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  تأمللمالحظة جديرة با
  

توصلت التجربة األمريكية إىل اختراع جديد هو ) اإلمرباطورية( إطار هذه الضرورةويف 
جملس العالقات <<السياسية واالستراتيجية، وكانت البداية هي مؤسسة الدراسات

الذي أنشئ  (Council of Foreign Relations) >>نيويورك  يفاخلارجية
 تزال ضمن رعاته حىت اآلن وال >>روكفلر<< رعته عائلة ، والذي١٩١٩رمسيا سنة 

متابعة األوضاع الدولية وإثارة اهتمام الرأي العام <<عمله بأن وهو جملس حدد إطار
 .>> وتأسيس موقع نفوذ يدعو إىل دور أمريكي فاعل يف القرار الدويل األمريكي ا،

 اعتمد علىوقت نشأته  >> جملس العالقات اخلارجية األمريكية<< املُالحظ أن ومن
 صر من وزارة اخلارجية ومن املخابرات العسكرية ومن رجال األعمال املهتمني بالسوقعنا

منشئيه مل  ، مث إن قيامه وعمله كان أشبه مبا تقوم به اجلمعيات السرية، والسبب أنالعاملية
الرأي العام  يكونوا بعد واثقني من تقبل احلكومة األمريكية لدوره ونشاطه، أو من نظرة

كان ظاهرة  لصالته وارتباطاته، ويف احلقيقة فإن هذا الس) وخارجها (داخل أمريكا
ومثابرة، ويف  مستحدثة متاما يف العالقات الدولية، وقد استطاع إثبات وجوده بتصميم

ما لبث أن أعطى  ، لكن جمرد التفكري>>جمرد التفكري<<البداية كانت وسيلته
جممعا لنشاط أبرز العناصر  لس أصبحأن هذا ا، إىل حد >>إمكانية التأثري<<نفسه

العاملية الثانية لكي تضمن لنفسها  الضاغطة على حتمية دخول أمريكا ومشاركتها يف احلرب
هلا يف رسم اخلطوط املستجدة على  ، وتؤكد حقاكلمة مسموعة عند توزيع مناطق النفوذ

 .خريطة عامل سوف يعاد تشكيله بعد أن تسكت املدافع
 

  >>صناعة القرار األمريكي اآلن : لكاتب الصحفي حممد حسنني هيكل حتت عنوانمن دراسة ل<< 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 لتقرير يلخص أهم ما تم التطرق اليه في ندوة نقاشية حول موضوع من في هذا العدد ترجمة

 إحتواء أرض الواقع أال وهوالمواضيع الحساسة والمهمة والذي أخذ يتبدل الى سياسة عملية على 

 ، بعد عقود من اإلقصاء والتهميش في حكومات دول المنطقةاإلسالميين في العملية السياسية 

  .والبطش والتشريد

. ليةي الذي يتعاطف كثيراَ مع وجهة النظر اإلسرائمعهد واشنطنوالتقرير منشور في موقع 

، ولمعرفة أهمية هاتين الشخصيتين أوردنا فوروبرت ساتلو  روبرت ماليوالمشاركين في الندوة هما

في الصفحات التالية نبذه مختصرة عن سيرتيها الذاتية كما وردت مواقع مراكز األبحاث التي يعملون 

   .فيها

  :والتأمل لدراسةباالجدير   التقريراذه األفكار الواردة في ألهمفيما يلي إستعراض 
 

ة صحيحة وذلك باحتواء إسالميين من النظام السعودي اتبعت واشنطن هذه السياسة بصور، تاريخياً

على الواليات . المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وحزب الدعوة اإلسالمية في العراق 

المتحدة ان تستمر في سياستها بعدم إشراك المنظمات الوارد اسمها فى  قوائم اإلرهاب او 

  س ، واألخوان المسلمين في مصرالمتحالفين معها  ، مثل حزب اهللا ، حما
 

غالبا ما حاولت األنظمة العربية اضطهاد الحركات اإلسالمية ، غير ان هذا الضغط يستحث المزيد 

يمثل اإلسالميون إليوم معظم المعارضه السياسية . لالنجذاب الى مثل هذه الحركات اإلسالمية 

يمقراطية من دون الوصول الى تفاهم معهمالناشطه في العالم العربي ،  ومن المستحيل مناقشة الد
 

