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  تقديم

ة بـشأن فتـرات     لم تعد المقوالت التقليدية القليلة التى كانت تتح         ديرات العربـي كم فى التـق

ة           سياسة األمريكـي ل اـل الوالية الثانية لإلدارات األمريكية، تحتل نفس موقعها السابق، كأطر لتحلـي

ضايا           ع ـق فى الشرق األوسط، فالحديث عن أن تلك اإلدارات تصبح أكثر حرية فـى التعامـل ـم

د     السياسة الخارجية، أو أنها تعيد هيكلة نفسها فى اتجاها     م تـع ت أكثر اعتداال مما كانـت عليـه، ـل

ى المنطقـة، وإعـادة تعريـف       أمور هامة، بفعل حدوث تحول كبير فى أجندة السياسة األمريكية ـف

ة،             صالحها اإلقليمـي ـات المتحـدة بتحقيـق ـم جوهرية لإلستراتيجيات التى تقوم من خاللها الوالي

سياسة فـى واشـنطن، بـشأن     ووجود مساحة ما من التوافق بين المراكز المؤثرة على صـن     ع اـل

رائيل،           التوجهات األمريكية فى المنطقة، على األقل فيما يتعلق باإلرهاب والنفط واإلصـالح وإـس

ك            ـع تـل ل بهـا م ى تتعاـم سياسات اإلدارات بـشأن الكيفيـة الـت مع عملية إعادة تقييم مستمرة ـل

  .المشكالت
ـ       ى ه سلة    الدراسة التى يتم عرض خطوطها العامة وأحد فصولها ـف دد مـن سـل " ذا الـع

ى      " ترجمات ـة ـف سياسة الحالي تمثل نموذجا التجاهات التفكير السائدة فى الواليات المتحدة بشأن اـل

م              د ـت سياسة، فـق ك اـل الشرق األوسط، على األقل فيما يتعلق بالكيفية التى يتم بها إعادة تقيـيم تـل

د    الصادرة عن مركز سابان لسياسة " أوراق التخطيط" إعدادها ضمن    الشرق األوسـط، وهـو أـح

الطريـق للمـضى   " وعنوانها األصلى هو   . الوحدات البحثية الرئيسية في معهد بروكينجز الشهير      

دة     "سياسة الشرق األوسط فى فترة اإلدارة الثانية لبوش    : قدما لألمام  ـد صـدرت متـضمنة ـع ،وق

ى المنط    ة ـف ة،  ( قـة  محاور تركز على إعادة فحص القضايا الرئيسية للسياسة األمريكـي كالبنالدنـي

ل         ) واإلصالح، والسالم  ـا مـشكلة مـث مع التركيز على عدد من الدول التـى يمثـل التعامـل معه

العراق وسوريا وإيران والسعودية، وهنا يتم عرض الجزء الخاص بالتوجهات العامـة ثـم القـسم       

  .الخاص باإلصالح كأحد أهم النماذج الملفتة لالنتباه فى التفكير األمريكى

ـات             ويمث   ل ماتم عرضه فى هذا العدد أهمية خاصة، ليس فقط فى توضـيح أهـم التوجه

التى تتم التوصية بإتباعها من جانب أحد مراكز التفكير الرئيسية فى واشنطن، لكـن فـى توضـيح      

ـعا للحـديث          مدى التعقيدات المتعلقة بالسياسة األمريكية فى المنطقة، على نحو اليترك مجـاال واس

ام       " أفكار بسيطة " عن   ار الـع أو توجهات ذات بعد واحد تتعلق بها، ويساهم كذلك فـى فهـم اإلـط

اه            لبعض التحركات العملية التى بدأت تظهر عمليا فى المنطقة من جانـب اإلدارة األمريكيـة تـج

ى          ور الـت ى األـم بعض القضايا وبعض الدول، ويلقى أيضا ببعض الضوء على المـستقبل، وـه

شوربجى   . تعلق عليها د   ة          منـار اـل ات األمريكيـة  بالجامـع ـز الدراـس دير التنفيـذى لمرك ، الـم
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ى دراسـة عمليـة صـنع                األمريكية بالقاهرة، وأحدى أوائل الباحثين المصريين الذين تميـزوا ـف

  .القرار داخل الواليات المتحدة

                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سرة التحريرأ 
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  بوش و الشرق األوسط

  فلينت ليفيريت

  

ـة فـي          ابي ضـرب األرض األمريكي ، وضـع  ٢٠٠١ سـبتمبر  ١١ردا على تهديد إرـه

جلت فـي التـاريخ              ومي قلمـا سـ الرئيس بوش سياسة خارجية جريئة، وإستراتيجية لألمـن الـق

ي    الحديث للدبلوماسية األمريكية، فمن أجل التعامل مع تهديد اإل     وش إـل أ ـب رهاب العالمي، لم يلـج

ـرب              ة الح بحث إعادة صياغة توازن القوة العالمي، كما فعل والده، بوسائل مختلفة، خـالل نهاـي

ي تكـوين     . الباردة، وكما فعل ريتشارد نيكسون في أوائل السبعينات        وش إـل أ ـب وفي رده لم يلـج

ي    شبكة جديدة من التحالفات، كما فعل ترومان في بداية الحرب الب      ذلك إـل وش ـك اردة، ولم يدع ـب

ت          رانكلين روزفـل ك التـي وضـع ـف إنشاء مؤسسات دولية جديدة أو نظام أمن جماعي مثـل تـل

  . تصورا لقيامها على أنقاض الحرب العالمية الثانية

ي            ـاه سياـس وبدال من ذلك وضع بوش، في مواجهة التحدي المحدد لرئاسته، وانـتهج اتج

ر     ) أو ربما بوشي (يمكن وصفه بأنه اتجاه ويلسوني،    ا مـن خـالل تغيـي في طموحه لتأمين أمريـك

ن العـالم     دة      . التوجه السياسي لدول تقع في أجزاء بعيدة ـم ـذه األجـن الم ه ـين اتـضحت مـع وح

صالح       ـأمين الـم السياسية الطموحة، أصبح من الواضح بصورة متزايدة أن نهج الرئيس بـوش لت

ده      سبتمبر هو التركي١١األمريكية في حقبة ما بعد   م تحدـي ـذي ـت ط، ال ز أساسا على الشرق األوـس

  .بشكل واسع ليشمل دول غير عربية في العالم اإلسالمي مثل أفغانستان وإيران وتركيا

   

  أجندة طموحة 

ط مـن هجمـات               سـبتمبر، أن  ١١أعلن الرئيس بوش، في حديث له بعد تسعة أيـام فـق

ى    الحرب ليست فقط على أسامة بن الدن والجهاديين الذين ضر          بوا الواليات المتحـدة، لكـن عـل

ا       ". الذي له امتداد عالمي   "كل اإلرهاب    وادة فيـه ة ال ـه في إطار هذه العملية، صاغ بـوش رؤـي

ا                دمير الخالـي د ـت ن تتوقـف عـن دة ـل لالنتصار في هذا الصراع، تتصور أن الواليـات المتـح

ـر واشـنطن، تـدعم    والمنظمات اإلرهابية في أنحاء العالم؛ بل أن على الدول التي، من وجهة       نظ

ب          ي جاـن وف إـل وف بجانـب العـالم المتحـضر أو الوـق النشاط اإلرهابي، أن تختار بين الوـق

  . اإلرهابيين
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ان    ٢٠٠١وفي خريف عام     ام طالـب ة بنـظ ، شنت الواليات المتحدة حملة عسكرية لإلطاـح

ـ             دة م ـادة القاـع ا  في أفغانستان الذي وفر لبن الدن وأتباعه مأوى آمن، والستئصال قي ن أوكارـه

دة           . هناك ت الواليـات المتـح لكن لم يكن من الواضح، في بداية عملية الحرية الدائمة، ما إذا كاـن

ـدرة  "تعمل أساسا على استئصال تهديد إرهابي محدد من خالل إستراتيجية ـل           القاعـدة أم  " شـل ق

المي          ـالمين العربـي واإلـس وازن   –تشن حملة متواصلة إلعـادة صـياغة الع ـة الـت   مـن ناحي

  . اإلستراتيجي في الشرق األوسط األوسع ونشر نماذج للحكم في أنحاء المنطقة

ـافز            دة الح ـرب ضـد القاـع اب، وفـرت الح وفي المراحل األولي للحرب على اإلرـه

ي          ـات المتحـدة والحكومـات ـف النعطاف مثير في التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب بين الوالي

ر       وكذلك شجع الصراع ضد ا   . أنحاء العالم  ـة غـي ى درج صلة عـل لقاعـدة والجماعـات ذات اـل

المي،         الم اإلـس اه الـع ـة تـج مسبوقة من المشاركة األمريكية الرسمية في مشاكل الدبلوماسية العام

  . بهدف تقويض جاذبية التطرف اإلسالمي

ع         ـدة ـم لكن طموحات الرئيس بوش التي ال هوادة فيها أصبحت واضحة بـصورة متزاي

ن         سير الحرب، فقد وسع الر     ـة ـم ة كامل شمل فـئ اب لـت ئيس باألخص بؤرة الحرب على اإلرـه

اه     ٢٠٠٢ففي خطابة عن حالة االتحاد في يناير عام ". المارقة"النظم   ى قلقـه تـج ، شدد بـوش عـل

امل      ـار ـش  وبخاصـة  _الدول التي ترعى اإلرهاب وتسعى في الوقت نفسه إلي امتالك أسلحة دم

ي  ووصف بو.  وتقمع شعوبها_األسلحة النووية    ران والعـراق   _ش ثالث من هذه الدول وـه  إـي

شر " في خطابه بأنها أعضاء في       _وكوريا الشمالية    ـارت اإلدارة مـرارا    ". محور لـل والحقـا أش

درات أسـلحة         تالك ـق سعي الـم ة واـل إلي وجود صلة محتملة بين العالقات بالجماعات اإلرهابـي

ـداد   دمار شامل، في سعيها لتبرير التدخل العسكري واإلطاحة بنظ  ي بغ و  _ام صدام حـسين ـف  وـه

ابرات      ١١نظام لم يكن له أي صلة واضـحة بهجمـات             ـزة المـخ ا زعمـت أجه  سـبتمبر، كـم

ه    ١١األمريكية في ذلك الوقت، وتوصلت لجنة التحقيق في أحداث        سبتمبر في وقـت الحـق بأـن

  . ال توجد صلة يعتد بها على مستوى العمليات بين صدام والقاعدة

ره     وفي الشهور التي ت      ا يعتـب لت الهجمات، أوضح بوش كذلك أنه مصمم على عـالج ـم

ـديمقراطيين     ر   –جذور التهديد اإلرهابي الذي يواجه الواليات المتحدة وحلفائهـا ال  أو حـسب تعبـي

ن خـالل      ". تجفيف منابع اإلرهاب  " الرئيس أحيانا    ـام ـم ـذلك القي وقد اقترح الرئيس بوش القيام ب

وحـين وضـعت إسـتراتيجية    . طة العالمين العربي واإلسـالمي عملية ال تقل عن إعادة رسم خري    

ـات      ٢٠٠٢الرئيس بوش لألمن القومي لعام       ضح أن الوالي رة، اـت  الخطط العملية لتنفيذ هذه الفـك

ن         "المتحدة سوف تسعى للقضاء على       ـريخ اإلرهـاب ـم ي تف ؤدي إـل الظروف األساسية التي ـت
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ر     خالل توجيه جهود وموارد المجتمع الدولي نحو الت       ركيز على المجـاالت التـي تتعـرض ألكـب

ضمان أن          "ومن خالل   " المخاطر المي، ـل ـالم اإلـس ي الع دعم الحكم المعتدل والحديث، السيما ـف

  ." األوضاع واأليديولوجيات التي تشجع اإلرهاب لن تجد أرضا خصبة في أي دولة

شرق األ   ) بعد ذلك( وكان ألجندة بوش لتحويل ما سيصطلح       ـ اـل سميته بـ ط  على ـت وـس

رئيس      . الكبير جانبين أساسيين على األقل   ضن اـل ة، احـت ات اإلقليمـي ق بالنزاـع األول، فيما يتعـل

ى النقـيض       الفه، فعـل بوش حل الدولتين بالنسبة للنزاع العربي اإلسرائيلي بشكل فاق أيا مـن أـس

ي                 ـر ـف هره األخي الل ـش سطيني فقـط ـخ من الرئيس كلينتون الذي أيد علنا فكرة قيام وطن فـل

سطينية         " كفكرة"ئاسة  الر ة فـل ـام دوـل ل قي يمكن التخلي عنها في نهاية فترة واليته، فإن بوش جـع

ام              ة واضـحة أـم ـه بلـغ ث حـدد موقف عنصرا بارزا في السياسة الخارجية المعلنة إلدارته، حـي

ازات التـي ال    . (٢٠٠١الجمعية العامة لألمم المتحدة في نوفمبر عام       د االنـج وفي الواقع، إن أـح

ة     /كارها للرئيس بوش على الساحة العربية     يمكن إن   اإلسرائيلية هو أنه جعـل مناقـشة قيـام دوـل

  ). فلسطينية داخل الواليات المتحدة وإسرائيل مناقشة عادية

صادي            ـاح االقـت ثانيا، صاغ بوش رؤية إلصالحات ديمقراطية وإصـالحات نحـو االنفت

شرق     في العالمين العربي واإلسالمي، وأعطى أسبقية لتشجيع    ابي فـي دول اـل ي إيـج تغيير داخـل

رئيس    . األوسط تفوق أي أولوية أعطاها أيا من أسالفه لهذه المسألة  ك، اقتـرح اـل ولتنفيذ رؤيته تـل

ة        ي نهاـي عددا من المبادرات السياسية الهامة، منها مبادرة للتجارة في الشرق األوسط تـستهدف ـف

ر بهـدف     المطاف إنشاء منطقة تجارة حرة في الشرق األوسط، وم          ط الكبـي شرق األوـس بادرة اـل

ر      ط الكبـي شرق األوـس اإلصالح، وهي مبادرة تحولت بالتعاون مع مجموعة الثماني إلي مبادرة اـل

  . وشمال أفريقيا

المي             ي واإلـس المين العرـب ي الـع ديمقراطي ـف عيه للتحـول اـل وربط الرئيس أيضا ـس

ة عـراق     فقد ج. بتوجهاته السياسية في العراق وإقامة دولة فلسطينية      أن إقاـم رارا ـب ادل بوش ـم

ا     " في قلب الشرق األوسط   "ديمقراطي   ادل كـذلك   . سيكون له تأثير نحو تغيير المنطقة بأكملـه وـج

ي             و شـرط أساـس بأن تشكيل قيادة فلسطينية ديمقراطية وشرعية ال يلوثها الفـساد واإلرهـاب ـه

  .  الفلسطيني/لتطبيق حل الدولتين في النزاع اإلسرائيلي

ه          وحين بدأ    ه بأجندـت ى التزاـم د عـل  الرئيس فترة واليته الثانية في الرئاسة، أكد من جدـي

ه      . الساعية إلي التغيير   وش أـن ت منـاطق    "وفي خطابه بمناسبة واليته الثانية، قال ـب ا ظـل طالـم

ة     _ بأكملها في العالم تعاني من االسـتياء والطغيـان         ذي الكراهـي ومعرضـة أليـديولوجيات تـغ

ى    _يات القتل  وتلتمس األعذار لعمل   ـه التدميريـة، ويتخـط  فإن العنف سوف يزداد وتتضاعف قوت
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ط    " ومضى بوش إلي القول هناك ". معظم الحدود الدفاعية، ويفرض تهديدا قاتال      قـوة واحـدة فـق

ق           ـاءات الطغـاة، وتحـق ضح ادع تياء، وتـف في التاريخ التي يمكن أن تحطم حكم الكراهية واالـس

ن      ".  هي قوة الحرية البشرية  آمال دعاة التسامح، وهذه القوة     ل، أعـل ـذا التحلـي اس ه ى أـس وعـل

ات والمؤسـسات              :" بوش و الحرـك ى مـساندة نـم إن سياسة الواليات المتحدة هـي العمـل عـل

  ".الديمقراطية في كل دولة وثقافة، لتحقيق الهدف النهائي بالقضاء على الطغيان في عالمنا

    

  منطقة على المحك 

ـاب      يتضح من خالل هذا االستعر       ى اإلره رب عـل اض أن الحكم على زعامة بوش للـح

شرق             ـا فـي اـل ا وتأثيره وعلى سياسته الخارجية بصورة عامة سوف يعتمد أساسا على فاعليتـه

ي          . األوسط شل سياسـات اإلدارة ـف ومن الواضح أيضا، حتى كتابة هذه السطور، أن نجاح أو ـف

   .هذه المنطقة الهامة مازال إلي حد كبير معلق في الميزان

رض      ( وفي المقاالت التى تتضمنها هذه الورقة          سلة ترجمـات سـوى ـع واليتم فى سـل

د           ) واحدة منها فقط     ابع لمعـه ط الـت شرق األوـس سياسة اـل يقدم الزمالء فـي مركـز صـابان ـل

ي               ـدة الطموحـة الـت وش األجن بروكينجز توصياتهم بشأن الكيفية التي يمكن بها أن تنجز إدارة ـب

ل       .  األوسط الكبيرصاغتها لنفسها في الشرق    ـع ـك ـاالت م ـذه المق اب ه ض كـت وقد ال يتفق بـع

ن بعـض        االت ـم اآلراء التي طرحت في مقاالت كتبها زمالء لهم، ومع ذلك، تنطلق كل هذه المـق

ي إلدارة بـوش         ـة األوـل رة الوالي اآلراء التحليلية المشتركة عن سجل السياسة الخارجية فـي فـت

  . قدماوبعض التصورات عن أفضل كيفية للمضي 

ة إدارة بـوش               االت أن معالـج ي كـل المـق ومن بين التقييمات الرئيسية التي تتجـسد ـف

ى  . للتحديات السياسية الجوهرية في الشرق األوسط حققت نتائج جزئية في أفـضل األحـوال      فعـل

ـادة    _صعيد الجبهات المتعددة    ة إع  الحرب على اإلرهاب المتأصل في الشرق األوسـط، ومرحـل

ذي تفرضـه دول        االستقرار وتع  د اـل ع التهدـي مير العراق في مرحلة ما بعد الحرب، والتعامـل ـم

ـتمرارية     _) مثل إيران وسوريا(إقليمية مارقة أخرى    ـة؛ واس ة غيـر إيجابي  فإن االتجاهات الحالـي

  . الوضع الراهن بشأن هذه المسائل قد تمثل كارثة على مصالح الواليات المتحدة في المنطقة

ى      وتظهر الصعوبات ا     ـرب العالميـة عـل وض الح لتي تواجهها اإلدارة األمريكية في ـخ

ل  . اإلرهاب هذه النقطة األساسية بشكل واضح    ى اإلرهـاب   "ولـع رب عـل ار   " الـح كانـت اإلـط

ي         ـة ـف ة بـوش الخارجي الوحيد األكثر أهمية من ناحية المفاهيم والخطاب العام الذي صاغ سياـس
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د     ات  فترته األولي، لكن في غضون أشهر قليلة بـع د      ١١هجـم دأ هـذا اإلطـار يفـق بتمبر، ـب  ـس

  . وضعه المركزي كآلية تصيغ السياسة

ة               ـداد لعملـي ار قـرار اإلع دولي اعتـب وباألخص لم تقبل أطراف واسعة في المجتمع اـل

ى            رب عـل ن الـح ـزأ ـم زءا ال يتج ى أنـه ـج اف عـل العراق وتنفيذ هذه العملية في نهاية المـط

ـع أطـراف     ١١ب هجمات وكانت الواليات المتحدة عق  . اإلرهاب د جمي ت بتأيـي  سبتمبر، قد حظـي

ى             ـرى للقـضاء عـل ا األخ المجتمع الدولي في حملتها العسكرية لإلطاحة بطالبان وفي إجراءاتـه

