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ملخص تنفيذي

هل تشكّل رئاسة أوباما فرصة أمام املجتمع املدني إلصالح
العالقات املتدهورة بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي؟
فقد شهد القرن احلادي والعشرين ،على نحو لم يسبق له
مثيل ،انخراط الناس والدول واألديان واإليديولوجيات املختلفة
واملتنوعة في مجاالت عدة ،منها التبادل اإلقتصادي ووسائل
اإلعالم واإلنترنت .وقد مت ذلك من خالل إتصاالت متبادلة
مفاجئة ،حيث وجد كلّ من احلكومات واملواطنني وشرائح
املجتمع املدني من مناطق قلّ فيها سابقًا أي تفاعل ،أنهم على
تواصل مع بعضهم البعض ،سواء شاءوا ذلك أم ال .وفي حني
وجدت بعض املجموعات أرضية مشتركة للتعامل فيما بينها،
نشأت صدامات وانشقاقات بني مجموعات أخرى ،أبرزها
اإلنقسام بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي القدمي العهد
على أصعدة عديدة ،والذي ازداد تفاقمًا إثر أحداث احلادي
عشر من سبتمبر/أيلول  2001وبقي على حدّته حتى نهاية
والية إدارة بوش.

1

وفي أعقاب اعتداءات احلادي عشر من سبتمبر/أيلول ،بادر
املجتمع الدولي بشكل جوهري في الواليات املتحدة على
وجه اخلصوص ولكن أيض ًا في العالم اإلسالمي ،إلى زيادة
املبادرات الهادفة إلى ردم الهوة بينهما .وفي هذا اإلطار ،أنفق
املجتمع املدني األميركي عشرات املاليني من الدوالرات ،إذا لم
نقل بضع مئات املاليني ،منذ أحداث احلادي عشر من سبتمبر
حتى انتهاء والية بوش .كما أجرى آالف األميركيني ،من بينهم
العديد من كبار احملللني السياسيني ،إتصاالت عبر مكاملات
الفيديو املشتركة والبرامج التبادلية كما بذلوا مساعي عديدة
أخرى .ولكن ما كان وقع كافة هذه اجلهود وكافة هذه املاليني
التي مت إنفاقها؟ فقد أظهرت نتائج اإلستطالعات أن العالقات
بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي قد ازدادت سوء ًا وليس

العكس .ومن الواضح أن ذلك ليس بسبب املبادرات املذكورة.
ولكن هل مت التوصل على األقل إلى حتسني التفاهم بني أفراد
املجتمع املدني بح ّد ذاتهم؟
يقدّم هذا البحث تقييم ًا لفعالية املبادرات املذكورة أعاله
من خالل دراسة منتظمة قائمة على اإلستقصاءات لعيّنة
مستعرضة من هذه املبادرات التي يبلغ عددها اثنني وعشرين.
وقد ساهم هذا البحث بشكل مبتكر في اجلهود اآليلة إلى
دراسة هذه املشاريع وتقييمها بهذه الطريقة .واستناد ًا إلى
هذا التحليل ،يقدم البحث مجموعة من أفضل املمارسات
والتوصيات التي ميكن للمنفذين واملمولني الرجوع إليها لتنفيذ
املشاريع بشكل أكثر فعالية في املستقبل .ومبا أن املفهوم
األساسي الذي تنطوي عليه هذه املبادرات يتمثل بس ّد الفجوة
من حيث الطريقة التي ينظر فيها املجتمع املدني في الواليات
املتحدة والعالم اإلسالمي إلى بعضهما البعض ،فإن هذا
البحث ينظر ،من خالل إستطالعات مفصلة ،في الطريقة التي
يرى فيها األميركيون واملواطنون في العالم اإلسالمي الطبيعة
الدقيقة للعالقة بينهما.
إن بناء الدعم ضمن املجتمع املدني في الواليات املتحدة
والعالم اإلسالمي يعتبر هدف ًا قيم ًا لكلى املجتمعني بحيث
يساهم في تعزيز األمن الدولي عبر التفاهم املتبادل وفتح
قنوات لتبادل اآلراء التي ميكن تسخيرها حلل التحديات
املشتركة .في البداية ،ميكن أن يساهم بناء العالقات بني
اجلهات غير احلكومية في احل ّد من وتيرة األزمات ،أو في
توفير مداخالت ومعلومات خالل األوضاع التي غالب ًا ما
يتخللها الشبهات وسوء التفاهم .في هذا الصدد ،من املهم
دراسة وفهم نتائج اإلستطالع الذي قام به مؤلف هذا البحث،

 .1إن عبارة «العالم اإلسالمي» املستخدمة في هذا البحث هي لإلشارة إلى حوالي خمسني دولة ذات أكثرية مسلمة تضم أكثر من
مليار مسلم ،باإلضافة إلى دول أخرى تعيش فيها أقليات مسلمة بارزة تضم ربع مليار مسلم ،ويشكّلون مع ًا  1,4مليار مسلم .وليس
هنالك أي افتراض حول مدى تدين أو إميان هؤالء األفراد أو إن كانوا يعرفون عن أنفسهم على أنهم مسلمون بشكل أساسي .على
العكس ،إن عبارة «العالم اإلسالمي» تعبر عن التنوع واأللوان املختلفة التي تتواجد في أي «عالم» تصوري ،وفي هذه احلالة ،متثل
العبارة عامل ًا يتشارك شعار اإلسالم بكل تنوعه .وفي حني يستخدم هذه العبارة العديد من علماء الدين الرياديني ،يفضل آخرون
استخدام عبارات مثل «اجلماعة املسلمة العاملية» أو «املسلمون حول العالم» .ألغراض هذا البحث ،سيتم استخدام عبارة «العالم
اإلسالمي» كاختصار غير كامل ،حالها حال عبارة «العالم العربي» التي ترمز إلى مواطني جامعة الدول العربية ،بالرغم من أن العديد
منهم ال يعتبرون أنفسهم عرب ًا أو يعتبرون هويتهم العربية خاضعة لهويات أخرى مثل املهنة أو اجلنس أو الدين أو القبيلة أو اجلنسية.
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والتي تشير إلى أنه عندما تنظر اجلهتان في العالقة بينهما
وتسلّمان باحلالة التي آلت إليها ،يلقي األميركيون واملسلمون
2
في اخلارج اللوم على بعضهما البعض لسوء العالقات بينهما .
احملسنة بني مجموعات املجتمع املدني في
ّ
ثانياً ،إن العالقات
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي ميكن أن تؤثر على البيئة
العامة التي جتري فيها مناقشات حول مدى التأييد للواليات
املتحدة ولسياساتها ،أو حتى حول شرعية العنف املستخدم
ضد الواليات املتحدة وحلفائها.
بحلول نهاية والية إدارة بوش أشارت معظم إستبيانات
الرأي إلى حدة اإلنقسام بني الطرفني؛ حيث أن  83باملئة
من املستطلعني في العالم اإلسالمي عبّروا عن آرائهم املعادية
3
للواليات املتحدة  ،في حني قال  9باملئة فقط من األميركيني
بأن الواليات املتحدة تتمتع بعالقة جيدة مع العالم اإلسالمي.
ويبقى أن نالحظ إن كانت جلهود الرئيس أوباما اللفظية جتاه
العالم اإلسالمي في األيام األولى من واليته أي تأثير جوهري.
كما أن النقمة البارزة في العالم اإلسالمي مردها سياسات
الواليات املتحدة اخلارجية جتاه احلرب في العراق ،ومعتقل
خليج غوانتانامو ،وإهمال القضية اإلسرائيلية  -الفلسطينية.
ومع بدء والية إدارة جديدة في واشنطن تزمع عكس سياق
كافة هذه املسائل ،وبوجود رئيس أميركي يثني على تراثه
اإلسالمي ،أصبح هناك بدون أي شك فرصة إلعادة تعزيز
العالقة ولتمكني مبادرات املجتمع املدني التي يصفها هذا
التقرير من إيجاد األرضية املشتركة املنشودة.
فقد مت اختيار املبادرات التي يتناولها هذا البحث ألنها متثل
شريحة مستعرضة من املبادرات التي تهدف إلى ردم الهوة
بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي والتي مت استحداثها
أو توسيع رقعتها بشكل بارز بعد تعديات احلادي عشر من
سبتمبر/أيلول .وبالنظر إلى تنوع املشاريع التي مت اختيارها،
نأمل أن تنطبق اإلستنتاجات على نطاق واسع من املبادرات.
تبرز أربع نتائج أساسية وإستراتيجية من هذا التحليل:
ضرورة حتديد معنى النجاح وكيفية قياسه .تسعى هذه
املبادرات في غالبيتها إلى إحداث تبديل في املواقف واآلراء
التي يحملها الناس من جهتي اإلنقسام ،ولكن بضع مبادرات
فقط قد حددت كيفية قياس عمليات التحول هذه في املواقف
والسلوكيات .يجب على املبادرات تطوير مؤشرات النجاح
وإجراء تقييمات للمشاركني في هذه املبادرات قبل املشاركة
وبعدها عن رأيهم جتاه «اآلخر» .ويعتبر «النجاح» على أنه

مدى حتقيق الهدف املنشود من املبادرة ،وبالتالي ميكن قياسه
عند حتديد هذه األهداف بشكل دقيق .باإلضافة إلى ذلك ،على
املمولني تطوير املؤشرات التي ميكن استخدامها في حتليل
املبادرات املستعرضة.
الشراكة هي األساس .العمل املشترك هو أساس املبادرات
الناجحة .وفي احلالة املثلى ،يجب متويل املشاريع وإدارتها
وتنفيذها بشكل مشترك عبر طرفي اإلنقسام الذي حتاول
املبادرة توحيده -بشكل عام ،وفي مثل هذه احلالة ،مع شريك
واحد في الواليات املتحدة وآخر في العالم اإلسالمي .يجب
أن تبدأ الشراكة في تصميم املشروع ،وأن تستمر طيلة فترة
املشروع بحيث يتاح للطرفني التعلم من بعضهما وحتسني
املبادرة ككل.
ضرورة مد يد العون لكل املعنيني .تكمن اخلطوة الثالثة
اإلستراتيجية للمبادرات في اتخاذ قرار حول من يجب دعوته
إلى طاولة احلوار .إذ يجب أن تتجاوز املبادرات «املشتبه بهم
املعتادين» وتفادي التوجه إلى الشريحة عينها ،إذ يجب أن
يتم التواصل مع شرائح املجتمع التي ال تشارك في العادة،
مبا فيها احملافظني واملعارضني اإليديولوجيني من كل جانب
من اإلنقسام.
ميكن مضاعفة النتائج .على مدراء املبادرات وضع خطة
ملضاعفة تأثير عملهم سواء عبر وسائل اإلعالم أو أي آليات
أخرى للعالقات العامة .وميكن نقل كافة اجللسات املقفلة
باستثناء األكثرها سرية ،إلى جمهور أكبر بطريقة يتم فيها
حتقيق تأثير إجتماعي أكبر.
بالتالي ،يقدم هذا البحث إطار ًا حتليلي ًا واسع ًا لهذه املبادرات
والتوصيات اإلستراتيجية وكيفية تنفيذها بطريقة أفضل في
املستقبل ،إلى جانب العِ بر التكتيكية احملددة لصناع السياسات
واملمولني واملنفذين ملشاريع «بناء جسور التواصل» ،بني
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي .ولكن من املستحسن توفير
تعاريف واضحة عن النجاح ،مع مؤشرات النجاح التي ميكن
برهنتها بشكل موضوعي والتي ميكن قياسها عبر إحصاءات
للمواقف قبل احلدث وبعده لتوفير بحث حتليلي أكثر عمق ًا
ومتاسكاً .وحتى عند تطوير هذه املؤشرات واستخدامها ،ال
ميكنها قياس كافة تفاصيل هذه املشاريع املتباينة ،وفي هذه
احلاالت يعتبر احلدس والتقييم القائمان على اخلبرة ،عاملني
حيويني لقياس النجاح.

 .2داليا مجاهد وأحمد يونس ،امللحق « 1الرأي العام حول حالة احلوار بني اإلسالم والغرب ،في «اإلسالم والغرب :التقرير السنوي حول حالة
احلوار» ،منتدى اإلقتصاد العاملي.2008 ،
 .3شبلي تلحمي«اإلحصاء السنوي للرأي العام العربي لعام  ،»2008فبراير/شباط  .2008متوفر على املوقع http://sadat.umd.edu/
surveys/index.htm
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حان الوقت املناسب للتفكير في وحتليل دور املجتمع املدني
رص الصفوف بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي.
في ّ
فمع مستهل العام  ،2009ساهمت أعمال اإلدارة األميركية
اجلديدة للرئيس أوباما في إعادة إحياء عالقة أميركا مع
العالم ،مبا في ذلك العالم اإلسالمي ،وشكلت فرصة لتحسني
هذه العالقة املزعزعة بشكل ملحوظ وتوحيد هذا اإلنقسام.
يقدم هذا البحث مبادئ توجيهية حول كيفية إشراك األشخاص
على نحو األفضل لتوحيد هذا اإلنقسام.
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حملة عن املؤلف

هادي عمرو هو باحث في مركز سابان لسياسات الشرق
األوسط ضمن برنامج دراسات السياسات اخلارجية في
مؤسسة بروكنجز ومدير مركز بروكنجز الدوحة في قطر
التابع ملركز سابان .هادي عمرو هو أيض ًا أحد الداعني
ملنتدى أميركا والعالم اإلسالمي الذي ينظمه مركز سابان في
بروكنجز ،وهو حدث عاملي يجمع القادة األميركيني واملسلمني.
إن السيد عمرو هو مفكر ريادي في عالقات الواليات املتحدة
مع العالم اإلسالمي وهو مؤلف البحث التحليلي الصادر
في يناير من العام  2004عن مركز سابان في بروكنجز
وعنوانه «احلاجة إلى التواصل :كيفية حتسني الدبلوماسية
العامة األميركية مع العالم اإلسالمي» ،ومؤلف مشترك للبحث
«إشراك العالم اإلسالمي ،إستراتيجية تواصل للفوز بحرب
األفكار» الصادر عن مشروع «الفرصة  ،»08بالتعاون بني
مؤسسة بروكنجز وإيه بي سي نيوز.
قبل توليه مركزه احلالي ،عمل عمرو بصفة مستشار أعلى
ملنتدى اإلقتصاد العاملي حول العالقات اإلسالمية مع الغرب.
كما مت تعيينه في وزارة الدفاع األميركية للمساعدة في تأسيس
مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات اإلستراتيجية
في جامعة الدفاع الوطني ،باإلضافة إلى عمله كإقتصادي
ومستشار في البنك الدولي ووكاالت األمم املتحدة.
حصل السيد عمرو على إجازته اجلامعية من جامعة تافتس
( )Tuftsوإجازة املاجستير في علوم اإلقتصاد والشؤون
العامة والدولية من كلية وودرو ويلسون (Woodrow
 )Wilsonفي جامعة برنستون ،ومت منذ ذلك احلني تعيينه من

قبل مجلس أمناء جامعة برنستون في املجلس االستشاري لكلية
وودرو ويلسون.
يقدم املؤلف شكره إلى مدراء مشاريع احلوار الذين استثمروا
وقتهم في التحدث عن أعمالهم وإلميانهم مبشروع هذا البحث
وللعمل املضني الذي بذلوه سنة تلو األخرى لترسيخ عالقات
أكثر إنتاجية بني الواليات املتحدة والغرب والعالم اإلسالمي.
كما يقدم شكره إلى ستيفن غراند ،مدير مشروع بروكنجز
حول عالقات الواليات املتحدة مع العالم اإلسالمي ،ومارتن
إنديك ،مدير مركز سابان في بروكنجز ،وكريستني لورد،
الباحثة السابقة في مشروع دراسات السياسات اخلارجية
وفي مركز سابان ،وكارلوس باسكوال ،نائب رئيس مؤسسة
بروكنجز لدراسات السياسات اخلارجية ،وكينيث إم .بوالك،
مدير األبحاث في مركز سابان ،وسينتيا شنايدر ،الباحثة
العليا غير املقيمة في مركز سابان ،وبيتر دبليو سنجر ،مدير
مبادرة الدفاع في القرن احلادي والعشرين ،وتامارا كوفمان
ويتس ،الباحثة العليا في مركز سابان ،على توجيههم طيلة
فترة إعداد البحث وكتابته ،وكذلك ستيفن بارنز ،العميد
املساعد للشؤون العامة في كلية وودرو ويلسون في جامعة
برنستون وكارن ريغنل ،املرشحة لنيل شهادة الدكتوراه من
جامعة كنتاكي ،لكسينغتون ،والتي قدمت املساعدة التصورية.
في النهاية ،شكر خاص إلى برينان بيري وجاكوب إلغانيان
ورمي حجي وحفصة كنجوال وحماد حماد وأريج نور
وألكساندرا رايفل وقيس شريف وطارق زيدان وهبة زينو على
أبحاثهم وتفانيهم وعملهم املضني ،والذين بدونهم ملا مت إجناز
هذا البحث .ويتحمل املؤلف كامل مسؤولية األخطاء التي قد
ترد في هذا البحث.

فرصة عصر أوباما

5

مقدمة

هل تشكّل رئاسة أوباما فرصة أمام املجتمع املدني إلصالح
العالقات بني الواليات املتحدة والدول واملجتمعات ذات األكثرية
املسلمة حول العالم وردم الهوة التي ازدادت تفاقم ًا في أعقاب
تعديات احلادي عشر من سبتمبر/أيلول وبقيت على حدّتها
حتى نهاية والية إدارة بوش؟ ففي القرن احلادي والعشرين
املتأثر بقوى التجارة العاملية ووسائل اإلعالم واإلنترنت،
يشهد العالم انخراط املجتمعات األكثر بعد ًا وتواصلها مع
بعضها البعض بطرق جديدة .حتى أن احللقات اإلجتماعية
واحلكومات من مناطق قلّ فيها سابق ًا أي تفاعل ،تتبادل اليوم
األفكار والسلع بوتيرة عالية .فلقد أصبح الناس من مختلف
األديان واإليديولوجيات السياسية على تواصل أكثر من أي
وقت مضى .إنهم يكتشفون أن هذا التواصل ليس فقط ال
مفر منه ،بل أصبح ضرورة يتطلبها النظام العاملي .وفي حني
أن بعض املجموعات قد وجدت أرضية مشتركة للتعامل فيما
بينها ،فقد نشأت صدامات وانشقاقات بني مجموعات أخرى.
وفي خضم هذا السياق اجلديد واملعقد ،أصبح اإلنقسام بني
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي ،والذي ازداد تفاقم ًا على
أثر تعديات احلادي عشر من سبتمبر/أيلول من العام ،2001
خط التماس األكثر توتر ًا على الصعيد العاملي .ومن اجلدير
بالذكر أنه على الرغم من مرور قرون على التفاعل ،وتواجد
ماليني املسلمني في الواليات املتحدة وتأسيس الشركات
األميركية الرئيسية في العالم اإلسالمي ،لقد كان التفاعل بني
شرائح املجتمع املدني في الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي
قبل أحداث احلادي عشر من سبتمبر/أيلول محدوداً -أو على
األقل أكثر انحسار ًا من العالقات بني اجلماعات األميركية
واألوروبية ،أو بني اجلماعات األميركية واألميركية الالتينية.
غير أن آراء األميركيني عن العالم اإلسالمي ،وآراء املسلمني
عن الواليات املتحدة ،تخضع لتأثير أقوال وأفعال من يسعون
إلى توسيع الهوة وليس ردمها .وينطبق هذا األمر بشكل
خاص في عالم يرزح حتت نير وسائل اإلعالم واإلنترنت.
وبالفعل ،إن اإلنقسام بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي
قد أصبح املوضوع العاملي األكثر إحلاحاً ،بسبب تبعاته
اخلطيرة على مسائل األمن الدولي واإلقتصاديات العاملية
والتحالفات السياسية .وقد مت إقرار هذا األمر من قبل صناع
السياسات واملواطنني في الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي

على حد سواء -وباألخص الرئيس أوباما منذ بداية استالمه
لواليته.
فقد سلط الرئيس أوباما الضوء ،في خطاب تنصيبه الرئاسي
على أهمية العالقات األميركية مع جزء واحد فقط من العالم،
فقال« :إلى العالم اإلسالمي ،نسعى قدم ًا إلى اعتماد نهج
جديد ،باإلستناد إلى املصالح املشتركة واإلحترام املتبادل.
إلى القادة حول العالم الذين يسعون إلى إثارة اخلالفات أو
إلى إلقاء مبصائب مجتمعهم على الغرب :إعلموا أن شعبكم
سيحكم عليكم وفق ًا ملا أجنزمتوه وليس ملا سعيتم إلى هدمه».
وملعرفة الرئيس أوباما بأن العالم بشكل عام ،والعالم اإلسالمي
بشكل خاص ،سوف يحكم عليه باإلستناد إلى أفعاله وليس
فقط كلماته ،فهو انتقل بسرعة إلى تعيني السيناتور جورج
ميتشل ليكون مبعوثه اخلاص إلى الشرق األوسط وأعلن نيته
بإقفال معتقل غوانتانامو وإنهاء املهمة القتالية األميركية في
العراق.
ومع تسلم أوباما ملقاليد احلكم وجدول أعماله اجلديد ،الذي
يسعى بوضوح إلى حتسني عالقات الواليات املتحدة مع العالم
اإلسالمي ،من اجلدير أن نسلط الضوء على أفعال اإلدارة
األميركية السابقة بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر/
أيلول جتاه العالم اإلسالمي ،ودور املجتمع املدني في هذه
العملية .فبعد تدهور العالقات بني الواليات املتحدة والعالم
اإلسالمي في أعقاب احلادي عشر من سبتمبر/أيلول ،سعت
إدارة والية بوش إلى معاجلة اإلنقسام بني الواليات املتحدة
والعالم اإلسالمي بإنفاق مبالغ طائلة على برامج الدبلوماسية
العامة العاملية التي بلغت حوالي  1.4مليار دوالر أميركي
4
في السنة  ،يقدر إنفاق  400مليون دوالر أميركي منها في
5
العالم اإلسالمي  .من وجهة النظر األميركية ،قد ال تكون
ال باحلاجة امللحة إلى حتويل
الواليات املتحدة قد شعرت فع ً
السلوكيات واآلراء العامة حول سياساتها على هذا النطاق
الواسع من قبل .ولقد حاول البعض إظهار وجوه الشبه مع
اجلهد التاريخي للواليات املتحدة للفوز بقلوب وعقول الشعب
في التكتل السوفياتي خالل احلرب الباردة .غير أنه حالي ًا ال
ميكن في الواقع مقارنة هذا اجلهد الدبلوماسي الذي تقوم
به الواليات املتحدة بذلك الذي قامت به خالل احلرب الباردة
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لسبب رئيسي واحد :لم يكن شعب التكتل السوفياتي يعاني
مشاكل جمة مع الواليات املتحدة والغرب ،بل إن حكومات
التكتل السوفياتي هي من كانت على خالف مع الواليات
املتحدة .على عكس العالقة اليوم ،حيث أن غالبية حكومات
العالم اإلسالمي متحالفة مع الواليات املتحدة ،في حني أن
الشعوب معادية لها .ومما يزيد من هذا التحدي ،هو أنه من
وجهة نظر العالم اإلسالمي ،لم يسبق أبد ًا أن توفرت املوارد
أو املؤهالت أو التكنولوجيات التي متنح مختلف الشرائح في
العالم اإلسالمي السلطة لتنظيم مجتمعاتها كما هي متوفرة
اليوم .بالتالي ،ال ميكن اعتبار أن التاريخ يعيد نفسه.
لم تواجه احلكومة األميركية هذا التحدي مبفردها .ففي أعقاب
هجمات احلادي عشر من سبتمبر/أيلول ،سعت العديد من
املنظمات في املجتمع املدني األميركي إلى معاجلة املشكلة
التي بدت واضحة للبعض :هنالك سوء تفاهم عميق بني
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي ،ولو أنه كان بإمكان كل
طرف التعرف على اآلخر ،لتحسنت العالقة بينهما .فالنظرية
الكامنة وراء هذا املفهوم تعتبر أنه عبر جمع املواطنني
وقادة املجتمع املدني من العالم اإلسالمي والواليات املتحدة
(والغرب) ،ستسود الطبيعة البشرية الطيبة وسيزيد الوعي

والتفاهم ويتوحد اإلنقسام .غير أنه بعد مرور حوالي ثماني
سنوات ،ما زال الشرخ على ما يبدو أعمق من أي وقت مضى.
لقد ساهمت مختلف مشاريع املجتمع املدني التي مت بحثها
في هذا التقرير بجمع عشرات آالف األفراد عبر مختلف
الوسائل ،مبا في ذلك املقابالت الشخصية والتبادل عبر
الفيديو واحلوارات في الصفوف الدراسية .من الصعب تقدير
احلجم الصحيح لبرامج املجتمع املدني املخصصة ملعاجلة
العالقات بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي ،والتي من
املرجح أن تكون قد بلغت عشرات ماليني الدوالرات في السنة،
ورمبا جتاوزت مبجموعها  100مليون دوالر أميركي منذ
أحداث احلادي عشر من سبتمبر/أيلول .وبالنظر إلى املبلغ
املالي الكبير الذي مت إنفاقه ،ما كانت نتيجة اجلهد الذي بذله
املجتمع املدني؟ اجلواب هو أننا ال نعرف.
تبني هذه الدراسة أنه بعد ثماني سنوات ،ال منلك أي فكرة
واضحة أو باألحرى كاملة عن نتيجة هذه املشاريع ومدى
تأثيرها .فمع الغياب الشامل تقريب ًا للرقابة والتقييم على
مستوى التأثير ،ال يوجد أي بيانات تؤكد فعالية هذه اجلهود
– فاإلثبات الكافي غير متوفر واملبادرات تقوم على التخمينات
عوض ًا عن اإلستراتيجيات امللموسة .على املستوى األولي،

 .4إن جهود الدبلوماسية العامة للحكومة األميركية تقوم بها كيانات عديدة  -كالبيت األبيض ووزارة اخلارجية ووكالة التنمية الدولية للواليات املتحدة
( )USAIDومجلس أمناء البث ( -)BBGوإمنا وزارة اخلارجية ومجلس أمناء البث يعتبران مصدر التمويل األساسي للبرامج ،حيث خصصا
ميزانية مشتركة بلغت حوالي  1.44مليار دوالر أميركي في السنة املالية  ،2006وف ًق ًا ملعلومات من مكتب احملاسبة احلكومي( )GAOاملتوفرة على
املوقع  http://www.gao.gov/new.items/d07795t.pdfالصفحة  .5في حني أنفقت وزارة اخلارجية  796مليون دوالر في السنة
املالية  451 ،2006مليون دوالر منها على البرامج التعليمية والتبادل الثقافي ،و 260مليون دوالر على أنشطة الدبلوماسية العامة التي أجرتها
املكاتب اإلقليمية ،و 55مليون على برامج مكتب املعلومات الدولي ،و 29مليون دوالر على أنشطة أخرى مرتبطة بالدبلوماسية .في هذه السنة نفسها
أنفق مجلس أمناء البث  645مليون دوالر 256 ،مليون دوالر منها على اإلدارة والهندسة وتكاليف عامة أخرى ،و  167مليون دوالر على برامج
صوت أميركا ،و 79مليون دوالر على شبكات بث الشرق األوسط ،و 75مليون دوالر على راديو أوروبا احلرة /راديو احلرية ،و 37مليون دوالر
على البث إلى كوبا ،و 30مليون دوالر على راديو آسيا احلرة .وقد خصصت وكالة التنمية الدولية للواليات املتحدة ووزارة الدفاع مبالغ صغيرة
نسبي ًا لألنشطة الدبلوماسية العامة .بيان جيس تي .فورد ،مدير الشؤون الدولية والتجارة «الدبلوماسية األميركية العامة :حتسنت جهود التخطيط
اإلستراتيجية ،وإمنا تواجه الوكاالت حتديات تنفيذ هامة» ،متوفر على املوقع .http://www.gao.gov/new.items/d07795t.pdf
 5بحسب تقديرنا ،مت تخصيص حوالي  437مليون دوالر من متويل الدبلوماسية العامة من قبل مجلس أمناء البث ( )BBGووزارة اخلارجية
للشعوب العربية واملسلمة .وتقسم جهود الدبلوماسية العامة ملجلس أمناء البث على خمسة برامج رئيسية ،تصل ثالثة منها -شبكات بث الشرق
األوسط وصوت أميركا وراديو أوروبا احلرة -إلى الشعوب العربية واملسلمة .في العام  ،2008بلغت ميزانية هذه املبادرات الثالثة 363،4
مليون دوالر .والعنصر الرئيسي جلهود الدبلوماسية العامة للوزارة اخلارجية في مكتب شؤون الشرق األدنى هو مبادرة الشراكة مع الشرق
األوسط ( .)MEPIبلغت ميزانية  MEPIللسنة املالية  74.4 ،2005مليون دوالر .أما أكبر برنامج في مكتب الشؤون التعليمية والثقافية
هو برنامج ( Fulbrightفولبرايت) الذي بلغت ميزانيته السنوية حوالي  185مليون دوالر ،وقد مت إنفاق  48مليون دوالر منها على الدول
األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي ( )OICفي العام  .2006كما يدير املكتب أو ميول العديد من املبادرات املالية التي تشرك أكثر من ثالثني
ألف فرد ًا على أساس سنوي .باإلضافة إلى ذلك ،يشرف املكتب أو ميول حوالي ثالثني برنامج ًا رئيسياً ،منها تسعة برامج مخصصة لترويج
الدبلوماسية العامة في ما يتعلق بالبلدان العربية واإلسالمية ،وتتضمن هذه برنامج iEARN’s Global Connections & Exchange
(جسر  ،)FKAوبرنامج تبادل الشباب والدراسات  )Youth Exchange and Study Program (YESو Sports Unitedو Gilman
 Scholarshipsو  )National Security Language Initiative (NSLIو Community College Summit Initiative Program
و  Global Undergraduate Exchange Programو  )American Council of Young Political Leaders (ACYPLو
 .Global Connections and Exchangeوقد مت احتساب األرقام باالستناد إلى بيانات مكتب احملاسبة احلكومي(  ) GAOاملذكورة سابقاً.
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بالكاد تظهر العديد من املشاريع إثبات ًا علمي ًا متين ًا عن مدى
فعاليتها في التأثير على املشتركني وتغيير سلوكياتهم .ولكن
حتى مع افتراض أن املشاركة في برامج املجتمع املدني
ال تساهم في تغيير وجهات النظر -في الواقع لقد برهنت
املشاريع الكبيرة التي تعمل على جمع إحصائيات عن السلوك
عن مدى تأثيرها -ما هي الطريقة األكثر فعالية التي تؤثر
على النظرة العامة؟ هل من األكثر فعالية إشراك النخبة على
أمل أن تصل وجهات نظرهم إلى شريحة أكبر من الشعب؟
أو هل من األكثر فعالية الغوص في مشاريع واسعة النطاق
تسعى إلى استهداف احلركات السياسية مباشرة؟ مجدداً ،إن
انعدام توفر بيانات عن اجلهود القائمة لتوحيد هذا اإلنقسام
يجعل من املستحيل برهنة النتائج.
على املستوى األساسي ،هنالك فشل جوهري من قبل املشاريع
التي مت بحثها لغرض هذا التقرير في صياغة تعريف واضح
عن «النجاح» الذي يتجاوز قياس عدد املشتركني في املشروع
أو معدل ظهور املسؤولني عن املشروع في وسائل اإلعالم .أما
املبادرات التي متلك فكرة عن معنى النجاح ،فهي لم تعرّفه
بطريقة ميكن قياسها بسهولة من خالل مؤشرات مبرهنة
موضوعياً .ميكن ملدراء املشاريع اإلشارة بطريقة روائية إلى
وجهات نظر تغيرت وشراكات بُنيت وحتى سياسات تأثرت.
ولكن في غالبية احلاالت ،لم يتم بذل أي جهد منهجي لتطبيق
مؤشرات األداء.
ميكن قياس النجاح .وعلى الرغم أن هذه العملية من دون
شك ستستنزف جهود ًا وتكاليف باهظة ،إ ّال أنها جديرة بذلك.
فكما أن اإلستطالع العام يعتبر أداة أساسية في احلمالت
السياسية لقياس التحوالت في السلوكيات العامة ،ميكن أيض ًا
استخدامه من قبل برامج املجتمع املدني لقياس تأثير البرامج
على املشتركني .قد ال تتحول السلوكيات في ليلة وضحاها،
وإمنا قياس التحوالت في سلوكيات املشتركني (وفي سلوكيات
أولئك الذين يقعون ضمن دائرة التأثير املباشر كالرفاق في
ال على ما إذا كانت
العمل) عبر فترة زمنية ميكن أن يكون دلي ً
املبادرات احملددة فعالة أم ال.
ال ميكن إلقاء اللوم فقط على من انكبوا لتوحيد اإلنقسام
بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي .فممولو هذه املشاريع
مالمون أيض ًا إلخفاقهم في طلب توفير تقييم عن مدى تأثير
هذه املبادرات .املطلوب هو حتول شامل في طريقة بذل هذه
اجلهود .أوالً ،يجب حتديد النجاح -أي التأثير املنشود من
هذا املشروع -بطريقة ميكن قياسها .تكمن الطريقة األكثر
وضوح ًا لتحديد النجاح في حتديد مدى حتول سلوكيات
املشتركني ،والذي ميكن قياسهه عبر إستبيانات .ثانياً ،يجب
أن تخصص املشاريع املوارد للقيام بذلك بطريقة مفيدة،

كإجراء اإلستبيانات قبل املشاركة وبعدها ثالثًا ،على املمولني
السعي إلى حتديد معايير تشمل مشاريع عدة بحيث ميكن
مقارنة مختلف املناهج في ما بينها.
في املستقبل ،يجب توفير إثبات أقوى لتحديد ما إذا كان ألي
من هذه اجلهود أي تأثير ولتحديد أفضل املمارسات .عندها
فقط سوف يتمكن املمولون ،واحلكومات على حد سواء ،ممن
يهتمون بتوحيد اإلنقسام ،من الرد بثقة على أنه مت إنفاق
أموالهم على نحو جيد -أي أنه بالفعل يتم توحيد اإلنقسام.
في الوقت نفسه ،جتدر املالحظة إلى أن بعض أوجه هذه
املبادرات ال ميكن تقييمها أبد ًا عبر مؤشرات قابلة موضوعي ًا
للقياس فقط ،لذلك يجب دائم ًا توفير عنصر التحليل الدقيق
وحتى الذاتي ،إلى جانب التحليل اإلحصائي.
يقدم التاريخ اآلن فرصة ثمينة إلعادة النظر في التقنيات التي
يعتمدها كل من أميركا والعالم اإلسالمي لتوحيد اإلنقسام.
إشراك
ٍ
وتشير األحداث العاملية املؤخرة إلى فرصة حتقيق
أكثر عمق ًا وفعالية بني الطرفني .وميثل انتهاء والية بوش وبداية
والية أوباما فرصة مهمة إلعادة تعزيز عالقة الواليات املتحدة
مع العالم ككل ،مبا في ذلك العالم اإلسالمي .باإلضافة إلى
ذلك ،وفي ظا استمرار اعتماد البلدان الغربية على البلدان
الغنية املنتجة للنفط لتحصل على مساعدتها  ،برهنت األزمة
االقتصادية املستمرة الطبيعة املترابطة القتصاديات العالم.
وفي حني أن إدارة أوباما متلك الفرصة لتحويل العالقة بني
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي ،وإعادة توجيهها من خالل
سياق السنوات الثماني املاضية ،إ ّال أن اجلراح لن تطيب
بلمح البصر .كما أن املشاكل والشبهات التي برزت في فترة
نصف القرن قبل احلادي عشر من سبتمبر قد تستمر .نتيجة
لذلك ،وبالرغم من وجود حكومة أميركية ملتزمة ،سوف يحتاج
املجتمع املدني أن يشترك بنشاط في توطيد العالقة أكثر.
يقدم هذا البحث إطار ًا حتليلي ًا واسع ًا لتقييم املشاريع التي
سعت إلى ردم الهوة بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي.
كما يقدم توصيات استراتيجية حول كيفية تنفيذ هذه املبادرات
على نحول أفضل في املستقبل ،باإلضافة إلى عِ بر تكتيكية
محددة لألشخاص املشتركني في هذه البرامج ،من صناع
السياسات واملمولني إلى منسقي املشاريع واملدراء -سواء
أكانوا في الواليات املتحدة أو العالم اإلسالمي .عبر توحيد
اجلهود ،تتمتع والية إدارة أوباما واملجتمع املدني ،إلى جانب
احلكومات واملجتمع املدني في العالم اإلسالمي ،بفرصة ال
مثيل لها في حتويل العالقة بينهما نحو األفضل .ولكي تنجح
هذه اجلهود ،هناك حاجة ملحة إلى اتباع استراتيجية فعالة
وشاملة ال تركز فقط على قنوات التعاون الرسمية ،وإمنا أيض ًا
تشمل مبادرات املجتمع املدني.

فرصة عصر أوباما

9

املنهجية

يقوم هذا البحث على «إستطالع املشاريع الرامية لتوحيد
اإلنقسام بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي» .مت تصميم
اإلستطالع وجمعه وإدارته بهدف التحقيق في مجموعة من
املبادرات التي مت إطالقها أو مت توسيعها دراماتيكياً ،منذ
احلادي عشر من سبتمبر/أيلول ،والتي تضمنت احلوار
والتبادل وتوحيد اإلنقسام بني الواليات املتحدة والعالم
اإلسالمي .وعلى الرغم من إقرار عدم شمولية هذه الدراسة
لكافة املبادرات التي مت إطالقها ،إ ّال أن الدراسة تغطي
خصيصا لقياس مدى تأثير هذه
ً
 22مبادرة ،وهي مصممة
املبادرات.
مت اختيار املبادرات املشمولة في هذه الدراسة ألنها متثل
شريحة مستعرضة من املشاريع التي مت إطالقها أو تطويرها
بشكل بارز إثر تعديات احلادي عشر من سبتمبر /أيلول.
تعتمد بعض املبادرات على تنظيم املؤمترات كنشاط أولي،
في حني جلأت مبادرات أخرى إلى ممارسة أنشطة متنوعة.
وقد مت توجيه اإلهتمام إلى بحث املشاريع املتنوعة من حيث
معدل عدد املوظفني ،من املشاريع الصغيرة التي تضم موظف
واحد بدوام كامل أو أقل إلى املشاريع التي تضم أكثر من
 10موظفني .وقد تراوحت ميزانيات وهبات املبادرات التي
مت اختيارها ما بني عشرات آالف الدوالرات إلى ماليني
الدوالرات .باإلضافة إلى ذلك ،تبحث الدراسة في املبادرات
التي تضمنت تغطية من قبل وسائل اإلعالم وتلك التي رفضت
ال عن املبادرات التي تشدد
أي تغطية لوسائل اإلعالم ،فض ً
على اإلختالف في املذاهب أو على مسائل السياسات القومية.
وتنتشر املشاريع التي مت اختيارها في الواليات املتحدة
وأوروبا والعالم اإلسالمي.
يقدم هذا البحث ،إلى جانب الوقائع الرئيسية املتوفرة من
مصادر أخرى ،نظرة داخلية حول كيفية بذل اجلهود بطريقة
أفضل وتقييمها في املستقبل .ويشمل ثالث نواحي :املعلومات
األساسية ،كتكوين املبادرة ونطاقها ومهمتها ،ومعلومات
مفصلة أكثر عن أصحاب املصالح واجلمهور والتمويل
والتركيز واإلمداد باملوظفني ،ومعلومات من مدراء املبادرات
حول النتائج وتأثير جهودهم .وبالنسبة لهذا احملور األخير،
مت طرح أسئلة على مدراء املبادرات مثل «ما هي اخلطوات
الفعالة وتلك غير الفعالة؟» «ما هي مؤشرات جناح املبادرة

وفشلها؟» ،ما هي أكثر املسائل إحلاح ًا التي يجب تناولها؟»،
وما هي النصيحة التي تقدمها ملن يريدون تنظيم املشاريع
لتحسني العالقات بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي؟».
منذ تعديات احلادي عشر من سبتمبر/أيلول ،مت إطالق
مئات املشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء والتي ميكن
تصنيفها على أنها تتناول اإلنقسام بني اإلسالم والغرب بشكل
عام ،واإلنقسام بني العالم اإلسالمي والواليات املتحدة بشكل
خاص .وتتراوح هذه بني املبادرات الرئيسية املمولة من قبل
احلكومات ومجموعات أبحاث املواطنني احمللية .بالتالي ،مت
حتديد املعايير التالية لتضييق نطاق التركيز في هذا البحث
اخلاص.
أوالً ،املشاريع التي مت بحثها هي تلك التي نظّ مت أو موّلت
املؤمترات أو التبادالت التي تعزز احلوار بني املواطنني في
أميركا والعالم اإلسالمي واملسؤولني احلكوميني أو القادرة
البارزين .ثانياً ،يجب أن تتميز اجلهود مبشاركة أميركية
ملحوظة ،يُشار إليها بواقع أنه (أ) يتم متويلها من قبل
احلكومة أو مؤسسة أميركية أو فرد أميركي (ب) يتم تنفيذها
من قبل كيان أميركي ،أو (ج) تتمتع بجمهور أميركي كبير
(يتجاوز  30باملئة) .ولغرض هذا البحث ،لم يكن من املهم
ما إذا كان املشروع يركز على «تصادم احلضارات» بشكل
عام أو العالقات بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالم بشكل
خاص ،على الرغم من أنه طُ رح على املجيبني ما إذا كانت أي
من هذه املفاهيم تصف أعمالهم بدقة .في النهاية ،مت بشكل
عام تصور املبادرات التي مت بحثها على أنها عمليات مستمرة،
على الرغم أنه في بعض احلاالت قد تنتهي املبادرات بأن تكون
مجرد حدث قد يتوسع في املستقبل.
تتراوح املبادرات التي مت بحثها بني اجلهود الواسعة كمشروع
«حلف احلضارات» ( )Alliance of Civilizationsفي
األمم املتحدة الذي يستضيف منتدى سنوي ًا وحوارات إعالمية
حول الطاولة املستديرة مع ممثلني من كافة أنحاء العالم ،إلى
برامج التواصل واألبحاث األكثر حتديد ًا كـ «مبادرة العالم
اإلسالمي» في معهد السالم األميركي ،وفعاليات أخرى مثل
املؤمتر املنعقد في السفارة األميركية في بلجيكا لتسهيل
مشاركة األفكارعن منح املواطنني املسلمني الصالحيات في
فرصة عصر أوباما
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املجتمعات األميركية والبلجيكية .وقد مت اختيار هذه املبادرات
مع أخذ التنوع بعني اإلعتبار للحصول على متثيل فعال
للمبادرات املختلفة القائمة .بالتالي ،مت اعتبار العديد من
العوامل ،كسنة التأسيس ،وما إذا كانت املبادرة قائمة بحد
ذاتها أو تشكل جزء ًا من منظمة أكبر ،وحجم املنظمة التي
يتم قياسها بعدد املوظفني ،ومكان تواجد املكاتب الرئيسية
لهذه املبادرات .ومن بني املشاريع التي يتناواها هذا البحث،
بعضها قام ملعاجلة اإلنقسام بني الواليات املتحدة والعالم
اإلسالمي بشكل محدد؛ فيما كان لبعضها اآلخر إطار ًا فكري ًا
حول الغرب واإلسالم ،ولكن مبشاركة كبيرة من قبل الواليات
املتحدة .وقد لوحظ التنوع بني هذه املبادرات في مجاالت
أخرى ،كمثل إذا مت تسجيل احلوارات ونشرها ،والشرائح
املختلفة من املجتمع التي شاركت في املبادرات (احلكومات أو
قادة املجتمع أو قادة األعمال أو الهيئات الثقافية).
وقد مت توفير عناية خاصة لضمان النظر في برامج نشأت في
كل سنة تلت تعديات احلادي عشر من سبتمبر /أيلول .نتيجة
لذلك ،يعالج هذا البحث حوالي مبادرتني إلى أربع مبادرات
في السنة منذ تعديات احلادي عشر من سبتمبر /أيلول ،مع
دراسة إضافية لثالثة برامج كان قد مت تشكيلها قبل احلادي
عشر من سبتمبر /أيلول ،ولكن مت متديدها بشكل دراماتيكي
منذ ذلك احلني.
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اإلسالمي-املسيحي في جامعة جورجتاون ،يستخدمان ما بني
موظفني اثنني إلى أربعة .أما كل من منتدى العمل العربي
واألميركي و«األصوات اإلقليمية :التحديات العابرة للحدود»
فهي استخدمت خمسة موظفني بحسب ما وردنا أثناء إجراء
املقابالت.
باإلضافة إلى السعي لتحقيق التنوع في احلجم من حيث عدد
املوظفني ،مت أيض ًا النظر في املنظمات التي متلك مستويات
ميزانية ومصادر متويل متنوعة .إن غالبية واسعة منها متلك
ميزانيات سنوية تتراوح بني  $ 100,000ومليون دوالر
أميركي في السنة ،مع عدد قليل من املشاريع التي جتاوزت
قيمتها أو انخفضت عن هذين الرقمني .وقد مت متويل نصف
املنظمات عبر مجموعة من األفراد واملؤسسات ،في حني أن
ستّ من املنظمات األخرى حصلت على معظم أموالها من
مختلف احلكومات ،مبا في ذلك الواليات املتحدة واألردن وقطر
وإسبانيا وتركيا .ومن اجلدير بالذكر أن بضع منظمات متلك
ميزانيات غير ثابتة بحسب قيمة املنح التي تستلمها من سنة
إلى أخرى.
كما مت اعتبار موقع املكاتب الرئيسية لهذه املبادرات املختلفة
ال آخر ًا يجب النظر فيه لضمان التنوع بقدر ما ميكن في
عام ً
األجوبة .نتيجة لهذه العوامل ،ثلث املشاريع التي مت اختيارها
كانت قائمة في واشنطن العاصمة ،وثلثها في مكان آخر في
الواليات املتحدة والثلث األخير خارج الواليات املتحدة ،مع
انتشار أربعة مشاريع في الشرق األوسط وأربعة مشاريع
أخرى في أوروبا.

