسه     ٢٠٠٤آذار،  

تـوفير األرضـية لتـشكيل      حيث يمكنه   " أساسياً  

قـدرة   لى ُمنتخَبٍة ، ماهو إالّ مثاالً إيجابياً ع       حكومٍة

المجاميع الدينية والعرقية العراقية المختلفة على      

تقديم التعهدات الضرورية لتأسيس ديمقراطيـةً        

والمهم بصورٍة أكبـر، هـو أن مواقـف          .فاعلةً

 وأبرزها تلك التـي     –يعية الواضحة   المجاميع الش 

 يبدو أنها توفّق بين مفاهيم      –تصدر عن السيستاني    

ـَِّخذةً  دوراً         التعددية ومفاهيم السلطات الدينية، ُمتـ

الدولـة  " إن نموذجهم عن .  إستشارياً في الحكومة  

غير متأثر تماماً بنموذج الحكومة الدينية      " اإلسالمية

ذي يكـون فيـه للـسلطة        اإليرانية للخميني ، ال    –

  . الدينية الكلمة النهائية في قضايا التشريع 

اإلسالميين في المنطقة بعد عملية تحرير 

  العراق

ـ       إبتـداء العمليـات     سبقفي األسابيع التي كانت ت

العدائية في العراق ، وصلت اإلحتجاجات المضادة       

نقطـة  للواليات المتحد في العـالم العربـي إلـى      

اإلسـالميين  توقعـاً ، فـإن      وكما كـان م   . الذروة

 الذين كانوا يميلون مسبقاً إلـى توجيـه         المتطرفين

النقد إلى سياسات الواليات المتحدة والحداثة التـي        

 شجبوا الهجوم الوشيك على     ،تمثلها الثقافة الغربية  

وفي  . هجوماً على المسلمين كافة   العراق بوصفه   

ـ         ذلك المقابل، فإن المسلمين األكثر إعتـداالً ، وك

تحت ضغٍط من   ( هيئات العلماء في بلدانٍ  عديدٍة       

حـذروا مـن    ،  ) حكوماتهم في كثيرٍ  من األحيان     

تصوير سياسة الواليات المتحدة حيـال العـراق        

بـين الديانـة    " صراعاً بـين الحـضارات    " بأنها  

إن المعتدلين كانوا يخـافون      . المسيحية واإلسالم 

ألصـغر  من حصول إرتداٍد عكسيٍ  بين الجيـل ا        

يزيـد مـن ظهـور المجموعـات        يمكن أن   ،  سناً

إن هـؤالء   .  والمتطرفة مثـل القاعـدة       اإلرهابية

المعتدلين ، وحتى بعـض المفكـرين المؤيـدين         

      روا عن خوٍف   لألميركيين باإلسم  في المنطقة ، عب

من أنه ، على الرغم من إستثناء الواليات المتحدة         

يخها لم يبين بأنه    نسبياً من تهمة اإلستعمار ألن تأر     

إالّ أنها  كانت لها مستعمراٍت في الشرق األوسط ،        

كانت على وشك أن تؤسس وزارٍة مستعمرٍة لهـا         

وكان الكثير من العرب مقتنعون بأن       . في العراق 

الدافع الرئيسي وراء هجوم الواليات المتحدة على       

 وأنها كانـت تأمـل فـي        ،كان هو النفط  العراق  

  .راق لصالح غاياتها في الهيمنة إستثمار موارد الع

قنـاة  عكست تغطية حرب العراق التي قامت بها        

تلفزيون أبو ظبي والمؤسسات اإلخبارية والجزيرة 

 الرأي السائد في المنطقة ولكنهـا       ،العربية األخرى 

لقد كانت التغطية في العالم العربي      . عززته أيضاً   

ن تختلف تماماً من ناحية التأكيد عن ذلك الذي كـا         

سـي  إن قناة   . يصدر من مصادر األخبار الغربية      

 ، وعن طريـق مراسـليها الـذين كـانوا           أن أن 

متدمجين مع القوات العسكرية في الخط األمامي ،        

كانت تركز على التقـدم الـذي تحـرزه القـوات           

في حـين   العسكرية للواليات المتحدة وبريطانيا ،      

عةًعن كانت وسائل اإلعالم العربية تبث أخباراً واس      
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 معظمهم من األطفال    –المدنيين القتلى والجرحى    

والمسألة  .  المصابين بجروحٍ  مروعةٍ    –والنساء  

الثانية التي كانت تركز عليهـا وسـائل اإلعـالم          

للعراق وبعد ذلك   " المقاومة البطولية " العربية هي   

إنهيارها المفاجئ ، إلى جانـب مـشاهد لجنـوٍد          

وقد أثـارت   . ألعين  عراقيين مقيدين ومعصوبي ا   

هذه المشاهد أعمـق العواطـف نحـو المعانـاة          

المستمرة وحالة العجز لدى العرب في مواجهـة        

   .الهجوم الغربي الشرس

وطالمـا بقيـت    في المدى القصير إلى المتوسط ،       

 ، فإنه سوف يكون     القوات األميركية تحتل العراق   

 بأن الواليات المتحدة ، جداً إقناع العربالصعبمن 

 بل أنهـا    ، لها أطماعاً إستعماريةً في العراق     تليس

ويـستمر  . جاءت لتحقيـق مـصلحته فحـسب        

اإلسالميون في العالم العربي في إسـتخدام هـذا         

الرأي لتحقيق نفوذاً سياسياً لهم والحصول علـى        

على أية حال ، في المدى األبعد ، وكما          . مجندين

سوف " ق أحد المعلقين العرب ، فإن الجدال كله         علّ

  ".يحسمه الرأي العام العراقي 

إن ردة الفعل العربية العامة لما بعد الحرب إختلفت 

بشكلٍ  أساسيٍ  عن ردة فعلهم التي تلت أحـداث           

 ١١فبينما كانت ردة فعلهم على أحداث       .  أيلول ١١

 ،  تؤكد على التهديدات الخارجية المنظـورة     أيلول  

 قد غيـر    فإن اإلندحار السريع لنظام صدام حسين     

توجـد هنـاك    . كثيراً من جوهر العالم العربـي       

إشاراٍت عن وجود نقاشٍ  عميقٍ  يـدور حـول           

 ،   الموجود في المجتمعـات العربيـة      للماهية الخ 

  .وإن اإلسالميين يشتركون بالطبع في هذا النقاش 

فـإن  وفي ما يتعلق بالتأثير على العالم العربـي ،          

ق، يمكن أن تكـون     كتابة دستورٍ  دائمٍ  في العرا      

سوف تكون كـل     . واحداً من أهم التطورات فيه    

العيون محدقةً  صوب النقاش الذي سوف ينـشأ         

داخل المجتمع العراقي بخصوص العالقـة بـين        

حماية و) ودور الشريعة اإلسالمية   ( الدين والدولة 

قوق المرأة ، وكيفية صـيانة الحريـات        واألقليات  

ن يكون مهماً تماماً    إن النقاش يمكن أ   . األساسية  

وحالما يفتتح النقاش،    . مثل أهمية النتيجة نفسها   

فإن المواطنين في األقطار العربية األخرى سوف       

يتسائلون بال شٍك ويقيمون المقارنات بين أنظمـة        

  .بلدانهم السياسية وبين مايدور في العراق 

إذا ما نجحت الواليـات المتحـدة فـي مـساعدة           

ير الظـروف الالزمـة لقيـام       العراقيين على توف  

 مركـزاً    العراق سوف يصبح ديمقراطيٍة تعدديٍة ،    

اليمكن منافسته   ،للفكر السياسي في العالم العربي    

وحتى أنه سوف يصبح مركـزاً للتعلـيم الـديني          

ـَّة والشيعة معاً     ومـع   . والزماالت الدراسية للسن

ضمان حرية التعبير، سوف تعود بغداد إلى سابق        

الُمجددين وحتى  وٍة للتحررين العرب    عهدها كوجه 

 الذين يمكن أن ينخرطوا فـي تبـادٍل         ،األصوليين

عالوةً  على ذلك ، إن وجود بيئـٍة         . مثمرٍ لآلراء   

حرٍة في العراق سوف تشجع على تطويره وجعله        

 الذي يمكن أن يتفوق علـى       ،لإلعالم الحر مركزاً  

وسوف تكون قـدرة    . المراكز اإلعالمية األخرى    

 المركز على إنتقاد حكومته الذاتيـة، بمثابـة         هذا

عقيدةً  مركزيةً  حيث يمكـن بواسـطتها تمييـز           

اإلعالم العراقي عـن وسـائل اإلعـالم العربيـة          

  .األخرى 

في حديثه عن إطالق مبادرٍة واسعٍة للديمقراطيـة        

في الشرق األوسط  في شهر تشرين الثاني عـام          

 أن تقـوم    ، مـصر  الرئيس بـوش  ، طالب   ٢٠٠٣

 ،  يادة الدول العربية نحو تحقيق حرياٍت أوسـع       بق
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   دولة مصر العظيمـة والفخـورة قـد        " معلناً بأن