ـاط       .  تهديد القاعدة بشن مزيد من الهجمات   راق، حيـث رأت أوس ي الـع ا إـل وبتحويـل اهتمامـه

 هو تبرير أقل وضـوحا، فقـدت إدارة بـوش    عديدة أن التبرير لتغيير فوري باستخدام القوة للنظام     

ور خطـة اإلدارة         . قدرا كبيرا من ذلك التأييد    ـر مـح شكل أكب ل ـب ـراق يحـت ـين أصـبح الع وح

ي    " االستئصالية"األمريكية للحرب على اإلرهاب، فإن فاعلية إستراتيجيتها    ـدة أخـذت ـف ضد القاع

  . التراجع

ي     في ظلهـا بـدأ  " مساحة اللتقاط األنفاس"وقد خلق ذلك     اديين ـف د الجـه ت طبيعـة تهدـي

ة       . التحول ة جهادـي سبيا لحرـك فخالل السنوات الثالث الماضية، أصبحت القاعدة مكونا صغيرا ـن

دول،          . تنتشر عالميا بصورة متزايدة    ـدة، فـي عـشرات اـل وتتكون هذه الحركة من جماعات عدي

ا    وتمثل القاعدة بالنسبة لكثير م  ". تابعة للقاعدة "كانت عادة توصف بأنها      ـات أساـس ذه الجماع ن ـه

ذا    . مصدر لإللهام العقائدي وليس التوجيه العملياتي أو الدعم المادي          ـراقبين ـه وشرح بعـض الم

يم       "تيار القاعدة "الوضع بالقول أن     ل تنـظ ، في السياق الواسع للنشاط الجهادي العالمي، حـل مـح

  . القاعدة

دة فـي األصـل،     وهذا التهديد المتطور هو أكثر خطورة من التهديد الذي فر       ضـته القاـع

ت           ي البـي سابق ـف ة اإلرهـاب اـل ألن هذا التهديد، حسب ما كتبه ريتشارد كالرك مستشار مكافـح

ا  "األبيض،   سب وصـف     ". أكثر ال مركزية وفي نفس الوقت أشد تطرـف وأصـبحت القاعـدة، ـح

ـه أو   "بدون " منظمة إرهابية غير حكومية"الباحث الفرنسي جيل كبيبل،    اد  عقـار يمكـن احتالل  عـت

ـه    ي  " االستئـصال "وأصـبحت إسـتراتيجية   ". عسكري يمكن تدميره، ونظام يمكن اإلطاحـة ب الـت

ـلية                بكة القاعـدة األص صيات فـي ـش تركز على القضاء على مجموعة صغيرة من كبار الشـخ

  . إستراتيجية غير كافية أو مناسبة للتعامل مع تهديد جهادي انتشر، مجازا، كخاليا سرطانية

دة     كذلك أصبح من    واحي عدـي ن ـن ـد ـم  الواضح بصورة متزايدة أن الواليات المتحدة تفق

راق،     . في العالمين العربي واإلسالمي   " القلوب والعقول "المعركة لكسب    ـة الـع وفي أعقـاب حمل

ام           وبر ـع ـاريخ أكـت م تـسريبها بت ، ٢٠٠٣تساءل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد نفسه، في مذكرة ـت
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سهيل زيـادة صـفوف        عما إذا كانت الجهود األمريك  ي ـت ي الواقـع إـل د أدت ـف ية ربما تكون ـق

د        . الجهاديين ـا يزـي وخلص مجلس االستخبارات القومية في تقرير أخير غير سري إلي أنه بعـد م

ت     "على ثالث سنوات على حرب إدارة بوش ضد اإلرهاب      فإن العوامـل الرئيـسية التـي فرـخ

ارة علــى التراجـع خـال        ـم تظهـر أي إـش ـدولي ل اب ال س عــشر   اإلرـه سنوات الخـم ل اـل

دون أن أراضـي       _فالجهاديين األجانب   ...القادمة ان يعتـق  األفراد المستعدون للقتـال فـي أي مـك

ن    _" غزاة كفرة"المسلمين تتعرض فيه لهجوم من جانب ما يعتبرونه         د ـم  يحظون بـشعور متزاـي

  ". الدعم من جانب مسلمين ليسوا بالضرورة من أنصار اإلرهاب

ي        ولذا، فإن الس     ـة إـل ياسة الحالية المتبعة لتنفيذ الحرب على اإلرهاب تحتاج بصورة ماس

ة إدارة بـوش         . اإلصالح صحيح المـسار فـي معالـج ومن الواضح أن هناك ضرورة مماثلة لـت

صدام       . لمسألة العراق في حقبة ما بعد صدام حسين      ة ـب ـة العـسكرية لإلطاـح د كانـت الحمل فـق

ة    حسين وإقامة حكومة ديمقراطية في العر    ـرة الوالـي زة لفت اق هي مبادرة السياسة الخارجية الممـي

ى        ـرئيس بـوش حـت ذها ال األولي إلدارة بوش؛ وهي بالتأكيد أكثر خطوة واحدة مثيرة للجدل اتـخ

  . اآلن، والخطوة التي تحيطها أكثر المخاطر

ـ       اطر يب ـذه المـخ دو وفي الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس فترة واليته الثانية، فإن العديد من ه

ام       س لنـظ اء األـس ـة إلرـس ظاهرا إلي حد كبير، ومازالت النتيجة النهائية للجهود األمريكية الرامي

ن            سياسي مستقر وديمقراطي في حقبة ما بعد صدام إلي حد كبير محل شك، فحتـى المـدافعين ـع

ن       روا ـع ـد عـب قرار الرئيس بشن عملية حرية العراق، مثل توماس فريدمان وويليام كريـستول ق

ي             انزع زاع ـف ـد الـن اجهم تجاه ما اعتبروه سلسلة األخطاء المتتالية لإلدارة في معالجة حقبة ما بع

  . العراق

ة   . وفي الواقع ستكون عواقب فشل السياسة األمريكية في العراق عميقـة      فاسـتمرار حاـل

وفر        ة ـت احات    "عدم االستقرار في العراق تجعل البالد بالفعل ساحة متنامـي رص التجنيـد، وـس ـف

دة مـن اإلرهـابيين        الت أن عـراق    "دريب والمهارات الفنية واحترافية اللغة لطبقة جدـي ؛ ومـن ـش

ر             ي وـك ام أن يتحـول إـل تضطر الواليات المتحدة االنسحاب منه دون توفير أدني قدر من النـظ

تقرار       . إرهابي ة، تهـدد اـس ـرب أهلـي ي ح ومن المرجح للغاية أن ينزلق عراق تعمه الفوضى إـل

ـات     . يستلزم تدخلها الدول المجاورة و   ضروري أن تـصحح الوالي ن اـل ونظرا لهذه المخاطر، فـم

نهج         ى اـل ـة عـل ض التعـديالت الهام المتحدة أوضاع العراق، لكن هذا األمر يتطلب إدخـال بـع

  . الحالي
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ا إلسـتراتيجية           ـه افتقادـه ويجب على إدارة بوش، وهي تبدأ فترة واليتها الثانية، أن تواج

درات     فعالة للتعامل مع الدول    ى ـق  التي ترعى اإلرهاب التي في الوقت نفسه تسعى للحصول عـل

ة          ـا النووـي . أسلحة الدمار الشامل؛ وشكل هذا النقص إشكالية خاصة فيما يتعلق بإيران وطموحاته

ذا        ع مثـل ـه وخالل فترة الوالية األولي، انتهج الرئيس وكبار مستشاريه خيارين بديلين للتعامل ـم

  . في سياق الحرب على اإلرهاب" ةالمارق"النوع من النظم 

رئيس بـوش              ـار اـل راق، اخت ففي مواجهة طالبان في أفغانستان، وصدام حسين في الـع

ة       . ومستشاروه إستراتيجية تغيير نظام الحكم بالقوة  ـارت اإلدارة عملـي ا اخت ة ليبـي لكـن فـي حاـل

ة    و. للتعامل المشروط مع نظام معمر القذافي التي بدأت خالل إدارة كلينتـون       اعدت عملـي د ـس ـق

ـاب         ائرة الرك ـر ـط التعامل المشروط على إقناع ليبيا بالوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على تفجي

ام     ١٠٣التابعة لشركة بان أمريكان التي كانت تقوم بالرحلة رقم         وكربي ـع دة ـل  ١٩٨٨ فـوق بـل

  .ر الشاملومهدت الطريق أمام تعاطي الواليات المتحدة مع طرابلس بشأن أسلحة الدما

ة المارقـة                دول اإلقليمـي ـع اـل كا للتعامـل م  –ولم تضع اإلدارة حتى اآلن نهجا متماـس

ل         . وباألخص إيران وسوريا   ة تعاـم ي عملـي شروع ـف ـرئيس وكبـار مستـشاريه اـل ويرفض ال

ل   ١١وفي أعقاب هجمات   . مشروط مع النظامين الحاليين في طهران ودمشق       عت ـك  سبتمبر، ـس

ب     من إيران وسوريا للتعا   ا لتجـن ـة واضـحة منهـم ون مع الواليات المتحدة بوسائل مختلفة، برغب

ن  . الوقوف في الجانب الخاطئ من حرب تقودها الواليات المتحدة ضـد اإلرهـاب العـالمي         لـك

ذه           ـع ـه ي م ر مـن التعـاون التكتيـك الرئيس وفريقه لألمن القومي رفضوا القيام بمـا هـو أكـث

سلوك      النظامين، مؤكدين على أن من شأن تعامل    ـأة لـل ه ومكاف رر ـل  أوسع أن يقدم تنـازل ال مـب

ـتثناءا لرفـضها        . السيئ ويظل استعداد اإلدارة لمحاولة التعامل المشروط مع ليبيا، حتـى اآلن، اس

  . المعلن للتفاوض على إعادة تأهيل الدول المارقة

ي                سلوك اإليراـن ي اـل ولم تتمكن اإلدارة من وضع خيارات فعالة لفرض تغيير قسري ـف

ـة أو غيرهـا   –وتدل األعباء المستمرة   . السوري المثير للمشاكل  و ى   – سواء المادي  المترتبـة عـل

ـر نظـم الحكـم بـالقوة           تورط الواليات المتحدة في العراق أن اإلدارة ال تملك خيار مواصلة تغيي

رض      . سواء في إيران أو سوريا    ارات لـف ـا أي خـي ك فعلي وبالمثل فإن الواليات المتحـدة ال تمـل

  .  اقتصادية متزايدة من جانب واحد على طهران أو دمشقضغوط

ل رفـض           ـد، وفـي ـظ وفي ظل عدم توفر خيارات سياسية قسرية عديدة من جانب واح

ـات وضـع            ت إمكاني ـرعية، كاـن الرئيس للتعامل مع أنظمة يعتبرها من الناحية الجوهرية غير ش

سوري المث         شاكل إمكانيـات محـدودة      إستراتيجية فعالة للتعامل من السلوك اإليراني واـل ـر للـم ي
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د       . للغاية خالل فترة الوالية األولي لإلدارة      ات المتحـدة ترـي وهذا يجب أن يتغير إذا كانت الوالـي

  . تجنب انتكاسات كبرى في وضعها اإلقليمي خالل فترة والية بوش الثانية

ط       شجي _أما بخصوص العناصر الهامة األخرى للسياسة األمريكية في الشرق األوـس ة   ـت ع عملـي

ع شـركاء         ـة ـم صنع السالم بين العرب وإسرائيل، على سبيل المثال، أو إدارة عالقات ثنائية هام

ن      _إقليميين هامين مثل مصر والسعودية       ـم يـك  فإن نهج إدارة بوش في فترة الوالية األولي إن ل

ع           ؤدي ـم د ـت ة ـق ـة بطريـق  يجلب الكوارث فإنه على األقل يسمح بانحراف مصالح أمريكية هام

ه     . مرور الوقت إلي اختالل استراتيجي في هذه المصالح       ضا، فإـن ـاالت أـي ـذه المج وفي مثل ه

ة               ـر دـق يم أكث الل تقـي يجب اختيار الوسائل التي تلجأ إليها اإلدارة لتحقيق أهداف سياستها من ـخ

  . للحقائق اإلستراتيجية التي تواجه الواليات المتحدة

رئيس بـوش       والتقييم الثاني الذي اتفق عليه كاتبو        ام اـل و أن اهتـم ة ـه االت التالـي  المـق

ـائل                ه بوس ـم طرـح ـر كافيـة وت بالتحول واإلصالح اإلقليمي قد تم تفصيله وطرحه بصورة غي

ة اإلدارة      . زادت الشكوك في مصداقية الواليات المتحدة وأثارت تـساؤالت حـول أوليـات سياـس

ى مـسألة     فخالل فترة الوالية األولي لبوش، سلط الخطاب الرئاسـي بعيـد     ضوء عـل دى اـل الـم

ى           . اإلصالح، وخاصة اإلصالح السياسي    د ضـغطا عـل ة التهدـي وفرض استخدام بـوش للهـج

ه أدى أيـضا       رب، لكـن األنظمة العربية حتى تستجيب ووفر درجة من الغطاء لبعض النشطين الـع

  . إلي درجة معينة من الحركة االرتجاعية في المنطقة

م يوازيهـا ال أنـشطة        ومن سوء الحظ أن المشاعر الرفيعة        رئيس ـل ا اـل  التي عبر عنـه

ي     . مبرمجة مناسبة واسعة النطاق وال دبلوماسية ثابتة      وة مـشاعر السـيما ـف وقد خلقت هذه الفـج

ـر فـي دول            ـاح أكب شجيع النفت المنطقة بأن الرئيس وكبار مستشاريه قد أعاقتهم صفقات رافقها ـت

د    للواليات المتحدة مصالح إستراتيجية بها وأن المح      ل هـو تأيـي رك النهائي للسياسة األمريكية يـظ

صالح            ـديولوجي للـم ـداء األي ن الع ـد ـم إسرائيل ومصالح اقتصادية ضيقة، مع ربما مزيج متزاي

  . العربية واإلسالمية

ي اإليجـابي            شجيع التغييـر والتحـول الليبراـل وتعني الجدية بشأن اإلصالح أن يرتكز ـت

ى المحـك     على تقييم للنطاق الكامل للمصالح األم      ة    . ريكية المطروحة عـل اك بـالطبع حـج وهـن

شرق              " واقعية" ـا فـي اـل ـة أمريك ر بـروزا فـي سياس قوية لجعل تشجيع اإلصالح عنصر أكـث

ى               . األوسط اظ عـل ن الحـف سعودية ـم فمن الصعب معرفة كيف ستتمكن دول مثل مـصر أو اـل

د    تعاونها االستراتيجي مع الواليات المتحدة في المدى المتوسط والبعيد د        ـياغة العـق ـادة ص ون إع
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صفقات    . األساسي بين الحكام والمحكومين في هذه الدول    إن اـل واقعي، ـف وفي ظل هذا اإلطار اـل

  . التي تشمل تشجيع قدر أكبر من االنفتاح يمكن ويجب االعتراف بها بصورة صريحة

ر عـام            ـا فـي الجزاـئ ة   ١٩٩٢ويمثل نموذج االنتخابات التي تم إلغائه  صـورة مزعـج

ي        لصناع ا  ـالم العرـب ي الع ـة ـف ـه الديمقراطي أت ب ـات  : لسياسة األمريكية لما يمكن أن ـت حكوم

ا            ـة األمـر معاديـة فـي توجهـه إسالمية منتخبة بصورة شرعية تكون معادية ألمريكا وفـي نهاي

ـذ للتطـرف      . للديمقراطية ي تـوفير منف وعموما، قد يؤدي ضغط أمريكي واسع للتغير السياسي إـل

  . زيادة احتمال ظهور نتائج مضرة بالمصالح األمريكيةوعدم االستقرار، وحتى 

د         ديمقراطي ـق إضافة إلي ذلك، فإن الضغط على نظم عربية صديقة من أجل التحـول اـل

ى سـبيل المثـال،    . يأتي على حساب التعاون مع مسائل أخرى هامة بالنسبة للواليات المتحدة  وعـل

دا       من المؤكد أن المفاوضات المتعلقة بمعاهدتي السالم  ر تعقـي ـتكون أكـث ت س ـرائيل كاـن ع إس  ـم

ذلك      ة ـب ـات    . وربما مستحيلة في ظل وجود نظم ديمقراطية في الدول المعنـي ت الوالي وهـل كاـن

ن           ضروري ـم ـديم المـستوى اـل المتحدة ستتمكن من إقناع دول يحكمهما نظام ديمقراطي كامل بتق

ـنطن خـوض       ى    التعاون في مجال األمن ومكافحة اإلرهاب الذي يتـيح لواش ة عـل رب فعاـل ـح

  اإلرهاب؟ 

ه             سعي لتحقيـق أخيرا، تشجيع اإلصالح في الشرق األوسط األوسع يجب التفكير فيـه واـل

ل           ـة بـك روف الخاص على أساس حالة كل دولة على حدة، في ظل تطوير ووضع سياسات للـظ

ب أن            ـذا اإلصـالح يـج دولة، فقد يكون اإلصالح ضروريا في المنطقة، لكن طريقـة تطبيـق ه

دول    تتوافق ـذه اـل .  مع الظروف التي تميز كل دولة على حدة واحتياجات الواليات المتحدة مـن ه

ي      ـدة ـف ات المتح وفي ظل هذه الحسابات المعقدة، فإن تجنب صفقات تتعارض مع مصالح الوالـي

ي           ـدى المتوسـط إـل ي الم ـة ـف المدى القصير يجب بحثها في مقابل حساب مخاطر عـدم الفاعلي

  . الطويل

ي وقد أفلت مث     ل   . ل هذا التوازن من إدارة بوش خالل فترة واليتها األوـل والتوصـل لمـث

ؤلفي المقـاالت التاليـة حـول          هذا التوازن ليس بالمهمة السهلة؛ وليس هناك اتفاق كامل بـين ـم

ا             ي تـرتبط معهـم سعودية الـت صر واـل ي دول مثـل ـم كيفية تحقيق مثل هذا التوازن، السيما ـف

ذه    . كة إستراتيجية طويلة األمد   الواليات المتحدة بعالقات شرا    ومن بين الذين عـالجوا جوانـب ـه

ل            ت ليفيريـت بأنـه فـي مـث المشكلة في مقاالتهم، جادل شبلي تلحمي، وجيمس شتاينبرج، وفليـن

سان،            وق اإلـن جل حـق سين ـس صادية وتـح هذه الحاالت، فإن االهتمام المبكر باإلصالحات االقـت

ـة وتعقـال      وتحول ليبرالي موجه في المجاالت السياس      ـر فاعلي ة   . ية هو الطريق األكث ن ناحـي ـم
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سلة              ة لتـأمين سـل ـتراتيجية ليـست كافـي ـذه اإلس أخرى، تجادل تامارا كوفمان ويتس بأن مثل ه

ـداد           ي اإلع واسعة من المصالح األمريكية في المنطقة؛ وبدال من ذلك تحتاج الواليات المتحـدة إـل

ذه    لفرض ضغط من أعلى إلي أسفل من أجل إحداث تحول ل   ي جانـب ـه يبرالي سياسي واسع إـل

اد              . الجهود ي إيـج اجون إـل شاريه يحـت ومع ذلك، يتفق جميع الكتاب على أن الرئيس وكبار مسـت

ي                ـة ـف التوازن السليم بين أعباء تشجيع اإلصالحات في المدى القـصير ومخـاطر عـدم الفعالي

  .المدى المتوسط والبعيد

ـاك      وهناك تقييم هام آخر يربط جميع المقاالت ي     ط هن يس فـق ه ـل تمثل في اإلحـساس بأـن

رئيس          ل أن اـل عيوب هامة في نهج بوش تجاه عناصر معينة في سياسته في الشرق األوسـط، ـب

سياستهم            ة اإلجماليـة ـل صت الفاعلـي وكبار مستشاريه قد صنفوا هذه العناصر المختلفة بطرق قـل