مت أيض ًا بذل جهد لضمان أن العينة املستعرضة تضم
املشاريع القائمة بحد ذاتها وكذلك تلك الواقعة ضمن منظمات
موجودة أساساً .تقع نصف املبادرات ( 11مبادرة) ضمن
الفئة السابقة للمنظمات املستقلة التي مت تطويرها لغرض
محدد أ ّال وهو تعزيز احلوار ،كمركز التفاهم العربي-الغربي
ومركز هوليجنز ( ،)Hollingsفي حني أن ثمانية منها
هي مشاريع ضمن منظمة مؤسسة ،مثل برنامج «األصوات
اإلقليمية :التحديات العابرة للحدود» في مركز ستيمسون
( )Stimsonو«مبادرة العالم اإلسالمي» في معهد السالم
األميركي .وتتميز املبادرات املتبقية بالشراكات بني املنظمات
أو املجموعات غير الرسمية.

وأخيراً ،وبهدف إجناز عينة مناسبة ومنوذجية ،اختار البحث
حتديد ًا البرامج املتنوعة من حيث الوسائل التي يتم مبوجبها
حتقيق املهمات .على سبيل املثال ،حوالي نصف املبادرات
في البحث تركز على تنظيم املؤمترات واملنتديات ،في حني أن
النصف اآلخر يعنى بالتبادالت عن بعد ونشر نتائج األبحاث
أو املذكرات املعبرة عن آراء الكتاب .وما زالت بعض املبادرات
تبذل هذه اجلهود.

كما يتنوع حجم املبادرات التي مت بحثها .ففي حوالي الثلث
(سبع مبادرات) يعمل موظف بدوام كامل أو أقل ،وفي الثلث
اآلخر(ثماني مبادرات) موظفان إلى أربعة موظفني وفي
الثلث األخير(سبع مبادرات) خمسة موظفني أو أكثر بدوام
كامل .أما بالنسبة إلى املشاريع الصغيرة ،والتي تتضمن
على سبيل املثال مبادرة كوردوبا ( )Cordobaو«املسلمون
األميركيون لإلشراك البنّاء» (American Muslims for
 ،)Constructive Engagementفهي تدير أعمالها بدون
أي موظفني بدوام كامل .في حني أن «مبادرة احلوار الصعب»
في مؤسسة فورد وكذلك ومركز الوليد بن طالل للتفاهم

هذه املقاربة املستعرضة حتمت أن العديد من املبادرات
البارزة واملميزة ال ميكن تضمينها ،إذ أن هذا البحث يسعى
فقط إلى أن يكون منوذجي ًا وليس شامالً .فالبحث لن يتناول
مبادرات مثل «بلدي بغداد» (،)Hometown Baghdad
وهي جهد ساهم في إنتاج مسلسل على شبكة اإلنترنت
لتوفير نظرة على حياة ثالثة شباب عراقيني خالل حرب العراق
األخيرة ،ومشروع «كلمة» ( ،)Kalimaوهو مبادرة إلعادة
إحياء الترجمة في العالم العربي بحيث يتمكن القرّاء العرب
من االستفادة قدر ما ميكن من أبرز األعمال الدولية في
مجال األدب والفلسفة والتاريخ ،ومبادرة سوليا (،)Soliya

وهي منظمة ال تتوخى الربح تسعى إلى تطوير شبكة عاملية
من الشباب في العالم الغربي واإلسالمي باستخدام تقنيات
اجتماعية جديدة ،إلى جانب العديد من األمثلة األخرى.
مت إجراء البحث بني يناير  2007ويناير  2008عبر مقابالت
شخصية وعبر الهاتف ،باإلضافة إلى أبحاث مساعدة تتضمن
مراجعة بيان املهمة لكل مبادرة واملنشورات الصادرة عنها
والتغطية اإلعالمية لفعالياتها .مت عموم ًا إجراء مقابالت مع
 22برنامجاً ،مع مبادرة واحدة فقط رفضت إجراء املقابلة.
وقد استندت أداة املقابلة بحد ذاتها على نوع من نظام أمانة
في وقائع التقرير الذاتي من مدراء املبادرة ،وبالتالي تتضمن
كافة نقاط الضعف املرتبطة بالتقرير الذاتي .وبهدف جمع
األجوبة األكثر صراحة من املجيبني ،حتديد ًا في ما يتعلق
ببعض األسئلة الدقيقة ،مت التعهد في غالبية األحيان بنقل
األجوبة بدون اقتباس مباشر.

غير أنه قبل الغوص في نتاج البحث ،من الضروري اكتشاف
وجهات نظر وسلوكيات املواطنني في الواليات املتحدة والعالم
اإلسالمي حول العالقات السائدة بني الطرفني .فرأي املواطنني
في الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي بأن العالقات اتخذت
منحى سلبي ًا عميقاً ،يعتبر األساس الفكري الذي يستند إليه
تشكيل هذه املشاريع أو توسيعها ،وبالتالي ،إن إدراك وجهات
النظر هذه وفهمها يعتبر أمر ًا ضروري ًا لتقييم املشاريع .بعد
مراجعة وجهات نظر املواطنني ،تصف الدراسة وحتلل نتائج
«إستطالع املشاريع الرامية لتوحيد اإلنقسام بني الواليات
املتحدة والعالم اإلسالمي» كما تؤمن في بعض احلاالت
التحليل اخلارجي املعزز .هذا ويختتم البحث بسلسلة من
التوصيات التي تهدف إلى مساعدة مدراء املشاريع -في
املجتمع املدني أو احلكومي -على إنشاء برامج فعالة تهدف
إلى ردم الهوة بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي.
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وجهات نظر املواطنني حول اإلنقسام بني الواليات املتحدة
والعالم اإلسالمي
يكمن الهدف األساسي من وجود معظم املبادرات املشمولة في
هذا البحث في توحيد االنقسام بني العالم اإلسالمي ،أو أجزاء
من العالم اإلسالمي ،والواليات املتحدة أو الغرب بشكل عام.
باملجمل ،يؤيد واضعو املبادرات فكرة أن التواصل املتزايد
والتفاعل عبر هذا اإلنقسام باهتمام وعناية يساعد على ضمان
تفاهم أكبر بني املشتركني واملواطنني على نطاق واسع ،األمر
الذي سيؤدي في املقابل إلى تخفيف حدّة التوتر وحتسني
العالقات بني مختلف الثقافات؛ على أمل أن تكون النتيجة
توفير بيئة يكوّن فيها املواطنون في الواليات املتحدة والعالم
اإلسالمي آراء أفضل عن اآلخر.
يقدم هذا القسم حملة عامة عن اآلراء واملواقف العامة في
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي جتاه بعضهما البعض.
كما يسلط الضوء على بعض األسباب التي أوجدت مجموعة
من البرامج الهادفة إلى إشراك الواليات املتحدة والعالم
اإلسالمي في أعقاب تعديات احلادي عشر من سبتمبر/أيلول.
وجتدر املالحظة إلى أن نوعية العالقة بني الواليات املتحدة
والعالم اإلسالمي ليست مجرد عالقات وظيفية بني حكومة
وأخرى وإمنا أيض ًا عالقات بني األفراد يتم التعبير عنها من
خالل تفاعالت منظمات املجتمع املدني واجلهات األكادميية
والشركات ووسائل اإلعالم.
منذ العام  2002وحتى العام  ،2008تراجع نفوذ أميركا
في العالم اإلسالمي بشدة وسرعة .ومع هذا التراجع برزت
احلاجة امللحة إلى وجود أو وضع املبادرات املشمولة في
هذا البحث .وعلى الرغم من التقلبات ،إ ّال إن نظرة العالم

عن الواليات املتحدة قد أصبحت أكثر سلبية بشكل عام منذ
العام  .2002ووفق ًا لإلحصاء السنوي لعام  2008عن الرأي
العام العربي  83 ،باملئة من الشعب في البلدان حيث األكثرية
املسلمة ميلكون نظرة سلبية عن الواليات املتحدة ،في حني
6
 70باملئة ال يثقون بالواليات املتحدة  .حتى في الكويت ،البالد
التي حررتها الواليات املتحدة من العراق في العام ،1991
انخفضت النظرة اإليجابية فيها جتاه الواليات املتحدة إلى
7
 17باملئة ، ،في حني بلغت النظرة السلبية جتاهها  66باملئة .
من اجلدير بالذكر ،أن املصدر احملدد للمشكلة ليس كره للقيم
8
األميركية ،وإمنا استنكار لسياسات أميركا اخلارجية  .نتيجة
لذلك ،وعلى نحو غير مفاجئ ،يشدد عدد كبير من املبادرات
املشمولة في هذا البحث على مناقشة اإلختالفات في السياسة
بد ًال من اإلختالفات في القيم.
وحتى وقت إعداد هذا البحث ،كانت اإلستطالعات التي
تعكس تأثير التواصل الذي قام به الرئيس أوباما جتاه العالم
اإلسالمي خالل األسابيع األولى من إدارته ما زالت قيد
النشر.
حتى أن األميركيني ميلكون نظرة سلبية عن اإلسالم واملسلمني.
وتبرهن الدراسات أن  59باملئة فقط من األميركيني كانوا
يتمتعون بنظرة إيجابية جتاه املسلمني في خريف  ،2001أي
9
مباشرة بعد هجمات احلادي عشر من سبتمبر/أيلول  .وبحلول
العام  ،2007أظهرت دراسة أجراها مركز بيو ( )Pewأن 43
باملئة فقط من األميركيني ميلكون نظرة إيجابية عن املسلمني
بشكل عام ،في حني أن  53باملئة ميلكون نظرة إيجابية عن
10
املسلمني األميركيني  .ورمبا على أثر األحداث في العراق،

 .6شبلي تلحمي «اإلحصاء السنوي لعام  2008عن الرأي العام العربي» ،فبراير/شباط  ،2008متوفر على املوقع
http://sadat.umd.edu/surveys/index.htm
 .7ريشارد بركهولدر« ،تدهورت االنطباعات الكويتية جتاه الواليات املتحدة منذ العام  »2001في،
 ،State of Global Well-Being، 2007 Gallup Pressنيويورك.2007 ،
 .8شبلي تلحمي «اإلحصاء السنوي لعام  2008عن الرأي العام العربي» ،فبراير/شباط  ،2008متوفر على املوقع
http://sadat.umd.edu/surveys/index.htm
 « .9يرى األميركيون الدين على أنه يزداد أهمية في احلياة العامة»  Christian Science Monitor، 7ديسمبر/كانون األول  .2001مت إجراء
االستطالع على  1500بالغ أميركي في نوفمبر/تشرين الثاني .2001
 .10منتدى بيو  Pewعن الدين واحلياة العامة Public Expresses Mixed Views of Islam and Mormonism، 25ب 25سبتمبر/
أيلول  2007متوفر على املوقع http://pewforum.org/surveys/religionviews
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وبحلول صيف  ،2003شعر  44باملئة من األميركيني (بعد أن
ارتفعت النسبة من  25باملئة في مارس  )2002أن اإلسالم
11
«قد يشجع على العنف أكثر من أديان أخرى»  .ونتيجة لذلك،
عاجلت العديد من املبادرات في هذا البحث وجهات النظر
السلبية لدى الشعب من جهتي اإلنقسام .في هذه األثناء،
أظهرت البيانات التي مت جمعها من قبل شركة جالوب
( )Gallupأن عدد األميركيني «القلقني جداً» حيال اإلرهاب
في الواليات املتحدة قد ارتفع من  4باملئة في أبريل  2000إلى
 25باملئة في أكتوبر  ،2001ولكن بحلول نهاية نوفمبر 2001
هبط مجدد ًا إلى  8باملئة ،ومنذ ذلك احلني تراوحت النسبة بني
12
 8باملئة و 14باملئة .
يدرك األميركيون متام ًا وجهات النظر السلبية عن بالدهم في
العالم اإلسالمي .كما أنهم يعون أن لهذه اآلراء السلبية تبعات
كبيرة على األمن األميركي والسياسات اخلارجية في املنطقة.
ويقول  29باملئة فقط من األميركيني أن الواليات املتحدة تفوز
باحلرب على اإلرهاب ،بعد أن هبطت النسبة من  66باملئة في
13
أواخر  2001وأوائل  . 2008في بحث نُشر في العام ،2006
أظهر خبير الرأي العام دانييل يانكيلوفتش أن  64باملئة من
األميركيني أعطوا احلكومة األميركية عالمات ضعيفة نتيجة
إلخفاقها في العمل لتحسني العالقات مع العالم اإلسالمي.
وقال  33باملئة أن سياسة الواليات املتحدة في الشرق األوسط
14
ساعدت على جتنيد اإلرهابيني  .من املثير لإلهتمام ،أن عمل
أيضا أن  56باملئة من األميركيني يعتقدون
يانكيلوفتش أظهر ً
احملسن مع العالم اإلسالمي سوف يخفف من
ّ
بأن «التواصل
الكره جتاه الواليات املتحدة» ،مقارنة بنسبة  25باملئة من
الذين يعتقدون بأن احلكومة األميركية قد جنحت في تشكيل
15
هذه العالقات اجليدة  .هذه النظرية األميركية الرئيسية ،بأن
التواصل املتزايد واالتصال بني األميركيني واملواطنني من

العالم اإلسالمي أمر مستحسن ومفيد ،هي عنصر أساسي
ومركزي لغالبية املبادرات املشمولة في هذا البحث .وبالفعل،
قد يفسر ذلك سبب اعتقاد العديد من املؤسسات سنة تلو
األخرى بأنها ملزمة بتعزيز املشاريع اإلضافية التي تروج
التفاهم بني مختلف الثقافات.
تتنوع وجهات النظر عن الواليات املتحدة في العالم اإلسالمي،
حيث ينتشر  1.4مليون نسمة من السود والبيض واألفريقيني
والعرب واآلسيويني واألوروبيني ،والفقراء واألغنياء،
والعلمانيني واملتدينني .وعلى الرغم من أن إستطالعات الرأي
املذكورة أعاله تشير إلى عدم رضا العالم اإلسالمي عن
السياسات األميركية ،إ ّال أن العرب ما زالوا يصنفون الواليات
املتحدة من بني الدول األولى التي متنح احلرية والدميقراطية
16
لشعبها  .كذلك ،وبشكل عام ،ينظر الشباب والنساء بإيجابية
إلى الواليات املتحدة أكثر من فئة املسنني والرجال .فعلى
سبيل املثال ،ينظر من هم دون اخلامسة والثالثني من العمر
إلى الواليات املتحدة بإيجابية أكثر ممن هم فوق هذا العمر
17
في كل من املغرب ولبنان وباكستان وتركيا  .ال تسلط هذه
املالحظات فقط الضوء على الطبيعة الدقيقة واملتباينة لهذا
اإلنقسام الواسع بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي،
وإمنا تشير إلى السبل التي ميكن من خاللها الوصول إلى
اجلمهور الذي يرغب ويسعى إلى حل النزاع.
أجرى مشروع بيو لآلراء العاملية ()Pew Global Attitudes
إستطالعات حول مختلف البلدان في العالم اإلسالمي منذ
18
العام  ،2000كما هو مبني في الرسم البياني أدناه  .وقد تبني
من خالل اإلستطالع أن النظرة اإليجابية في العالم اإلسالمي
قد تدهورت بشدة من بلد إلى آخر منذ العام  ،2002إذ بلغت
النسبة ذلك العام في نيجيريا  77باملئة ،و 61في اندونيسيا

 .11مركز أبحاث بيو « Pewالدين والسياسة  :اخلصام واإلجماع ،عدد متزايد يقول أن اإلسالم يشجع على العنف بني التابعني  24 ،يوليو/متوز
 .2003متوفر على املوقع .http://people-press.org/report/?pageid=726
 .12منظمة جالوب «اإلرهاب في الواليات املتحدة» ،سبتمبر/أيلول  .2008متوفر على املوقع http://www.gallup.com/poll/4909/
Terrorism-United-States.aspx
 .13جوزيف كارول« ،فقط  29باملئة من األميركيني يقولون أن الواليات املتحدة تربح احلرب على اإلرهاب» في State of Global Well-
 .Being، 2007جالوب بريس ،نيويورك .2007
 .14دانييل يانكلوفتش« ،نقاط التحول» ،Foreign Affairs 85 ،رقم ( 3مايو/يونيو ،)2006 ،الصفحة  .115-125املوقع http://www.
foreignaffairs.org/20060501faessay85309/daniel-yankelovich/the-tipping-points.html
 .15املرجع نفسه أعاله
 .16شبلي تلحمي «اإلحصاء السنوي لعام  2008عن الرأي العام العربي» ،فبراير/شباط  .2008متوفر على املوقع http://sadat.umd.
edu/surveys/index.htm
 .17مشروع « Pew Global Attitudesالتطرف اإلسالمي :القلق املشترك لدى املسلمني والغربيني .دعم اإلرهاب ينخفض بني املسلمني»14 ،
يوليو/متوز  .2005متوفر على املوقع .http://pewglobal.org/reports/display.php?PageID= 811
 .18مشروع بيو لآلراء الدولية « Pew Global Attitudesالرأي العام العاملي خالل سنوات بوش ( 18 »)2001-2008ديسمبر/كانون األول
 .2008متوفر على املوقع
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باملئة ،وفي تركيا  30باملئة وفي األردن  25باملئة ،في حني
بلغت في العام  ،2003على التوالي  61باملئة في نيجيريا،
 15باملئة في اندونيسيا 15 ،باملئة في تركيا ونسبة  1باملئة
في األردن .من النسب املنخفضة في العام  ،2003وفي أوج
حرب الواليات املتحدة في العراق ،ارتفعت النظرة اإليجابية

ال في العام  ،2004وبقيت على هذا املعدل الثابت نسبيًا
قلي ً
حتى العام .2008
ما من مكان حول العالم حيث الشعور املعادي ألميركا هو
أسوأ مما هو عليه في العالم العربي .وفقًا لإلستطالع الدائم
الذي أجراه شبلي تلحمي -الباحث في بروكنجز واألستاذ في

برنامج أنور السادات للسالم والتنمية في جامعة ميريالند-
منذ العام  2003في ستة بلدان رئيسية في قلب العالم
العربي ،ارتفع الشعور السلبي العام جتاه األميركيني إلى
19
 83باملئة في العام  . 2008وعندما طرح عليهم في العام
 2008أسئلة عن «نسبة ثقتهم بالواليات املتحدة» ،رد 70
باملئة من املجيبني أن ليس لديهم أي ثقة بالواليات املتحدة،
أي حوالي العدد نفسه ( 69باملئة) من العام  .2006وقد عبّر
العالم العربي عن انزعاجه من موقف الواليات املتحدة في
السياسات العاملية بشكل عام .وعندما طلب منهم اإلختيار
من القائمة البلدان التي يفضلون أن تتمتع بالسلطة الكبرى
في العالم ،احتلت الواليات املتحدة املرتبة الرابعة ،بنسبة 8
باملئة فقط من املجيبني الداعمني ملوقفها كدولة ذات السلطة
فضل  24باملئة فرنسا ،و 13باملئة الصني
الكبرى؛ في حني ّ