وضحت الطريق نحو السالم في الشرق األوسط ،        

واآلن يجب أن تظِهر الطريق نحـو الديمقراطيـة         

 التـي   إصالحات الحد األدنى  ولكن بعيداً عن    ". فيه

ـ         إن وِضَعت من أجل إرضاء الواليات المتحدة ، ف

بدت غير راغبـةً  فـي       ،حكومة مبارك في مصر   

 على طريق الدمقرطة والتحرير     بذل مساعٍ  جديةٍ   

لقد كان هناك بعض اإلرتخاء الطفيف      . من جانبها   

في سيطرة الحكومة على حرية التعبير، وتم تشكيل        

لكـن  . لجنةً  لحقوق اإلنسان بموافقـة الحكومـة         

، وإسـتمر   ة بقيت نافذة ً   يلحكوماقوانين الطوارئ   

وبقيـت  . النظام في التعامل مع منتقديه بخـشونة        

البيروقراطية والفساد محصنتين ، وبقـي الميـل        

وفي الجانب اآلخر، فـإن     . لإلحتفاظ بالذاتية قوياً    

 مـن   –هل يـستطيع    : الكثير من المراقبين سألوا     

 –موقع القوة الداخلية وبدعمٍ  من الواليات المتحدة         

 جديٍة للدمقرطة والتحرير؟ وهل     أن يبدأ في عمليةٍ   

 يذ الذي يراه الكثيرون بأنه      – إبنه جمال  يستطيع

 أن يواصل هـذه     – أكبر من والده     عقليٍة إصالحيةٍ 

إن هكـذا عمليـةً       العملية إلى نهايتها المطلوبة ؟      

في وقت كتابة هذا    . يمكن أن تستغرق سنين كثيرة    

ا كان  التقرير، على أية حال ، لم يكن واضحاً ما إذ         

غورباتشوف مصر أو    يطمح إلى أن يكون      مبارك

إذا ما خلف أبيه ، سوف يجد له دعماً          ،   أن جمال 

  . بين النخب المصرية لدفع اإلصالحات إلى أمام 

في هذه البيئة ، إستمر األصـوليون فـي حركـة           

المعانــاة مــن المــضايقة باإلخــوان المــسلمين 

يميـة  مهـاراتهم التنظ  وواإلعتقال، لكن مثـابرتهم     

ومرونتهم ، كل هذه سمحت لهم في زيادة أعـداد          

وقد تخلى األصوليون األكثر تطرفـاً      . عضويتهم  

 وذلك بالتحديد   ،مثل الجماعة اإلسالمية عن العنف    

ألنهم يرون بأن اإلخـوان المـسلمين يتعرضـون     

إن الخاسرين من الوضع القائم هم . لعمليات القتل 

الذين عِلقوا   ،   دلونالليبراليون واإلسالميون المعت  

بين سيطرة الحكومة على الخطاب العـام وقـدرة         

  . على إستثمار المساجد ناألصوليو

إن تمكُّن مكون األغلبية الشيعية في العراق كـان         

له نتائج مهمةً  على نظيراتـه مـن المكونـات           

الشيعية في العربية السعودية والبحرين وأقطـار       

جنـوب العـراق    وبعد تحريـر     . ىالخليج األخر 

ن طلبـاً إلـى     ومباشرةً  ، قدم قادة الشيعة السعودي      

 مطالبين فيه بمنحهم حقوقاً األمير عبداهللاولي العهد 

دينيةً  وسياسيةً  متكافئةً  في بلٍد يسميهم المـنهج           

". مشركين"  فيه بأنهم    ذو النفحة الوهابية  التعليمي  

توجد هناك إشاراٍت بـأن الـسعوديين يمكـن أن          

ا منفتحين على تـسمية أول شـيعيٍ  فـي           يكونو

وإن اإلمام القيـادي     . الوزارة في األشهر القادمة   

في المملكة ، الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا الشيخ،        

قد أعلن بأن إتهام المـسلمين اآلخـرين بـأنهم          

إن هذه   .مشركين غير مقبول في الدين اإلسالمي     

ة للمملكة ،   اإلشارات يمكن أن تكون إيجابيةً  بالنسب      

ـِّدت فيها الحريات الدينية     ـُي  حتى بالنسبة   -التي ق

 . لصالح العقيدة الوهابية المتشددة    وذلك   –للسنة  

ولكن من غير الواضح أن هذا الـرأي يمكـن أن           

داخل المؤسسة الدينية   يكون مدعوماً بشكلٍ  كبيرٍ        

 الجغرافـي   –وفي المحيط الـسياسي      . السعودية

ـَّة في العربي   األوسع ، عبر بع     السعودية  ةض الُسن

ـُوسع سياسـة الواليـات         ،عن خوفهم  من أن تـ

المتحدة في العراق والخليج من دعمهـا للـشيعة         

ـِّية           الموالين لها في الـدول ذات الهيمنـة الـسن

   . لتحقيق مطامحهم
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لقد تأثرت العربية السعودية بعـدٍد مـن الطـرق          

، يبدو أن    ًأوال. األخرى من عملية تحرير العراق      

هناك نقاشاً داخلياً متصاعداً حول ما إذا يمكـن أن          

يكون اإليمان المتعصب وغير المتـسامح الـذي        

 عامالً يـساعد علـى      ،تشجع عليه العقيدة الوهابية   

وفي هذا  .  بعض قطاعات المجتمع      وتشدد فتطر

فإن  الهجمات اإلرهابية التي تم تنفيذها في   السياق،

ي الرياض والتي قُِتَل فيهـا      ، ف ٢٠٠٣ مايس ،    ١٢

 آخرين ، من بيـنهم      ١٨سبعة سعوديين إلى جانب     

أميركيين ، كانت من الناحية اإلمكانية حدثاً ُمحدداً        

الذين وصلوا إلى    إن السعوديين، . للعربية السعودية 

   هذه األحداث تحدث لآلخرين  " قناعٍة بأن"  وبـأن ،

، بـدءوا  هذه األفعال كانـت ذات نفحـٍة أجنبيـة       

ــا  ــات بأنه ــى الهجم ــشيرون إل ــول ١١" ي  أيل

ن ، وهـو    وكذلك أعلن أحد الـسعودي    ". السعوديين

ٍ  ، وبشكٍل واضح     محرر عمود في إحدى الصحف    

بأن العقيدة الوهابية التي يتم نشرها في المملكـة         

عن طريق المناهج الدراسـية والمراسـيم التـي         

ـ          ي تُمارس في الجامع وتلفزيـون الحكومـة ، ه

 . السبب الجذري وراء الروح القتالية اإلسـالمية      

 وبخالف التفسير الذي تال أحداث      -وبشكلٍ  بارز ٍ   

 لم تكن هناك إشـاراٍت إعالميـٍة إالّ         – أيلول   ١١

 جهازأو  " الصهاينة"  عن تورط    ،القليل إن وجدت  

  . في أحداث الرياض المخابرات األميركي

ركية مـن   إنسحبت القوات العسكرية األمي    ،   ثانياً

 ، وهذا اإلنسحاب جاء نتيجـةً         األراضي السعودية 

إللغاء منطقة الحظر الجوي فوق جنوب العـراق        

وظهور قواعد بديلٍة لتلك القوات في كٍل من قطر،         

" وبهذا، فـإن    . اإلمارات العربية المتحدة، وُعمان     

ـِّس " لم تُعد" القوات الكافرة بعد أراضي أقدس " تدن

وقد كان هناك أمالً بأن هذه      . ية  المقدسات اإلسالم 

ـِّص العائلة الملكية الـسعودية       الخطوة سوف تخل

من نقـٍد أساسـيٍ  إعتـاد الوهـابيون الجـدد            

والمجموعات المتطرفة مثل القاعدة من توجيهـه       

ـُطِلق يـد ولـي         إ و ،إليها ن هذه الخطوة سوف ت

على أيـة   . األمير عبداهللا في عملية التحرير    العهد  

لم تحقق عمليـة إعـادة إنتـشار قـوات          حال ،   

 . الواليات المتحدة، إزالة التحدي التطرفي للمملكة

فقد كانت تتناقل التقارير بإستمرار حصول تبادلٍ         

إلطالق النـار بـين قـوات األمـن الـسعودية           

وحدث هجوم إنتحاري ثانٍ  كبير في      .والمتطرفين  

، في أحد أحيـاء مدينـة       ٢٠٠٣ تشرين الثاني ،     ٩

 كلهـم مـن     – شخصاً   ١٨رياض أدى إلى مقتل     ال

العرب ، وهم في أغلبهم عماالً مصريين ولبنانيين        

لقد كانت هناك إشاراٍت على أن هذا الهجـوم ،          . 

باإلضافة إلى الهجوم الذي حدث في شهر مايس ،         

يافطـة  " قام بتوجيههما مؤيدين سابقين بعيداً عن       

 الهجمات  من الممكن أن يكون تأثير هذه     ". الجهاد  

على السعوديين سوف يعكس ردة فعل المـصريين      

 الذي كان يحدث في ،على العنف اإلسالمي الداخلي

 الذي كان يسبب قرفـاً     –تسعينيات القرن العشرين    

  .متزايداً من هذا الموضوع 

 . أخيراً ، تم عمل بعض اإلصالحات في المملكـة        

إنتخابـاٍت  فقد وعدت الحكومة السعودية بـإجراء       

، ٢٠٠٤ بحلول شهر تـشرين األول عـام         محليٍة

وأعطت الحكومة الملكية موافقتها علـى تأسـيس        

باإلضافة لذلك ، أحدثت     . منظمةً  لحقوق اإلنسان   

تغييراٍت في المناهج التعليمية والتعـاليم      الحكومة  

"  لنـشر التـسامح للمـسلمين                              الدينية

 غير الوهابيين وتقليل الـدعم للمجـاميع      " اآلخرين

وعلى غرار مصر، إستمرت الحكومة،     . اإلرهابية  

التعامل بقسوٍة مع المنتقـدين     على أية حال ، في      
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اليخدمون الوحـدة   "  الذين تقول عنهم     اإلصالحيين