ـ  . وأضعفت مكانة الواليات المتحدة في المنطقة  ة عدي ة،    ويمكن سرد أمثـل ـذه النقـط ار ه دة إلظـه

صدد        ن    . لكن يبدو أن حالة السياسة في العراق ذات داللة خاصة في هذا اـل د ـم ـد رأي العدـي وق

ر          ط الكبـي شرق األوـس المعلقين أن أكثر أولوية إلحاحا، في هذه المرحلة، في إستراتيجية بوش لـل

ي     . يجب أن تكون للعراق    ا ـف بيل لتقليـل أعبائـه ـراق بـدون   ويجب على اإلدارة أن تجد ـس  الع

رئيس بـوش           ة اـل إفساح المجال أمام الفوضى في هذا البلد الحساس حتى تتوفر لعناصـر سياـس

  . األخرى في الشرق األوسط فرصة للنجاح

ي             ول إـل ال أمريكـا وتـح دون قـت وألن العراق أصبح منطقة جاذبة للجهاديين الذين يرـي

ن      قضية شهيرة تعزز عمليات التجنيد للجماعات المتطرفة وال   رى، فـم ي منـاطق أـخ ا ـف دعم لـه

ـزع       ـاب قبـل ن ى اإلره الصعب معرفة كيف يمكن أن تتخطى الواليات المتحدة عقبة الحرب عـل

ـزام    . فتيل مسألة العراق كمسألة تخدم الراديكاليين اإلسالميين     إضافة إلي ذلك، فـإن مـستوى االلت

ي   العسكري واللوجيستي األمريكي في العراق قد قلص نطاق الخيارات الس       ذ ـف ياسية القابلة للتنفـي

ا    . التعامل مع دول أخرى تثير المشاكل في المنطقة مثل إيران       صعوبات التـي تواجهـه كما أن اـل

صادي           ود اإلدارة لتـشجيع اإلصـالح االقـت أمريكا في مرحلة ما بعد النزاع قد عرقلت أيضا جـه

نظم    والسياسي في المنطقة حيث أنها وفرت فرصة للنظم المستحكمة ألن تجـادل      ـديل لـل أن الب ـب

  .السلطوية ليس التغيير المنظم بل عدم استقرار يؤدي إلي الفوضى

ق                ى طرـي د عـل لذلك، إذا لم تعيد الواليات المتحدة االستقرار في العراق وتضع هذا البـل

ق         رص تحقـي ـإن ـف جدير بالثقة نحو بسط سلطة حكومة عراقية شرعية على كل أرجاء العراق، ف

ـر أي شيء آخر في الشرق      إن      . األوسط سوف تتعرقل بشكل خطي در، ـف ى نفـس الـق لكـن عـل

ن            ـذا الهـدف جـزءا ـم احتماالت إعادة االستقرار للعراق سوف تتعزز بشكل كبير إذا أصـبح ه
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ي            . إستراتيجية إقليمية أوسع   ـة ـف ـائج اإليجابي إن النت وفي سياق هذه اإلسـتراتيجية األوسـع، ـف

  . في العراق والعكس صحيحمناطق أخرى يمكن أن تساعد في تعزيز التقدم 

ي                  رة واليتهـا الثانيـة، إـل ولتحقيق مثل هذا الترابط، سوف تحتاج إدارة بوش، فـي فـت

  : وضع إستراتيجية متكاملة في الشرق األوسط تعتمد على ثمانية أفرع على األقل

  . إعادة توجيه الحرب على اإلرهاب   -١

  .اإلسالمياستعادة مكانة أمريكا في العالمين العربي و   -٢

 . تشجيع اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في العالمين العربي واإلسالمي   -٣

 ). بما في ذلك سوريا ولبنان(تشجيع إقامة سالم شامل في الشرق األوسط    -٤

 . إعادة االستقرار إلي العراق   -٥

اب ضـد     منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وتحييد قدرتها ع         -٦ تخدام اإلرـه ى اـس ـل

 .  اإلسرائيلية–جهود صنع السالم على الساحة العربية 

ع                -٧ ـر ـم ى تعـاون سـوري أكب القضاء على تأييد سوريا لإلرهاب والسعي للحـصول عـل

 . أهداف الواليات المتحدة اإلقليمية

 .  الخليجدحر التهديد الجهادي في السعودية وتأمين مصالح الطاقة األمريكية في منطقة   -٨

ة المـسارات                ى كاـف ـدم عـل شجيع التق رص ـت ومثل هذا النهج المتكامل لن يزيد فقط ـف

ية           ات الرئاـس ـة االنتخاـب الثمانية بل أيضا سوف يعزز إمكانيات تحقيق أولوية برزت خـالل حمل

ة       : وهي ـادة األمريكـي ى  . تعزيز التحالفات واالستفادة منها في تخفيف العبء الذي تتحمله القي وعـل

شرق           سبي سالم فـي اـل ل المثال، يشدد جميع الزعماء األوروبيين والعرب على أن عملية صنع اـل

ة    . األوسط تمثل أولويتهم   ط أولوـي شرق األوـس وإذا جعل الرئيس بوش علمية صنع السالم في اـل

ـيما         ه، الس رى ـل ـاء ألولويـات أـخ له، فإن بذلك سوف يعزز قدرته على حشد تأييد هؤالء الزعم

ا سـوف      . يرانتجاه العراق وإ   وفي الواقع، لكي تنجح اإلدارة األمريكية في أيا من أهـدافها، فإنـه

ي           تراتيجيتها ـف ي إـس ي ـف داف مكـون أساـس تحتاج إلي جعل تعاون الحلفاء في جميع هذه األـه

  .الشرق األوسط

   

  طرق بديلة 

ية          ي صـياغة وسـائل سياـس  في ظل هذه الخلفية، يسعى كاتبو المقاالت السبعة التالية إـل

ة          ي منـاطق معيـن تكون أكثر فاعلية من السياسة الراهنة في تحقيق األهداف األمريكية السـيما ـف

االت المـسائل    . و تكون أكثر مالئمة إلستراتيجية إقليمية متكاملة على حد سواء          وتعالج ثالثـة مـق
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سالم العربيـة     _التي تتقاطع في المنطقة      ـرائيلية / الحرب على اإلرهاب، عملية صـنع اـل ،  اإلس

ي            . وتشجيع اإلصالحات  ـة ـف ـاه دول هام ة تج كما تعالج أربعة مقاالت أخرى السياسة األمريكـي

  .  العراق، إيران، سوريا، والسعودية_المنطقة 

ة " تبدأ هذه المقاالت ببحث لمتطلبات إدارة حملة ناجحة ضد : البنالدنية   -١ ي   " البنالدنـي سبة إـل ـن

ه       . بن الدن، بقلم شبلي تلحمي وجيمس شتاينبرج       ـادة توجـي وينطلق هذا المقال مـن ضـرورة إع

امة بـن الدن     . الحرب على اإلرهاب بما يسمح بمواجهة تهديد أكثر انتشارا          د أن أصـبح أـس فبـع

ن               ة، يبـدو ـم ة معيـن ا لمنظـم ه زعيـم بطال ورمزا أليديولوجية إسالمية راديكالية أكثر من كوـن

  ". الدنيةالبن"المناسب توصيف العدو في الحرب على اإلرهاب بأنه 

ل أيـضا               ولن يتطلب إعادة توجيه الحرب على البنالدنية استخدام القوة العسكرية فقط، ـب

انون، المـساعدات      _استخدام كافة عناصـر القـوة الوطنيـة      زة تطبيـق الـق ابرات، أجـه  المـخ

ي     . ( على مستوى عـالمي _االقتصادية، الدبلوماسية، والدبلوماسية العامة    ـه ـف ت أن ن الالـف وـم

وة         ٢٠٠٢ستراتيجية األمن القومي    إطار إ  ة عناصـر الـق ت قائـم  التي أعلنتها إدارة بـوش، خـل

ية         ية و الدبلوماـس ن الدبلوماـس الوطنية التي يجب حشدها في الحرب على اإلرهاب مـن كـل ـم

ـاب          ). العامة ـة المناهـضة لإلره ونظرا للطبيعة المتغيرة بشكل متزايد للتهديد، فإن الحملة العالمي

ـغير        ستكون على األ   دد ص ر مـن كونهـا ـع رجح أشبه بحرب استنزاف على جبهات متعددة أكـث

  . من الضربات االنتقائية نسبيا ضد عدو منفرد

ب تـوفر               ويجادل تلحمي وشتاينبرج بأن شن مثل هذا النوع من الحمـالت سـوف يتطـل

المين            ى المـستوى العـالمي أو داخـل الـع مستويات غير مسبوقة من التعاون الدولي، سواء عـل

بة            . العربي واإلسالمي  ـة المناـس ـة واإلقليمي سياقات الدولي ـاء اـل وتركز إستراتيجيتهما على إرس

رب ضـد           ـرى لكـسب الـح لكسب مستوى التعاون الذي تحتاجه الواليات المتحدة من الدول األخ

دولي   . البنالدنية ـيم اـل كـذلك  . ولهذا النهج نتائج هامة على المسائل الكلية للسياسة الخارجية والتنظ

شرق                سياق اإلقليمـي فـي اـل ـدة اـل يبرز هذا النهج أهمية الطريقة التي تهيئ بها الواليات المتح

ى           ة عـل ـة ومواصـلة المعرـك سياسة الخارجي وب  "األوسط الكبير لمبادراتها على صعيد اـل القـل

  . في العالمين العربي واإلسالمي" والعقول

ـر أهم  :  التسوية – ٢ ي      ومن المفترض، أنه ليس هناك شيء أكث ي وإقليـم د دوـل اء تأيـي ـة لبـن ي

ادرات       ي واإلسـالمي لمـب المين العرـب ألهداف السياسة األمريكية وخلق مناخ أكثر إيجابية في الـع

سالم           ة صـنع اـل ي عملـي ة ـف السياسة األمريكية من أهمية مشاركة أمريكية أكثر نـشاطا وفاعلـي

ـزاع ال  .  اإلسرائيلية–العربية   ي أن الن ي  ويشير تلحمي وشتاينبرج إـل رائيلي أصـبح   –عرـب  اإلـس
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ـزاع    . التي من خاللها يقيم معظم العرب السياسة األمريكية      " عدسة األلم " ذا الن ـة ـه وبسبب مركزي

ـال الثـاني،         ـإن المق ر، ف بالنسبة لكل شيء تريد الواليات المتحدة تحقيقه في الشرق األوسط الكبـي

ساحة العربيـة   بقلم مارتين انديك، يبحث في الفرص والمخاطر التي تواجه إدارة           – بوش على اـل

  .  اإلسرائيلية

سطيني         ـزاع الفـل ة للن ويرى إنديك أن المشاركة األمريكية الناجحة في تشجيع تسوية نهائـي

ة    (األول أن تعمل الواليات المتحـدة  :  اإلسرائيلي تتطلب أمرين   – واألطـراف الدوليـة واإلقليمـي

ـراء       بجدية لتعزيز قيادة فلسطينية معتدلة في مر   ) األخرى ن خـالل إج ات، ـم ا بعـد عرـف حلة ـم

اجح لمبـادرة رئـيس       انتخابات فلسطينية، وجهود إعادة بناء قدرة الحكم الفلسطينية، والتطبيـق الـن

ة             ي مرحـل ـات المتحـدة، ـف ى الوالي الوزراء اإلسرائيلي شارون لفك االرتباط، ثانيا، يجـب عـل

صراع "مبكرة نسبيا في هذه العملية، أن تضع رؤية       ة لمـسائل    – "لنهاية اـل ـددات خارجـي  أي مح

ر   –الوضع النهائي التي يجري التفاوض عليها، ومنها الحدود، والقدس، والالجئـين        ون أكـث   تـك

ـادة            ـدعم وتعزيـز قي ـر ضـروري ل ذا أم ى اآلن، وـه اكتماال مما ترغب إدارة بوش تقديمه حـت

  . فلسطينية معتدلة ولوضع األساس لعملية سياسية متجددة

ـيات بـشأن           ويضع إنديك إستر     وتين، متـضمنة توص اتيجية شاملة إلنجاز هـاتين الخـط

ي  (الوسائل العملية    ددة   ) مثل تعيين مبعوث رئاـس ـادرات المـح وبجانـب المـسار   . وتوقيـت المب

اوض         سار تـف ـاء ـم ة إحي ا بإمكانـي دى اهتماـم الفلسطيني، يعتقد إنديك أن إدارة بوش يجب أن تـب

  .  فترة واليتها األولي سوري بقدر اكبر مما فعلت خالل–إسرائيلي 

ي        : اإلصالح  – ٣ شجيع اإلصـالح ـف تس، ـت ارا كوفمـان وـي م تاـم  ويتناول المقال الثالث، بقـل

ي        . العالمين العربي واإلسالمي   ي تبـن صلحة يـدعو إـل ي الـم وتعرض ويتس سببا قويا يستند إـل

ى حـد سـوا       سياسي عـل ي  . ءموقفا أمريكيا متطلعا إلي األمام بشأن اإلصالح االقتصادي واـل وـف

ـين أهـداف          ـع تمييـز واضـح ب معرض طرحها توصيات سياسية محددة، تدعو ويتس إلي وض

وتـضع ويـتس   . السياسة العاجلة نسبيا واألهداف التي يمكن بتعقل تحقيقيها على أساس تـدريجي        

ي          سويات الحتميـة الـت إطار لتحديد أين يجب تركيز الجهود األمريكية، وتناقش كيفية معالجـة الـت

  . سياسة تشجيع اإلصالحتستلزمها 

سياسة     : العراق  – ٤ سبة لـل ـا بالـن  ويعالج المقال الرابع، بقلم كينث بوالك، المشكلة األكثـر إلحاح

تقرار    –الخارجية األمريكية التي تواجه الرئيس بوش في واليته الثانية        ادة االـس دى إـع  وهي تـح

ن   –ويدعو بوالك . للعراق في حقبة ما بعد صدام حسين      ذي كـان ـم ام     اـل ر النـظ  أنـصار تغيـي

دة         _بالقوة في العراق قبل الحرب    ج الواليـات المتـح وهري فـي نـه ي إجـراء تحـول ـج  إـل
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ب           د تجـن وش ترـي ت إدارة ـب راق إذا كاـن بخصوص إعادة تعمير وإعادة البناء السياسي في الـع

  . فشل سياسي هائل

ـة           ادة االسـتقرار فـي مرحل د   وبصورة أكثر تحديدا، بدال من مواصلة مسار إـع ا بـع ـم

ي      _النزاع   ات المتحـدة  ـف  الذي قد حقق جدوى من الناحية النظرية باعتباره النهج المثالي للوالـي

وة             تعداد اإلدارة لتـوفير الـق دم اـس سبب ـع بيئة ما بعد صدم، لكنه تحول إلي مسار غير عملي ـب

ي    _البشرية والموارد الكافية لتأمين كل العراق   ي حاجـة إـل ـرك   فإن الرئيس ومستشاريه ـف التح

ـراء تعـديل جـذري     . بسرعة نحو وضع إستراتيجية حقيقية لمكافحة التمرد      ط إج وهذا ال يعنى فـق

ى األرض       ـا عـل ى   _في طريقة التي يتم بها نشر القوات األمريكية وإدارة تحركاته التركيز عـل  ـب

سيطرة           ـة اـل س محاول ى عـك ـارج، عـل خلق جيوب في مناطق معينة واالنتشار ببطيء نحو الخ

ـادة     _د بأكمله   على البل  ادة اإلعمـار االقتـصادي وإع  بل أيضا تغييرا جذريا في توجيه عملية إـع

  . البناء السياسي

ث بـوالك وفلينـت ليفريـت،     : إيران وسوريا    – ٥  ويبحث المقاالن الخامس والسادس، بقلم كيـن

ارقت      ارزتين الـم دولتين الـب ان  على التوالي، في كيفية تعامل إدارة بوش بفاعلية أكبر مع اـل ين اللـت

ت     . إيران وسوريا : تواجهان واشنطن حاليا في المنطقة     ـر المعـروف مـا إذا كاـن ومازال من غي

ن             وريا ـع ـران وـس إدارة بوش في واليتها الثانية يمكنها وضع إسـتراتيجيات عمليـة إلبعـاد إي

شامل    ـران    (االنخراط في اإلرهاب، ودرأ تهديدات أسلحة الدمار اـل ة إي يما فـي حاـل ي  ) الـس الـت

صراع ضـد          تف ي اـل ة  وـف رضها هاتين الدولتين، وكسب تأييدهما لألهداف األمريكية في المنطـق

  .الجهاديين الذين يمارسون العنف

ـران                 ة إي وال يعتقد بوالك وال ليفريت أن اعتماد إستراتيجية لتغيير النظام بالقوة فـي حاـل

ك أن   . أو سوريا، سوف تخدم المصالح األمريكية  دال مـن ذـل ق هـذه األهـداف    ويعتقدان ـب  تحقـي

ذين النظـامين           ـع ـه رافض للتعامـل م يتطلب على األرجح تغيير جوهري في موقف اإلدارة اـل

  . اللذان تعتبرها من نواحي عديدة نظامين غير شرعيين أخالقيا

ة    " تسوية كبرى"ويرى بوالك أن الواليات المتحدة يجب أن تسعى إلي      ع القيـادة الحالـي ـم

دأ      للجمهورية اإلسالمية حت   ـديال للتعامـل بمـب ى وإن بدا ذلك مستحيال، لكن يجب أن تطور موقفا ب

شاكل     " العصا والجزرة " . مع طهران من أجل حثها على إدخال تعديالت على سـلوكها المثيـر للـم

اه              سياسية الهامـة تـج دافها اـل ددا مـن أـه ويرى ليفريت أن الواليات المتحدة يمكن أن تحقق ـع

  . مع دمشق" العصا والجزرة"صلب على أساس مبدأ سوريا من خالل اعتماد تعامل 
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ه      : السعودية   – ٦ ي تواـج ـديات الـت  ويبحث المقال األخير، وهو أيضا بقلم فلينت ليفريـت، التح

سعودية    . الرئيس بوش في إدارة عالقات أمريكا الثنائية الحساسة مع السعودية          ع، اـل ي الواـق وـف

ن       للحرب على اإلرهاب ومازا   " الساحة األصلية "هي   تغناء عنـه ألـم ن االـس رف ال يمـك لت ـط

ور      سوء الحـظ، منـذ هجمـات        . الطاقة األمريكي في المستقبل المنـظ ـرت   ١١وـل بتمبر، م  ـس

و         . السعودية بتوترات غير مسبوقة    / األمريكية  العالقات ـانبين تعـل ى الج دأت أصـوات عـل وـب

دين   ا   بصورة غير مسبوقة تطالب بتقليص الشراكة اإلستراتيجية التي تربط البـل ـتين عاـم .  منـذ س

ـاظ            ة الحف ـرا ألهمـي ـة ونظ ـة الهام ونظرا لضرورة التأييد السعودي لألهداف السياسية األمريكي

ل        ي إسـتراتيجية للتعاـم على استقرار المملكة في المدى البعيد، فإن الواليات المتحدة في حاجة إـل

ة اإل    ة   مع الرياض تعمل على تحسين مستوى التعاون السعودي في المسائل الهاـم قليميـة والمتعلـق

ي   . بالطاقة وفي وقت متزامن تشجع على تحول ليبرالي حقيقي في المملكة        وش ـف لكن الرئيس ـب

اب              ـريح فـي أعـق بتمبر ١١فترة واليته األولي ترك العالقة األمريكية السعودية في مهب ال .  ـس

ل ا           ع بـين التعاـم لثنـائي  ويرى ليفريت أن أفضل وسيلة لتقوية هذه الشراكة هي من خالل الجـم

  .المكثف مع القيادة السعودية وإقامة إطار أمني إقليمي للخليج الفارسي

سياسة         وهكذا   داف اـل ـاق الواسـع ألـه ، فإن هذه المقاالت تضع سبل بديلة لتحقيـق النط

