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ملخص

وینبغي أن یتصدر . تشكل استعادة ثقة العالم في مصداقیة أمیركا الدعامة الرئیسیة للفوز في الحرب على اإلرھاب
لفوز في حرب ل. اص على العالقات مع العالم اإلسالميتعزیز ھذا الركن أولویات الرئیس المقبل، مع التركیز بوجھ خ

میركا، یفترض علینا أن نتحرك بسرعة إلعادة بناء أسس التفاھم ضد أولئك الذین یدعمون العنف ضد أاألفكار 
.المزعزعة بین الوالیات المتحدة والدول والمجتمعات ذات األغلبیة المسلمة

ة العامة والتواصل االستراتیجي، ینبغي أن تتجاوز الحكومة األمیركیة بلوماسیالدوبغیة ضمان فعالیة جھودھا في 
السیاسة الخارجیة األمیركیة یعتمد على فنجاح . مقاربتھا للمشكلة على أنھا مجرد مسابقة عالمیة لتحدید مدى شعبیتھا

مواقف التي تتبناھا ھذه كیفیة تعامل الوالیات المتحدة مع الشعوب األجنبیة، ومدى مساعدتھا على بلورة اآلراء وال
أن التي إما وتشكل طریقة التواصل باإلضافة إلى األشخاص الذین تتواصل معھم الوالیات المتحدة البیئة . الشعوب

. تغرقسیاساتنا الیوم، ولألسف، .تغرق أو تعوم فیھا سیاساتنا

تراتیجي تؤدي إلى توجیھ رئاسي فور تولي الرئیس المقبل منصب الرئاسة، ینبغي علیھ أن یباشر عملیة تخطیط اس
كما یتعیَّن على الرئیس المنتخب القیام بمبادرات شخصیة . لألمن القومي بھدف تحسین عالقتنا مع العالم اإلسالمي

ھذه العالقة، مثل القیام بزیارة رئاسیة مبكرة إلى الدول اإلسالمیة " إعادة إنعاش"الستخدام اإلطار المحدود من فرص 
كما ینبغي أن تكون . ع وسائل االعالم الناطقة باللغة العربیة وإدانة التحیز المعادي لإلسالم بوضوحوعقد لقاءات م

:ھذه اإلستراتیجیة مؤسساتیة ومدعومة بمبادرات سیاسیة، بما في ذلك

میركا؛أإنشاء ھیئات صوت  -

المعارف األمیركیة؛ المسلمة وتطبیق مبادرة مكتبة غلبیةإنشاء مراكز أمیركیة في الدول ذات األ -

شبكة قنوات فضائیة تغطي (  "C-SPAN" خصخصة تلفزیون الحرة ورادیو سوا وإطالق شبكات -

؛في العالم اإلسالمي) السیاسات العامة األمیركیة

؛  وإیجاد حلول لمشاكل إصدار تأشیرة الدخول إلى الوالیات المتحدةدعم برامج التبادل الثقافي -

 األمیركي عبر إشراك العرب واألمیركیین المسلمین؛اإلفادة من التنّوع -

بلوماسیة العامة؛الدإشراك البیروقراطیة الفیدرالیة في  -

.بلوماسیة العامة ضمن موازنة وزارة الدفاع األمیركیةالد التبادل العسكري وإدراج شبكاتتطویر  -

السیاق



 / األمیركیة، والتي أصدرھا الرئیس جورج بوش في مارستنّص استراتیجیة األمن القومي الحالیة للوالیات المتحدة
لكن، ولسوء الحظ، . ، على أن الفوز بحرب األفكار ھو أساس لنجاح بعید المدى في الحرب ضد اإلرھاب2006اذار 

 .نحن نخسر ھذه الحرب

 استطالع واستنادا الى . عًافي السنوات القلیلة الماضیة، شھدت مكانة أمیركا في العالم االسالمي تدھوًرا عمیقًا وسری
من المواطنین من البلدان ذات األغلبیة  في المئة 80، ینظر (Pew Global Attitudes) بیو جلوبال أتیتیودز

، بل ضد السیاسة الخارجیة واألھم أن الغضب لیس ضد القیم األمیركیة. ة بسلبیة إلى الوالیات المتحدةالمسلم
1.نھا مصدر ھذه المشاعر السلبیةكیة التي تم تحدیدھا على أاألمیر

 على الرغم من ھذه النتائج، 2.وترتفع التقدیرات السلبیة أكثر في البلدان المعتدلة األساسیة كاألردن والمغرب وتركیا
بلوماسیة األساسیة، للد ملیار دوالر 1.5والغریب في األمر، أنھ من أصل موازنة فیدرالیة ضئیلة تبلغ حوالى 

إلى الشرق األقصى وجنوب آسیا، وھي مناطق أساسیة من العالم ) ملیون دوالر140( في المئة 9.5ُیخصَّص فقط 
على تلفزیون الحرة ورادیو سوا الناطقین بإسم )  ملیون دوالر240( في المئة 16 في حین تم إنفاق 3.اإلسالمي

4.ضئیالالحكومة األمیركیة واللذین یملكان جمھورا محدودا وأثر 

یلول أي  أ/ سبتمبر11ة منذ أحداث لى التواصل مع الدول ذات األغلبیة المسلماوالت األمیركیة الساعیة إلم تلق المح
وبدال من ذلك . فقد افتقرت ھذه الجھود الى الطاقة والتركیز وإلى استراتیجیة شاملة ومتكاملة. نجاح على اإلطالق

 تم توجیھھا بشكل خاطئ او تجاھلت التفاصیل الدقیقة اعتمدت الجھود على معلومات مبرمجة افتقدت إلى األولویة او
في التعاطي مع مسائل حساسة مختلفة ولم تصل إلى الجماھیر المؤثرة والضروریة من أجل تھمیش واستئصال 

 .المتطرفین العنیفین

تصحیح طریقة تواصلنا
اجھھ الوالیات المتحدة على أنھ نزاع بعید غالًبا ما یصف المحّللون على جانبي المسار السیاسي التحدي القائم الذي تو

وكان قد دار ذلك النزاع، على غرار . األمد مشابھ للحرب الباردة التي دارت بین الوالیات المتحدة واإلتحاد السوفیاتي
 إذا كانت ھذه المقارنة ساریة، عندئذ وفي أفضل 5.النزاع الحالي، على صعید األفكار كما على صعید األمن القومي

، عندما كنا ال نزال نتصارع مع 1947حوال، ال نكون بعیدین أبدًا عن عھد مبدأ ترومان وخطة مارشال في العام األ
في أسوأ . المسألة األساسیة أال وھي من وماذا یواجھنا وكیف یجب أن تكون طبیعة ردة فعلنا على المدى البعید

ارنة تاریخیة، بحیث أننا اآلن من یكافح إلثبات مصداقیتنا األحوال، ُیحتمل أن نكون واقفین في الجانب الخاطئ من مق
ویواجھ مشكالت  في الصورة  تشبھ تلك التي واجھھا االتحاد السوفیاتي السابق، المحفوظ في الذاكرة في صورة 

 .للرئیس رونالد ریغین"  امبراطوریة الشّر"