الوطنية أو حالة تماسك المجتمع المبنية على أساس        

  ".الشريعة اإلسالمية 

عنـدما   .لعربية الـسعودية     أمام ا  تحديات حرجة 

هد ، ربما ينشأ صراعاً بعده سوف       يموت الملك ف  

يثير األعضاء المحافظين في العائلة الملكية ضـد        

أولئك الذين يرغبون بأن يروا حصول إصـالحاٍت        

إن ولـي العهـد      . تحرريٍة في المجتمع السعودي   

 ُينظُر إليه بأنـه مؤيـد حـذر فـي           األمير عبداهللا 

     المجموعة األخيرة، ولكن ليس من الواضـح بـأن

 سوف يكـون    ، عاماً من العمر   ٨٠ ذو الـ    عبداهللا

. ملكاً تالياً أم ال، أو كم من الوقت سوف يبقى ملكاً 

سوف يـستمر وجـود     بغض النظر عن النتيجة ،      

عالوةً  . وهابيين جدد يراقبون بعنايٍة من األجنحة     

إن أية حكومٍة جديدٍة سـوف تواجـه        على ذلك ،    

 . جداً ٍة مهمةٍ إقتصاداً مرهقاً وتغييراٍت ديموغرافي   

إن اإلعتماد على واردات النفط لتدعيم حالةً  مـن          

الرفاهية سوف يصبح أقل فائدةً  طالما أن أعـداد          

 تـزداد مـع     ،الناس الكبار الذين هم في سن العمل      

يشكل . بقاء عدد الوظائف المتاحة ثابتاً على حاله        

، اليوم عدد األجانب أكثر من نصف القوة العاملـة        

دفع أحد األكاديميين السعوديين لإلشـارة      وذلك ما   

البلد الوحيـد فـي     " إلى أن العربية السعودية هي      

يستورد العاطلين عن العمل من البلدان      العالم الذي   

 من أجل أن يرفع أعداد العـاطلين عـن          ،األخرى

إن البطالة سوف تصبح مشكلةً      ".العمل بين سكانه    

ـ   كبيرةً  إذا لم يـتم وضـع          صاديٍة سياسـاٍت إقت

لتشجيع اإلسـتثمار وأعمـال التعهـدات       ،تحرريٍة

يتغذى األصوليون المتطرفـون    وسوف  . الخاصة  

وخصوصاً عـن    ،   على حالة عدم القناعة الناتجة    

طريق توجيه األنظار إلى الثروة وحالـة الفـساد         

  .المزعوم وجودهما داخل العائلة المالكة 

بلدان الخليج األصغر حجماً ، تواصلت بعـض        في  

، بـدأت   ٢٠٠١ومنذ عـام     . صالحات بسرعة اإل

ـُجرى اإلنتخابـات البرلمانيـة فـي البحـرين          ت

والكويت ، وتم كتابة مسودة دستورٍ  جديٍد وتمـت          

علـى  . المصادقة عليه في عملية إستفتاٍء في قطر      

اليزال هناك طريقٌ طويل يجب قطعـه       أية حال ،    

قبل أن يستطيع أحداً ما أن يعتبر هـذه األنظمـة           

سية تمثل ديمقراطيـاٍت حقيقيـٍة بـالمعنى        السيا

إنها تبقى حكوماٍت ملكيٍة تحتفظ النخـب        . الغربي

الحاكمة فيها بالسلطة والسيطرة األساسيتين على      

إن نجـاح    . معظم الحياة السياسية فـي بلـدانها      

ففـي  . المساعي التحررية كـان بمثابـة مـزيج         

 ،  األحزاب السياسية غير مجـازة    الكويت، التزال   

 –إن الجهود المبذولة للحصول على حقوق المرأة و

 قد فشلت في السنين العديدة      –مثل ، حق التصويت     

قطـر وُعمـان ، مـن       ووفي البحرين   . الماضية  

فإن النساء قادراٍت على المـشاركة       الجانب اآلخر، 

ـَّنت قطر إمرأةً  في           في العملية السياسية ؛ فقد عي

فـي نفـس    و. ٢٠٠٣منصب وزير التربية عـام      

 مكاسب فـي    حقق اإلسالميون في الكويت   الوقت،  

اإلنتخابات كنتيجٍة لدعم الحكومـة لهـم وموافقـة         

إن اآلمال  .  كثيراً   نوخسر الليبرالي العشائر، بينما   

 في  حق النساء في التصويت   الليبرالية فيما يخص    

الكويت اُحبطت عندما إنتهت إنتخابات شهر تموز       

إلسالميين، الذين حصلوا    بفوزٍ  كبيرٍ  ل     ٢٠٠٣عام  

 ٥٠ مقعداً من مقاعد البرلمـان البالغـة         ٢١على  

 ١١وفي نفس الوقت ، خسر الليبراليـون        . مقعداً  

 التي كانوا يشغلونها في     ١٤مقعداً من مقاعدهم الـ     

 الذي كان سارياً آنذاك ، وذهـاب تلـك          ،المجلس
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المقاعد التي خسروها إلى أعـضاٍء مـن العائلـة          

  . مستقلين المالكة وآخرين

 في حزيران   كانت اإلنتخابات البرلمانية في األردن    

 قد تميزت بخسارة جبهة العمل اإلسالمي        ٢٠٠٣

فقد لمح أحد المحللين     .ومرشحين إسالميين آخرين  

    النفوذ اإلسالمي قد تالشى أمـام      األردنيين إلى أن

المواضيع الخارجية  "  وبأن   ،اإلهتمامات العشائرية 

إن األردنيـين   ". عد تشغل إهتمام الناس   الكبيرة لم ت  

كانوا منشغلين في المواضيع الداخلية مثل اإلقتصاد       

والفساد بصورٍة أكبر من إنشغالهم في المواضـيع        

 ،التي كانت تبرز على األجندة السياسية لإلسالميين      

.  اإلسـرائيلي    –مثل العراق أو الصراع العربي      

أجراه مركـز   عالوةً  على ذلك ، وطبقاً إلقتراعٍ          

 ، فقـد صـوت      الدراسات اإلستراتيجية في عمان   

 لكفـائتهم الشخـصية   األردنيون للمرشحين وفقـاً     

اإلنتماء العشائري والتجربة السياسية وليس على      و

 ؛ في الواقع ، صوت عـدداً مـن          اإلنتماء الديني 

المسلمين لصالح مرشحين مسيحيين بصورٍة أكبـر       

ت األردن علـى    لقد بد . مما كان يحصل من قبل      

 ، حيث   مفترق طرقٍ  من ناحية النضج السياسي      

 من إختياره   الملك عبداهللا إستطاع على أساس ذلك     

.  بسرعٍة أكبـر   إصالحاٍت ديمقراطيةٍ القيام بإجراء   

بقيـت األشـكال التطرفيـة مـن        على أية حال ،     

 تشكل تهديداً في األجزاء الجنوبية من       يناإلسالمي

بين الفلسطينيين فـي    المملكة حول مدينة معان و    

  .مخيمات الالجئين 

بدون شك ، إن األحداث الرئيسية التي تؤثر فـي          

 بين الفلسطينيين هي أقرب إلى كونها       يناإلسالمي

 من كونها تنـتج عـن عمليـة         ،تخص فلسطين 

بعـد توقـف     . التحول الديمقراطي في العـراق    

فإن إنتفاضـة عـام      ،١٩٩٣ لعام   إتفاقيات أوسلو 

لحركة حماس ولتنظيم   ياةً  جديدةً       وفرت ح  ٢٠٠٠

وأدخلت الخطاب اإلسالمي فـي      الجهاد اإلسالمي 

وبنهايـة عمليـة     . المجرى الرئيـسي للـصراع    

أنهكــت اإلنتفاضــة كــالً مــن  تحريرالعــراق،

اإلسرائيليين والفلـسطينيين معـاً ، مـع إبتـداء          

الفلسطينيين في التساؤل عما إذا كان العنف الموجه        

ورٍة عامة ، وعمليـات التفجيـر       ضد إسرائيل بص  

اإلنتحارية ضد المدنيين بشكلٍ  خاص ، قد سببت         

حالة وعلى الرغم من    . الضرر للقضية الفلسطينية  

 التي ظهرت على كـال الجـانبين ، فـإن           اإلجهاد

المساعي الُمجددة لجلـبهم ثانيـةً  إلـى طاولـة           

") خارطة الطريق   " أي ، عن طريق     (المفاوضات  

إنهـارت   . العنف المتواصل وطأة  قد تعقدت تحت    

الهدنة التي كانت المجموعات الفلسطينية المقاتلة قد       

 وذلك بعـد    ٢٠٠٣وافقت عليها في منتصف عام      

بناءاً على طريقة   . من الهدوء النسبي     عدة أسابيعٍ 

عمل هذه المجاميع اإلسالمية وغيرها ، فإنه مـن         

 المحتمل أن تقوم هذه المجاميع بإستخدام أية حالـة        

إعادة بنـاء   و إعادة تنظيم نفسها  سكونٍ  للقتال في     

البنى التحتية التي دمرتها الهجمات اإلسـرائيلية ،        

قامت إسـرائيل   . وتستمر في تجنيد أعضاءاً ُجُدد      

الشيخ أحمد  بإغتيال مؤسس وقائد حركة حماس ،       

، وزادت تلـك    ٢٠٠٤ ، في شهر آذار عام       ياسين

ذا التطور  إن ه  . تطرف حركة حماس  الخطوة من   

إلى جانب تطوراٍت أخرى كانـت تُـَصور بأنهـا          

ضارةً  بالفلسطينيين ، مثل مساعي إسرائيل لبنـاء         

 وإشارة  ،جدارٍ  عازٍل حول الضفة الغربي وعبرها      

 إلـى   ٢٠٠٤ في شهر نيسان عـام       الرئيس بوش 

ـُّرٍ  في سياسـة الواليـات المتحـدة حـول            تغي

 تـؤدي   وإستطاعت أن المستوطنات اإلسرائيلية ،    

إلى ظهور تعـاونٍ  متـسارعٍ  بـين المجـاميع            
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 –الفلسطينية العلمانيـة واإلسـالمية المتطرفـة        

وعملياٍت ضد المصالح اإلسرائيلية والغربية داخل      

  .حدود إسرائيل واألراضي الفلسطينية 

إن القضية الفلسطينية ، سواء بذاتها أو من ذاتها         

ى ،  أو بصفتها بديالً عن حـاالت إسـتياٍء أخـر         

إستمرت بشكٍل قويٍ  في إستحواذها على الـروح         

ليس هناك من شٍك بأن الواليات المتحدة        . العربية

يجب أن تستمر في التمسك بقيادٍة قويٍة وُمَعززٍة في         

 سوف يشمل   لتحريك الصراع نحو حلٍ   سعيٍ  منها    

علـى أيـة    . بالضرورة تعهداٍت من كال الجانبين    

 الالعبين الخارجيين   ودحال، من المهم مالحظة قي    

في المساعدة على حل هذا الصراع ، وفي جوهر         

ــسطينيين   ــة للفل ــسائل الوجودي ــي الم ــك ه ذل

إن حل هذا الصراع    . واإلسرائليين على حٍد سواء     

سوف يكون بال شٍك دواءاً شامالً لكل آالم العـالم          

 . العربي أو لجاذبية األفكار اإلسالمية المتطرفـة      

 ُيزيل أساس اإلعتراض والنقطة     إنَّه بالتأكيد سوف  

الحساسة الموجودين في آراء العرب تجاه الواليات       

. المتحدة، لكن العوامل األخرى سوف تبقى قائمة        

بهـاجس  " إن الحديث السياسي العربي قد اُثِقَل       " 