ا،          . األمريكية في الشرق األوسط    ي مجموعـه ـاالت، ـف ذه المق ويأمل المؤلفون أيضا أن توفر ـه

ل         عناصر إلطار استراتيجي متكا    ال مـن العواـم ى إدارة ـك سياسة عـل مل حقا يساعد صـناع اـل

ن            د الحـادي عـشر ـم المتغيرة والمتصلة في سياسة أمريكا في الشرق األوسط في حقبة مـا بـع

ـاءة       . سبتمبر ـعاف كف ي إض ـع الماضـية إـل وقد أدى غياب مثل هذا اإلطار خالل السنوات األرب

ى أن    . ة للمصالح األمريكيـة   السياسة الخارجية األمريكية خالل فترة تحدى خطير       ل ـف وثمـة أـم

ع            سنوات األرـب الل اـل الغرض ـخ ر إيفـاءا ـب تثمر مناقشة متعمقة للبدائل السياسة عن نتائج أكـث

  .القادمة
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  إستراتيجية مستدامة: تشجيع اإلصالح في العالم العربي

  تامارا كوفمان ويتس

  

ي    للرئيس بوش صيغة " إستراتيجية الحرية المتقدمة  "كانت     ـة ـف صالح األمريكي  جديدة للـم

ة           سياسة األمريكـي سوبة لـل ة ومـح ة جريـئ . الشرق األوسط، لكنها تتطلب أن تجاريها إعادة هيكـل

شركاء          ـع اـل والسؤال الذي نواجهه اآلن هو كيف يمكن إعادة توجيه أدواتنا السياسية وعالقاتنـا م

ـه        ة جيـل  "الدوليين واإلقليميين بطريقة تسمح بمأسسة ما نصفه عادة بأن اء   ". محاوـل ب بـن ويتطـل

ـات           ـع أولوي ا، ووض سياسة مستدامة وناجحة إيجاد توازن مناسب بين مصالحنا المتناقضة أحياـن

اد              ـدة المـدى، وإيـج للمساعدة في الوفاء بالمتطلبات العاجلة للحرب على اإلرهاب واألهداف بعي

ة  سبل لتقليل المخاطر الكامنة في مثل هذا التحول الطموح والضروري فـي          سياسة األمريكـي . اـل

ة                 ديناميكيات اإلقليمـي م واضـح لـل ة سـليمة وفـه ويتطلب أيضا قياس مبادرتنا السياسية بطريـق

در          صى ـق دة بأـق المؤثرة على اإلصالح، وإدراك للطريقة التي يمكن بها أن تؤثر الواليات المتـح

  . على العملية المستمرة للتغيير السياسي واالجتماعي واالقتصادي العربي

  

  وضع الراهن اآلخذ في التالشي ال

تقرار                 ى االـس كان هدف أمريكا الجوهري في الشرق األوسط ومازال هـو الحفـاظ عـل

ي             . اإلقليمي ـة إـل واالستقرار في الشرق األوسط ضروري لضمان التدفق الحر إلمـدادات الطاق

ـ          ي المح ط إـل ـر المتوـس يط األسواق العالمية، ولتسهيل حركة مرور قطعنـا البحريـة مـن البح

ي     . الهندي، وحماية أمن إسرائيل   ة، خـدم إـل ة القائـم وطوال ستة عقود، فإن دعمنا ألنظمة العربـي

  . حد كبير مصلحة أمريكا في الحفاظ على منطقة شرق أوسط مستقر

اع          ـع مـن اجتـم ة ينب سنوات القادـم لكن التهديد الرئيسي الستقرار الشرق األوسط في اـل

ام         الزيادة السكانية، والركود االقتص    ـد أـم ف ومتزاي دي مكـث ادي، النفور السياسي معا ليطرح تـح

ا         ى حكمـه صادي       . شرعية الدول العربية الرئيسية والقدرة عـل و االقـت وال تكفـي معـدالت النـم

ـذين        ي ال الم العرـب ي الـع الراهنة لخلق العدد الكبير من الوظائف الضروري الستيعاب الشباب ـف

  . قون على سوق العمل خالل السنوات العشر القادمةيمثلون األغلبية الساحقة للسكان وهم يتدف

ة     (وتشعر األنظمة التي ترتكز شرعيتها على القومية العربية           د الحقـب ا بـع ـة ـم في مرحل

ذه            ) االستعمارية نفط أن كـل ـه دات اـل والوالءات القبلية أو نظم رعاية اجتماعيـة تـدعمها عاـئ
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ة خـالل ال    ي    . عقـد الماضـي  األسس تتهاوي نتيجة اتجاهات محلية وعالمـي نظم الـت ذت اـل وأـخ

ع        ة والقـم الحكم والتهديـدات األمنيـة الخارجـي اعتمدت على توليفة من اإليديولوجية واالستئثار ـب

ي            شعبي، ـف سخط اـل راء أو تفـادي اـل للتعزيز بقائها في السلطة تصل إلي حدود قدرتها على ـش

ات الدول        رب باالتجاـه ود     حين أثار الوعي المتزايد بين المواطنين الـع ن الرـك ة واإلحبـاط ـم ـي

  .  موجة من تأمل الذات ومطالب متصاعدة للتغيير_ ومؤخرا خطاب بوش نفسه _الداخلي 

ي          ـة إـل وبسبب هذه التطورات، جددت النخب العربية والقادة السياسيون المناقشات للحاج

ـ        . التغيير ة، حت ـيع الحرـي وش بتوس رئيس ـب ى وردا على الضغوط الداخلية إلي جانب اهتمام اـل

ين      " المتجمدة"جامعة الدول العربية     دودة، فـي ـح أصدرت إعالنا يؤيد إصالحات غامـضة ومـح

سياسي واالجتمـاعي            ر اـل ة للتغيـي رامج جريـئ ن ـب أثمرت اجتماعات لمنظمات غير حكومية ـع

ي           . واالقتصادي ـة ـف ا لفتـرة طويل ه أمريـك ويبدو بصورة متزايدة أن الوضع الراهن الذي حمـت

ـات           العالم العربي بات غ    رجح أن تنجـو العالق ـر الـم ن غي تمرار، وأصـبح ـم ل لالـس ير قاـب

ة             ة مـن حاـل ة الثانـي رب العالمـي ـذ الـح ة من االجتماعية والسياسية التي رسمت السياسة العربـي

  . االختمار الحالية بدون تغيير

ن            ا ـم ـة ومواطنيـه وأصبح من الضروري بناء عقد اجتماعي جديد بين الحكومات العربي

ين    أجل التوصل لتو   ـر ـب اون المثم ازن جديد في السياسة اإلقليمية العربية ومن أجل استمرار التـع

راق،           ـتقرار الـع الحكومات العربية والواليات المتحدة بشأن التحديات اإلقليمية الهامـة ومنهـا اس

ي         سالم العرـب شجيع اـل ة، وـت ـرائيلي /ومواجهة تطوير األسلحة النووية اإليرانـي م  .  اإلس وإذا ـل

صورة     تستطع الحكو  سهولة أو ـب ادرة ـب مات العربية الحفاظ على تأييد مواطنيها، فإنها لن تكون ـق

  . جديرة بالثقة على العمل معنا بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك

  

  اإلصالح العربي والحرب على اإلرهاب 

ن مـصلحتها             ط ـم إن مصلحة أمريكا في تشجيع اإلصالح في العالم العربي ال تنبـع فـق

ـاب         طويلة ا  صراع ضـد اإلره دث لـل ألمد في االستقرار اإلقليمي، بل أيضا من الضرورة األـح

ق          . اإلسالمي دى يتعـل ن تـح والضغوط االجتماعية المتزايدة في العالم العربي لم تتمخض فقط ـع

ر           ر مباـش دى آـخ ضا تمخـضت عـن تـح دة، بـل أـي بالحكم أمام شركاء هامين للواليات المتـح

ي         فالشباب ا . للواليات المتحدة  لساخط العاطل عن العمل الذي يتزايد عدده في أنحاء العـالم العرـب

ـات       _يمثل فريسة كبيرة وسهلة للحركات المتطرفة        ب بعـض الحكوم ن جاـن  وأي محاوالت ـم

رة         شجيع هـج الميين أو ـت العربية للتعامل مع تحدياتها الداخلية عن طريق قمع المعارضـين اإلـس
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ي        المنشقين يمكن أيضا أن تؤدي إلي تفاق   اكن أخـرى ـف رف اإلسـالمي فـي أـم م مـشكلة التـط

ى تهمـيش          . المنطقة ومن بين العوامل الهامة لخوض حرب ناجحة ضد اإلرهاب توفر القدرة عـل

ا         د مـن جاذبيتـه ي عـن طريـق الـح ر النقـدي،    _البنالدنية داخل العالم العرـب  بتـشجيع التفكـي

  . والتعددية، والتسامح، وإحساس بالتقدم إلي األمام

و          ورغم     د جمـاهيري ـه أن القضاء على قدرة األيديولوجيات المتطرفة على إيجـاد تأيـي

ـات             صير يمكـن أن تحققهـا الوالي دى الـق مشروع طويل األمد، فإن هناك أيضا مكاسب في الـم

ـة             صادية وسياسـية عربي ة   . المتحدة من خالل السعي إلصالحات اجتماعية واقـت ة عملـي ونتيـج

ـدا    التغيير الجارية بالفعل في العال     ن  . م العربي ليست واضحة، والطريق قـد ال يكـون ممه ويمـك

سياسية               صادية واـل ـة واالقـت ديات االجتماعي ع التـح ـة ـم أن يؤدي صراع أنظمة الحكـم العربي

ت   . المتصاعدة التي تواجهها إلي قمع ونزاع أهلي أو حتى إطاحة شعبية بنظم صديقة        ي الوـق وـف

سياسي       الذي تسعى فيه الحكومات إلي أسس جديدة للشرع     اب اـل ي الخـط ـد ـف ا قـد تج ية، فإنـه

وال   سهل أنـشطة        . اإلسالمي فرصة لكي تصبح أكثر قـب ـات سـوف ـي ذه االتجاه وأيـا مـن ـه

دهور          ـة وـت ائل أيديولوجي ـز رـس ل وتعزي الجماعات البنالدنية من خالل فتح ساحات جديدة للعـم

  . القدرة المحلية على الحكم

شج         ة     ويمكن أن تساعد المشاركة األمريكية فـي ـت ـاه الديمقراطـي ي اتج يع اإلصـالح ـف

ة          سياسة العربـي ة فـي اـل ـة والقادـم شان الحالي الليبرالية إلي تقليص خطر أن توفر حاالت الجـي

ار اإلسـالمي الراديكـالي     . لألفكار البنالدنية مرتكزات قوية جديدة في دول رئيسية  وانتـصار التـي

ا     –مة في منافسات سياسية عربية ليس بأي من األحوال نتيجة محتو   ـر ترجيـح ه سـيكون أكث  لكـن

ي         ن أن تجـرى ـف ليم يمـك ي ـس إذا لم نعمل على تشجيع بدائل ليبرالية وتشجيع بناء أساس ليبراـل

  . إطاره المنافسة السياسية

  

  أهداف إستراتيجية داعمة لإلصالح 

ا                   ي، منـه الم العرـب ي الـع شجيع اإلصـالح ـف هناك عدة عوامل تعقد دور أمريكا في ـت

راق،          تاريخنا الماضي  ـر الـع ـة إلعـادة تعمي  في تأييد حكام عرب مستبدين، والصعوبات المالزم

ع     /واتجاهاتنا نحو تشجيع اتفاق إسرائيلي       م  .  فلسطيني وهي اتجاهات تُقابـل باسـتياء واـس ورـغ

ضمان       ـه ـل ا القيـام ب هذه المعوقات الواضحة، فإن الواليات المتحدة تملك دورا هاما فريدا يمكنـه

ي      تطور مستقبل للعال   معتها ـف ـم ـس م يعمه سالم ورخاء وديمقراطية أكبر، فالواليات المتحـدة، رغ

دول              ي اـل ـافي الرئيـسي ـف سكري واالقتـصادي والثق ت صـاحبة النفـوذ الـع المنطقة، مازاـل
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ذلك،            . والمجتمعات العربية  ة ـل ة محتوـم والمشاركة األمريكية المستمرة في المنطقـة هـي نتيـج

ي     السؤال ال يتعلق بما إذا كانت اإل    سياسي ـف ور اـل ى التـط جراءات األمريكية ينبغى أن تؤثر عـل

  . العالم العربي، بل بأي طريقة سوف تؤثر

ي           ديمقراطي ـف ـر اـل ل تـشجيع التغيي واإلستراتيجية األساسية للواليات المتحدة مـن أـج

ورات      . معظم الدول العربية يجب أن تكون إستراتيجية مشاركة     أجيج ـث سنا مهتمـين بـت ن ـل ونـح

ك    ( معظم الدول العربية     شعبية في  ـا نـستطيع ذـل ة، أن    ) حتى لو كن ـا، ألسـباب عملـي وال يمكنن

ب أن    ) المهمشين على أي حال اآلن(ننحاز تماما إلي جانب النشطين المعارضين        ـم يـج ضـد نظ

ـة               سالم العربي ـة أخـرى مثـل عمليـة اـل رائيلية  /نواصل التفاعل معها بشأن مسائل هام  اإلـس

  . ومكافحة اإلرهاب

ي        وفي ا    لوقت نفسه، يجب توجيه إستراتيجيتنا نحو اإلصالح الديمقراطي، وليس فقـط إـل

نظم             ـتراتيجية التـي اختارتهـا معظـم اـل التحول الليبرالي المحدود الذي يقوده النظام، وهي اإلس

ـر          د كبي ة     . العربية اليوم، والتي تذعن لها سياستنا الحالية إلي ـح دول العربـي م اـل وتـدرك معـظ

ق وتـسعى لإلصـالح       االثنتين والعشر  ي األـف وح ـف ي تـل ين، رغم تنوع اتجاهاتها، التحديات الـت

سياسية        ين   . بوسائل تحسن أداء الحكومة واألداء االقتصادي دون تغيير توزيع السلطة اـل وفـي ـح

ن خـالل إصـالحات          شعوبها، ـم سلطة ـل ـدم بعـض اـل منحت بعض النظم القليلة المتطلعة للتق

كلية        دستورية وانتخابية، فإن دول عديد     ـديالت ـش ى تع ك عـل . ة أخرى تركز اهتمامها بدال من ذـل

ة              ن وجـه ـة، ـم نظم العربي وال تستهدف برامج التحول الليبرالي التي تعتمدها حاليا كثير مـن اـل

ا               دم وربـم اع بالتـق ق انطـب ي خـل ن إـل نظر هذه النظم، أن تؤدي إلي منافسة سياسية حقيقية، لـك

  . ي العام بتغيير سياسي أوسعتعزيز الرخاء وبالتالي تخفيف مطالب الرأ

ـا فـي تهمـيش             لكن التحول الليبرالي المحدود ليس كافيا لضمان تحقيق مـصلحة أمريك

ز             ص الوضـع الممـي دال مـن أن يقـل ـزز ـب دى، لكنـه يع التطرف وتشجيع استقرار طويل الـم

نظم            ون بـشعبية ضـد اـل ـذين يحـظ  للراديكاليين اإلسالميين باعتبارهم المعارضين الرئيـسيين ال

ـرب             ال المـواطنين الع تم   . العربية القائمة، وبسبب أن هذه التحول لن يفي تماما بآـم وف ـي وـس

وان             ". إسـتراتيجية شـاملة لإلصـالح   "بحث هذه المشاكل بالتفصيل في الجزء التالي تحـت عـن

ي               ولين ـف ـاء غيـر مقـب ن بقـاء زعم وعلى أفضل تقدير، قد يطيل التحول الليبرالي المحدود ـم

ة         . عيتهم هشة السلطة وستظل شر   خ هيمـن ـنهج سـوف يرـس ـإن هـذا ال دير، ف وعلى أسـوأ تـق

ام          ر بحـك ـرتبط أكـث اإلسالميين على المعارضة، ويوسع سوق األفكار البنالدنية، في حين يجعلنا ن

  . مستبدين في تحالف يعادى الطموحات المشروعة للمواطنين في التغيير
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ضي أهـداف    وألن المصالح األمريكية في تشجيع التطور السياسي ف          ي العالم العربي تقـت

ب أن            ـتراتيجيتنا يـج إن إس ون، ـف واسعة النطاق تتباين عن الطريق الذي اختاره حلفاؤنا اإلقليمـي

ة        ـاطر المرتبـط تمارس ضغوطا على هؤالء الحلفاء لتغيير سياساتهم في حين تقلل األعبـاء والمخ

ذ     ويجب أن تسعى إستراتيجيتنا إلي تعديل   . باعتماد نهج أكثر جرأة    ي إطارهـا يتـخ  البيئة التـي ـف

اء             ـد مـن األعـب دم االرتيـاح وتزي الزعماء العرب قراراتهم بشأن اإلصالح، بحيث تزيد مـن ـع

ى هـؤالء الزعمـاء مـن وراء          ود عـل ذي يـع ردود اـل المرتبطة ببقاء الوضع الراهن وتعظم الـم

  . التحرك نحو مزيد التحول الليبرالي االقتصادي والسياسي والمجتمعي

  

   مخاطر سياسة داعمة لإلصالح تقييم

ي           اعي ـف صادي واالجتـم سياسي واالقـت مما ال شك فيه أن سياسة لتشجيع اإلصـالح اـل

ضغط     . العالم العربي تنطوي على مخاطر للواليات المتحدة      ذه المخـاطر أن اـل م ـه ومن بين أـه

ن   على النظم لتخفيف سيطرتها على السلطة السياسية قد يؤدي إلي أزمة ونتائج فوضـوية    بـدال ـم

ة   ا        . تحوالت تدريجية إلي الديمقراطـي ن يجـب تقييمـه ـة، لـك ذه المخـاطرة الدراس وتـستحق ـه

راهن              ـع اـل ـة تؤيـد الوض ان   . بالمقارنة بمخاطر عدم االستقرار التي قد تصاحب سياس فـإذا ـك

د االجتمـاعي           ديل العـق الوضع االقتصادي االجتماعي في بعض الدول يشير إلي ضرورة إما تـع

ـدة،        الذي ثبت دع   شعبية المتزاي ى المعارضـة اـل ائم هذه األنظمة أو اللجوء إلي القمع للقضاء عـل

ة   ر،    . فإن االضطراب يمثل خطر قائم بصرف النظر عن االتجاهات األمريكـي ذا األـم ونظـرا لـه

ـدى         ي الم ـاء ـف يبدو من األفضل تأييد التغييرات التي تسهل االستقرار، واالعتدال السياسي والرخ

صورة     البعيد بدال من   ا ـب ـرر مواطنيـه ي يق  مواصلة أو حتى تعزيز ارتباط أمريكا بالحكومات الـت

ل         اط يقاـب و ارتـب رأي العـام، وـه ب اـل متزايدة فشل قدرتها على االستجابة بصورة فعالة لمطاـل

  . بسخط واسع النطاق بالفعل في المنطقة

ؤدي سي               ـال أن ـت ـات  وهناك خطر هام أخر لسياسة داعمة لإلصالح يتمثل فـي احتم اس

سلطة        ـة لـل رى معادي خص  "فمـشكلة  . عربية ديمقراطية إلي وصول إسالميين أو أحزاب أـخ ـش

الميين، واالنقـالب العـسكري،     " واحد، صوت واحد، فترة واحدة  التي لخصتها تجربة فـوز اإلـس

ا             ريكيين بـشأن ـم سياسة األـم والحرب األهلية في الجزائر، قد تبلورت كرؤية مفزعة لصناع اـل

ا    :  عنه الديمقراطية في العالم العربي    يمكن أن تتمخض   ة ألمريـك ـة معادـي حكومات إسالمية منتخب

  . وفي نهاية المطاف معادية في توجهاتها للديمقراطية
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ا اآلن هـي معارضـة            ومن المؤكد أن أكبر معارضة سياسية في كل الدول العربية تقريـب