 توجیھ طریقة تواصلنا إلى المسار الصحیح ھو أمر إن. نحن نمّر في مرحلة ھامة جدًا تتكون فیھا المواقف الثابتة
ویأتي معظم التھدید الذي نواجھھ من . حاسم لألمن الوطني الشامل وسوف یظل بغایة األھمیة في العقود المقبلة

جاوز إال أن مخاوفنا األمنیة تت. اإلرھابیین في كافة أنحاء العالم، والذین غالًبا ما یعملون بشكل ال مركزي وبدافع ذاتي
قد تكون . اإلرھاب وتقترح حاجة على المدى البعید إلى استراتیجیة كبرى تھدف إلى منع شّن نزاع أكبر في المستقبل

 فالرأي الذي یسود 6.حسب تحذیر صامویل ھانتینغتون" صراع الحضارات" على حافة - والعالم –الوالیات المتحدة 
یمثل التباعد " حرب على اإلسالم"كیة على اإلرھاب ھي األمیر بأن الحرب بشكل شائع بین المسلمین، والذي یفید

.الكبیر في الفھم واإلدراك

ھذا الرأي السائد في العالم اإلسالمي عن حرب ضد اإلسالم یعیق نجاحاتنا لیس فقط في تعزیز استراتیجیة كبرى قابلة 
وفي نھایة المطاف، . عقر دارھااإلرھاب في للتطبیق ضمن سیاستنا الخارجیة الشاملة إنما أیًضا في مواجھة تھدیدات 

إن الحرب العالمیة ضد اإلرھاب لیست نزاًعا عسكرًیا تقلیدًیا على شاكلة المعارك النموذجیة؛ إنما سلسلة من الحروب 
في كل .  وحتى في أحیاء في بریطانیا-والتمردات المحدودة نسبًیا في أماكن مثل العراق، أفغانستان، باكستان، مصر 

 ھذه الحاالت، یتعیَّن على الوالیات المتحدة إقناع السكان بتغییر رأیھم لدعم دحر خالیا اإلرھاب وإغالق قنوات من



ھي معارك أفكار "وفًقا لدلیل قوات مشاة البحریة األمیركیة الشھیر عن الحروب الصغیرة، فإن ھذه الحروب . التجنید
 7."ومعارك للفوز بإدراك ومواقف الشعوب المستھدفة

إستنباط االستراتیجیة
أكثر من مجرد خسارة لمباراة الشعبیة، یشكِّل االنقسام العمیق بین الوالیات المتحدة والدول والمجتمعات اإلسالمیة في 
أنحاء العالم عائًقا كبیًرا أمام نجاحنا في مجموعة من المسائل الحیویة، من إرھاق المجموعات اإلرھابیة إلى توسیع 

فالتقدم الُمحرز في ھذه المسائل سیقود الجیل المقبل من المسلمین في . تصادي وتعزیز الحریات السیاسیةالنمو االق
.اتجاه التطرف العسكري أو بعكسھ

المبادئ األساسیة
. على مدى السنوات الست األخیرة، كادت الوالیات المتحدة أن تتنازل في میدان صراع األفكار لصالح المتطرفین

الفوز في ھذه الحرب، یتعیَّن على الرئیس الجدید أن یقّر بوضوح بأھمیة صوت أمیركا ومكانتھا المرموقة لتأمین  
لق مبادرة متكاملة كبرى في كما یتعّین على الرئیس المقبل أن یط. كعنصرین من عناصر نفوذھا وتأثیرھا في العالم

 والمجتمعات المسلمة من المغرب إلى أندونیسیا، بما بلوماسیة العامة والتواصل االستراتیجي للوصول إلى الدولالد
.ساسي یتصدّر قائمة أولویات األمن القوميمیة في أوروبا والھند وذلك كبند أفي ذلك المجتمعات ذات األقلیة االسال

 یتطلب الفوز بحرب األفكار وإنشاء عالقات أفضل مع العالم اإلسالمي أكثر من مجرد تكتیكات منھكة وجمود وشح
ینبغي على الرئیس المقبل أن ).  من النفقات التي خصَّصناھا للعراق1000/1إن التكلفة الحالیة ھي أقل من (في المیزانیة 

كما یجب أن تكون مجمل الحملة ذاتیة . یصنِّف ھذا الجھد بمثابة أمر یحتّل الصدارة في سّلم أولویات األمن القومي
.ى نحٍو منتظم وتكون جاھزة للتغییر استجابًة لنتائج التقییماالنتقاد، بحیث تقیِّم أداءھا الخاص عل

خمسة مبادئ عامة یجب أن توّجھ استراتیجیتنا للتأثیر على الجماھیر األجنبیة وتوسیع العالقات وتعمیقھا بین 
: المواطنین والمؤسسات األمیركیة ونظرائھم في الخارج وھي 

واإلشاعات، ینبغي أن یتركز الجھد على الجماھیر بھدف الوصول الى نشر المعلومات  بدال من مجرّد:  الحوار -
وھذا ھو السبیل الوحید .  وإعطاء األولویة للمشاركة والتخطیط،حوار، ضمان االحترام المتبادل، إقامة شراكات

" الصغاءا" التركیز على -كما یجب أن یسّخر ھذا الجھد على مسارین . الستعادة المصداقیة المطعون بھا وضمانھا
".التكلم"بقدر التركیز على 

ینبغي على الوالیات المتحدة أن تشرك " وعظ الجماھیر التي تؤید أمیركا أصال"بدال من مجرد :  مد ید التعاون-
مجموعة متنوعة من الجھات الفاعلة والجماھیر الناخبة على الصعید اإلقلیمي، بمن فیھا المسلمین والجھات 

حافظة والتي قد تكون مثیرة للجدل في بعض األحیان إال أنھا تملك نفوًذا وتأثیًرا ھائلین وسط االجتماعیة األخرى الم
وخارج األطر التقلیدیة للحوار التي تستھدف وسائل اإلعالم الحكومیة النظیرة ذات األخبار النموذجیة، . أنصارھا

 في ذلك الجامعات والفنون واألعمال ینبغي على وسائل االتصاالت إشراك قادة الرأي في مختلف المحافل، بما
.التجاریة والرابطات المھنیة والمجموعات العمالیة والمنظمات غیر الحكومیة

یجب على مختلف الوكاالت األمیركیة أن تضع نھجًا متناسًقا للتواصل یتمحور حول تحقیق األھداف بغیة :  التكامل -
.یةزیادة الفاعلیة والموارد والتكلم بصوت ذي مصداق

ینبغي أن تكون االستراتیجیات والبرامج مرنة وقادرة على االستجابة للتغییرات والنتائج : ستجابة النبیھةاال -
.والنزعات المتغیِّرة كما یجب استخدام تقنیات وتكتیكات جدیدة

.ن أمان أمیركاینبغي أن یعكس االستثمار استراتیجیة تضع حرب األفكار في قائمة األولویات لضما:  االستثمار -



الخطوات األولیة
ففي األیام المئة األولى من تولیھ منصبھ، یتعیَّن على الرئیس الجدید أن .  نجاح أي برنامج على رؤیة مركزیةیعتمد