في الحقيقة ، ان أهم المناقشات في العالم العربي هي ليست تلك التي تدور بين الجهاديين اإلسالميين 

 ولكن المهم منها هو ذلك الذي يدور داخل الحركات اإلسالمية ذاتها ، والعلمانيين المؤيدين للسياسة الغربية

 بضمنهم الحزب - بين ثالثة أنواع من اإلسالميين ، اإلسالميون السياسيون   ويستطيع المرء ان يميز

 ويهدفون الى االستحواذ على –الحاكم حاليا في تركيا واألخوان المسلمين في مصر واألردن وسوريا 

 السلطة السياسية من خالل االنتخابات
 

تماعي لكي  يطهروا  النظام   يسعون وراء التأثير االج– مثل السلفيون –إسالميون رساليون 

  ةويؤسلموا األفراد والعادات واالعراف االجتماعي
 

ضد أنظمة ( واخيراً ، اإلسالميون الجهاديون المشاركون مباشرة بالعنف الجهادى ، المحلي منه   
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 فاسدة او االحتالل األجنبي ، او كجزء من الجهاد العالمي ضد الهيمنة الغربية
 

متحدة حاليا منصبة على اإلسالم السياسي ، ولكن األشكال اإلسالمية المتسيسة سياسة الواليات ال

فاإلسالميون الرساليون والجهاديون يتجهون نحو العنف  . األخرى هي اكثر خطورة من هذه بكثير 

 غير ان اإلسالميين السياسيين هم االكثر تنافسا في التفاهم الديمقراطي
 

ت المتحدة فى العالمين العربي واإلسالمي ان تقيد نفسها بدعم عدد ال ينبغي الستراتيجية الواليا

 معين مختار من العلمانيين والليبراليين بينما تقصي األنواع االخرى
 

فان من غير المحتمل ان جهودها ، اما اذا ما حاولت الواليات المتحدة ان تدعم العلمانيين واللبراليين فقط

من ذلك فان على واشنطن ان تعزز أسباب تواجد اإلسالميين السياسيين ستساعد هذه المجموعات ، وبدال 

 ضمن المخيم اإلسالمي األوسع
 

اضافة لذلك ، فان على الواليات المتحدة ان ال تحاول ان تمنع االنظمة المحلية الحاكمة من ان تجعل 

 واضحة الشتراكها فان على واشنطن ان تضع شروطاً، اما ما يخص حماس. الحركات اإلسالمية شرعية 

مع االخرين ، كما ان عليها ان تتحرى عن أي إمكانية لمثل هذا االشتراك وان منعها من احتواء  هذه 

 المجموعة سيكون خطأ
 

ان استراتيجية الرئيس الفلسطيني محمود عباس هى دمج حماس لكى يعزز وقف اطالق النار وينبغى على 

  السياسةالواليات المتحدة ان ال تسئ الظن بهذه
 

عادت الواليات المتحدة للدفاع عن العلمانيين ولكنها ال تدافع عن المتدينين ضد ،وعلى وجه الخصوص 

 االنتهاكات مما  يقوض السياسة االمريكية فى المنطقة
 

 فاإلسالميون هم اكبر تحدي أيديولوجي يواجه أمريكا في العالم اليوم، اما ما يخص الجانب النظري
 

 الديمقراطية تعني ان الناس هي التي تقرر من يقودهم ، ففي هذه الحالة نحن نوافق عليها ، اما اذا كانت"

"اذا كانت تعني ان الناس تستطيع ان تتحدى شريعة اهللا ويتبعون ما يرغبون اتباعه فهي عندئٍذ غير مقبولة
 

 اإلسالميون  ينظرون الى موضوع العنف كتكتيك وليس استراتيجية
 

مثل الجزائر ، ، اال إذا تعرضت للضغط من قبل النظام،  أية مجموعة إسالمية ممارستها للعنف أبدالم تعلق

لم يتخلى اإلسالميون عن العنف إال إذا تعبوا او استذكروا  . تركيا ، األردن ، مصر  واألماكن األخرى 

 جميع البدائل لفعل ذلك
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 حدة فهماً واضحاً تجاه اإلسالميينوفيما يخص المسالة السياسية ، ليس للواليات المت
 

