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  الشرق األوسط الكبير-مشروع نص
 الواليـات ي المقدم إلى قمة الدول الثماني المنعقد في         األمريك" الشرق األوسط الكبير   "مشروع يلي نص    فيما

  ٢٠٠٤المتحدة في يونيو 

 حـددها الثالثة التي   " النواقص"وساهمت  .  تحديا وفرصة فريدة للمجتمع الدولي      " الكبير األوسطالشرق   "يمثل

لحريـة،   ا - ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢الكتاب العرب لتقريري األمم المتحدة حول التنمية البـشرية العربيـة للعـامين              

ـ الوطنية في خلق الظروف التي تهدد المصالح        -المعرفة، وتمكين النساء   وطالمـا  . ٨ لكل أعضاء مجموعة ال

 واالقتصادية في المنطقة، سنشهد زيـادة فـي التطـرف           السياسيةتزايد عدد األفراد المحرومين من حقوقهم       

الشرق "التي تصف الوضع الحالي في      إن اإلحصائيات   .  غير المشروعة  والهجرةواإلرهاب والجريمة الدولية    

  )١:(مروعة" الكبيراألوسط 

  .أسبانيا هو أقل من نظيره في ٢٢ الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية الـإجمالي مجموع -

  . النساء ثلثي هذا العددوتشكل أميون، - مليون شخص٦٥ -من العرب البالغين % ٤٠ حوالي -

. ٢٠٢٠ مليون بحلول    ١٠٠، وسيدخلها   ٢٠١٠باب سوق العمل بحلول      مليونا من الش   ٥٠ من سيدخل أكثر    -

  . سوق العملإلى ماليين وظيفة جديدة المتصاص هؤالء الوافدين الجدد ٦ حاجة لخلق ما ال يقل عن وهناك

  .٢٠١٠ مليونا بحلول ٢٥ الحالية للبطالة، سيبلغ معدل البطالة في المنطقة المعدالت إذا استمرت -

ولتحسين مستويات المعيشة، يجـب ان يـزداد النمـو          .  على أقل من دوالرين في اليوم      نطقةالم ث يعيش ثل  -

 في المائة على    ٦ في المائة إلى     ٣ في المنطقة أكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي هو دون             االقتصادي

  .األقل

 عليه فـي أي منطقـة        المائة فقط من السكان استخدام اإلنترنت، وهو رقم أقل مما هو           في ٦،١ في إمكان    -

  .الكبرى في العالم، بما في ذلك بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أخرى

 على سـبيل    بالمقارنة، في المائة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية،           ٥،٣ سوى   النساء ال تشغل    -

  .الكبرى في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء ٤،٨المثال، مع 

 لتقريـر  من الشبان العرب األكبر سنا عن رغبتهم في الهجرة إلى بلدان أخرى، وفقـا                المائة في   ٥١ عبر   -

  .األوربية، والهدف المفضل لديهم هو البلدان ٢٠٠٢التنمية البشرية العربية للعام 

 علـى   يـستمر  نأ ويمكن للشرق األوسط الكبير   . طرق المنطقة تقف عند مفترق      نأ اإلحصائيات هذه   وتعكس

 العمل والتعليم والمحرومين    منليضيف كل عام المزيد من الشباب المفتقرين إلى مستويات الئقة           المسار ذاته،   

 المنطقة، وللمصالح المشتركة ألعضاء مجموعـة       الستقراروسيمثل ذلك تهديدا مباشرا     . من حقوقهم السياسية  

  .٨الـ

 فـي   للتحـرك داءات مقنعة وملحـة     ويمثل تقريرا التنمية البشرية العربية ن     .  إلى اإلصالح  الطريق هو   البديل

وقـد  .  أرجاء المنطقـة   فيوهي نداءات يرددها نشطاء وأكاديميون والقطاع الخاص        . الشرق األوسط الكبير  

اتجاه اإلصـالح    واتخذوا خطوات في     النداءاتاستجاب بعض الزعماء في الشرق األوسط الكبير بالفعل لهذه          

ـ  بلدانوأيدت  . السياسي واالجتماعي واالقتصادي   ، بدورها، هذه الجهود بمبادراتهـا الخاصـة        ٨ مجموعة ال

  مبادرة الشراكة بين الواليات"، و"الشراكة األوربية المتوسطية"وتبين . األوسطلإلصالح في منطقة الشرق 
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 والعراق التزام مجموعـة     أفغانستان المتعددة األطراف في     عمارإل، وجهود إعادة ا   " والشرق األوسط  المتحدة 

  .المنطقةصالح في  باإل٨الـ

 إليها أعاله، وتحرير أفغانستان والعراق من نظامين قمعيين، ونشوء نبضات           المشار التغيرات الديموغرافية    نإ

ـ       ديمقراطية  في قمتها   للمجموعة،وينبغي  .  فرصة تاريخية  ٨ في أرجاء المنطقة، بمجموعها، تتيح لمجموعة ال

 اإلصالح في الشرق األوسط الكبير، وتطلق ردا منسقا         قادة تصوغ شراكة بعيدة المدى مع       نأفي سي آيالند،    

  .  واالجتماعي في المنطقةواالقتصاديلتشجيع اإلصالح السياسي 

 ان تتفق على أولويات مشتركة لإلصالح تعالج النواقص التي حددها تقريـرا األمـم               ٨الـ لمجموعة   ويمكن

  : حول التنمية البشرية العربية عبرالمتحدة

  . والحكم الصالحمقراطيةالدي تشجيع -

  .معرفي بناء مجتمع -

  .االقتصادية توسيع الفرص -

 الـذي فالديمقراطية والحكم الصالح يشكالن اإلطـار       :  هذه السبيل إلى تنمية المنطقة     اإلصالح أولويات   وتمثل

ل األعمال هـي     في مجا  والمبادرةتتحقق داخله التنمية، واألفراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم أدوات التنمية،            

  .ماكينة التنمية

  : والحكم الصالحالديمقراطية تشجيع -:أوال

 ويـضعف ...  بين البلدان العربية والمناطق األخرى على صعيد الحكم القائم على المشاركة           كبيرةتوجد فجوة   "

تقريـر  ". (اسية التنمية السي  فيهذا النقص في الحرية التنمية البشرية، وهو احد التجليات األكثر إيالما للتخلف             

  )٢٠٠٢التنمية البشرية، 

 الزدهار المبادرة الفردية، لكنهما مفقودتان إلى حد بعيد في أرجاء الشرق            ضروريتان الديمقراطية والحرية    نإ

 األوسط الكبير   الشرق، كانت إسرائيل البلد الوحيد في       ٢٠٠٣للعام  " فريدوم هاوس "وفي تقرير   .  الكبير األوسط

ولفت تقريـر التنميـة البـشرية       ". جزئياحرة  "، ووصفت أربعة بلدان أخرى فقط بأنها        "حر"الذي صنف بأنه    

 البلدان العربية على أدنى درجة في الحرية في أواخر          حصلتالعربية إلى انه من بين سبع مناطق في العالم،          

عربية فـي المرتبـة     المنطقة ال " التعبير عن الرأي والمساءلة   " التي تقيس    البياناتوأدرجت قواعد   . التسعينات

 الكبـرى علـى     الصحراءباإلضافة إلى ذلك، ال يتقدم العالم العربي إال على أفريقيا جنوب            .  في العالم  األدنى

.  التي يعبر عنها سكان المنطقـة      الرغباتوال تنسجم هذه المؤشرات المحبطة إطالقا مع        . صعيد تمكين النساء  

، على سبيل المثال، تصدر العرب الئحة من يؤيد، في أرجـاء            ٢٠٠٣في تقرير التنمية البشرية العربية للعام       

، وعبروا عن أعلى مستوى لرفض الحكم       "الديمقراطية أفضل من أي شكل آخر للحكم       "بانالعالم، الرأي القائل    

  االستبدادي

  : في المنطقة عبر التزام ما يليالديمقراطي تظهر تأييدها لإلصالح نأ ٨ الـلمجموعة ويمكن

  الحرةالنتخابات  امبادرة -

 رئاسيةنيتها إجراء انتخابات    ) ٢(، أعلنت بلدان عدة في الشرق األوسط الكبير       ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٤ الفترة بين    في

  .أو برلمانية أو بلدية
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ـ  تلك الدان التي تظهر استعدادا جديا إلجراء انتخابات حرة ومنصفة، يمكن لمجموعة              مع وبالتعاون  نأ ٨الـ

  : ما قبل االنتخابات بـرحلةلمتقدم بفاعلية مساعدات 

 لمراقبـة  مـستقلة  تقنية، عبر تبادل الزيارات أو الندوات، إلنشاء أو تعزيز لجان انتخابيـة  مساعدات تقديم  -

  .التقاريراالنتخابات واالستجابة للشكاوى وتسلم 

 خـاص   تركيـز ع   تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية إلى الحكومات التي تطلب ذلك، م           مساعدات تقديم   -

  .على الناخبات

   على الصعيد البرلمانيوالتدريب المتبادلة الزيارات -

ـ       دور أجل تعزيز    من  ان ترعى تبادل زيارات ألعـضاء       ٨ البرلمانات في مقرطة البلدان، يمكن لمجموعة ال

  .ل الناخبين وتمثيوالقانوني مع تركيز االهتمام على صوغ التشريعات وتطبيق اإلصالح التشريعي البرلمانات،

   خاصة بالنساءالقيادة للتدريب على معاهد -

 في  النساءومن أجل زيادة مشاركة     .  في المائة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية         ٥،٣ النساء   تشغل

ـ        تقدم تدريبا على القيادة    بالنساء ان ترعى معاهد تدريب خاصة       ٨الحياة السياسية والمدنية، يمكن لمجموعة ال

. تشغيل منظمة غير حكومية   / مواقع في الحكم أو إنشاء     علىللنساء المهتمات بالمشاركة في التنافس االنتخابي       

  . والمنطقة٨ الـمجموعة تجمع بين قياديات من بلدان نأويمكن لهذه المعاهد 

   العاديينللناس القانونية المساعدة -

 مبـادرات ألوربي واألمم المتحدة والبنك الدولي بالفعـل         فيه الواليات المتحدة واالتحاد ا     نفذت الوقت الذي    في

 فـي مجـاالت مثـل       الوطنيكثيرة لتشجيع اإلصالح القانوني والقضائي، فإن معظمها يجرى على المستوى           

ـ    ويمكن. التدريب القضائي واإلدارة القضائية وإصالح النظام القانوني        أن تكمل هذه    ٨ لمبادرة من مجموعة ال

ويمكـن  .  في المجتمع، حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة       العادييننتباه على مستوى الناس     الجهود بتركيز اال  

ـ   مراكز يمكن لألفراد أن يحصلوا فيها على مشورة قانونيـة بـشأن القـانون               وتمول أن تنشئ    ٨لمجموعة ال

كمـا  ). المنطقـة  وهي غير مألوفة إلى حد كبير في      ( أو الشريعة، ويتصلوا بمحامي الدفاع       الجنائيالمدني أو   

  .المنطقةيمكن لهذه المراكز أن ترتبط بكليات الحقوق في 

  المستقلة وسائل اإلعالم مبادرة -

 مـع  مواطن عربي، بالمقارنة     ١٠٠٠ صحيفة لكل    ٥٣ البشرية العربية إلى هناك أقل من        التنمية تقرير   يلفت

 تميل إلى أن تكون     تداولهالتي يتم    الصحف العربية ا   نأ صحيفة لكل ألف شخص في البلدان المتطورة، و        ٢٨٥

 إلى الدولة أو يخضع لسيطرتها، وغالبا ما        ملكيتهومعظم برامج التلفزيون في المنطقة تعود       . ذات نوعية رديئة  

ويقود هذا الـنقص إلـى      .  إلى التقارير ذات الطابع التحليلي والتحقيقي      البرامجتكون النوعية رديئة، إذ تفتقر      

. للجمهـور تفاعله مع وسائل اإلعالم المطبوعة، ويحد مـن المعلومـات المتـوافرة              الجمهور و  اهتمامغياب  

  : أن٨ولمعالجة ذلك، يمكن لمجموعة الـ

  .واإلذاعية للصحفيين في وسائل اإلعالم المطبوعة متبادلة ترعى زيارات -

   لصحفيين مستقلينتدريب ترعى برامج -
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رس للصحافة في المنطقة أو خارج البالد، وتمول بـرامج           لطالب كي يداوموا في مدا     دراسية تقدم زماالت    -

 قـضاء فـصل     أو صحفيين أو أساتذة صحافة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا مثل تغطية االنتخابات              إليفاد

  .دراسي في التدريس في مدارس بالمنطقة

  مكافحة الفساد/  بالشفافيةالمتعلقة الجهود -

 في الكثير مـن     متأصال وجه التنمية، وقد أصبح      في ىلعقبة المنفردة الكبر   الفساد باعتباره ا   الدولي البنك   حدد

  :٨الـويمكن لمجموعة . بلدان الشرق األوسط الكبير

  .٨الـالخاصة بمجموعة " مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد "تبني أن تشجع على -

 - األوسط   الشرقالمتحدة للتنمية في    برنامج األمم   /  مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية     علنا أن تدعم    -

 غير حكومية إستراتيجيات    ومنظمات IFIsوشمال أفريقيا، التي يناقش من خاللها رؤساء حكومات ومانحون          

  . للمساءلةالحكومةوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز خضوع 

  .المنطقة حول الشفافية في ٨ أكثر من البرامج التجريبية لمجموعة الـأو إطالق واحد -

  المدني المجتمع -

 وبما  الداخل، أن القوة الدافعة لإلصالح الحقيقي في الشرق األوسط الكبير يجب أن تأتي من               االعتبار في   أخذا

 أن تشجع على تطـوير      ٨الـأن أفضل الوسائل لتشجيع اإلصالح هي عبر منظمات تمثيلية، ينبغي لمجموعة            

  : أن٨الـ لمجموعة ويمكن. منظمات فاعلة للمجتمع المدني في المنطقة

 على السماح لمنظمات المجتمع المدني، ومن ضمنها المنظمات غيـر الحكوميـة             المنطقة تشجع حكومات    -

  .تقييدات بحقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم، على أن تعمل بحرية من دون مضايقة أو الخاصة

 من  وغيرهاوسائل اإلعالم والنساء     للمنظمات المهتمة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان و      المباشر تزيد التمويل    -

  .المنظمات غير الحكومية في المنطقة

مؤسـسة  "مثـل   ( لمنظمات غير الحكومية في المنطقة بزيادة التمويل للمنظمات المحلية           التقنية تزيد القدرة    -

لمنظمـات  لتقديم التدريب ل  ) األمريكية" مؤسسة الدعم الوطني للديمقراطية   "في المملكة المتحدة أو     " وستمنستر

 الحكومة وتطوير إسـتراتيجيات خاصـة بوسـائل         علىغير الحكومية في شأن كيفية وضع برنامج والتأثير         

 يمكن لهذه البرامج أن تتضمن تبادل الزيـارات وإنـشاء شـبكات             كما. اإلعالم والناس العاديين لكسب التأييد    

  .إقليمية

 لـصوغ ين أو خبراء إعالميين مـن المنطقـة          غير حكومية يمكن أن تجمع بين خبراء قانوني        منظمة تمول   -

يمكن بهذا  . ( المنطقة فيتقويمات سنوية للجهود المبذولة من أجل اإلصالح القضائي أو حرية وسائل اإلعالم             

  .)العربيةتقرير التنمية البشرية "الشأن اإلقتداء بنموذج 

  :معرفي بناء مجتمع -:ثانيا

 البـشرية   التنميةتقرير  ". (اق، خصوصا في عالم يتسم بعولمة مكثفة       الطريق إلى التنمية واالنعت    المعرفةتمثل  "

  )٢٠٠٢العربية، 

 حد  إلى الشرق األوسط الكبير، التي كانت في وقت مضى مهد االكتشاف العلمي والمعرفة،              منطقة أخفقت   لقد

لمنطقـة ونـزف     تعانيهـا ا   التيوتشكل الفجوة المعرفية    . بعيد، في مواكبة العالم الحالي ذي التوجه المعرفي       

   في المائة ١،١ البلدان العربية من الكتب سوى تنتجهوال يمثل ما . األدمغة المتواصل تحديا آلفاق التنمية فيها
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ويهاجر حـوالي ربـع كـل       ).  في المائة منها   ١٥ الدينية أكثر من     الكتبحيث تشكل   (من اإلجمالي العالمي    

التي ال  (ويبلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة اليونانية        . ر التكنولوجيا إلى حد كبي    وتستوردخريجي الجامعات،   

  .العربيةخمسة أضعاف ما يترجم إلى اللغة )  مليون شخص١١ينطق بها سوى 

  

ـ        الجهود على   وباالستناد  تحديات أن تقدم مساعدات لمعالجة      ٨ التي تبذل بالفعل في المنطقة، يمكن لمجموعة ال

 المعولمة لعـصرنا    السوقب على اكتساب المهارات الضرورية للنجاح في        التعليم في المنطقة ومساعدة الطال    

  .الحاضر

  األساسي التعليم مبادرة -

 التعليمفي التمويل الحكومي، بسبب تزايد اإلقبال على        ) وتراجع( في المنطقة من نقص      األساسي التعليم   يعاني

ـ    . البناتد تعليم   متماشيا مع الضغوط السكانية، كما يعاني من اعتبارات ثقافية تقي           ٨وفي مقدور مجموعة الـ

  : هذه العناصرمل الكبرى تشاألوسطالسعي إلى مبادرة للتعليم األولي في منطقة الشرق 

  : األمية محو -

ولمبـادرة  ". محو األميـة كحريـة    "تحت شعار   " برنامج عقد مكافحة األمية    "٢٠٠٣ في   المتحدة األمم   أطلقت

ـ مجموعة  إنتاج جيل متحرر    علىتكامل مع برنامج األمم المتحدة، من خالل التركيز          لمكافحة األمية أن ت    ٨ ال

 نسبة األمية في المنطقة إلى النـصف        خفضمن األمية في الشرق األوسط خالل العقد المقبل، مع السعي إلى            

ـ    ٢٠١٠بحلول    في  وإذا أخذنا .  األمم المتحدة، على النساء والبنات     برنامج، مثل   ٨ وستركز مبادرة مجموعة ال

ـ          مليونا ٦٥االعتبار معاناة     أن تركز أيـضا     ٨ من الراشدين في المنطقة من األمية، يمكن لمبادرة مجموعة ال

 إلـى   نترنـت اإل محو األمية بين الراشدين وتدريبهم من خالل برامج متنوعة، من مناهج تدريس علـى                على

  .المعلمينتدريب 

ـ  يمكن :األمية فرق محو    - حسين مستوى القراءة والكتابة لدى الفتيات، إنـشاء أو         ، سعيا إلى ت   ٨ لمجموعة ال

 القيام في هذه    بالتعليمولمعلمات المدارس والمختصات    .  معاهد تدريب المعلمين مع التركيز على النساء       توسيع

، لكي يركزن بدورهن علـى      ) الذكور لإلناث  تعليمهناك دول تحرم    (المعاهد بتدريب النساء على مهنة التعليم       

للبرنامج أيضا استخدام اإلرشادات المتـضمنة فـي برنـامج          .  لهن األولينات القراءة وتوفير التعليم     تعليم الب 

ـ التابع" التعليم للجميع "  ألـف  مئة   ٢٠٠٨التي يبلغ تعدادها بحلول     " فرق محو األمية  "، بهدف إعداد    "يونيسكو" ل

  .معلمة

 مهما في ترجمة الكتب األساسية فـي الفلـسفة   صانق يالحظ تقرير التنمية البشرية العربية   :التعليمية الكتب   -

ويمكن لكل مـن    . في الجامعات " الحالة المؤسفة للمكتبات  " تالحظ   كماواألدب وعلم االجتماع وعلوم الطبيعة،      

ـ   في هذه الحقول، وأيضا، وحيث يكون ذلـك        " الكالسيكية" برنامج لترجمة مؤلفاتها     تمويل ٨دول مجموعة ال

 الكالسـيكية   الكتبإعادة نشر   ) في شراكة بين القطاعين العام والخاص     (أو دور النشر     تستطيع الدول    مناسبا،

  . والمكتبات العامة المحليةوالجامعاتالعربية الخارجة عن التداول حاليا والتبرع بها إلى المدارس 

عمال حيـث يـتم اسـت     " مدارس االكتـشاف  " بدأ األردن بتنفيذ مبادرته إلنشاء       :االكتشاف مبادرة مدارس    -

ـ ولمجموعة. التكنولوجيا المتقدمة ومناهج التعليم الحديثة      السعي إلى توسيع هذه الفكرة ونقلها إلـى دول          ٨ ال

  . من ضمنه من القطاع الخاصالتمويل،أخرى في المنطقة من طريق 
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ـ   "  األوسط الشرقالمبادرة األمريكية للشراكة في      "ستقوم :التعليم إصالح   - في (مقبلة   ال ٨قبل قمة مجموعة ال

، التي ستكون ملتقـى لتيـارات       "قمة الشرق األوسط إلصالح التعليم    "برعاية  ) أبريل/ مارس أو نيسان  / آذار

 اإلصالح والقطاع الخاص وقادة الهيئات المدنية واالجتماعية في المنطقة ونظـرائهم            إلىالرأي العام المتطلعة    

   والتباحث في المعالجة،المواقع والمواضيع التي تتطلب  الواليات المتحدة واالتحاد األوربي، وذلك لتحديد من

ـ  ضيافةويمكن عقد القمة في     . سبل التغلب على النواقص في حقل التعليم        توخيا لتوسيع الـدعم     ٨ مجموعة ال

  .القمةلمبادرة منطقة الشرق األوسط الكبرى عشية عقد 

  اإلنترنت التعليم في مبادرة -

" الرقميةالهوة  "ومن الضروري تماما تجسير     .  حيث التواصل مع اإلنترنت     األدنى من  المستوى المنطقة   تحتل

 وأهميـة اإلنترنـت بالنـسبة       اإلنترنتهذه بين المنطقة وبقية العالم نظرا إلى تزايد المعلومات المودعة على            

ـ     االتصال  شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير        إطالق القدرة على    ٨للتعليم والمتاجرة ولدى مجموعة ال

وقـد يكـون مـن      .  المنطقة، وأيضا بين المدن والريف داخل البلد الواحد        أنحاءالكومبيوتري أو توسيعه في     

. روسـيا  لبعض المناطق توفير الكومبيوترات في مكاتب البريد، مثلما يحصل في بلدات وقرى              أكثرالمناسب  

العراق، أفغانستان، باكستان،   (للكومبيوتر  وقد يركز المشروع أوال على بلدان الشرق األوسط األقل استخداما           

 اإلمكانات المالية، إلـى تـوفير االتـصال         ضمن، والسعي،   )اليمن، سورية، ليبيا، الجزائر، مصر، المغرب     

  . البريدومكاتببالكومبيوتر إلى أكثر ما يمكن من المدارس 

ـ      أيضا الممكن   ومن  أي  أعاله،المذكورة  " محو األمية بمبادرة فرق   " ربط مبادرة تجهيز المدارس بالكومبيوتر ب

 علـى اإلنترنـت، فـي       ووضعهاقيام مدرسي المعاهد بتدريب المعلمين المحليين على تطوير مناهج دراسية           

  . والطلبةللمعلمينمشروع يتولى القطاع الخاص توفير معداته ويكون متاحا 

  األعمال تدريس إدارة مبادرة -

ـ لمجموعة مستوى إدارة األعمال في عموم المنطقة إقامة الـشراكات بـين            سياق السعي إلى تحسين      في ٨ ال