بلوماسیة العامة والتواصل االستراتیجي والبرامج التي ستنفذ في المستویات العلیا من الدیطلب إعادة النظر في أھداف 
وینبغي أن یشمل ھذا . من القومي واإلدارات والوكاالت المعنیة، وخصوًصا وزارة الخارجیة األمیركیةمجلس األ

الجھد السعي إلى الحصول على وإدماج معطیات من الھیئات التشریعیة والجامعات ومراكز الفكر واألصدقاء في 
الماضي، تجاھل صانعو القرار تقاریر عن ھذه في . ( جانًباھایجب الترحیب بالنصائح الجیدة ال طرح. العالم اإلسالمي

المسألة من جماعات مختلفة مثل المجموعة االستشاریة للدبلوماسیة العامة في العالمین العربي واإلسالمي المكلَّفة من 
ولضمان كل من الدعم الرفیع المستوى ). الكونغرس ومجلس العالقات الخارجیة ومركز دراسات الرئاسة

غي أن تتجسد النتائج الرئیسیة واالستراتیجیة األساسیة الموصى بھا في توجیھ رئاسي لألمن القومي، واالستدامة، ینب
تقّدم فیھ خطة لبناء عالقات إیجابیة مع الدول والمجتمعات االسالمیة، باستخدام الدبلوماسیة العامة والتواصل 

 8.االستراتیجي

 السیاسات من وضع نھج أكثر انتظاًما للتحقق من مدى بعد ومع تحدید األھداف االستراتیجیة، سیتمّكن صانعو
ومن شأن عملیة التحلیل والتخطیط ھذه أن تحدِّد . الوالیات المتحدة اآلن عن ھدفھا، وما المطلوب بالتحدید لتحقیقھ

ركا في بلدان على سبیل المثال ، كیفیة التخفیف من حّدة العداء ألمی(أیًضا مسارات العمل الواقعیة في أھم النطاقات 
والھدف ھو إبتكار أكثر من مجرد أسلوب ). رئیسیة، وزیادة مستویات التعاون في أنشطة مكافحة اإلرھاب وھلم جًرا

.منھجي لتقییم نجاحاتنا وإخفاقاتنا بل أیًضا دلیل لتوجیھ المسار الصحیح في المستقبل

. ثقة المتزعزعة، حان الوقت الستعادة أسلوبنا كذلكبقدر ما أن مضمون ھذه االستراتیجیة ھام في إعادة بناء أسس ال
في ھذا الصدد، یعتبر كثر من المسلمین بأنھم یجدون األسلوب والنبرة الُمستخدمین غالًبا من قبل كبار المسؤولین 

 فمجرد إعادة فن الدبلوماسیة إلى. ولسوء الحظ فإنھم على حّق. األمیركیین متعجرفا، ومتعالیا ویستثیر المواجھة
إن األسلوب : من ضمن ذلك، من المھم إظھار االحترام . جھودنا الدبلوماسیة العامة قد یؤدي الى نتائج فوریة

المتعاطف والموزون الذي اعتمدتھ وزیرة الخارجیة كوندولیزا رایس بعد الحادث المزعوم لتدنیس القرآن في العام 
ینبغي تجّنب أسلوب عدم مراعاة ثقافات الغیر والتفاخر .  كان نادًرا جًدا ویجب أن یشّكل مثاال ُیحتذى بھ2005

كما ینبغي على قادة الوالیات المتحدة أن یتفادوا اظھار . والتھدید، الذي یظھره آخرون من كبار القادة في مناسبات عدة
 رسالتنا إلى أي موقف عدائي علنا تجاه وسائل اإلعالم العربیة الكبرى؛ فشئنا أم أبینا، ھذه القنوات ھي وسیلة نقل

.المجتمع األوسع، وضربھا یقوض من جھودنا

طرق محددة لتعزیز العالقات مع العالم اإلسالمي

اإلسالمیة من خالل  - بتطبیق المبادئ الخمسة الواردة أعاله، یستطیع الرئیس المقبل أن یحسِّن العالقات األمیركیة
:ا اقتراًح11فیما یلي . العدید من المبادرات المترابطة

 ممارسة القیادة الرئاسیة فى الدبلوماسیة العامة-
 إنشاء ھیئات صوت أمیركا-
 إنشاء مراكز أمیركیة فى جمیع أنحاء المنطقة-
 مبادرة مكتبة المعارف األمیركیةتطبیق -
 خصخصة قناة الحرة ورادیو سوا-
للعالم االسالمي "C-SPAN" إطالق شبكات -
 مع تحسین عملیة إصدار التأشیرات األمیركیةالتبادل الثقافيدعم برامج  -
العرب والمسلمین األمیركیینإشراك من خالل  أمیركا فادة من التنوع  في اإل-
إشراك البیروقراطیة الفیدرالیة في الدبلوماسیة العامة -
العسكريتبادل  تطویر شبكات ال-
ةإدخال الدبلوماسیة العامة في موازنة وزارة الدفاع األمیركی -



ممارسة القیادة الرئاسیة فى الدبلوماسیة العامة
، من حیث المصداقیة والمكانة في العالم اإلسالمي نتیجة خیرًاعظم حاالت فشل الوالیات المتحدة ألقد جاءت م

تصرفات اإلدارة الحالیة، وفي ھذا الصدد ُیذكر إسم الرئیس جورج بوش في مختلف استطالعات الرأي االقلیمیة 
. عادال أم ال، یشكِّل التركیز على الرئیس جورج بوش إطاًرا محدوًدا لخلفھ. ي المحادثات مع أھم القادةوكذلك ف

بین الوالیات المتحدة العالقة " عادة إحیاءبإ"نوعھا تتیح لھ أن یقوم شخصًیا فالرئیس المقبل سیحظى بفرصة فریدة من 
.الفرصةوینبغي على الرئیس أن یغتنم ھذه . سالمیةوالشعوب اإل

كدلیل على أھمیة العالقات مع العالم اإلسالمي بالنسبة ألمننا على المدى البعید، یجب النظر بشكل جدي في إدخال 
عندھا، بإمكان الرئیس أن یلقي خطابًا . محطات زیارة للدول المسلمة في أول جولة دولیة یقوم بھا الرئیس الجدید

تقبل العالقات بین الوالیات المتحدة والعالم اإلسالمي، كما یمكن للرئیس سیاسیًا یحدد األھداف ویكشف عن رؤیة لمس
ویجب ان یستمر الجھد الرئاسي بعد األسابیع . أن یجتمع مع القادة التقدمیین وناشطي المجتمع المدني والشباب

. ادة البیت األبیض وحدھابإمكان قی" البنتاغون، واستنادا الى مجلس علوم الدفاع في. واألشھر األولى لإلدارة الجدیدة
ما من شيء یصیغ السیاسات األمیركیة واإلدراك حول "، و] "في التواصل[استحداث اإلصالحات الكبیرة الالزمة . . 

