آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ﺗﻮﻧﺴﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب

ﻣﻮج ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ ،اردن ،و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﯾﻤﻦ ،ﭼﻬﺮهٔ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب را ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی اﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ آن را در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.

*ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺑﯽ ،داﻣﻨﻪدار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا از ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .ﻋﻤﻖﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ از ﺗﻮﻧﺲ
آﻏﺎز ﺷﺪ و از اﯾﻦرو ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ را از ﺗﻮﻧﺲ ﺷﺮوع ﮐﺮد .در ﺗﻮﻧﺲ دوﻟﺖ ﻓﺎﺳﺪ «ﺑﻦ ﻋﻠﯽ» ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻏﺮبﮔﺮا و ﺳﮑﯿﻮﻻر،
ﺣﺪود رﺑﻊ ﻗﺮن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻮﻧﺲ ﺳﯿﻄﺮه داﺷﺖ .ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻏﺮبﮔﺮاﯾﯽ ،ﻓﺴﺎد ،و ﺿﺪاﺳﻼم ﺑﻮدن رژﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﯿﺰش
ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ-ﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮ و اردن و ﯾﻤﻦ ،و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻣﺒﺎرک در ﻣﺼﺮ ،و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در اردن ،و رژﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ در ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻢ ﻏﺮبﮔﺮا و دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه-ی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ رژﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﺿﺪ دﯾﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،آنﭼﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده اﺳﺖ ،ﻓﺴﺎد
ﮔﺴﺘﺮدهٔ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

*اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭼﺮا در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪٔ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮج ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ را در
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻏﺮبﮔﺮاﯾﯽ ،ﻓﺴﺎد و اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰی اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪه و در اداﻣﻪٔ روﻧﺪ ﺑﯿﺪاری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺑﺎروت اﺳﺖ
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ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺮﻗﻪای ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮﻗﻪ از ﺗﻮﻧﺲ زده ﺷﺪ .ﻟﺬا آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺗﻮﻧﺴﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺪن ﺿﻌﯿﻒﺷﺪهٔ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ رﺳﻮخ
ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را دﭼﺎر ﺗﺐ و ﻟﺮز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

*ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺗﻮﻧﺴﯽ را در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻘﺪر ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری را ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻧﺲ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻣﺴﺎﻟﻪٔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎ ﻓﺮار «ﺑﻦ ﻋﻠﯽ» ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﻢﭼﻨﺎن
ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ اداﻣﻪ دارد .ﻣﺸﮑﻞ اﻧﻘﻼب ﺗﻮﻧﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮای ﻋﺼﺮ ﭘﺲ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را ﻧﺪارد .ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ،ﻋﺪم
وﺟﻮد ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﻋﻨﺼﺮ دوم،
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرض ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺖ .ﮔﺮوه اﻟﻨﻬﻀﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن ﺧﻸ ﻗﺪرت ﭘﺲ از ﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮم ،ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و اﻧﺪﯾﺸﻪٔ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺖ .آﯾﺎ
ﻣﺮدم ﺗﻮﻧﺲ ،اﺳﻼم و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ! در ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺗﺮﻓﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻸ را ﻣﺠﺪدا ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه در ﺗﻮﻧﺲ ،در ﻣﻮرد اردن ،ﻣﺼﺮ ،و ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ،رﻫﺒﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ
اﻧﻘﻼب وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﺎﮐﻒ ،ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﺮادﻋﯽ ،در ﺣﺪ و ﺗﻮان رﻫﺒﺮان ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻣﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ .وﺟﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ در دﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺰب ﻧﺎﺻﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در اردنِ ﻣﻠﮏ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﯾﻤﻦِ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﻧﺪارد .اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،در ﻫﻤﻪٔ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
در ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﻮد از «اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﻼمﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﺎم دارد ﮐﻪ ﺧﻸ آن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻸ ،ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺻﺤﻨﻪٔ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ
ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ.

*آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان رﻫﺒﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪٔ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﻈﻮرم ﯾﮏ رﻫﺒﺮ واﺣﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب
اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ! ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در دﻫﻪٔ  1960در ﻣﺼﺮ ،ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﻧﻘﺶ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ را ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﻋﺮب اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان رﻫﺒﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﻋﺮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ «رﻫﺒﺮ
ﻋﺮﺑﯽ» ﻇﺮﻓﯿﺖ ادارهٔ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب را دارد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب دارد .ﻃﯿﻒ رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺴﻞ
ﻧﺨﺴﺖ ،اﻓﺮادی ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﻋﺮﻓﺎت ،ﻗﺬاﻓﯽ ،ﺑﻦ ﺑﻼ ،و … ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻃﯿﻒ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﮐﺘﺮﯾﻨﺎل

2

رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺴﻞ دوم ،اﻓﺮادی ﭼﻮن ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻫﻨﯿﻪ ،و رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ
وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ،اﺳﻼمﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰﻧﺪ ،و ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ادارهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺧﻮد در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب دارﻧﺪ ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن و ﺣﻤﺎس و ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

*ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻏﺮب ﺑﺮای ﺧﻸ رﻫﺒﺮی در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﺮب در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ از ﻋﺼﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 1رﻫﺒﺮان ﻏﺮبﮔﺮا و واﺑﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ،ﻓﺮﺳﻮده ،ﻓﺎﺳﺪ ،و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ. 2ﻏﺮب ،ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری ﮔﺴﺘﺮدهٔ ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. 3ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺟﻨﮓ واﺷﻐﺎل ،و از ﻫﻤﻪٔ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دُﻣﻞ ﭼﺮﮐﯽ در ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺮاﯾﯿﻞ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶ ﻏﺮب ،اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻐﺾ اﻧﺒﺎﺷﺖﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ.
 4ﻏﺮب در ﺗﺮﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮان ﺟﻮان ﺧﻮشﻧﺎم ،ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ،و ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﮐﻨﻮن ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪیآﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد.
 5ﻏﺮب ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ در درون ﺗﻤﺪن ﺧﻮد دارد ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ،ﻣﺴﺎﻟﻪٔ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺴﺎﻟﻪٔ ﻧﻘﺾ ﮔﺴﺘﺮدهٔ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ،و … ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب دﯾﮕﺮ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻋﺪم اﻟﻬﺎمﺑﺨﺸﯽ ﻏﺮب،
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮد رﻫﺒﺮ ﻓﺎﺳﺪی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻮﻧﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﯾﺎ ﺳﺎرﮐﻮزی در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺖﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﻟﻬﺎمﺑﺨﺸﯽ ﻏﺮب ،ﻧﻔﺮت را در دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد.
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،روی ﺗﺪاﺑﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻟﺬا ﻣﻬﻢ-ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻏﺮب اﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل
ﺻﺤﻨﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻓﺮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻏﺮب در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ.
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