و 13باملئة أملانيا  .ومن الواضح أن هذه املعدالت غير ناجتة
عن رفض لقيم الواليات املتحدة .فنسبة املجيبني الذين ذكروا
أن آراءهم السلبية جتاه األميركيني استندت إلى سياسات
أميركا اخلارجية ارتفعت من  70باملئة في العام  2006إلى
 80باملئة في العام .2008
كذلك ،جتدر اإلشارة إلى أن املواطنني في العالم اإلسالمي
واملواطنني في الواليات املتحدة يدركون جيد ًا عمق الهوة
بينهم .وقد خلص اإلستطالع الذي أشرفت عليه داليا مجاهد
21
وأحمد يونس من منظمة جالوب ) )Gallupملنتدى اإلقتصاد
22
العاملي ) )World Economic Forumإلى نتائج عديدة
رئيسية تظهر مشاعر املواطنني في الواليات املتحدة والعالم
اإلسالمي جتاه العالقة بينهم ،كما هو مبني في الرسم البياني
أدناه .على الرغم من أن الدراسة تنظر في العالقة بني
20

 .19شبلي تلحمي «اإلحصاء السنوي لعام  2008عن الرأي العام العربي» ،فبراير/شباط  .2008متوفر على املوقع
http://sadat.umd.edu/surveys/index.htm
 .20تضمنت القائمة :بريطانيا ،الصني ،فرنسا ،أملانيا ،باكستان ،روسيا والواليات املتحدة.
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العالم اإلسالمي والغرب بشكل عام ،وليس العالم اإلسالمي
والواليات املتحدة بشكل خاص ،إ ّال أن أجوبة املجيبني في
العالم اإلسالمي على األسئلة املرتبطة بالعالقة مع الواليات
املتحدة كانت على األرجح مماثلة أو رمبا حتى أكثر صراحة
نظر ًا إلى أن خيبة األمل الرئيسية في العالم العربي هي جتاه

سياسات الواليات املتحدة.
وفق ًا لإلستطالع العام ،يشعر  9باملئة فقط من األميركيني
وبني  13باملئة (فلسطني) و 43باملئة (بنغالدش) من املواطنني
في العالم اإلسالمي أن العالم اإلسالمي والغرب « متفقان
بشكل عام» .باإلضافة إلى ذلك ،يشعر عدد ضئيل من هؤالء
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املجيبني أن الوضع في حتسن؛  19باملئة فقط من األميركيني
يشعرون أن «التفاعل بني العالم اإلسالمي والعالم الغربي»
يسير بشكل أفضل .في حني أن غالبية واسعة  76 -باملئة-
يشعرون أن العالقة تتدهور .كما أن نسبة قليلة فقط من
املواطنني في العالم اإلسالمي 12 -باملئة في فلسطني14 ،
باملئة في مصر ،و 42باملئة في بنغالدش -يشعرون أن العالقة
تتوجه إلى األفضل .مجدداً ،ال يشعر املواطنون في الواليات
املتحدة والعالم اإلسالمي أن العالقة سيئة وحسب ،وإمنا
توجه العالقة يصبح أسوأ .وهذا يدل ،بخاصة في مجتمعات
الواليات املتحدة ومصر وماليزيا وفلسطني وتركيا -حيث أن
 20باملئة كحد أقصى من املواطنني يشعرون أن العالقة في
حتسن -على وجود توتر حاد .وبالتالي تبرز الضرورة إلى

إصالح العالقات ،مما يشكل القوة الدافعة لتشكيل املبادرات
املشمولة في هذا البحث.
على الرغم من وجود عالقة مشحونة واضحة بني الواليات
املتحدة والعالم اإلسالمي ،ما مدى أهمية هذا الوضع
للطرفني؟ وفق ًا لإلستطالع ،يعتبر الوضع الراهن مهم بالنسبة
إلى األميركيني ،حيث أن  77باملئة يشعرون أن «جودة التفاعل
بني العالم اإلسالمي والغربي» مهمة بالنسبة إليهم .أما في
العالم اإلسالمي ،فقد صرح أكثر من النصف ،أن العالقة
23
كانت أيض ًا «مهمة» بالنسبة إليهم  .تقدم هذه األرقام حول
أهمية العالقة بالنسبة إلى األميركيني واملواطنني في العالم
اإلسالمي املزيد من املنطق والبراهني حول ضرورة استمرار

 .21داليا مجاهد وأحمد يونس «الرأي العام حول حالة احلوار بني اإلسالم والغرب» في «اإلسالم والغرب :التقرير السنوي عن حالة احلوار».
منتدى اإلقتصاد العاملي  .2008مت أيض ًا توفير بيانات إضافية من قبل املؤلفني .وقد شملت الدراسة دول كبيرة ذات أكثرية مسلمة ،مبا فيها
بنغالدش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا وفلسطني وباكستان واململكة العربية السعودية وتركيا .في العالم الغربي ،شملت الدراسة بلجيكا
والبرازيل وكندا والدمنارك وإسرائيل وإيطاليا وهولندا وروسيا وسنغافورة واسبانيا والسويد والواليات املتحدة ،على الرغم من أن بيانات
الواليات املتحدة فقط مت التطرق إليها هنا ألن التركيز في هذا البحث على عالقات الواليات املتحدة مع العالم اإلسالمي وليس العالقات الغربية
مع العالم اإلسالمي.
 .22عمل املؤلف كمستشار أعلى في منتدى اإلقتصاد العاملي حول احلوار بني اإلسالم والغرب في العامني .2005-2006
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املشاريع لتوحيد اإلنقسام.
على الرغم من أنه يبدو من بيانات هذا اإلستطالع أن فكرة

حتسني العالقات بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي تلقى
االستحسان والدعم من املواطنني من جهتي اإلنقسام ،فعندما
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 70 .23باملئة في إيران 66 ،باملئة في بنغالدش 64 ،باملئة في تركيا 63 ،باملئة في كل من مصر واململكة العربية السعودية 56 ،باملئة في فلسطني،
 48باملئة في ماليزيا 44 ،باملئة في إندونيسيا ،و 28باملئة في باكستان
فرصة عصر أوباما
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طرح عليهم سؤال «هل العالم الغربي ملتزم بتحسني التفاعل
بني العالم اإلسالمي والغربي» ،تراوحت نسب تأييد املواطنني
في العالم اإلسالمي بني نسبة منخفضة بلغت  15باملئة في
تركيا ،ونسبة عالية بلغت  39باملئة في بنغالدش .فلو مت
بذل جهد أكبر حيال هذا املوضوع الفائق األهمية ،ملا كان
املسلمون أغفلوا عنه .من ناحية أخرى ،يشعر  56باملئة من
األميركيني أنه يتم بذل جهد لتعزيز العالقات بني الواليات
املتحدة والعالم اإلسالمي ،في حني يشعر  14باملئة فقط منهم
أن «العالم اإلسالمي يحترم العالم الغربي» .وإلظهار اإلنقسام
في وجهات النظر ،بلغ معدل املجيبني من العالم اإلسالمي
الذين يشعرون أن العالم اإلسالمي يحترم الغرب نسبة مرتفعة
وصلت إلى  72باملئة في اململكة العربية السعودية في حني
وصلت النسبة املنخفضة إلى  43باملئة في ماليزيا .فكل جهة
تعتقد أنها تبذل جهداً ،وترى اجلهة األخرى على أنها ال

تبادلها باملثل .هذا التباين املطلق في وجهات النظر يشير إلى
وجود مشكلة واضحة في التفاهم املتبادل والتواصل.
ال في وجهات نظر املواطنني في الواليات
غير أن هنالك متاث ً
املتحدة والعالم اإلسالمي جتدر اإلشارة إليه ،إذ يشعر
املواطنون في الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي بشكل عام أنه
من «املفيد حتقيق تفاعل أكبر بني العالم اإلسالمي والغربي».
في العالم اإلسالمي تعتبر النسب املئوية املؤيدة لهذا األمر
مرتفعة بشكل عام ،حيث بلغت  63باملئة في تركيا و 62باملئة
في إيران ،على الرغم من أن  27باملئة من الباكستانيني فقط
يشعرون أن أي تفاعل أكبر سوف يكون إيجابياً .بالنظر إلى
الطبيعة العسكرية لعالقة الواليات املتحدة بباكستان وجيرانها،
ميكن القول أن الباكستانيني قد يشعرون بأن «التفاعل األكبر»
ال عسكري ًا أكبر.
مع الواليات املتحدة سيعني تدخ ً
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بالنسبة إلى األميركيني 70 ،باملئة منهم يشعرون أن «التفاعل
األكبر» مع العالم اإلسالمي سوف يكون مفيداً .وهذا يختلف
بشدة عن البلدان الغربية األخرى املدرجة في اإلستطالع حيث
أن أقلية فقط من املجيبني تشعر أن أي تفاعل أكبر سوف
يكون مفيد ًا  14 -باملئة في الدمنارك وإسبانيا 17 ،باملئة في

20

السويد ،و 19باملئة في بلجيكا.
في النهاية ،أكثرية األميركيني -على الرغم من أنها أكثرية
ضئيلة -ومعظم البلدان في العالم اإلسالمي ،يدعمون النظرية
القائلة أنه ميكن تفادي «الصراع العنيف بني العالم اإلسالمي

والغرب» .وقد وصل املعدل في العالم اإلسالمي إلى نسبة
مرتفعة بلغت  66باملئة ،في بنغالدش وماليزيا ،فيما بلغت
النسبة املنخفضة 33 ،باملئة ،في باكستان ،أما في الواليات
املتحدة ،فقد بلغت النسبة  53باملئة.
تبرهن جميع هذه البيانات معاً ،أن املواطنني يشعرون بأن
العالقة بني الغرب والعالم اإلسالمي متقهقرة ،وهي بقيت
سيئة جد ًا حتى نهاية والية إدارة بوش .من الواضح أن
ألعمال اإلدارة األميركية  -من السياسات احملددة إلى اللغة
املستخدمة -تأثير ًا كبير ًا على نظرة العالم اإلسالمي للواليات
املتحدة .فعلى الرغم من أن كل جهة تشعر أنها تبذل جهد ًا
للتواصل مع اجلهة األخرى ،إ ّال أن هذه اجلهود لم تلقَ أي
صدى .ويقدم هذا الوضع أرضية خصبة جلهود مشاريع

املجتمع املدني التي متت مناقشتها في هذا البحث بهدف
توحيد اإلنقسام.
على الرغم من التأثير الواضح للسياسات واللغة املستخدمة
من قبل القادة على عالقة الواليات املتحدة بالعالم اإلسالمي،
إ ّال أن عوامل أخرى قد لعبت دوراً ،كاملجتمع املدني -بلعبه
دور القائد الفكري والفاعل املعزز للعالقات وناشر الوعي
والثقافة -الذي ميكنه تشكيل آراء ووجهات النظر ،والتي
سيتطرق إليها هذا البحث .أما موضوع القسم الباقي من
هذا البحث فهو وصف وحتليل جلهود املجتمع املدني التي
مت بذلها ملعاجلة اإلنقسام املتزايد ،الذي غالب ًا ما يبدو جلي ًا
في بيئة حيث تتزايد التحديات ،وحيث القادة من اجلهتني
قد اتخذوا إجراءات أو قالوا أمور ًا أدت إلى زيادة اإلنقسام
وتوسيع الشرخ أكثر.

فرصة عصر أوباما
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نظرة تبصرية :ما هي اخلطوات املستحسنة وغير املستحسنة،
وما هي التحديات املستقبلية؟
مت تصميم دراسة إستطالع املشاريع الرامية لتوحيد
اإلنقسام بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي لتوفير تقييم
نوعي حول اإلستراتيجيات واألساليب املتبعة في تصميم
وتطبيق البرامج .وعبر إجراء حتليل لألجوبة املقدمة على
األسئلة املتعلقة بطبيعة املبادرات ،ميكن استخالص عدد ًا من
املالحظات العامة حول اجلهود التي تبذل حالي ًا لردم الهوة بني
الواليات املتحدة األميركية والدول واملجتمعات ذات األكثرية
املسلمة حول العالم .وميكن تقسيم هذه املالحظات إلى أربع
فئات .تشتمل الفئة األولى على األجوبة التي تقدم مجموعة
من التوصيات حول حتسني الرقابة وكيفية تقييم البرامج
إلى حد كبير ،كامتالك أهداف واضحة وإجراء تقييم قبل
النشاط وبعده لتحديد ما إذا مت بلوغ األهداف املرجوة أم
ال .أما الفئة الثانية ،فتشتمل على األجوبة التي تقدم مجموعة
من التوصيات حول سبل إدارة املبادرات .في حني تتضمن
الفئة الثالثة األجوبة التي تقدم مجموعة من التوصيات حول
األطراف الواجب استدعاؤها للمشاركة في طاوالت احلوار.
وأخيراً ،تتضمن الفئة الرابعة األجوبة التي تقدم مجموعة من
التوصيات حول سبل توسيع تأثير النشاطات.

قياس النجاح
لعل أهم استنتاج صدر عن هذا اإلستطالع كان وجود عدد
قليل من املبادرات التي متلك املؤشرات الفعالة لقياس جناح
اجلهود املبذولة أو فشلها .وفي هذه احلالة ،يعني «النجاح»
حتقيق البرامج لألهداف املعينة بطريقة ميكن قياسها .ويقر
هذا البحث بصعوبة تطوير مؤشرات خاصة مبدى جناح
نشاطات ردم الهوة .مع ذلك ،فما زال من الضروري تطوير
مؤشرات مبرهنة مبوضوعية لتحديد مدى جناح املشاريع.
في مشاريع القطاع العام في مختلف أنحاء العالم ،تعمل
املؤشرات كأدوات حيوية لتعقب النجاح والفشل ،وتقييم
الوسائل الناجعة وغير الناجعة .فقد اعتبرت األمم املتحدة
والوكالة األميركية للتنمية الدولية وأكبر الشركات العاملية
أن دمج مؤشرات جناح مبرهنة مبوضوعية منذ مستهل
البرنامج أمر ال بد منه لتحقيق هدف املؤسسة العام .أما فيما
يختص بالبرامج الهادفة إلى ردم الهوة بني الواليات املتحدة

األميركية والعالم اإلسالمي ،فيفترض باملؤسسات املضيفة
ومدراء املبادرات إمتالك تعريف واضح ألسس النجاح ،والتي
ال وبشكل مؤكد «تغيير املواقف» أو «تغيير وجهات
تضم مث ً
النظر» -كما ويتعني عليها حتديد مؤشرات واضحة لقياس
تغيير املواقف والسلوكيات عبر إجراء إستطالعات الرأي
قبل املشاركة وبعدها .إضافة إلى ذلك ،من الضروري إجراء
حتليل حول مجموعة كبيرة من املشاريع لتحديد اإلستراتيجية
(أو عناصر اإلستراتيجيات) األكثر فعالية من بني مختلف
اإلستراتيجيات املعتمدة من قبل املبادرات.
على مستوى أساسي ،حتتفظ املبادرات التي مت اإلطالع عليها
لصياغة هذا التقرير ،بسجالت عن عدد املشتركني .إال أن
معظم التحليل املنجز في هذا اإلطار غالب ًا ما يقف عند هذا
احلد ،في حني ميكن القيام بعمل أفضل عبر تقسيم مجموعات
املشتركني إلى فئات ،كاملوظفني احلكوميني ،وقادة األعمال،
والطالب والصحافيني .كما وأنه من الضروري للبرنامج
مراقبة عدد املشتركني بحسب اجلنس ،واجلنسية ،ومعرفة
ما إذا كانوا من الواليات املتحدة األميركية أو من العالم
اإلسالمي.
وفي حني يعتبر قياس عدد املشتركني أداة مفيدة لتقييم اجلهود
املبذولة للتواصل ،إال أنه يبقى غير كاف لقياس تأثير املبادرات
الفعلي .فتطوير معايير واضحة لقياس التأثير املطلوب يستلزم
حتديد أهداف أو أغراض واضحة .ولهذا السبب ،يفترض
مبدراء البرامج أن يطرحوا األسئلة التالية على أنفسهم :ما
هو الهدف الذي حتاول مبادرتهم حتقيقه؟ أتتمحور مهمتهم
األساسية حول حتسني وجهات النظر ،أو التأسيس إللتزام
بعيد األمد ،أو التأسيس لشراكات رسمية؟ وما إن يجيب
املدراء على هذه األسئلة ،يتعني عليهم قياس هذه األهداف
بطريقة مبرهنة.
من جهتها ،تعتبر اجلهود غير الرسمية التي يستخدمها مدراء
املبادرات لتسجيل جناحاتهم قيّمة بعض الشيء .إال أنه،
يفترض بذل مزيد من اجلهود لتحديد ما إذا كان لهذه البرامج
تأثير ًا أم ال .وإحدى أكثر الوسائل فعالية وسهولة لتقييم قوة
نشاطات املبادرة هي تسجيل مواقف املشتركني حيال مجموعة
معينة من املواضيع التي مت التطرق إليها في البرنامج احملدد،
فرصة عصر أوباما
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قبل مشاركتهم في البرنامج وبعده .وباإلضافة إلى ما تقدم،
يفترض باإلستطالع التطرق إلى اآلراء جتاه حكومة الطرف
اآلخر وقيمه وثقافته .وفي حني أنه من غير املرجح حصول
تغييرات جذرية في املواقف عقب املشاركة في برامج مقتضبة،
إال أن تأثير البرامج الطويلة األمد قابل لإلثبات وبالتالي يجب
قياسه.
إحدى نقاط الضعف املتعلقة بإستطالع املشتركني في
الدراسة تتعلق باعتماد الدراسة عموم ًا على «نظام أمانة»
في التقرير الذاتي حيث يعكس املشتركون التغييرات في
مواقفهم وسلوكياتهم اخلاصة بعد املشاركة في البرنامج .إال
أنه ميكن تعزيز هذه املقاربة عبر إجراء إستطالعني :أحدهما
قبل املشاركة في البرنامج ،والثاني بعد املشاركة .إضافة
إلى ذلك ،يجب صياغة أسئلة الدراسة بعناية؛ إذ يفترض
باإلجابة عن هذه األسئلة أن تكشف عما إذا كان البرنامج قد
ال على التفكير في مواقفه .يفترض باألسئلة
شجع املشترك فع ً
املوجهة أن تسأل املشتركني عن رؤيتهم «لآلخر» ،أي لنظرائهم
في الواليات املتحدة األميركية وفي العالم اإلسالمي؛ ويفترض
بها أيض ًا أن تسأل املشتركني عما يعتقدون هي نظرة «اآلخر»
حيالهم .وإضافة إلى ما سبق ،يفترض بالدراسات محاولة
جمع معلومات حول التغيير السلوكي .وميكن حتقيق ذلك عبر
إجراء إستطالع متابع بعد عدة أسابيع من انتهاء البرنامج.
فعلى سبيل املثال ،ميكن أن تشتمل دراسة املتابعة على سؤال
يوجه إلى املشتركني السابقني في البرنامج حول استخدامهم
املنتظم لوسائل إعالمية أو مواقع إلكترونية خاصة ببلد
نظرائهم .وبشكل مشابه ،يفترض بالدراسات أن تقيس ما
إذا كان املشتركون قد حافظوا على عالقات شخصية عبر
اإلنقسام أو طوّروا عالقات جديدة .تسلط هذه األسئلة الضوء
على نوع الروابط احملققة أو غير احملققة .وختاماً ،يجب
سؤال املشتركني عما إذا كانت مشاركتهم في املشروع قد
تبصر أو مقاربة عملية يطبقونها اآلن في حياتهم
منحتهم أي ّ
الشخصية أو محيطهم املهني ،إذ يسهم هذا السؤال في تقييم
األثر العملي للمبادرات.
من جهتها ،ال تعتبر اإلستطالعات الطريقة الوحيدة لقياس
النتائج ،إذ ميكن ملدراء املبادرات تعقب الشبكات املتعددة
الثقافات التي تنشأ بني املشتركني السابقني .وبشكل مماثل،
يفترض باملدراء مراقبة ما إذا شكلت برامجهم نقطة انطالق
ملبادرات جديدة .وبهذه الطريقة ،يحدّد املدراء حدوث التقدم
أو عدم حدوثه.
ويعتبر قياس املبادرات احملددة أمر ًا ضروري ًا لتحديد فعالية
هذه املبادرة أو عدم فعاليتها .إال أنه من الضروري أيض ًا
مقارنة املبادرات في ما بينها لتحديد ما إذا كانت إحدى
املقاربات أفضل من سواها .وما من بيانات تؤكد ما إذا كانت
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برامج التبادل ،أو مشاريع احلوار ،أو املبادرات املستندة إلى
اإلنترنت هي األكثر فعالية .ومن هنا ،يتعني على املنظمات
املمولة ردم هذه الفجوة اإلدارية عبر متويل التحاليل العميقة
الهادفة إلى حتديد البرامج األكثر فعالية في حتقيق النتيجة
املرجوة.
وعدا عن أهمية قياس فعالية البرنامج ،من الضروري أيض ًا
قياس مدى تواصل البرنامج مع اجلمهور املستهدف .ومن
هنا ،يجب تطوير أساليب ملعرفة ما إذا كانت البرامج تصل
إلى اجلمهور املستهدف ،أو ما إذا كانت تقتصر على شريحة
صغيرة فقط من السكان .وقد قامت بعض البرامج بقياس
عدد املقاالت املنشورة حولها ،وعدد املرات التي ذكرت فيها
خالل نشرات األخبار التلفزيونية ،أو حتى عدد املرات التي مت
البحث فيها عنها عبر شبكة اإلنترنت لتحديد مدى وصولها إلى
اجلمهور .أما بالنسبة إلى البرامج الطويلة األمد ،فسيكون من
املفيد إيجاد أدوات لقياس استدامة الشبكات على مر الوقت.
تتوفر العديد من األدوات ألولئك الراغبني ببذل اجلهد وتقييم
البرامج .فبالنسبة إلى املشاريع الهادفة إلى الوصول إلى
أعداد كبيرة ،ميكن أن تشكل مجموعات اإلختبار التي تضم
أعضاء من اجلمهور العام أداة مفيدة لتحديد التأثير الذي
خلفته املبادرة .أما بالنسبة إلى البرامج األصغر ،فيمكن
استخدام مجموعات اإلختبار أيض ًا على أن تضم املشتركني
األساسيني في البرنامج وعائالتهم وأصدقائهم ،وذلك لقياس
التغيير احلاصل في مواقفهم.
من املفترض أن يكون هدف تقنيات القياس جميعها مزدوجاً،
أي أن يقيس مدى التأثير (عدد األشخاص املتأثرين إضافة
إلى املشتركني) وعمقه (إلى أي درجة أثر البرنامج على
اجلمهور املستهدف) .قد يكون من الصعب على املشاريع
احملدودة امليزانية والتي ال تتخطى قيمتها بضع عشرات
آالف دوالر أن تنفق مواردها احملدودة على قياس النتائج،
ولكن يتعني على املبادرات التي تبلغ ميزانيتها حوالي نصف
مليون دوالر سنوي ًا أو أكثر القيام بتقييم مدى تأثير مساعيها،
ومشاركة نتائج التقييم هذا مع املجتمع املعني .وبذلك،
تستطيع هذه املبادرات تطوير أدائها مع اإلسهام في مساعدة
اآلخرين على حتسني برامجهم عبر نقل العِ بر املكتسبة إلى
املجتمعات على نطاق أوسع .إال أنه يتعني أيض ًا على القيّمني
على املشاريع ذات امليزانيات احملددة التفكير جديًا في قياس
األداء ،فقيامهم بهذه اخلطوة يجذب املؤسسات املمولة إليهم
أكثر .بعبارة أخرى ،يجذب قياس األداء على الرغم من كلفته،
أرباح ًا موزعة مستقبلية ،السيما بالنسبة إلى املجموعات
الصغيرة الساعية إلى إثبات وجودها .وكما سبق وذكرنا،
متلك وكاالت التمويل دورًا حاسم ًا تؤديه في هذا املجال ،ومن
الطبيعي بالنسبة إليها أن تشجع املشاريع الفردية على بذل

هذه اجلهود ،ومتويل عمليات التقييم بنفسها ،وتطوير مؤشرات
ومقاربات ميكن استخدامها ملقارنة املشاريع املختلفة والقيام
بالتحاليل املستعرضة.