 األفكار في المعركة ضد اإلرھاب ومخاطر صدع أكبر  نظًرا ألھمیة حرب9."أكثر من تصریحات الرئیس. . . العالم
تحدة والعالم اإلسالمي، یجب بذل جھود إلقامة صلة شخصیة بین الرئیس وقادة وطویل األمد بین الوالیات الم

وتشمل ھذه الجھود استضافة وفود في البیت األبیض إلظھار االحترام ودعم مكانة . االصالح وزعماء المجتمع المدني
أن یدرج ضمن جدولھ باإلضافة إلى ذلك، ینبغي على الرئیس . كال الطرفین فضال عن الحث على فھم بعضھما بعًضا
.مقابالت اعتیادیة مع وسائل إعالم من العالم اإلسالمي

بعد فترة وجیزة من أحداث .  ینبغي على الرئیس أن یستخدم منبر الرئاسة إلدانة خطاب الكراھیة عالوة على ذلك،
ي في  اتخذ الرئیس جورج بوش خطوة شخصیة اضطراریة قضت بزیارة المركز اإلسالم،أیلول/ سبتمبر11

میركیة، لیظھر لألمیركیین وللعالم أن اإلدارة تعي جیدا أن اإلسالم لم یكن واشنطن، أبرز جامع في العاصمة األ
لألسف، سرعان ما وضع مغزى ھذه الرسالة في طّي النسیان، إذ تم اإلدالء بمجموعة من . المسؤول عن الھجمات

 10.لعدید من صناع القرار ومؤیدي اإلدارة المقربین منھاالتصریحات المعادیة للمسلمین منذ ذلك الحین من قبل ا
وعلى الرغم من أن وسائل االعالم في الشرق األوسط تعطي ھذه التصریحات أھمیة وتمنحھا تغطیة واسعة، إال أن 

دة، حیث وعلى الرئیس المقبل أال یكرِّر ھذا الفشل في القیا. اإلدارة تحجم عادة عن إدانتھا أو عزل نفسھا عن المتكلمین
نحن . إن التعصب في وسطنا لیس مقیًتا فحسب؛ إنھ یقوِّض أمننا بشكل مباشر. كا المعنویةیرأنھ یضعف مكانة أم

نعیش في حقبة عصر العولمة حیث یراقبنا العالم باستمرار لمعرفة ما اذا كّنا فعال
لم األسوأ منا، ال تساھم ھذه التصریحات إال وفي وقت یتّوقع الكثیرون في العا. نرتقي إلى مستوى المثل التي نبشِّر بھا

.في دعم دعایة العدو وجھوده الساعیة إلى التجنید

تشكیل ونشر ھیئات صوت أمیركا
 كان أن وزارة الخارجیة 2005لعّل أغرب النتائج التي وجدتھا اللجنة االستشاریة في تقریر الدبلوماسیة العامة للعام 

دثین باللغة العربیة قادرین على التحدث باسم حكومة الوالیات المتحدة على محطات األمیركیة لدیھا فقط خمسة متح
 متكلم بالعربیة یتمتعون 200كثر من ئاسي ضروري للقیام بسرعة بتوظیف أإن الدعم الر. التلفزیون العربي

متكلمین ھیئة صوت  لیشكل ھؤالء ال- بمعدل عشرة متكلمین تقریًبا لكل بلد عربي-بمھارات الدبلوماسیة العامة 
عالوة .  والحواریةیةأمیركا، بحیث یمكن أن یحّل أعضاء ھذه الكوادر ضیوًفا على البرامج التلفزیونیة العربیة التحلیل

والبھاسا األندونیسیة المالیویة على ذلك، من المھم أیًضا تدریب المتكلمین على التحدث بلغات أخرى مثل لغة البھاسا 
 ملیون مسلم في البلدان ذات األھمیة االستراتیجیة مثل 500 التي یستخدمھا نحو -التركیة والفارسیة واألوردو و

.أندونیسیا وایران ومالیزیا وباكستان وتركیا

إنشاء المراكز األمیركیة في جمیع أنحاء المنطقة
األھمیة بحیث أن العدید وھذا األمر في غایة .  عدةالشباب أھم جمھور في حرب األفكار التي قد تستمر ألجیالیشكل 

. من البلدان المعنیة تتمتع بنسبة أعلى من النسبة المعتادة من سكانھا الذین تقل أعمارھم عن خمسة وعشرین سنة



یجب أن . ویمكن تسخیر اإلحباط الذي یشعر بھ الشباب المسلم نتیجة الوضع الراھن للمطالبة بإصالحات تقدمیة
المتحدة بعمق لیس فقط في تأمین بدیل اجتماعي سیاسي حقیقي تقدمھ إلى الجیل تخوض السیاسة الخارجیة للوالیات 

وإال فإن غضب ھذا الجیل سیظّل . الطالع إنما أیًضا في التعریف عن ھذا البدیل عن طریق التواصل االستراتیجي
.مركًزا علینا

بعد الحرب العالمیة الثانیة، . ر األعماثمة نموذج تاریخي یحتذى بھ في محاكاة الشباب األجنبي والمواطنین من كافة
في جمیع أنحاء ألمانیا كنقاط محوریة من أجل بناء " المنازل األمیركیة"طلقت الوالیات المتحدة عشرات من أ

التي تقع فى مراكز المدن والبلدات بمثابة " المنازل األمیركیة"وتخدم . الدیموقراطیة وإنشاء رابط مع الشعب األلماني
المراكز لتصبح مراكز بعد أربعین عاًما تحت إشراف الوالیات المتحدة، تطورت العدید من ھذه . جتمعمحاور للم

11.كیة تخضع للسیطرة األلمانیة الخاصةأمیر - ألمانیة

الیوم ثمة حاجة إلى مراكز ومكتبات شبابیة أمیركیة في  أنحاء العالم اإلسالمي الواسع، وربما مركز أمیركي عام 
التابعین لھیئات صوت  في كل مدینة رئیسیة، على أن یكون قسم من موظفي ھذه المراكز من األفرادعلى األقل 

. أمیركا وأن تخدم المراكز كنقاط توزیع لألعمال الُمترجمة من مبادرة مكتبة المعارف األمیركیة، حسب المناقشة أدناه
زیة وندوات ومناقشات ومجموعة واسعة من ویجدر أن تقدم المراكز برامج حدیثة للتدریب على اللغة اإلنجلی

كما تؤمن الوصول المجاني إلى اإلنترنت والبرامج . المنشورات الدوریة الجدیدة والصحف والمطبوعات األدبیة
الحواریة التي تشجع التبادالت المباشرة مع األمیركیین عن طریق المؤتمرات عبر الفیدیو وكامیرات اإلنترنت 

 یضًا األمیركیة فحسب وإنما أن  تحرص أویجب أن ال تشرع ھذه المراكز نافذة على الحیاة. والمدونات المشتركة
 بما في ذلك الحوار حول -بقاء باب الحوار مفتوًحا حول القضایا المحلیة والدولیة التي تشّكل موضع قلق علنيعلى إ

عالوة . الحّر الضروري في الدیموقراطیة وبالتالي علیھا إظھار قیمة الخطاب -السیاسة األمیركیة في الشرق األوسط 
 األمیركیة أو المعاھد - األمیركیة، والعراقیة -على ذلك، فإنھ من شأن ارتفاع عدد المعاھد المحلیة األندونیسیة 