 على الواليات المتحدة ان تبحث عن مساعدة أصدقائها في الشرق األوسط بدال من احتواء معارضيها
 

اوحتى يجبرهم حضورهم الفاعل أن ، عندما يكون هناك حكم وسيط ،فقط ، فان اإلسالميين يميلون لالعتدال

ان على  حكومة الواليات المتحدة ان تعزز ). األردن، ومراكشمثل، الجيش في تركيا،ملك ( يفعلوا ذلك 

 وتساند الديمقراطيين وليس الديمقراطية فقط
 

ينبغي ان ال نشجع المشاركات السياسية مع اإلسالميين ، وبدال من ذلك نعمل على اعتدال المتطرفين ، 

ما نكون اكثر حصافة في كيفية عند، فقط،لنعمل على برنامج تقوية المعتدلين ، ونستطيع ان نفعل ذلك 

 تعزيز الديمقراطية في الشرق األوسط
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   لمعهد واشنطن المدير التنفيذي–روبرت ساتلوف 

،بعد أن قضى أكثر ٢٠٠٤منصبه كمدير تنفيذي للمعهد في تموز عام إستعاد السيد ساتلوف 

  .١٩٩٣وكان سابقاَ المدير التنفيذي منذ بداية عام .من عامين في المغرب

    

عندما كان في الخارج كانت له اتصاالت بالمعهد كمدير لمنظمة التخطيط السياسي 

  .حثيةواإلستراتيجي، وكان يشرف على أكثر البرامج والمشاريع الب

سافر كثيراَ الى اوربا والشرق األوسط وكتب الكثير حول تثبيت سياسة دبلوماسية عالقات 

معركة األفكار في : عامة تجاه العرب والمسلمين،والعنوان الذي يجمع مقاالته الجديدة هو

الحرب على اإلرهاب،مقاالت حول دبلوماسية العالقات العامة للواليات المتحدة في الشرق 

  ).٢٠٠٤معهد واشنطن (األوسط

  

أثناء تواجده في الخارج ، كانت أبحاثه تركزعلى إبراز قصص أبطال العرب وعلى مجرمي 

  .الهولوكوست،تهيئة األرشيفات والمقابالت وزيارات مواقع في إحدى عشر بلداَ

خبير في السياسة العربية واإلسالمية باإلضافة الى سياسة الواليات المتحدة في الشرق 

اإلسرائيلي وحول اإلنعكاسات السياسية -،كتب كثيراَ حول عملية السالم العربياألوسط

  .للسياسات اإلسالمية على اإلستقرار اإلقليمي

 كتب الكثير من المقاالت والتعليقات في كبريات الصحف مثل نيويورك تايمز،وول ستريت 

  .جورنال،واشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز

 والراديو، من ضمنها أخبار سي بي أس المسائية،األخبار الليلية ل ويظهر بإنتظام في التلفاز

  ).برنامج كل شيء يؤخذ بنظر اإلعتبار(أن بي سي ،سي أن أن والراديو الوطني العام
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  :الشهادات الجامعية

دكتوراه فلسفة ، كلية سانت أنتوني، جامعة أوكسفورد ،شهادة الماجستير من جامعة 

  . جامعة ديوكهارفارد و البكالوريوس من

  :الخبرة

سياسة الواليات المتحدة،دبلوماسية العالقات العامة،السياسة العربية واإلسالمية،العالقات 

  .اإلسرائيلية،عملية السالم،دمقرطة الشرق األوسط-اإلسرائلية،العالقات األمريكية-العربية

  :األبحاث الحالية

رق األوسط،سياسة الواليات المتحدة دبلوماسية العالقات العامة للواليات المتحدة في الش

-تجاه الدمقرطة واإلصالح في الشرق األوسط،سياسة الواليات المتحدة تجاه الصراع العربي

  .اإلسرائيلي،اإلسالميون،العرب وسياسات العرب الداخلية

  : التي يتقنهااللغات

  العربية،الفرنسية والعبرية

----------------------------------------------------  

  روبرت مالي

 واشنطن دي سي في مجموعة األزمات –مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

  .الدولية

  :دوره في مجموعة األزمات الدولية

سوية كتبوا .وجه السيد روبرت مالي محللين في عمان والقاهرة وبيروت وتل أبيب وبغداد

إلقتصادية المؤثرة على مخاطر الصراعات التقارير حول العوامل السياسية واإلجتماعية وا