حتسني طريقة عمل املشاريع
يهدف عدد من املبادرات التي تتم دراستها في هذا التقرير إلى
رفض الصور النمطية التي يحملها كل من الواليات املتحدة
األميركية والعالم اإلسالمي عن بعضهما البعض .وعبر
دراسة املواقف ووجهات النظر املتنوعة بني األميركيني وسكان
العالم اإلسالمي حول املسائل احلالية ،كاإلرهاب واحلرب في
العراق ،والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،ميكن توضيح سوء
التفاهم وفتح املجال أمام حوار مثمر وبنّاء .ومن هذا املنطلق،
تنكب العديد من البرامج على تأسيس عالقات شخصية بني
أشخاص في الواليات املتحدة األميركية وآخرون في العالم
اإلسالمي لكي يتمكن كل طرف من فهم متام ًا مصدر قلق
الطرف اآلخر.
تتلخص العبرة األساسية املكتسبة من حتليل اإلستطالعات
اخلاصة بهذا التقرير في أن املشاريع املشتركة  -السيما
تلك التي تقوم بني أشخاص في الواليات املتحدة األميركية
وآخرون في العالم اإلسالمي -تعتبر عنصر ًا أساسي ًا في
املبادرات األكثر جناحاً ،بحسب ما أفاد مدراء املبادرات
أنفسهم .سيتم مناقشة مبدأ العمل التضامني أدناه إذ أنه
يحدد اإلطار الفكري الذي يتم على أساسه اختيار املشتركني
في البرنامج ،ويتم مبوجبه قياس جناح املبادرة ،ونشر
رسالتها على نطاق أوسع.
خالل اإلستطالعات ،شدد عدد من مدراء املشاريع على
أهمية العمل التضامني للنجاح في ردم الهوة بني الواليات
املتحدة األميركية والعالم اإلسالمي .وفي سؤال حول
النصيحة األهم التي يستطيع املرء تقدميها إلى القيّمني على
مشروع يسعى إلى القيام مبثل هذا العمل ،أجاب أحد مدراء
املبادرات الذي شارك في هذه الدراسة أن «الهدف األساسي
هو العمل التضامني للتأكد بأن املبادرات التي مت إطالقها
تتمثل بشراكات من قبل طرفي اإلنقسام منذ البداية .وال
ميكن ملواضيع النقاش أن تستند إلى جدول أعمال أميركي
فحسب ،بل عليها أن تستند إلى جدول أعمال مشترك».
وأشار مدير مبادرة أخرى بوضوح إلى أن املبادرات املنظمة
في الواليات املتحدة األميركية فقط قد فشلت في التأثير في
جمهور العالم اإلسالمي .وبشكل مماثل ،تنص شرعة إحدى

املنظمات التي شملتها الدراسة على أنه «عبر برنامج عمل
مشترك» فقط ميكن للفريق العمل على «حتسني فهم كل ثقافة
للثقافة األخرى» .لذا ،يفترض ،وبشكل مثالي ،أن يتم متويل
املشاريع وإدارتها وتطبيقها بشكل مشترك ،على أن يكون أحد
الشركاء مقيم ًا في الواليات املتحدة األميركية واآلخر مقيم ًا
في العالم اإلسالمي .وسيعود العمل التضامني بالنفع على
مدراء املشاريع أنفسهم أيضاً ،إذ سيتسنى للطرفني التعلم
من بعضهما البعض.
وبالفعل ،يفترض التخطيط للمبادرات بشكل مشترك ألن طريقة
اجتياز الفرد للنزاع والتغيير موجهة بعوامل ثالث أساسية:
أوالً ،إدراك الفرد لذاته ،وثانيًا إدراك الفرد للطرف الثاني،
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وثالثًا ،الطريقة التي يظن الفرد فيها بأن اآلخر يدركه.
بعبارة أخرى ،فإن (أ) ما تظن أميركا بأن العالم اإلسالمي
يظنه بها ،و (ب) ما يظن العالم اإلسالمي بأن أميركا تظنه به،
ميكن أن يؤثر بشكل كبير على التفاعالت بني الطرفني .ونظر ًا
إلى أن بيانات اإلستطالع تشير إلى وجود اختالفات كبيرة
في طريقة نظر كل من الواليات املتحدة األميركية والعالم
اإلسالمي إلى بعضهما البعض ،فإن التخطيط املشترك
للمشاريع عبر اإلنقسام بني الواليات املتحدة األميركية والعالم
اإلسالمي يصبح أكثر ضرورة .أو بحسب ما قال أحد اخلبراء
في الدبلوماسية العامة والذي عمل بشكل كبير حول موضوع
اإلنقسام بني الواليات املتحدة األميركية والعالم اإلسالمي «ما
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يهم هو ليس ما يقوله املرء ،بل ما يسمعه اآلخر» .وبهدف
تعزيز الشراكة ،يتعني على مدراء املشاريع الهادفة إلى جسر
الهوة بذل كل ما بوسعهم لتشكيل فريق ،من مجلس اإلدارة
إلى املوظفني ،يضم أعضاء من طرفي اإلنقسام.
مت في اإلستطالع توجيه سؤالني إلى مدراء املشاريع طلب
فيهما وصف نشاطاتهما األكثر جناحً ا .وقد كشفت اإلجابات
املفتوحة عن عدد من العبِر املثيرة لإلهتمام والتي تبني سبل
تنفيذ املبادرات بشكل أفضل .وقد شرع بعض مدراء املشاريع
بالتحدث عن عدم وجود «جدول أعمال موحد يناسب اجلميع»،
وعن وجود اختالف كبير في الرأي بني الواليات املتحدة
األميركية والعالم اإلسالمي .ولذلك ،وفي عدد من احلاالت،
يكون حتديد مواضيع النقاش مسألة عشوائية بعض الشيء،
بالرغم من إشارة العديد من املبادرات إلى أن املوظفني
أو املجلس احلاكم يحددون املواضيع التي يشعرون بأنها
أولويات .من جهتها ،تستخدم بعض املشاريع مقاربات نظامية
أكثر؛ إذ تلجأ إلى تعقب وسائل اإلعالم أو إجراء استطالعات
لتحديد األولويات الواجب التطرق إليها.
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وباإلضافة إلى ذلك ،اعتبر عدد من مدراء املشاريع بأنه من
املهم السماح للمشتركني في املناقشات احلادة التطرق إلى
كافة املسائل .فالعديد من املسائل املرتبطة باإلنقسام بني
الواليات املتحدة األميركية والعالم اإلسالمي تشكل مصدر
انزعاج بالنسبة إلى البعض ،إال أن بعض املدراء أفادوا بأن
رفض السماح بإجراء مناقشات حول مواضيع معينة يسبب
الكبت ،األمر الذي يهدد جناح البرنامج بالكامل .وأفاد املدراء
أيضاً ،أن املسألة تتعدى تسكني الكبت وبأن التطرق إلى
املسائل الصعبة مبهارة قد يؤدي إلى نتائج بناءة .وفي هذا
اإلطار ،تدعم نتائج بحث كارين أرمسترونغ ،العاملة في مقارنة
األديان ،هذه النظرية إذ تفيد بأنه «ما من جدوى في احلوار
إن كنا غير مستعدين لتغيير أفكارنا ،وتعديل وجهات نظرنا
وجتاوز معتقد توقفنا منذ فترة طويلة عن النظر إليه بعني
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النقد».
وأكد عدد من مدراء املبادرات على أن املشاريع املستمرة
واملشاريع الطويلة األمد هي التي تسفر عن النتائج األفضل.
وبحسب ما أجاب مدير إحدى املبادرات« :يفترض بهذه
املشاريع النظر على املدى البعيد وال ميكن حل املشاكل التي
تتطرق إليها مثل هذه املشاريع في ليلة وضحاها» .إال أنه،
وحتى املشاريع التي اعتبرت محصورة في الوقت ميكن أن
تكون مستمرة .فعلى سبيل املثال ،أفاد بعض املدراء الذين
ينظمون املؤمترات بأنه من األفضل إشراك املشتركني قبل
احلدث ،وخالله وبعده .فبدء احلوار عبر حض املشتركني على
تبادل األفكار قبل الوصول إلى املؤمتر يجعل النقاش أكثر
تركيز ًا بحسب ما قال هؤالء املدراء .وباإلضافة إلى ما سبق،
أشار البعض إلى أهمية تخليد األفكار التي متت مناقشتها
خالل احلدث عبر وضع ملخصات عن اجللسات مثالً ،ما يتيح
مجال تضمني هذه األفكار في نشاطات أو تقارير الحقة.
كما أن إصدار مواد تلي احلوار يؤدي دورًا أكبر من مجرد
جمع األفكار ،فهو يعزز الشبكات .ومبعنى آخر ،فإن املتابعة
مع أفراد متحمسني إلى حد كبير بعد احلدث ال يتيح توسيع
األفكار فحسب ،بل يخلق شبكات حوار متواصلة حول مسألة
معينة .وبذلك يكون تطوير العالقات الشخصية اجلديدة رغم
اإلنقسام أكثر من مجرد نتاج لهذه املبادرات .وعلى نحو
مثالي ،تعتبر العالقات املنشأة حديث ًا تعزيز ًا إضافي ًا إذ تصبح
أساس ًا ملبادرات جديدة أو تؤدي إلى خلق مبادرات جديدة.
فعلى سبيل املثال ،شدد املركز امللكي للدراسات املشتركة
بني األديان على النجاح الذي حققه عبر تطوير عالقات بني
األفراد.

من جهتها ،شكّلت التكنولوجيا املعتمدة إحدى مجاالت
اإلختالف .فقد شعر بعض املدراء بأن التفاعل املباشر وجه ًا
إلى وجه يؤدي إلى نتائج أفضل .في حني اعتبر آخرون بأنه
ميكن للتبادالت املستندة إلى التكنولوجيا والتي تقرب األفراد
بعضهم من بعض بشكل منظم عبر شبكة االنترنت أن حتقق
نتائج جيدة أيض ًاً.
وباإلضافة إلى ما سبق ،ظهر بعض اخلالف أيض ًا حول
وجوب تسجيل احلوارات ونشرها أو إبقائها سرية .فقد
أفاد بعض مدراء مشاريع احلوار بأن «املشتركني يصبحون
أكثر انفتاحاً» و«يتم حتقيق حتوالت شخصية فعلية أكبر» في
املناقشات السرية .من جهتها ،عبرت جاين دامن ماكأوليف،
عميدة كلية اآلداب والعلوم في جامعة جورجتاون عن الفكرة
نفسها في تقرير عن احلوار بني الثقافات ،فقالت« :يستلزم
احلوار احلقيقي والبناء والعميق الكثير من الوقت والثقة.
ويتوجب توفير سياق آمن وضمان باإلستمرارية ألولئك الذين
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يوافقون على املشاركة في احلوار» .ومن بني املبادرات اإلثنني
والعشرين التي شملتها الدراسة ،أفادت ثماني مبادرات بأن
كافة حواراتها متوفرة للعلن ،في حني أبقت خمس مبادرات
مجرياتها غير رسمية ،وامتلكت ثماني مبادرات مزيجً ا من
اإلثنني .إال أن بعض مدراء املبادرات التي مت نشر مجرياتها
شددوا على منافع التغطية الصحفية والقدرة على نشر نتائج
املناقشات وإيصالها إلى جمهور أكبر .من جهة أخرى ،شدد
مدراء البرامج الذين لم يسجلوا أحداثها على أهمية إجراء
حوار صريح ومنفتح يستطيع الناس من خالله التعبير عن
آرائهم احلقيقية ،ما يصعب القيام به أحيان ًا بوجود وسائل
اإلعالم.
يبدو أن البرامج التي تضم عنصر «بناء املهارات» أو «بناء
القدرات» غالب ًا ما تنجح في احلفاظ على انخراط املشتركني
واهتمامهم .فعلى سبيل املثال ،تؤكد املجموعات التي أحضرت
قادة روحيني ،أو صناع السياسات أو صحافيني من الواليات
املتحدة األميركية ومن العالم اإلسالمي للمشاركة في متارين
تدريب وبناء مهارات مشتركة ،على أن هذه املمارسة أكثر
فعالية من مجرد اإلكتفاء بتعريف املشتركني إلى بعضهم
البعض ،ومناقشة املسائل التي أدت إلى انقسامهم .وقد
مت إثبات هذه النتيجة في دراسة مكتوبة حول «دور الفنون
والثقافة في العالقة بني الواليات املتحدة األميركية والعالم
اإلسالمي» أجرتها كل من سينتيا شنايدر وكريستينا نيلسون
ملركز سابان في مؤسسة بروكنجز .وتوصي الدراسة بأنه
بغية جناح الشراكة الثقافية ،يفترض التركيز على "الشراكات

 .26نقال عن كلمة كارين أرمسترونغ خالل منتدى اإلقتصاد العاملي« ،اإلسالم والغرب :التقرير السنوي حول حالة احلوار» ،يناير/كانون
الثاني ،2008 ،ص 13 .متوفر على املوقعhttp://www.weforum.org/pdf/C100/Islam_West.pdf :
 .27املرجع نفسه أعاله ،ص61 .
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الطويلة األمد" و"توحيد اجلهود وتعزيز القدرات".
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من جهتهم ،أوصى عدد من مدراء البرامج بأن يكون مدراء
احلوارات واملتحدثون ملمني متامًا باملوضوع وأن يقوموا
بالكثير من التحضير قبل تقدمي العروض .وفي هذا اإلطار،
قال مدراء املبادرات بأنهم تعلموا سريع ًا بأن اجلودة ليست
ال تلقائياً ،وبأن التركيز على احملتوى الفكري الدقيق
عم ً
واملنهجية غاية في األهمية إلشعار املشتركني بأن البرنامج
ذو شأن.
وختاماً ،أشار عدد من املجيبني إلى التحدي األكبر الذي
يواجهونه والذي يقضي بتأمني دفق متويلي مستمر .فقد أفاد
حتد
عدد كبير منهم بأن إيجاد مصادر عوائد دائمة شكل ٍ ّ
بالنسبة إليهم وغالب ًا ما اضطروا إلى إيقاف برامج منهجية
نتيجة النقص في التمويل .وقد كانت عليه هذه احلال أيض ًا
بالنسبة إلى املشاريع ضمن املؤسسات القائمة واألقدم عهداً.

الوصول إلى جمهور أكبر
لعل النتيجة اإلستراتيجية التي استُخلصت من اإلستطالع في
ما يتعلق بجمهور املبادرات هي أنه يتعني على املشاريع أن
تصل إلى من هم أبعد من «املشتبه بهم املعتادين» وأن تتجنب
الوعظ إلى األشخاص عينهم عبر اختيار شرائح املجتمع التي
ال تتحاور عادة ،مبا في ذلك الوسطيني واحملافظني من كل
حتد يجب تخطيه ،فمن ينجح في
طرف .وبالرغم من أن ذلك ٍ
تقريب السلبيني واحملافظني هو القادر على إحداث تقدم في
ردم الهوة.
وقد قال أحد املدراء بأنه وضمن الواليات املتحدة األميركية
تصل مبادرته إلى مشتركني من جامعة بوب جونز احملافظة إلى
جامعة كاليفورنيا في بيركلي التي تتمتع بسمعة ليبرالية .من
جهته ،تطرق السيد توماس بانشوف ،األستاذ اجلامعي املساعد
في دراسات احلكومات ومدير مركز بيركلي للدين والسالم
والشؤون العاملية ،في دراسة خاصة به حول أهمية إشراك
جمهور جديد عبر القول بأنه وبالرغم من املخاطر« ،ميكن للحوار
29
أن يكون طريقة للوصول إلى املتطرفني وإمكانية حتويلهم».

وقد أجرت الدراسة اخلاصة بهذا التقرير تقييم ًا لبُعد واحد
من األطراف التي يجب إشراكها في البرامج ،عبر دراسة
شرائح املجتمع املدني التي انخرطت في هذه املبادرات .وقد
متساو تقريباً ،موظفني حكوميني
ٍ
شملت هذه املبادرات ،بشكل
وخبراء في السياسة ،وقادة املجتمع ،وقادة قطاع األعمال،
ووجوه ثقافية ،وأنواع أخرى من أعضاء املجتمع العام ،كرجال
دين ،وجامعيني ،وأكادمييني وموظفي منظمات غير حكومية.
بالرغم من أن برنامج «احلوارات الصعبة» الذي استضافته
جامعة ماكاليستر و«املؤمتر الدولي حول اإلسالم» الذي عقد
في جامعة ويسكونسن يستهدفان الطالب واألكادمييني ،فإن
غالبية املشاريع ( )19تستخدم مقاربات بني أصحاب املصالح
املتعددين وتشمل مشتركني عبر مختلف الفئات.
وفي ما يتعلق بعدد األشخاص الذين بلغتهم املبادرات ،تراوح
اإلشراك بني ورش العمل الصغيرة التي تضم  30شخص ًا
إلى االجتماعات الكبرى في الساحات العامة التي تضم
أكثر من  20ألف مشترك .بالنسبة إلى بعض املؤسسات
مثل ليالينا لإلنتاج  ،Layalina Productionsالتي تقدم
برامج تلفزيونية عربية تتناول موضوع اإلنقسام بني الواليات
املتحدة األميركية والعالم اإلسالمي ،كان من الصعب تقييم
عدد املشتركني ألن نظام تعقب مشاهدة التلفاز محدود في
العالم العربي.
ضمن اإلستطالع الذي أجري ألغراض هذا البحث ،مت توجيه
سؤالني إلى مدراء املشاريع حول طريقة اختيار املشتركني
وكيف يفكرون في الوصول إلى مشتركني جدد .وقد حتدث
األشخاص الذين خضعوا للمقابالت عن عدد من املقاربات
اشتملت على الترويج واإلعالن عبر اإلنترنت ،و"األخذ بتوصيات
اآلخرين ،و"الطلب من املشتركني السابقني تسمية مشتركني
جدد ،واإلحتفاظ بسجالت حول كتّاب املقاالت في الصحف،
والبحث عن قادة أساسيني في املجتمع املدني يستطيعون
التأثير في دوائرهم اإلنتخابية .فعلى سبيل املثال ،أشار
مركز هولينجز( )Hollings Centerإلى أهمية تطوير شبكة
بأسماء أشخاص يحتمل أن يقدموا أفكار ًا ضمن مجتمعاتهم
لزيادة تأثير جهود املشروع وبلوغها حدها األقصى .وألن
املبادرات التي شملتها الدراسة تسعى إلى التأثير على
السياسات أو الرأي العام ،فقد قال أحد املجيبني بأنه يفترض