ة إلى  األمیركیة، اذا تم االشتراك بإدارتھا، أن یخلق إحساًسا بالملكیة في المجتمع مع خفض المخاطر األمنی-المغربیة 
، خالًفا للنمط الحالي الذي تعتمده الحكومة األمیركیة في حفظ صورتھا خلف جدران مجمعات السفارات ھا االدنىحد

12.المحصنة

كیةرطبیق مبادرة مكتبة المعارف األمیت
عمال الرئیسیة في األدب لى ندرة الترجمات إلى العربیة لألأشارت اللجنة االستشاریة حول الدبلوماسیة العامة إ

وفي حین تقوم بعض السفارات األمیركیة  بترجمة الكتب إلى اللغة العربیة، إال أن . یركي والنظریات السیاسیةاألم
إن غیاب الترجمات المتوفرة على نطاق واسع یعني أن الكثیر من . حجم ھذه الجھود ضئیل مقارنة مع الحاجة إلیھا

ویؤدي اطالق مشروع عاجل . میركیةداب والعلوم األیاسیة واآلالعرب أصبحوا منقطعین عن التاریخ واألفكار الس
وقد یسّھل إنشاء شراكة مع دور . لترجمة ألف كتاب ومجلة الى توفیر ھذه المؤلفات على نطاق واسع وبكلفة ضئیلة

 ربما من خالل اتحاد لدور النشر العربیة واألمیركیة، مع قیام الحكومة بتسدید تكالیف اإلنشاء، مثل(النشر العربیة 
. القبول العام وقد یساعد في دعم قنوات التوزیع وإمكانیات التسویق القائمة) المدفوعات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر

وبإمكان المراكز األمیركیة أن تساعد أیًضا عن طریق استضافة جماعات نادي الكتاب وعقد مناقشات حول األعمال 
.المترجمة

خصخصة قناة الحرة ورادیو سوا
كانت إحدى المبادرات الرئیسیة للدبلوماسیة العامة األمیركیة في السنوات الخمس األخیرة إطالق قناة التلفزیون 

تبث ھاتان . بعتان لحكومة الوالیات المتحدةالفضائیة، الحّرة، والمحطة اإلذاعیة، رادیو سوا، وھما منظمتان تا
وعلى الرغم من تكالیف اإلطالق . كان وسائل االعالم في المنطقةالمحطتان باللغة العربیة بھدف تكملة أو حتى الحّل م

 منھا موطئ قدم، ولم تجد أي دراسة ة الدبلوماسیة العامة، لم یجد أٌيالضخمة التي استنزفت الجزء األكبر من میزانی
ما ارتباطھما من الواضح أن مشكلتھما ال تكمن في عدم كفایة التمویل وإن. موثوقة أنھما ذات نفوذ بین الجماھیر

الواضح بحكومة الوالیات المتحدة، وھو أمر من شأنھ أن یقّلل من شرعیة ھذه الوسائل االعالمیة بشكل كبیر بنظر 
وعالوة على ذلك، فإن قناة الحرة ورادیو سوا یقوّضان جھود اإلصالح على نطاق أوسع، إذ أن . معظم العرب

ة أي حكومة عربیة على وسائل االعالم في حین أنھا تدیر الوالیات المتحدة لیست في وضع یسمح بتحدي سیطر
.أعمال وسائل االعالم الخاصة بھا والممولة من قبل حكومتھا



بعد االستثمارات األمیركیة الھامة في وسائل البث اإلذاعي الحدیثة في ھاتین المحطتین، حان الوقت لندعھما تنافسان 
والیات المتحدة أن تحظى بصوت في المنطقة، ولكن ھذا الصوت سوف على ال. في بیئة اإلعالم العربي بمفردھما

ھنالك حاجة أیضًا إلى مزید من . یسمعھ الناس ویصدقونھ بشكل أفضل إذا عرفوا أنھ صادر عن جھة غیر حكومیة
حیان التعاون مع القطاع الخاص، الذي، كما اشار إلیھ مجلس العلوم الخاص بوزارة الدفاع، قد یشكل في كثیر من اال

13.إن خصخصة قناة الحرة ورادیو سوا نقطة بدایة جیدة. مرساال أكثر مصداقیة من حكومة الوالیات المتحدة

للعالم المسلم "C-SPAN" إطالق شبكات
، قحةفالعالم اإلسالمي برّمتھ یفتقر إلى مصادر معلومات غیر من. في الوقت نفسھ، ثمة حاجة إلى وسائل إعالم موثوقة

على سبیل المثال، خالل أزمة سجن أبو غریب العراقي، كان الجمھور في الشرق األوسط . ة الماسة الیھارغم الحاج
وقدمت مشاھد . یشاھد تغطیة مباشرة لجلسات الكونغرس األمیركي على القنوات االخباریة العربیة باھتمام كبیر

ى األسئلة التي یطرحھا المشرعون صانعي السیاسات األمیركیة والقادة العسكریین وھم یجیبون مباشرة عل
مر الذي یتناقض في  شكل حاد مع الممارسات االستبدادیة ا للدیموقراطیة قید التطبیق، األوالصحافیون نموذجا قوًی

.السائدة في المنطقة

، التي "شرالجزیرة مبا"استجابًة لھذا االھتمام عند المشاھدین، أطلقت قناة الجزیرة الفضائیة مؤخًرا قناة جدیدة ھي 
ومع ذلك، فإن سوق األفكار والمعلومات في الشرق األوسط وخارجھ یحتاج الى . ن تغطیة لألحداث باللغة العربیةتؤّم

 داخل الوالیات "C-SPAN"  شبكات مقلديو"C-SPAN" شبكات فكما یوجد العدید من . اكثر من قناة واحدة
ي المواضیع السیاسیة على صعید الوالیة والبلدیة، یمكن ان المتحدة، بما في ذلك محطات الكابل المحلیة التي تغط

تتوافر قنوات عدة تؤمن تغطیة مباشرة لألحداث التي تتناول الشؤون العامة في جمیع أنحاء العالم العربي واإلسالمي، 
 نادي الكتاب اتمناقش وصوًال إلى فعالیات تستضیفھا المنظمات غیر الحكومیةوبدًءا من المجالس التشریعیة المحلیة 

ة وبالتنسیق مع المنظمات المحلیة، سوف تتجاوز ھذه القنوات قحخبار غیر منعبر تقدیم أ. ي المراكز األمیركیةف
ثمة فرص مماثلة للقنوات المعنیة بالشؤون العامة . العربیة فجوة المصداقیة التي یعاني منھا رادیو سوا وقناة الحرة

.یران وباكستان والھند وأندونیسیا وتركیا وأماكن أخرى األخرى في إغات العالم اإلسالميوالتي تستھدف ل

التبادل الثقافي مع تحسین عملیة إصدار التأشیرات األمیركیةدعم برامج 
مع بدایة عھد اإلدارة المقبلة، على الرئیس الجدید أن یطلب من وزیرة الخارجیة توصیات لتعزیز قاعدة التفاعل 