. القضية الفلسطينية ، وذلك وفقاً ألحد المراقبين        

م حتى أن تقريـر األمـم المتحـدة لقيـاس التقـد           

الديمقراطي ، قبل أن يدخل في عمليـة تفحُّـصٍ            

ـَّقٍة بـشكٍل جيـٍد للمحـن الـسياسية           شاملٍة وُموث

التعليمية ،واإلجتماعية في المنطقـة ،      واإلقتصادية  

" بأن  يبين بوضوٍح، وبدون تعقيب أو تقديم دليالً ،         

ـِّد النمـو      اإلزدهـار   و اإلحتالل  اإلسرائيلي يجم

  ".عربيوالحريات في العالم ال

على الرغم من قيام الواليات المتحـدة بالـضغط         

علــى بــشار األســد لتقليــل الــدعم الــسوري 

للمجموعات الفلسطينية واللبنانية ، فـإن هنـاك        

 . إشاراٍت قليلٍة تدل على أن الضغط يؤدي عملـه        

وبعد نهاية المعركة الرئيسية في العراق فوراً ، قام         

 بتسليم  لن باول كووزير خارجية الواليات المتحدة     

يجب أن يقوم بـإغالق     ،  رسالةً  إلى األسد مفادها    

 في دمشق وإيقاف مكاتب حماس والجهاد اإلسالمي

وعلى الرغم من تأكيدات األسد     . الدعم لحزب اهللا    

العلنية من أن مراكز القيادة للمجاميع الفلـسطينية        

الموجودة في دمشق قد تم إغالقها ، لم تقم سوريا          

الفعلية بمنع نشاطاتها فـي الـسياقات       من الناحية   

 حزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي    إن  . العملية  

هي من بين األدوات القليلة المتوفرة أمام سـوريا         

        إلستخدامها ضد إسرائيل، ومن غير المحتمـل أن

ون عنها دون إحراز تقدمٍ  في       السوريين سوف يتخلّ  

  .ل  من إسرائيإسترداد مرتفعات الجوالنموضوع 

مع ذلك ، إن طرد الواليات المتحدة لصدام حسين         

والتواجد العسكري المستمر للواليات المتحدة فـي       

وتوجـد هنـاك    . العراق غير جيران سوريا فجأة ً     

إشاراٍت على أن الوضع الجديد القائم هذا ُيـستخَدم         

. المناهض لإلصالح   " الجناح المحافظ " إلضعاف  

خذت الحكومـة عـدة     وفي الحال بعد الحرب ، إت     

 ، من بينها إزالة الـصفة       خطواٍت بإتجاه اإلصالح  

إجازة والعسكرية من المدارس اإلبتدائية والثانوية      

المصادقة على جـامعتين    وثالثة مصارٍف خاصة    

وإلغاء وجـوب   خاصتين وأربع محطاٍت إذاعية ،      

. إنتماء كل الطلبة إلى مراكز الشباب التابعة للبعث       

 مفكراً وناشطاً سورياً    ٢٨٧ضر  باإلضافة لذلك ، ح   

 يدعو إلـى إطـالق سـراح        إلى األسد مع إلتماسٍ   

إلغاء القانون العسكري وإتاحة    والسجناء السياسيين   

إن الفقرات  . حرية التعبير وحرية النشاط السياسي      

ــائع  ــأن الوق األولــى مــن اإللتمــاس تبــين ب

إن تـصرفات   و اإلستراتيجية لسوريا قد تغيـرت    
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اليمكن كبحها ،   " غير الشرعية " المتحدة  الواليات  

، " تنهار أو أنها واهنـة    " واألنظمة العربية كانت    

" بدون  " للخطر الُمحدق " وإن سوريا غير مستعدةٌ       

إذا ماقرر  ". الدفع بقوٍة بإتجاه اإلصالحات الوطنية      

" عـصا   " األسد مواجهة الجناح المحافظ بإستخدام      

فإن ألميركية في الجوار،    تواجد القوات العسكرية ا   

اإلخوان المسلمين في سوريا سـوف يخوضـون        

اإلنتخابات ويفوزون بسبب المهارات التنظيميـة      

وقدرتهم لإلسـتحواذ    ،   العالية التي يتمتعون بها   

ـِّية ، لكـنهم سـوف          على عواطف الغالبية السن

يواجهون معركـةً  عـسيرةً  ضـد العلمـانيين           

   .والوطنيين السوريين

اإلسالميين المتطرفين ليسوا علـى وشـك أن         إن 

يغيروا الوضع القائم بطريقٍة عنفيٍة فـي الـشرق         

 لكـي   ،لم يكن هناك من أحٍد متـوازن ٍ        . األوسط

يقوم بإسقاط الحكومات القائمـة أو حتـى لتهديـد          

إنهـم  . سيطرة الحكومة على العمليات الـسياسية       

إستطاعوا ، على أية حال ، مـن تهديـد النظـام            

دني بطرقٍ  إستطاعت أن تدمر الصورة التـي         الم

تسعى هذه الحكومـات أن ترسـمها إلـى العـالم           

إعاقة السياسات الرسمية التـي تتعلـق       والخارجي  

وتوسيع حالة نـشر العقيـدة       اإلقتصادي ،    وبالنم

 . التطرفية بين الشباب المحرومين من حقـوقهم      

وبسبب مهاراتهم التنظيمية الممتازة ورغبتهم فـي       

فقد تمركز إسـالميوا     داخل النظام السائد ،      العمل

التيار الرئيـسي بـشكٍل جيـٍد للمـشاركة فـي           

في العراق ، علـى     .  اإلصالحات واإلستفادة منها  

     سبيل المثال ، ربما يكـون للمجـاميع اإلسـالمية          

 ومن  –دوراً بارزاً   ) خصوصاً التنظيمات الشيعية  (

ومـة   فـي الحك   –المحتمل أن يكون مهيمناً أيضاً      

 على أية حال ، وكما أشار كبل،       . العراقية مستقبالً 

في التحليل األخير، إن عوامـل الجـذب أليـة          " 

إيديولوجية ، وحدود تلك العوامل ، يعتمـد علـى          

كيفية تكيُّف تلك اإليديولوجية مع حاجات المجتمع       

 هـي   التيارات اإلسـالمية  لذلك ، إن    ". الملحوظة  

  ". للعالم اإلسالمي نتيجةً  ضروريةً  " ليست 

 هل يجب علـى     ،إن إحدى المسائل الرئيسية هي    

المجموعات اإلسـالمية أن تـشارك فـي بنـاء          

الديمقراطية ، وهل تستطيع المشاركة ، وإذا كان        

إن هذه المجاميع هـي      . الجواب بنعم ، فكيف ذلك    

نمـوذجٍ  جديـٍد فـي       منشغلةٌ  من قبل في صنع       

ة خوٍف كبيرٍة من أنَّه،     لقد كانت هناك حال    . العراق

إذا ما فاز اإلسالميون بالـسلطة فـي إنتخابـاٍت          

ديمقراطيٍة ، فإنهم سوف يقومون بتضييق الحريات       

إن هـذا   . وتشريع قوانين تعزز حالة عدم التسامح    

شخصٍ  واحـد ، ورقـة إقتـراعٍ           " الخوف من   

هو الذي تـستخدمه األنظمـة      " واحدة، وقٍت واحد    

ي مناقشاتها ضد عمليتي الدمقرطة     األوتوقراطية ف 

على أية حال ، ليس من الواضح تماماً        . والتحرير  

من أن األحزاب اإلسالمية سوف تحقق مكاسـب         

كبيرةً  لها ، بدون فوزٍ  كبيرٍ  بالـسلطة لتـشكيل             

حكومات ، إذا ما كانت الديمقراطية في طريقهـا         

فمن جانٍب أول ،    . لإلستقرار في الشرق األوسط     

لدول التي يوجد فيها أحزاباً قليلـةً  مجـازةً            في ا 

والتي يجب فيها أن يخوض اإلنتخابات مرشـحين        

غير إسالميين بصفة مستقلين يفتقرون إلى قدرات       

التحــشيد ذات التنظــيم الحزبــي ، تكــون قــوة 

وفي الجانب اآلخر، فإن لدى     . المعارضة متشتتة   

اإلسالميين منبر المسجد الذي يستخدمونه لنـشر       

ـَرشُِّحهم على الرغم من القمـع الـذي          رسالة ت

إذا مـا    . تمارسه ضدهم الحكومات األوتوقراطية   

ُسِمَح لإلنتخابات الحرة والسياسات الحزبية غيـر       
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التحررية بتوجيه الملعب السياسي ، فإن األحزاب       