  .وأصدروا التوصيات لصناع القرار لمواجهة هذه المخاطر

-يغطي فريق العمل هذا األحداث من ايران الى المغرب ، مع التركيز على الصراغ العربي

  .اإلسرائيلي والوضع في العراق والحركات اإلسالمية في المنطقة

ات الحاصلة في الواليات المتحدة والتي تؤثر على ويغطي السيد روبرت أيضاَ التطور

  .السياسة تجاه الشرق األوسط

  :مجاالت خبرته

  اإلسرائيلي-الصراع العربي

  سياسة الفلسطينيين

  العراق
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  شمال أفريقيا

  :الخلفية المهنية

  ) ٢٠٠١-١٩٩٨(اإلسرائيلية-المساعد الخاص للرئيس كلينتون للشؤون العربية

  )١٩٩٨-١٩٩٦(بيرغر، مشاور في قضايا األمن الوطني. المساعد التنفيذي لصموئيل ر

  )١٩٩٦-١٩٩٤(مدير عام لشؤون الديقراطية وحقوق اإلنسان ومجلس األمن الوطني

  :اللغات التي يتقنها

  )اللغة األصلية(اإلنجليزية

  )يتحدث بطالقة(الفرنسية
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سياسة الواليات المتحدة تجاه 

  اإلقصاءمقابل  حتواءاإل: ن اإلسالميي

  روبرت مالي وروبرت ساتلوف  : بقلم

  ٢٠٠٥ -مؤتمر مؤسسين واينبرغ
 روبرت مـالى و      ألقى ٢٠٠٥ أيلول عام    ٢٤في  

روبرت ساتلوف بحثين فـى مـؤتمر مؤسـسين     

   .واينبرغ  في معهد واشنطن

السيد مالي هو مدير برنامج الشرق األوسط    

 .زمات الدولية    األ ةوشمال أفريقيا في مجموع   

وسابقاً خدم في إدارة كلينتون كمساعد خاص       

 اإلسـرائيلية ،    –للرئيس للـشؤون العربيـة      

وكذلك في مجلـس األمـن القـومي كمـدير          

للديمقراطيــة وحقــوق اإلنــسان والــشؤون 

لوف فهـو مـدير     تأما الدكتور سا  . اإلنسانية  

ـ تنفيذي للمعهد و  ٢٠٠٤ عـام  ة  كاتب مقال

: كار في حرب اإلرهاب     معركة األف ،  بعنوان

مقاالت في الدبلوماسية العامة للواليات المتحدة 

مايلي تقريـر ملخـص     . في الشرق األوسط    

   .مالمالحظاته

  روبرت مالي 
عند التعامل مع الممثلين السياسيين في الشرق       

األوسط ، على الواليات المتحدة ان تتعامل مع        

 .أنواع معينة من اإلسـالميين دون غيـرهم         

 اتبعت واشنطن هذه السياسة بصورة      ،خياًتاري

صحيحة وذلك باحتواء إسالميين من النظـام       

السعودي ، المجلس األعلى للثورة اإلسـالمية       

في العراق وحزب الـدعوة اإلسـالمية فـي         

على الواليات المتحدة ان تستمر في      . العراق  

 اسمها  واردالمنظمات  السياستها بعدم إشراك    

، مثل  لمتحالفين معها     او ا  قوائم اإلرهاب    فى  

حزب اهللا ، حماس ، واألخوان المسلمين فـي         

  .مصر 

ولكي نميز بين اإلسـالميين ، علينـا أوال ان          

 ،الحركات اإلسالمية . نعرف وجهات نظرهم    

 المعتقدات هاهي تلك التي يدعم نشاطها ويعزز

، التــشريعات والــسياسات التــي التعــاليم، 

اإلسـالم  . إسالمية في خصائصها    ونها  عتبري

 ومـن   .هو دين الشريعة والـسياسة العامـة      

 الـبعض   اهالطبيعي ، والحالة هذه ، ان يـر       

  .يفية تنظيم الدولة ك لتعاليم تخصمجموعة من ا

غالبا ما حاولت األنظمة العربيـة اضـطهاد        

الحركات اإلسالمية ، غير ان هـذا الـضغط         

حث المزيد لالنجـذاب الـى مثـل هـذه          تسي

ـ    ي  .الحركات اإلسالمية  وم مثل اإلسالميون إلي

في العـالم   الناشطه   السياسية    المعارضه معظم

العربي ،  ومن المستحيل مناقشة الديمقراطية       

  .الوصول الى تفاهم معهممن دون 

في الحقيقة ، ان أهم المناقشات فـي العـالم          

  بـين  العربي هي ليست تلـك التـي تـدور        

ن يالجهاديين اإلسالميين والعلمـانيين المؤيـد     

 ولكن المهم منها هـو ذلـك        ، الغربية للسياسة

  .الذي يدور داخل الحركات اإلسالمية ذاتها 

ويستطيع المرء ان يميز بين ثالثة أنواع مـن         

 - الــسياسيون   ونسـالميين ، اإلســالمي اإل

بضمنهم الحزب الحـاكم حاليـا فـي تركيـا          

واألخــوان المــسلمين فــي مــصر واألردن 

 ويهدفون الـى االسـتحواذ علـى        –وسوريا  

  .السلطة السياسية مـن خـالل االنتخابـات       

  – مثـل الـسلفيون   –إسالميون رسـاليون  
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 التأثير االجتماعي لكي  يطهروا       يسعون وراء 