إن الفوز في حرب األفكار یحّتم علینا حشد كافة الوسائل المتاحة في . عوب العالم اإلسالميالمتبادل بین شعبنا وش
فكما نجحت . الدبلوماسیة العامة والتواصل االستراتیجي وتوفیر فرصة لكل أمیركي كي یلعب دورا في ھذه العملیة

ة  في إیجاد حلفاء لنا من مختلف أنحاء برامج التوعیة الخاصة التي اعتمدتھا الوالیات المتحدة خالل الحرب البارد
العالم، على اإلدارة الجدیدة ان توسِّع برامج التبادل التربوي والثقافي وتعزز برامج تبادل الشباب والمھنیین الشباب 
وأن تضاعف حوافز األعمال التجاریة التعاونیة والمشاریع اإلعالمیة وتدعم االستثمارات في مبادرات التنمیة 

.وجیا والعلوم في العالم اإلسالميوالتكنول

 أن - من التلفزیون والمطبوعات واإلنترنت -كما یمكن لوسائل اإلعالم في الوالیات المتحدة والبلدان اإلسالمیة 
فضًال عن توسیع برامج ھمفري وفولبرایت لتبادل المبادرات یجب اإلستفادة أیضًا . تضاعف تأثیرات ھذه التبادالت

.دل اإللكتروني للشباب وتسخیر تقنیات اإلنترنت وعقد المؤتمرات عن طریق الفیدیومن عملیات التبا

تقوض األمن إذ أنھا ینبغي أن تشمل مراجعة وزیرة الخارجیة توصیات إلصالح عملیة إصدار التأشیرات و ھذا
وتأخیرات تذّل العرب فاإلجراءات المعتمدة حالیا لمنح التأشیرات تفرض شروًطا مرھقة . القومي في شكلھا الحالي

والمسلمین اآلتین من الخارج بدال من الترحیب بھم؛  إن ھذه اإلجراءات المعقدة تدّمر الجھود المبذولة للوصول إلى 
 ینبغي 14. وھم الزّوار والطالب الذین یستطیعون حینئذ أن یشھدوا لحقیقة حسن النیة األمیركیة-سفرائنا الطبیعیین 

دى التأخیر في منح التأشیرات وغالًبا ما أ. ر في كافة الوكاالتإلى إدخال برامج رسمیة للزواإیالء اھتمام خاص أیًضا 



لألشخاص الرفیعي المستوى الى إحراج كبیر والى االضرار بصورة أمیركا، ال سیما االحتجازات الخاطئة لقادة 
أشیرة لألشخاص رفیعي المستوى  یجب أن یكون رفض منح ت15.العالم اإلسالمي وممثلیھ الذین تلقوا دعوة رسمیة

عندما . مبنیًا على مخاوف أمنیة فعلیة ولیس على ضغوط من جھات قد تحب أو ال تحب آراء أي زائر محتمل
تستضیف الوالیات المتحدة قادة الرأي المسلمین الذین ال نتفق معھم مئة في المئة، لدینا فرصة بأن نحاورھم في 

نظمة معتقداتھ وقیمھ بشكل مختلف عن األما ندعي، مجتمع متسامح ومنفتح وواثق بأفكارھم وأن نثبت للعالم أننا، ك
.شكال الحوار المفتوحالتي ترفض كل أ

العرب والمسلمین األمیركیینإشراك من خالل  أمیركا تسخیر التنوع في
ی            ى المتكلم ارج وإل ي الخ صداقیة ف ى الم ل    في وقت كانت فیھ حكومة الوالیات المتحدة تفتقر إل ة لتمثی ات المحلی ن باللغ

ا،  ات نظرن سعتوجھ ر   ات شكل كبی المیة ب ة واإلس ة العربی ات المحلی ا والمجتمع ین حكومتن وة ب ب وزارة .  الفج فمكت
ة،    یة العام ة للدبلوماس ة األمیركی ضم أي أمیر   الخارجی م ی ال، ل بیل المث ى س ام     عل ة الع ھ لغای ین موظفی ن ب سلم م ي م ك

دفا  . 2006 ى وزارات ال ي عل ن    ینبغ تفادة م ا االس ف یمكنھ ة كی درس مجتمع ة أن ت دل والدول وطني والع ن ال ع واألم
شعائر                زي لل رام الرم أفضل مواطن القوة في ھذه المجتمعات، سواء في مجال البرمجة أوالتوظیف، وأن تتجاوز االحت

ة                   رامج الفعلی ى الب ال إل سنوي، واإلنتق ار ال شاء اإلفط ى ع دی . اإلسالمیة، مثل الدعوة إل ا    ولتق د، مثلم ال واح ضم  م مث  ین
میة ا           المانحون ود الرس ي الوف ًضا األ        السیاسیون والمدراء التنفیذیون للشركات ف ساعد أی ن أن ی سافرة، یمك ون  لم میركی

.العرب والمسلمون االمیركیون على إرشاد وحتى مرافقة المسؤولین عند زیارتھم لمنطقة الشرق األوسط

 كافة الوكاالتخلق توقعات الدبلوماسیة العامة في
وعلى الرئیس المقبل أن ینقل للوزراء والمسؤولین . على حرب األفكار ان تشمل جھود البیروقراطیة االتحادیة بأسرھا

وعلى قادة السلطة التنفیذیة إجراء مقابالت منتظمة مع . التابعین للوزارات أولویة تحسین مكانة أمیركا في العالم
بعبارة أخرى، یجب . وار حقیقي، حتى مع أولئك الذین لدیھم آراء سلبیة عن حكومتناالصحافة األجنبیة والدخول في ح

".وعظ من یؤمن بھا باألصل"أن تتجاوز الدبلوماسیة العامة 

ي منطقة، لقاءات، ال مع  كبار المسؤولین األمیركیین إلى أعلى سبیل المثال، ینبغي أن تتضمن الزیارات التي یقوم بھا
میین فقط، بل أیًضا مع الطالب المحلیین وقادة المجتمع المدني واإلصالحیین وحتى مع رجال الدین المسؤولین الحكو

وینبغي بذل جھود مماثلة من جانب القادة المدنیین والعسكریین في وزارة الدفاع على . أو قادة المجتمع المحافظین
ي اعتمد خالل الحرب الباردة والذي یقضي باستراتیجیة مستوى البنتاغون والقیادة اإلقلیمیة اذ علیھم اتباع النموذج الذ

مشاركة تھدف إلى توسیع العالقات وتعمیقھا مع حلفاء الوالیات المتحدة ونظرائھا في الدول التي اعتبرت آنذاك 
.في العالم النامي" ساحات قتال"

تطویر شبكات التبادل العسكري
أخرى لتوسیع عالقات الوالیات المتحدة وتحالفاتھا ولبناء شبكات یقدم التدریب والتبادل العسكري الخارجي فرصة 

وعلى الرغم من أن أي ارتباط مع الوالیات المتحدة ُیعتبر أمرًا سلبًیا في معظم الحلقات االجتماعیة في . محلیة ودیة
تصاالت العسكریة مع العالم اإلسالمي الیوم، إال أن العسكریین في معظم البلدان اإلسالمیة یعتبرون التبادالت واال