ة اآلن    لكن هذا التفوق اإلسالمي الواضح في العدي. ذات طبيعة إسالمية   د مـن المجتمعـات العربـي

ار           ـارج إـط يأتي على األقل جزئيا بسبب رفض الدولة طويل األمد لوجود منظمات اجتماعيـة خ

ا          ي محاوالتـه ة ـف ن الدوـل ام بتـشجيع ـم الدين، وفي بعض الحاالت، بسبب أسلمة الخطاب الـع

ة      . لمماألة النخب الدينية   المية تجرـب ـزاب اإلـس إضافة إلي ذلك، تجاوزت تجربة المنطقة مع األح

ة أو إطـالق     ١٩٩١الجزائر عام   اظ بالهيـب ـا االحتـف ، حيث قلما يتوفر اآلن أحزاب إسالمية يمكنه

  . الشعارات المبسطة التي قادت الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ إلي االنتصار

ر         ونتيجة لذلك، ليس       ت عمليـة سياسـية أكـث ا إذا كاـن من الواضح في حاالت عديدة ـم

ة،     ) السيما تلك التي تطبق تدريجيا (انفتاحا   سوف تأتي بالضرورة بقـوى إسـالمية تتمتـع باألغلبـي

ي          ضة الـت شعبية العرـي أم ستأتي بمجموعة أكثر تنوعا من األفكار ومنافسة ذو داللة تقلص من اـل

ا تتمتع بها الحركات اإلسالمية إ     سطينية،    . لي مستويات يمكن التعامل معـه سلطة الفـل سبة لـل وبالـن

عبية، وحيـث البـؤس                 ـة ـش ـة كمعارض حيث تمتعت الحركات اإلسالمية بنفوذ منذ فتـرة طويل

صول       ـع ـح د يتوق االجتماعي االقتصادي والسخط الشعبي تجاه الحزب الحاكم شديد، فإن المرء ـق

ت    ل. اإلسالميين على أغلبية ساحقة من األصوات  ة أعـط كن الجولة األولي من االنتخابـات البلدـي

م           ـزة ـل المرشحين اإلسالميين ثلث المقاعد فقط في مجالس المدن، وحتـى فـي معـاقلهم فـي غ

ي األصـوات هنـاك       (تمنحهم تأييدا مطلقا     ى ثلـث ي أن    ). رغم أنهم حصلوا عـل ـذا إـل شير ه وـي

ـاب     اإلحساس العام بتأييد األغلبية الساحقة للسياسة اإلسالمية ي      ة لغي أتي على األقـل جزئيـا نتيـج

ي           . الحرية السياسية  وى اإلسـالمية الـت ك الـق إضافة إلي ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت تـل

ة        سياسية الليبرالـي ـع للحقـوق اـل تحقق النجاح في عملية سياسية مفتوحة تمثل جزءا من نظام أوس

ار المـشاركة،     .ستمثل بالضرورة تهديدا للمصالح األمريكية في الشرق األوسط      وقـد يـساعد خـي

  . يقوم على أساس قواعد المنافسة، على إقصاء األصوات األكثر راديكالية عن النظام

أتي بقـادة معـادين                 ن أن ـت ويظل السؤال بشأن ما إذا كانت االنتخابات الديمقراطية يمـك

ـع االنتـشار   ألمريكا، وإن لم يكونوا قادة إسالميين، إلي السلطة  في انعكاس لالستياء العـام            واس

ي         ي  . تجاه السياسة األمريكية الواضح في العديد من استطالعات الرأي العام في العالم العرـب وإـل

شرق          ـة فـي اـل ا بالمـصالح األمريكي ادون ألمريـك ون مـع أي حد يمكن أن يضر قادة ديمقراطـي

وده ضـغوط دا            ة  األوسط؟ من الجدير بالذكر أن التحول الديمقراطي في العـالم العربـي تـق خلـي

اج            ساءلة سـوف تحـت ضع للـم تتعلق بالمطالب االجتماعية االقتصادية، وأي حكومة منتخبة وتـخ
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و              ن أجـل تحقيـق نـم ات المتحـدة ـم إلي الحفاظ على عالقات عملية مقبولة بأوروبـا والوالـي

  . اقتصادي داخلي هناك حاجة ماسة إليه

ة    ونتيجة لذلك سيظل السبب المنطقي للتعاون مع الواليات المتح     شأن المـسائل الهاـم دة ـب

يج    / على سبيل المثال السالم العربي    _ ن الخـل ة وأـم  اإلسرائيلي بالنسبة لمصر أو استقرار الطاـق

ن أن       .  قويا _بالنسبة للسعودية    ـراءات التـي يمـك ى اإلج ة عـل إضافة إلي ذلك هناك قيود عملـي

ـ     ة ف ة تتخذها حكومات قومية بديلة وتلحق ضررا مباشرا بالمـصالح األمريكـي ى  . ي المنطـق وعـل

د               ب ديفـي ات كاـم ي مـصر اتفاـق ة ـف سبيل المثال، هل ستلغى حكومة قومية أو إسالمية منتخـب

ية             ١٩٧٩الموقعة عام    ل هـذه الحكومـة العالقـات الدبلوماـس ـع مـث ؟ من الممكن تماما أن تقط

ع     _الرسمية مع إسرائيل، لكنها لن تملك القدرة العسكرية لشن حرب      ي الواـق ا ـف ون لـه  ولن يـك

رض        ي يمكـن أن تتـع مصلحة في القيام بذلك، ألن كامب ديفيد أعادت األراضـي المـصرية الـت

  . لمشكلة في حرب جديدة

ة تـسمح         صاغ بطريـق ب أن ـت لكن من الواضح أن أي إستراتيجية أمريكية لإلصالح يـج

ل               أثير المحتـم ـات، والحـد مـن الـت بتقليص احتمال انتصار قوى إسالمية راديكالية فـي انتخاب

ـات     ) أو حكومات أخرى  (ومات إسالمية   لحك تظهر في المستقبل على األولويـات اإلقليميـة للوالي

زء تحـت عنـوان          . المتحدة ق هـذه األهـداف، فـي ـج ة تحقـي وسوف يتم فيما بعد مناقشة كيفـي

  ". التحصن ضد الخطر"

ص تعـاون             ر تقـل ي خـط وكذلك قد تؤدي سياسة أمريكية ضاغطة داعمة لإلصـالح إـل

ن أجـل التحـول                الحكومات الع  ضغط ـم ة، فاـل ـرى هاـم ة أخ ربية القائمة مع أهـداف إقليمـي

ن             يء يمـك اك ـش يس هـن ـر؛ فـل الديمقراطي في دول مارقة مثل ليبيا أو سوريا سهل إلي حد كبي

ب     . خسارته من وراء هذه المحاولة  ا عـن كـث ا أمريـك لكن الشرق األوسط يعج بأنظمة تعمل معـه

صادية    منذ سنوات وترغب أمريكا في تعاونها     ـة واالقـت بشأن مجموعة متنوعة من القـضايا األمني

ة      . منها الحرب على اإلرهاب    ورغم أنه أحيانا ترتبط الحوافز لإلصالح ايجابيـا بـسياسات إقليمـي

ى               ى موافقـة حكومـة محليـة عـل ب الحـصول عـل أخرى ، فإنه في حاالت أكثر سوف يتطـل

ـدها      إصالحات داخلية من الواليات المتحدة أن تقدم مقابل ل       ى تأيي ـة للحـصول عـل ك الحكوم تـل

ة أمريكيـة داعمـة لإلصـالح          . ألهداف سياسية أمريكية أخرى    لذلك، يجـب صـياغة أي سياـس

ة             شأن مكافـح بعناية بحيث تقلل المساومات وتخلق حوافز إيجابية مستمرة لمواصـلة التعـاون ـب

ي  /  العربي           اإلرهاب، والسالم  تقرار إـل ادرات   اإلسرائيلي، وإعادة االـس راق، والمـب  الـع

  . اإلقليمية الهامة األخرى
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  الحاجة لنهج شامل لإلصالح 

اه          اد نهـج تـج ضل اعتـم في ضوء المخاطر المالزمة لسياسة داعمة لإلصالح، من المـف

ارات رئيـسية      . اإلصالح في العالم العربي يستهدف أساسا تقليل المخاطر   ي ثالثـة خـي وفيمـا يـل

  : يمكن طرحها في هذا الصدد

ـدود          ي • ـدريجي مح ي ت مكن للواليات المتحدة أن تدعم جهود األنظمة العربية لتحول ليبراـل

ا      صدي إلحـساس بأنـن كوسيلة لتجنب الدخول في مواجهة مع شركاء إقليميين هامين والـت

 .نفرض أجندة على المنطقة

ى اإلصـالحات               • يمكن للواليات المتحدة أن تعطى أولوية لإلصالحات االقتـصادية عـل

 .ة، معتبرة أن زيادة الرخاء شرط مسبق وحافز للتطور الديمقراطيالسياسي

ى         • ـات المتحـدة عـل ـز الوالي لضمان أن يسير التطور الديمقراطي بسالسة، يجب أن ترك

 .  تطوير المجتمع المدني العربي قبل الضغط على الحكومات العربية القتسام السلطة

ر    لكن التوجهات األقل طموحا واألقل تحديا لتشجيع           اإلصالح في العالم العربي مـن غـي

صالح           المرجح أن تكون فعالة، وقد تزيد في الواقع المشاكل القائمة في المنطقـة التـي تهـدد الـم

 . األمريكية

رامج         ات المتحـدة، فـب ى الوالـي ومن شأن إستراتيجية تدريجية أن تحمل معها مخاطر عـل

ذه     التحول الليبرالي التي تتبناها حاليا العديد من األن        ـر ـه ة نظ ظمة العربية ال تستهدف، من وجـه

ي         اك تقـدم إـل أن هـن ـاع ـب األنظمة، أن تؤدي إلي منافسة سياسية حقيقية، لكن تستهدف خلق انطب

ع          ي أوـس ر سياـس ام لتغيـي ـرأي الـع ب ال صور  . جانب تزايد الرخاء، وبالتالي تخفف مطاـل وتـت

ي    الواليات المتحدة باحتضانها إستراتيجية تدريجية أنه مع الوق    ول الليبراـل ت سوف يكتـسب التـح

د   . قوة دفع تجعل األنظمة العربية غير قادرة على تجنب توزيع السلطة      ر مؤـك : وهذا تـصور غـي

أن          اك ضـمان ـب د هـن ي الفوضـى، وال يوـج ـة ـه فإذا فقدت األنظمة السيطرة، قد تكون النتيج

ـ      م الغلب ذلك، ال يمكننـا أن   . ةالليبراليين الذين تم قمعهم لفترة طويلة في المنطقة سوف تكون لـه ـل

سياسي ويجـب أن نـشدد           ة لإلصـالح اـل نظل مصرين على رغباتنا فيما يتعلق بالمرحلة النهائـي

  . على رغبتنا في تطبيق القواعد الديمقراطية والحقوق السياسية والعمل على تحقيق هذه الرغبة

ـر؛              ـر المثي يس التغيي ة ـل ـاب   لكن الخطر األكبر في اعتماد إستراتيجية تدريجـي ل غي ـب

ة         . التغيير يطرة الدوـل والتحول الليبرالي من أعلي إلي أسفل الذي تتبناه األنظمة ال يخفف مـن ـس

المية                 ات اإلـس ة نفـسها أو للحرـك ي مـنظم للدوـل بصورة تكفي للسماح بتشكيل أي بديل سياـس

ـرى             . المعارضة ساحات األخ ين أن اـل ويملك اإلسالميون المسجد كمكان لتنظيم صفوفهم، في ـح
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يطرتها        . تنظيم االجتماعي مازالت مقيدة بـشدة     لل ى ـس ة عـل افظ األنظـم ـة تـح ذه الطريق  _وبـه

ديل وحيـد لحكمهـا           ى     . وتحافظ أيضا على المعارضة اإلسالمية كـب وسـيطرة اإلسـالميين عـل

رة           سياسة الـح ـنطن بـأن اـل ـام واش المعارضة هي الحجة التي تستخدمها أنظمة عديدة للتذرع أم

ن      بحق تتسم بخطورة بالغة   د ـم سياسي ال يمكـن أن يـذهب أبـع وأنها السبب في أن اإلصالح اـل

ه         . ذلك ب تجنـب ـريكيين ككـابوس يـج وكلما الح سيناريو الجزائر في أذهان صانعي السياسة األم

ا            ي تتبناـه تراتيجية المتـشائمة الـت ذه اإلـس مهما كانت التكاليف، كلما سقطت سياستنا فريـسة لـه

  . ح لخدمة أهدافها الخاصةاألنظمة العربية لكي تشوه اإلصال

ق         لكن األسوأ أن خوف أمريكا من احتمال حدوث جزائر أخرى قـد يـصبح نبـوءة تتحـق

ا "ذاتيا وهذا بسبب أنه كلما كافأت الحكومة األمريكية األنظمة التي     سماح   " تتحول ليبرالـي دون اـل ـب

ـادرات     ـذه المب سياسية المحـدودة   بتطور قوى سياسية جديدة، كلما استفاد اإلسالميون من مثل ه اـل

ة           . حينما تتوفر  ا أصـبحت لـغ وكلما ترسخ وضع اإلسالميين كبديل سياسي للوضع الراهن، كلـم

صبح               د ـي م ـق التيار اإلسالمي هي لغة سياسة االحتجاج وتم تهميش األصوات األخرى، ومـن ـث

يع هـذه     " للتحول الليبرالي"التأثير النهائي    ل توـس رف، ـب . المنـابع المقيد ليس تجفيف منابع التـط

ه          ـع عـن وإذا أصبح التحول الليبرالي في نظر المواطنين العرب مجرد خدعـة، أو إذا تـم التراج

ة بـالقمع                صبح مرتبـط دة سـت ـات المتـح إن الوالي ـد، ـف سريعا في أعقاب مطالب شعبية بالمزي

  .واالنتكاسة التي ستتم عقب ذلك

ـ       ة   واعتماد إستراتيجية على أساس اإلصالح االقتصادي هي أيضا إس تراتيجية غيـر كافـي

ـدما      _لتحقيق األهداف األمريكية    ة عن ود حقيقـي ـاني مـن قـي  وقد أثبتت التجارب الماضية أنها تع

ـاد األوروبـي    . تطبق في العالم العربي    ن خـالل   (وقد أعطت كل من الواليات المتحدة واالتح ـم

صادية ال )  متوسطي–للحوار األورو " برشلونة"عملية   ـة فـي دول   أولوية لإلصالحات االقـت هيكلي

اء              صادية، وبـن وارد االقـت ى الـم ة عـل يطرة الدوـل عربية هامة في التسعينيات كوسيلة لتقليل ـس

ة للغـرب وداعمـة لإلصـالح             عالقات تجارية، وتكوين جماهير مستقلة مؤيدة للسياسات الموالـي

  . تتبناها األنظمة العربية القومية

صادية   لكن في معظم الدول العربية، فإن سيطرة الدولة          ـزات االقـت يس  _على الممي  وـل

ـارة        ى التج ة عـل فقط الصناعة المملوكة للدولة والتشغيل في القطاع المدني، لكن سيطرة الحكوـم

والء     _والضرائب والعقود الفاسدة وتطبيق القانون بطريقة انتقائية         ـمان اـل ـدم ض ور تخ  كلها أـم

ـ    . حتى والء القطاع الخاص لنظام الحكم      إن اإلص ذلك ـف ة   ونتيجة ـل الحات االقتـصادية الهيكلـي

صادي           ة، أو لتحقيـق نمـو اقـت تثمارات األجنبـي الضرورية لتسهيل التجارة الدولية، وجذب االـس
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سلطة          سياسي لـل صادية للتأييـد اـل س االقـت طويل المدى هي إصالحات تنزع نحو تقويض األـس

ـ             . الحاكمة ى إحـسان س ين فـي القطـاع الخـاص عـل لطة ومن هنا، فإنه بسبب اعتماد الالعـب

رة فـي االسـتثمارات          ونس والطـف الحكومة، فإن النمو االقتصادي المثير لإلعجاب الذي حققته ـت

ي المنطقـة        ـة ـف سية فعالي دول البولـي درس  . األجنبية لم تخفف من قبضة واحدة من أكثر اـل واـل

سياسي واإلصـالحات          ي اـل ـتم التحـول الليبراـل المستخلص من حقبة التسعينيات هو أنه إذا لم ي

تكون        االقتص ـع أن اإلصـالحات االقتـصادية ـس ادية في وقت متزامن، فال يوجد سبب مقنع لتوق

  . حافزا للتحول الليبرالي السياسي

ة          ع ثمـن مواجـه ثالثا، يشير بعض المحللين إلي أن الواليات المتحدة يمكن أن تتجنب دـف

اء عال       ا بـن ك يمكنـه ـدال مـن ذـل ع   نظم عربية صديقة بمطالب لإلصالح الديمقراطي وب قـات ـم

ل         النشطين في المجتمعات المدنية المحلية، الذين يمكنهم طرح مطالبهم الداخلية الخاصـة مـن أـج

ي          . التغيير ـة ـف ي يمكـن أن يفجـر ثـورات مخملي ويشير البعض إلي أن المجتمع المدني العرـب

  . بعض العواصم العربية مثلما فعل منشقون في أوروبا الشرقية في براغ وبودابست

ي، بـدون يرافقهـا حـوار     لكن من غي     ر المرجح أن يكون لمساعدة المجتمع المدني الغرـب

أثير كبيـر       ـين، أي ـت دول    . دبلوماسي رفيع المستوي لدعم اإلصـالحيين المحلي م اـل وتقيـد معـظ

اع               ى النـشطين الليبـراليين االجتـم العربية بشدة حرية التجمع، مما يجعل من الصعب للغاية عـل

سنكي لتـوفير    .  من أجل التغيير  والتنظيم، ناهيك عن التظاهر    وال يوجد هناك إطار مثل اتفـاق هـل

ي يعـاني     . غطاء لهؤالء النشطين لتحدي هذه القيود الداخلية       ونتيجة لذلك، المجتمع المـدني العرـب

وأ    (من الضعف ويخضع دائما للتهديد    ي وضـع أـس وكما أشرنا آنفا فإن اإلصالحيين العلمانيين ـف

إطالق       ). إلسالميةبكثير مقارنة بالجماعات ا    سمح ـب وبدون ضغط خارجي على األنظمـة لكـي ـت

ة          وازن القـوى داخـل أي دوـل التنظيم السياسي، فإن المجتمع المدني ليس أمامه أمل في تحدي ـت

  . عربية واحدة

د              ـدريجي محـدود، وتأيـي وأخيرا، فإن هؤالء الذين يقترحون تأييد أمريكا لتحول ليبرالي ت

ي        النمو االقتصادي كطريق ط    ويل المدى للديمقراطية، أو أن نلزم أنفسنا باتجاهات مـن أسـفل إـل

ي    .  أعلي يهملون أهمية التحدي الذي نواجهه في الشرق األوسط العربي        سلبية الـت والركـود واـل

إن            الي ـف ة اآلن، وبالـت تميز المجتمع والسياسة في العالم العربي تخلق تأييد متعاطف مع البنالدنـي

صادي      اعتماد إستراتيجية لم  و االقـت ن النـم ر ـم ـد أو أكـث كافحة هذه المشاكل تقوم على أساس عق

ع               ايش ـم ي التـع ا إـل كمحرك لمزيد من التغيير، أو تغيير في مناهج التعليم يحتاج أجيـال، تحيلـن

ى األقـل         ـرى عـل نة أخ ن  .  دائرة آخذة في االتساع ألنصار بن الدن طـوال عـشرين ـس ويمـك
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ي تـسمح         للواليات المتحدة ويجب عليها أن ت      ع العرـب سياسات والمجتـم ي اـل رات ـف شجع تغيـي

ي                وت الـت دة الـم دائل تقدميـة لعقـي رة بـب ة مباـش بارتفاع األصوات التي تواجه موجة البنالدنـي