والعادات واالعـراف  النظام ويؤسلموا األفراد    

واخيراً ، اإلسالميون الجهاديون    .  االجتماعيه

المشاركون مباشرة بالعنف الجهادى ، المحلي      

 او االحـتالل    فاسـدة ظمـة   ضد أن (     منه  

األجنبي ، او كجزء من الجهاد العالمي ضـد         

   . الهيمنة الغربية

سياسة الواليات المتحدة حاليا منـصبة علـى        

اإلسالم السياسي ، ولكن األشكال اإلسـالمية       

 األخرى هي اكثر خطورة من هـذه        سيسةالمت

اإلسالميون الرساليون والجهـاديون    ف . بكثير

 غيـر ان اإلسـالميين      يتجهون نحو العنف ،   

 فـي التفـاهم     انافـس تالسياسيين هم االكثـر     

 العديــد مــن ، فــي الحقيقــة.الــديمقراطي

اإلســالميين الــسياسيين اصــبحوا مــؤخراً 

حكم القانون ،  ويحترمون المفاهيم المؤسساتية 

 وعلى الرغم من ان هذا      ٠واالستقالل القضائي 

المنافع هذه –التحول الظاهري قد يكون تكتيكياً 

يمكن الحصول عليها من تشكل ائتالفات مـع        

ــانيين يالل ــراليين والعلم ــالميون –ب  واإلس

قـيم  مـن     و السياسيون قد اقتربوا من ذلـك     

منظمات حقوق االنسان الدولية والتي التميـز       

  . عنه في دفاعها  علماني وديني محتجز بين 

فـى  ال ينبغي الستراتيجية الواليات المتحـدة       

 نفـسها   تقيـد سالمي ان   العالمين العربي واإل  

بدعم عدد معـين مختـار مـن العلمـانيين          

  .براليين بينما تقصي األنواع االخرىيوالل

 وبدال من ذلك فان على واشـنطن ان تـدافع          

مثـل الفـصل بـين      ( عن اإلصالح البنيوي    

السلطة المدنية والعسكرية ، استقالل القضاء ،       

فان ذلك سـيخدم جميـع      ) تقوية البرلمانات   

اما اذا مـا    .  فقط    منها  وليس واحدا  األحزاب

 ينحاولت الواليات المتحدة ان تدعم العلمـاني      

 فان من غيـر المحتمـل ان        ،ن فقط يواللبرالي

ن مجهودها ستساعد هذه المجموعات ، وبدال       

ذلك فان على واشنطن ان تعزز أسباب تواجد        

اإلسالميين السياسيين ضمن المخيم اإلسالمي     

   .األوسع

فان على الواليات المتحدة ان ال       لذلك ،    ةفااض

 مـن   الحاكمةاالنظمة المحلية تمنعتحاول ان 

اما ما  . ان تجعل الحركات اإلسالمية شرعية      

 فان على واشـنطن ان تـضع        ،يخص حماس 

 ، كما   االخرينشروطاً واضحة الشتراكها مع     

ان عليها ان تتحرى عن أي إمكانية لمثل هذا         

هـذه  منعهـا مـن احتـواء         االشتراك وان   

  .المجموعة سيكون خطأ 

ان استراتيجية الرئيس الفلسطيني محمـود        

 هى دمج حماس لكى يعزز وقف اطالق عباس

النار وينبغى على الواليات المتحدة ان ال تسئ        

وكذلك على واشـنطن ان     ،الظن بهذه السياسة    

ال تنتخب انتهاكات حقوق االنـسان انتخابـا        

وعلى وجـه الخـصوص      ،ةلتجعل منها قضي  

عادت الواليات المتحدة للدفاع عن العلمانيين      ،

ولكنها ال تدافع عن المتدينين ضد االنتهاكات       

. مما  يقوض السياسة االمريكية فى المنطقـة       

ان التصرفات المحلية لسياسة الواليات المتحدة 

  .لها تأثير رئيس على ارض الواقع

  تلوفروبرت سا
ــدة  ــات المتح ــواء الوالي ــشات احت ان مناق

 ة مسألة نظري  يين ينبغي ان تنقسم الى    لإلسالم
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ما اذا كانت   ب المسألة النظرية تهتم      .ةوسياسي

الحل لـنقص    من   اَجزء  األحزاب اإلسالمية 

 اَ جزء ا او انه  ،الديمقراطية في الشرق األوسط   

  .من المشكلة 

ـ  فتهتم ،اما المسالة السياسية   أي نـوع مـن     ب

واشنطن مـع هـذه     ل  ينبغى ان يكون   عالقاتال

  .اب األحز

 م هون فاإلسالمي،اما ما يخص الجانب النظري

 أيديولوجي يواجه أمريكا في العالم      دياكبر تح 

 والديمقراطيـة همـا فـي       وناإلسالمي. اليوم

اإلسـالميون هـم    . البسيط متناقضان  تعريفهما

هؤالء الذين يدافعون عن إنـشاء دول تعتمـد         

 مـن    للشريعة اإلسـالمية بـدالَ     اَعينم اَتفسير

بالنسبة لـبعض   . والشرائع الوضعية   القوانين  

اإلسالميين يعتبر الحصول على السلطة خطة      

 الحـدود بـين     ةزالإ: باتجاه هدفين رئيسيين    

الدول اإلسالمية بغية إعادة إنـشاء الخالفـة        

ومعاكسة االتجاهـات العـصرية للتحـضر       

  . في الشؤون الدولية  بارزةلتأسيس أمة 

هة نظر  مل وج أ ت ،اتين المسألتين   ولتوضيح ه 

األخوان المسلمين في  الديمقراطية كما هـي        

  .على االنترنيت موضحة على موقع المجموعة 

اذا كانت الديمقراطية تعني ان الناس هي التي        "