إن جیش الوالیات المتحدة ھو األكثر احتراًما في العالم . الوالیات المتحدة إیجابیة ومن شانھا أن تعزز مھنتھم
لذلك، فإن القیمة الكاملة لمثل . والمشاركون في برامج التدریب العسكري األمریكیة عادة ما یتقدمون إلى مراكز أعلى

 ینبغي أن تتحقق -كیة الرسمیة وكقنوات غیر رسمیة لإلتصال والتأثیر یرل السیاسة األم كوسائل لنق-ھذه البرامج 
.لضمان أن الوالیات المتحدة تنّمي عالقات عمل وثیقة مع الجیل القادم من القادة العسكریین في العالم اإلسالمي

ي الدولي من بلدان ذات أغلبیة مسلمة،  في المئة فقط من طالب برامج التدریب والتعلیم العسكر20، نحو یأتي حالیًا
". حرب األفكار"ومعظمھم من دولتین فقط، سیرالیون وتركیا، وكالھما خارج منطقة الشرق األوسط ولیستا في وسط 

من الواضح أنھ یمكن استغالل األماكن المحدودة للطالب على نحٍو استراتیجي أكثر من حیث التخصیص، وھناك 
فمثلما زدنا عدد الروابط مع . لعدد اإلجمالي للطالب الذین یتم استقدامھم إلى الوالیات المتحدةبالتأكید مجال لتوسیع ا



أمیركا الالتینیة وآسیا خالل الحرب الباردة ومع دول حلف وارسو السابق في التسعینات، ینبغي أن نعمل استراتیجًیا 
.تنمیة احتراف الجیل الجدید في ھذه الدولعلى بناء شراكاتنا مع القادة الشباب من الدول االسالمیة وعلى 

الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات مركز على اإلدارة المقبلة أیًضا أن توسع النطاق والھیكل التمویلي في 
على الرغم من اإلمكانیات العالیة لھذا المركز، إال أن . ، وھو یقع اآلن في واشنطن العاصمة) NESA(االستراتیجیة 

بلغ فقط حوالي خمس حجم مراكز دراسات األمن المعنیة بأوروبا والمحیط الھادئ، والتي كانت  یNESAحجم 
، والنظر في NESAلقد حان الوقت إلعادة تقویم حجم وھیكل . موجودة في ھاتین المنطقتین منذ انتھاء الحرب الباردة

.توسیع أنشطتھ وتغییر موقعھ إلى أحد المراكز في المنطقة

 الرسمي على الدبلوماسیة العامة فى میزانیة البنتاغونإضفاء الطابع
تشارك وزارة الدفاع، على المستویین االقلیمي والمیداني، في مجموعة واسعة من األنشطة العسكریة المدنیة التي  

نشطة أو إال أنھ غالبًا ما یتم نسیان ھذه األ. یمكن اعتبارھا ضمن نطاق الدبلوماسیة العامة أو التواصل االستراتیجي
على سبیل المثال، یرسل سالح البحریة سفن المستشفیات إلى مناطق رئیسیة، . استخدامھا في حاالت الطوارئ فقط

ذا لم تكن السفینة منشغلة في أماكن لزال أو لغیره من األزمات، وھذا إولكن بطریقة عشوائیة غالبًا ما تكون استجابة لز
بوجٍھ أخص نشر القوات في جنوب شرق آسیا بعد كارثة التسونامي في  و–ومع ذلك، تبقى ھذه الزیارات . أخرى
وفي الواقع وصف راین .  أمثلة قویة على حسن النیة األمیركیة وتثبت االحتراف العسكري األمیركي- 2004العام 

برز في ھنري، النائب الرئیسي لمساعد وزیر الدفاع آنذاك، جھود اإلغاثة من التسونامي باإلنتصار األمیركي األ
.الحرب ضد االرھاب حتى اآلن

إن ھذه البرامج االستراتیجیة والعالیة المردود إما غیر مدرجة في التخطیط البعید المدى أو یتم دعمھا كبنود منفصلة 
ن والنتیجة ھي أ. في الموازنة، وینظر إلیھا باعتبارھا أفكارًا جانبیة من شأنھا إبعاد األموال عن المیزانیات التشغیلیة

 وھي –  في باكستان 2005بالتالي، عندما ضرب زلزال عام . جھود اإلغاثة ھذه نادرة جًدا وبالتأكید غیر منظمة
فضل األحوال،  كان الرد األمیركي، في أ-نووًیا محور المجموعات المتطرفة والدولة المسلمة الوحیدة المسلَّحة 

 قریبة، وھي بمعظمھا مجموعة صغیرة من طائرات فقد تم استخدام المعدات العسكریة التي كانت. متواضعا
في نھایة المطاف، سّخرت حكومة الوالیات . قل قدر من المتابعةأالھلیكوبتر فى أفغانستان، لنقل المساعدات ولكن مع 

أقل من نصف ما تم منحھ إلى المناطق ( ملیون دوالر لعملیات اإلغاثة من الزلزال، إال أن اإللتزام 300المتحدة 
مجموعة واسعة " القاعدة"وخالًفا لذلك، أدارت مجموعات مرتبطة بتنظیم . كان بطیئًا) تضررة من أمواج تسوناميالم

في أفضل األحوال، إن اإلخفاق في استغالل فسحة األمل ھذه إلعادة . من جھود اإلغاثة الخاصة بھم فى باكستان
وفي أسوأ االحوال، . د اإلرھاب ھو فرصة ضائعةتحدید العالقات في ما ُیحتمل أن یكون أھم موقع في الحرب ض

.نكون قد تنازلنا عن أسس أخالقیة متینة لصالح القوى المتطرفة

 من الكوارث الطبیعیة ، في حین أن سكان ھذه ، یمكن أن یشھد العالم االسالمي مزیدًا)ال سمح اهللا(ي المستقبل ف
وعلى الرئیس المقبل ان یتأكد أن حكومة الوالیات المتحدة . ةالبلدان سیواصلون النضال مع تحدیات التنمیة الیومی

. نفسھا في أي فرصة تطرحمستعدة وقادرة على إظھار حسن النیة األمیركیة من خالل تقدیم مساعدة سریعة وكریمة 
یة القوات على وزیر الدفاع الجدید أن یجري تحقیًقا في كیفیة اعتبار ھذه األنشطة جزءًا من قوة مكافحة التمرد وحما

ینبغي أن یكون . وتقییم ما إذا كان یمكن تنظیمھا في المیزانیات، ربما من خالل المیزانیة الخاصة بالعملیات اإلنسانیة
االستثمار في ھذه األنشطة على األقل مساوًیا لالستثمار الحالي في حمالت العملیات النفسیة التي تنظمھا القوات 

16.العسكریة

مالحظات ختامیة

 یمكن وصف السیاسة الخارجیة إلدارة الرئیس جورج بوش على أنھا متواضعة في أي مجال من مجاالت، باستثناء ال
إن مزیج السیاسة الخارجیة العدائیة والجھد الضعیف من قبل . مجال الدبلوماسیة العامة والتواصل االستراتیجي