ـ     مدارس .  المنطقـة  فـي ) الجامعات والمعاهد المتخصصة  ( والمعاهد التعليمية    ٨ األعمال في دول مجموعة ال

ـ    المشتركة، التي تمتد برامجها من      المعاهد تمويل هيئة التعليم والمواد التعليمية في هذه         ٨وبمقدور مجموعة ال

 تدور على مواضيع محددة، مثل إعداد خطـط العمـل           قصيرةتدريبية لمدة سنة للخريجين إلى دورات       دورة  

  .التسويقللشركات أو إستراتيجيات 

 ولهـا  من المعاهد قد يكون معهد البحرين للمصارف والمال، وهو مؤسسة بمدير أمريكي              النوع لهذا   النموذج

  .عالقة شراكة مع عدد من الجامعات األمريكية

  االقتصادية الفرص توسيع -

 بـه  للشرق األوسط الكبير يتطلب تحوال اقتصاديا يشابه في مداه ذلك الذي عملـت               االقتصادية الهوة   تجسير

 في المنطقـة،    الخاصوسيكون مفتاح التحول إطالق قدرات القطاع       . الدول الشيوعية سابقا في أوربا الشرقية     

 للنمـو االقتـصادي وخلـق       الرئيسيةتي تشكل المحركات    خصوصا مشاريع األعمال الصغيرة والمتوسطة، ال     

ويمكن .  مهما لنمو الديمقراطية والحرية    عنصراوسيكون نمو طبقة متمرسة في مجال األعمال        . فرص العمل 

  : التاليةالخطوات في هذا السياق اتخاذ ٨لمجموعة الـ
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  النمو تمويل مبادرة -

ولمجموعـة  . صل إلى نسب أعلى للنمو وخلق فرص العمل        المالي عنصر ضروري للتو    القطاع فاعلية   تقوية

  :التالية تسعى إلى إطالق مبادرة مالية متكاملة تتضمن العناصر أن ٨الـ

 الصغيرة في المنطقة لكـن      المشاريع بعض المؤسسات المختصة بتمويل      هناك :الصغيرة إقراض المشاريع    -

إذ ال يحصل على التمويل سوى خمسة فـي         .  كبيرة ةماليالعاملين في هذا المجال ال يزالون يواجهون ثغرات         

   في المائة من مجموع المال المطلوب في هذا ٠,٧ تقديم أكثر من عموماالمائة من الساعين إليه، وال يتم 

ـ مجموعةوبإمكان  . القطاع  المساعدة على تالفي هذا النقص من خالل تمويل المشاريع الـصغيرة، مـع              ٨ ال

 الـصغير   اإلقـراض مؤسسات  . ف الربح، خصوصا للمشاريع التي تقوم بها النساء        على التمويل بهد   التركيز

ونقدر أن في إمكان قرض من  . والنموالمربح قادرة على إدامة نفسها وال تحتاج إلى تمويل إضافي لالستمرار            

 مليون ناشط اقتصادي علـى  ١,٢ سنوات مساعدة خمس مليون دوالر يدفع على ٥٠٠ مليون دوالر إلى     ٤٠٠

  .النساء ألفا منهم من ٧٥٠لتخلص من الفقر، ا

ـ  باستطاعة : الكبير األوسط مؤسسة المال للشرق     -  مؤسسة على طـراز     تمويل المشاركة في    ٨ مجموعة ال

 المتوسط والكبير، بهدف التوصل     المستويينللمساعدة على تنمية مشاريع األعمال على       " مؤسسة المال الدولية  "

وربما األفضل إدارة هذه المؤسسة من قبل مجموعة من قادة          . المنطقةعمال في   إلى تكامل اقتصادي لمجال األ    

  .الكبير يقدمون خبراتهم لمنطقة الشرق األوسط ٨ الـمجموعةالقطاع الخاص في 

ـ   في : الكبير األوسط بنك تنمية الشرق     -  منطقة الشرق األوسط    من ومشاركة مقرضين    ٨ إمكان مجموعة ال

 الـدول لمـساعدة   "  والتنميـة  عمار لإل األوربيالبنك  "ة إقليمية للتنمية على غرار      الكبير نفسها، إنشاء مؤسس   

 الجديدة توحيـد القـدرات      المؤسسةكما تستطيع   . الساعية إلى اإلصالح على توفير االحتياجات األولية للتنمية       

ية والبنـى التحتيـة      انتشار التعليم والعناية الصح    لتوسيعالمالية لدول المنطقة األغنى وتركيزها على مشاريع        

هذا أن يكون مذخرا للمساعدة التكنولوجيـة وإسـتراتيجيات         "  األوسط الكبير  الشرقبنك تنمية   "ولـ. الرئيسية

 بحسب قدرة البلد المقتـرض علـى        تتحدد أن   يجب أو المنح (اتخاذ قرارات اإلقراض    .  المنطقة لبلدانالتنمية  

  .)القيام بإصالحات ملموسة

ـ   : أفضل ماليم   الشراكة من أجل نظا    -  المالية في المنطقـة     الخدمات، توخيا إلصالح    ٨ بمقدور مجموعة ال

 مشاركتها في عمليات إصالح النظم المالية فـي         تعرضوتحسين اندماج بلدانها في النظام المالي العالمي، أن         

فـي عمـوم     هدف المشاركة إطالق حرية الخدمات المالية وتوسـيعها          وسيكون. البلدان المتقدمة في المنطقة   

  :على تشكيلة من المساعدات التقنية والخبرات في مجال األنظمة المالية مع التركيز تقديمالمنطقة، من خالل 

  .المالية التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات اإلصالح تنفيذ خطط -

  . التعامالت المالية بين الدولعلى رفع الحواجز -

  . المصرفيةالخدمات تحديث -

  . الوسائل المالية الداعمة القتصاد السوقوتوسيعسين  تقديم وتح-

  .المالية التنظيمية الداعمة إلطالق حرية الخدمات الهياكل إنشاء -



 التحدي الصهيوين            )١-٢(املتابع االستراتيجي                   التحدي االمريكي
 

               مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٥٦ من١٠                                            ٢٠٠٤ - كانون الثاني
 

   التجارةمبادرة

 المائـة مـن كـل التجـارة         في ٦ األوسط متدن جدا، إذ ال يشكل سوى         الشرق حجم التبادل التجاري في      نإ

 إلى اتفاقـات    وتوصلتبير تتعامل تجاريا مع بلدان خارج المنطقة،        ومعظم بلدان الشرق األوسط الك    . العربية

 أصبحت الحواجز الجمركيـة وغيـر       لذلك،ونتيجة  . تجارية تفضيلية مع أطراف بعيدة جدا بدال من جيرانها        

ـ  .  عبر الحدود شيئا نادرا    التجارةالجمركية هي الشيء المعتاد، فيما ال تزال          أن تنـشئ    ٨ويمكن لمجموعة ال

  :التالية التجارة في الشرق األوسط الكبير، تتألف من العناصر لتشجيع جديدة مصممة مبادرة

   منظمة التجارة الدولية وتسهيل التجارةصعيدالتنفيذ على / االنضمام -

  )٣.(الدولية أن تزيد تركيزها على انضمام البلدان في المنطقة إلى منظمة التجارة ٨الـ لمجموعة يمكن

 منظمة للمساعدة التقنية توفير مستشارين يعملون في البلد ذاته في شأن االنضمام إلى              ةمحدد برامج   وستتضمن

ـ         في ذلك تركيز االهتمـام      بما لتشجيع عملية االنضمام،     ٨التجارة الدولية وتحفيز التزام واسع من مجموعة ال

ة الدولية، سيتحول مركز     إلى منظمة التجار   االنضماموحالما ينجز   . على تحديد وإزالة الحواجز غير الجمركية     

" الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكريـة     " لمنظمة التجارة الدولية، مثل      إضافيةاالهتمام إلى توقيع التزامات     

 بمنظمـة التجـارة     الخاصةوربط استمرار المساعدة التقنية بتنفيذ هذه االلتزامات        " اتفاق مشتريات الحكومة  "و

ـ       علىالتقنية أن تربط أيضا ببرنامج      ويمكن لهذه المساعدات    . الدولية  ٨ صعيد المنطقة برعاية مجموعـة الـ

 الجمركية للحد من الحواجز اإلدارية والماديـة بوجـه          بالرسومبشأن التسهيالت والجوانب اللوجستية المتعلقة      

  . المنطقةبلدانالتبادل التجاري بين 

  التجارية المناطق -

 الكبير للتركيز على تحسين التبادل التجاري فـي المنطقـة            مناطق في الشرق الوسط    ٨الـ مجموعة   ستنشئ

 لـدعم النـشاط     الخدماتوستتيح هذه المناطق مجموعة متنوعة من       .  المتعلقة بالرسوم الجمركية   والممارسات

للمـستثمرين  " التسوق من منفذ واحد   "التجاري للقطاع الخاص والصالت بين المشاريع الخاصة، بما في ذلك           

 يستغرقه إنجاز معامالت النقل، وضـوابط موحـدة         الذيمع مكاتب الجمارك لتقليل الوقت      األجانب، وصالت   

  . المنطقةمنلتسهيل دخول وخروج السلع والخدمات 

  األعمال رعاية مناطق -

 لمجموعة الذي حققته مناطق التصدير ومناطق التجارة الخاصة في مناطق أخرى، يمكن             النجاح على   باالستناد

 التعاون اإلقليمـي    تشجيعى إقامة مناطق محددة خصيصا في الشرق األوسط الكبير تتولى            أن تساعد عل   ٨الـ

ـ         منافذ محسنة إلـى أسـواقها لهـذه         تعرض أن   ٨في تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات ويمكن لمجموعة ال

  .المناطقالمنتجات، وتقدم خبراتها في إنشاء هذه 

   األوسط الكبيرللشرق الفرص االقتصادية منبر -

ـ    اإلقليمي التعاون   لتشجيع " منبر الفرص االقتصادية للشرق األوسـط     " أن تنشئ    ٨ المحسن، يمكن لمجموعة ال

ـ      الذي  جانبيـة   اجتماعـات مع إمكان عقد    ( والشرق األوسط الكبير     ٨ سيجمع مسئولين كبارا من مجموعة ال

  . باإلصالح االقتصاديلقةالمتعلمناقشة القضايا ) لمسئولين وأفراد غير حكوميين من وسط رجال األعمال

ـ أب (االقتصادي المحيط الهادئ للتعاون     - أن يستند في شكل مرن على نموذج رابطة آسيا           للمنبر ويمكن ، )كي

  .بالضوابط من ضمنها القضايا المالية والتجارية وما يتعلق إقليمية،وسيغطي قضايا اقتصادية 
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بي، زائدا باكستان وأفغانستان وإيـران وتركيـا        إلى بلدان العالم العر   " الكبيرالشرق األوسط    "يشير )١(

  .وإسرائيل

 والجزائر والبحرين وإيران ولبنان والمغرب وقطر والـسعودية وتـونس وتركيـا             أفغانستان تخطط )٢(

  . إلجراء انتخاباتواليمن

): للمنظمـة شكلت لجنة عمل تابعـة      ( التي قدمت طلبا لالنضمام إلى منظمة التجارة الدولية          البلدان) ٣(

أفغانـستان  ):  فـي الطلـب    بعدلم ينظر   (بلدان قدمت طلبا لالنضمام     . زائر ولبنان والسعودية واليمن   الج

  .العراق: بلدان طلبت منحها صفة مراقب. وإيران وليبيا وسورية

  

  

  الكبيراألوسط الشرق 

  *أحمد ثابت . د

 العالمية األولى بصفة  من قبل القوى االستعمارية األوربية إبان الحرباألوسط مفهوم الشرق استخدم

 وانتشاره مده وذلك في مواجهة تصاعد تجليات ومظاهر انبعاث الوعي القومي العربي الذي شهد أساسية،

 عرف بسياسة التتريك التي ومالمواجهة نفوذ المشروع القومي الطوراني مع بدء أفول الدولة العثمانية، 

 بدايات القرن منذ"  الفتاةتركيا" بقيادة حركة العربيةت أرادت الحركة القومية التركية فرضها على المجتمعا

   .العشرين

 مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية االستعمارية واتفاقات ومعاهدات مشروعات نفس الوقت برزت وفي

 لعامبيكو - الوطن العربي بين اإلمبراطوريتين البريطانية والفرنسية، مثل معاهدة سايكسفيتقسيمها 

 وال إلى تاريخ محدد معين في الواقع إلى حيز جغرافي يشير"  األوسطالشرق" يكن مفهوم ولم. ١٩١٦

" مركز" األوربية إلى أوروبا كـاالستعماريةمشترك لشعوب المنطقة، بل استند باألساس إلى نظرة السياسات 

 األوربية عماريةاالست على ذلك فقد صكت القوى وبناء ،" األوسطالشرق" يقع خارج للعالم"  جاذبقطب "أو

 المركزية أو التمحور حول أوربا في منالتعبيرات المختلفة بخصوص مناطق التوسع االستعماري انطالقًا 

 ذا قطب واحد هو القطب االستعماري العالمي بدوله بكونهعصر االستعمار التقليدي الذي شكل عالما تميز 

  . المختلفة

 أدبيات السياسة في" المشرق" السياسة البريطانية، وفكرة في"  األوسطالشرق "فكرة هذا اإلطار شاعت في

 القوى االستعمارية األوربية مخططاتوكالهما مفاهيم جيو سياسية وإستراتيجية دلت على طبيعة . الفرنسية

 إستراتيجيات تقاسم مناطق النفوذ بينها وخصوصا مع اكتشاف وعكست بالمعنى الجغرافي هي" شرقها"إزاء 

وهكذا تداخل في المشروع االستعماري الجغرافيا .  والعراق وشبه الجزيرة العربيةإيران كل من البترول في

  .  الغربيبالعالم واأليديولوجيا، وحمل المفهوم في طياته تصورا لعالقة الوطن العربي والتاريخ
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 جانب ىإل"  األوسطيةشرق" في فلسطين بدعم استعماري مباشر صارت الصهيوني نشأ الكيان وعندما

   الفرنسية االستعماريتينذلك أن إدراك القوتين .  األوربية شديدة االرتباط بعالقة العرب بإسرائيلمركزيتها

 موضوع أي"  اليهوديةالمسألة" عرف بـماوالبريطانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لخطورة 

تحديث والعلمانية الغربية، جعلهما يفكران  في الحداثة والاالندماجرفض تجمعات يهودية عديدة في أوربا 

 رئيس الوزراء بالمرستون تعبير حسب"  اليهوديةاألمة" لـأو"  للشعب اليهوديوطن"جديا في إقامة 

 بونابرت قبل ذلك أي في أواخر القرن نابليونالبريطاني في أربعينيات القرن التاسع عشر أو حسب تعبير 

 هدفين متقاطعين هما تجزئة المنطقة العربية من جهة وحل -وبريطانياا أي فرنس-الثامن عشر، تحققان به 

  .  أرقت أوربا كثيرا، من جهة أخرىالتي" اليهودية المشكلة"

 ال التاريخية،في أبعادها ) شرق األوسطية (إن: " المصري األستاذ محمد سيد أحمدالمفكر ثَم وكما يقول ومن

  اليهودي / المسيحي/  الغربيوالعالماإلسالمي من جانب، / العربيتقتصر على عالقة ثنائية بين العالم 

العالم :  ثالثة أضالع في آن واحدتشمل" ثالثية" عالقة هي وإنما ،من الجانب اآلخر) بصفته كال ال يتجزأ(

 / اليهوديالعالمونخطئ كثيرا لو ضممنا . الصهيوني/  والعالم الغربي، والعالم اليهودياإلسالمي/ العربي

 أوجه تمايز وتباين في الرؤية والهدف هناك إلى العالم الغربي على وجه اإلطالق دون إدراك أن الصهيوني

ومما تجدر تسجيله أن .  وهم مخطئون ويسيئون إلى أنفسهمالعربواإلستراتيجية بينهما، كثيرا ما يغفلها 

   .)١(" هذا الصددفيإلسرائيل رؤيتها الخاصة 

 اآلن وفيه تنسب إلى مركز خارج الشرق األوسط هو أوربا تاريخيا وإلى الغرب كفكرة" األوسطية شرق "إن

ة، بل  محدد على وجه الدقتاريخي قطبه األكبر، وهي لم تعبر أبدا عن نطاق جغرافي -الواليات المتحدة 

.  تجاه الوطن العربي والعالم اإلسالميواألمريكيةتعرضت لالنكماش والتوسع مع تغير المشاريع الغربية 

 المتحدة لحصار المد القومي العربي بزعامة جمال عبد الوالياتففي إطار سعي بريطانيا وفرنسا، ثم 

 غيرالمفهوم ليشمل دوالً إسالمية  والستينيات من القرن العشرين، تم توسيع الخمسينياتالناصر في عقدي 

 وأمنيا يقوم على إستراتيجياعربية مثل إيران في عهد الشاه وتركيا بحيث يصبح الشرق األوسط نطاقًا 

 النقطة الرابعة للرئيس األمريكي األسبق مشروع، ثم ١٩٥٥سلسلة من األحالف مثل حلف بغداد عام 

 ثم ١٩٥٧ الواليات المتحدة مع أفول نجم بريطانيا وفرنسا عام بقيادةأيزنهاور لملء الفراغ اإلستراتيجي 

، وهي األحالف االستعمارية التي هزمت ووئدت مع الصحوة القومية وتأميم ١٩٦٥ عامالحلف اإلسالمي 

  .  المصرية وحركة التحرر الوطني العربي والمد الوحدوي العربيالسويسقناة 

نظم محافظة موالية للواليات المتحدة مثل األردن والسعودية  عربية تحكمها دوالً السلسلة أدخلت وهذه

 هذا قلب نوري السعيد، وتخرج من نفس النطاق شرق األوسطي دوالً عربية رغم أنها تقع في وعراق

 واليمن منذ ١٩٥٨ عام منذالنطاق نفسه إذا ما قبلنا مدلول المصطلح جغرافيا، مثل مصر وسوريا والعراق 

  . ١٩٦٢عام 

  على ذلك أنويدل، !!)٢(" جغرافيا متغيرةذات" تعبير عن منطقة هو"  األوسطالشرق"ك أن  ذلمعنى

لعربي عام  والمد القومي االناصريالمصطلح صار يعبر عن مدلول جغرافي آخر مغاير بعد هزيمة النظام 

 كان يقتصر على مصر وفلسطين والشام، صار بعد أن على يد إسرائيل والدعم األمريكي لها، فبعد ١٩٦٧
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 إطار قرار مجلس األمن رقم في"  آثار العدوانإزالة" بمهمة العربية وانشغال الحكومات ١٩٦٧عدوان عام 

  .١٩٦٧ فقط إلى الحيز الذي تشغله الدول التي دخلت حرب يشير ٢٤٢

 المتحدة في عهد إدارة نيكسون وتحت تأثير سياسة وزير الخارجية األمريكي الواليات القول إن ويمكن

 سريعة سلمية كيسنجر استثمرت إلى حد بعيد سعي الرئيس المصري السابق أنور السادات إلى تسوية هنري

 عن عزمه على عدم ١٩٧٣ األولتشرين / ومنفردة مع إسرائيل بعد أن عبر منذ األيام األولى لحرب أكتوبر

 مع كيسنجر، وتم ذلك االستثمار من السريةإطالة أمد الحرب أو عدم توسيع مداها، وذلك في مراسالته 

 اإلسرائيلي في إطار مواجهته - والصراع العربي النفطخالل نجاح كيسنجر في فك االرتباط بين قضيتي 

  . تشرين/  إبان حرب أكتوبرالعربيلتداعيات استخدام سالح النفط 

 المتحدة تصورا للشرق األوسط في هذه الحقبة يحصره في األطراف الواليات جانب آخر وضعت ومن

   كل من ومعها اإلسرائيلي بقيادة منفردة لواشنطن - تقبل التسوية السياسية للصراع العربي التيالعربية 

 وتنسيق أمني بين هذه األطراف اقتصاديةإسرائيل وإيران الشاه وتركيا، مع التأكيد على أهمية إقامة عالقات 

  . ١٩٧٩ مع إسرائيل عام منفرد" سالم" أنور السادات معاهدة توقيعوقد تم ذلك جزئيا مع . العربية وإسرائيل

   الباردة الحرب بعد التغير

ت  مع زوال االتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية ضد الغزو العراقي للكويالباردة نهاية الحرب طرحت

 تطبيق في الواليات المتحدة على المنظومة السوفيتية دون حرب فرصا عديدة للمضي قدما وانتصار

 ١٩٩١ في أكتوبر مدريدمشروعها المتجدد للشرق األوسط، وخصوصا مع قيادتها لما سمي عملية سالم 

كذلك المباحثات متعددة  مع إسرائيل، وثنائيةوما بعدها والتي شهدت دخول األطراف العربية في مفاوضات 

 حتى تلك التي لم تشارك في الصراع العربي اإلسرائيلي أو تقريبااألطراف التي شملت كل الدول العربية 

  .  مثل دول الخليج العربياإلسرائيليةالحروب العربية 

مثل  تصورها شرق األوسطي بقضايا متداخلة بين بعدها العالمي وبعدها اإلقليمي فرض واشنطن وحاولت 

 االقتصادي والتكامل والالجئين والمياه والتعاون االقتصادي، مع السعي لتأسيس نماذج للتعاون التسلح

 اإلقليمي العربي وعلى حساب النظامواألمني على أسس جيو إستراتيجية، وجيو اقتصادية بهدف تقويض 

 والقضية الفلسطينية، وعلى  لألراضي العربيةاإلسرائيليقضايا ومصادر الصراع الجوهرية وهي االحتالل 

  . الحضارية والتاريخية واللغوية/  اإلسالمية الثقافيةالعروبيةحساب االنتماءات والروابط 

 األمريكية واإلسرائيلية في إعادة صياغة خريطة المنطقة عبر طرح صيغة المصالح هذا اإلطار تالقت وفي

 الحضاري التاريخلجغرافيا التاريخية وسمات  ينزع عنها مواصفات امنطقة" إسرائيل في إلدخالمالئمة 

 العالمية، ليخلق فيها نواة سوق السوقوالثقافي، ويشدد فيها على الجغرافيا االقتصادية المعاصرة في نظام 

 كنواة ودورها كقوة جاذبة ومهيمنة اقتصاديا وتكنولوجيا إسرائيلشرق أوسطية تتوسع بالتدريج انطالقًا من 

  . )٣("اومدنيوأمنيا 

 مكان" في كتابه نتنياهو بنيامين وكذلك"  األوسط الجديدالشرق" كتابه في"  بيريزشيمون" تقدم بهذا الطرح وقد

 ودولة العربي،" التخلف" مصنعة وسط محيط من ةمتقدم حيث تم تقديم إسرائيل لديهما كدولة ،"تحت الشمس
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 وكقوة عسكرية رادعة تمكنت من جلب العرب إلى طاولة المفاوضات بعد دكتاتورية،ديمقراطية بين نظم 

   هما١٩٩٦ و١٩٩٥هذان الكتابان اللذان نشرا عامي !!  بأنه ال مجال لهزيمة إسرائيل عسكريااقتناعهم

 األول لما عرف بالمفاوضات االجتماعيب من قائمة مقترحات قدمتها في  حصيلة فعلية لما طرحته تل أب

، ثم في المؤتمرات االقتصادية لما عرف ١٩٩٢ الثانيكانون / متعددة األطراف في موسكو في يناير

 ١٩٩٦ والقاهرة عام ١٩٩٥ وعمان عام ١٩٩٤ الدار البيضاء عام في" أفريقيا األوسط وشمال الشرق"بـ

  . ٩٧٩ عام والدوحة

المشاركة في الموارد الطبيعية :  االقتصادي في قطاعات ومشروعات محددةللتعاون برامج وتضمنت 