 .28سينثيا ب .شنايدر وكريستينا نيلسون« ،أقوى من حد السيف ،الفنون والثقافة في العالقة بني الواليات املتحدة األميركية والعالم اإلسالمي»،
تقرير مشروع مؤسسة بروكنجز حول عالقة الواليات املتحدة األميركية مع العالم اإلسالمي ،يونيو/حزيران  .2008متوفر على املوقع:
_http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/06_islamic_world_schneider/06_islamic
world_schneider.pdf
 .29منتدى اإلقتصاد العاملي« ،اإلسالم والغرب :التقرير السنوي حول حالة احلوار» ،يناير/كانون الثاني  ،2008ص .13 .متوفر أيض ًا على
املوقع http://www.weforum.org/pdf/C100?Islam_West.pdf :ص67 .
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باملبادرات "البحث عن صناع القرار األساسيني" وإشراكهم
في برامجها .ومتام ًا كما قال أحد الداعني إلى احلوار -الذين
لم يشملهم هذا التقرير" -يتعني على كل مؤسسة بذل مزيد
من اجلهد لتجنيد بعض السياسيني للمشاركة في أعمالها.
فحلقات احلوار تعج بأشخاص بعيدين كل البعد عن اتخاذ
30
القرارات".
على الرغم من أن التركيز على اجلماعات املعنية بصنع
السياسات مسألة حيوية بالنسبة إلى املبادرات الرامية إلى
إبراز وجهات النظر املختلفة في احلوار السياسي إال أنه ال
يجوز أن تتمحور هذه البرامج حول اجلماعات املعنية بصنع
السياسات على حساب املجموعات األخرى .وذكر بعض
املجيبني على أسئلة االستطالع اخلاص بهذا البحث أن عنصر
الشباب  -الذي يشكّل نسبة كبيرة جد ًا من العالم اإلسالمي
 -ميثل فرصة سانحة ذلك أن هؤالء الشباب ميرّون مبرحلة

ّ
حساسة من حياتهم إذ ال يزالون في طور تكوين آرائهم .
قد يكون جيل الشباب من أبرز اجلماهير التي تستقطبها
البرامج القائمة في أميركا والرامية إلى التواصل مع العالم
اإلسالمي حيث أظهرت إستطالعات الرأي التي أجريت في
العام  2002أن املواقف اإليجابية حيال الواليات املتحدة
تزداد كلما ازداد انتشار اإلنترنت مما يبينّ أن ثمة فرصة
كبيرة إلشراك هذه الشرائح املتنامية من السكان من خالل
32
ال
قنوات الدبلوماسية العامة  .إن هذه الوقائع تؤيّدها فع ً
إحدى الدراسات العلمية الشاملة ألحد البرامج التدريبية الذي
أجري على مستوى العالم اإلسالمي لتعليم اللغة اإلجنليزية
بتمويل من احلكومة األميركية وامتد على مدى عام واحد
وبلغت كلفته  1000دوالر أميركي لكل طالب في الثانوية
العامة .لقد حقق هذا البرنامج الذي وُضع لترسيخ التفاهم بني
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي جناح ًا باهر ًا على مستوى
تعليم اللغة اإلجنليزية وحتسني صورة الواليات املتحدة حيث
31

 .30كلمة جان بيترسون خالل منتدى اإلقتصاد العاملي« ،اإلسالم والغرب :التقرير السنوي حول حالة احلوار» ، ،يناير/كانون الثاني  ،2008ص.28 .
 .31رأت اللجنة اخلاصة بأحداث احلادي عشر من أيلول/سبتمبر أنّ على الواليات املتحدة «أن تعيد صياغة برامج املنح املدرسية وتبادل الطالب
وبرامج املكتبات التي تستهدف جيل الشباب» في العالم اإلسالمي .وعلى الرغم من رفع هذه التوصية اخلاصة إلى احلكومة األميركية (بسبب
النطاق احملدد للتقرير اخلاص بأحداث  ،)11/9فإن التوصية بدعم برامج التبادل املتمحورة حول الشباب ترتبط بفئات املجتمع املدني الساعية
إلى توحيد اإلنقسام بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي .تقرير اللجنة اخلاصة بأحداث احلادي عشر من أيلول/سبتمبر :التقرير النهائي
للجنة الوطنية املعنية باألعمال اإلرهابية ضد الواليات املتحدة ،نيويورك ،2004 ،ص.377 .
 .32جون زغبي« ،أميركا في عيون العرب :استطالع اآلراء في العالم العربي عقب أحداث  11أيلول/سبتمبر »،أبريل/نيسان  ،2002النسخة
املنقحة الصادرة حتت العنوان نفسه ،مارس/آذار  ،2003متوفرة على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي:
http://www.cato.org/events/gulfwar2/zogby.ppt#388,59,Slide 59
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صرّح  88باملئة من الطالب الذين شملهم اإلستطالع عن
نظرة أكثر إيجابية حيال الشعب األميركي في حني صرّح
 54باملئة عن نظرة أكثر إيجابية حيال احلكومة األميركية؛
وثمة تأثير مضاعف إذ صرّح  90باملئة عن مشاركة جتربتهم
مع أصدقائهم وعائالتهم؛ وذكر مسؤول عن إحدى املبادرات
الفوائد من البرامج التي تستهدف جيل الشباب قائالً« :إن
حماسا حيال احلوار ألن
ً
جيل اجلامعيني والشباب هم األكثر
لهم جتارب أكثر مع العديد من الثقافات».
صحيح أن اإلهتمام األساسي ملدراء البرامج يجب أن ينصب
على بناء برامجهم اخلاصة بأكبر قدر ممكن من الفعالية ولكن
عليهم أيض ًا اإلطالع على البرامج املماثلة األخرى القائمة
وال يجوز التعامل مع هذه البرامج األخرى على أنها برامج
منافسة بل على أنها شراكات محتملة ،فهناك فائدة كبرى في
بناء الشراكات مع املبادرات األخرى العاملة ضمن املجال
نفسه .وميكن اإلستفادة من هذه الشراكات بعدّة طرق مبا في
ذلك احلرص على عدم تركّز املبادرات في مجال مت التطرق إليه
بإسهاب من قبل ومعاجلتها لإلحتياجات التي لم يتم تناولها
ال عن ذلك ،من شأن الشراكات مع املنظمات
من قبل .فض ً
الشقيقة استقطاب املزيد من املوارد لتحمّل املسؤوليات حيال
املصالح املشتركة وتعجيل عملية تطبيق الدروس املستخلصة
وبناء شبكات من العالقات أكثر فعالية للتأثير بشكل أوسع
نطاقاً.
أخيراً ،على البرامج أن تستفيد من مورد قائم في الواليات
املتحدة والذي ،حتى تاريخه ،لم يتم استخدامه بشكل كاف
أال وهو :املسلمون األميركيون .غالب ًا ما تكون اجلهة التي
تقوم بإيصال الرسالة مهمة بقدر الرسالة نفسها وإن اختيار
أعضاء أساسيني لهذه البرامج من اجلماعات األميركية
املسلمة املتماسكة والبالغ عددها ستة ماليني نسمة من شأنه
أن يزيد على األرجح من انتشار الرسالة املراد إيصالها.
ففي الواليات املتحدة ،ميكن للمسلمني األميركيني ،الذين يتولى
العديد منهم أدوار ًا بارزة في مدنهم وبلداتهم ومجتمعاتهم،
أن يلعبوا دورًا فعا ًال في م ّد جسور تتخطى حدود اجلماعات
املسلمة األميركية .باإلضافة إلى ذلك ،ميكن للمسلمني
األميركيني أن يكونوا الناطق الرسمي ألميركا في اخلارج
بحيث يشرحون ملجتمعات العالم اإلسالمي املشكّكة في أغلب
األحيان مبا تتمتع به الواليات املتحدة من نقاط إيجابية.
كذلك ،على البرامج أن تعمل على إشراك األميركيني املقيمني
في اخلارج بحيث أن العديد منهم بات متآلف ًا مع اللغة
والعادات احمللية .هناك حوالي مئتي ألف أميركي مقيم في
العالم اإلسالمي وهم بالتالي على خطوط التماس مع اإلنقسام
احلاصل ولديهم تصوّرات معيّنة حيال مختلف املجتمعات في
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كل من الواليات املتحدة ومجتمعات العالم اإلسالمي  .وعليه،

ميكن االستفادة من هؤالء ،ال بل يجب اإلستفادة منهم ،في
ردم الهوة بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي.

مضاعفة النتائج
على مدراء املبادرات وضع خطة الستخدام الوسائل اإلعالمية
لكي يكون لعملهم تأثير مضاعف .من شأن الوسائل اإلعالمية
أن تساعد على إيصال البرامج إلى جمهور أوسع انتشار ًا مما
يجعل التأثير أوسع نطاق ًا على الرأي العام حيال الهوة القائمة
بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي .ولكن ثمة العديد من
البرامج التي ليس لها أي استراتيجيات إعالمية.
طُ رح سؤال في استطالع الرأي على مدراء املبادرات حول
إستراتيجيتهم املعتمدة على مستوى العالقات والتواصل فأتت
إجاباتهم متنوعة ،حيث يلجأ البعض إلى البيانات الصحفية
لنشر األخبار في الصحافة أو إلى بث األحداث على الهواء
أو دعوة اإلعالميني إلى املشاركة في الفعاليات أو التواصل
عبر شبكة اإلنترنت أو املنتديات باإلضافة إلى اللجوء لوكاالت
العالقات العامة .إال أن بعض مدراء املبادرات يسعون إلى
إبقاء عملهم بعيد ًا عن األنظار متام ًا حيث تنطوي مبادراتهم
على نقاشات سرية تض ّم مشتركني من ذوي الشأن الرفيع.
تهدف هذه النقاشات إلى خلق ج ّو يساعد املشتركني على
التعبير عن وجهات نظرهم اخلاصة أو اكتشاف مواقف
جديدة .ومبا أن هذه البرامج تنظّ م فعاليات خاصة ومغلقة
فقط فإنها تتأنى في التعاطي مع الصحافة واإلعالم وعندما
تقوم بإطالع أنشطتها للعلن فإنها تفعل ذلك بعد انتهاء
احلدث حرص ًا على توفير أقصى درجات الراحة واملصارحة
للمشتركني في معرض احلوار .إن التعاطي بحذر مع الوسائل
اإلعالمية بد ًال من رفض اللجوء إليها مسألة بغاية األهمية ألنه
ال ب ّد من إيصال املواضيع التي تدور في كافة اجللسات ما
عدا املغلقة واألكثر سرية منها ،إلى جمهور أوسع انتشار ًا
إلحداث تأثير اجتماعي أوسع نطاقاً .أما أسلوب اجللسات
املغلقة ،فهو اتبع على سبيل املثال في املؤمتر الذي استضافته
السفارة األميركية في هولندا في نوفمبر عام  ،2006حيث
حتدّث القيّمون على املؤمتر عن النجاح الباهر الذي اختبروه
في تنظيم جلسات احلوار املغلقة ،ذلك أنها سمحت «بتبادل
وجهات النظر بشكل منفتح وصريح بني مختلف املشتركني».
وقد شدّد عدد من مدراء املبادرات خصوص ًا هؤالء الذين
التوصل إلى
ّ
يشرفون على جلسات احلوار على ضرورة
«خالصة نهائية» تصاغ على شكل مستندات وتوزّع على
املشتركني وعلى املجتمع األوسع وعلى املسؤولني احلكوميني
إذا ما دعت احلاجة لذلك .كما شدّدوا على ضرورة وضع
إجراءات فعالة من البداية (وليس بعد فوات األوان) لصياغة
فرصة عصر أوباما
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هذه املستندات وتعميمها .على سبيل املثال ،يحرص مركز
األمير الوليد بن طالل للتفاهم اإلسالمي املسيحي على
ضرورة أن تفضي الفعاليات اخلاصة بأي برنامج يُعنى مب ّد
اجلسور إلى منتج نهائي مثل تقرير أو بحث ميكن توزيعه على
اإلعالميني واملسؤولني احلكوميني وعامة الناس .ومن شأن هذا
املنتج النهائي سواء كان تقرير ًا أو عرض ًا مصوّر ًا أو بحث ًا
أن يشكّل أداة فعالة في متناول أصحاب املصالح إليصال
رسالتهم إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتعميم احلدث
واستقطاب املشتركني من أعلى املستويات إلى الفعاليات
واملساعي املستقبلية كما ميكن استخدامه كنقطة انطالق
للمناقشات السياسية ذات الصلة مع املسؤولني احلكوميني.
إن بعض املبادرات التي شملها هذا البحث حاولت جاهدة
إرساء املستوى الصحيح من الدعاية واإلعالن .فقد وصفت
هذه املشاريع إستراتيجياتها اخلاصة باالتصاالت على أنها
محاولة إلى خلق توازن بني احلاجة إلى قدر معينّ من الدعاية
واحلاجة إلى التيقّظ للمشاكل احملتملة التي قد ترافق التغطية
اإلعالمية املكثّفة .وتتضمن بعض اإلستراتيجيات على هذا
املستوى مراسلة الشرائح املستهدفة واإلعالميني عبر البريد
اإللكتروني وإطالعهم بشكل منتظم على آخر املستجدات
والبرامج مع العمل في الوقت نفسه على احلد من احلضور
الفعلي لإلعالم في الفعاليات التي يتم تنظيمها.
يكمن التحدّي الذي يواجه هذه البرامج في كون اإلعالم مادّة

30

مهمّة ميكن من خاللها اكتساب الكثير من املنافع عبر الوصول
إلى شرائح واسعة من اجلمهور إال أن ذلك ينبغي أن يتم
مبهارة وكفاءة .ومبا أن هذه البرامج تعالج مواضيع حساسة،
يجب أن تتجنب خلق التصادم أو نشر الصور النمطية وقد
يحدث ذلك في حال اللجوء إلى متحدثني يفتقرون إلى التدريب
أو إلى استراتيجيات إعالمية تقوم على تصورات معتلّة .وعليه،
يكمن التحدّي بالنسبة إلى هذه املبادرات في تقدمي عملها إلى
اإلعالم بشكل يجمع ما بني النواحي اإليجابية واملعقّدة لهذا
العمل حتى يُنظر إلى القصة على أنها عملية إشراك فيتم
التعاطي معها بالتالي بأهمية أكثر مما لو كان يتم التعاطي مع
مجرد اجتماع حول قصة تهم الرأي العام .هذا يعني ،بشكل
أساسي ،أنه ينبغي إرساء العالقات مع الوسائل اإلعالمية
التي تؤمّن تغطية إعالمية معمّقة وشاملة للبرامج التي تعالج
الهوّة القائمة بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي.
من الواضح أن مدراء املبادرات يرون بأن لإلعالم قوّة نافذة في
تكوين وجهات النظر لدى شرائح واسعة من الناس وبإمكانه
بالتالي أن يساهم في صياغة وجهات النظر وإرساء العالقات
إما لألفضل أو لألسوأ .وقد ذكر أحد مدراء املبادرات أن «أحد
األهداف الكبرى للمنظمة كانت تقضي باحلصول على تغطية
إعالمية إيجابية قدر اإلمكان خصوص ًا وأن معظم األخبار
املتعلقة بالعالم اإلسالمي هي أخبار حول احلروب أو أخبار
سلبية نوعا ما» .وعليه ،يبدو أنه من الضروري أن يكون ملدراء
املبادرات إستراتيجية راسخة للتواصل.

التوصيات

تُظهر استطالعات الرأي التي جرت مراجعتها في هذا البحث
أن اجلهود احلثيثة املبذولة لتوحيد اإلنقسام مع العالم اإلسالمي
لن تستطيع أن تتخطى الظلم الكبير الذي أصاب هذا العالم
من جراء سياسات إدارة بوش باألخص على مستوى حرب
العراق وسجن غوانتانامو وعدم اإللتزام باملسار الفلسطيني
اإلسرائيلي .ومع عزم إدارة أوباما على تغيير مجرى األمور
حيال كافة هذه السياسات ،بات من املهم اليوم أكثر من أي
وقت مضى النظر في النهج الذي اتخذه املجتمع املدني لتوحيد
اإلنقسام بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي خصوص ًا
وأن حظوظ هذه اجلهود بالنجاح مرتفعة اليوم.
أفضت الدراسة التي شملت  22مشروع ًا من مشاريع املجتمع
املدني والتي يقوم عليها هذا التقرير إلى أربع خالصات
إستراتيجية حيوية ميكن استخدامها كإرشادات توجيهية
للمبادرات التي تسعى إلى توحيد اإلنقسام بني الواليات املتحدة
والعالم اإلسالمي .اخلالصة األولى هي عبارة عن مجموعة من
التوصيات الرامية إلى حتسني الرقابة والتقييم حتسين ًا جذري ًا
وتقضي بالدرجة األولى بوضع املبادرات تعريف ًا واضح ًا
للنجاح وتقييم مواقف اآلخرين قبل إجراء األنشطة وبعدها.
أما اخلالصة الثانية فهي مجموعة من التوصيات حول كيفية
إجراء املبادرات وأبرز ما جاء فيها وضع اخلطط املشتركة
وتطبيقها مع أصحاب املصالح من الواليات املتحدة والعالم
اإلسالمي على حد سواء .اخلالصة الثالثة كناية عن مجموعة
من التوصيات حول اجلهات التي ينبغي دعوتها إلى املشاركة
في طاولة احلوار والتي تقتضي من أبرز ما تقتضيه تفادي
وعظ الشريحة عينها واملقتنعة أصالً .أما اخلالصة الرابعة
واألخيرة فتضع توصيات حول كيفية العمل على توسيع نطاق
التأثير املراد من األنشطة والذي غالب ًا ما يكون من خالل
تسخير الوسائل اإلعالمية.

قياس النجاح
إن أبرز ما خلُصت إليه هذه الدراسة هو أن املبادرات حتتاج
إلى تعريف معنى النجاح بالنسبة إليها والعمل على حتسني
مستوى الرقابة والتقييم ألنشطتها فيمكنها عندئذ قياس
مدى النجاح أو الفشل الذي حتققه مشاريعها .إن الدأب

على عمليات التقييم بشكل منتظم يفسح املجال أمام إدخال
التعديالت املطلوبة وسط سير البرنامج على اإلستراتيجية
والتكتيكات التي تضمن حتقيق أهداف املشروع .كما أن
التقييم املنتظم يسمح للجهات املمولة واملقيّمني للمبادرات
املستقبلية ذات الصلة تكوين خالصات راسخة حول ماهية
األمور التي تنجح وتلك التي متنى بالفشل.
على مدراء املبادرات وضع مؤشرات لقياس النتائج واحلصيلة
النهائية لعملهم بشكل مبكر قدر اإلمكان واألفضل أن يتم ذلك
قبل املباشرة بالعمل .إحدى السبل لقياس النتائج هي أن يتم
تقييم مواقف املشتركني من الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي
حيال بعضهم بعض ًا قبل مشاركتهم وبعدها .إن تقييم هذه
املواقف قبل املشاركة في املبادرات وفور انتهاء املشاركة وبعد
مضي فترة من الزمن يعتبر أساسي ًا في حتديد مستوى النجاح
وما إذا كان هذا النجاح مستداماً .على اجلهات املمولة أن
تستخدم مثل هذه املعلومات إلجراء حتليالت شاملة ومترابطة
لتحديد أكثر األفكار وأقلها جناح ًا ودواماً .جتدر اإلشارة
هنا إلى أنه أي ًا تكن هذه املؤشرات التي يتم تطويرها ،فهي
لن تستطيع أن تستوعب تأثير البرنامج بشكل كامل .تتضمن
التوصيات اخلاصة ما يلي:
•تقييم الركائز األساسية :على مدراء املبادرات تطوير
مؤشرات تقييمية منذ البداية لرصد نتائج مشاريعهم
بعناية مثل عدد املشتركني بحسب فئاتهم وما إذا كان
ال الواليات املتحدة أو العالم
املشاركون ميثلون فع ً
اإلسالمي.

•حتديد مؤشرات النجاح وإجراء عمليات تقييم قبل
املشاركة وبعدها :على مدراء املبادرات تعريف معنى
النجاح بالنسبة إليهم ووضع إجراءات لتقييمه .تكمن
إحدى املقاربات لتنفيذ ذلك في تقييم اآلراء التي يدليها
املشاركون في البرامج من أميركا والعالم اإلسالمي
حيال نظرائهم وذلك قبل املشاركة في البرنامج وبعدها.
وعلى البرامج أيض ًا أن تنظر في إجراء استطالعات
أوسع نطاق ًا لتقييم املواقف ضمن املجتمعات املستهدفة
(على سبيل املثال ،إذا شارك الطالب من إحدى املدارس
في برنامج لتبادل الطالب ،ينبغي النظر في تأثير هؤالء
فرصة عصر أوباما
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الطالب املشتركني في البرنامج على مواقف الطالب
اآلخرين على مستوى املدرسة ككل).
•رصد الشراكات الناشئة :على مدراء املبادرات املضيّ
في تعقّب الشراكات التي تفضي إليها مشاريعهم .على
سبيل املثال ،في حال مت إنشاء موقع إلكتروني من قبل
املشتركني في برنامج لتبادل الصحفيني بني الواليات
املتحدة والعالم اإلسالمي ،يتعني على مدير هذا البرنامج
اإلطالع على كافة املعلومات ذات الصلة بهذا املوقع .إنها
إحدى الطرق اإلضافية الرامية إلى قياس النتائج.
•تطوير مؤشرات مشتركة بني املشاريع املختلفة :على
اجلهات املمولة أن تسعى إلى تطوير مؤشرات ميكن
استخدامها على مستوى املشاريع املختلفة حتى تتم
مقارنة النجاحات النسبية التي حتققها مختلف املشاريع
بعضها مع بعض.
•متويل وتطوير حتليالت شاملة :على اجلهات املانحة
بذل كل ما بوسعها لتمويل الدراسات التحليلية الشاملة
واملترابطة ملختلف املبادرات مشجع ًة بذلك تطوير
املؤشرات التي تتقاطع مع مختلف أنواع املشاريع.
•

توجيهات لتحسني طريقة عمل املبادرات
مت استخالص العديد من العِ بر من هذا التحليل .وقد خلص
الدرس األول إلى أن الشراكات تعتبر عنصر ًا أساسي ًا في
جناح املبادرات .وبالتالي ،وفي احلالة املثالية ،يجب متويل
املشاريع وإدارتها وتطبيقها بشكل مشترك عبر اإلنقسام
بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي على أن يكون أحد
الشركاء مقيم ًا في الواليات املتحدة األميركية واآلخر مقيمًا
في العالم اإلسالمي .كما يجب أيض ًا حتقيق املنفعة املشتركة
(لكل من الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي على حد سواء)
من تصميم املشروع .وكما هو مذكور ،تعتبر فرصة تعلم كل
جهة من األخرى منفعة رئيسية إلطار العمل هذا .نقدم في ما
يلي توجيهات إضافية لتصميم املبادرات بهدف حتسني طريقة
سيرها:

•التركيز على مكامن القوة عوض ًا عن محاولة التطرق
إلى كافة النواحي .يجب أن تركز املبادرات على مكامن
القوة ذات الصلة واملنافع القابلة للمقارنة ،وتفادي
محاولة التطرق إلى كافة النواحي .فالتنوع في التركيز
أو النهج غالبًا ما يؤدي إلى جعل املبادرات تتخذ منحى
هي غير ملمة به.
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•التمسك باإلرادة لطرح كافة املسائل وبحثها .في حني
يعتبر التوجيه والتركيز أمرًا مفيدًا ،إ ّال أن املبادرة يجب
أن متتنع عن تقويض مناقشة املسائل الشائكة التي
غالبًا ما جتعل املشتركني يشعرون باإلضطراب أو عدم
االحترام .فمعاجلة املسائل الصعبة بصراحة ومهارة
ميكن أن تضمن حتقيق نتائج مهمة.