تقرر من يقودهم ، ففي هذه الحالة نحن نوافق         

عليها ، اما اذا كانت تعني ان الناس تـستطيع          

ان تتحدى شريعة اهللا ويتبعون مـا يرغبـون         

   ."اعه فهي عندئذ غير مقبولةاتب

الحركات بذل جهد كبير للتمييز بين      مؤخراً ،   

  ان المـضمون     .و الالعنفيه ة  ياالسالمية العنف 

 المجموعةتكون  وبذلك  ،هو التخلي عن العنف     

لعبـة  لا تـذكرة دخولهـا فـي        قد قطعـت    

ومع ذلك فينبغـي    . الديمقراطية بشكل رئيس    

. قائق مهمة   ثالثة ح بان يحتفظ المرء في ذهنه      

 ينظرون الى موضـوع     ون  اإلسالمي : ىاالول

ــيس اســتراتيجية ــك ول  ، ان العنــف كتكتي

وهى تحول   :تغيرتاالستراتيجية اإلسالمية لم    

. األنظمة الحالية إلى دول تعتمد على الشريعة        

    بعض المجاميع استعملت الوسـائل الثوريـة       

 ً,النهايـة واحـدة دائمـا     و) أي االنتخابات   ( 

  .اء للديمقراطية العد

ـ     : ةالثاني  مجموعـة إسـالمية     ةلم تعلـق أي

 اال إذا تعرضت للضغط     ،ممارستها للعنف أبدا  

 الجزائر ، تركيا ، األردن      مثل ،من قبل النظام  

ـ . ، مصر  واألماكن األخـرى        م يتخلـى   ل

ال إذا تعبــوا او إاإلســالميون عــن العنــف 

   . جميع البدائل لفعل ذلكذكروا است

 إشارة عميقة وطويلـة األمـد       ةيظهروا أ ي لم  

  .لتنفيذ السياسات الديمقراطية 

الالعنف هو ليس االختيـار الوحيـد        : ةالثالث

فقد استعمل  لالشتراك بالسياسات الديمقراطية ،   

علـى    العرقية والعنـصرية   التحريض على   

 ، األحزاب العنصرية  ، فمثال ،نطاق واسع كذلك  

 وأدبيـات   ،عدة أقطـار أوربيـة    حرمت فى   

 التقـل   ، غالباً ،بات األحزاب اإلسالمية  وخطا

   . تلك المجامعتعاليم  عنصرية عن 

وفيما يخص المسالة السياسية ، ليس للواليات       

، المتحدة فهماً واضـحاً تجـاه اإلسـالميين         

واشنطن ليست داخلـة سياسـياً بالمجـاميع        

الحكومات تعتبر تحريم    ما   ً, وغالبا ،اإلرهابية

مثل األخوان  ( ا   إرهاب ليسألحزاب  لاألخرى    
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 وبنفس الوقـت فانهـا      ،)المسلمين في مصر    