 االستثمارات والبشرية، التعاون في ميادين البحث العلمي، توسيع أسواق المنطقة، جذب والتكنولوجية

تطوير البنية األساسية  في لالستثمارالخارجية ومن دول النفط العربية، جذب مؤسسات التمويل الدولية 

 تقدمت تل أبيب أيضا بمقترحات للتنسيق كما.  األوسطالشرقاإلقليمية، وتأسيس صندوق إقليمي للتنمية في 

   المعلومات وبينها، وصوال إلى إقامة نظام لإلنذار المبكر يقوم على جمع وتبادل العربيةاألمني بين الدول 

 حدوث أزمات مفاجئة وإدارة دوناف العربية، وبما يكفل الحيلولة االستخبارية واألمنية بينها وبين األطر

  . األزمة وقائيا

 نجاح جزئي بدعم تام من الواليات المتحدة وتركيا في مجال التطبيع تحقيق تمكنت إسرائيل من وقد

  بينأوسلو والتوصل إلعالنات ١٩٩٤ األردن في وادي عربة عام مع" سالم" معاهدة وتوقيعاالقتصادي 

 سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية، وبادرت دول الخليج العربي وتونس والمغرب مع ١٩٩٥ و١٩٩٣ أعوام

 دول أقدمت تمثيل تجاري إلسرائيل لديها، وزادت وتيرة التطبيع السري والعلني، ومن جانبها مكاتببفتح 

 االقتصادية من الدرجتين طعةالمقا على إلغاء -تجاوبا مع الوعود والتهديدات األمريكية-الخليج العربية 

   . مع إسرائيل أو لها فروع فيهاتتعاملالثانية والثالثة، أي مع الشركات األجنبية التي 

 أمريكي إسرائيلي صار يتوسع ليضم مختلف الدول كمشروع"  األوسطيةشرق "أن يمكن لنا مالحظة وهكذا

 شرق" التوسيعي لـالطرحوهذا . ن حيزا أوسع حيث تم إفهام هذه الدول أن التطبيع ال بد أن يتضمالعربية؛

 األب في كلمته أمام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر بوش عليه الرئيس األمريكي األسبق جورج شدد" األوسطية

 إنهاء حالة الحرب في الشرق األوسط، وأن تحل محلها حالة عدم الحرب، ليس هدفنا إن: "مدريد عندما قال

 والتجاريةيد السالم الحقيقي، إنني أتحدث عن األمن والعالقات االقتصادية  لكننا نريستمر،إن هذا لن 

  . )٤(" والتبادل الثقافي

   المشروع توسع

 سارعت إلى الدخول في هذا المشروع -ولبنانفيما عدا سوريا - النظم العربية معظم الالفت للنظر أن ومن

 علي الموسع تحت أوهام عديدة منها أن إدراج إسرائيل في منظومة شرق أوسطية قائمة األوسطيشرق 

 مصر وإسرائيل بينالتعاون والتكامل االقتصادي والمشروعات السياحية والتنموية المشتركة، وخصوصا 

 من الممكن أن يدفع تل أبيب إليها،سلطة الفلسطينية لالنضمام واألردن مع ضغط القاهرة وعمان على ال

 القضية الفلسطينية، وخصوصا أن معظم النظم العربية بشأنلتنفيذ التزاماتها الواردة في إعالنات أوسلو 
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 من جهة، ومع تل أبيب وواشنطن من جهة أخرى على الحيلولة دون عودة البعضتوافقت ضمنًا مع بعضها 

  .  الفلسطيني ضد إسرائيللحالمسالكفاح 

 وبين على الفصل بين التطبيع الثنائي واإلقليمي وصممتا" المقايضة" هذه وواشنطن رفضت تل أبيب وبالطبع

  . التسوية السلمية للصراع على الجبهات الفلسطينية واللبنانية والسورية

طي بتجميد روابط واتصاالت  النظم العربية الداخلة في المشروع شرق األوستقابله ذلك الرفض لم لكن

 الجيدة مع عالقاتها مع إسرائيل إلدراكها أن بقاء صالت ما بتل أبيب مدخل مهم للغاية الستمرار التطبيع

"  شرق األوسطي الموسعالتجمع"بـواشنطن، وحيث حرصت على أال تشوبها أية شائبة، بل إنها التحقت 

تل أبيب عندما حضرت معظم الحكومات العربية ما سمي  وواشنطن األمني الذي أرادته له كل من بالمفهوم

 استشهادية عديدة عمليات خاصة بعد الفلسطيني" اإلرهاب" والمقصود ،" لمكافحة اإلرهابالشيخ شرم مؤتمر"

 ومن أجل انتزاع إدانة رسمية مباشرة، وعقد المؤتمر بعدها ١٩٩٦استهدفت تل أبيب وعسقالن في عام 

 ممثلة في رئيسها وكذلك ممثل عن االتحاد األوربي تركيالى جانب الدول العربية عربية لها، وحضرته إ

ومن المفارقات أن حكومات مثل مصر والسعودية أطلقت على المؤتمر تسمية . المتحدةواألمين العام لألمم 

  "!! الشيخ صانعي السالم بشرم مؤتمر" هي طريفة

 في مايو إسرائيلا مع مجيء نتنياهو إلى الحكم في  تعرضت للتوقف مرحليهذه"  األوسطيةشرق "لكن

  .  للشعب الفلسطينيالوحشي؛ بسبب سياسات الليكود بزعامته المتعسفة والمغالية في القمع ١٩٩٦

   األمريكي اإلمبراطوري التوجه

  واليمين المسيحي األمريكية الحاكمة في إدارة بوش االبن هجمات الحاديالمحافظ دوائر اليمين انتهزت

 تصوراتها والعدوان على العراق واحتالله واإلطاحة بنظام صدام حسين لفرض ٢٠٠١ سبتمبر منعشر 

 للخريطة الجيو إستراتيجية للمنطقة كاملة يقوم على إعادة صياغة والذي"  األوسط الكبيرالشرق"عما أسمته 

عمل على طمس المقومات  النظام اإلقليمي العربي، والبقاياالعربية تتضمن اإلجهاز على ما تبقى من 

 للوطن العربي عبر تذويب هذا الفضاء السياسي الجغرافي التاريخي وإسالميةالحضارية عروبية / الثقافية

 المغرب إلى في نطاق إستراتيجي أوسع يمتد من بحر قزوين وشمال القوقاز شماالً وشرقًا المشتركالثقافي 

  . غربا

مين المسيحي وحلفاء إسرائيل ومعها مراكز بحوث مؤثرة في صناعة  المحافظ والياليمين استندت دوائر وقد

 مزاعم وتصورات غير متناسقة ويسيطر عليها الطابع إلى بها ارتباطًا وثيقًا مرتبطة think-tanks السياسة

 منطقة االضطراب الكبير في العالم ومصدر كبرى هو"  األوسطالشرق" أهمها أن ومنالبراجماتي 

 التدمير القديمة والمستجدة لألمن القومي األمريكي مثل اإلرهاب وانتشار أسلحة يداتوالتهدالمشكالت 

   .إلخ... الشامل واألصولية والتطرف والهجرة غير المشروعة

 نظام صدام حسين نفسه، وكون جميع من نسب إليهم القيام بالهجمات على وجود أدلة على ذلك منها وساقت

 وباكستانيونة، وساعدهم آخرون من تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن الدن  من بلدان عربيونيويوركواشنطن 

 من الرئيس األمريكي بدءاًهذا إلى جانب ما كرره المسئولون األمريكيون، . وغيرهم من شرق األوسطيين

 إلى مستشارة األمن القومي كوندوليزا باولبوش االبن نفسه ونائبه ديك تشيني إلى وزير الخارجية كولن 
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 وغيرهم،"  فايثدوجالس" الوزارة ووكيل" بيرل" ومستشاره إليزابيثايس إلى وزير الدفاع رامسفيلد وابنته ر

"  أمريكان إنتربرايزمؤسسة"بناء على بحوث وتقارير قدمتها مراكز بحوث يمينية مرتبطة بفريق بوش مثل 

   في دول كبيرة مثل مصر والسعودية السلطوي للنظم العربية الحاكمةالطابع أن ومفادها ،" هيريتاجمؤسسة"و

 نظم غلبة مناهج التعليم والسياسات الثقافية واإلعالمية والفساد السياسي والمالي، وكذلك جانب وغيرهما إلى 

 والتعصب وكراهية واإلرهابللحكم وأنماط للتفكير غير عصرية، تَُعد كلها مسئولة عن شيوع التطرف 

  .  والحرمان االقتصادي واالجتماعيالغربيةالهجرة إلى الدول الواليات المتحدة والغرب وموجات 

 االبن صممت على أن تقوم الواليات المتحدة بنفسها بهذه المهمة مباشرة وليس بوش المالحظ أن إدارة ومن

 بمشروع اآلنمهمة إعادة الهيكلة الشاملة للوطن العربي والعالم اإلسالمي فيما يعرف .. إسرائيلعبر 

 محاربته، إدارة بوش قد خيرت العالم كله بين تأييد ما يسمى اإلرهاب أو وكانت ".وسط الكبير األالشرق"

 إدارته وحدها تحتكروحاول بوش الربط بين اإلرهابيين وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وصمم على أن 

نفسهم في ذلك التحديد،  األوربيون أالحلفاءتحديد التهديدات المختلفة، ولم يقبل بمشاركة اآلخرين بمن فيهم 

 في هذا الصدد إنما يدخل أتوماتيكيا في خانة دعم اإلرهاب أو تصورهبل هدد الجميع بأن من لم ينضم إلى 

  . )٥(التستر عليه

بتمبر أثبتت أن المؤسسات القديمة وكذلك التحالفات والقواعد لم تَعد مناسبة  سأحداث بوش أيضا أن وذكر

 وإذا تمكنوا يتسع، الشعب األمريكي، وأنه إذا لم يتمكن من قمع اإلرهابيين، فإن ميدان عملهم سوف لحماية

لذات وخاطب بوش النظم العربية با. من الوصول إلى أسلحة التدمير الشامل فسوف تترتب نتائج خطيرة

 عندما الواليات المتحدة سوف تتصرف في الوقت وبالطريقة التي تالئمها وتراها مناسبة بأنوالعالم عموما 

 هزيمة أعداء الضروريبل ذكر أنه من . تتوصل إلى وجود رابطة بين اإلرهابيين والتكنولوجيا المدمرة

  . )٦(الواليات المتحدة وعدم االكتفاء باالعتراض على وجودهم

   العربية النظم هلع

 قبلت الدخول في المشروع شرق األوسطي عندما كان يقتصر على التعاون العربية أن معظم النظم ذكرنا

 إدارة وأفكاركن عندما توالت تصريحات  والتنسيق األمني، بل وتسابقت على المشاركة فيه، لاالقتصادي

 في دائرة الدمقرطة العالمية األوسطبوش االبن عن أن الشرق األوسط الكبير هدفه الرئيسي إدخال الشرق 

 ريجان في بداية الثمانينيات من القرن العشرين إلى بداية إدارةبالمعايير األمريكية طبعا التي والذي بدأ منذ 

 عن تعلن واقتصر على شرق أوربا وروسيا وأمريكا الالتينية، فإذا بإدارة بوش االبن االبن،عهد إدارة بوش 

 ذلك بالقوة، ولو أدى كانتصميمها على ضم الشرق األوسط إلى دائرة اإلصالح الديمقراطي والسياسي ولو 

المتحدة لمثل  تعودت على تجاهل الواليات التيإلى إغضاب األصدقاء والحلفاء من النظم العربية الموالية 

  .  معهااالقتصادية تهاهذه القضايا وتقديم مصلح

 غضبها واستيائها من التصميم األمريكي، وذكرت أن الديمقراطية ال تفرض عن هنا عبرت هذه النظم ومن

 أن غالبية سياسات وقرارات هذه النظم إنما جاءت وطبقت أساسا بناء على ضغوط معمن الخارج، 

 الشرقيمكن تفسير ذلك من قراءة جوهر مشروع . يكية على وجه الخصوص خارجية وأمروإغراءات

 القادمة في جورجيا الكبرىاألوسط الكبير الذي قدمته إدارة بوش بالفعل إلى قمة الدول الصناعية الثماني 

    .٢٠٠٤حزيران / بالواليات المتحدة والتي ستعقد في يونيو
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 الوزراء األوربيين في العاصمة واشنطن بغرض أن  عديدة مع بعضمناقشات واشنطن قد أجرت وكانت

 على جدول أعمال تلك القمة، وحتى يتم التنسيق بين التصور األمريكي والتصور الرئيسييكون الموضوع 

   إبان القمة٢٠٠٣شباط /  الذي تقدمت به ألمانيا ممثلة في وزير خارجيتها يوشكا فيشر في فبرايراألوربي

 الشرق األوسط وأساسا في الدول في دعت إلى إصالح ديمقراطي والتيألمانيا  األوربية التي عقدت في 

 متكامل وإصالح عربي وتنمية مستديمة وأثارت تنميةالعربية، ولكن نابع من الداخل إلى جانب مشروع 

  قضيةالمبادرة األلمانية أيضا أهمية 

  . )٧( المعرفة

 أن يغفل الحديث ٢٠٠٤ وحتى نهاية فبراير ٢٠٠٣ في خطبه منذ نهاية عام بوش الرئيس األمريكي تعمد

 في هذه السياسي وقصرها على قضية التغيير ،" الشرق األوسطسالم" اإلسرائيلي أو العربيعن الصراع 

  .  كل الدول العربيةجانبستان وباكستان وإسرائيل وتركيا إلى المنطقة التي صارت تضم أفغان

 عبارة عن أفكار غير معدة جيدا ومتناثرة وال تشبه خطة محددة أو مشروعا الكبير الشرق األوسط مشروع

 تحدث عنه بوش ما فمن أهم مالمح الجانب المتعلق بالتغيير الديمقراطي الذي تريده واشنطن هو متكامالً،

 المنشود بأنه مجتمع الناجح عندما وصف المجتمع الديمقراطي ٢٠٠٣ه في السادس من نوفمبر في خطاب

 من االستجابة إلرادة الشعب بدالً من الحكومةيضع حدودا على سلطة الدولة وسلطة الجيش؛ لكي تتمكن 

وتشكيل األحزاب  الذي يشجع قيام المؤسسات المدنية السليمة المجتمعاالستجابة إلرادة النخبة فقط، وهو 

 الصحف ووسائل اإلعالم المستقلة، أما اقتصاد هذه المجتمع فهو قائم على اقتصاد ووجودونقابات العمال 

 الصحة الخاص ويضمن حق الملكية الفردية ويعاقب الفساد ويخصص االستثمارات في قطاعي القطاع

 اآلخرين يسعى إلى ورفض نحو كراهية والتعليم للمواطنين ويعترف بحق المرأة، وبدالً من توجيه مواطنيه

  . )٨(تحقيق آمال شعبه

 باول وزير الخارجية مبادرة الشراكة األمريكية شرق األوسطية، وإلى جانب كولين المعنى أيضا قدم وبهذا

 المبادرة صممت هذهقتصادية التي تتشابه مع ما ورد في خطاب بوش سالف الذكر، ذكر باول أن  االالقضايا

 والحريات المدنية وحكم الديمقراطيةلدعم الرجال والنساء والشباب في الشرق األوسط في سعيهم نحو 

   :)٩( والتي تتضمن ما يليالصدد عن برامج واشنطن في هذا وتحدثالقانون، 

 واألفراد المنتمين إلى جميع الفئات السياسية العاملين في سبيل اإلصالح الحكومية مساعدة المنظمات غير -

  .  من خالل آليات كصندوق ديمقراطية الشرق األوسطالسياسي

 غير الحكومية وشركات وسائل اإلعالم المستقلة، ومنظمات إجراء نظماتالم دعم إنشاء مزيد من -

  .  الفكر والرأي وغيرهاومؤسساتاالستفتاءات 

  .  والتنظيمية وتحسين إدارة العملية القضائيةالقانونية برامج شفافية النظم -

  . تخبين سياسية وألعضاء البرلمانات وغيرهم من المسئولين المنلمناصب التدريب للمرشحين -

  .  في الصحف التقليدية والصحافة اإللكترونيةللصحفيين التدريب والتبادل -
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 اإلصالح التعليمي، فإنها أشارت فقط لبرامج لتعلم القراءة والكتابة لقضية أن المبادرة تعرضت ورغم

نظم ومناهج  تغيير هدف أما اكتساب المعرفة ومنح دراسية للبكالوريوس في الواليات المتحدة، سبلوتحسين 

 النقاب عنها، والغرض من وراء كشفالتعليم والسياسات الثقافية واإلعالمية فقد ورد غالبا في تقارير 

 العمل على إنهاء الكراهية والتعصب ضد جوانبهضغوط وإغراءات إدارة بوش وراء ذلك متعدد من أهم 

  والسياسات كما تزعم إدارة بوش هي باعتبار أن هذه النظم عموماالواليات المتحدة وإسرائيل والغرب 

 ذكر بوش في خطب أخرى له أنه مصمم على تقديم ثم !!. وتشكيل وعيهماإلرهابيين المسئولة عن تفريخ 

 أدخلت بعض التي ألنصار اإلصالحات الديمقراطية في البالد العربية، وامتدح بعض النظم العربية الدعم

 تقود مصر جهود الديمقراطية لكيعندما ذكر أنه آن األوان  وخص مصر بالتحديد ديمقراطيةاإلصالحات ال

  . بعد أن قادت جهود ما سماه السالم من قبل

 بل عبرت إدارة بوش عن استعدادها لخوض مواجهة عنيفة في هذا الدعوات، يتوقف األمر عند حد لم

  ير مركز ابن خلدون عن غضبها الشديد من قيام الحكم المصري باعتقال ومحاكمة مدعبرتالمجال، عندما 

 األمريكية المعونة اإلنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، بل وألمحت إلى تصميمها على تخفيض للدراسات 

 بمناسبة ٢٠٠٤ بوش كذلك في خطابه في السابع من فبراير وعبر .لمصر إذا ما استمر إبراهيم في السجن

 المعنى وبصراحة نفسريطاني ونستون تشرشل عن افتتاح معرض في مكتبة الكونجرس عن حياة القائد الب

 وأوضح أن أمريكا تتبع ما أسماه ، العربيالعالم عندما ربط بين مكافحة اإلرهاب ونشر الديمقراطية في أكبر

 وبأنها تواجه أعداء اإلصالح وتتصدى لمن أطلق عليهم حلفاء المنطقةإستراتيجية لنشر الحرية في 

  . )١٠(ا صارت تطالب أصدقاءها اآلن بما لم تفعل من قبل أن أمريكعلىاإلرهاب، وأكد 

 أن تفرض من الداخل حتى ينفي عن بالده أنها تفرض الديمقراطية من الخارج، ينبغي أن الديمقراطية وذكر

 ال تفرض من الديمقراطيةهذا تطورا بارزا في موقف إدارة بوش يبدو أنها توصلت إلى أن  يَعد بالطبع

وهو أمر على .  حلفائها األوربييننصائحالخارج، وخصوصا من قوة استعمارية تحتل العراق، بعد سماع 

ب تحت ضغوط  لهذه الحقيقة وهو ما أقرت به على األغلجزئياكل حال يدل على إدراك هذه اإلدارة ولو 

 ولكن هذه اإلدارة ،٢٠٠٤ حمى التحضير لالنتخابات الرئاسية القادة في نوفمبر فيداخلية من الديمقراطيين 

 الذي يرى وحشية العربي تفعل الكثير في صدد التغيير الديمقراطي الفعلي وبما يقنع ولو جزئيا المواطن لم

  .  فلسطينفي الصهيوني قوات االحتالل األمريكي في العراق وقوات االحتالل

 األمريكية الجديدة وهي طبعة يمينية محافظة ال تدرك أهمية إيجاد حلول طبعته األوسط الكبير في الشرق

 كمدخل الصهيوني وضرورة خروجها من العراق - اإلقليمية وعلى رأسها الصراع العربي للصراعات

ن عدم إمكانية التوفيق بين الضربات الوقائية  الكائن بيالتناقض وال تدرك جسامة ،لتخفيف حدة االستقطاب

  . الديمقراطي ومتطلباتها األمنية في إطار محاربة ما يسمى اإلرهاب وبين اإلصالح اإلدارةالتي تتبناها هذه 

 والتفاعالت الجديدة التي طرأت في اآلونة األخيرة، ومن أهمها أن التطورات أننا يجب أال نغفل على

 إلى وتحوللكبير لم َيعد أمريكيا محضا، بل دخل االتحاد األوربي على الخط  األوسط االشرقمشروع 

 سالفة الذكر والتي ربطت أيضا بين قمته المبادرة األلمانية التي أقرها االتحاد في مع"  أوربيةشراكة"

  .  اإلقليميوالتعاوناإلصالح الديمقراطي والتنمية االقتصادية 
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عربية، وكلها سلطوية وتحتل مرتبة متقدمة من بين دول العالم في سجالت  الالنظم المهم أن تدرك ومن

 قد تأتي إدارة أمريكية انتشار الفساد وغسيل األموال القذرة، أن األمر لم َيعد يتوقف على إدارة ومؤشرات

ه والنظم هذ.  أوربا إلى الموضوعانضمتديمقراطية بدالً وتعود إلى سياسة عدم إحراج األصدقاء، فقد 

 ونضاالتها التاريخية من أجل العدل االجتماعي شعوبهامطالبة باإلصالح الديمقراطي نزوالً على رغبات 

   وتياراتها السياسية والثقافية، وهو السبيل الوحيد لتحررها من ضغوط المدنيوالديمقراطية، وجهود مجتمعها 

 ومعركةلعرب معركة الديمقراطية كيف يمكن أن يكسب ا:  في هذا الصدد، ويبقى السؤالوأورباأمريكا 

  !  معا؟-التحرر الوطني مجددا 

  

   :الهوامش

، مصر )محرر(نادية مصطفى :  في،" والثقافيةالسياسةاألبعاد :  أوسطيةالشرق" محمد سيد أحمد، -١

: ة في المنطقة، أعمال المؤتمر السنوي العاشر للبحوث السياسية، القاهرالجديدومشروعات النظام اإلقليمي 

  ٢٠٥، ص ١٩٩٧، مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، ١٩٩٦ ديسمبر ٩-٧

  .٢٠٨ نفس المصدر، ص -٢

 مجلة ،"البعد التاريخي وإشكاالت راهنة:  مع إسرائيلالثقافي أوسطية والتطبيع الشرق" وجيه كوثراني، -٣

  .٩، ص١٩٩٥، صيف ٢٣ العدد الفلسطينية،الدراسات 

  ٣٠/١٠/١٩٩١ األمريكية في واشنطن، اإلعالمة اإلعالم األمريكية الصادرة عن وكالة  ورد في نشر-٤
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 مبادرة الشرق األوسط الكبير
  األبعاد السياسية واالستراتيجية

 أكتوبر ,2004

 احمد سليم البرصان. د

 وطرحها ٢٠٠٤في مارس  جاءت مبادرة الشرق األوسط الكبير التي أعلنها الرئيس األمريكي جورج بوش

 تدعو إلى تشجيع لتؤكد على مجموعة من القيم التي ٢٠٠٤مرة أخرى في قمة مجموعة الثماني في يونيو 

الحواجز  الصالح وبناء المجتمع المعرفي وتوسيع الفرص االقتصادية من خالل إزالة الديمقراطية والحكم

الشركات المتعددة الجنسية واستثمارها في  والقيود التجارية واالقتصاد الحر وتدفق البضائع لها ، بما يخدم

إجابة ، يدور هذا  رة ، إال أن هناك تساؤل يبحث عنورغم أهمية ما تدعو إليه هذه المباد.عالم الجنوب