•عدم الوقوع في شرك «حجم واحد يناسب اجلميع».
أظهرت إستطالعات الرأي أنه يوجد تنوع كبير في اآلراء
في كل من العالم اإلسالمي والواليات املتحدة ،ويجب
تصميم املبادرات وفق ًا لذلك .قد يسود الشعور بالظلم في
أجزاء من مجتمع واحد دون سواه ،بالتالي يجب تصميم
املبادرات مع وضع هذه الفروقات في اإلعتبار.

•بالصبر حُتصد النتائج اجليدة .يجب تركيز املبادرات
على األنشطة ذات الصلة وإعادة تطبيقها إلى حني إدراك
النتائج املرجوة.

•استخدام إستطالعات الرأي للتركيز على األنشطة من
حيث األولوية .على الرغم من أن غالبية مبادرات املجتمع
املدني ال متلك بشكل عام املوارد إلجراء استطالعات رأي
خاصة بها ،إ ّال أنه يجب على مدراء املشاريع اإلطالع
دائما ًعلى بيانات اإلستطالعات التي تُنشر .ميكن اعتبار
هذه البيانات أداة فعالة في حتديد املواضيع امللحّ ة التي
يجب معاجلتها ،وتركيز األنشطة ملعاجلة هذه النواحي
األولية.

•جتاوز مرحلة احلوار .في حني ميكن أن يشكل احلوار
والتبادل نقطة مهمة في البداية ،إ ّال أن البرامج يجب أن
تسعى إلى حتقيق نتائج ملموسة .هذه البرامج التي تعمل
على حتويل وجهات النظر العامة أو تطوير التوصيات
السياسية سوف تؤدي على األرجح إلى مصالح مستمرة
والتزام أعمق .كما أنها سوف حتقق جناح ًا أكبر في
توحيد اإلنقسام.

•إعطاء اإلهتمام الكافي ملسألة تسجيل احلوار أو عدمه.
ميكن من خالل احلوار املسجل واملنشور التوجه بسهولة
إلى اجلمهور الواسع عبر وسائل اإلعالم .أما احلوار
املغلق ،فيجعل املشتركني أكثر قابلية ملشاركة آرائهم
املترسخة وملواجهتها أو حتى تغييرها.

•النظر في استخدام برامج معززة للقدرات واإلمكانيات.
تشكل البرامج املعززة للقدرات واإلمكانيات شراكات
دائمة وبنّاءة .ال تؤدي اجلهود التي يتم بذلها إلى تعزيز
اإلمكانيات والقدرات لدى املشتركني والشركاء الراعني

املساعدين إلى توحيد اإلنقسام وحسب ،وإمنا حتافظ
على مساهمة املشتركني وأصحاب املصالح على حد
سواء ملدة أطول.

توجيهات لتحسني نوعية املشاركة
في املبادرات
تبرز العديد من السبل التي ميكن للمبادرات من خاللها
حتسني إشراكها لألطراف املختلفة .أوالً ،إن املبادرات التي
تهدف إلى توحيد اإلنقسام بني الواليات املتحدة والعالم
العربي يجب أن تصل إلى من هم أبعد من «املشتبه بهم
العاديني» وتتجنب الوعظ إلى الشريحة عينها واملقتنعة أصالً.
وألن الهدف األساسي لهذه املبادرات يكمن في توسيع ظالل
العالقة بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي ،يجب أن تصل
هذه املبادرات إلى شرائح املجتمع التي ال تتحاور في العادة،
مبا في ذلك احملافظني واملعارضني اإليديولوجيني من كل جانب
من اإلنقسام.
في ما يلي توصيات سوف تساعد املبادرات على توحيد
اإلنقسام وجمع اجلمهور الذي ال يجتمع في احلاالت العادية:

•إنشاء شراكات منذ البداية مع مبادرات أخرى تعمل
في املجال نفسه .ميكن للشراكات مع جهود مماثلة
تطوير التفاعالت والتركيز على النواحي التي لم تتم
معاجلتها ،وتشكيل شبكات أكثر فعالية وتسريع عملية
استخالص العبر والدروس.

•استهداف جيل الشباب .في العديد من املجتمعات
حيث األكثرية املسلمة ،ميثل الشباب نسبة كبيرة من
السكان .وهذا وحده يعتبر كافي ًا الستهداف اجلمهور
في ما يتعلق باملبادرات التي تسعى إلى توحيد اإلنقسام
بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي .ولكن هناك سبب ًا
إضافياً -فالشباب أثبتوا أنهم يتمتعون مبرونة في
آرائهم ،وقد أظهرت إستطالعات الرأي أن الشباب في
العالم اإلسالمي يحبذون القيم األميركية (بخاصة عندما
ميكنهم الوصول إلى شبكة اإلنترنت).

•اإلستفادة من املسلمني األميركيني واألميركيني
املقيمني في العالم اإلسالمي .يوجد حوالي ستة ماليني
مسلم أميركي ،ويجب على هؤالء لعب أدوار قيادية في
املبادرات التي تركز على توحيد اإلنقسام بني الواليات
املتحدة والعالم اإلسالمي .وكذلك ،من املتوقع أن يعيش
 200ألف أميركي في العالم اإلسالمي ،ويتمتعون بالتالي
بنظرة تبصرية في مجتمعات الواليات املتحدة والعالم

اإلسالمي .متثل هذه املجتمعات موارد عظيمة للبرامج
التي تبحث عن أشخاص ال يتحدثون فقط عن الواليات
املتحدة ،وإمنا يقومون بذلك مبا يالقي الصدى في
مجتمعاتهم احمللية.

توجيهات ملضاعفة النتائج
على مدراء املبادرات وضع خطة ملضاعفة تأثير عملهم ،سواء
من خالل وسائل اإلعالم أو وسائل دعائية أخرى ،كمواقع
املدونات والشبكات االجتماعية ،أو قوائم البريد اإللكتروني.
ويجب نقل كافة جلسات احلوار ،ما عدا السرية منها واملقفلة،
إلى اجلمهور على نطاق واسع بحيث يتم حتقيق التأثير
األقوى .وفي ما يلي توصيات ملدراء املبادرات للنظر لساعني
ملضاعفة نتائج هذه املبادرات.

•اإلقرار بنفوذ وسائل اإلعالم في تشكيل تأثير
املبادرات .ميكن لوسائل اإلعالم ،إذا مت استخدامها
بالشكل الصحيح ،مضاعفة بفعالية تأثير املبادرات التي
تهدف إلى توحيد اإلنقسام بني الواليات املتحدة والعالم
اإلسالمي .على مدراء املبادرات إدراك سبل عمل وسائل
اإلعالم ،وتدريب الفاعلني في املجتمع املدني وتوظيف
اخلبراء بحيث يتم استخدام تقنيات وسائل اإلعالم.

•تشكيل «منتج نهائي» للنشر .يجب على املبادرات منذ
البداية وضع ضمن خططها ،عملية إصدار منتج نهائي
للنشر إلى وسائل اإلعالم واحلكومات وأصحاب املصالح
اآلخرين؛ األمر الذي من شأنه أن يساهم في توسيع
تأثير املبادرة وترسيخها.
•الوصول بعناية إلى اجلمهور على نطاق واسع .يجب
أن تصل البرامج إلى اجلمهور إلشراكهم في العملية ،مع
العلم أنه يجب اتخاذ هذا اإلجراء مبهارة وعناية تامة.

اخلالصة
في احلقيقة ،متثل إدارة أوباما فرصة جديدة أمام املجتمع
املدني للمساعدة على توحيد اإلنقسام بني الواليات املتحدة
والدول واملجتمعات ذات األكثرية املسلمة املتنوعة حول العالم.
فخالل إدارة بوش ،لم تتمكن جميع اجلهود التي اتخذتها
املبادرات احملددة في هذا البحث ،إلى جانب مبادرات
أخرى عديدة من حتسني العالقات بني الواليات املتحدة
والعالم اإلسالمي في سياق السياسات التي تعرضت لها
األكثرية في العالم اإلسالمي مباشرة -احلرب في العراق،
فرصة عصر أوباما
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ومعتقل غوانتانامو وغياب دور الواليات املتحدة عن الصراع
اإلسرائيلي الفلسطيني وعدم محاولتها إحالل السالم حتى
العام  .2007تشكل اإلجراءات التي مت اتخاذها في األسابيع
األولى من رئاسة أوباما -إعالن إنهاء احلرب في العراق،
وإقفال معتقل غوانتانامو وإشراك القادة اإلسرائيليني
والفلسطينيني في عملية السالم -إنتقا ًال نوعي ًا من إدارة بوش.
منذ ذلك احلني ،وفي سياق هذه التغييرات في السياسة ،فإن
رحالت الرئيس أوباما إلى تركيا واململكة العربية السعودية
ومصر متثل فرص ًا جديدة أمام املجتمع املدني لربط األواصر
بني طرفي اإلنقسام .فخالل كلمته اإلفتتاحية إلى البرملان
التركي في أبريل/نيسان ،قال الرئيس أوباما أن «العديد من
األميركيني اآلخرين لديهم أفراد ًا مسلمني في العائلة ،أو أنهم
عاشوا في بلد حيث األكثرية من املسلمني -وأنا أصرّح بذلك
ألنني أحدهم» .ومتثل هذه املقاربة فرصة نادرة إلعادة تعزيز
عالقة الواليات املتحدة بالعالم اإلسالمي.
غير أن ثمانية أعوام من العالقات السيئة بني الواليات املتحدة
والعالم اإلسالمي خلفت جراح ًا يصعب تضميدها بسحر
ساحر .ونتيجة لذلك ،ميكن للمجتمع املدني ال بل يتعني عليه
ال في بناء عالقات تعود مبزيد من املنافع .أمام
أن يكون فاع ً
احلكومات واملجتمع املدني في كل من الواليات املتحدة والعالم
اإلسالمي فرصة نادرة لدفع العالقات بني الطرفني نحو

34

األفضل وال يكون ذلك إال بالعمل يد ًا بيد .ولكي يكتب النجاح
لهذه اجلهود ،ال بد من وضع إستراتيجية فعالة شاملة ال ترتكز
على التعاون عبر القنوات الرسمية فحسب وإمنا تتكامل مع
مبادرات املجتمع املدني وتقوم على أسسها.
إن تطبيق التوصيات اإلستراتيجية والتكتيكية املشار إليها
في هذا البحث يتطلب من مدراء املبادرات واجلهات املمولة
إعتراف ًا بأنه على الرغم من أن إدارة أوباما متثل في أفعالها
وأقوالها فرصة لترميم العالقات إال أن إحراز التقدّم الفعلي
نحو ردم الهوة بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي يتطلب
حترك ًا راسخاً .وهنا يبرز دور املجتمع املدني في بذل اجلهود
املنهجية املوضوعة على املدى الطويل لردم هذه الهوة .إال أن
مت اإلستعداد لذلك
بعض هذه املبادرات ال يبدو حالي ًا على أ ّ
بقدر ما يلزم .على املبادرات أن تتخطى أزماتها املاضية وأن
تتطلع إلى التخطيط على املدى الطويل .ولن يسهل انتقال
العبر والدروس التي مت استخالصها من مشروع إلى آخر
ما لم يعمد املمولون ومدراء املبادرات إلى الدخول في شراكة
إستراتيجية مع ًا لقياس النتائج املرجوة أو «النجاح» املنشود
ال ومعني ًا باملبادرات .ومن شأن ذلك إرساء
بشكل يكون شام ً
األسس إلحداث حتوّل أكثر فعالية في العالقات بني الواليات
املتحدة والدول واملجتمعات ذات األكثرية املسلمة واملضي بها
نحو األفضل.

امللحق  :1اإلستبيان

مت تصميم اإلستبيان أدناه للحصول على صورة شاملة عن
مبادرات املجتمع املدني التي تسعى إلى توحيد اإلنقسام بني
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي عقب تعديات احلادي عشر
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من سبتمبر/أيلول .في البداية ،حاول اإلستبيان احلصول
على حملة عن العناصر الواقعية ،كتاريخ بدء املشاريع ،والكلفة
املترتبة ،وطبيعة األنشطة الرئيسية واجلمهور املستهدف .من
ثم مت طرح سلسلة من األسئلة األكثر عمقاً ،تهدف إلى إدراك
شعور منظمي املشروع حيال اخلطوات املستحسنة وتلك غير
املستحسنة ،واملسائل امللحة التي يجب معاجلتها في املستقبل.
كما قدمت مساحة ملدراء املبادرات لتوفير املشورة إلى منظمي
املشاريع األخرى ذات األهداف املماثلة .في الواقع ،وافقت
جميع املبادرات على إجراء مقابلة حوارية ،وباملجموع شاركت
 22مبادرة في الدراسة.

والواليات املتحدة مبختلف الطرق .وقد تلخصت إحدى الطرق
بإطالق أو توسيع حوارات وتبادالت جديدة لتوحيد اإلنقسام
بني الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي .وسوف يسعى
«إستطالع املشاريع الرامية لتوحيد اإلنقسام بني الواليات
املتحدة والعالم اإلسالمي» إلى مراجعة مجموعة من املبادرات
التي تتضمن احلوار والتبادل ،والتي مت إطالقها أو توسيعها
منذ احلادي عشر من سبتمبر /أيلول لتوحيد اإلنقسام .وال
يسعنا أن نأمل بأن تكون هذه الدراسة شاملة بل يكمن هدفنا
في دراسة شريحة منوذجية تتضمن حتى  22مبادرة .وتعتبر
هذه املشاريع من بني اجلهود األكثر ظهور ًا التي مت املباشرة
بها عقب احلادي عشر من سبتمبر/أيلول .ويكمن غرضنا في
تقييم تأثيرها وكيفية عملها ،بهدف فهم نتائج هذه اجلهود،
واستخالص العبر للممارسني واإلستراتيجيني على حد سواء.

مت إجراء املقابالت احلوارية منذ يناير/كانون الثاني 2007
وحتى يناير/كانون الثاني  ،2008وقد دامت بشكل عام
لساعات قليلة ومت إجراؤها شخصي ًا أو عبر الهاتف .وقد مت
جمع معلومات إضافية باالطالع على املواد املطبوعة للبرامج.
أجريت غالبية املقابالت باللغة اإلجنليزية وبعضها اآلخر باللغة
العربية.

املعايير :إن املشاريع التي متت دراستها إما تنظم أو متول
مؤمترات أو برامج التبادل الثقافي التي تعزز احلوار بني
املواطنني من الواليات املتحدة والبلدان ذات األكثرية املسلمة
واملجتمعات اإلسالمية األخرى .ويجب أن تتميز املشاريع
مبشاركة أميركية كبيرة بحيث (أ) يتم متويلها من قبل مؤسسة
أميركية أو حكومة أو فرد ،أو (ب) يتم تنفيذها من قبل كيان
أميركي ،أو (ج) تتمتع مبشاركة أميركية بارزة (تتجاوز 30
باملئة) .ال يهم إذا كان املشروع يركز علنية على العالقات بني
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي ،أو «تصادم احلضارات»
أو العالقات بني اإلسالم والغرب .وقد تكون املبادرات التي
نقوم بدراستها أحداث ًا رئيسية حتدث ملرة واحدة أو تتكرر
باستمرار.

إستطالع املشاريع الرامية لتوحيد
اإلنقسام بني الواليات املتحدة والعالم
اإلسالمي
األساس املنطقي :منذ احلادي عشر من سبتمبر /أيلول،

 ،2001استجاب املجتمع املدني واحلكومات من العالم اإلسالمي

 33استفاد اإلستبيان بشكل خاص من التوجيه النقدي للزمالء في بروكنجز ستيفن غراند وبيتر سنجر وسينثيا شنايدر
فرصة عصر أوباما
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 .1معلومات عن كيفية اإلتصال بالقيمني على املبادرة
أ .اسم املشروع
ب .اسم املنظمة
ج .اسم املدير
د .العنوان
هـ .املوقع اإللكتروني
و .رقم الهاتف
 .2تاريخ تأسيس املشروع
 .3هل املبادرة:
أ .منظمة مستقلة مكرسة للحوار
ب .مشروع ضمن منظمة قائمة
ج .شراكة بني املنظمات القائمة
د .مجموعة/مشروع غير رسمي
هـ .منظمة متوّل مجال العمل هذا
 .4هل املبادرة:
أ .منظمة تدعو إلى عقد مؤمترات أو ندوات
ب .برنامج تبادل
ج .حوار افتراضي أو برنامج تبادل
د .أخرى
 .5هل احلدث دائم أو يحدث ملرة واحدة أو متسلسلة؟ إذا كان دائماً ،ما هو عدد املرات التي يتم فيها ممارسة األنشطة؟
 .6هل مجال املشروع موجه نحو الواليات املتحدة واإلسالم أو «تصادم احلضارات»؟
(الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي)
 .7ما هو بيان مهمة (رسالة) املشروع؟
 .8ما هي األنشطة الرئيسية وآلية إجناز األهداف؟
 .9ما هو عدد املوظفني بدوام كامل أو ما يعادله من العاملني في املشروع؟
 .10ما هو املوقع اجلغرافي (املدينة ،البلد) ألنشطة املشروع الرئيسية (رتب القائمة من حيث األهمية)
 .11ما هي امليزانية السنوية احلالية التقريبية؟ امليزانية اإلجمالية التقريبية منذ احلادي عشر من سبتمبر /أيلول؟
 .12ما هي املعدالت التقريبية (أو النسب) التي يتم متويلها في بذل اجلهود من خالل:
أ .الهبات
ب .األفراد
ج .املؤسسات
د .احلكومات
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 .13ما هو عدد األشخاص املشتركني في املشروع؟ كم يبلغ عدد املتأثرين من غير املشتركني؟ إذا كان هناك أي متأثرين من
غير املشتركني ،فكم يبلغ عددهم وما هو وقع التأثير عليهم؟
 .14هل احلوار مسجل ومعلن أم سرّي؟
 .15ما هي املواضيع التي تتم معاجلتها من خالل البرنامج؟
أ .املسائل السياسية
ب .املسائل الثقافية
ج .املسائل الدينية
د .مسائل أخرى
 .16من هم األشخاص املشتركون مباشرة في املشروع؟
أ .مسؤولون حكوميون
ب .خبراء سياسيون
ج .قادة مجتمع
د .قادة أعمال
هـ .وجوه ثقافية
و .أخرى
 .17يرجى تصنيف املواطنية األولية واجلنس ألعضاء املجلس اإلستشاري واملوظفني واملشتركني ضمن الفئات التالية:
املجلس

العالم اإلسالمي

مسلمون يعيشون
في الغرب

الغرب
		

ذكر

أنثى

املوظفون

العالم اإلسالمي

ذكر

أنثى

مسلمون يعيشون
في الغرب
الغرب

املشتركون

العالم اإلسالمي

ذكر

أنثى

مسلمون يعيشون
في الغرب
الغرب

 .18هل كان هناك مؤشرات جناح/فشل مت حتديدها منذ البداية؟ إذا كان اجلواب نعم ،فما هي؟ أما إذا كان اجلواب كال،
فما الذي يتم حتديده على أنه مؤشرات جناح املشروع؟ هل مت حتقيق األهداف؟ كيف مت قياسها؟ ما كانت العوامل الرئيسية
لنجاح املشروع أو انعدامه؟
 .19في األنشطة اخلاصة بكم ،ما هي اخلطوات الناجحة واخلطوات غير الناجحة؟
 .20ما هي العملية التي حتدد املنظمة مبوجبها املواضيع التي مت التطرق إليها؟
 .21كيف تختارون املشتركني؟ هل تسعون إلى تفادي ظاهرة «املشتبه بهم املعتادين»؟ إذا كان اجلواب نعم ،كيف ذلك؟
 .22كيف تشركون األشخاص اجلدد في املسائل احملددة؟
 .23ما هي استراتيجية التواصل التي تتبعونها؟ كيف كانت تغطية الصحافة للحدث؟ كم خبر مت نشره عن احلدث وفي أي
نوع من الصحف؟
 .24بشكل عام ،ما هي املسائل األكثر إحلاح ًا التي يجب التطرق إليها في مستقبل عالقات الواليات املتحدة /الغرب مع العالم
اإلسالمي؟
فرصة عصر أوباما
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 .25ما هي النصيحة التي تعطيها إلى من يودون تنظيم مشاريع لتحسني عالقات الواليات املتحدة بالعالم اإلسالمي؟ ما هي
أنواع املشاريع التي يجب تنظيمها؟
 .26يرجى تسمية حتى ثالث مبادرات تعتقدون أنها فعالة جداً في هذا املجال أو في مجال احلوار حول اإلنقسامات .ملاذا
حتترمون هذه املبادرات؟ كذلك ،يرجى إدراج ثالث مبادرات قد ال نكون على علم بها ومرتبطة بهذه الدراسة؟
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امللحق  :2حملة عن املبادرات املشمولة في الدراسة