وسیرث  الرئیس المقبل . س المقبل امام تحدیات تاریخیةاإلدارة للحفاظ على صورتنا ومصداقیتنا في العالم یضع الرئی



سلسلة من القرارات الصعبة والمعقدة، في قلب الحرب على اإلرھاب، حول التعامل مع الدول والمجتمعات 
.العالقة مع ھذه الدول والمجتمعات" إلعادة إحیاء"اإلسالمیة، وسوف یتمتع بفرصة ضئیلة 

ة ألن تخوض الوالیات المتحدة استراتیجیة استباقیة تھدف إلى استعادة األمن على بعبارات بسیطة، ھنالك حاجة ماس
دوات یمكن أل. خارجیة للوالیات المتحدةالمدى الطویل من خالل عرض المبادئ األمیركیة كجزء من السیاسة ال

ولم یفت األوان . حدةالدبلوماسیة العامة والتواصل االستراتیجي أن تشّكل أسلحة قیمة في ترسانة الوالیات المت
.الستخدامھا
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.نموذجا لجھود أوسع ترمي إلى اعادة قیادة الوالیات المتحدة ومصداقیتھا على نطاق عالمي
واشنطن (كیة ، التقریر النھائي لمجلس علوم الدفاع فرقة العمل المعنیة بالتواصل االستراتیجي دفاع األمیروزارة ال. 9
 3.ص)2004وزارة الدفاع ، ومكتب مساعد وزیر الدفاع القتناء التكنولوجیا ، والنقل واالمداد ، سبتمبر : 

". دین عنیف"ش بات روبرتسون دعا اإلسالم على سبیل المثال ، مؤسس التحالف المسیحي ومعاون إدارة بو. 10
كما أحدث تصریح الضابط ولیام بویكن عاصفًة من ". الشریرة جدا"كذلك، وصف فرانكلین غراھام اإلسالم بالدیانة 

كنت أعرف أن إلھي . كنت أعرف أن إلھي أكبر من إلھھ: " عندما قارن إیمانھ مع المسلم وقال 2003االھتمام عام 
.منذ ذلك الحین تم ترقیة بویكن إلى نائب مساعد وزیر الدفاع لالستخبارات". عبودحقیقي وإلھھ م

  2005 یولیو ، 15، دیلي ستار، "بعض الدروس من ألمانیا: كیة الدبلوماسیة العامة األمیر"عمرو، ھادي . 11 
)/9/1475/view/content/org.spinwatch.www(

یمكن أن یعترض البعض أن الوضع األمني في العالم اإلسالمي ھش جدًا و أن اي مركز امیركي یوفر سھولة . 12
ولكن اذا كنا جادین في إشراك اإلرھابیین على أرضھم . الوصول إلى السكان المحلیین سیكون ھدفا سھال لإلرھابیین

وباإلضافة . ھذه الخسائر المحتملة ضد تلك التي قد نتكبدھا اذا فشلنا في إشراكھمعوضا عن أرضنا، علینا أن نوازن 
إلى ذلك، فإن الشعور بالملكیة المحلیة لمركز امیركي، الناجمة عن الملكیة المشتركة، والتخطیط، ووضع المفاھیم، 

المحلیة و على المواطنین، مما من شأنھ أن یؤدي إلى تفسیر كثیر من السكان اي ھجمة على أنھا ھجمة على المصالح 
. قد یؤدي إلى عكس نتائج الھجمات على اإلرھابیین



 A19. ، ص2004 یولیو ، 6نیویورك تایمز ، " القلوب والعقول وجلسات االستماع ،"ستیفن كوك ، . 13
(www.cfr.org/publication/7168/hearts_minds_and_hearings.html)

یونیو  ( 3 ، رقم 82فورین أفیرز " ،) على قدمھا(كا تطبق الباب أمیر"نجر ، سی. بادن وبیتر و. جون ن. 14
2003 (

(www.foreignaffairs.org/20030501facomment11216/john-n-paden-peter-w-
singer/america-slams-the-door-on-its-foot-washington-s-destructive-new-visa-

policies.html)
 حیدر، محرر إحدى أھم الصحف المعتدلھ في باكستان، قبض علیھ فى واشنطن إجاز، على سبیل المثال. 15

 من قبل عمالء دائرة الھجرة والتجنیس بتھمة متعلقة بتأشیرات الدخول، بالرغم من أنھ 2003العاصمة ، فى العام 
أولئك . النوایا الحسنةكیة لبناء األمیركان فى الوالیات المتحدة بناًء على دعوة مباشرة من وزارة الخارجیة 

أما غیر المتعاطفین، . المتعاطفون مع الوالیات المتحدة عللوا األمر على أنھ سوء تنسیق من قبل اإلدارات المعنیة
.فكان لھم نظرة قاتمة وحرصوا على نشر نظریات المؤامرات  في وسائل اإلعالم اإلقلیمیة

ات النف   . 16 م العملی صر دع إن عن ال، ف بیل المث ى س شتركة عل ة  ) psyop(سیة الم ات الخاص ادة العملی ابع لقی الت
ة                77،5خصص میزانیھ قدرھا     ة والمطبوع زة واإلذاعی ات المتلف ى اإلعالن  ملیون دوالر للسنوات المقبلة لإلنفاق عل

.لتلمیع صورة الوالیات المتحدة

ھادي عمرو 
الحاجة " عن بروكنجز 2004ادر في العام ھادي عمرو ھو باحث في مؤسسة بروكنجز ومؤلف البحث التحلیلي الص      

وب   ". كیفیة تحسین الدبلوماسیة العامة األمیركیة مع العالم اإلسالمي    : إلى التواصل    ى وجن خدم فى مركز الشرق األدن
دفاع           وزارة ال ابع ل تراتیجیة الت ات االس المي               . آسیا للدراس الم اإلس ع الع رب م ات الغ ول عالق ى ح شارًا أعل ان مست وك

.قادة المئة  في منتدى االقتصاد العالميلمجلس ال

سنجر. و. ب
بیتر وارن سنجر ھو باحث أعلى ومدیر مبادرة الدفاع في القرن الحادي والعشرین في مؤسسة بروكنجز، والمدیر 

ن عن التغیرات التي طرأت أّلف كتابی. السابق لمشروع بروكنجز حول عالقات الوالیات المتحدة مع العالم اإلسالمي
ھو أیًضا مؤلف سنجر . قان في وزارة الدفاع األمیركیةلى أسالیب الحرب الحدیثة وخدم في لجنة العمل حول البلع

.”The 9-11 War Plus 5“البحث التحلیلي الصادر عن بروكنجز 
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Opportunity( 08الفرصة  دیات         ) 08 ستقلة للتح ول م وفیر حل زم ت ز یلت سة بروكنج شروع لمؤس رة  ھي م الخطی

ضال              . التي تواجھ الرئیس المقبل    ة، ف ات خلفی ائع ومعلوم ك وق ي ذل ا ف تتوفر معلومات مفصلة عن القضایا المحددة  بم
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