إن . غير اإلسالمية يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة        

ـَة التجربة األردنية هي تجربةً  مثق      ففـي  .  ً ـِّفـ

 على الرغم من أنـه      –المحيط التعددي في األردن     

  ن ويتنافس المتنافس  " ، الذي فيه     -"قليالً  " تسلطي

إزدادت ،  "ن من أجل كـسب آراء النـاس       والمتنوع

 بتغييـر " ن  و وقام اإلخوان المـسلم    قوة اإلعتدال 

خطابهم وتوجيهه بصورٍة مباشـرٍة أكبـر نحـو         

". ح الوطنيـة لـألردن  القضايا التي تمس المـصال   

وسيكون العراق حالة إختبارٍ  أخرى لقوة الرسالة        

  .اإلسالمية ضمن عمليٍة سياسيٍة متعددة األطراف 

كيف سيستجيب اإلسالميون للمشاركة في نظـامٍ         

 إن إحدى اإلحتماالت هي أن األطـراف        منفتحٍ ؟ 

ـَِدت في الماضي أنه مـن المهـم تـرك            التي وج

صالح مواجهة الحكومات التسلطية    الخالفات جانباً ل  

بواسطة جبهٍة موحَدٍة سوف تصبح مستقلةً  بشكٍل         

على سبيل المثال ، يبـدو أن هنـاك عـدة           . أكبر

 -أطراٍف داخل خيمة اإلخوان المسلمين في مصر      

هيئـةً   مجموعة النشاطات الرئيسية بقيادٍة هرمٍة ،      

، أكثر إعتداالً في أربعينيات وخمـسينيات العمـر       

ناحٍ  متطرٍف بعض الشيء متكون من الجيـل         وج

إن إقامة اإلصالحات الديمقراطيـة     . األحدث سناً   

بعيدة المنال في مصر من المحتمل أنها يمكـن أن          

حيث يمكـن    ،   فتؤكد اإلنقسامات بين تلك األطرا    

إن بعض مكونـات     . أن تقسم التنظيم إلى أقسام    

ـ   ( التنظيم يقدمون أنفسهم كمعتـدلين       ل كمـا فع

) الوسط في منتصف تسعينيات القـرن الماضـي         

وتنافسوا برغبٍة من أجل المشاركة فـي العمليـة         

   .الديمقراطية

إن المجاميع األصولية المتطرفة سوف تستمر في       

طرحها التحدي األمني أمام الحكومات والمـصالح       

ففي العـراق ودول     . الغربية في الشرق األوسط   

أن يـستمر هـذا     الخليج الفارسي ، من المحتمـل       

التحدي لبعض الوقت وسوف يتسم بوقوع هجماٍت       

إرهابيٍة من حينٍ  آلخر، البعض منها من المحتمل         

إنها سوف تستمر في اإلستفادة     . أن يكون مؤثراً    

من المناطق ذات الحكم الضعيف للقيـام بأعمـال         

على أيـة    . التجنيد والتدريب وتحضير الهجمات   

مجاميع المتطرفـة  حال ، وعلى الرغم من وجود ال 

 تبدو مصر بأنها قاومت اإلضطراب الكبير     فعلياً ،   

الناتج عن الهجمات التي كان ينفذها األصـوليون        

المتطرفون الذين قرروا ، للوقت الحاضـر علـى         

يجـب أن تواجـه     . األقل ، التخلي عن العنـف       

 عليها  بالحكومات هذه المجاميع بشدة ، ولكن يج      

ن إحتوائها للتهديد الناتج    أيضاً أن تحقق توازناً بي    

من الجهاديين العنفيين، وبين إحراز التقـدم فـي         

  . عملية اإلصالح السياسي واإلقتصادي

مضامين اإلستراتيجية األمنية الوطنية 

  للواليات المتحدة في الشرق األوسط

إن النقاش األكثر أهميةً  حول مـستقبل الـشرق          

ـَق مــن مفهــوم  تــصادم " األوســط لــم يــست

بين الغرب واإلسالم ، كما كان يقـول        " ضاراتالح

هنتينغتون قبل عقٍد من الزمان، بل باألحرى إنـه         

ـَقى من حالة     الداخلية فـي   " تصادم األفكار " يست

   معركةً  من أجـل اإلسـالم       " إن عبارة    . المنطقة

األكثر بالغةً  ، تثير أولئك الذين يؤيدون الرأي          " 

 ضد  ،م في المجتمع  األصولي التطرفي لدور اإلسال   

أولئك الذين يشددون على اإلعتدال فـي اإلسـالم         

إن المعركة مبنيةً  على     . وتناغمه مع الديمقراطية    

" خطف  " فكرة أن الشكل المتعصب من اإلسالم قد        

الدين اإلسالمي من شكله المتسامح الذي يمارسـه        
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لكن الغالبية المعتدلة تواجه حالةً      . غالبية المسلمين 

إنهم من جانٍب يخافون على     : الخسران األكيد   من  

حياتهم الخاصة وأسباب رزقهم بسبب وجود خليطاً       

من المتطرفين الذين يمكن أن يـستخدموا العنـف         

ضدهم ، ومن الحكومات التي التستطيع حمايتهم أو 

. أنها تقوم بإجراءاٍت تقيدهم فيها من الجانب اآلخر       

" اء العـام    الفـض " يوجد ببساطٍة القليل جداً من      

       لنشر الخطـاب العلنـي حـول طبيعـة اإلسـالم          

الدور الذي يجب أن يقـوم بـه فـي الـسياسة            و

والمجتمع ، واألسباب الحقيقية التـي تقـف وراء         

  . الوضع العربي الراهن

  هذا ،   األفكار راعصإنخرطت الواليات المتحدة في     

لسنواٍت بسبب موقعها كقائٍد للغرب ، لكن هجمات        

 اإلرهابية عملت بشكٍل كبيرٍ  على شحذ         أيلول ١١

لقـد الحـظ    . إدراك الواليات المتحدة لهذا النقاش      

هو أحد المـشاركين     بن الدن  : بأن   ميشيل دوران 

في حرٍب أهليٍة خطيرٍة إلى حٍد كبير بسبب الهوية         

وكـذلك   . العربية واإلسالمية في العالم الحـديث     

لحرب ألن، الواليات المتحدة تشارك أيضاً في تلك ا

سواء أدركت أم ال، سياساتها قد أثرت على فرص         

لكن واشنطن ليـست    . نجاح المحاربين المختلفين    

       الشؤون على  العباً رئيسياً ، ألنها متطفٌل خارجي

 دةً  فحـسب علـى     والثقافية ولها قـدرةً  محـد      

اإلسـالم فـي     دور    وتعريف  تحديد المؤمنين في 

  .الحياة العامة

يمكن "  أيضاً ،    دورانا يشير   على أية حال ، وكم    

أن تؤثر سياسات الواليات المتحدة فـي تـوازن         

 ، وأحياناً إلـى     القوة بين القادة في تلك النزاعات     

والمهم بصورٍة رئيسيٍة هو مـا إذا       ". درجٍة مهمة   

إن العـراق مهـم     . يكون التأثير إيجابياً أو سلبياً      

لذي بشكل كبير جداً ، وبالتحديد ألنه هو المكان ا        

ـَّقُ فيه سياسة الواليـات المتحـدة بـشكٍل      ـُطب ت

  .مباشرٍ  إلى حٍد كبير 

تستطيع الواليات المتحدة أن تفعل أشياءاً كثيـرةً          

للتأثير على نتيجة النقاش الداخلي هذا دون إقحام        

التي يمكن أن تكـون فـي        ،   مواقفها الخاصة فيه  

 . الواقع حاسمةٌ  بالنسبة للمعتدلين والليبـراليين      

إنها تستطيع أن تدعم المعتدلين فـي مـساعدتهم         

للحصول على التأييد الدولي ، وبهـذا تـساعدهم         

وتـستطيع   . على إكتساب مكانةً  لهم في الداخل      

 ،الواليات المتحدة كذلك أن تضغط على الحكومات      

لكي تفتح الفضاء العام إلجراء إصالحاٍت تكـون        

 . ءمفيدةً  لإلسالميين والعلمانيين على حٍد سـوا       

إن فتح الفضاء العام في أنظمة العـرب المغلقـة          

سوف يدفع اإلسالميين للتنـافس مـع األحـزاب         

األخرى، ألجل كسب التأييد الـشعبي مـن خـالل        

  .طرحهم خططاً عمليةً  لحل مشاكل المجتمع 

إن جهود الواليات المتحدة لتعزيز الديمقراطية في       

الشرق األوسط، يجب أن تـشدد علـى التكـوين          

ـَّم       ا لدقيق للعمليات والمؤسسات والتـأقلم المنظـ

للمجتمعات والمنظمات العربيـة لتحقيـق بيئـٍة        

إن صندوق اإلقتراع يجب اإلسـتفادة       . ديمقراطية

منه حتى نهاية جهود اإلصالح هذه ، وليس فقـط          

 ،ويجب أن تأخذ المبادرات بالحـسبان     . في بدايتها   

 لـذلك إن    .اإلختالفات الموجودة داخل المجتمعات     

اإلصالح سوف يتخذ أشكاالً مختلفةً  ، وإن سرعة         

ــى الحاجــات  ــد عل اإلصــالحات ســوف تعتم

  .اإلجتماعية

في فترة مابعد الحرب ، تجاهد الواليات المتحـدة         

من أجل العمل بُيسرٍ  وقوٍة في العراق ضد العنف          

ـَّه نحو قوات التحالف والحكومة العراقيـة        الموج
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اج إلى القول بأن عملية الدمقرطة    قلما نحت . الناشئة  

 ليس الحديث عن عملية إعادة اإلعمار الرئيسية        –

 تتطلب وجود بيئٍة آمنة ، وإن عملية تحقيق هكذا          –

بيئٍة والمحافظة عليها هـي مـسؤوليةً  صـعبةً            

وفي . تتحملها قوات الواليات المتحدة في العراق       

فاءها نفس الوقت ، يجب على الواليات المتحدة وحل

أن تشجع على إنشاء نظامٍ  يـستطيع أن يحمـي           

. الحريات ويساعد على خلق مجتمعٍ  مدنيٍ  نشيط          

إن المسؤولية الصعبة الثانية للواليـات المتحـدة        

ستكون بعد ذلك، في المساعدة على فتح الفـضاء         

العام في العراق للسماح بالتـدفق الحـر لألفكـار          

 تلك الحريـة    وإنشاء مؤسساٍت ديمقراطيٍة وصيانة   

فـي بيئـٍة    . في دستورٍ  مقبوٍل على نحو ٍٍ واسعٍ           

كهذه ، سيتوجب على األحزاب المتنافسة أن تطور        

خططاً عمليةً  تتضمن آراءاً مفصلةً  عن المستقبل         

  . السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي والفكري للبلد 

وسوف تضطر األحزاب اإلسالمية لإلبتعاد عـن       

لتضع برامَج عمليـةً      " اإلسالم هو الحل    " خطاب  

ها سوف تفـشل    نف ذلك ، فإ   وبخال . لحكم العراق 

إنَّه واضح تمامـاً أن     . في كسب الكثير من التأييد      

البرامج اإلسالمية سوف تكون جذابـةً  للمـواطن         

 زاب األخرى العراقي العادي أكثر من برامج األح     

لكن درجة التفوُّق التنظيمي الواسعة التي يتمتـع        . 