يقدم هذا امللحق حملة عامة عن املنظمات التي مت مقابالتها
لغرض هذه الدراسة .وعلى الرغم من أننا لم نحاول أن نكون
شاملني في دراستنا ،إ ّال أننا سعينا إلى مقابلة برامج عديدة
ومتنوعة في هذا املجال ،وحلسن احلظ وافقت تقريب ًا جميع
البرامج التي اتصلنا بها على املشاركة في هذه الدراسة.
تندرج هذه البرامج اإلثنني والعشرين ( )22بالترتيب األبجدي
من قبل املنظمة املضيفة .وقد مت اختيارها من قائمة برامج
شاملة مت حتديدها على أنها تعالج اإلنقسام بني الواليات
املتحدة والعالم اإلسالمي .ال تعتبر املشاريع اإلثنني
والعشرين هذه بأية طريقة على أنها تشمل كافة املشاريع
القائمة ،صغيرة كانت أم كبيرة .فالهدف كان في اختيار بعض
املشاريع الرئيسية التي مت إطالقها ،أو في بعض احلاالت تلك
التي أصبحت واسعة النطاق إلى حد ما منذ أحداث احلادي
عشر من سبتمبر /أيلول ،ومت تصميمها لتوحيد اإلنقسام بني
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي.
مت اختيار املبادرات مع األخذ في اإلعتبار عامل التنوع
وذلك إلدراج شريحة مستعرضة من البرامج القائمة .ومتت
املباشرة باملبادرات املتضمنة في الدراسة قبل احلادي عشر
من سبتمبر/أيلول وسنوي ًا بعد هذا التاريخ .حوالي نصف
املبادرات مستقلة وقائمة بحد ذاتها ،في حني أن املبادرات
األخرى هي مشاريع ضمن منظمات أكبر أو شراكات بني
املنظمات القائمة .وقد أجرت بعض املشاريع محاضرات

كنشاط أولي ،في حني أشرفت مشاريع أخرى على أنشطة
متنوعة .وقد تضمنت كل مبادرة في الدراسة حجم ًا مختلف ًا
من املوظفني ،من موظف واحد بدوام كامل أو أقل إلى
عشرة موظفني .كما تختلف املبادرات في الدراسة من حيث
امليزانيات ،إذ حصل بعضها على مستويات متويل صغيرة
(عشرات اآلالف من الدوالرات) ،في حني منحت أخرى هبات
مباليني الدوالرات .تركز بعض املشاريع على اإلختالفات في
املذاهب ،في حني تشدد مشاريع أخرى على مسائل السياسة.
في ما يتعلق بوسائل اإلعالم ،عملت بعض املشاريع على تعزيز
وجود وسائل اإلعالم ،في حني أن أخرى رفضت منح وسائل
اإلعالم أي حق بالدخول .تتمركز املشاريع التي مت اختيارها
في الواليات املتحدة وأوروبا والعالم اإلسالمي .وباختيارنا
ملشاريع متنوعة ،نأمل أن تنطبق النتائج على نطاق أوسع.
جتدر املالحظة أن هذا اإلستبيان يستند عامة إلى التقرير
الذاتي من قبل مدراء املبادرة ،وبالتالي يتضمن كافة نقاط
الضعف املرتبطة بالتقرير الذاتي .ولكن بهدف جمع األجوبة
األكثر صراحة من املجيبني ،حتديدًا في ما يتعلق ببعض
األسئلة الدقيقة ،مت اإللتزام في غالبية األحيان بنقل األجوبة
بدون اقتباس مباشر.
ما يلي قائمة باملشاريع املدرجة في البحث  .تتوفر قائمة
مفصلة أكثر عن املقابالت التي أجريت لدى املؤلف.

فرصة عصر أوباما
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حملة عن املبادرات املشمولة في اإلستطالع لهذا البحث التحليلي
املنظمة

املبادرة

قمة املهارات العربية والغربية
i (Arab Western Summit
of Skills) i

قمة املهارات العربية الغربية

قمة القادة الشباب في العالم:
األميركيون من أجل دميقراطية
مستقبل العالقات بني الواليات
واعية
 i (Americans for Informedاملتحدة والعالم اإلسالمي في
نيويورك
Democracy) i

مؤسسة بروكنجز
()Brookings Institution

املشروع حول العالقات بني
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي
في مركز سابان

املوقع اإللكتروني

www.aidemocracy.org

http://blog.awsummit.org

سنة التأسيس املوقع

2001

2003

نيو هافن ،والية كونيتيكت
بريلني ،أملانيا

2001

واشنطن العاصمة

2004

مركز حوار الثقافات والترجمة
(Center for Intercultural
)Dialogue and Translation

واشنطن العاصمة

مركز التفاهم العربي -الغربي

www.arabwestreport.info

1997

مصر ،القاهرة

مبادرة كوردوبا
()Cordoba Initiative

مبادرة كوردوبا

www.cordobainitiative.org

2002

نيويورك

www.hollingscenter.org

2004

واشنطن العاصمة

www.dificultdialogues.
org/projects/macalester.
php

2007

مبادرة باكسنت
()Buxton Initiative

املشروع حول العالقات بني
الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي
في مركز سابان

مجلس مراكز األبحاث األميركية
في اخلارج
i (Council of American
Overseas Research
Centers) i

مركز هولنجز للحوار الدولي

مؤسسة فورد
()Ford Foundation

مبادرة احلوارات الصعبة
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www.brookings.edu

www.buxtoninitiative.org

سان بول ،والية مينيسوتا

حملة عن املبادرات املشمولة في اإلستطالع لهذا البحث التحليلي
املنظمة

املبادرة

املوقع اإللكتروني

جامعة جورجتاون
()Georgetown University

مركز الوليد بن طالل للتفاهم بني
املسلمني واملسيحيني

www.georgetown.edu/sfs/
acmcu

معهد التحليالت الدفاعية،
I(Institute of
DefenseAnalyses)sه
املركز الدولي للدين والدبلوماسية
i(International Center For
)Religion and Diplomacy
 iاملعهد الدولي للفكر اإلسالمي i
(International Institute of
Islamic Thought) i
ليالينا لإلنتاج
()Layalina Productions

معهد هارتفورد لتعليم الالهوت
()Hartford Seminary

مركز دانكن بالك ماكدونلد لدراسة
http://macdonald.
اإلسالم والعالقات املسلمة-
hartsem.edu/default.htm
املسيحية

سنة التأسيس املوقع
1993

واشنطن العاصمة

2002

هارتفورد ،والية كونيتيكت

املسلمون األميركيون لإلشراك
البنّاء
i (American Muslims
for Constructive
Engagement) i

www.amceweb.net

2006

هيرندون ،والية فيرجينيا

ليالينا لإلنتاج

www.layalina.tv

2002

واشنطن العاصمة

املركز امللكي للدراسات املشتركة
بني األديان
i (Royal Institute for
Inter-Faith Studies) i

املركز امللكي للدراسات املشتركة
بني األديان

البحث عن أرضية مشتركة
i (Search for Common
Ground) i

العالقات بني اإلسالم والغرب:
مشروع الشباب اإلعالمي

مركز ستيمسون
()Stimson Center

األصوات اإلقليمية :التحديات
الدولية

www.riifs.org

www.sfcg.org

1994

عمان ،األردن

2003

واشنطن العاصمة

2007

واشنطن العاصمة

www.stimson.org

فرصة عصر أوباما
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حملة عن املبادرات املشمولة في اإلستطالع لهذا البحث التحليلي
املنظمة

السفارة األميركية في بروكسل
واملركز امللكي للعالقات الدولية
p(U.S. Embassy in
Brussels and Royal
Institute for International
Relations)p

املبادرة

املوقع اإللكتروني

املجموعات اإلسالمية املنخرطة في
املجتمع:حوار بلجيكي أميركي

www.muslimdialogue.be

سنة التأسيس املوقع

2005

السفارة األميركية في هولندا
ومؤمتر القيادة على صندوق
احلقوق املدنية والتعليم
i(U.S. Embassy in
the Netherlands and
Leadership Conference
on Civil Rights Education
Fund)i

بروكسل ،بلجيكا

مؤمتر حواري حول التنوع

www.diversitydialogues.nl

2006

الهاي ،هولندا

األمم املتحدة

حتالف احلضارات

www.unaoc.org

2005

نيويورك

www.usip.org/
muslimworld/index.html

2001

جامعة ويسكونسن -ماديسون،
احلوار الدولي
i(University of
Wisconsin-Madison,
Dialogue International)i

املؤمتر الدولي حول حوار اإلسالم
مقابل النزاع :اإلسالم في العالم

www.islam-conf.org

منتدى االقتصاد العاملي
()World Economic Forum

مجلس  100قائد ملبادرة احلوار
بني الغرب والعالم اإلسالمي

www.weforum.org/c100

القادة العرب الشباب
()Young Arab Leaders

منتدى العمل العربي واألميركي

معهد السالم األميركي
i(United States Institute of
مبادرة العالم اإلسالمي
Peace)i
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www.yaleaders.org

2004

2004

2006

واشنطن العاصمة

ماديسون ،والية ويسكونسن

جنيف ،سويسرا
دبي ،اإلمارات العربية
املتحدة

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

يقوم املركز باألبحاث السياسية املستقلة املتعلقة بالشؤون
االجتماعية واالقتصادية واجليوسياسية التي تواجه الدول
واملجتمعات ذات األكثرية املسلمة ،مبا في ذلك العالقات مع
الواليات املتحدة األميركية .يعتبر املركز منبر أبحاث مؤسسة
بروكنجز في العالم العربي واإلسالمي ،مزوّد ًا عملية صناعة
السياسات باملعلومات ،ومشجع ًا على تعزيز احلوار بني صنّاع
السياسات واحمللّلني من الواليات املتحدة والعالم اإلسالمي،
وداعم ًا للشراكات الدائمة بني الباحثني وأفراد املجتمع املدني.
تأسس مركز بروكنجز الدوحة بفضل رؤية ودعم حضرة
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ،أمير دولة
قطر ،وهو يعكس التزام مؤسسة بروكنجز بأن تتحول إلى
مركز أبحاث عاملي.
مت
مت إطالق املركز باتفاقية تعود إلى األول من يناير  ،2007و ّ
ّ
افتتاحه رسمي ًا من قبل معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر
آل ثاني ،رئيس وزراء وزير خارجية دولة قطر في  17فبراير
 ،2008بحضور كارلوس باسكوال ،نائب رئيس مؤسسة
بروكنجز لدراسات السياسة اخلارجية ،ومارتن إنديك ،مدير
مركز سابان في بروكنجز ،وهادي عمرو ،مدير مركز بروكنجز
الدوحة.
ولتحقيق رسالته ،يقوم مركز بروكنجز الدوحة باألبحاث
شخصيات بارزة من احلكومات
ٍ
والبرامج التي تشمل مشاركة
واملجتمع املدني وعالم األعمال ووسائل اإلعالم واألكادمييني
على ح ّد سواء ،في قضايا السياسات العامة الهامة املتعلقة
باملجاالت احملورية الثالث التالية - 1 :قضايا احلكم كتحليل
الدساتير وقوانني اإلعالم واملجتمع؛  - 2قضايا التنمية
البشرية واالقتصادية كتحليل السياسات في مجال التربية
والصحة والبيئة واألعمال والطاقة واالقتصاد؛  - 3قضايا
الشؤون الدولية كتحليل أطر األمن والصراعات السياسية
والعسكرية وقضايا معاصرة أخرى.

يتلقى املركز النصح واإلرشاد في ما يتعلق باألبحاث والبرامج
من مجلس املستشارين الدولي برئاسة الشيخ حمد بن جاسم
بن جبر آل ثاني والرئيس املشارك ستروب تالبوت ،رئيس
مؤسسة بروكنجز ،وعضوية كل من :مادلني أولبرايت،
سامويل برغر ،زبيغنيو بريجنسكي ،إدوارد دجرجيان ،فارتان
غريغوريان ،وجهات حبيب اهلل ،موسى هتام ،برويز هودبوي،
رميا خلف هنيدي ،منير قيردار ،رامي خوري ،عطاء الرحمن،
إسماعيل سراج الدين ،وفريد زكريا .أما هادي عمرو ،وهو
باحث في مركز سابان وخبير في التنمية البشرية في العالم
العربي والدبلوماسية العامة األميركية  ،فهو املدير املؤسس
لـمركز بروكنجز الدوحة .وسلمان شيخ هو باحث غير مقيم
في مركز بروكنجز الدوحة.
تعتبر أجندة مركز بروكنجز الدوحة لألبحاث والبرامج منفتحة
على وجهات النظر كافة ،وتشمل جهود ًا أساسية مترابطة
حوارات حول السياسات العامة مع
ٍ
تضم الدعوة إلى عقد
قادة سياسيني ورجال أعمال وقادة فكر من املنطقة والواليات
املتحدة األميركية؛ استضافة باحثني زائرين يشغرون مراكز
مرموقة في املجتمعات األكادميية والسياسات العامة لكتابة
األبحاث التحليلية؛ ودعوة وسائل اإلعالم لنشر حتاليل
بروكنجز.
و يساهم مركز بروكنجز الدوحة ،بالتعاون مع وزارة اخلارجية
القطرية و مشروع مركز سابان في بروكنجز حول العالقات
األميركية بالعالم اإلسالمي ،في تنظيم منتدى أميركا والعالم
اإلسالمي السنوي ،الذي يجمع قادة بارزين في مجاالت
السياسة واألعمال واإلعالم والعالم األكادميي واملجتمع
املدني ،إلجراء احلوار والنقاش الضروريني .وفي حتقيق
رسالته ،يحافظ مركز بروكنجز الدوحة على قيم مؤسسة
بروكنجز األساسية ،أال وهي النوعية واالستقاللية والتأثير.

فرصة عصر أوباما
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نبذة عن مركز سابان لسياسات الشرق األوسط في بروكنجز

تأسس مركز سابان لسياسات الشرق األوسط في  13مايو
بخطاب افتتاحي للعاهل األردني امللك عبد اهلل الثاني.
ٍ
2002
عكس تأسيس املركز التزام مؤسسة بروكنجز بتوسيع بحثها
بشكل جذري،
ٍ
وحتليلها لقضايا سياسة الشرق األوسط
وقت طغت فيه املنطقة على أجندة السياسة اخلارجية
في ٍ
بأبحاث
ٍ
ألميركا .يزوّد مركز سابان صنّاع سياسات واشنطن
وحتاليل سياسية متوازنة وموضوعية ومعمّقة ،من قبل باحثني
نظر جديدة لتكون وثيقة
متمرّسني ومطّ لعني يأتون بوجهات ٍ
االتصال باملشاكل األساسية في الشرق األوسط .يحافظ
املركزعلى تقليد مؤسسة بروكنجز باالنفتاح على وجهات
بشكل أساسي إلى فهم
ٍ
النظر كافة .ويهدف مركز سابان
التطورات في الشرق األوسط عبر األبحاث واملناقشات الوثيقة
الصلة بالسياسة.
تأسس املركز بهبةٍ مادية سخيّة من حاييم وشيريل سابان
من لوس أجنلوس .يرأس املركز السفير مارتن س .إنديك،
نائب رئيس الدراسات السياسة اخلارجية في بروكنجز
واملدير املؤسس ملركز سابان .أما كينيث م .بوالك فهو مدير
املركز .ويضم مركز سابان مجموعة بارزة من خبراء الشرق
بأبحاث مبتكرة ويطوّرون برامج جديدة
ٍ
األوسط الذين يقومون
فهم أفضل خليارات السياسة التي تواجه صنّاع
لتعزيز ٍ
القرار األميركيني في الشرق األوسط .ومنهم متارا كوفمان
ويتس ،املتخصصة باإلصالح السياسي في العالم العربي،
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التي تدير مشروع الدميقراطية والتنمية في الشرق األوسط؛
كمستشار أعلى لثالثة رؤساء في
ٍ
بروس ريدل ،الذي عمل
مجال الشرق األوسط وجنوب آسيا في مجلس األمن القومي
خالل مهنةٍ استمرت  29سنة في وكالة االستخبارات املركزية،
وهو خبير أيض ًا في مكافحة اإلرهاب .سوزان مالوني ،التي
عملت سابق ًا مستشارة عليا في وزارة اخلارجية خبيرة في
إيران والتنمية االقتصادية؛ ستيفن ر .غراند باحث ومدير
مشروع العالقات األميركية بالعالم اإلسالمي؛ هادي عمرو،
باحث ومدير مركز بروكنجز الدوحة؛ شبلي تلحمي أستاذ في
مركز أنور السادات للسالم والتنمية بجامعة ميرالند؛ دانيال
باميان اخلبير في اإلرهاب في الشرق األوسط من جامعة
جورجتاون .يقع املركز في مق ّر برنامج دراسات السياسة
اخلارجية في بروكنجز ،ويرأسه نائب رئيس بروكنجز كارلوس
باسكوال.
ببحث رائد في خمسة مجاالت :تداعيات
ٍ
يقوم مركز سابان
تغيير النظام في العراق ،مبا في ذلك بناء األمة ما بعد احلرب،
وأمن اخلليج؛ ديناميكيات سياسات إيران الداخلية والتهديد
النووي؛ آليات حل الدولتني ومتطلباته بالنسبة إلى الصراع
اإلسرائيلي الفلسطيني؛ سياسة احلرب على اإلرهاب ،مبا
في ذلك التحدي املتواصل لرعاية الدولة لإلرهاب؛ والتغيير
السياسي واالقتصادي في العالم العربي ،والطرق املطلوبة
لتعزيز التحول الدميقراطي.

نبذة عن مؤسسة بروكنجز

مؤسسة بروكنجز هي مؤسسة خاصة ال تتوخى الربح،
متخصصة بالبحث املستقل وحلول السياسة املبتكرة .خالل
أكثر من  90عاماً ،حلّلت بروكنجز مسائل متداولة وجديدة
وابتكرت أفكار ًا جديدة ته ّم األمة والعالم.
بأبحاث
ٍ
مقر بروكنجز هو في واشنطن ورسالتها القيام
مميّزة ومستقلة ،وتقدمي توصيات مبتكرة وعمليّة انطالق ًا
من تلك األبحاث التي تصب في ثالثة أهداف رئيسية:
تعزيز الدميقراطية األميركية ،تشجيع الرفاهية االقتصادية
نظام
ٍ
واالجتماعية ،واألمن والفرص لألميركيني كافة ،وتأمني
دولي أكثر انفتاح ًا وأمن ًا وازدهار ًا وتعاوناً.
تنطلق أجندة بحث خبراء بروكنجز وتوصياتهم من التحقيق
املنفتح ،وميثّل باحثونا مختلف وجهات النظر .حيث يقوم أكثر
من  200باحث مقيم وغير مقيم بإجراء األبحاث حول قضايا
الساعة ،وتأليف الكتب واألبحاث واملقاالت؛ ويشهدون أمام
جلان الكونغرس ويشاركون في عشرات املناسبات العامة
سنوياً .ويشرف رئيس املؤسسة ستروب تالبوت على وضع
السياسات التي حتافظ على سمعة بروكنجز القائمة على
النوعية واالستقاللية والتأثير.
ال في إغناء النقاش
لطاملا لعبت مؤسسة بروكنجز دور ًا فاع ً
العام خليارات السياسة باخلبرة والتوازن والنقاش املطّ لع.
وعلى م ّر السنوات ،كانت بروكنجز املنبر لقادة وطنيني
وعامليني .وكان لقدرتنا الفريدة على جمعهم أن جذبت مختلف
األصوات من عدة مناطق حساسة ،األمر الذي ساعد على
توضيح االختالفات وإيجاد أرضية مشتركة بينهم.
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تعود بدايات بروكنجز إلى العام  ،1916عندما أسست مجموعة
من اإلصالحيني الرائدين مؤسسة األبحاث احلكومية ،املنظمة
اخلاصة األولى من نوعها املتخصصة بتحليل قضايا السياسة
أسس
العامة على املستوى الوطني .بني العام  1922وّ ،1924
أحد مناصري املؤسسة روبرت سومرز بروكنجز (1850-
 ،)1932منظمتني شقيقتني داعمتني :مؤسسة االقتصاد
وجامعة حتمل اسمه .عام  ،1927اندمجت املجموعات الثالث
لتشكل مؤسسة بروكنجز.
إجنازات
ٍ
خالل التسعني سنة املاضية ،ساهمت بروكنجز في
أساسية في السياسة العامة ،مبا في ذلك تنظيم األمم املتحدة
ووضع خطة مارشال ،وإنشاء مكتب املوازنة بالكونغرس،
نطاق واسع،
ٍ
واإلعفاء من األنظمة ،واإلصالح الضريبي على
وإصالح اإلنعاش االجتماعي وتصميم برامج املساعدة
اخلارجية .كما اعتبرت املنبر للقادة العامليني ،واستخدمت
قدرتها على جمعهم إلغناء النقاش العام .وكجزء من مهمتها
العامة ،تدير املؤسسة مركز تسينغوا في بكني التابع لبروكنجز
ومركز بروكنجز الدوحة في قطر.
مؤسسات إنسانية
ٍ
يتم متويل بروكنجز عن طريق املنح ودعم
وشركات وأفراد .ويحترم أصدقاء املؤسسة حرية خبرائنا
بطرح األسئلة والبحث عن أجوبة لها وعرض اكتشافاتهم
بالطريقة التي يرونها مناسبة .يتألف مجلس أمنائنا من
مدراء أعمال مميّزين وأكادمييني ومسؤولني حكوميني سابقني
وقادة من املجتمع .وتتألف جلنة استشارية دولية من قادة من
القطاعني العام واخلاص من خمسة عشر بلداً.
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