، علما بأن دفعت الواليات المتحدة لطرح مثل هذه المبادرة  التساؤل حول الدوافع السياسية واالستراتيجية التي

خالل فترة الحرب  السياسة الخارجية األمريكية يبين أنها أطاحت بأنظمة ديمقراطية منتخبة مراجعة تاريخ

 وحكومة السلفادور الليندى المنتخبة ١٩٥٣عام  ما حدث مع إسقاط حكومة محمد مصدق في إيرانالباردة ك

  وهو ما دفع البعض إلى القول بان إطالق مثل هذه المبادرة يذكرنا بما سبق ١٩٧٣في تشيلي في سبتمبر 

 لم يدم أطول من والذي" الجديد  النظام العالمي" واطلقه بوش األب في أعقاب حرب الخليج برفعه شعار  

ما طرحه بوش األب من شعارات الديمقراطية والحرية هي في  ، خاصة وانفترة رئاسته في البيت األبيض 

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم الشرق األوسط .اآلراء التي تحرك مبادرة الشرق األوسط الكبير جوهرها نفس

توماس  ه رجل االستخبارات البريطاني الجنرالالقرن العشرين ، حينما استخدم يرجع في جذوره إلى بدايات

على مصالحها في الهند ، وإن كان  في تنبيهه للحكومة البريطانية من الخطر الروسي) ١٩٠٠عام(جوردن 

العربي  األكاديمية بالجنرال األمريكي الفرد ماهان في مقاله له عن الخليج المفهوم قد ارتبط في األوساط

ألهمية منطقة الخليج العربي التي أطلق ا ، حيث نبه الحكومة البريطانية ) ١٩٠٢عام ( والعالقات الدولية 

 البريطانية ومصالحها في الهند ، ليبدأ المفهوم بعد ذلك في االنتشار في عليها الشرق األوسط لإلمبراطورية

لقيادة العسكرية الشرق األوسط في ا الدوائر االستعمارية الغربية ، ليصل األمر بعد ذلك إلى تأسيس قيادة

  ركز المؤسسون األوائل على مفهوم الشرق١٩٤٨ومع قيام دولة إسرائيل  ، للحلفاء في الحرب العالمية الثانية

طرح شمعون بيريز مفهوم  1991، وبعد عقد مؤتمر مدريد للسالماألوسط للتضليل الحضاري على المنطقة 

 ويدعو فيه إلى اختراق العالم العربي من خالل النشاطالمفهوم ،  الشرق األوسط الجديد وألف كتابا حمل نفس

 ، وصول ١٩٩٣وانهيار اتفاقية أوسلو   ، إال أن تعثر عملية السالماالقتصادي اإلسرائيلي للمنطقة العربية

ومن ناحية أخرى وفى أعقاب حرب الخليج الثانية والتواجد . لهذا المفهوم اليمين المتطرف إلى الحكم ورفضه

الوسطى والخليج العربي  ، تبنت الواليات المتحدة استراتيجية شاملة لمنطقة آسيامنطقة الخليج  ياألمريكي ف

األطراف من المغرب غربا إلى هضبة التبت شرقا وتضم  وبقية الدول العربية تحت مفهوم منطقة مترامية

التقرير اإلستراتيجي  في" ير الشرق األوسط الكب" كما ظهر هذا المفهوم  ، وباكستان وأفغانستان تركيا وإيران

االستراتيجية القومية التابع لوزارة الدفاع األمريكية ،   الصادر عن مركز معهد الدراسات١٩٩٥السنوي لعام 

  العربي منفرد للشرق األوسط الكبير من المغرب حتى الحدود الصينية ليشمل الغرب حيث خصص فصل
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 ، حدث تطور عسكري هام مرتبط ١٩٩٩وفى يناير . وب آسيا وآسيا العربية وآسيا الوسطى اإلسالمية وجن

األمريكية فى آسيا  تمثل في نقل وزارة الدفاع األمريكية أمر القيادة العليا للقوات ، بالشرق األوسط الكبير

إلى القيادة المركزية للشرق األوسط التى ) المحيط الهادى  ( الوسطى من قائد القوات األمريكية فى الباسفيك

 ، نجد أن"الشرق األوسط الكبير" إال انه مع إعالن بوش االبن مبادرته . بقوات االنتشار السريع نت تعرفكا

ومشاركة الدول األوروبية ، حيث  هناك تحوال فى طرح حدود هذا المفهوم خاصة منذ انعقاد قمة الثمانى

عربي خارج نطاق الشرق األوسط أفريقيا ، وكأن منطقة المغرب ال اصبح يطرح الشرق األوسط الكبير وشمال

االستراتيجية الواجبة والفعالة  وفى ضوء كل ذلك ، دار حوار داخل الدوائر الرسمية األمريكية حول. الكبير

 التيار المحافظ المتمثل فى الحزب الجمهورى ويؤمن بفلسفة القوة ، وبرز تيارينلتحقيق المصالح األمريكية 

 ، على الجانب القوة الصلبة لحفاظ على تلك المصالح والتى يطلق عليهاالعسكرية واالقتصادية لتحقيق وا

الحزب الديمقراطى ويرى أن المصالح األمريكية يمكن حمايتها  اآلخر برز التيار الليبرالى والمتمثل فى

اإلنسان والعالقات  خالل تبنى القيم األمريكية ونشرها مثل الحرية والديمقراطية وحقوق وتحقيقها من

والذى يعد جوزيف ناى أول من استعمل مفهوم القوة  القوة الناعمة" قتصادية أو ما يمكن أن نطلق عليه اال

اآلخرين باتباع   عندما تناول أهمية اإلقناع والثقافة واأليديولوجية فى جذب١٩٩٠عام  الناعمة فى مقال له

 ، أثير ٢٠٠١ سبتمبر ١١وقوع أحداث ومع . العسكرية الواليات المتحدة ، خاصة وأنها اقل تكلفة من القوة

  ؟ وأخذت مراكز األبحاث األمريكية تقدمجوهريا لماذا يكرهوننا لهذا الحد  داخل الواليات المتحدة سؤاال

وفضائية الحرية من اجل الدعاية لتجميل  تقاريرها لإلدارة األمريكية لمواجهة هذه الكراهية فأنشأت إذاعة سوا 

 دهشة اإلدارة األمريكية فيما حدث فى العراق ، حيث اعتقدت اإلدارة  وازدادت،صورة الواليات المتحدة 

شعار التحرير ، إال أن عنف  األمريكية بأن الشعب العراقى سوف يرحب بهم عند احتاللها للعراق تحت

 جورج االستخبارات األمريكية مما أدى الستقالة مدير االستخبارات المقاومة العراقية أكدت عدم دقة تقارير

وان على  ، فقد تردد فى كافة الدوائر األمريكية بان سياسة القوة قد فشلتولذلك . ٢٠٠٤فى بداية يونيو  تينيت

من اجل كسب الشارع العربي واإلسالمي إلى  الواليات المتحدة أن تلجأ لتبنى قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان

المتطرفة  ولكن دون أن تعترف بان سياسة بوش ، اجههابالكرة الشديد الذى يو جانبها ، خاصة بعد اعترافها

وراء كراهية الواليات المتحدة فى  فى دعم إسرائيل وتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى هى السبب الجوهرى

الواليات  وقد اتفقت الوثائق التى صدرت عن قمة الثمانى التى جمعت بين كل من. العالمين العربي واإلسالمي

وروسيا وبمشاركة بعض الدول العربية واإلسالمية ،  ا وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابانالمتحدة وبريطاني

، " وشمال أفريقيا  الشراكة من اجل التقدم ومستقبل مشترك فى منطقة الشرق األوسط الكبير " من هذه الوثائق

قوة الناعمة التى طرحها جوزيف مع استراتيجية ال والتى اتفقت، " خطة مجموعة الثمانى لدعم اإلصالح "و 

ناى  حيث طرح ، على جاذبية األفكار واإلقناع بدال من استعمال القوة العسكرية ناى والتى أكد خاللها

من خالل تبادالت  Public Diplomacy استراتيجية أمريكية بعيدة المدى تقوم على دبلوماسية الرأي العام

 ، ومن اجل  مدنى اكثر انفتاحا واكثر فى منطقة الشرق األوسطمجتمع ثقافية وتعليمية ، تهدف إلى تأسيس

تلك الدول الذين يتفهمون  ذلك ، فإن من يتحدث باسمها ال يجب أن يكونوا األمريكيين أنفسهم بل أهل تحقيق

داخل المجتمعات العربية واإلسالمية لتبنى حملة دعائية تروج  أي أن ناى يدعو إلى تجنيد نخبة منقيمها ، 

 ميالرأي العام العربي واإلسال بالوكالة على اعتبار أنها اكثر قبوال لدى Soft Power الناعمة األمريكية وةللق

   اإلسالمي -وتغيير المحتوى الفكرى العربي  ، فقد ركزت قمة الثمانية على تفكيك البنية الثقافية العربيةولذا .
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األمريكية  لى قوى التطرف والعنف بما يخدم المصالحأحوالها الحقا والقضاء ع لشعوب المنطقة من اجل تغيير

: الصادر عن القمة ثالثة مجاالت " مشترك  الشراكة من اجل التقدم ومستقبل"  ، فلقد تناول بيان والغربية

التأكيد على  اإلصالح االجتماعى والثقافى من خالل ، الديمقراطية وسيادة القانون اإلصالح السياسى إلقامة

اإلصالح االقتصادى  ، القيادات والقضاء على األمية ن الرجل والمرأة وتحسين القدرات وتعليمالمساواة بي

ولذلك ، فقد قامت القمة بتوزيع األدوار ومناطق . القطاع الخاص وإزالة الحواجز الجمركية بالتأكيد على دعم

الشراكة  التأكيد على دعمالتعاون الثنائى مع دول الشرق األوسط الكبير ، مع  النفوذ خاصة على مستوى

تركيز الواليات على مبدأ المشاركة مع  األوروبية المتوسطية خاصة فيما يتعلق باألمن المتوسطى ، وكذلك

 اليابان فى دعم التنمية والديمقراطية من خالل مبادرة الحوار اليابانى دول الشرق األوسط الكبير واشراك

الخارجية واالقتصاد  على المستوى الوزارى لوزراء" ستقبل منبر من اجل الم"كما جاء تأسيس . العربي

، والتأكيد على تغيير البنية تعزيز نفوذ القوى االقتصادية  لمجموعة الثمانى ودول الشرق األوسط الكبير بهدف

 عمةمع نظرية القوة النا المنطقة العربية اإلسالمية بما يخدم أهداف هذه الدول وهو ما يتفق تماما الثقافية فى

األوسط الكبير تشكل شبكة إقليمية  فال شك أن مبادرة اإلصالح والشراكة المطروحة بين دول الثمانى والشرق.

ومن الجدير باإلشارة أن . العربيةواالقتصادية والسياسية فى المنطقة  للتغلغل فى مختلف المجاالت االجتماعية

جية لدراسة وتفهم األسباب والدوافع وراء وقوع أحداث االستراتي الواليات المتحدة قد استنفرت مراكز األبحاث

  معمق إلى دعوة الواليات  وقد قامت تلك المراكز البحثية بناء على تفكير إستراتيجي وتحليل ثقافى  سبتمبر١١

ءه ، ومن أهم تلك الدراسات دراسة صادرة الذين يرفعون لوا المتحدة لتبنى مفاهيم اإلسالم الليبرالى وتشجيع

 ، ودراسة اإلسالمي التحديث والديمقراطية فى العالمالدراسات االستراتيجية والدولية حول  كزعن مر

نحو " بوزارة الخارجية األمريكية تحت عنوان  مدير التخطيط السياسي Richard Hass لريتشارد هاس

  Chery ل بينارد، ولكن اخطر تلك الدراسات هى التى أعدتها شير " اإلسالمي ديمقراطية شاملة فى العالم

Benard  وقد دعت الدراسة  " واالستراتيجيات الشركاء والموارد: اإلسالم المدنى الديمقراطى " تحمل عنوان

والمبادئ  الليبرالى ومؤديه وشن حملة تشويه على التيارات التى تعادى القيم الحكومة األمريكية لتبنى اإلسالم

المتحدة قد استخدمت القيادات اإلسالمية  ، فإذا كانت الواليات األمريكية والتى تميل إلى العنف والتطرف

جديدا لها ،  فترة الحرب الباردة ، إال انه بعد نهاية الحرب الباردة لم تجد عدوا المتطرفة فى أفغانستان أثناء

اء العدو فى كتبه ، والذى تمثل فى ان العد ولكن صاحب نظرية صدام الحضارات هنتجنتون قد أوجد لها هذا

الوطنية  قد يساعد بشكل كبير فى تحقيق التفاف األمريكيين المنشود حول هويتهم لإلسالم والحضارة اإلسالمية

فبعد أن فشلت  ، نخلص من ذلك إلى القول بأن مبادرة الشرق األوسط الكبير جاءت ميته .فى المستقبل

والتحول  Changing Minds غسل العقولاستراتيجية  استراتيجية استعمال القوة لجأت الواليات المتحدة إلى

المنطقة العربية  ، إال أن المشكلة تتمثل فى انه ال يوجد أحد فى أهدافها فى المنطقة الديمقراطى من اجل تحقيق

الواليات المتحدة الثقة ، فان كل مبادرة لإلصالح  والعالم يصدق المبادرة األمريكية ، ومن ثم فعندما تفقد

الناعمة التى تتبناها  إلى استراتيجية حقيقية ذات مصداقية ، وخاصة أن استراتيجية القوة ستكون فاشلة وتحتاج

الكبير تحمل فى جوهرها جوانب خطيرة كما سبق اإلشارة  اإلدارة األمريكية متمثلة فى مبادرة الشرق األوسط

  . إليها
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  )غرينتش (١٧:١٠، )مكة المكرمة (٢٠:١٠الساعة ) آخر تحديث( م ٣/١٠/٢٠٠٤ الموافق- هـ ١٩/٨/١٤٢٥ األحد

   أميركا في تغيير النظم السياسية في الشرق األوسطمصلحة

   غليونبرهان. د/ بقلم* 

 في العدوانية عن االعتراضات العميقة التي تثيرها أغلبية العرب تجاه السياسات األميركية النظر بصرف

 دخول األميركيين القوي إلى المنطقة أن يعتقد جزء كبير من الرأي العام، الشعبي والمثقف، ،فلسطين والعراق

  . الحاكمة والمعارضات الضعيفة معاالنخبعن عطالة سيشكل ال محالة عامل تغيير يعوض 

 اإلدارة األميركية ومقاالت كبار مسؤوليها من كولن باول إلى كوندوليزا بيانات أيضا ما توحي وتعد به وهو

 والثقافية السياسية يكاد المرء يعتقد من متابعة المناقشات الدائرة داخل أوساط النخبة األميركية حتىرايس، 

 مجتمعات عربية في الشرق األوسط وليس بالفعل الواليات المتحدة قد اكتشفت للمرة األولى أن هناك أننفسها 

  . يحاولون السيطرة على آبار النفطومتعصبينمجرد خيم وجمال وبدو وإرهابيين حمقى 

والحوار  مثقفين وأحزابا وقوى اجتماعية تستحق النظر إليها بل المجتمعات أصبحت تعتقد أن لدى هذه وأنها

  .باالعتبار" البدائية" لم يصبح بعد من الممكن أخذ وجهات نظرها لومعها، حتى 

 المرء كما لو أن المسؤولين األميركيين بدؤوا يعتقدون، عن جد، بأن هذه يشعر يمكن القول إنه ألول مرة كما

 الدينية وتفكيرها  ليست ذات طبيعة خاصة تدينها باالستمرار في نظم حياتها وأنماط سلوكهاالمجتمعات

 االرتفاع في - قبلت بالوصاية األميركيةإذاربما - والقومية التقليدية والمغرقة في الخصوصية، وأنها تستطيع 

 إلى مستوى القيم والمبادئ األخالقية من ديمقراطية وحقوق والمدنيةمستوى حياتها وتنظيماتها السياسية 

  .بشريةإنسانية وتنمية 

 محققة وال بالتفكير الرغبوي الذي يسيطر على الرأي العام العربي المعطل كوقائعوعود  إذا لم نقبل باللكن

 السياسة األميركية تحملهل :  بالفعل عن اإلنجاز، ال يمكن أن يكون هناك رد على المسألة الكبيرةوالعاجز

هل للواليات المتحدة :  قبل ذلك، على سؤاليناإلجابة،الجديدة آفاق تغيير حقيقي في العالم العربي، من دون 

 الواليات المتحدة وهل لديها الوسائل الفعلية إلحداث هذا التغيير؟ تستطيعمصلحة فعلية في التغيير؟ ثم هل 

 والقدرة هو نوع التغيير المحتمل الذي سيكون محصلة التفاعل بين اإلرادة والرغبة من جهة ماوبالتالي 

  .والوسيلة من جهة ثانية

 التي تحتفظ بمصالح حيوية لم تكف يوما عن التذكير بها في الشرق ة،األميركي هناك شك في أن اإلدارة ليس

   رعت التي على األقل أن النظم العربية المشرقية، ٢٠٠١أيلول / منذ الحادي عشر من سبتمبرتشعراألوسط، 
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 على حمل المسؤوليات قادرةإنشاءها وساهمت في تعزيز سيطرتها وبقائها، قد أصابها التعب وأنها لم تعد 

  .تي كانت السبب في تقديم الدعم الشامل لهاال

 والسالم اإلقليمي والعالمي والرد، ولو جزئيا، على حاجات المجتمعات االستقرار هذه المسؤوليات تحقيق ومن

 وال تزال الداخليفقد خسرت هذه النظم معركة األمن .  حتى يمكن ضمان األمن واالستقرار فيهاالمحلية

 والسالم اإلقليميين فلم تنجح في ضبط االستقرارات مسلحة عنيفة، كما خسرت معركة العديد منها تواجه مقاوم

 إسرائيل، وما قبلت بتسوية عربية إسرائيلية واقعية تضع حدا لمناخ ضدالقوى والمنظمات األهلية المكافحة 

 المنطقةعات  في المنطقة وتفتح الطريق أمام ما يبدو حملة إخضاع وتهدئة شاملة لمجتموالعنفالمواجهة 

  .وشعوبها

 في إطار الجامعة العربية ال تتورع هي نفسها عن دعم بعض المتضامنة إن قسما من هذه األنظمة بل

  .والعالمي بالتالي على العنف وزعزعة االستقرار اإلقليمي وتشجع" اإلرهابية"منظمات المقاومة 

ائل لهدر الموارد والطاقة والفرص في  التي أظهرت بالفعل الحجم الهالمتحدة، جاءت تقارير األمم وقد

  . عليهاالشعواء لإلدارة األميركية حجة جديدة تبرر بها غضبها على هذه األنظمة وحملتها لتقدمالمنطقة، 

 العربية والنخب الحاكمة صورة سلبية تماما يقترن فيها االستبداد للنظم أخذت هذه اإلدارة ترسم وهكذا

 الشعور وانعدام انعدام الصدقية مع اإلخفاق الخطير في نمط اإلدارة والتسيير  وما يمثله منوالنفاقوالخديعة 

  .بالمسؤولية

 لألميركيين أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من تسويد في صفحة النخب العربية الممكن بالتأكيد ما كان من لكن

 والحكم في والتسييرة  لو لم يتعرضوا مباشرة لبعض ما سوف يعتبرونه أحد إسقاطات سوء اإلدارالحاكمة

 على برجي التجارة والبنتاغون، ٢٠٠١أيلول /سبتمبر ١١المجتمعات العربية، وهو هجوم منظمة القاعدة يوم 

  . ثالثةعالميةوما نتج عن ذلك من مناخ حرب 

 أن هذا الهجوم قد أحدث انقالبا حقيقيا في السياسات األميركية الشرق على يختلف أحد من المحللين وال

 أظهر األميركيون منذ ذلك الوقت حساسية مفرطة تجاه مشاكل األمن القومي وقد . العالميةبلطية ال أوس

 التهديد في أذهانهم أن الشرق األوسط هو أحد مصادر التهديد الرئيسية إن لم يكن مصدر واستقر ،والعالمي

 وما تبعها من احتالل العراق أن ثةالثال ما كان من الممكن لحرب الخليج وربما .األول لهذا األمن في العالم

  . الذي عرف بهوبالحجمأيلول / سبتمبر١١تحصل لو لم يقع هجوم 

 نمط تهديدات جديدة وخطيرة على األمن األميركي والعالمي لم ينشأ بسبب بوالدة أن الشعور العميق والواقع

 تعتبر كانتة  النوعي من الناحية اإلستراتيجية ولكن أكثر من ذلك بسبب ارتباطه بمنظمات إسالميالهجومهذا 

 المتحدة نفسها، سواء في الوالياتحتى ذلك الوقت إحدى أدوات الصراع السياسي الرئيسية التي تستخدمها 

  . اإلستراتيجية الكبرى، كما في أفغانستانمناوراتهاضغوطها السياسية على األنظمة العربية أم في 
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لواليات المتحدة ولكنه أفقدها حليفا أيلول هزيمة عسكرية خطيرة ل/سبتمبر ١١ هنا لم يحمل هجوم ومن

 السابقة، األميركيةوبقدر ما أظهر هذا الهجوم في مستوييه خطأ الحسابات .  استثنائيا أيضاوعالمياتاريخيا 

  .منتظرةاإلستراتيجية والسياسية الدولية، خلق تحديات جديدة وغير 

الفعل في الشرق األوسط، لكن في أوروبا  بحيث أخذ األميركيون يتصرفون بالقوة الضربة النفسية من وكانت

  .الغابة كما لو كانوا وحيدين من دون حلفاء في عالم تسيطر عليه عقيدة القوة وقانون والعالم،أيضا 

 الضربة الوحيدة العسكرية التي ألمت بالواليات المتحدة وأظهرت منه الشرق األوسط الذي انطلقت وفي

  .دارة األميركية الموقع الذي تصفي فيه حساباتها سوف تختار اإلالدفاعي،هشاشة نظامها 

 العالم تشعر الواليات المتحدة بأن أصدقاءها وحلفاءها قد انقلبوا عليها وأنها من أكثر من أي منطقة أخرى فهنا

 إلى الطريق خدعوها أن تستعيد كرامتها وصدقيتها من دون أن تعيد جميع هؤالء الذين خانوها أو تستطيعلن 

  .القويم

 دولته ومؤسساته وبنياته التحتية االقتصادية والثقافية معا، هو التعبير وتدمير ضرب العراق واحتالله، وكان

 الحساب مع العرب وتصفية ٢٠٠٣ عن إرادة االنتقام التي استبدت بالقيادة األميركية في منتصف عام األنقى

وعلى هذا ". اإلرهابية" من المنظمات وغيرهاالمسؤولين في نظر اإلدارة األميركية عن إنتاج منظمة القاعدة 

وقد يولد االنتقام رد فعل يقود إلى تهديد متعاظم .  إلى أي مصلحة أميركيةاإلشارةالمستوى االنتقامي ال يمكن 

  . الواليات المتحدة في المنطقةلمصالح

مشكلة حقيقية شرق  وتصفية الحساب، تدرك اإلدارة األميركية أن هناك االنتقام في ما وراء إرادة لكن

 أساسية، ضمان مصالحها الحيوية في هذه المنطقة ال يمكن أن يتحقق من دون القيام بتغييرات وأنأوسطية، 

 وركودها االقتصادي الدولية ومستوى إخراج المنطقة من عزلتها الحكمعلى مستوى إصالح أنماط اإلدارة و

  .واالجتماعي معا

 لحليفها السياسي الرئيسي في المنطقة بل وانقالبه عليها، أعني هافقدان يزيد من تحمسها لذلك هو ومما