ـاب        ل الغي ط فـي ـظ ـع فـق تطرحها هذه الموجة  وهي عقيدة يمكن أن تكون مغرية لجمهور واس

  . الملموس لخيارات أخرى

ـ         ؤثرة الداعمـة لإلصـالح شـاملة  سياسـة ال تفـضل      لذلك يجب أن تكون السياسة الم

اإلصالح االقتصادي على اإلصالح السياسي وال تتجاهل المشاكل الملحـة فـي صـالح إصـالح      

ن       . اجتماعي طويل المدى   ويجب أن تجمع سياستنا بين حوافز لألنظمة تدفعها لتغييـر سياسـتها ـم

ن     أعلى إلي أسفل ومساعدة المجتمع المدني على الوفاء بهذه        ـة ـم سياسية بالمطالب ـرات اـل  التغيي

  .أسفل إلي أعلى بمزيد من اإلصالحات

  

  تحديد أولويات اإلصالح 

ي تـشجيع اإلصـالح              ومع وضع هذه الخلفية في االعتبار تصبح األولويات األمريكية ـف

د              ا أن تقـي ر وضـوحا، فأمريكـا ال يمكنـه في الشرق األوسط خالل السنوات األربع القادمة أكـث

سياسية           جهودها ا  صادية واـل ـد واحـد للتغييـر، ألن اإلصـالحات االقـت ة لإلصـالح ببع لداعـم

وم             الم العربـي الـي ـع الـع ن  . واالجتماعية مرتبطة ببعضها البعض بصورة وثيقـة فـي واق لـك

ز             ا أن تمـي ا ويجـب عليـه باحتضان رؤية شاملة لإلصالح اإلقليمي فإن الواليات المتحدة يمكنـه

دريجيا    بين األهداف األكثر إلحاحا و     ذه     . تلك التي يمكن تحقيقها فقط ـت دد مثـل ـه ويمكـن أن تـح

ة            ة داعـم يص مخـاطر سياـس اإلستراتيجية أيضا أولويات اإلصالح مع الوضع في االعتبار تقـل

  . لإلصالح على المصالح األمريكية األخرى

  :  على النحو التالي٢٠٠٩ إلي عام ٢٠٠٥ويجب أن تكون أهدافنا للفترة الممتدة من عام 

  : التحول الليبرالي االقتصادي   -١

ال              - أ د األجـي ل، وتزوـي في المدى القصير، استيعاب الشباب الملتحقين حديثا بـسوق العـم

ـاق          ساءلة لألنف شفافية والـم سين اـل األصغر بإمكانية تحسين آفاقهم االجتماعية االقتـصادية، وتـح

  . الحكومي

صادية     في المدى البعيد، تحسين توزيع الثروة عبر الم  - ب ل االقـت ات، وتفكيـك الهياـك جتمـع

  . التي تدعم النظم الفاسدة والسلطوية وتسهيل مشاركة أوسع في االقتصاد العالمي
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  : اإلصالحات التعليمية  - ٢

صول               - أ ى الـح في المدى القصير، مساعدة الشباب على اكتساب مهارات تساعدهم عـل

إلي التعصب أو المواد التحريـضية فـي المنـاهج    على وظائف وتقليل استخدام المواد التي تدعو    

  . التعليمية

ة               -ب ل جاذبـي ة لتقلـي ر بطريقـة نقدـي  في المدى البعيد ، تعليم األجيال األصغر على التفكـي

سامح           سك بالـت شط ومـشارك متـم واطن ـن األيديولوجية المتطرفة، وتعزيز التعليم المدني لبناء ـم

  . وممارسة الديمقراطية

  : برالي السياسيالتحول اللي   -٣

في المدى القصير، زيادة استجابة وشفافية ومساءلة الحكومة أمام المـوطنين بمـا يـسمح          - أ

ع       (بتقليل النفور واالستياء؛ وخلق الظروف الضرورية    ة التجـم ا تحـسين حقـوق حرـي بمـا فيـه

ي            ) وحرية الصحافة  سمح بتقـويض المزايـا الـت ا ـي لظهور حركات ليبرالية وسياسية أخرى بـم

  . يتمتع بها اإلسالميون في الخطاب السياسي وبناء األسس لحياة سياسية ديمقراطية

سياسية              - ب  في المدى البعيد، تشجيع إصالحات دستورية وإصالحات فـي المؤسـسات اـل

ك الحقـوق     (والسلطة القضائية، والشرطة وأجهزة األمن نحو الديمقراطية الليبرالية       ي ذـل ا ـف بـم

ة         والضغط من أ  ) السياسية شريعية والتنفيذـي سلطات الـت جل إجراء انتخابات مفتوحة وتنافـسية لـل

  . من أجل بناء أنظمة حكم عربية أكثر شرعية وأكثر استقرارا وتشجيع السياسات المعتدلة

  

 أين يجب أن نركز جهودنا؟ 

ي             ا ـف في سعيها لتحقيق أهدافها، يجب على الواليات المتحدة أن تدرس أين تركز جهودـن

ـات             . لعربيالعالم ا  ـرامج ذات توجه ـاه نحـو ب فخالل السنوات األربع الماضـية، كانـت االتج

ر         ط الكبـي شرق األوـس ادرة اـل شرق األوسـط، ومـب ان  . إقليمية، مثل مبادرة الشراكة في اـل وـك

ق             ف المجـاالت لخـل ي مختـل األساس المنطقي لنهج يشمل اإلقليم هو إقامة مشروعات عملية ـف

ـنهم       ديناميكية تنافسية بين الزعم    اء العرب من ذوى التوجهات اإلصالحية، حيـث يتنـافس كـل م

ر     . على اعترافنا ومكافآتنا في شكل مساعدات وعالقات تجارية       ائج غـي نهج نـت ذا اـل وقد حقق ـه

ي اإلصـالح،              ين بتبـن ام الزعمـاء اإلقليمـي ى اهتـم متكافئة بسبب اعتماده في نهاية المطاف عـل

ة   بصرف النظر عن أهمية البلد المعني بالن   صالح األمريكـي سبة للـم . سبة للصورة اإلقليمية أو بالـن

  . وكذلك تعرقلت هذه الجهود نتيجة الموارد المحدودة للغاية التي توفرت لها
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سطينية             شرين واألراضـي الفـل وهناك تفاوت كبير للغاية بين الدول العربية اإلحدى والـع

ـذوا    فيما يتعلق باإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية،    د اتخ  فبعض الزعماء العـرب ـق

صادية        ل االقـت ارات العربيـة المتحـدة   (بالفعل قرارات جوهرية إلصالح الهياـك ، )األردن واإلـم

يمن (أو توزيع السلطة السياسية    ) قطر(والتعليم   ـراوح بـين مخـاطر       ). اـل ر يت ل عـدد آـخ وـظ

مـل مخـاطر إصـالحات    وبالنسبة لألنظمة المستعدة بالفعـل لتح     . اإلصالح وألم الركود المستمر   

ة      ) مثل العاهلين األردني والمغربي   (معينة   ـا الحكوـم ي وفرتهم شكل االعتراف واالمتيـازات الـت

ت بعـض          –األمريكية حوافز فعالة     ـائج سـلبية، دفـع  لكن العوامل المنافسة كان لهـا أحيانـا نت

ن   وفي حاالت أخرى، تـم  ). سوريا(الزعماء للتخلي عن قوة دفع إصالحاتها الداخلية       ي ـع التخـل

ة                 ة عربـي ـديم مـساعدات ألنظـم النهج اإلقليمي الذي وضعته الحكومة األمريكية فـي مقابـل تق

  . تحظى باهتمام خاص من جانب الواليات المتحدة 

ر            ـدول العربيـة أكـث كذلك طورت الواليات المتحدة عالقات متعددة ومتبادلة مع بعض ال

ي      من دول أخرى، ووفرت هذه العالقات تأثيرا حتى ر          ا ـف ورة موقفـن ـا زادت مـن خـط غم أنه

ة      . إطار تشجيع التغيير   ـة لإلصـالح قابـل تراتيجية داعم ومن بين التحديات الرئيسية في بنـاء إـس

ع         ة ـم ا الثنائـي ي عالقاتـن للبقاء ومؤثرة ما إذا كان سيتم ربط ضرورة اإلصالح بجوانب أخرى ـف

  . دول عربية مهمة مثل مصر والسعودية وكيف سيتم ذلك

ر           وأخير   ستقبل المنطقـة بدرجـة أكـب ا، سوف  يؤثر مصير بعض الدول العربية على ـم

ق            ي تطبـي ريع ـف ـدم ـس ق تق ـد تحـق صغيرة ق يج اـل من دول أخرى، ففي حين أن إمارات الخـل

ا            دم مجتمعاتـه ى أن تـق إصالحات اقتصادية وتعليمية، فإن صغر حجمها وعزلتها االقتصادية تعـن

ـرب األكبـر     وآفاق هذه المجتمعات لن يكون لها سو      ى جيرانهـا الع ن  . ى تأثير هامـشي عـل لـك

دد سـكانه     ٧٠مستقبل مصر التي يبلغ عدد سكانها    راق البـالغ ـع  مليـون  ٢٥ مليون نسمة، والـع

ط     ٣٠نسمة والجزائر،    شرق األوـس المة اـل  مليون نسمة، سيكون له تأثير حاسم ليس فقط على ـس

دة     وبنفس الطريقة. ككل، بل على تطور العولمة االقتصادية    ة واـح ة عربـي ، فإن فشل حتـى دوـل

ل        ـة، وتخـي ة اسـتقرار المنطق في التغلب على التحدي الديموغرافى الداخلي قد يؤدي إلي زعزـع

ى             سعودية عـل ي مـصر أو اـل ـع النطـاق ـف على سبيل المثال تأثير عدم استقرار اجتماعي واس

  . المصالح األمريكية في األمن اإلقليمي وإنتاج مستقر للطاقة

ى دول      وفي فتر    ز جهودهـا عـل ة الوالية القادمة، يجب على الحكومة األمريكيـة أن ترـك

سيرتها             صلحة فـي ـم ـر وـم عربية هامة نرتبط معها بعالقات متعـددة وبالتـالي لنـا تـأثير كبي

سياسية             . اإلصالحية الداخلية  وين اإلرادة اـل ى المـساعدة فـي تـك ويجب أن تنصب جهودنا عـل
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ال     والزعامة في تلك الدول الالزمة      ي مـج ة ـف ة الهاـم التخاذ قرارات بشأن اإلصالحات الهيكلـي

وفي بعض الحاالت، يمكـن أن تـوفر حـوافز    . السياسة واالقتصاد وتطبيق مثل هذه اإلصالحات  

اه             سياسيين تـج ـات الزعمـاء اـل مدروسة جيدا من جانب الواليات المتحدة فارقا حاسما في توجه

  . اإلصالح

ي         ومثل هذه الجهود الثنائية يجب أ        ـة ـف ـدول اإلقليمي ستمرة مـع ال ن يكملها مشاركة ـم

ن     " منتدى المستقبل "تجمعات متعددة األطراف مثل      ـر لـك المنبثق عن مبادرة الشرق األوسـط الكبي

ـدى          ـر للمنت روز الكبي تخدام الـب يجب أن يكون الهدف الرئيسي للجلسات متعددة األطراف هو اـس

ة       ومشاركة القائمين على المنظمات غير الحكومية ف     ـع للجهـود الثنائـي وة دف ـاء ـق ز وبن ي تعزـي

ى        ون تأثيرهـا عـل ى األرجـح أن يـك والمبادرات الفردية، بدال من السعي لمشروعات إقليمية عـل

  . وضع أي حكومة محلية محدودا وتدريجيا

ي              تنادا إـل سية اـس ة الرئـي ويمكن وضع تصنيف مكون من ثالثة مستويات للدول العربـي

سياسة        وهذا اإل . المناقشة السابقة  ي وضـع أولويـات اـل يال ـف طار ليس شامال، لكنـه يـوفر دـل

  : األمريكية

ة     السعودية و مصر • ـدة وأهمـي ات المتح  تبرزان سواء من حيث عمق عالقاتهما مع الوالـي

ان    . استقرارهما وتطورهما الداخلي على التطورات اإلقليمية األوسـع      ي الواقـع، ـك وـف

اه     . اسي المـصري   عاما حاسما بالنسبة لإلصالح السي     ٢٠٠٥عام   ف أمريكـا تـج وموـق

ر مـصداقيتنا               دد بقـدر كبـي ق سـوف تـح هذه التحركات من جانب حليفنا العربي الوثـي

  . وتأثيرنا على اإلصالح السياسي في أنحاء المنطقة

سكان       اليمن، و الجزائر، و المغرب • ـدد اـل ث ع رة الحجـم مـن حـي  تمثل دول عربية كبـي

ـات      وتملك قدرة ملحوظة على التأثير في االح     رتبط معهـا الوالي االت اإلقليميـة، وـت تـم

ي صـياغة التطـورات          ـوريا وتـرتبط   . المتحدة بتفاعل يكفي للمساعدة ـف ـات   س  بعالق

ي              ـرائيلي،  –مضطربة مع الواليات المتحـدة، لكـن دورهـا فـي النـزاع العرـب  اإلس

ا         ـة تفاعالتـن  وسيطرتها على السياسة اللبنانية، وحدودها المشتركة مع العراق يعـزز أهمي

  . ويوفر لنا مصلحة إضافية في مستقبل سوريا إضافة إلي ثأثير إضافي على نظامها

د      األردن، وقطر، وتونس، والبحرين والكويت     • ي ـق ـدول الـت  تمثل مستوى ثالث مـن ال

ا          يكون لثقلها االقتصادي والديموغرافي في المنطقة أهمية أقل، لكن قد يثـب أن لزعمائـه

وقد توفر التطورات الداعمـة لإلصـالح   . ت المتحدة تأثير  السياسيين وعالقاتها مع الواليا   

ن               الل توفيرهـا تـأثير واضـح، لكـن ـم في تلك الدول دعما لقوة الدفع للتغيير من ـخ
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ة             دول العربـي ى اـل ـدول عـل المرجح أن تكون التأثيرات الملموسة للتطورات في هذه ال

 . األخرى محدودة

 

  عناصر سياسة مؤثرة داعمة لإلصالح 

ة مـؤثرة            يجب حشد      ـة وراء سياـس ة األمريكي سياسة الخارجـي جميع عناصر ترسانة اـل

ع      . داعمة لإلصالح في الشرق األوسط العربي      ة ـم وسوف تحتاج بعض عناصر عالقاتنا الراهـن

  .الحكومات العربية إلي إعادة هيكلة، في حين يجب الحفاظ على عناصر أخرى بعناية

   

  الدبلوماسية الثنائية 

ة     يجب أن تنقل الس      ات العربـي ي الحكوـم ا  _ياسة الخارجية األمريكية بوضـوح إـل  علـن

ع    _وسرا وعلى المستويات العليا     سياسية سـوف تتمـت  أن الدول التي تغير فعليا توزيع السلطة اـل

ه            . بعالقات مع الواليات المتحدة أفضل من تلك التي تتحدث عن اإلصالح لكنها تفشل فـي تطبيـق

ـات       ويجب على ممثلي الحكومة األمر     يكية أن ينقلوا توقعات واضحة ومحددة بشأن اإلصـالح بثب

صاالتنا بـشأن اإلصـالح    . في كل مستويات الحوار مع دولة شريكة بعينها       وتعزز الشفافية في اـت

ي          ودهم الخاصـة، وـف ام بجـه فاعليتنا حيث أنها تمنح النشطين اإلصالحيين المحليين الغطاء للقـي

رامج خفيـة أو      الوقت نفسه، تساعد الشفافية في حما      ا ـب ية الواليات المتحدة من االتهامات بأن لـه

ة      . صفقات سرية مع حكام الدول  ستوى الجوانـب الرمزيـة للعالقـات الثنائـي ى ـم ن  : وعـل يمـك

ف النـاتو،          ي حـل ضو ـف ـر الـع استخدام تبادل الزيارات الرسمية والوزارية، ووضع الشريك غي

ن      وزيارة المواني، وما شابه للتشديد على العالقات       م تجـرى إصـالحات ويمـك  الوثيقة مـع نـظ

ـيص المظـاهر       . استخدامها كحوافز إلصالحيين مترددين   ن تقل ـروف معينـة، يمـك ل ظ وفي ـظ

  . العلنية للعالقات الثنائية أيضا لزيادة الضغط على زعماء عرب متعنتين

ن                 ة، يمـك دول العربـي ع اـل ـة ـم وبإعالء شأن اإلصالح الديمقراطي في عالقتنـا الثنائي

ساعد      للوال ي سـوف ـت رب الـت يات المتحدة أن تتعرف على المصالح المشتركة مع محاوريها الـع

ديمقراطي          ة للتحـول اـل ا جهـود فعاـل د أن تخلقـه وم  . في تخفيف التوترات التي من المؤـك وتـق

صالح والمميـزات          ن الـم ـاس شـبكة ـم ى أس العالقات األمريكية مع دول هامة في المنطقة عـل

ا شـهدته     المتبادلة طويلة األمد، و  مثل هذه العالقات يمكن أن تصمد أمام قدر من التـوتر يفـوق ـم

ت         _بصورة عامة    ي تـل سنوات الثالثـة الـت بتمبر ١١ كما اتضح مرارا في الواقع فـي اـل .  ـس

تقرار            يج واـس ن الخـل ـدفاع اإلسـتراتيجي ـع وترتبط الرياض وواشنطن بمصالح مشتركة في ال



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ٣٣  ________________________________  
  

و       أسعار النفط، وسوف يظالن كذلك، حتى إذا ق        ـر نـح ـدر أكب سعودية بق ـع اـل ررت واشنطن دف

ـرائيليين          . اإلصالح السياسي  سطينيين واإلس ين الفـل وتسعى مصر في الوقت الراهن للتقريـب ـب

ي    .  أحيانا بزخم يفوق الواليات المتحدة نفسها    _ألسبابها الخاصة    دعو إـل وال يوجد هناك سـبب ـي

ـرائيلية   توقع أن مصر سوف تضحى باهتمامها بتشجيع التوصل لتـسوية      ـلمية إس سطينية  / س  فـل

ع، تـشير    . من أجل مجرد التعبير عن استيائه تجاه ضغط أمريكي لإلصالح السياسي        ي الواـق وـف

  .التطورات في العام الماضي إلي أن العكس هو الصحيح

  

  المساعدات 

ذه               زام ـه ى الـت ة عـل ربما تكون مسألة تعليق المساعدات األمريكية الثنائية للدول العربـي

ة لإلصـالح          الدول ة داعـم .  باإلصالح الديمقراطي هي المسألة األكثر إثارة للجدل في بناء سياـس

ن خـالل         ـدريجي ـم شجيع إصـالح ت صممة لـت فمن ناحية، حققت برامج المساعدات الحالية المـ

راءات         ي أن اإلـج شير إـل ا ـي مشروعات تحظى برضا تام من الطرفين نجاحا محدودا للغاية، مـم

ـديل        . جراءات المناسبة هي اإل " األشد صرامة " ـرجح أن يـؤدي تع ن الم رى، ـم ـة أـخ ومن ناحي

ة                 ي حرـك صر إـل ي دول مثـل ـم ـد ـف تكوين وشروط برامج المساعدات األمريكية طويلة األم

  . عكسية ربما أسرع من أي تحول آخر في السياسة األمريكية

دأ              ـع مـب ـا ال تتمـشى م شروط باعتباره ذه اـل ل ـه ويرفض البعض ببساطة وضع مـث

ذا         . في العالم العربي  " راكةالش" د يكـون ـه فإذا كنا نعنى بالشراكة مشاركة الحكومات العربية، فـق

ذين يريـدون تحـسين            . الرأي صحيحا  لكن إذا كنا نقصد بالشراكة مشاركة المواطنين العـرب اـل

رة، أو        وطن أو الهـج ي اـل مستويات معيشتهم والذين هم على المستوى الفردي يختارون البقـاء ـف

ع        البقاء   ا ـم كمواطنين منتجين أو االنضمام لحركة راديكالية تمارس العنف، فـإن تعليـق عالقاتـن