بها اإلسالميون العراقيـون، تتـسبب فـي جعـل       

 واضح  ،خصومهم العلمانيين في وضعٍ  ُمِضٍر بهم      

ستثناء أولئك الـذين هـم فـي المنـاطق          إب(جداً  

 الحال ، على األقل ، إلى أن        اويستمر هذ ،  )الكردية

رى من توليد اآللية الـسياسية      تتمكَّن األحزاب األخ  

   . وكسب الدعم الالزم لها للتنافس في اإلنتخابات

يجب على الواليـات المتحـدة أن تقـوم بـدعم           

اإلسالميين المعتدلين في العراق، باإلضـافة إلـى        

إن هذه المجموعـات     . دعم العلمانيين الليبراليين  

تشمل بالتأكيد الحركات التي تنتمي إلى رجال الدين 

وفـي داخـل     .  الحوزة داخل المكون الشيعي    في

المكون الُسنِّي ، فإن اإلخـوان المـسلمين ربمـا          

يعملون فعلياً كإتجاه إسالمي معتدل ضد الجهاديين       

     تجاهـات إن كل هـذه اإل     . والوهابيين المتطرفين 

يجب تـشجيعها علـى     ) حتى تلك المتطرفة منها     (

المدني وفـي   المشاركة بشكٍل سلميٍ  في المجتمع       

 ومن ثم للعمـل معـاً فـي حكومـةَ             ،اإلنتخابات

أخيراً ، يجب أن تكون الواليات المتحدة       . مشاركة

إن الـشيعة   ) ١(لقبول اإلحتمـاالت التاليـة       ُمهيأةً

 سوف يفوزون بحكم األغلبية عن طريق اإلنتخابات     

ديمقراطيـةٍ    " إن العراق سوف يكون بمثابة       )٢(

ا رجال الدين بتقـديم المـشورة       يقوم فيه " إسالمية  

ولكنهم اليـستطيعون أن يـسيطروا      (للحكومة          

، وإن تلـك    )عليها كليةً  كما هو الحال في إيران         

الديمقراطية سوف تحمـي الحريـات األساسـية        

  . وحقوق األقليات والنساء 

 باإلضـافة   –إن عملية كتابة دستورٍ  دائمٍ  للعراق         

 –نتخبٍة بطريقٍة ُحـرٍة     إلى مجئ حكومٍة عراقيٍة مُ    

ـَِعُد بتوفير     ،  فرصةً  حاسمةً  وربما لمرٍة واحدة      ت

الديمقراطيـة للتـشجيع    للواليات المتحدة وأنصار    

وإذا مـا    . على اإلصـالح فـي العـالم العربـي        

إستطاعت عملية تحرير العراق من تأسيس البيئـة        

المالئمة للقيام باإلصالحات الديمقراطية في العراق      

ق األوسط  ، فإن النقاش حـول الدسـتور          والشر

المستقبلي للعراق سوف يمنح تلـك اإلصـالحات        

واقعاً حقيقياً، وإنَّه ربما حتى يعمل علـى تعجيـل          

على أية حال ، بـدون وجـود جهـوداً           . حدوثها

ً  إلشراك أبناء الشعب العراقـي والـدول          مركزة
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ـ          ذاالمحيطة بالعراق في النقاش، فسوف يكـون له

  .أثيراً قليالً على المجتمعات الحرة تالنقاش 

خطـواٍت  تستطيع الواليات المتحدة أن تقوم بإتخاذ       

 لضمان تحقيق الحد األعلى من المـشاركة        ،مهمٍة

والشفافية ، عن طريق اإلدراك بأن عملية النقـاش         

يمكن أن تكون على أهميٍة كبيرٍة بقدر أهمية نتيجة         

جع الواليات  يجب أن تش  ،  أوالً. تلك العملية نفسها    

المتحدة على أوسع تمثيـلٍ  ممكـنٍ  للمجـاميع           

العرقية والدينية والعشائرية المتباينة لإلشـتراك      

إن موضوع البحث يجب     . في النقاش الدستوري  

. أن يكون عميقاً وواسع المدى فـي آنٍ  واحـد             

ويجب أن يتناول المشاركون فيه مواضـيع مثـل         

ايـة األقليـات ،    ، حم العالقة بين الدين والدولـة    

. حقوق المرأة ، والمحافظة على الحقوق األساسية        

 ، يجب على الواليات المتحدة أن تعمل علـى          ثانياً

وبقية العـالم   ضمان إشتراك أبناء الشعب العراقي      

ويجـب  . في المفاوضات  "  بشكٍل فعليٍ  " العربـي 

دعوة كل المؤسسات اإلخبارية ذات العالقة للقيام       

ت اإلخبارية والتغطيـة الواسـعة      بإجراء التحليال 

وفي حال الضرورة ، يجـب أن تكـون          . للنقاش

ها متهيئين لتقديم محفزاٍت    ؤالواليات المتحدة وحلفا  

لتلك المؤسسات ، من بينها السماح لها باسـتخدام         

ويمكن أن  . ُمميزات النقل عبر األقمار الصناعية      

تكون هناك أنظمةً  ُمتوفرةً  بالنـسبة للمـواطنين          

عاديين في العراق وفي المنطقة تمكنهم من إيصال ال

مقترحاتهم وردود أفعالهم عبر إستخدام الهاتف أو       

البريد اإلليكتروني ، وبعضاً من هذه األنظمة يمكن        

أن يكون في قيام وكاالت األخبار بتسليط الـضوء         

على العملية عبر الهواء ؛ وسوف يكون اإلنترنت        

عالوةً  على ذلـك ،      . مفيداً أيضاً في هذا المجال      

فإن الحكومـات والمنظمـات غيـر الحكوميـة ،       

وخصوصاً تلك التي في داخل العـالم العربـي ،          

. يجب تشجيعها على إرسال مراقبين على األرض        

إن الواليات المتحدة قد التكون مرتاحـةً  بـشكٍل          

على أية حـال ، إن      . كل النتائج والمواقف  لكامٍل  

 بنتائج أقل مـن المقبولـة       قبول الواليات المتحدة  

       بوصفها منتجاٍت للعملية الديمقراطية هو شـيء

  .محرج 

يجب أن تستمر الواليات المتحدة وحلفاؤهـا فـي       

إبقاء عينها مفتوحةً  على النـشاطات اإليرانيـة         

إن ولع السعودية بمـزج     .  والسعودية في العراق  

الدعوة إلى العقيدة الوهابية مع األعمال الخيريـة         

 إن إحدى الخطط المالئمة     .حق اإلنتباه الخاص    يست

 لتعقب  - "تعقب األموال   " لهذا يمكن أن تكون في      

أثر مصادر التمويـل لبنـاء المـساجد ، مراكـز           

كجزٍء من مسعًى إليقـاف نمـو        -.، الخ   الشباب

ـِّية        العربيـة  ( مذهب التطرف في المناطق الـسن

لك ، يجب باإلضافة لذ. في العراق ) والكردية معاً   

أن تـضمن قــوات التحــالف وصــول الفــرص  

 .والخدمات الحكومية إلى كل زاوية في العـراق         

لقد أصبحت المناطق غير المحكومـِة مـن قبـل          

الدولة، مالذاٍت آمنـٍة لألصـوليين المتطـرفين ،      

لقد كان العراق يعمل من      . البعض منهم جهاديين  

 ، بـضمنهم    كمغناطيسٍ  للمقاتلين اإلسالميين   قبل  

 الذي كان يبدو أنَّه ُيعيد نشاطه       ،تنظيم أنصار الُسنة  

، بعد أن كان معقله في شمال العراق قد تم تدميره           

وتوجد هناك تقارير أيضاً تقول بأن      . أثناء الحرب   

 قد أقاما لهمـا وجـوداً       ،حزب اهللا وحركة حماس   

تـصاحب  إن منع ظهـورالظروف التـي       . هناك  

 فـي مقاومـة     سوف يساعد ،   الحكومات الفاشـلة  

الدعاية التي تقوم بها القوى المناهضة للديمقراطية       

  .الُمَمولة بشكٍل جيٍد في المنطقة 
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في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن واضحاً مـا إذا   