 فانفصال.  السياسية التي تحولت اليوم إلى العدو األول للحضور األميركي في المنطقةاإلسالميةالحركات 

 حليفا طبيعيا ومضمونا المتحدةاإلسالميين عنها ووقوفهم منذ اآلن ضدها وفي مواجهتها لم يفقدا الواليات 

 سياسية وإستراتيجية جديدة وصعبة وحبلى أوسطيةفحسب ولكنهما وضعاها، أكثر من ذلك، أمام معادلة شرق 

  .بالمخاطر

 ذات النفوذ األوسع اليوم في المنطقة، والقوة الوحيدة المنظمة من بين قوى السياسية الحركة اإلسالمية فانقالب

 النخب العربية الحاكمة إفالسلى ما ينبغي تسميته بالفعل  باإلضافة إ، السياسية في البلدان العربيةالمعارضة

 بالنسبة لواشنطن عصر أزمة سياسية عميقة في يفتحالتي راهنت عليها لضمان نفوذها في العقود الماضية، 

  . للسلطة في أكثر من بلد عربياإلسالميينالمنطقة ويزيد من مخاطر استالم 
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 منه في تبقى أو باألحرى ما الهش،" االستقرار"مخاطر واحتمال تدمير  لهذه الاألميركية إدراك اإلدارة ويزداد

 الدولية في النظم العربية وما المؤسساتمنطقة الشرق األوسط، مع ازدياد أخبار تعميم الفساد الذي تشير إليه 

ي  اإلسالمية على استقطاب الجمهور العريض الناقم فالمعارضاتيمكن أن ينجم عن ذلك من ارتفاع قدرة 

 السياسي الشرق أوسطي، متسلحة بأوسمة انتصارها التاريخي على واشنطن المسرحسبيل العودة إلى مقدمة 

  . ومستفيدة من االنحالل المتفاقم لمؤسسات النظم القائمة٢٠٠١أيلول /سبتمبر ١١في 

 إلى قيادة الشارع العربي وربما الوصول إلى السلطة ومن أجل اإلسالمية مواجهة خطر عودة الحركات في

 فيها باألوضاع المشرقية وقطع الطريق على نشوء حالة تجد الواليات المتحدة نفسها لمباشرااإلمساك 

:  ثالثية األركانجديدةمضطرة إلى التخلي عن الكثير من مصالحها، بلورت الواليات المتحدة إستراتيجية 

 في المنطقة، ثم  على االستقرارالرئيسيالحرب ضد اإلرهاب أي ضد الحركات اإلسالمية التي تشكل الخطر 

 الفلسطيني بعد هجره لسنوات، وأخيرا السعي إلى إصالح اإلسرائيليالعودة إلى طريق التسوية السلمية للنزاع 

  .النظم القائمة

 هذه اإلستراتيجية الجديدة من وضع حد لتدهور الوضع الشرق أوسطي تمكنها اإلدارة األميركية أن وتأمل

 يمكن التغلب بحيث ثم ربط الشرق األوسط العربي باالقتصاد األميركي فيهن  والتوتر الشديدياالحتقانوإزالة 

  .على مخاطر القطيعة المحتملة في المستقبل

 حتى المنطقة ليس هناك شك في أن للواليات المتحدة مصلحة في إحداث تغيير ملموس في الزاوية هذه ومن

  . أو بديال إسالمياديمقراطيا أكان بديال تقطع الطريق على أي بديل آخر يشكل تهديدا لمصالحها، سواء

 القوي التحذير من وهمين كبيرين ارتبطا عند الرأي العام العربي بدخول األميركيين نظري ينبغي في لكن

 تغيير األنظمة الراهنة تنوي األول أن الواليات المتحدة الوهمللساحة الشرق أوسطية منذ احتالل العراق، 

والوهم الثاني هو .  مع مصالحها الرئيسيةيتماشىمما يعني أن مثل هذا التغيير لصالح أنظمة ديمقراطية، 

  . إذا وجدت النية واإلرادة، على تحقيق مثل هذا الهدفقادرة،االعتقاد أن الواليات المتحدة 

 بالتأكيد وضع حد للفساد المدمر في أنماط الحكم واإلدارة الذي يهدد في هو ما تريده الواليات المتحدة إن

 المستقبل، مع فيفجير أزمة اجتماعية وبالتالي سياسية وعقائدية ال يمكن ألحد السيطرة عليها  بتالعربيالعالم 

 العقائدي والسياسي، مما يقدم والفراغتراكم عشرات ماليين العاطلين عن العمل وتدهور مستويات المعيشة 

إلى منظمات ال تقهر  منظمات صغيرة وسرية معزولة منفرصة كبيرة لمنظمات مثل منظمة القاعدة للتحول 

وهو ما بدأت معالمه تظهر في عراق ما بعد .  والمتحمسينوالمتعاونينمدعمة بجمهور واسع من المتعاطفين 

  .صدام

 تستخدم الواليات المتحدة جميع وسائل الضغط على النظم والنخب سوف أجل تحقيق مثل هذا الهدف ومن

 يعنيلكن ال .  والدبلوماسية كما سوف تستخدم وسائل الترغيب والدعم والمكافأةوالسياسيةالحاكمة، العسكرية 

 تغيير األنظمة، كما قد أوالتغيير، في هذه المرحلة على األقل، التبديل المنهجي أو المنظم للنخب الحاكمة 

  .يخطر للبعض
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 يعني أن وهذا. بديال لها بعد المتحدة كما رأينا، بديال واضحا، أو هي ال ترى أن هناك الواليات لدى فليس

 والتعامل معها بقصد تطويرها النخبالمنحى الرئيسي لإلستراتيجية األميركية لهذا الوقت هو التفاهم مع هذه 

 وتقنيا وسياسيا، لتتغلب على بعض نقائصها وثغراتها مالياوتحديثها، أي تحسين مستوى أدائها ومساعدتها، 

فعال في تحقيق األهداف األميركية وضمان الهدوء والسالم والحيلولة دون  تعاونلقاء ما يمكن أن تقدمه من 

  .عامانفجار 

 أن هذه األهداف نفسها لن تدفع واشنطن أيضا، إذا رأت في ذلك مصلحة لها وتدعيما ذلك ال يعني لكن

الل نظام أكثر  وإحذاك هذه أو إذا لم تنجح في تحقيق التعاون معه، التخلص من هذا النظام أو إلستراتيجيتها

 النخب قد أفلست وال يمكن االحتفاظ بها ألمد هذهفالمبدأ العام الذي تنطلق منه هو أن . صدقية وشعبية مكانه

". اإلرهابيين "لى البديل وضرورات االنتصار على الحرب المعلنة عغيابلكن التعامل معها ينبع من . طويل

  . نظامأيالواليات المتحدة أيضا أسلوب تعاملها مع  يتبلور بديل أفضل في أي بلد حتى تغير أن ويكفي

  

 الزمن في تنطلق في إستراتيجيتها الجديدة من االعتقاد بأن النظم العربية الراهنة تعمل واشنطن أن فالواقع

 الساتر الدخاني الذي يسمح منالضائع، فهي محكومة باإلعدام مع وقف التنفيذ، لكن بقاءها يشكل اليوم نوعا 

 اإلرهاب أو ما تعتقد أنه يمثل اليوم القوى على المتحدة بخوض الحرب التي أصبحت اليوم حربها للواليات

  . ومصالحها في المنطقةنفوذهااألكثر تهديدا لبقائها واستمرار 

  كاتب سوري* 

  األوسط الكبيرالشرق مشروع

  ابتزاز جديدةورقة  أمريكي بنشر الديمقراطية أمالتزام
 Thursday, April 15/2004 :التاريخ

   دراساتو تقارير :ضوعالمو

  علي باكير : دراسة من اعداد 

 ورقة أمريكية تقدم الشرق األوسط على أنه المنطقة الممتدة من هو" الكبير االوسط الشرق" نص مشروع ان

 األوسط منطقة الشرقو تعتبر أن ,  الى باكستان و تشمل أيضا أفغانستان و تركيا و ايران و اسرائيل المغرب

و تعمل . الوطنية للدول الصناعية فيه للمصالح ألنها تمثّل بشكلها الحالي تهديدا للغرب و عند مفترق طرق

 الدول الثمانية لمبادرتها هذه و تعد لطرحها في قمة الدول مجموعةواشنطن للحصول على تأييد كامل من 

  .يونيو المقبل/ والية جورجيا األمريكية في حزيرانفيالثمانية في سي أيالند 

 باالضافة الى تقرير ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ األم المتحدة لعامي برنامج ورقة العمل األمريكية الى تقريري تستند

  .٢٠٠٣ لعام العربيالتنمية االنسانية 
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"  على مصالح الواليات المتحدة األمنية و مصالح حلفائهاالحفاظ" تنص الورقة على أن الهدف المشروع هو و

 و ذلك االجتماعي االصالح االقتصادي و عبر" نطقة الشرق األوسط تشكيل ماعادة" ضرورة الى باالضافة

  :باستخدام و سائل عديدة منها 
   
  : عبرتشجيع الديمقراطية و الحكم الصالح ) أ

  . الحرةاالنتخابات هذه الدول بطرح مبادرة الزام  -١

ني و تدريب النساء على   الشرق أوسطية على الصعيد البرلماالنخب تعهد مجموعة الدول الثمانية بتدريب -٢

  . تدريب خاصة بهممعاهد و المشاركة في القيادة       

 و تتكفل الدول الثماني بأن ترعى و تدرب و تأهل االفراد الحرة طرح مبادرة وسائل االعالم المستقلة و -٣

   و 

  .ا األمر و موضوعيين و تتعهد بأن تدعم البرامج المتعلقة بهذمستقليين لكي يصبحوا الصحفيين   

  . مكافحة الفساد-٤

   و دعمها ماليا و تقتيا و مساعدة كوادرها و تمويلها لتصبح الحكومية قيام المجموعة بتبني المنظمات غير -٥

   .  و كسب تأييد الناسالحكومات على التأثير على قادرة   
   
في االنترنت و مبادرة  األساسي و مبادرة التعلم التعليم عن طريق طرح مبادرة بناء مجتمع معرفي) ب

   تدريس 

  . االمية و التشديد على تثقيف البنات و النساء و التركيز عليهممحو األعمال و العمل على ادارة    
   
 اقتصادي يشابه في مداه ذالك الذي عملت به الدول الشيوعية تحول و اعتماد توسيع الفرص االقتصادية) ج

   : طاع الخاص و ذالك عبر وسائل عديدة منها تفعيل قدرات القوفي أوروبا الشرقية 

 األوسط لمساعدتها في عملية التنمية و ادماج المنطقة الشرق مبادرة تمويل النمو عن طريق اقراض دول -١

 و تشجيعها على انشاء منظمات مالية محلية على غرار البنك الدولي الدوليةفي اطر المنظمات المالية 

  .يطرة الدولة على الخدمات المالية و تخفيض سوالتنميةلالعمار 

 على االنضمام الى المنظمة التجارية العالمية و توفير الدول مبادرة التجارة عن طريق تشجيع هذه -٢

 الى دول الشرق األوسط لمساعدتهم على هذا األمر و الغاء القيود الجمركية و الثمانيةمستشارين من الدول 

 االلتزامات الخاصة بتنفيذية الالزمة و ربط استمرار هذه المساعدة التقنية  هذه الدول بالمساعدات التقنامداد

  .بمنظمة التجارة العالمية

  .  االقتصادية للشرق األوسط الكبيرالفرص انشاء مناطق رعاية األعمال و منبر -٣
   

   الوثيقةمناقشة
   

جعيين و من أتباع السالطين و  و حتى ال نتهم بأننا رالوثيقةفي الواقع و قبل أن نناقش مضمون : مدخل

 في الشرق األوسط بحاجة الى تغيير في األنظمة و البنية االجتماعية و المنطقةالملوك يجب القول أن 

   و الحضارية و بعيدا الفكرية و لكن بما يتناسب مع طاقات و قدرات المنطقة البشرية و المادية و االقتصادية
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اقتضى ..........  على أوامر ووصفاتتأتييدا عن أية برامج عن اية ضغوط خارجية و ابتزازات و بع

  .التنويه
   

  التوقيت؟ طرح هذا المشروع في هذا لماذا

 عن الحسابات الداخلية االمريكية و ان اكتسب شكال و كثيرا الحقيقة ان طرح هذا المشروع ال يبتعد في

فمع اقتراب موعد قمة الثمانية من , وسط للواليات المتحدة في الشرق األالخارجيةمضمونا يطال الحسابات 

 المشروع فقد قال لطرح األمريكية فان بعض شركاء الواليات المتحدة يتشككون بالدوافع األمريكية االنتخابات

 من صار) "١:( في جامعة تورونتو بكنداالثمانية مجموعة البحث المعنية بمجموعة مدير"  كيرتونجون"

 ينظر الى القمة كجزء محوري من أجندة السياسة الخارجية و الداخلية ريكياألمالواضح اآلن ان الرئيس 

 هو ما وبوش يحظى بموافقة زعاء الثمانية : ان العنوان الذي يريده أن يحتل األنباء هو. انتخابهالعادة 

  ".سيحصل عليه في الغالب

ألمريكي في العراق بائس جدا في  خاصة اذا عرفنا أن الوضع االمصداقية يأخد هذا التحليل طابعا أكبر من و

 من نجحت في االخالل ببرنامج بوش االنتخابي و افساد رصيده االنتخابي بسقوط المزيد التيظل المقاومة 

  .الجنود األمريكيين و اظهار العشوائية األمريكية في التعامل مع الملف العراقي
   

  المشروع التي استند اليها التقارير

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ بالعالم العربي على تقريرين صدرا في عامي المتعلقة ذكر األرقام  هذا المشروع فييستند

 الى بعض باالضافة  ٢٠٠٣ للتنمية و على تقرير التنمية االنسانية العربية لعام المتحدةعن برنامج األم 

 على المصالح  العقائد االستراتيجية األمريكية و خاصة فيما يتعلق بالحفاظعناألفكار و المعلومات الجاهزة 

  . و تغيير خريطة الشرق األوسطالحيويةالقومية 

 باالعتماد على مبدأ االنتقائية في اختيار المعلومات المناسبة كعادتها قد قامت الواليات المتحدة االمريكية و و

ما أن ك, الحاصل هذه الوثيقة مع اهمال تام لاليجابيات التي تتحدث عنها التقارير و التطور فيلها لعرضها 

 و عن الدور السلبي لها في التأثير اسرائيلالواليات المتحدة قامت بحذف كل ما تم ذكره في هذه التقارير عن 

و قد تم عرض األرقام بطريقة تأدي الى االحباط .  عمومااألوسطعلى الوضع العربي خصوصا و في الشرق 

 بشكلاألمريكية فيقبلها ) األوامر(م المقترحات  و ذالك تمهيدا لجعله مستسلما أماالمستمعو اليأس من قبل 

 أن نأخذها بعين يجب العلم أن هذه األرقام ال تشكّل عيبا أو نقصا و لكننا مع عفوي و تلقائي و بدون نقاش

 سبيل المثال أشارت الوثيقة الى أن هناك فعلى, االعتبار اذا أردنا أن نعتمد على أنفسنا في التطور و التغيير

 نسمع هذا الرقم يجب أّأل نصاب باليأس و االحباط خاصة اذا عرفنا عندما و ن شخص عربي أمي  مليو٦٥

 يوجد فيها حيث ليس بالكبير مقارنة مع أعظم دولة في العالم و هي الواليات المتحدة األمريكية الرقمأن هذا 

 مليون من ١٢ أكثر من أن" األطفال الدفاع عن صندوق"مليون شخص أمي و قد ذكر التقرير السنوي ل٤٤

  )٢.(أطفال أمريكا يعيشون تحت خط الفقر
   

   المشروعمن حلفاء الواليات المتحدة موقف

 على الرغم من أن الدول االوروبية لم ٨ و باسم الدول الباسمها الواليات المتحدة في هذه الوثيقة تتحدث

  لحصول على تأييد كامل من مجموعة من أجل ذالك تسعى الواليات المتحدة لوتستشر في هذا الموضوع 
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و قد نشرت صحيفتين ,  وزعت االدارة األمريكية ورقة العمل على دول المجموعةلهذا و ٨ الدول ال

 الرئيس بوش تعتزم ادارة أن  مفادها أنباء   هما واشنطن واشنطن بوست و ول ستريت جورنال أمريكين

و يأتي , حزيران المقبل/ الدولية ستعقد في يونيوالقممسلة من  المقترح النهائي لهذه المبادرة في سلعن الكشف 

 اندلع بين الواليات المتحدة مع الدول األوروبية الكبرى بشأن الخطط الذيهذا التطور بعد عام من الخالف 

 الحرب رفضها ما حاولت أوروبا تجنبه من خالل ان: " و يقول خبير أوروبي ) ٣( العراقلغزواألمريكية 

 التي قد تحول مجموعة المبهمة" الشراكة"عراق قد تجد نفسها مضطرة اليه من خالل تورطها في هذه على ال

 على أوروبا التي تمثل أحيانا للدول العربية بديال عن سياسة التامة الى أداة لهيمنة الواليات المتحدة ٨ال

 يعنّفن يبدو األمر و كأن الغرب فحلفاء أمريكا يخشون من أ) ٤. ( في الشرق األوسط مقبولةأمريكية غير 

و .  تسير وفق نفس الخطوطاألوروبيالعالم العربي فيما يتم تجاهل مبادرات أخرى لألمم المتحدة و االتحاد 

 يتعين أنه" األوسط بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن الشرق برنامج مديرة"  هوليسروزماري"تقول 

  اعادة 

 االتحاد اتبعهغير أن هذا التوجه طالما ,  توضح انهم يعتقدون أنهم يأتون بجديد االمريكي والمقترحصياغة 

  )١".( التكامل مع هذا التوجهيعتزموناألوروبي و يتعين أن يبدأ األمريكيين باالقرار بذلك ثم يشرحوا كيف 

ألن هذا المشروع  و بحسبهما ال يجوز طرح الحلول الجاهزة و ألنه لم ترحب فرنسا و ألمانيا بالمشروع فيما

و صرح كل من وزير  ,  و لم يتم استشارة المعنيين و أهمل القضية الفلسطينيةاالطرافهمش العديد من 

 في دبلن في تقديمه الفرنسي دوفيلبان و األلماني فيشر عن وجود مشروع أوروبي سيتم طرحه و الخارجية

  )٢.(المستقبلعين في  هذا يدل على امكانية تصادم بين المشروو, مارس القادم 
   

  المشروع الدول العربية من موقف

 األمريكية التي تنزع الى النية  المنطقة و توجسا من في هذا المشروع شكوك لدى الشعوب أثار 

 هذا ان": "موسى عمرو"و في تصريح لألمين العام لجامعة الدول العربية قال  . السيطرةاالمبراطورية و 

 الكثير من التساؤالت و الشكوك حول األهداف هناكأفكار ناقصة و غير متوازنة و المشروع هو عبارة عن 

 هي و  يهمل القضية األساسية األولى و المحورية في الشرق األوسطالمشروعيجب التعرض لها كما أن هذا 

  .الفلسطينيةالقضية 

 ال نقبل أية اننا: "ع و قال الخارجية السعودي هذا المشرووزير خالل القائه لمحاضرة في بروكسل رفض و

  )٣.(كما رفض وزير الخارجية اللبنانية هذا المشروع, "خارجيةمشاريع 

, " االوسط الكبيرالشرق" المطروح للمنطقة باسم االميركي اعلنت السعودية ومصر رفضهما المشروع فيما

يس حسني مبارك في  مصري صدر عن المحادثات التي اجراها قادة المملكة مع الرئـواكد بيان سعودي 

  أمسالرياض 

, " الدول العربية واالسالمية من الخارجعلى نمط اصالحي بعينه فرض" البلدين زعماء"  قبولعدم) "الثالثاء( 

 ايجاد حلول عادلة ومنصفة لقضايا يستلزم" منطقة الشرق االوسط في ان االهتمام بتحقيق االستقرار مؤكدين

  )٤".(رأسها القضية الفلسطينية وقضية العراقوعلى , واالسالميةاألمة العربية 
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 المشروع الى الدول العربية أو ممثليها على الرغم من أن المعني تقدم الجدير بالذكر أن الواليات المتحدة لم و

" الحياة" هو هذه الدول و بدال من ذالك قامت أمريكا بتسريب محتوى المشروع عبر صحيفة بالمشروعاألول 

  . و قادة هذه المنطقةلشعوبعلى شيئ فهو يدل على مدى ازدراء الواليات المتحدة  ذلك ان دّل و

  

  " و تناقضاتهاأمريكا: " مضمون الوثيقةفي

 بمصالحها الحيوية و القومية و هي ليست جمعية االّ"  علّمنا التاريخكما و" أن نعلم أن أمريكا ال تهتم يجب

 السكان قتلالمجان بل على العكس ان أمريكا دولة قامت على  ال واعظ مرسل حتى تساعد اآلخرين بوخيرية 

 و سحقت العديد البشراألصليين حتى انقرضوا و هي دولة نهبت شعوب و خيرات اآلخرين و قتلت ماليين 

 بل على أساس أنه مجموعة من الدولمن الشعوب و هي تنظر الى العالم ليس على أساس انه مجموعة من 

 خالية و األراضي األخرى يسكنها بعض العبيد و أراضيار النفط و أسواق استهالكية و المواد األولية و آب

 المنطلق الذي يجب أن نبني عليه و نأخذه في عين االعتبار عند الحديث وو هذا هو األساس , الخدم والهمج

ن وهميا و  أمريكا طرفا فيه و أي تحليل ال يأخذ بعين االعتبار هذه الحقائق يكوتكونعن أي موضوع 

  .مخادعا

فاننا سنجد ان العيب األول في هذه ,  في نشر الديمقراطيةاألمريكي لكن لو افترضنا حسن نية الجانب و

 ر المتحدة األمريكية تعاملت معها كسلعة من السلع التي لها معيار واحد و الوالياتالوثيقة هو أنالى تصد 

لكن هذه الدول ليست كقطعة .  بنفس المواصفات في كل الدول جميع الدول كهمبرغر الماكدونالد التي تتمتع

 و هو ما افترضته الوثيقة األمريكية و الديمقراطيةالهامبرغر كي يطّبق عليها نفس المعاير في االصالح و 

 دون االخذ بعين االعتبار الخصوصية التي المختلفة األوسط الشرقجاءت كوصفة يجب تطبيقها على دول 

  . و الظروف التي تحيط بكل منهاالدوله تتمتع بها هذ
   
 األمريكي االّ على أساس أنه طرح جديد البتزاز دول المشروع من هذا المنطلق ال يمكننا النظر الى و

 األستاذ الفعال في الحرب على العراق و اشعارها بأنها ان لم تلتزم خط و نهج للتعاونالمنطقة من أجل دفعها 

 دولفالسياسة االمريكية تجاه ,  الزوال و هناك من هو جاهز للحلول مكانهااألمريكي فسيكون مصيرها

 من خالله الى استئجار تسعى األول الخط, المنطقة تقوم على خطّين كالقطار الذي يسير على سكتي الحديد

 عاد الى  قمع شعوبهم فاذا تمرد أحدهم او تاب اووالحكّام المستبدين و العمالء المفسديين لتنفيذ أغراضها 

 الواليات المتحدة بالتلويح بالمعارضة و الحصار االقتصادي و المالي فيهرشده فالخط الثاني موجود و تقوم 

  . يا أولي األلبابمثل" ليبيا و العراق"  لكم فيو و يسمع و يطيع و االّ فسيتم استبداله عندئذفيعود الحاكم 
   
مريكي للعراق حيث قويت شوكة الواليات المتحدة في  االحتالل األبعد يالحظ أنه تم طرح المشروع و