دة    . الحكومات العربية على سلوكها تجاه مواطنيها يبدو مناسبا تماما   ى الواليـات المتـح ويجب عـل

ع            ا ـم ى تحالفـه د عـل وهي تحافظ على عالقات عملية مع الزعماء العرب، أال تتخاذل في التأكـي

  . ن العرب في نضالهم من أجل مستقبل أفضلالمواطني

ى مـساعدات                 روط جديـدة عـل وبدال من تقليص كميات المساعدات القائمة أو وضع ـش

ر       ـروط أكـث طويلة األمد، يجب على الواليات المتحدة في معظم الحاالت أن تركز على وضـع ش

و . صرامة في كل مقترحات المساعدات الثنائية الجديدة       ي أن   وإحدى الوسائل المـت فرة بالفعـل ـه

ن         ة   عدد من الحكومات العربية مهتمة بالتأهل للحصول على أموال ـم دى األلفـي ـندوق تـح ، ص

ل   . وتشمل الشروط المؤهلة للحصول على مثل هذه األموال معايير للحكم الرشـيد      وفـي دول مـث
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ب أن نـضمن أن مـساعدات          المغرب حيث تعتزم اإلدارة األمريكية زيادة مساعدات التنميـة، يـج

  . مستقبل المغرب ترتبط بوضوح باستقاللية عملها في تمويل برامج الديمقراطية والحكم الرشيد

ي              ـة ـف وفي الواقع يجب أن تتجاوز الشروط المساعدات لتشمل كل التعزيـزات المحتمل

ـزات األخـرى           ستوى، والممي . العالقات الثنائية، مثل االتفاقيات التجارية، والزيارات رفيعـة الـم

ى           ويمكن أن  ب عـل ل التغـل ـر مرغـوب مـن أـج وافز لتغيي  توفر صفقات ثنائية معدة بعناية ـح

دد         . مخاوف محددة لحكومات معينة    ان إصـالح قطـاع األمـن يـه ـال، إذا ـك وعلى سـبيل المث

ـادة            رامج إلع ساعدات خاصـة لـب الرفاهية االقتصادية لقطاع الضباط في بلد ما، قد يتم توفير ـم

ة         التأهيل، وقروض استثمارية للقط    ات فـي مقابـل اتخـاذ الحكوـم ى معاـش اع الخاص، أو حـت

ستقطعة "وقد يتم استبدال المساعدات     . المتلقية للمساعدات إجراء محدد    ـكل    "الـم ذت ش ي أـخ ، الـت

ا أهـداف             شروطة لـه ـدة ـم تحويالت سائلة وضمانات قروض لواردات سلعية بمـساعدات جدي

  . محددة بعناية لتشجيع أو تعزيز إصالحات مرغوبة

ـات        وفي ا    لوقت نفسه، يجب أن تستخدم الواليات المتحدة البرامج اإلقليمية في بنـاء عالق

ى         ة تنـصب عـل جديدة مع أجهزة الحكومات العربية، والقطاع الخاص، والهيئات غيـر الحكومـي

ة       . اإلصالح زم بالفعـل بـسياسات داعـم وسوف تجتذب البرامج اإلقليمية تلك الحكومات التي تلـت

ق تـأثير        لإلصالح، حيث توفر ه    ي خـل يدة إضـافة إـل ذه البرامج مكافأة لخيارات السياسة الرـش

  . ظاهر لدول أخرى في المنطقة

شاء صـندوق               الل إـن ويمكن أن تكون الوسيلة األكثر فاعلية وشفافية للقيام بذلك مـن ـخ

ـرار         .  عربي لتحدى الديمقراطية   /جديد أمريكي    ى غ ـا عـل صندوق جزئي ـذا اـل شاء ه ويمكن إـن

ـات      صندوق تحدى ا   أللفية، في شكل برنامج آخر يستهدف بوضوح تغيير هيكـل الحـوافز للحكوم

ث التطبيـق  _فيما يتعلق بالسياسات المرتبطة بالتنمية       ن  .  لكن أن يكون أكثر تعددية من حـي ويمـك

ة تـرتبط            ـايير معيـن ي مع أن يشمل صندوق تحدي الديمقراطية مساعدات حكومية للدول التي تلـب

انون     بالحكم الرشيد والتي ت    يادة الـق ـديمقراطي وـس ن أن  . ظهر بوضوح التزامها بالتحول ال ويمـك

ن المـساعدات             صورة مـستقلة ـع يشمل أيضا برامج مساعدات للمجتمع المدني يمكن تنفيـذها ـب

شرق أوسـطية         –الثنائية العادية    ود     _ مثل مبادرة الشراكة اـل ـرتبط بوضـوح بجـه ى أن ت  عـل

دعوة        اإلصالح الديمقراطي على المستوى المجتم    ـزاب، واـل وير األح ك تـط ي ذـل ا ـف ي، بـم ـع

ة      . والمناصرة، والتعليم المدني، إلي أخره    وأخيرا يجـب أن يـشمل صـندوق تحـدي الديمقراطـي

سرة    (حوافز   ـروض مـي ـريبية، أو ق ) على سبيل المثال قروض أو ضمانات استثمار، وحوافز ض

ـز       رب فـي دول تلت صادي   للشركات األمريكية التي توسع عالقاتها مع شركاء ـع م بإصـالح اقـت
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ا     . وسياسي حقيقي  وقد يكون هذا العنصر المتعلق بالقطاع الخاص ممـاثال للحـوافز التـي وفرتـه

شرق           سالم فـي اـل ـة اـل الحكومة األمريكية للشركات األمريكية لالستثمار في إسرائيل دعما لعملي

  . األوسط في أوائل التسعينيات

ة     وال يجب أن تهمل المساعدات التي تركز على ا     ـزة العـسكرية واألمنـي إلصـالح األجه

ي              ريعا إـل ـزالق ـس ـراء االن ب إغ في الدول العربية، لكن يجب على الواليات المتحدة أن تتجـن

ساعد           ا ـت سياسي، فعموـم تعليق كل مساعداتها العسكرية الحالية للدول العربية على اإلصـالح اـل

ة     برامج المساعدات العسكرية األمريكية في العالم العربي على ضم      ام للغاـي اون ـه وفير تـع ان ـت

ع             دات، وقـط ى المـع ـة عـل مع أهداف إستراتيجية ، في حين تحافظ على اعتماد الجيوش المحلي

ضباط         . الغيار األمريكية، والتدريب األمريكي    ـع اـل إضافة إلي ذلك، يساعد التعـاون المـستمر م

سكري        سات الـع ـتقالل المؤـس ن   العرب وتدريبهم على تشجيع الروح االحترافية واس ـة ـع ة العربي

ة        _الشئون السياسية    ي منطـق ديمقراطي ـف ور اـل  وهذا بدوره يؤدي إلي ظهور مناخ مواتي للتـط

ى أن المـساعدات          د، بمعـن ذ أمـد بعـي سياسة مـن من العالم تتدخل فيها الجيوش في التجـارة واـل

ل            وفر دلـي العسكرية المشروطة قد تكون فعالة في ظروف معينة، على سـبيل المثـال يحـين يـت

ـاك           عل ون هن ين يـك ى ممارسة األجهزة التي تتلقى المساعدات انتهاكات لحقـوق اإلنـسان أو ـح

م الجـيش        ذه المـساعدات دـع تدخل مباشر من الجيش في الشئون السياسية، أو حين تخدم مثل ـه

  . لنظام معين بدال من إبعاده عن المشاركة السياسية

  

  التعاون عبر األطلنطي 

ـدة والقـوى     رغم أن الخالفات حول المنه     ات المتح ن الوالـي ج مازالت كبيرة، فإن كل ـم

ق               الم العربـي، ألسـباب تتعـل ديمقراطي فـي الـع األوروبية تتفق اآلن على جدوى اإلصالح اـل

م      . بالمصلحة الخاصة أو ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة       ة كـان أـه وهذا اإلعالن المشترك للنـي

  . شأن الشرق األوسط الكبيرنتيجة لمبادرة مجموعة الثماني العام الماضي ب

سألة،             ويجب على الواليات المتحدة، في إطار دبلوماسيتها عبر األطلنطي بشأن هـذه الـم

ـدال            وق اإلنـسان، واالعت أن تواصل تركيزها على األهداف المشتركة للدبلوماسية وتـشجيع حـق

صا     اء االقـت الم   السياسي إلي جانب األهداف التي يشار إليها دائما الخاصـة بالرـخ ج الـع دي ودـم

ق هـذه األهـداف    . العربي في نظام التجارة العالمي   وقد تسعى أمريكا والدول األوروبية إلي تحقـي

بصورة منفصلة إلي حد كبير، لكن آليات التنسيق عبر مجموعة الثماني يجـب أن يـتم تـشجيعها             

  . والحفاظ عليها
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ق عـن   " حوار مساعدة الديمقراطية"وأبرز هذه اآلليات       ط    المنبـث شرق األوـس ادرة اـل مـب

ذا        . الكبير يمن، ويـستهدف ـه وتشارك في رعاية حوار مساعدة الديمقراطية إيطاليـا وتركيـا واـل

رامج            ذ ـب ة والوكـاالت التـي تنـف دم مـساعدات التنمـي الحوار التنسيق بين الحكومات التـي تـق

دة وألمانيـا والم      ر   المساعدات مثل المؤسسات الحزبية المختلفة في الواليـات المتـح ات غـي نظـم

ب أن يـصبح حـوار    . الحكومية العربية المحلية التي تتلقى المساعدات وتشارك في البرامج      ويـج

ـرب          رز النـشطون الع مساعدة الديمقراطية، تحت رعاية مجموعة الثماني، وسيلة يمكن بها أن يـب

ـه إليهـا مـساعدات                ن أن تُوج ي يمـك ـدانهم الـت الساحات الناضجة للتطور الديمقراطي فـي بل

ي          ال ى مـستوى وتُحـال إـل ى أعـل ديمقراطية، وبها يمكن صياغة بنود عملية لسياسة حكومية عـل

ـذي      . حكومات مجموعة الثماني لتنفيذها    ـدريب اإلعالمـي ال وعلى سبيل المثال، يمكن تنـسيق الت

ي         ـع تمويـل أوروـب را لهـا م توفره المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من الواليات المتحدة مـق

ي     لتبادل الزيا  صحافة ـف ة اـل رات، ويمكن للصحفيين المحليين الذين يضغطون لتوسيع حدود حرـي

ي        ات إـل ذه العقـب مجتمعاتهم أن يسلطوا األضواء على العقبات الرسمية التي تواجههم لتحويـل ـه

  .قضايا يمكن أن تثيرها الحكومات الغربية في اجتماعاتها الدبلوماسية

   

  التحصن ضد الخطر

 معارضة بديلة لإلسالميين الراديكاليين وبالتـالي تقليـل مخـاطر        من أجل رعاية حركات     

م               ة، فـإن أـه صالح األمريكـي ضرر بالـم ـاق اـل أن يستفيد اإلسالميين من االنفتاح السياسي إللح

ـات           زز الحرك ك التـي تـع شأنها هـي تـل اإلصالحات التي يمكن لإلدارة األمريكية أن تضغط ـب

م رفـض مـزاعم      السياسية الليبرالية وتعزز قدرة المجتم     عات العربية على النقاش واختبار ومن ـث

ـرب      . الحركات اإلسالمية الراديكالية   ـاء الع ى الزعم ويجب على الواليات المتحدة أن تضغط عـل

ـا ضـد األصـوات       إلجراء إصالحات من أعلى إلي أسفل من أجل تمهيد الساحة التي تميـل حالي

ا    وليس من المصادفة أن هذه اإل    . العربية الليبرالية  ك المـرجح أن تقاومـه صالحات هي أيضا تـل

شرعية   : الحكومات أكثر من غيرها ألنها تقوض سلطتها، وتشمل هـذه اإلصـالحات            أعطـاء اـل

الم مـسموعة               ائل إـع ع، ورعايـة وـس ـة التجـم ألحزاب سياسية بديلة، وتأسيس وتوسـيع حري

ة     ائل اإلعـالم الوطنـي ويمكـن أيـضا أن   . ومطبوعة أكثر حرية، وزيادة تعددية المحتوى في وـس

شجيع          ـات ليبراليـة، وـت م مجموع الل دـع تدعم الواليات المتحدة ماليا نشر أصوات بديلة من ـخ

ة          ل ترجـم دراسة األفكار الليبرالية من داخل التراث الفكري الثري في العـالم اإلسـالمي، وتموـي

  . ونشر األعمال الهامة للفلسفة السياسية الليبرالية الغربية إلي اللغة العربية
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ـات المتحـدة للتحـصن            ذها الوالي إضافة إلي ذلك، هناك خطوات متزامنة يمكن أن تتـخ

دول         ي بعـض اـل ضد احتمال انتصار أحزاب إسالمية في الواقع في عملية سياسـية تنافـسية ـف

الميين              . العربية اء اإلـس ؤالء الزعـم ـع ـه وات إقامـة ومواصـلة حـوار م وتشمل هذه الخـط

ة      والحركات اإلسالمية التي تلتزم    ية للديمقراطيـة الليبرالـي ـة محـدودة   – بالقواعد األساـس  حكوم

ـمان حقـوق        السلطات تخضع للمساءلة من خالل رقابة تشريعية، ومحاكم، وعملية انتخابيـة، وض

ن              ـة ـع ـرى الخارج األفراد من خالل سيادة القانون، ورفض وتجـريم العنـف والوسـائل األخ

دة تـضع      ويسود إحساس ف  . القانون للتأثير على السياسة    أن الواليـات المتـح ا ـب ي المنطقة حالـي

ي             ا غيـر مهتمـة بـضمها إـل سوداء، أو أنـه ة اـل الجماعات أو الحركات اإلسالمية على القائـم

اه      . برامجها للمساعدات  ـيس معـن ا، فـالحوار ل ان حقيقـي وهذا انطباع خطير، وأشد خطورة لو ـك

وارات التـي أجر         ع     اعتراف ال رجعة فيه، وهي حقيقة أظهرتها الـح ـدة ـم ات المتح ا الوالـي تـه

امة بـن الدن    ( ومع طالبان ١٩٨٨منظمة التحرير الفلسطينية عام   ـع أـس ول وض ك   ) ـح ـد ذـل بع

ي           . بعشر سنوات  ا ـف ى تجربتـه ا البنـاء عـل وبإطالقها هذا الحوار، فإن اإلدارة األمريكية يمكنـه

دروس والخطـوط التوجيه         تخالص اـل ـراق واـس ل الع ة  العمل مع الحركات اإلسـالمية داـخ ـي

  . لحوارات في أماكن أخرى

ات معارضـة          ـع جماـع صاالتها م ويمكن للواليات المتحدة أيضا أن تعمل في إطـار اـت

ـات المعارضـة           ين الجماع وار ـب ى تـشجيع الـح وفي أنشطتها التدريبية للنشطين السياسيين عـل

ـ   . المؤيدة للديمقراطية اإلسالمية وغير اإلسالمية    ـات عل ذه الجماع ى أهـداف  وبقد ما تتفق مثل ـه

ب           ة مـن المطاـل وقواعد لمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، بقدر ما يمكنها أن تطرح مجموعة قوـي

  . للقيادة القائمة

ويجب أن يختلف موقف الواليات المتحدة تجاه حركات المعارضة اإلسـالمية بـاختالف            

ل تحـت سـلطته             ن  وال. خصائص هذه الحركات وباختالف سياسات نظام الحكم الذي تعـم  يمـك

ي إطارهـا أن                ة يمكـن ـف اختبار التزام حركة إسالمية بالعملية الديمقراطية إال من خـالل عملـي

ـدل       . تختار المشاركة  شاركة ورعايـة ج ة لتـسهيل الـم فإذا اتخذت حكومة عربية خطـوات هاـم

ـائل           شجيع وس ف أو ـت أوسع، واستفادت بعض الحركات من هذا االنفتاح األوسع في تشجيع العـن

ى اسـتعداد        أخرى غير    ديمقراطية للتأثير على السياسة، فإن الواليات المتحدة يجب أن تكـون عـل

ن أن      . للقبول قيام نظام الحكم بقمع هذه القوى     ة التـي يمـك ك األنظـم ذعن لتـل لكننا ال يجب أن ـن

  .تستخدم ذريعة النشاط اإلسالمي الراديكالي لقمع كل الجماعات اإلسالمية
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نوات       وفي األردن، بدأت األحزاب       د ـس سياسية، بـع  اإلسالمية، التي تشارك في الحياة اـل

ن          ـة ـع ضاؤها األكثـر عقائدي ى أـع من المشاركة اإلسالمية في البرلمان، في التفكك، حيث تخـل

ي    " اعتداال"المشاركة في االنتخابات، وأصبح اإلسالميون في البرلمان أكثر        شاركتهم ـف ة لـم نتيـج

ي تهمـيش هـؤالء         ومع الوقت سوف تؤدي   . العمل البرلماني   عملية سياسية شرعية وحقيقيـة إـل

ي صـورة       . المتطرفين العقائديين الباقين   اني إـل لكن مع مرور الوقت، إذا تحـول النظـام البرلـم

ين         الميين المعتـدلين، فـي ـح ي اإلـس زائفة لتزيين نظام ملكي مستبد، فإن الثقة سوف تتزعزع ـف

ة     لذلك ستكون رعاية. سوف تزيد شعبية الراديكاليين    ن عملـي ـام ـم زء ه  حركة إسالمية معتدلة ـج

المي            اب سياسـي إـس تحول ديمقراطي ناجحة في العديد من المجتمعات العربية لكن شرعية خـط

  . معتدل سوف تتوقف على شرعية عملية التحول الديمقراطي ككل

ل           دة لتقلـي ذها الواليـات المتـح ومن الناحية العملية، هناك أيضا خطوات يمكـن أن تتـخ

ي      خطر أن  اون األمريـك ويض التـع ي  / تؤدي سياسة أكثر ضغطا داعمة لإلصالح إلي تـق  العرـب

ة         . بشأن مسائل أخرى   ى تثبـت سياـس ويجب على الواليات المتحدة، كلما أمكن ذلك، العمـل عـل

ة      _حكومة عربية معينة بالتزامات دولية       ـة حكومـي ـراف أو التزامـات تجـاه منظم  متعددة األط

ة     . ببساطة بالعالقة الثنائية  بدال من تثبتها     _دولية   قطت حكومـة قائـم االت، إذا ـس ففي أسوأ الـح

ة              ر بالعالقـات الثنائـي أمام قوى قومية راديكالية أو إسالمية، فإن السياسات المرتبطة بشكل مباـش

ة سـتظل            ين أن التزامـات الدولـي مع الواليات المتحدة هي المرجح أن يعاد النظر فيها، فـي ـح

  : ت لتحقيق مثل هذا النوع من الضمانوتشمل األدوا. قائمة

  اتفاقات متعددة األطراف بشأن الفساد وتمويل اإلرهاب وحقوق اإلنسان؛  •

  نظم تجارية دولية تشمل شفافية قوية وآليات لسيادة القانون؛  •

 المالحة؛ / لحرية المرور ) مثل معاهدة قانون البحار(معاهدات بحرية  •

شرق         اتفاقيات وبرامج متعددة األطراف ل     • ا آليـات مبـادرة اـل تشجيع اإلصالح، منـه

ي       ـرض الـت األوسط الكبير، ومشروعات التعاون عبر األطلنطي المخصصة لهذا الغ

 . تشترط سياسات حكومية عربية للحصول على منافع قيمة
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  خاتمة

  التحول الديمقراطي، والمصداقية، والدبلوماسية العامة

 
ة          يشير منتقدو اعتماد سياسة داعمة لإلصالح        ـة النخـب العربـي زاز ثق ي اهـت  عـادة إـل

ي       والرأي العام العربي في المصداقية األمريكية، مستشهدين بسياساتنا التـي ال تحظـى بـشعبية ـف