 مع اإلسالميين الشرعيين في أقطـار       شارك  ت

) مثل حزب العدالة والتنمية في مراكش     (معينة

 او على   –لقد بدأت واشنطن تدرك ان دعمها       

 للمشاركة  –من دون احتجاج    قبولها لها   األقل  

السياسية لحماس في االنتخابـات الفلـسطينية       

ولقد بين السكرتير الصحفي للبيـت      . قادمة  ال

األبيض سكوت ماكلنن ان المرشـحين عـن        

فيمـا يتعلـق    " تجار محترفـون    " حماس هم   

بملفات مستوى المعيشة وعدم اشتراكها فـي       

  .اإلرهاب 

وعلى الرغم من ان أرضية حماس تدعو فعال        

 فان الجماعـة لـم      ،ت فعالية اكبر  الحكومة ذ 

 تحقيـق دولـة     تتخلى عن اإلرهاب او عـن     

 وبذلك فهي ال تستطيع المساهمة في       ،إسالمية

  .الديمقراطية الفلسطينية 

على الواليات المتحدة ان تبحث عن مـساعدة        

 احتـواء أصدقائها في الشرق األوسط بدال من       

ــ و،امعارضــيه صدق هــذا علــى وجــه ي

لم .  عندما يكون لواشنطن الخيار      ،الخصوص

لفرصـة  ع اإلسـالمية ا   يتمنح أمريكا المجـام   

 اوراق  مـا إالسلطة السياسية وإظهار    تحقيق  ل

وبعد كل  . ديمقراطيتهم او ديمقراطيتنا اعتماد 

فـان   ،الـسلطة   فـي    ا فعندما يكونـو   ،ذلك

عنـدما  ، فقـط    ،اإلسالميين يميلون لالعتدال  

يجبـرهم  حتـى  وا ،  حكم وسـيط يكون هناك

مثـل،  (  يفعلـوا ذلـك      أنحضورهم الفاعل   

 ان. )ردن، ومراكش الجيش في تركيا،ملك األ   

ز عـز  حكومة الواليـات المتحـدة ان ت       على  

  . وتساند الديمقراطيين وليس الديمقراطية فقط 

األحزاب السياسية الالعنفية مثل ماهي عليـه       

هتمـام  العلى ا  سعيها  بقدر ت قد حصل،االن

 – كمـا هـو الحـال بـاألحزاب      .التأثيرو

ـ نازية في أوربا كالجبهة الوطنية ل     غيرال ين ج

ينبغي ان ال نـشجع     .  في فرنسا    ،انبري ل ما

المشاركات السياسية مع اإلسالميين ، وبـدال       

على اعتدال المتطرفين ، لنعمل     من ذلك نعمل    

على برنامج تقوية المعتدلين ، ونـستطيع ان        

في  حصافة    عندما نكون اكثر   ،فقط،نفعل ذلك   

  .كيفية تعزيز الديمقراطية في الشرق األوسط 
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