 جدا و بسيط السلبية لحلفائها التقليديين في المنطقة مثل السعودية و مصر و ذلك لسبب الجوانبالحديث عن 

 لذلك فهي ليست بحاجة من النفطيهو أن الواليات المتحدة حصلت في العراق على المخزون االستراتيجي 

 بأننا لم نعد بحاجة اليهم و أن دورهم قد اخبارهملتملق مع السعوديين بل من األفضل اآلن و صاعدا الى ا

 و خاصة ضد االرهاب و تغيير المناهج و تفعيل سلسلة من االصالحات بهدف بسخاء االّ اذا تعاونوا انتهى 

 االستراتيجيتوازن  و االّ فالمصيير سيكون سيئا كذلك األمر بالنسبة لمصر خاصة و أن الالداخليالتنفيس 
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 من المستغرب ان تطرح أمريكا فليس لذلك , العسكري يميل بقوة نحو اسرائيل بل و أنه ال يوجد توازن أصال

  . تغيير األنظمة و الخرائطوما تراه مناسبا من المبادرات و األوامر و االمالءات 

اك من مصداقية للكالم  فقط اذ أنه ليس هنلألرشفة البعض ممن يرى ان هذا المشروع هو هنالك

 تقييم أنظمة ديمقراطية و هي تدعم أعتى نظام وحشي في المنطقة و هو أن ألمريكا يمكن  فكيف ,األمريكي

  !!!!!!!!!!سالم و كيف سنفهم الديمقراطية األمريكية اذا كان شارون بنظرها رجل االسرائيليالنظام 

و هي التي دعمت األنظمة العربية الفاسدة و ساندت  المنطقة شعوب تريد أمريكا أن تصدقها و تدعمها وكيف

 هذا ان دل على شيئ فانه يدل على ان األنظمة العربية بالنسبة ألمريكا و,  عاما٥٠ طيلةتسلطها و فسادها 

 تاريخ استهالكها و انتهى كالسلع لها تاريخ انتاج و تاريخ انتهاء لذلك فكل ما في االمر ان بعض األنظمة هي

  .رهايجب تغيي

  

  الصالح تشجيع الديمقراطية و الحكم في

 موضوع نشر الواليات المتحدة حيال "  تشومسكينعوم" الكاتب و المفكر األمريكي المعروف يقول

 و بمثابرةو - نعارضنحن:"  أن نفهم بسهولة سياسة الواليات المتحدة في العالم الثالثنستطيع: للديمقراطية

 الحقيقية أنها الديمقراطياتو المشكلة مع , تائجها خارج نطاق سيطرتنا  الديمقراطية اذا كانت ن-اصرار

 لمصالح شعوبها بدال من مصالح االستجابةعرضة للوقوع فريسة للهرطقة التي تزعم أن على الحكومات 

  )١.(تشومسكي كالم انتهى" المشتثمرين األمريكيين

 بينما تقدم أنّهنظام العالقات االمريكية الدولية مؤداها  لندن دراسة عن في"  الدوليةللشؤون الملكي المعهد "نشر

 و"  الرأسمالية الخاصةمشروعات" الحقيقي هو لالتزامها فان للديمقراطية" لسانية"الواليات المتحدة خدمة 

 األمريكيين للتهديد فعلى الديمقراطية أن ترحل و ال بأس أن يحل محلها المستثمرينعندما تتعرض حقوق 

  )٢.(لتعذيب و القتل احكّام

 الحكم في الىو ماذا  !!!  بنشر الديمقراطية في لشرق األوسط؟؟ملتزمة بعد هذا سيصدق أحد أن أمريكا فهل

 ظل ظروف الكراهية في أوصلت هذه الديمقراطية االسالميين طبيعي اذا*جميع الدول خاصة و أنه أمر

  !!!!!!!!المتنامية ضد أمريكا
   
   البرلماني و المشاركةالصعيدلنساء على  تدريب النخب و افي

، واعلنت ٢٠٠١ احداث الحادي عشر من شهر سبتمبر بعد الغزو الثقافي االميركي في المنطقة تكثف

رسالة اميركا الحضارية هي نشر الديمقراطية في العالم « ان القوميكوندوليزا رايس مستشارة االمن 

الذي اعدته وزارة » برنامج االصالح العربي«جورج بوش  الرئيس االميركي ادارةواطلقت . »االسالمي

 العربي واالسالمي العالميناعادة تأهيل « االميركية ضمن سلسلة البرامج والمشاريع التي تهدف إلى الخارجية

كما انشأت وزارة . » عموم العرب والمسلمينلدىوتربيتهما على القيم الديمقراطية وتحسين صورة اميركا 

التأثير « الوعي لدى العرب والمسلمين تحت اسم مكتب لتزييفكية والبنتاغون جهازاً الحرب االمير

 سيدة عربية في اربعة عشر بلداً إلى اميركا ليخضعن ٥٠تم دعوة » التأهيل «لبرنامجوتنفيذاً . »االستراتيجي

 الحمالت على الذي يشرف» المعهد الجمهوري«و» المعهد الديمقراطي الوطني االميركي« تثقيف في لحملة
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وفي خطابه امام .  االميركيةاالدارةاالنتخابية للحزب الحاكم، ونظمت لهن لقاءات مع كبار المسئولين في 

   ان بالده تعمل على اضعاف االيديولوجيات فيبوش قال الرئيس سبتمبر ٢٣الجمعية العامة لالمم المتحدة في 

مهم للغاية النه يأتي من رئيس دولة وليس احد  والخطاب ..االرهاب منطقة الشرق االوسط التي تصدر 

  )١. ( او من احد المستشارين الذين توكل اليهم ترتيب النوايا والمخصصاتـالمسئولين ـ كباراً او صغاراً 

 يهدف الى تهييئة طبقة من الناس يستطاع االعتماد عليهم في المشروع أن هذا نرى من هنا نستطيع أن و

 دليل خيرو , ستطيعوا أن يفهموا السياسة بحسب المنظور االمريكي و يسمعوا و يطيعوا و يالبالدادارة شؤون 

 و هي تعتمد عليها الدوالراتعلى ذلك النخب التي قامت أمريكا بتدريبها في العراق و صرفت عليها ماليين 

  .األمريكيةحتى اآلن في ادارة شؤون البالد وفق المفاهيم 

  قلةالمست وسائل االعالم مبادرة 

 في المنطقة و وفق أية معايير؟؟ اذ أنها تكيل الضغوط و حرة تريد الواليات المتحدة وسائل اعالم كيف

   نهارا ضد بعض القنوات التي افتحت منذ بضع سنوات ليس لشيء فقط ألنها تعكسجهاراالتهديدات و الوعيد 

 في هذا أمريكاو لمعرفة مصداقية .  الذي هو بطبيعة الحال يصب في الدفاع عن حقوقنا الشرعيةالواقع 

 التزوير األمريكي للحقائق  أكتشفليس علينا سوى العودة الى فترة حربي أفغانستان و العراق حيث , المجال

 قد يقتل اذا لم يسر بأنه و اقالة المراسليين و الصحفيين الموضوعيين بل و تم تهديد البعض اآلخر األفواه وكم

 المتحدة األمريكية تنقل وجهة النظر األخرى الواليات و تم منع أي مقابالت في في ركب القوات األمريكية

 العالم الكذب و تشويه الحقائق و الدعاية أكثر بكثير من ديكتاتوريات تتقن   أنها أمريكا ضد الحرب و أثبتت 

  !!!الثالث و قصفت محطّات البث في العراق و أفغانستان فهل بعد هذا تصديق؟؟

ة بمعنى  أمريكانعن الجماهير و الدولة التي تنتمي اليها و ملتصقة بالفكر و مستقلةا تريد وسائل اعالم حر 

" و" ارهاب-  المقاومة" تدعو الى تشويه المصطلحات و غسيل الدماغ حيث تصبح و األمريكيةالسياسة 

هذا ما تعنيه أمريكا بوسائل . الخ " ..................عمالة-الوطنية "و"  تطرف-االسالم"و"  تحريراالحتالل

 لغسل الدماغ و افتتحت منذ أيام االذاعية" سوا" المستقلة و لتنفيذ مخططها هذا افتتحت منذ مدة قناة االعالم

  .محطة الحرة التي تصب في نفس الخانة

كانون  تصدر عن جامعة كولومبيا األمريكية في عددها التي" ريفيو جورناليزم كولومبيا" نشرت مجلة وقد

 أنظر "بعنوان سيمون جويل"  العالمي من أجل حرية الصحافييناالتحاد" لنائب مدير تقريرا ٢٠٠٢شباط /ثاني

 الكبح التي تواجهها الصحافة العالمية في عدد من الدول و و فيه عمليات القمع انتقد" من يلهم الرقابة العالمية

  . و في طليعتها الواليات المتحدة األمريكية–بير سيمون  على حد تع- الديمقراطيةال سيما الدول التي تدعي 

 بعد"  محمد عمرالمالّ" حصرية مع القائد الطالباني مقابلة" أمريكا صوت" على سبيل المثال أجرت اذاعة و

 نرى أنه من ال:" علّق بالقولو"  باوتشرريتشارد"أيلول فاحتج الناطق باسم االدارة األمريكية /١١ اعتداءات

  )٢.(آخرأو أي صوت . أن ينقل صوت طالبان....األمريكيواجب 
   
   بناء المجتمع المعرفيفي

ان تريد مساعدة شعوب المنطقة على الرقي و التقدم ي مجال أمريكا من يراقب المشروع األمريكي يعتقد أن 

يجب أن نسأل و في الواقع .  كالم كل من اراد استعمار المنطقة منذ قرون خلتكانو طبعا هذا , المعرفة

 و العلوم و الفيزياء الرياضيات أي معرفة تريد أمريكا ان تزودنا بها؟؟ هل تريدنا أن نطور مناهجنا في أنفسنا
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 مستقرة و مليئة بالحروب و االعتداءات و في غيرو أن ندرس في بيئة مثالية بدال من أن ندرس في بيئة 

 و لكن, طبعا ال أحد يعارض هذا النوع من التغيير!!!  التاريخ؟عليهأزقة أو على درج من خشب و لوح مر  

 ال تريد هذاأمريكا المؤكد أن  .التي ما تريده أمريكا هو تغيير عقلية االنسان في منطقة الشرق األوسط و ان 

 آخر قادر على نموذجاترفض النموذج األمريكي و ألن هذه الشعوب هي الوحيدة التي تختزن في داخلها 

 تشن هجوما على جميع دول المنطقة أن بما أن أمريكا ال تستطيع و لمنافسة ضد النموذج األمريكيالحياة و ا

 الهجوم الفكري و الثقافي فكيف للناس أن يصدقوا تقتضي فان العملية , الجبارها على الخضوع ألفكارها

ة في المنطقة على االطالق  الثقافي في حين أن عرض كتاب واحد في أضخم مكتبلالنفتاحالمشروع األمريكي 

 لمنع عرض كتاب األمريكي استدعى األمر تدخّل السفير و هي مكتبة االسكندرية أقام الدنيا و لم يقعدها و

  .بالفعل سحبه و هذا ما تم و"  حكماء صهيونبروتوكوالت"

 مركز"غالق  حين أنها مارست ضغوط هائلة على الجامعة العربية الفي  كيف تريد أمريكا نشر المعرفة و

  . بالفعلتمو هذا ما !!!!!  كان يستضيف المعتدلين من المفكريين الغربيين؟؟ألنه" للدراساتزايد 

 األمريكي بتخفيض طبع المصحف الشريف كما تردد و تغيير الطلب بعد هذا و ذاك ال استغراب من و

اد بالمقابل على أدواتها في  و المقاومة و تخريب المصطلحات و االعتمالجهادالمناهج التي تحض على 

  . و تزييل هذه األوباش من رؤوسنا لتتكفلالمنطقة 

 مليون أمي و لديها ٤٦فلديها ,  من تتدخل في شؤون اآلخرينبدال بأمريكا أن تبني مجتمعها المعرفي الحري

ة من المدارس الرسمي% ١٠ و لكنهم ال يقرؤون و هناك ما يقارب الالقراءة مليون يستطيعون ٢٠٠

 األساتذةو لهذا يضطر % ٢٥ عدد المسجلين فيها قدرة أبنيتها على االستيعاب بأكثر من يفوقاألمريكية 

و ,  أو في حجرة البوابالكافيتيرياالعطاء الدروس في الممرات أو في الخارج أو في صالة الرياضة أو في 

 اختبار أجري مؤخرا على و في. صفوفهمأرضياتهناك مدارس يكون األساتذة فيها مرغمين على مسح 

و تألف ) هارفرد و يال و ستانفورد( هامة في مقدمتها أمريكية جامعة ٥٥ متفوقا من ٥٥٦مجموعة مؤلفة من 

 على االّلم يتمكن المتفوقون من االجابة , " المدرسة الثانويةبمستوى" بأنها صفت سؤاال و ٣٤االمتحان من 

 حصل فيها هؤالء المتفوقين نسبة واحد أجاب عليها كلها وأعلى باستثناء  من تلك األسئلة بشكل صحيح % ٥٣

  )هذه هي الثقافة األمريكية) (١.(دوغكانت في االجابة على السؤال من هو الكلب سنوب دوغي 

 ألف تلميذ يذهبون الى المدارس يوميا ٣٥ للمعلمين أن نحو األمريكي أعلن االتحاد ١٩٩٥ في نوفمبر عام و 

خالل % ١٢٤ نارية و أن حوادث العنف التي يرتكبها هؤالء التالميذ زادت بنسبة أسلحة و هم يحملون معهم

 األسرة و توافر تفكيك أفالم العنف و الى الخمس الماضية و أوضح الخبراء أن سبب ذلك يرجع السنوات

  .السالح

عالم في سن الثالثة عشر  األمريكيين من بين سبعين دولة في الالطالب لتقرير مجلس الشيوخ فان ترتيب ووفقا

  )٢.( كان األقل درجة و األضعف مستوىالرياضياتفي اختبار 

  . في الشرق األوسطالمعرفة هو المثال األمريكي لنشر الثقافة و أهذا

   االقتصادي و التحرر التجارياالنفتاح

حاد السوفيتي و كأن  في المنطقة مشابه لمل حصل بدول االتاقتصادي الواليات المتحدة تطرح وسيلة تحول ان

 و لم تتعرض هذه الدول لخضات اقتصادية هائلة جعلتها من أفقر دول العالم في هناكالتجربة كانت ناجحة 



 التحدي الصهيوين            )١-٢(املتابع االستراتيجي                   التحدي االمريكي
 

               مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٥٦ من٣٥                                            ٢٠٠٤ - كانون الثاني
 

 على االعتماد و راحت تتسول من الدول الكبرى و المنظمات المالية و زادت مديونيتها و قل التحولفترة 

   التساؤل لماذا تدعونا الواليات يطرحواتها و مواردها مما مواردها مع العلم أن هذه الدول هي دول غنية بثر

 لماذا تدعونا لالنفتاح االقتصادي و رفع القيود الجمركية والمتحدة لمثل هذا المشروع في التحول االقتصادي 

  الى المؤسسات المالية الدولية مع العلم أنها ترفض أي محاولة لدخول نفساالنضماموحرية انتقال األموال و 

 الدولية المؤسسات متكتلة و تتعامل مع كل منها على انفراد و تضع شروط قاسية لدخولها في احدى الدول

  .كمنظمة التجارة العالمية

 التبادل فانبالنسبة لالقتصاد العالمي الذي تقوده أمريكا و الغرب : فيقول" جارودي" المفكر و الكاتب يجيب 

 كليا بفعل قرون من النهب مدمرة تبادل غير متكافئ بين اقتصاديات غير المتكافئ بين الشمال و الجنوب هو

 فان حرية السوق هي حرية األقوياء في اقتراس لذلك, و االستعمار و اقتصاديات مشبعة و متخمة بما نهبته

  )٣.( هو التدهور الدائم في التبادل التجاريسطوعااألكثر صعفا و الدليل األكثر 

 دولية فان ذلك من و و المساعدة من خالل مؤسسات مالية اقليمية القروضأمريكا بتقديم  بالنسبة الى اقتراح و

 أهماذ أن هذه المعونة المزعومة هي أحد ,  األوسط في حلقة اللعبة المالية األمريكيةالشرق ادخال دول أجل

 و فوائد الديون الديونمما يؤدي الى تراكم , العوامل األكثر فعالية في تقوية خضوع هذه الدول و تأخرها

  . مما يجعل أي تنمية مستحيلةالصادراتتساوي مجمل ) أي الفوائد ( بحيث تفوق الدين نفسه و يجعلها 

 مصالح المستثمرين األمريكيين مما يؤدي الى زيادة انتاج في المفروضة من الخارج يجب أن تصب فالتنمية

ت المطلوبة لالستهالك المحلي و عادة ما يحقق هذا  مع خفض هائل للمحصوالللتصديرالمحصوالت المطلوبة 

  . معجزة اقتصادية حيث يرتفع الناتج القومي في الوقت الذي يجوع فيه الشعبالنموذج

 بأن دخلها جميعا ال يساوي دخل اسبانيا لكن لمن ال يعلم نقول الدول يالحظ أن الواليات المتحدة تعير هذه كما

 و النفطاألولى السياحة و الثانية : لدول بمعظمهم يقوم على ركيزتين أساسيتين دخل هذه اانأنه من المعروف 

 جميع الحروب في المنطقة دعمتبما أن دخل األولى متذبذب بطبيعته و غير ثابت و بما أن الواليات المتحدة 

دخل الثانية و اما ,  المعتمدة على السياحةالدولو ساندت اسرائيل ضد العرب فمن الطبيعي أن تنهار دخل 

 على بيع النفط بسعر مناسب لكن اذا حاولت هذه الدول تحسين المحافظةفهو جيد و كبير اذا استطاعت الدول 

 السريعللتدخل ) كارتر( السلعة فان مصيرها سيكون أسودا و لمن ال يعرف فليقرأ مبدأ هذهدخلها برفع سعر 

 أهم األسباب في تدني دخل هذه احدىن أمريكا هي  كنيتجة نرى أوأو لعله يعتبر لما هو حاصل في العراق 

  .الدول

  خاتمة

 الى التغيير و التطور و في النهاية يبقى الشيء الوحيد الثابت الحاجة ان منطقة الشرق األوسط في أمس نقول

ط  ال يفصل بينهما االّ خياالصالح لكن يجب التمييز في هذه المرحلة الدقيقة بين خطّين من و" التغيير"هو 

 خط يدعو الى و , الجهاد في العلم و المال و السالحو جاد في االصالح و سالحه المقاومة خطبين , رفيع

 ِقيَلَوِإذَا :  يصفهم اهللا تعالى بقولهو  و هذا التيار له أتباعه في العالم العربياألمريكية على الطريقة االصالح

 سورة ) ١٢(َأال ِإنَّهم هم الْمفِْسدوَن َولَِكن ال َيشْعروَن) ١١(ا نَحن مصِلحوَن لَهم ال تُفِْسدوا ِفي الَْأرِض قَالُوا ِإنََّم

  . ال محالفاشلة تأييد الشعوب سيحال الى نهاية على   لم يحصل المشروع األمريكي طالماو ,  .البقرة
   
   

   هذا المقال من مجلة واعرباهأتى
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  القادم التغيير

 العربية للمنطقة المرتقب مريكياأل التغيير المحم

  الرشيدي حسن

 إيجابية بصدام حسين ونظامه يمكن أن تؤدي إلى إعادة تشكيل الشرق األوسط بطريقة اإلطاحة إن«

  .»بالنسبة إلى الواليات المتحدة وحلفائها

شيوخ  كولن باول وزير الخارجية األمريكية أمام لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشهادة جزء من هذا

 إعادة في، ويعلن فيها بصراحة ووضوح عزم الواليات المتحدة على الشروع م٦/٢/٢٠٠٣ عقدت يوم التي

  .تشكيل المنطقة

 على فعل أن مسألة القرار األميركي تجاه العراق ليس قراراً ظرفياً، وليس قرار ردة للكثيرين ظهر لقد

 لإلدارة األميركية وفق استراتيجية جزء من نظرة ممارسة عراقية معينة، بل إن مسألة التعاطي بالقرار هي

  . المنطقة ككلواقعأسلوب تعاطيها وتواجــدها؛ ال بل وضع يدها على 

 قيادة في وضع المنطقة من الزاوية الجغرافية السياسية واالقتصادية واالجتماعية مركز يشكل فالعراق

 حتى الخليج والسعوديةالكويت وسوريا حقيقي لترتيب أوضاع المنطقة على حدوده من إيران وتركيا و

 وطبعاً ال ننسى القضية إسرائيل،العربي عبر إطاللته على شبه القارة إضافة إلى األردن كممر على 

  .الفلسطينية وانتفاضتها

  : نستشف هذا التغيير يجب علينا إدراك أمرينأن نحاول ولكي

  . األمريكية من هذا التغييرالدوافع فهم - ١

  . التغيير التي تبتغيها أمريكا لهذه المنطقةدينميا ثم - ٢

  :للتغيير األمريكية الدوافع *

  :العقيدي الدافع
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 التوراتية ذات أغلبية بروتستانتية تغلغلت في تفكير مواطنيها األفكار والتنبؤات بريطانيا مثل أمريكا

 المهاجرون البروتستانت بها الخاصة بعودة اليهود إلى فلسطين، ومما قوى هذه األفكار التجارب التي مر

 مر بها اليهود القدماء عندما فروا من ظلم التيمن أوروبا إلى أمريكا حينما قارنوا بينها وبين التجارب 

  .فلسطينفرعون إلى أرض 

 ملموس األول من القرن التاسع عشر بدأ التعاطف األمريكي مع اليهود يتحول إلى عمل النصف نهاية وفي

 األمريكي في القنصلم قام وارد كريون ١٨٥٩أفراد؛ فعلى صعيد األفراد في عام من خالل جماعات و

 أخرى ولكن لم يجد الدعم مستوطناتالقدس بتأسيس مستوطنة زراعية في منطقة القدس وخطط لتأسيس 

  .المطلوب من اليهود

ود يهوه، ثم أبناء العهد وشه:  ظهرت جماعة أخوة المسيح وجماعة بناي بريث أيالجماعات صعيد وعلى

 مع انتقال األربعينيات دور الرؤساء األمريكيين في دعم الحركة الصهيونية، وزاد هذا الدعم في بداية جاء

 اتخذ نجمة داود شعاراً رسمياً للبريد روزفلتفالرئيس مركز الثقل في النظام العالمي إلى الواليات المتحدة؛ 

طالب فيه بإدخال ، وجاء بعده ترومان الذي أصدر بياناً ية البحرأختاموالخوذات التي يلبسها الجنود وعلى 

ولتوضيح أثر . م١٩٤٨ إلى فلسطين وكان له دور مشهود بجانب اليهود في حرب فوراًمائة ألف يهودي 

 جون األمريكي البروتستانتية في دفع رؤساء أمريكا إلى االنحياز إلسرائيل نسوق موقف الرئيس العقيدة

 االنحياز األمريكي في النزاع إن: يس الكاثوليكي الوحيد في تاريخ أمريكا؛ حيث قالكنيدي الذي كان الرئ

 يهدد العالم بأسره؛ فاألفكار والتنبؤات التوراتية لم بلالعربي اإلسرائيلي ال يهدد الواليات المتحدة فحسب 

  . والحقيهسابقيهتكن في وجدانه أو عقله مثل 

م صرح بعدها قائالً في إحدى ١٩٦٧أثناء حرب ) إسرائيل( الذي قدم الدعم لـ جونسون فالرئيـس

 تماماً؛ مثليإن بعضكم ـ إن لم يكن كلكـم ـ لديه روابط عميقة بأرض إسرائيل :  للحاضريناالحتفاالت