ستبدة        / العراق والساحة اإلسرائيلية     م نظـم الحكـم الـم . الفلسطينية وتاريخنا الماضـي فـي دـع

ي سـوف     ويشيرون في ظل مثل هذه العقبات إلي أن محاوالت أمريكـا      لتـشجيع إصـالح إقليـم

  . تقابل حتما بمواقف سلبية من جانب الرأي العام العربي وبالتالي ال يمكن أن تكون مؤثرة

ي           ـام العرـب ـرأي الع وفي التحليل النهائي، سوف تتوقف المصداقية األمريكية في نظر ال

ة          ة للديمقراطـي ـ . في الحديث عن التطور الديمقراطي على جوهر سياسـتنا الداعـم ا  ف إذا أظهرـن

ى حـساب          رغبة في السعي على طول الخط لتحقيق مصلحتنا في إصالح ديمقراطي، وأحيانا عـل

ع هـؤالء    . مصالحنا األخرى في المنطقة، فإن أقوالنا سوف تكتـسب مـصداقية     وإذا واصـلنا ـم

إن             ضمون سياسـي، ـف ـه ـم يس ل الزعماء اإلقليميين في تأييد تحول ليبرالي تدريجي محـدود ـل

راليين         سياستنا ست  شطين الليـب ـر الـن ظل تفتقر إلي المصداقية مع هؤالء الزعماء المتعنتين، في نظ

ي            ى مـساعدة ـف الطموحين، أو في نظر الجماهير العريضة التي تأمل في يوم ما أن تحصل عـل

  . قضيتها

سياسة األمريكيـة أو شـعبية                  ـعبية اـل ن ش لكن مصداقية السياسة هي مسألة منفصلة ـع

ن       . لمنطقةأمريكا نفسها في ا    فليس من الممكن اعتبار سياسة صحيحة داعمة لإلصـالح جـزءا ـم

ط       ذا   . إستراتيجية للدبلوماسية العامة تهدف إلي تعزيز شعبية أمريكا في الشرق األوـس ضح ـه ويـت

ق          ددة قـد تتـف ية متـع من ناحية أن سياسة مؤثرة داعمة لإلصالح تحتاج إلي تمكين عناصر سياـس

األحرى مـن المـرجح، أن         . اسة األمريكية وقد تختلف مع أولويات السي     دا، وـب ومن الممكـن ـج

يتها العامـة مـشاعر االسـتياء            ي دبلوماـس ة سـوف تعكـس ـف ر ديمقراطـي النظم العربية األكـث

  . الجماهيري من السياسات األمريكية في العراق وإسرائيل

ـ                 ـة ـل  كـسب "واإلستراتيجية المتقدمة للحرية، األعمق واألكثر جـدوى مـن أي محاول

وب والعقـول        " القلوب والعقول  لصالح أمريكا نفسها، يجب أن تُفهم على أنها محاولة لكـسب القـل

ـة المطـاف             العربية للممارسة القيم والمثل الليبرالية سواء أيد هؤالء الممارسون الجـدد فـي نهاي

ـة فـي أهـد         .  أمريكا وسياساتها أم ال    ـتراتيجية المتقدم افنا وفي سبيل ذلك، يجب أن يتم دمج اإلس



 ___ترجمات_____________________________________________________________

________________________________ ٤٠  ________________________________  
  

تقرار اإلقليمـي والقـضاء               شجيع االـس السياسية األخرى، لكن ال يمكنها التخلي عن ضرورات ـت

  .  على التطرف
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  اإلصالح السياسى

  بين االستراتيجيات األمريكية واألولويات العربية

  منار الشوربجى. د

  

ة         شرق       ٢٠٠٤عقب انتخابات الرئاسة األمريكـي سياسات اـل ـابان ـل ز ص ف مرـك ، عـك

ـيات بـشأن           األوسط   دمت توص رار، ـق صانع الـق على إعداد مجموعة من الدراسات الموجهة ـل

ة       ـد صـدرت   . الملفات الرئيسية المطروحة على أجندة السياسة الخارجية األمريكية في المنطـق وق

شرق     : الطريق قـدما  " تحت عنوان    ٢٠٠٤تلك الدراسات فى عام      اه اـل سياسة األمريكيـة تـج اـل

ـ   وش الثاني  The Road Ahead: Middle East Policy in the Bush" ةاألوسط فى إدارة ـب

Administration’s Second Term 
ي قـدمتها                 وموضوع هذا المقال هو الدراسة المتعلقة باإلصالح السياسي والـت

تس    ارا كوفمـان وـي ن      Tamara Coffman Wittes الباحثة تـم ـة ـم ك المجموع ضـمن تـل

  ". العالم العربى، نحو استراتيجية قابلة لالستمراراإلصالح السياسى فى"الدراسات بعنوان 

ا              ا، وإنـم ي طرحـت فيـه وال ترجع أهمية الدراسة فقط إلى طبيعة األفكـار الـت

ي عـام   . تتعلق أيضا بالجهة التي صدرت عنها  ة   ٢٠٠٢فقد أنشيء مركز صابان ـف  بموجـب هـب

صلحة    قدمها حاييم صابان اليهودي األمريكي من أصل مصري الذي أعلن وقته   ه صـاحب ـم ا أـن

شرق         "في دعم    ـة فـي اـل ى المـصالح األمريكي اظ عـل رائيلية والحـف عملية السالم العربية اإلـس

  ".األوسط

اه              سياسة األمريكيـة تـج ي إدارة اـل ويدير مارتن أنديك، الذي لعب دورا كبيرا ـف

  .الشرق األوسط في عهد كلينتون، مركز صابان

ز  وتنبع أهمية مركز صابان من أنه صار أ    م    . حد هياكل مؤسسة بروكنـج ي مـن أـه وـه

  .مراكز الفكر األمريكية بل وأكثرها احتراما في واقع األمر

ر "وتفضل كاتبة هذه السطور استخدام تعبير       وث  "ال " مراكز الفـك ز البـح ـارة  " مراـك لإلش

ة تخـضع  للمعـايير           باللغة العربية إلى تلك المؤسسات، ذلك ألنها ال تنتج بالضرورة بحوثا علمـي

ا                  ـذي هـو جمهورـه ـرار، ال ـانع الق ة ص و خدـم األكاديمية المعروفة، وإنما هدفها الرئيسي ـه

ار            . األساسي ا لتـرويج أفـك بل أن بعضها ال يلتزم في الواقع بالحياد األيديولوجي، ويـسعى علـن

  .وسياسات بعينها قائمة على منهج فكري وسياسي محدد
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ـع النطـاق     ومن بين هذه المراكز، تتميز مؤسسة بروكنجز بأ      . نهـا تحظـى بـاحترام واس

ضايا    ١٩٢٧فهي من أعرق تلك المؤسسات، حيث تأسست في عام        ـة الـق  بهدف محدد هـو دراس

المهمة في السياسة الخارجية والداخلية دراسة متعمقة على نحو يؤدي إلى تحـسين عمليـة صـنع         

  .القرار

ي          تها الـت ة    وقد اكتسبت بروكنجز منذ إنشائها سمعة طيبة بسبب سياـس ن ناحـي قامـت ـم

ة للمؤسـسة،               دة البحثـي ى األجـن على حرمان مجلس اإلدارة المسئول عن التمويل من التأثير عـل

  .والحرص المستمر من ناحية أخرى على استقطاب عناصر ذات كفاءة بحثية متميزة

ان                  ـا ـك ادة م سياسي، إذ ـع إال أن الكفاءة البحثية لم تكن تعني على اإلطالق الحيـاد اـل

ـانع           ألولئك الب  ث ص ى ـح احثين ميولهم األيديولوجية بل وأجندتهم السياسية أيضا التي يسعون إـل

ز    . وهو حال مراكز الفكر األخرى في واشنطن أيضا . القرار بكل السبل على تبنيها     لكـن مـا يمـي

ـات تهـتم بالمـديين          ر اهتمامـا بـاالنخراط فـي دراس بروكنجز عن نظرائها هي أنها تظل األكـث

  . المدى القصير وحده كما هو الحال بالنسبة ألغلب المؤسسات األخرىالمتوسط والطويل ال

ن المراكـز القريبـة مـن إدارة            وفي عالم مراكز الفكر األمريكية، فإن بروكنجز ليست ـم

ان            بوش االبن، التي استعانت في أغلب األحيان باألفكار التي يتم صـناعتها فـي معهـد األمريـك

ـريتيج   American Enterprise Instituteانتربرايـز   Heritage Foundation ومؤسـسة هي

  .اليمينيتين

ـبق، إال            ـدة فيمـا س ورغم أن بروكنجز لم تكن بعيدة عن التأثير على إدارات جمهورية ع

  .أن نفوذها يكون ذا تأثير أكبر في ظل اإلدارات الديمقراطية

ن   وهذا هو بالضبط مصدر أهمية الدراسات التي قدمها مركز صابان، إذ أنه          شف ـع ا تـك

ديمقراطيين                وريين واـل ـين الجمـه اق ب حقيقة بالغة األهمية وهي أن هناك درجة عالية مـن االتـف

  .حول عدد من قضايا الشرق األوسط وعلى رأسها قضية اإلصالح السياسي

ـة بـشأن اإلصـالح             بعبارة أخرى، يعتقد البعض في عالمنا العربي أن الضغوط األمريكي

دا     . دد، وهو اعتقاد يجانبه الصواب    مصدرها دور المحافظين الج    ـذه القـضية تحدـي ففيما يتعلق به

ـرهم حـول    -بالمقارنة بغيرها من قضايا الشرق األوسط     - ـدد وغي  يوجد اتفاق بين المحافظين الج

  .أولويتها وإن اختلفوا حول كيفية الضغط نحو اإلصالح

شأن اإلصـ        ة ـب سياسي  بعبارة أخرى، ليس من المنتظر أن تقل الضغوط األمريكـي الح اـل

  .كل ما في األمر أن منهج ممارسة هذه الضغوط قد يختلف. بمجرد خروج بوش من الحكم
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اه            د ممـا تتبـن بل أن الورقة التي قدمتها تامارا كوفمان تقدم طرحا يذهب إلى ما هـو أبـع

ق                شروطية ال فقـط فيمـا يتعـل ى اسـتخدام الـم إدارة بوش فهي على سبيل المثـال تـسعى إـل

ـة وأوجههـا        بالمساعدات ا  ي  . القتصادية والعسكرية وإنما في كل أشكال العالقة بالنظم العربي فـه

ع      "تقول صراحة أن     ي الواـق شمل ـف المشروطية ينبغي أن تمتد إلى ما هو أبعد من المساعدات لـت

  ..." .كل أشكال تعزيز العالقات الثنائية مثل اتفاقات التجارة والزيارات

ي       وتنطلق دراسة تمارا كوفمان من         سياسي ـف فكرة رئيسية مؤداها أن دعم اإلصـالح اـل

ـذي         . العالم العربي يمثل مصلحة أمريكية حيوية      رح ال ـرفض بوضـوح الـط ك ت وهي فـي ذـل

ة         صالح األمريكـي أن    . يعتبرأن التحول الديمقراطي قد يؤدي لفوضى تـضر بالـم ؤمن ـب فهـي ـت

م              سياسي، ومـن ـث ى    الفوضى ستحدث على أية حال نتيجة استمرار القهر اـل ـا إـل دعو بالده ـت

ن أن           رتبطين بـنظم    "الرهان على االستقرار على المدى الطويـل ال القـصير بـدال ـم نظـل ـم

  . ، على حد تعبيرها"أوتوقراطية تسيء إلى شعبيتنا

ل         ى العـم وم عـل د أن تـق وتشير الكاتبة إلى أن االستراتيجية األمريكية في هذا اإلطار الـب

عبية ضـدها        ال العمل "المشترك مع النظم العربية      ى تـأجيج ثـورات ـش ك   ".  عـل وتـرى أن تـل

ـة محـاور رئيـسية         ا  . االستراتيجية األمريكية المطلوبة هي استراتيجية شاملة تقوم على ثالث أولـه

ا           ى، وثانيـه ن أعـل ـا ـم ينطوي على حوافز للحكومات العربية من أجل إجراء اصـالحات بعينه

ـ       ك       يقوم على دعم المجتمع المدني من أجل الدفع نحو تغيي ث تـل ر مـن أسـفل، بينمـا يقـوم ثاـل

  .المحاورعلى ترتيب األولويات على نحو يفرق بوضوح بين األهم والمهم

ن        ـرة ـم ى  ٢٠٠٥وفي هذا اإلطار، تقدم الكاتبة خريطة لألولويات المقترحة في الفت  وحـت

  . وتقسم كل منها إلى أولويات على المدى القصير وأخرى على المدى الطويل٢٠٠٩

ى       فبالنسبة ل    ة عـل سين أوضـاع البطاـل إلصالح االقتصادي، تقترح أن يتم االهتمـام بتـح

ول نـسبيا      ال   . المدى القصير ثم محاربة الفساد وتوزيع أفضل للثروة على المدى األـط ي مـج وـف

وتحـسين  " المهيجـة "التعليم تعطي األولوية على المدى القصير لتنقية المناهج التعليمية من المـواد    

اء أسـس      . ب مع فرص التشغيل   المهارات بما يتناس   ام بإرـس أما المدى الطويل فينبغي فيه االهتـم

ع         . التفكير النقدي  ـدى القـصير برـف ى الم أما المجال السياسي، فهي تقترح أن تهتم فيه أمريكا عـل

ـات             ـاب أمـام ظهـور حرك تح الب شفافية وـف كفاءة األداء الحكومي عبر إرساء قيم المساءلة واـل

ديل الدسـاتير وإصـالح القـضاء          سياسية ليبرالية تناهض     التيار اإلسالمي، بينما يتم االهتمام بتـع

  .وإجراء االنتخابات الحرة في المدى األطول
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ي                وترى الكاتبة أنه ال ينبغي أن يتم التعامل مع كـل دول المنطقـة وكأنهـا متـساوية ـف

سياسي لمـصر   ومن ثم فهي تدعو إلى إعطاء األولوية في مسألة اإلصـالح ا       . تأثيرها وأهميتها  ـل

ونس           ـر وـت ا األردن وقط والسعودية بينما تأتي في المرتبة الثانية المغرب والجزائر واليمن، تليـه

  .والبحرين والكويت في المرتبة الثالثة

صدر             ا ـي وفي واقع األمر، فإن هذه الدراسة تتسم ببعض اإليجابيات إذا مـا قورنـت بـم

لة       فهي لم تضع اإلسال   . عن مراكز الفكر األمريكية    يج فـي ـس ى الخـل ميين جميعا من المحيط إـل

تالفهم         ن    . واحدة على نحو يؤدي التباع استراتيجية واحدة للتعامل معهم على اـخ ضال ـع هـذا ـف

  .أنها تدعو إلى العمل الدولي الجماعي في أكثر من موضع من أجل تنفيذ السياسة األمريكية

دول ال              ة اـل ة     لكن من يقرأ الدراسة، التي تضع مصر في مقدـم ع عملـي تـي ينبغـي دـف

ي              ا ـف ك اإلصـالح ال عالقـة لـه اإلصالح السياسي فيها، يجد أنها تتبنى أولويات بعينها في ذـل

ر         . الواقع باألولويات المصرية   ي مراكـز الفـك ا ـف ـات تمـت كتابتـه فهي، بطبيعة الحال، أولوي

ـ     ط   األمريكية لتناسب المصلحة األمريكية أوال وأخيرا، األمر الذي من شأنه أن يخل ق تـوترا ال فـق

ا تهـدف للعمـل معهـا ال             بين الواليات المتحدة والحكومة المصرية التي قالت الباحثة نفسها أنـه

صري             دني الـم سياسي والـم تأجيج الثورة ضدها، وإنما مع دعاة اإلصالح من قوى المجتمـع اـل

  .أيضا

ـ          ة تتطل ب جهـودا  فعلى سبيل المثال، ال شك أن نظام التعليم في مصر يعاني أزمة حقيقـي

ع       ي الواـق يس ـف صير ـل مضنية إلصالحه، لكن ما اقترحته الكاتبة ليتبوأ األولوية على المدى الـق

ـات      . ضمن المشكالت األكثر إلحاحا للتعليم المصري      ره الوالي ن كـل مـا تعتـب فتنقية المناهج ـم

ـ        ة يع ي لحـظ ة ـف اني المتحدة وإسرائيل مناهضا لسياساتهما ليس بالقطع ما ينبغي أن يولي أولوـي

  .فيها النظام التعليمي في مصر من مشكالت هيكلية

ى             ذي ركـز عـل ـائي اـل فلعل أهم أسباب انهيار التعليم في مصر هو ذلك اإلصالح االنتق

ة تحـدد أوال المقاصـد          ـة متكامـل قضايا جزئية، كتلك التي تقترحها الكاتبة، وذلك في غيـاب رؤي

ة       العليا ألي إصالح وتمأل الفراغ القيمي والتربوي   النـاتج عـن التحـوالت الراديكاليـة بـين ليـل

  .وضحاها في إصالح هذا الخلل الجزئي أو ذاك

ة          ة وال عالـق ن ناحـي ي ـم أما ما تقترحه الكاتبة بشأن اإلصالح السياسي، فهو غير واقـع

سين األداء     . له باألولويات المصرية من ناحية أخرى     ـاء األولويـة لمـسألة تـح فهي تطالب بإعط

  .ألة يعرف القاصي والداني في مصر أنها هيكليةالحكومي وهي مس
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ة             ين المؤسـسة التنفيذـي فتفعيل مبدأ المساءلة غير وارد في ظل اختالل التوازن الحالي ـب

ـرر         . والمؤسسة التشريعية لصالح األولى    ذي تق سه، اـل سئول عنـه الدسـتور نـف وهو اختالل ـم

و      بل . الكاتبة إرجاء التعامل مع تعديله إلى المدى الطويل    يء اإلصـالح القـضائي ـه أنهـا ترـج

ة            ه الكاتـب صور ـب ذي تـت اآلخر إلى المدى الطويل، األمر الذي يطرح التساؤالت حول الشكل اـل

ـاء اإلصـالح المتـصل        كوفمان تحقيق الشفافية والمساءلة إذا كانت هي نفسها قـد اقترحـت إرج

س      رض   بالمؤسسات التي تلعب الدور األساسي في الرقابة على الحكومة بما ـي ساءلتها، وـف مح بـم

  .الشفافية فرضا على أدائها

ـدى               ى الم دد هـو العمـل عـل غير أن أخطر ما في الدراسة هو التركيز على هدف مـح

ة        وى تـسميها الكاتـب اد ـق ة      " القصير والطويل على إيـج ى مواجـه ة قـادرة عـل قـوى ليبرالـي

  ".ميين ومناهضتهموتشجيعها على منازلة اإلسال"وهي تدعو إلى دعم تلك القوى " اإلسالميين

ع     _ بعيـون مـصرية   _ومرة أخرى فإن أولويات اإلصالح السياسي   ي واـق ضمن ـف  ال تـت

ي     . األمر إشعال نار االستقطاب السياسي واأليديولوجي المستعرة أصـال        ل الـت ـم العـل ل أه فلـع

ـذي يحـول دون           سياسي واأليـديولوجي ال يعاني منها اإلصالح في مصر هو ذلك لالستقطاب اـل

ام       التوصل   تور ومـرورا بـشكل النـظ ديل الدـس إلى إجماع وطني بشأن قضايا محورية بدءا بتـع

  .السياسي ووصوال إلى مناهج صنع السياسة العامة واألطر التي ينبغي أن تتحرك فيها

دم بـدائل         بعبارة أخرى، رغم أن هذه الورقة قد تبدو في الظاهر وكأنهـا موضـوعية وتـق

ون  " ان يرقد في التفاصيلالشيط"تقوم على التدرج، إال أن       ول األمريكـي ن   . كما يـق فالمـشكلة تكـم

  .في مضمون اإلصالح المطلوب تنفيذه والذي ال تمثل بنوده األولويات الوطنية المصرية

 

  

 

  

 
  