كانت جهود الواليات المتحدة لتشجيع الديمقراطيـة    

 ـ وخصوصاً مـع عـدم    في العراق سوف تنجح

 العنـف   إن. تحقيق تقدم فـي الوضـع األمنـي         

المتواصل ليس فقط سوف ُيعيـق عمليـة تطـور          

المجتمع المدني ، بل إنَّه يمكن أن يـضمن كـذلك           

ـََّمة بشكٍل جيٍد أو        هيمنة المجاميع اإلسالمية الُمنَظ

 ،العلمانيين والمتطرفين الـدينيين علـى الوضـع       

ويمكـن أن    . وإلحاق الضرر بالمجاميع المعتدلة   

ى حالـة الـصراع     يستمر العراق في اإلنحدار إل    

وسـوف تكـون    ،  العرقي والصراع بين المتدينين   

األوضاع ُمهيأةً  لظهور نظامٍ  إستبدادٍي آخـر، أو          

ٍ  إسالمٍي متطرف      صبح أ" إذا   . حتى ظهور نظام

، فإنَّه من المؤكد سـوف      "العراق في وضعٍ  سيئ ٍ     

على المصالح األميركيـة     تبعاٍت رهيبةٍ يكون لذلك   

ن العـراق أصـبح يمثـل       إ . في الشرق األوسط  

مسمار العجلة في جهود اإلصالح التي تقوم بهـا         

وقد صور النجاح    ،   الواليات المتحدة في المنطقة   

فيه على أنَّه يولِّد نجاحـاً أكبـراً فـي مـساعي            

  .اإلصالح في كل أرجاء المنطقة 

    إستمرارية الوضـع القـائم فـي       من الواضح أن

 سوف تكون أكثر    ،منطقة الشرق األوسط األوسع   

ضرراً على مصالح الواليات المتحدة في المـدى        

 فقدان حقـوق    وإن قمع المجتمع المدني     . الطويل  

الركــود والبيئــات الــسياسية القمعيــة والمــرأة 

ـ   ر الـديموغرافي ، واألنظمـة      اإلقتصادي والتغي

كل ذلك يوفر أرضيةً  ِخـصبةً         التعليمية الراكدة ،    

إن الحكومـات    . رفـة للحركات األصـولية المتط   

األوتوقراطية غير راغبـةٌ  فـي القيـام بعمـل           

بغـض  . التغييرات األساسية الضرورية من ذاتها      

التي من  " التدخل  " النظر عن اإلعتراضات حول     

يجـب  المحتمل أن تظهر من قبل هذه الحكومات ،         

أن تقوم الواليات المتحدة بالـضغط علـى هـذه          

وباإلسـتعارة   . اتالحكومات للقيام بعمل اإلصالح   

من شكوى العرب المتكررة حول سياسة الواليات       

المتحدة ، فإن القيم الديمقراطية للواليات المتحدة       

  . تكون متقاربةً  مع مصالحها في الشرق األوسط 

 أنَّه حتى في حال فـشل       ،لهذا ، فمن الواضح تماماً    

الجهود في العراق ، فإن عمليـة اإلصـالح فـي           

األوسط األوسع سوف تبقـى هـدفاً       منطقة الشرق   

 . إستراتيجياً بعيد المدى بالنسبة للواليات المتحـدة      

لذلك فربما يكون من الضروري القيام بتقليل الدور        

المركزي للعراق، بوصفه مسمار العجلة في عملية       

ويجـب أن تكـون     . التحول الديمقراطي اإلقليمية  

ديلـٍة  حكومة الواليات المتحدة ُمهيأةً  مع خياراٍت ب       

للسياسة من أجل اإلستمرار في عملية الدفع بإتجاه        

فـي  " الفـشل   " عملية اإلصالح حتى في سـياق       

   . العراق

إن الواليات المتحدة تواجه مأزقـاً فيمـا يتعلـق          

 – فـي المنطقـة      بالحكومات اإلستبدادية الصديقة  

كيف يمكن تعزيز عملية اإلصالح الديمقراطي من       

اإلستقرار فـي المـدى     حالةً  من عدم     دون خلق   

ظهـور أنظمـٍة     يمكنها أن تـؤدي إلـى        القصير

في العـراق ، إن     . ، مناهضٍة لألميركان    أصوليٍة

الواليات المتحدة قادرةٌ  على المساعدة في تـأمين         

القوة العسكرية البـارزة    حالة اإلستقرار ألنها هي     

حيث ،  في بلدانٍ  أخرى في الشرق األوسط         . فيه

إمـا   ،الظاهر حالياً فيها هـو بـين      يكون اإلختيار   

اإلستمرار في وجود حكوماٍت أوتوقراطيٍة فيها أو       

، وإن الطريـق     في وجود حكوماٍت دينيٍة تطرفية    

يجـب أن يتوقـع      . الذي أمامنا يبدو أقل وضوحاً    

 من قبل   ظهور مقاومةٍ  السياسة األميركية    اصانعو
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حزمـٍة مـن    هذه الحكومات ، وسيتوجب وضـع       

 ويتم تكييفها لالعبين وبلـداناً      ،لسياسيةالخيارات ا 

يجـب أن يـوازن     عالوةً  على ذلـك ،       . محددةً    

ـَّط علـى الحكومـات الـصديقة          الضغط المـسل

والمعادية معاً ضد التأثير المحتمل علـى الحـرب    

 ، التي تقدم من أجلها هذه الحكومات        على اإلرهاب 

عينها المعلومات اإلستخبارية الحاسمة واألنـواع      

ويجب على الواليات المتحدة    . ألخرى من الدعم    ا

أيضاً أن تضع خططاً لتقليل ومعالجة حاالت عـدم         

 التـي سـوف تبـرز       ،اإلستقرار القصيرة المدى  

إن حاالت عدم اإلستقرار    . بطريقٍة اليمكن تجنبها    

هذه يمكن أن تنشأ من العنف المحتمل مـن قبـل           

والت محاالمجموعات اإلسالمية المقاتلة وحتى من      

ومع ذلك ، فمن المهم بالنسبة لمصالح        . اإلنقالب

الدى القصير للواليات المتحدة أن تستمر في هذه        

   .المساعي حتى النهاية

ـَُحسن معلوماتهـا        تستطيع الواليات المتحدة أن ت

عن المنطقة وتوقعاتها للتطورات المؤثرة فيها، إذا       

هي بدأت في إشراك مجموعاٍت إسالميٍة معتدلـٍة        

إن هذا النقاش يمكن     . أكثر في النقاش بشكٍل علني    

أن يضم مجاميع أصولية من تلك التي إرتـأت أن          

تحقق نفوذاً سياسياً لها عـن طريـق المؤسـسات          

فهمٍ   ويمكن أن يكون الهدف مزدوجاً نحو       . القائمة

 ومفاهيمهـا عـن     أفضٍل ألهداف هذه التنظيمـات    

  ولعـرض هـذه المفـاهيم      ،الحكومة اإلسـالمية  

واألهداف على المفـاهيم الغربيـة للديمقراطيـة        

وإذا كانت هذه المجاميع تتجـه      . والمجتمع المدني   

نحو المشاركة في األنظمة التعددية مستقبالً ، فإنها        

تتعلم طريقة التـصرف    سوف تكون بحاجٍة إلى أن      

. مسؤولٍة فـي هـذه األنظمـة     و كمكوناٍت نشيطةٍ 

اش كطريقـٍة   وسيكون من األفضل أن يبدأ هذا النق      

تقليل إحتمالية حدوث حاالٍت من سوء      تعمل على   

وفي .  وعدم اإلستقرار خالل فترات اإلنتقال       الفهم

نفس الوقت ، فإن مواصلة الواليات المتحدة للنقاش        

 يمكن أن ،مع التيار الرئيسي للمجموعات اإلسالمية    

يخرج عن ما تسمح به بعض الحكومات المحليـة         

 العروض التي تتقـدم بهـا       التي يمكن أن تصور   

الواليات المتحدة إلى المجموعات المحليـة بأنهـا        

لذلك ، سيتوجب أن يكون هذا      . تشكل تهديداٍت لها  

النقاش جزءاً من خطٍة كليٍة لإلصالح التي تـشدد         

على المـشاركة الطوعيـة للحكومـة المحليـة         

  . والمجموعات األخرى ذات العالقة 

      المجاميع السكانية للبلـدان    وكما لوِحظَ سابقاً ، إن

العربية في الشرق األوسط هي من الناحية التناسبية 

إسـتطالع زغبـي    إن   . ذات أعمارٍ  شابٍة تماماً    

العربية السعودية ،    الذي جرى في     ، للرأي العالمي

مصر، لبنـان ، الكويـت ، واإلمـارات العربيـة           

وجد إختالفاٍت مهمٍة في المشاعر تجـاه        ،المتحدة

لوجيا والثقافة األمريكيتين ، وهذه اإلختالفات      التكنو

مبنيةٌ  على أساس المجموعة العمريـة وإسـتخدام         

ــت  ــستجيبين لإل. اإلنترن ــتطالعإن الم ــن س  م

 ٢٩-١٨مـن   ( المجموعة العمرية األصغر عمراً     

وأولئك الذين يتمتعـون بإسـتخدام خدمـة        ) عاماً  

عبروا عن مـشاعر إيجابيـةً  نحـو         ،  اإلنترنت  

ً   يـوفِّر فرصـة   وهـذا ربمـا     . واليات المتحدة ال

 للتأثير فـي    ،لصانعي القرار في الواليات المتحدة    

ألن صورة الواليات المتحدة في الشرق األوسط ،        

هذه المجموعة العمرية هي التي تكون أعـدادها        

ولكنها أيضاً هي   . على وشك اإلنفجار في المنطقة    

 من  جنيد للت أيضاً المجموعة التي تكون هدفاً رئيسياً     

" صراع األفكار " إن  .  القاعدةقبل مجموعاٍت مثل    
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يكون بطرقٍ  معينٍة معركةً  من أجل كسب عقول          