 قصص الكفـاح البطولي مثلألن إيماني النصراني ينبع منكم وقصص التوراة منقوشة في ذاكرتي تماماً 

  .واالضطهـاد أجل الخالص من القهر ليهود العصر الحديث من
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 ألنها خاصة؛إن عالقة أمريكا بإسرائيل أكثر من عالقة :  كارتر أمام الكنيست اإلسرائيليالرئيس ويقول

 وضح كارتر األمــر وقد. عالقة متأصلة في وجدان وأخالق وديانة ومعتقدات الشعب األمريكي نفسه

 نصرانياً مؤمناً باهللا يؤمن باعتباره أبيب حيث ذكر أنه أكثر في حفل أقامته على شـــرفه جامعـة تل

لقد كان كارتر مثاالً للرئيس الملتزم بالصالة في الكنيسة كل . إسرائيلأيضاً أن هناك أمراً إلهياً بإنشاء دولة 

  . في أكبر كنائس بلدته وشماساً في مدرسة األحدعضواًأحد، وكان 

  : كالمه إلى بعض اليهود األمريكيين قال في أحد خطبه موجهاًفقد ريجان أما

 نفسي أجد إلى نبوءاتكم القديمة في العهد القديم وإلى العالمات المنبئة بمعركة هرمجدون أتطلع حينما«

 األمريكي جون بيتر عن اليهوديلقد عبر الكاتب . »متسائالً عما إذا كنا نحن الجيل الذي سيرى ذلك الحقاً

 ينحنون أمام الصهاينة كما ينحني العابد أمام قبر ومعاونيهمالرؤساء األمريكيين إن : واقع أمريكا عندما قال

   هكذا وصل إيمانهم. مقدس

 خصصت مجلة النيوزويك له منذ فترة قصيرة وقبيل الحرب ضد العراق مباشرة الذي بوش وجاء

 المفكرذكر أن ية  لها حول حياة بوش منذ صباه مع التدين؛ ففي بداية حملته االنتخابالغالفموضوع 

 وهو يضع يده على الدستورية وبعد بضع دقائق من أدائه اليمين المفضل لديه هو المسيح عليه السالم،

 يمتطي صهوة الزوبعة ويوجه هذه العاصفة؛ مالكاًاإلنجيل ردد بعد القسم كالماً صوفياً غامضاً جاء فيه أن 

إن اإليمان أعانني في : فطور وطني خصص للصالة أثناء الرئيسوقال . دون أن يوضح معنى هذه العبارة

حتى إن آال ليشتمان المؤرخ .  ومن دونه لما كنت بالتأكيد هنا شخصاً آخر،لكنتالنجاح، ولوال اإليمان 

 بينإن الربط بهذا الشكل :  شؤون الرئاسة األميركية في الجامعة األميركية بواشنطن يقولفيالمتخصص 

  . قة له لرئيس بدأ مهامه منذ أسبوعينالدين والسياسة أمر ال ساب

  :سبتمبر ١١ أحداث *

 سيبقى األحداث في غير السياق المرسوم للتفوق األمريكي هذا النجم الذي ظن أصحابه أنه هذه جاءت لقد

  .ببقاء الحياة
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 الوالياتالبريطانية بأن من شبه األكيد أن  هذه األحداث ذكر تقرير لوزارة الخارجية من شهر فقبل

حتى جاءت هذه . العالمم القوة العسكرية واالقتصادية العظمى الوحيدة في ٢٠٣٠متحدة ستظل حتى عام ال

  .الضربة

  : تغييرات حدثت في جميع جوانب هذه الزعامةهناك شك أن ال

 الحربإن ما شهدته الواليات المتحدة هو بمثابة تعبير بارز عن مفهوم :  الشؤون العسكريةفي خبراء يقول

  .٢١تكافئة التي هي حرب القرن الـ غير الم

 المتكافئة تدور بين طرفين أحدهما دولة محددة واضحة المعالم، وطرف آخر مبهم غير الحرب وهذه

 حرب على إعالن بدليل أن وزير الخارجية األميركي كولن باول أعلن رسمياً أن ما حصل هو جغرافياً؛

  . الحربهذهديد الجهة التي أعلنت من دون أن يكون قادراً على تحالواليات المتحدة 

 من؛ خصوصاً أن فريقاً  الفلسطيني مروان بشارة أن هذه الحرب هي حرب القرن الحاليالباحث ويعتبر

 صدام العراقيالمحللين العسكريين األميركيين يعتبرون أن آخر حرب متكافئة هي الحرب على الرئيس 

 ثالثة أعوام بدأ هؤالء حوالياليات المتحدة، وأنه منذ حسين الذي خاض حرباً متكافئة على األرض مع الو

  . متكافئةتكونأن الحروب المستقبلية المحتملة لن المحللون يعتبرون 

 ينبغي العسكرية األميركية على مدى السنوات الماضية نقاشاً في شأن الصعيد الذي المؤسسة شهدت لقد 

 الباليستية واألسلحة الصواريخثله من تهديدات بواسطة الصعيد الدولي الشمولي وما يم: أن يحظى باألولوية

   الحرب غير المتكافئة؟لتهديداتالكيماوية والجرثومية؟ أم ينبغي تكريس األولوية 

 األميركي جورج بوش على أساس برنامج يسعى لرفع مستوى االستثمار في الصناعات الرئيس انتخب لقد

 العديد من أثار للدرع المضاد للصواريخ الباليستية مما  ومن هذا المنطلق أعطيت األولويةالعسكرية،

 وفقاً لما أظهره مثالً المتكافئةاالحتجاجات في أوساط الخبراء العسكريين المتنبهين لمخاطر الحرب غير 

  .حادث تفجير الـ يو إس إس كول
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تحظى بدعم مالي  مراراً من أعمال إرهابية من نوع جديد تستند إلى شبكات دولية الخبراء هؤالء وحذر

 أن بد وتستخدم وسائل حديثة لالتصال والمواصالت، وما جــرى في نيويورك وواشــنطن ال مهم،

  .يرجح كفة الخبراء الذين تحدثوا عن الحرب غير المتكافئة

 تأتي سبتمبر هذه المغامرة العسكرية الكبيرة التي تسمى بالدرع الصاروخي أنها لن ١١ أحداث وأثبتت

  . والدبلوماسياالقتصاديلمرجوة في نهاية المطاف فضالً عن تكاليفها الباهظة على الصعيدين بالنتائج ا

 مفاجأة األمنية ألكبر قدرة معلوماتية واستخباراتية في العالم بحيث أتى األمر كله الحواجز اختراق وتم

 لو كان هذا ذاما: فوق تصور الجميع، وهو ما جعل األمريكيين وغيرهم يصابون بالذهول ويتساءلون

 النووية أو الجرثومية أو كاألسلحةالهجوم من قوة عظمى أو حتى من إرهابيين يملكون أسلحة فتاكة 

  غيرها؟

 اقتصادي ضخم كان من نتيجته موت كثير من العقول التي تصنع الحياة االقتصادية في مركز تدمير إن

 تقدر فادحةراً من الشركات من خسائر  وضياع قدر من الوثائق واألموال ناهيك بما لحق كثيأمريكا،

 والتي كانت أمريكا تريد العالميةبالمليارات، وهذا بال شك سيضعف إلى وقت طويل المنظومة االقتصادية 

    .ضم العالم إليها

كانت تحتل خمسين طابقاً في أحد برجي ) مورغان ستانلي آند دين وتر( فقط أن مؤسسة واحد وكمثال

 استثمارية مؤسسةي، ولك أن تتصور مدى الخسارة المالية والبشرية التي ستواجهها  التجارة العالممركز

 مع أسهم األسواق المالية تتعاملهذه المؤسسة واحدة من أكبر ثالث أو أربع شركات أميركية . بهذا الحجم

  . كذلكوأوروباوالسندات ليس فقط في الواليات المتحدة بل في آسيا 

 علىة األخيرة بدأت نظرية هنتنغتون في صدام الحضارات هي التي تطغى  األمريكيالتفجيرات وبعد

 البريطانية على تايمز؛ فقد الحظت صحيفة فاينانشيال العقلية األمريكية في تفسير صراعها مع اإلسالم

 حول الفكرة بأن السياسة األميركيينسبيل المثال أنها حين حاولت استمزاج رأي بعض المسؤولين 

   ظاهرة اإلرهاب جوبهت بثورات غضب رافضةتفاقملخاطئة في الشرق األوسط كانت وراء األميركية ا
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 أنهم يكرهون أميركا ليس ألنها تدعم إسرائيل بل ألسباب الجميع، وكان رد  ألي بحث في هذه المسألة

  .ثقافية

 ـبتوجهاته  نشرت صحيفة نيس الفرنسية الصباحية مقالة للكاتب اليميني ـ المعروف االتجاه هذا وفي

 وعلينا الحضارات،فيها أن ما حدث يعكس تماماً ما تنبأ بحدوثه هنتنغتون في صراع مارك شيفانش يذكر 

 هذه التفجيرات ما هي إال مقدمة فإنأن ننظم أنفسنا لمواجهة مثل هذه التهديدات الحضارية التي تواجهنا؛ 

  .لمواجهات ومواجهات حضارية

 من بدورهلم يتردد ) لونوفل(رئيس تحرير مجلة ) جان دانييل(ارية وهو  آخر ذا ميول يسكاتباً إن حتى

 للغرب بشدة ومعادية في معاديةتحليل األحداث بالقياس إلى عالمية إسالمية بحسب رأيه، والتي يرى أنها 

 إلى فكرة صدام الحضارات يرى أن هذه وبالقياس. األغلب للمسيحية، وهي معادية بضراوة لألميركان

  . ضرب الغرب وخاصة الواليات المتحدةغيرية اإلسالمية ال تملك هدفاً آخر العالم

  : الجددالمحافظون *

 في التحالف السياسي ـ األيديولوجي الحاكم في واشنطن والذي يرسم استراتيجيتها الثاني المحور هو

  .  ويسعى إلى فرض سياستها الجديدة على العالمالجديدة

 الحزب تركواالليبراليين السابقين الذين ) المسيحيين واليهود( من المثقفين  من مجموعةالتيار هذا يتكون

 المتشددة التي انتهجها السياسةالديمقراطي في عهد ريغان وانضموا إلى الحزب الجمهوري؛ حيث اجتذبتهم 

  . والخارجيةالداخليةريغان آنذاك والنزعة المحافظة التي اتسمت بها سياسته 

 البعض كمسؤولين مباشرين، والبعض - منهم في إدارة ريغان ومن بعده بوش األب  العديد انخرط وقد 

  . والخارجي بصفة مستشارين رسموا عملياً توجهات إدارته وسياسته على الصعيدين الداخلي اآلخر

 الذين أولئك، ومن أبرز ممثلي هذا التيار  اليوم يلعب دوراً محورياً في إدارة بوش االبنأصبح من ومنهم

 وبول وولفوفيتز، وجون فيت،من أمثال ريتشارد بيرل، ودوغالس ) حزب الحرب: (طلق عليهم اليوم اسمي

  .وآخرون..  رايسوكونداليزابولتون؛ وبالطبع ديك تشيني، ودونالد رامسفليد، 
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 فيم إن فكر المحافظين الجدد بدأ يتشكل ١/٩/٢٠٠٢ لوس أنجليس تايمز األميركية يوم جريدة وتقول

  :ات القرن الماضي على مبدأين أساسيينسبعيني

التي يئست من نشر الديمقراطية والقيم األميركية على المستوى ( الديمقراطيين انعزالية رفض - ١

 وال ومصالح،التي تنظر إلى العالقات الدولية باألساس كصراع قوى (ورفض واقعية الجمهوريين ) الدولي

  ).العالملديمقراطية وحقوق اإلنسان في تهتم كثيراً بالرؤى األخالقية مثل نشر ا

 األساسية سياسة خارجية أميركية تضمن هيمنة الواليات المتحدة عالمياً، وتنشر قيمها عن البحث - ٢

وأن .  سياستها الخارجيةخاللكالديمقراطية وحقوق اإلنسان وبناء المجتمع المدني والمؤسسات السياسية من 

 الدول للقيم األميركية وتنفيذها داخل هذه العالم المختلفة بتبني تقرن مساعداتها وضغوطها على دول

 وضع الواليات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم، منسياسة تنطلق .. مجتمعاتها ونظمها السياسية

  . منه ألكبر فترة ممكنةواالستفادةوتعمل للحفاظ على هذا الوضع 

 نخبة منتأثير ليس من قوته العددية فهو قليل العدد ويتألف  قوته ونفوذه وقدرته على الالتيار هذا يستمد

 الرئيسية في الصحف الكبرى األعمدةمن السياسيين والمثقفين والمحللين والباحثين واإلعالميين من كُتَّاب 

 مرئية ومسموعة ومكتوبة مما منحهم إمكانية التأثير إعالميةوالذين لديهم القدرة على الوصول إلى منابر 

 وكذلك القدرة على تبوُّؤ مناصب عالية في مراكز أبحاث ودراسات وصنعه،لرأي العام، بل في ا

 أنشؤوا مراكز أدمغة مهمتها وضع الدراسات واالقتراحات النظرية والتوصيات والخطط حيثاستراتيجية؛ 

لقوة المهيمنة  اهي من رؤيتهم للعالم الراهن في عصر األحادية القطبية؛ حيث الواليات المتحدة المستمدة

 من المحافظين الجدد على إدارة المتشددولقد هيمن دعاة هذا التيار . واآلمرة؛ ذلك هو مصدر قوة ونفوذ

 ال يمكن أن تقوم باألعباء التي ألقاها القدر والتطور الفتيةبوش اليوم، وهم يؤكدون أن اإلمبراطورية 

 وأحقية لقدراتها الردعية باستمرار لكي تثبت فعاليتها  إال باختيار القوة العظمىعاتقهاالعالمي المعاصر على 

و )  االستباقيةالضرباتمبدأ : (باسم مبدأ بوشزعامتها هؤالء هم اآلباء الروحيون لما صار يعرف اليوم 

   النابعة من مصالح الواليات المتحدةاالنفراديةالقرارات والخطوات (و ) حق التدخل في كل أنحاء العالم(
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 وحقوق أي طرف أو بلد آخر حتى ولو كان من أقرب حلفاء مصالحتي ال تأخذ في االعتبار وال)  وحدها

  .وأصدقائهاواشنطن 

  :النفط *

 التطورات المتحدة أن االعتماد على بترول الخليج وحده أمر محفوف بالمخاطر في ظل الواليات تدرك

 القضية الفلسطينية بفعلشهد تصعيداً التي تشهدها المنطقة؛ وخصوصاً أن منطقة الشرق األوسط والخليج ت

  .الخليجيةوانعكاساتها على المنطقة والسياسة العربية ومنها 

 األمريكي خاصة والغربي عامة بمفهوم أمن الطاقة، والسعي للعثور على مناطق االهتمام هنا جاء من

،  القرن الماضيمنينيات وظهر االهتمام ببحر قزوين في أواخر التسع للخليج العربي إلنتاج الطاقة، بديلة

   . المقبلةاألعوامالطاقة يكفي لعشرات وقد أشارت التقارير األمريكية أن احتياطيه من 

 للنفط األمريكي وفق مصادر كثيرة ان حاجة الواليات المتحدة والمجتمعات الغربية االهتمام من ويزيد

 مليون برميل من ٣٧ واليابانألوروبي م بلغت حاجة الواليات المتحدة واالتحاد ا١٩٩٨تزايدت؛ ففي عام 

من احتياجاتها من % ٦٨ الدول حصلت على هذهبمعنى أن  مليون برميل؛ ٢٥البترول يومياً استوردت منه 

  . النفط عن طريق االستيراد

 الدول مليوناً في اليوم إلى هذه ٤٠ مليون برميل من إنتاجها النفطي الذي يبلغ ١٨ الخليج دول وتصدر

 التي بلغت العالمي؛ فإن حصة دول الخليج من تصدير النفط رات وزارة الطاقة األمريكيةوحسب تقدي

  .م٢٠٢٠في عام % ٦٥م سترتفع إلى ١٩٩٨عام % ٤٥

 في المائة من ٥٠ من أكثر يريدون إيجاد مصادر بديلة عن نفط الشرق األوسط الذي يشكل واألمريكيون

 محمد علي زيني أن الغـــرب لن لندن الطاقة في ؛ بينما أكد خبير النفط لدى معهداستيراداتهم

  . من روسيا، وال من غيرهاباالستيراديتمكـــن مــن تعـــويض النفــط العـــربي ال 

 قال ريتشارد ميرفي مساعد وزير الخارجية األمريكية السابق في محاضرة له في دبي الشأن هذا وفي

  :أمرينالمنطقة تتمثل في إن المصالح األمريكية في :  دبي للصحافةبنادي

  . الوصول إلى مصادر الطاقة بهدف الهيمنةضمان: األول
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  .ضمان أمن إسرائيل: الثاني واألمر

   :السياسي التغيير مجاالت *

  : الذي تريده الواليات المتحدة للمنطقة عبر محاور رئيسيةالتغيير ينطلق

 األمريكي التصورة والخارجية لهذه النظم، ووفق  نفسها من حيث بنيتها والتفاعالت الداخليالعربيةالنظم * 

  :هناك نوعان من النظم

 عالقة خاصة مع الواليات المتحدة كالنظام األردني والمصري والخليجي والمغربي ذاتنظم : األول

 وأوضاعها واإلعالميةالمتحدة لتغيير نظمها التعليمية  تخطط الواليات  ، وهذه النظم والجزائريوالتونسي

 تلك الدول مثل الضغوط الدبلوماسية حكومات وفق آليات تغيير سلمية بالتنسيق مع سية واالقتصاديةالسيا

  .  معينة وبرامج الشراكة االقتصاديةلنخبةوالمنح والمعونات والبعثات التدريبية 

 العراقيوفهي نظم غير صديقة ألمريكا مثل النظام السوري والليبي والسوداني :  من النظمالثاني النوع أما

 كالعقوبات االقتصادية أو السلمية وهذه تمارس معها اإلدارة األمريكية اآلليات غير أيام حكم صدام حسين

 بالقوة العسكرية المصاحب للضغط الدبلوماسي التلويحاألولى هي : وهذه لها صورتان. الوسائل العسكرية

 في شن حرب شاملة أو جزئية مثلما شر يتمثلا عمل عسكري مبخاللكما حصل مع سوريا مؤخراً، أو من 

  .العراقيحدث مع النظام 

  : أو النظام اإلقليمي الذي يجمع هذه النظماإلطار* 

 المنطقة، تحاول أمريكا السيطرة بها على    واألطروحات المتعلقة بالمنظومة اإلقليمية التيالرؤى تتعدد

 الدول العربية كي جامعة كبير في إنشاء أنها ساهمت بشكلوبتتبع تاريخ بريطانيا مع هذه المنطقة نجد 

م ١٩٥٥ وحاولت في وقت الحق في عام ،المنطقةتتمكن من إيجاد نظام إقليمي تتمكن به من السيطرة على 

 وباكستان وتركيا بهدف تقوية دفاعات المنطقة، ومنع وإيرانإقامة حلف بغداد وضم في عضويته العراق 

كانت بريطانيا تأمل في انضمام سورية واألردن إلى الحلف في  و،األوسطاالختراق السوفييتي للشرق 

  تحاول الواليات المتحدة ممارسة دور الهيمنة على  الطوق حول المنطقة، واآلن إلكمالمرحلة الحقة 
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 من الدول لتشكيله وتأمل إدارة بوش أن يكون الحلف الذي تسعى  عبر منظومة إقليمية جديدة،المنطقة

 قبل حوالي نصف قرن؛ فباكستان بغدادة الحديثة أن يالقي مصيراً أكثر نجاحاً من حلف العربية الديمقراطي

 يعتمد عليه؛ كما أن تركيا حليف قوي حتى وإن أمريكياًأصبحت منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر حليفاً 

  . العراقعلىبدت بعض الغيوم أثناء الحرب 

 وكأنههر اقتراح مصري بإنهاء دور الجامعة العربية ؛ فقد ظ في هذا الحلف هو دخول مصرالجديد ولكن

 بعد التخلص  المنطقةلدوليمهد لصيغة ما تلعب فيها مصر دوراً مركزياً في التشكيالت األميركية الجديدة 

 الورقة المستورة في الموقف كشفتكما أن بعض المحطات الفضائية األوروبية من النظام العراقي؛ 

 منه طائرات الشبح األميركية القاذفة والتي ال تنطلقى مطار في منطقة الرويشد األردني عندما أشارت إل

  . مقاتلة إلى شمال العراقمروحيةيكشفها الرادار فضالً عن طائرات 

هما إيران  المتحدة من حلف بغداد اللتان استبعدتا من تحالف اليوم الذي ترسمه الواليات الوحيدتان الدولتان

 لهم  إيران سيكون الخطوة التاليةفيتغيير النظام  في إدارة بوش قد ألمحوا إلى أن ولكن الصقور. وسوريا

ولعل هذه الضغوط السياسية تدفع .  على القائمة نفسهاقليالًتأتي سورية متأخرة بعد االنتهاء من العراق، ثم 

للسياسة األمريكية  وخاصة أن تلك الدول في النهاية تحقق  في تلك المنظومةالكاملإلى االرتماء هؤالء 

 وفي ،األمريكيةطموحاتها العالية في المنطقة والتي تصطدم مع األهداف  ولكن مشكلتها تكمن في أهدافها،

نأمل أنه «:  بالحرف الواحدقالتصريح أخير لكولن باول وزير الخارجية األمريكي في أعقاب سقوط بغداد 

 اإلرهابية وتطوير أسلحة الدمار الشامل أن لألنشطةنتيجة لما حدث في العراق وللبغض الذي يكنه العالم 

  .»سوريا وايران سوف تتحرك في اتجاه جديد..  إليهاونتحدثبعض الدول التي كنا على اتصال بها 

 الشيخ لتخطو بها الواليات المتحدة خطوة جديدة في هذا السياق؛ حيث أشارت تقارير شرم قمة وجاءت

 نظام سقوطبحث مسألة تشكيل نظام إقليمي جديد في المنطقة بعد   إلى أن من ضمن أهداف القمةصحفية

  .صدام حسين
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هناك ثالثة مشروعات تم إعدادها بواسطة خبراء استراتيجيين  صحفية غربية أن تقارير وكشفت

 التي عقدت في الشيخ، لكي يتم عرضها على القادة العرب في قمة شرم  كبار باإلدارة األمريكيةومسؤولين

  :هر الماضي، وهذه المشروعات هيمطلع الش

 مرحلته وهذا المشروع يرى أن النظام اإلقليمي الجديد في الشرق األوسط يطلق عليه :األول المشروع

 الخطاب الديني وتعديلبتبني الدول الخليجية إصالحات ديمقراطية وفي مسائل حقوق اإلنسان األولى تبدأ 

 الخبراء األمريكيون مع مسؤولي يناقشهانه أوراق تفصيلية ، وكل ذلك ستتضمليتسم باالعتدال والواقعية

  . شهراً من تاريخ البداية١٨ المطلوبة في غضون اإلصالحاتالدول الخليجية؛ على أن يتم إنجاز هذه 

 األوضاع شهراً التي سيجري فيها تنفيذ هذه اإلصالحات فإن ١٨ األمريكي أنه خالل الـ المشروع ويرى

بنظام  يسمونه مااستقرت، وأخذت درجة كبيرة من التشكل والتطور نحو بناء في العراق ستكون قد 

  .ديمقراطي مستقر وحكومة قوية جديدة داخل العراق

 ليضمعلى تطوير مجلس التعاون الخليجي القائم حالياً  الثانية يركز هذا المشروع المرحلة إطار وفي