  .وقلوب المسلمين الشباب 

  مضامين للقوات العسكرية األميركية

 أيلول وعملية تحرير العراق لهمـا       ١١إن أحداث   

مين مهمٍة بالنسبة لصورة القوات العـسكرية       اضم

فقد وفـرت   . ت المتحدة في الشرق األوسط      للواليا

الحرب على اإلرهـاب تركيـزاً جديـداً بالنـسبة          

ـَّعة         . للعمليات العسكرية في مناطق غيـر متوقـ

إنها كذلك أدت إلى التشكيك بقوٍة أكبر في إمكانية         

اإلعتماد على القواعد الـسعودية فـي مجـاالت         

نسبة القتال والقوات الداعمة بال   و القيادة والسيطرة 

وقد عجلت الواليات المتحـدة     . للواليات المتحدة   

في وضع خطٍط إلقامة قواعد بديلٍة لها في منطقة         

بأن قطر واإلمـارات العربيـة       ، ووجدت    الخليج

 ة كلها راغبةٌ  في أن تكون شريك       ،المتحدة  وعمان  

باإلضافة إلى الوجود الكثيف المسبق لقـوات       ( لها  

إن  ) . ويـت والبحـرين   الكالواليات المتحدة في    

عملية تحرير العراق غيرت القوى الُمَحركة فـي        

ومنذ حرب الخليج في    . المنطقة بشكٍل كبيرٍ  جداً      

، كان العراق هدفاً ألحد سـيناريوهين       ١٩٩١عام  

 بحيث ساهم  في تحديد شـكل        ،مسرحيين كبيرين 

 وقد  ،وحجم بنية القوات العسكرية للواليات المتحدة     

البؤرة المركزية في خطـة القـوات       أصبح يشكل   

لقد فرضت الطائرات المقاتلة للواليات     . العسكرية

المتحدة مناطق حظرٍ  للطيران فـي الكثيـر مـن           

األجواء العراقية أثناء عمليات المراقبة الجوية في       

وقد غيرت عملية تحريـر      .شمال وجنوب العراق  

العراق فجأةً  بؤرة الخطة العسكرية في المنطقـة         

" إيران وتحقيق حالة اإلستقرار أو عمليـات        نحو  

وقد سرعت في عملية سـحب       ".مساعدة الشعب   

قوات الواليات المتحدة من األراضـي الـسعودية        

  .والتي هي مكتملةٌ  تقريباً 

وفي ضوء هذه األحـداث والمـضامين بالنـسبة         

للخطة األمنية الوطنية الموصوفة أعاله ، يجـب        

يات المتحدة والقـوة    على القوات العسكرية للوال   

الجوية لها أن يهيئا نفـسيهما لتأييـد األهـداف          

  :التالية في الشرق األوسط 

   اإلرهاباجهةمو •

 الخصوم المحتملين لمـصالح الواليـات       ردع •

 المتحدة في المنطقة

 طمأنة األصدقاء اإلقليميين  •

    تقليل ومعادلة حاالت عدم اإلستقرار اإلنتقالية •

 للواليات المتحدة سوف تلعب     إن القوات العسكرية  

دوراً أساسياً في المساعدة علـى تحديـد مكـان ،           

وتقفي أثر، وتدمير المجاميع العنفية فـي الـشرق         

إن مقاومة اإلرهاب ، وهو الهدف الذي       . األوسط  

، يتطلب    أيلول ١١أصبحت له األولوية العليا بعد      

وجود قواٍت عسكريٍة لتقوم بتوفير المراقبة علـى        

 وأن تـضرب بـسرعٍة وبـشكٍل        ، واسعة ً  مناطق

ـَُب منها ذلك     ،  جراحيٍ     إن إحـدى   . عندما ُيطل

الواجبات العملياتية األساسية في الشرق األوسط ،       

هو تقفي أثر النـشاطات     كما في مناطق أخرى ،      

اإلرهابية المحتملة في المناطق التي تفشل فيهـا        

 إن هكـذا   . الدولة في ممارسة حكمٍ  كاٍف فيهـا       

مناطق مستعصية يجب أن اليسمح بظهورها فـي        

لبنـان واألردن والـيمن     إن أجزاءاً من     . العراق

تبقـى  ،   ومصر والسودان والضفة الغربية وغزة    

. مناطق تهتم بها الواليات المتحدة في هذا المجال         

إن القوات العسكرية للواليات المتحدة سوف ُيطلَُب       

ـُحافظ على المعلومات      اإلسـتخبارية ،    منها أن ت

عمليات المراقبة واإلستطالع التي تقوم بهـا فـي         
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ـِّلين لكي ُيقيموا البيانـات       –المنطقة    وعلى الُمحل

 وذلـك   –التي تقوم بجمعها في تلـك العمليـات         

متابعة الجهاديين  لمساعدة الحكومات المحلية على     

 في مناطق يكون وصول تلك الحكومات       المتطرفين

ف يتم ، مـن حـينٍ  آلخـر،          وسو. إليها ضعيفاً   

لكي تـضرب   إستدعاء القوات العسكرية األميركية     

دقة وبأقل مايمكن من    و األهداف المتحركة بسرعةٍ  

  .التدمير الذي يرافق ذلك 

ومع ذهاب صدام ، فإن الحاجة لـردع الخـصوم          

ـَّت بل إختفت على أية حـال          . المحتملين قد خف

فاء ومـصالح   وتبقى إيران تشكل تهديداً بالنسبة لحل     

 . وكذلك تكون سوريا   الواليات المتحدة في الخليج   

وفي ما يتعلق بتلك الدولتين ، فإن قيامهما بتطوير         

أسلحة الدمار الشامل وإمكانيـة قيامهمـا بتهديـد         

مصالح الواليات المتحدة في العراق يبقـى أمـراً         

إن إعادة طمأنة األصدقاء اإلقليميين هو من       . ُمقِلقاً  

 وذلـك لمـساعدتهم فـي       ،اليات المتحدة  الو شأن

وإن  ،المحافظة على أمنهم ضد العدوان الخـارجي   

ذلك يتطلب بقـاء القـوات العـسكرية للواليـات          

المتحدة في حالة إتصاٍل مع القـوات العـسكرية         

   .للحكومات الصديقة

إن الهدف األخير، وهو تقليل أو معادلة حالة عدم         

ة ، هو غير تقليدي     اإلستقرارفي المراحل اإلنتقالي  

 من الناحية النسبية بالمقارنة مع األهداف األخرى      

سوف تكون هناك حاجةٌ  لتفكيرٍ  جديٍد في عملية          . 

تخمين ما إذا كانت القوات العـسكرية للواليـات         

في تعزيـز مبـادرات     المتحدة تستطيع أن تساعد     

 وكيفية القيام بذلك في الـدول العربيـة         ،اإلصالح

تستطيع القـوات   . َج جانبيٍة سلبية    وإخماد أية نتائ  

العسكرية والقوة الجوية للواليات المتحدة أن تقـدم        

إسهاماٍت مهمٍة في مجاالت التواصل المتبادل بين       

الجيوش ، والذي يشمل التدريب ، حيث يمكـن أن          

غرس القيم الديمقراطيـة بمـستوًى      تكون عملية   

وسوف تكون هناك حاجةً  لبناء التنظيمات       . أعلى

عسكرية وفق خٍط يـوازي إسـتهالل عمليـات         ال

إن العراق ، الذي يجب أن ُيعـاد فيـه   . اإلصالح  

 تنظيم القوات المسلحة من القمة إلى األسفل ، يقدم        

مهمةً  لتطويرالبرامج التعليمية التي يمكن       فرصة ً 

 بعمليات تكييـٍف لهـا ، فـي         متطبيقها ، بعد القيا   

ربما تُستدعى  باإلضافة لذلك ،     . األقطار األخرى 

القوات العـسكرية للواليـات المتحـدة لمـساعدة         

الحكومات اإلنتقالية والمنظمات الدولية في عمليـة       

. إيصال الخدمات والتجهيزات إلى المناطق البعيدة       

مبـادرات  وهذا سوف يشكل عنصراً أساسياً فـي        

ومقاومة اإلعتداءات التي تنفذها     نشر الديمقراطية 

  .مقاتلة المجاميع اإلسالمية ال

إن تحقيق األهداف األربعة هذه سوف يتطلب من        

قوات الواليات المتحدة أن تحافظ علـى وضـعٍ           

إن أفراد القوات المـسلحة      . مستقبليٍ  قوي ٍٍ لها    

المنتشرين في المناطق سوف يتفاعلون مع السكان       

وهكذا سوف  . المحليين بصورٍة أكبر في المستقبل      

 جـداً وواسـعةً  فـي        تصبح لديهم مهارةً  مهمة ً     

يجـب أن   . الحصول على المعلومات عن المنطقة      

 مـن   نشوء صنٍف جديدٍ  تفكر القوات المسلحة في     

البحارة والجنود الذين يمتلكون معرفةً       والطيارين  

 ألن  العادات المحلية واللغة والتـأريخ    أساسية عن   

لـديهم إلـى جانـب      " كفاءةً  جوهرية ً   " هذا يمثل   

  . دية في الحرب البسالة التقلي

بما أن وضع القواعد األميركية في الشرق األوسط        

    ر، فإنيجب أن تكـون مـن بـين         المرونةقد تغي 

. المعايير التي تستخدم لتقييم األوضاع في المستقبل      

 في بعض الحاالت ، سوف تكـون هنـاك حاجـةً          
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لكنه من الناحية   ( لظهورٍٍ بسيطٍ  للقوات العسكرية      

  ) .والعملياتية يكون مؤثراًاإلستراتيجية 

إن عمليات التحول التي تضرُّ بـالُبنى الـسياسية         

 قد تحتاج إلى إجراء تغييراٍت مـستمرٍة        ،الراسخة

بين الحـين واآلخـر،     . كثيرٍة في مواقع العمليات     

على أية حال ، ربما تكون هناك حاجةً  لظهـورٍ             

أوسع للقوات العسكرية للمساعدة في ردع الخصوم       

وسوف يحتاج المخططون علـى     . نة الحلفاء   وطمأ

 بين حاالت الظهور    ،تقييم حالة التوازن  الدوام إلى   

العالية والمنخفظة للقوات وبين تواجدها في الداخل       

. وتقديم الدعم من الخارج والقدرة على اإلستجابة        

إستخدم األصـوليون تواجـد     باإلضافة لذلك ، فقد     

فـي الـشرق    القوات العسكرية للواليات المتحدة     

 ، وخصوصاً فـي العربيـة الـسعودية      –األوسط  

 كعصاً بيدهم يـضربون بهـا       –واآلن في العراق    

الحكومات والمعتدلين وكصرخٍة لجمع المؤيدين لهم 

بالنسبة للكثير من هؤالء المقاتلين ، فإن أي نفوٍذ         . 

أو تواجٍد للواليات المتحدة في المنطقـة يتخذونـه         

لقليل مما تستطيع الواليـات     سبباً للعنف، وهناك ا   

على أيـة   . أن تفعله لتغيير وجهة نظرهم       المتحدة

كلمـا يكـون الظهورالعـسكري للواليـات        حال،  

المتحدة أقل، كلما تكون قدرة هؤالء المتطـرفين        

على إستخدام ذلك الوجود كذريعٍة للعمل العنفـي        

  .أقل 

هنـاك حاجـةً  إلـى       في هذا اللون من الوضع ،       

ٍة في الوجود العسكري طويل األمـد       التفكير بعناي 

سيكون من األفضل    . للواليات المتحدة في العراق   

بالتأكيد بالنسبة لقوات الواليات المتحدة أن تخفض       

تواجدها في المناطق المأهولة بالسكان كلما يكـون        

وهذا سوف يقلل    . ذلك ممكناً من الناحية العملياتية    

ـ   " من ظهور الواليات المتحدة كـ       " تالٍل  قـوة إح

وُيعزز حقيقة أن العراق هو الذي يحكم نفسه لدى         

إن السؤال اليوم يـدور     .  العراقيين والعالم العربي  

حول ما إذا يجب التعامل مع إقامة قواعَد عملياٍت         

جويٍة أساسيٍة في العراق ضمن سـياق موضـوع         

إطالق تهديداٍت إقليميٍة وبشكٍل جـوهريٍ  أكبـر،         

وف ترغب في إقامتها حكومٍة     نوع العالقة التي س   

إن وجـود   . عراقيٍة ُمنتخبٍة مع الواليات المتحـدة  

هذه القواعد في عراقٍ  ديمقراطيٍ  جديٍد يمكن أن          

يصبح هدفاً براقاً بالنسبة للنقد ومناهضة الواليـات        

على . المتحدة من قبل اإلسالميين وكذلك الوطنيين       

زوجاً مـع    مم -أية حال ، إن هكذا وجوداً عسكرياً      

ــٍة  ــيٍة جديـ ــادراٍت إقتـــصاديٍة وسياسـ مبـ

 يمكن  -حل النزاع واإلزدهار  ولتعزيزالديمقراطية  

من قبل الواليـات    " الجياألعبراإللتزام  "  أن يثبت 

 تجاه الشرق األوسط ويمكن أن يعمل على        ،المتحدة

 علـى   ويقوي القوى المعتدلـة   تعزيز اإلستقرار   

 .  إمتداد المنطقة 

 