 غرضه الرئيسي سيكون، وأن هذا االتجاه وة ثانيةالعراق إلى جانبه كخطوة أولى وربما دوالً أخرى في خط

 التهديدات التي تتعرض لها هذه الدول؛ أنواعالتنسيق في السياسات األمنية والدفاعية المشتركة إزاء كافة 

 محكوماً باتفاقيات مع الواليات المتحدة، وأن بريطانيا سيكونكما أن التعاون االقتصادي بين هذه الدول 

وفي هذه المرحلة أيضاً سيتم االتفاق على إدارة حوار استراتيجي سياسي . االتفاقياتلى هذه أيضاً قد تنضم إ

 االتفاق تحقيق بين هذه الدول والواليات المتحدة، وسيكون الغرض الرئيسي من هذا الحوار هو ممتد

  .والسياسيةوالتوافق الكامل في كل المسائل االستراتيجية 

  الجديداإلقليميستكون من أوائل الدول المرشحة لالنضمام إلى هذا النظام إلى أن اليمن  المشروع ويشير

 في حال تعذر انضمام اليمن وأنهبشرط أن تلتزم اليمن بعدد من خطوات اإلصالح السياسي واالقتصادي، 

بحر  آخر من الترتيبات األمنية واالقتصادية في اللنوعإلى ذلك المجلس اإلقليمي؛ فإن اليمن سيكون مرشحاً 

  .األحمر
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 ألن بقوة أهمية منطقة البحر األحمر االستراتيجية مشيراً إلى أن هذه المنطقة مرشحة المشروع ويؤكد

 الجديدة إال إذا كان األمنيةتكون جزرها مأوى لإلرهابيين، وأنه ال يمكن ضمان نجاح الترتيبات واألوضاع 

  .بهاهناك استقرار في التخوم والمناطق المحيطة 

 عربية دول باإلضافة إلى إلى أن إريتريا واليمن دولتان رئيسيتان في أمن البحر األحمر مشروعال وأشار

 ومساعدة حكامها في اتباع المنطقة،وأفريقية أخرى، وأنه ال بد من النهوض بالتنمية االقتصادية في هذه 

  .اإلرهابسياسات أمنية ناجحة تمكنهم من القضاء على بؤر 

بحث إنشاء مجلس جديد لألمن في البحر األحمر يضم اليمن وإريتريا ورة  إلى ضرالمشروع وأشار

 السياسي، وأن هذا المجلس سيحدد أيضاً جوانب التعاون  واألردن، وقد تشارك إسرائيل فيهومصر

  .المتحدةواالقتصادي بين أعضائه محكوماً باتفاقيات سياسية واقتصادية مع الواليات 

قات تنسيق وتعاون أمني جديد بين المجلس الجديد لألمن في البحر  ضرورة وجود حلالمشروع ويؤكد

  . الخليجلدول وبين مجلس التعاون الخليجي، وخاصة أن البحر األحمر يمثل تخوماً استراتيجية األحمر

 أن يؤكد إال أنه  يستبعد السودان من التفكير في األطر اإلقليمية الجديدة للشرق األوسطال والمشروع

  . األمريكيةللرؤيةيه إنجاز العديد من الواجبات حتى يعود إلى مساره الطبيعي وفقاً السودان عل

 األولى الفترة األمريكية في االنتهاء من بناء النظام االقليمي الجديد في المنطقة في غضون اإلدارة وتأمل

  . المنطقة في هذهمستقرةمن الوالية الثانية للرئيس بوش في حال نجاحه حتى يمكن إرساء أوضاع 

 دولضرورة ضم مصر واألردن مع  ـ الذي يحمله الرئيس بوش ـ فهو يؤكد على  الثانيالمشروع أما

 في االلتزامات  كامالًشريكاًالخليج والعراق الجديد في منظومة أمنية واحدة تكون فيها الواليات المتحدة 

  .والحقوق والواجبات مع هذه الدول

 الباب، ويترك فيه مجلس الدفاع المشترك للشرق األوسطة الجديدة مسمى  المنظومة األمنيهذه على ويطلق

 هذا المجلس في إلى وقد رشح المشروع هنا إسرائيل وتركيا لالنضماممفتوحاً أمام انضمام دول أخرى 

  .مرحلة تالية
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األمنية ليشمل دول  فإن هدفه باألساس يركز على توسيع طبيعة المنظومة  الثالثالمشروععن  أما

 مكافحة، وأن هذه المنظومة الواسعة سيكون هدفها باألساس  العربي وخاصة المغرب وتونسالمغرب

  !!المنطقةاإلرهاب واقتفاء أثر ومحاصرة نظم الحكم التي ترعى اإلرهاب في هذه 

  : الفكرية التي تقوم عليها هذه النظمالقاعدة* 

  .الديموقراطيةحول نشر منطقة  القاعدة أو األساس الفكري للنظم في التغيير فكرة تقوم

 التخطيط السياســي بوزارة الخارجيــة ـ وهو يهودي ذو ميول صهيونية ـ في مدير هيس ويكشف

 أكثر نزدهرسوف :  الشهيرة عن أحد أسباب سعي أمريكا إلى نشر الديموقراطية وهو كما قالمحاضرته

ويشرح هيس .  والفوضويةاالستبداديةنظمة كشعب وكدولة في عالم من الديمقراطيات بدالً من عالم من األ

 مسالم بشكل كبير؛ فنمط الديمقراطيات المتأصلة التي عالمالعالم الديمقراطي هو : أسباب هذه الخطوة فيقول

  .الدولية أحد أهم النتائج التي أمكن إثباتها في دراسات العالقات هوال تتحارب مع بعضها البعض 

 األلمانية التجربةعل الشعوب التي تعادي أمريكا شعوباً مسالمة كما ثبت في  إليه أمريكا هو جتهدف ما إذن

  .واليابانية

نحن ندرك تماماً عندما نشجع «:  أتت هذه الديموقراطية بأحزاب إسالمية؟ يقول هيسإذا ماذا ولكن

  قد يأتي باألحزاباإلسالمية أن التحرك المفاجئ نحو االنتخابات الحرة في البلدان ذات األكثرية الديمقراطية

 تتمتع بثقة السكان الساحقة؛ بل ألنها اإلسالميةاإلسالمية إلى الحكم؛ لكن السبب ال يكمن في كون األحزاب 

بعد .  الراهنة التي تجدها أعداد متزايدة من الناس غير مقبولةللحالةفي الغالب المعارضة المنظمة الوحيدة 

 ال كماالواليات المتحدة ال تعارض األحزاب اإلسالمية تماماً؛ : فهم نترك مجاالً لسوء الالالذي قلته دعونا 

 إن طريقة. العريضةتعارض األحزاب المسيحية أو اليهودية أو الهندوسية في الديمقراطيات ذات األسس 

لقد عبر عن ذلك رئيس .  هذه النقطةعلىاستقبالنا لنتائج انتخابات الشهر الماضي في تركيا تبرهن بوضوح 

نريد أن نثبت :  قال بعد إدالء القََسم قبيل تسلمه منصبهعندمااء تركيا عبد اهللا غول على أحسن ما يرام وزر

   أن تكون ديموقراطية، ويمكن أن تكون شفافة، ويمكن أن تتماشى مع العالميمكنأن الهوية اإلسالمية 
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ذا، ونريد أن نساعدهم في  على ثقة بأن الشعب التركي قادر على إثبات كل هواألميركيون.  المعاصر

  .»ذلك

 وتحرير التعليم ال بد لها من بيئة تتوافر فيها اشتراطات معينة مثل تعديل مناهج الديموقراطية هذه ولكن

  .لتعميمهاالمرأة وغيرها من المفردات الثقافية التي تتهيأ أمريكا 

 التالعبيتها تلك هي محاولة  يمكن أمريكا فعله لتهيئة ما يسمى األجواء لتطبق ديمقراطما أخطر لكن

 أن اإلسالم ذاته هو مؤخراًباإلسالم كشريعة وعقيدة؛ فقد ذكر أحد الباحثين األمريكيين في دراسة نشرت 

 أراد الغرب السيطرة على تلك البقعة فعليه إذاالعائق في سبيل نشر األفكار الغربية بين المسلمين؛ ولذلك 

والحظ الباحث أن المسلمين يرجعون إلى النموذج الحنبلي كلما . لمونالمسبتغيير المنابع التي ينهل منها 

 تغيير ولذلك يجب التعامل مع هذه المدرسة وإفرازاتها وما يتفرع منها، ولعل نغمة السبل؛ضاقت بهم 

  .الخطاب الديني تصب في هذا االتجاه

  :  السياسية للكيانات العربيةوالجغرافيا الحدود

  :فيام اإلدارة األمريكية لتغيير الوضع الجيوسياسي للمنطقة تتمثل  نظريات أمهناك إن حيث

 النصف الوضع الحالي لألنظمة في الخلط بين األنظمة والكيانات، والتي سادت في حقبة على اإلبقاء

 السياسي القائم النظاماألخير من القرن العشرين، بحيث كان بعض الحكام يمزجون بين حتمية استمرار 

  .ن الوطنيووحدة الكيا

  . العربية إلى كيانات عرقية وطائفيةالمنطقةتجزئة * 

 به أوطان منقسمة على أسٍس عرقية أو دينية أو مذهبية، ثم تجميع والمقصود.  الديمقراطيةالفيدراليات* 

 الخليج منطقةوسيكون الوجود العسكري األميركي القوي في .  في صيٍغ فيدرالية ديمقراطيةالمبعثرةللقطع 

 في المنطقة وللوصول األقلياتلضمان حقوق ) ومساعدة أحياناً(خل العراق مستقبالً بمثابة قوة ضاغطة ودا

  .إلى الصيغ الفيدرالية الديمقراطية

 فمنذ؛  في العراق يوضح ما تنويه أمريكا للمنطقة؛ حيث تصر على أن العراق سيكون المثلحدث ما ولعل

  ، بل  أوصالهفي حريصة على إبقاء درجة من الفوضى تسري سقوط النظام العراقي والواليات المتحدة
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 للعراق، وهذه الفوضى األمريكيذكرت مصادر إعالمية غربية أن بعض هذه الفوضى قد سعى لها الحكم 

 في حالة إخفاق القوى السياسية العراقية في كانتوناتتحقق للواليات المتحدة الذريعة لتقسيم العراق إلى 

  .  في المنطقةاألمريكيةلمصالح إيجاد نظام يحقق ا

 ترسمه أن نقف عند حقيقة ال بد من تبيانها وهو أن ما تريده الواليات المتحدة أو ما تحاول أن يجب ولكن

 وقد تحدث متغيرات وتمنيات،مراكز أبحاثها ليس شرطاً أن يحدث في الواقع، وقد تمر عقود واألمر أحالم 

 ديموقراطية ال تضع هذا التغيير في أمريكيةمن عليها كمجيء إدارة غير متوقعة تقلب الطاولة السياسية ب

 وهناك تؤخر تسلسل األحداث كما تريدها أمريكا، ويكفي أن هناسلم أولوياتها، أو تقع هجمات وتفجيرات 

 منذم ١٩٩١ كانت عند اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ انتهاء حرب الخليج عام العراقيإرادة تغيير النظام 

 تكتل إليجادعهد بوش األب ومروراً بكلينتون وحتى في السنة األولى من حكم بوش االبن؛ حيث سعى 

 ولكن هذه اإلدارة انتهزت الصدد،إقليمي لضرب العراق، ولم تفلح جولة لتشيني وباول في المنطقة بهذا 

صراع العالمي؛ فاألمر  الدولي ومفردات الالنظام سبتمبر لتعيد صياغة قواعد كثيرة من ١١فرصة أحداث 

 األمريكية فقط؛ بل إن إرادات أخرى سوف تكون لها كلمتها اإلدارةومناط األحداث ال يتوقف على ما تريده 

  )نقالَ عن مجلة البيان السعودية(      شاء اهللاإنفي المستقبل القريب 

  ليبيا في المشروع األمريكي ـ الصهيوني

 !!سقوطهاالمهمة التي ينبغي ' الدومينو 'قطعة
 Wednesday, January 28/2004 :التاريخ

 دراسات تقارير و :الموضوع

  :سلطان محمود

 الكيان غربة، حال قد ينهي "المظلة االقتصادية"محض صيغة إسرائيلية، ترى في " الشرق أوسطية "فكرة ظلت

ات اقتصادية، تفرز  بعالقالعربيةمع العواصم " تل أبيب"الصهيوني عن المنطقة العربية، إذا ما ارتبطت 

  مثل العقائد والقيم " المثل العليا"فيما تحال " المصلحة"لـبمضي الوقت واقعا جديدا، يكون الوالء فيه 

 وظلت الفكرة متداولة فقط في الدوائر اإلسرائيلية، منذ . إلى المقاعد الخلفيةالوطنيةواأليديولوجيات، والثوابت 

  شمعون" بزعامة اإلسرائيليإلى أن استقرت في العقل العمالي ) جوريونهارتزل، بن ( الصهيونية األوائل آباء

 من األطراف الدولية، ومع ذلك ظل بعيدا للكثير كمشروع أكثر إغراء ١٩٩٣، بعد اتفاقيات أسلو عام "بيريز

  .األخيرةعن اهتمامات تلك 



 التحدي الصهيوين            )١-٢(املتابع االستراتيجي                   التحدي االمريكي
 

               مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٥٦ من٥١                                            ٢٠٠٤ - كانون الثاني
 

 العربية المنطقةألزمات " يكياحال أمر"باتت بعد الحادي عشر من سبتمبر " الرؤية اإلسرائيلية" هذه أن بيد

 بوزارة الخارجية السياسات إذ جاءت الحقة لخطة مدير تخطيط السياسية واالقتصادية و االجتماعية،

على إحداث تغييرات والتي تعتمد " العربيةديمقرطة المنطقة "بشأن ما سماه " ريتشارد هاس"األمريكية 

 وفي الوقت ذاته متزامنة مع مبادرتين من . السائدةاتالسياسجوهرية في األنظمة القائمة ، و كذلك في 

 و إسقاط نظام الرئيس العراقي هو احتالل العراق، األول )٢٠٠٣إبريل (واشنطن جاءتا في وقت واحد 

 الشراكةمبادرة "المسماة " كولن باول" و الثاني هو مبادرة وزير الخارجية األمريكية حسين،المخلوع صدام 

 ذلك صحيفة هاآرتس أوضحتوالتي تشترط على الدول العربية و ما  " دة والشرق األوسطبين الواليات المتح

 وهو تزامن ". تمهيدا للتطبيع الكاملإسرائيل؛إنهاء المقاطعة العربية مع : "٢٠٠٣ مايو ١٠اإلسرائيلية في 

ذي يحقق على المدى  فك المنطقة و إعادة تركيبها على النحو البدايةأن احتالل العراق هو يشير ضمنيا إلى 

 تسميتهمحل ما استقر على " الشرق أوسطية"بان يحل مسمى ) األمريكي فيما بعد (اإلسرائيليالقريب الحلم 

 التي تتوقع أن ،"الدومينو الجديدة"نظرية واعتمدت الرؤية األمريكية في هذا اإلطار على ". العالم العربي"

  لها مفعول سريع في منطقة الشرق األوسط كاملة،يكون المتخذة ضد العراق سوف» الجريئة جدا«الخطوة 

، أو بفعل تأثير النموذج الذي سيبنى في العراق تلك األنظمة بفعل مجتمعاتإما بأن تحدث تغييرات داخل 

 تجاه التي تكون دول المنطقة عرضة لها والتي سوف تدفعها إلى مراجعة سياساتها السياسيةالضغوط 

 على تفاصيل الخطط مسبقو يبدو أن اإلسرائيليين كانوا على اطالع . تها إسرائيلالواليات المتحدة وحليف

 السابق في واشنطن، مستشار رئيس اإلسرائيليالسفير - " زلمان شوفال"األمريكية إذ كان من الالفت أن يعلن 

األحداث " أن.. ٢٠٠٣ نظام صدام حسين في التاسع من إبريل سقوط قبيل -الوزراء اإلسرائيلي إريل شارون

 القريب لنظام صدام يمكن أن يوجدا الظروف المناسبة لقيام شرق أوسط جديد والسقوطالمتسارعة في بغداد، 

و  . "!المنطقة نأمل أن يكون له تأثير إيجابي على قوى أخرى إرهابية أو تدعم اإلرهاب في سالما،أكثر 

 ، خاصة في المنطقة المستهدفة ثمارها ، باتت تؤتي "نظرية الدومينو"إلى أن تشير الدالئل ، في هذا اإلطار ، 

  التوقيع على برتوكوالت حظر انتشار أسلحة (إيران: بالتغيير و االنخراط في المشروع الشرق أوسطي 

 واشنطن ، و الكشف عن قائمة علماء الذرة الباكستانيين الذين ساعدوا مع الدمار الشامل ، و التعاون األمني 

استجابة الرياض للضغوط األمريكية المتعلقة باإلصالحات ( و السعودية )  النوويمشروعهاطهران في 

 سعودي إسرائيلي بعد أمنى الداخلية ، تغيير مناهج التعليم ، تسريبات صحفية إسرائيلية بوجود تعاون السياسية

 ، فضال عن "مجلي وهبة" للكنيست التابعةتفجيرات الرياض و هو ما أكده عضو لجنة الخارجية واألمن 

 و التي جاءت في مبادرة األمير عبد اهللا للسالم في أبيبرغبة الرياض الضمنية لتطبيع العالقات مع تل 

ال يكاد يمر يوم إال وتعلن دمشق رغبتها في استئناف (، و سوريا  ) ٢٠٠٢مؤتمر قمة بيروت في مارس عام 

 المثير لالستغراب لرضوخ ليبيا و إيران  و بال شروط مسبقة ، فضال عن ترحيبهاإسرائيلالمفاوضات مع 

و أخيرا ليبيا  ) أبيب األمريكية ، و تواتر التكهنات باحتمال قيام الرئيس السوري بزيارة مفاجئة لتل للضغوط

 و) .  القضايا العربية على وجه اإلجمال عنإعالنها طواعية تخليها عن أسلحة الدمار الشامل ، بل وتخليها (

من األرض  % ٩٠و استكمال تمهيد ما يقرب من " الشرق أوسطية"ة كبشارة بقرب عصر يأتي موقف األخير

   أن ليبيا كانت تعتبر المنطقة الجغرافية الفاصلة بين المغرب العربي ، إذ عليهاالمقرر إقامة المشروع 

 الذي باتت يالعرب للمشاريع األمريكية اإلسرائيلية منذ سبعينيات القرن الماضي ، وبين المشرق المستسلم

 بشأن شرعية الكيان الصهيوني نهائياو حسمت موقفها معظم دوله تحت الهيمنة األمريكية المباشرة من جهة ، 
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أي  .  استكمال تطبيع كامل عالقاتها معه من جهة أخرىإلىو اعتبرته دولة مستقلة ذات سيادة و في سبيلها 

 ، من شروط تحقيق التجانس اطها كشرط أساسي التي ينبغي إسقالمهمةأن ليبيا كانت قطعة الدومينو 

 للمنطقة المرشحة إلقامة السوق الشرق أوسطي على أراضيها ، و هو تجانس األيديولوجيالمؤسسي و 

 الليبرالية في القيمالخصخصة ، إطالق الحرية لقوى السوق ، تبني :  على جملة من العناصر من بينها يتأسس

 وعلى رأسه إنهاء حالة الصراع مع الدوليل و الغير مشروط على المجتمع السياسة والحكم، االنفتاح الكام

 . العدو الصهيوني

 مع نضج و متزامنا، يأتي "بيت الطاعة األمريكي" جانب، و من جانب آخر فإن إعادة ليبيا إلى مربع من هذا

للدول " اقتصاديةضرورة "إلى " إسرائيليةأمريكية ـ "، وتحولها من فكرة "الشرق أوسطية"اتساع فكرة 

 إسرائيلي في بداياته، -، مشروع أمريكي ) الشرق أوسطي السوقأي (صحيح أنه . الرأسمالية الغربية الكبرى

 األمريكي، ولكنه أصبح في ذات - ويبقى محكوما بثقل الثنائي اإلسرائيلي. اإلستراتيجيةوفي منطلقاته وأهدافه 

 األوروبي، االتحاد: طراف التي تتدخل فيه هي أطراف دولية مشروعا متعدد األطراف، بمعنى أن األالوقت

 الممثلة في الدول العربية المعنية، الداخليةاليابان، إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية، فضال عن األطراف 

 ومستقبالً قد تنضم والدول الخليجية ، باإلضافة إلى تركيا، الصهيوني،وبشكل خاص الدول المجاورة للكيان 

  . حالياالمستبعدةإيران 

 األمريكية المشاريع ليبيا خارج األنساق السياسية العربية الرسمية، التي قررت اللحاق بقاطرة وجود إن

 المشرق العربي بمغربه من ربطبالمنطقة، سيعيق حتما جوهر المشروع الشرق أوسطي والذي يهدف إلى 

 باعتباره مركز الثقل األساسي للمشروع الشرق ،الصهيونيالسلطة الفلسطينية واألردن والكيان : خالل مثلث 

 التحكم في األردن والكيان الفلسطيني، ومن ثم االنطالق معهما نحو إلسرائيلأوسطي، فهو من جهة يضمن 

 واقع وإلىوهي رؤية ستحظى بتعزيزات دولية من شأنها أن تحيله إلى حقيقة .  شرقا وغرباالعربيةالمنطقة 

 االقتصادية المكاسبا وأن هذا الربط بين المشرق العربي و غربه سيحقق الكثير من على األرض، سيم

   في جبل طارق، والذي سيسهل سيشقلالتحاد األوروبي ، ألنه سيؤدي إلى مواصلة الربط عبر النفق الذي 

 عبر أنابيب ومن جهة أخرى الدمج.  إفريقيا العربيةوشمالنقل البضائع والسلع وتنقُّل األفراد بين أوروبا 

وفي المشروع .  التي ستمر عبر المغرب و منها إلى أسبانيا وصوالً إلى ألمانياوالغاز التي تبدأ من الجزائر 

 -إسرائيلي -مشروع نقل الغاز القطري إلى القصبة؛ حيث يجري تنسيق أردني يلتقي هذا مع أوسطيالشرق 

 اإلسرائيلي، وأنه ال بد من -العربيبد من التعاون ، فالجانب األوروبي يعتقد أنه ال مصري بشأن هذا الغاز

 إسرائيل، من أجل استكمال - األردن- لمثلث فلسطينالمشتركةدعم الكيان الفلسطيني الجديد، ودعم المشاريع 

 وأقصاه المغاربي، وفي هذه الحالة تصبح حركة السلع والبضائع اآلسيوياتصال أقصى المشرق العربي 

" ليبيا" بـإالوهو ما ال يمكن تحقيقه تكماالً، وهذا ينطبق أيضا على المشاريع الكهربائية  اسوأكثرأوسع نطاقًا 

، و الذي بادرت  أوسطيالشرقكهمزة وصل جغرافية تربط بين كل هذه األطراف المشاركة في المشروع 

   الذي يفي بتلك سياسية داخلية، على النحوإصالحاتبدورها في ترتيب سياساتها الخارجية مع الوعد بإجراء 

 السوق الشرق أوسطي من جهة، وفي نادي الدول العربية التي فيالشروط و الحصول على بطاقة العضوية 

  . لنيل رضى واستحسان البيت األبيض من جهة أخرىتزلفاتتملق الكيان الصهيوني 

  )أتى هذا المقال من مجلة واعرباه (
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  األولـىالقطعــة : العــراق/في دومينو الشرق األوسط
  طهبوب عامر 

 "الخليج في اإلعالم"كاتب في 

  الخليج لألبحاث مدير تحريرمركز
 

وجهت جماعة أمريكية ـ خالل فترة والية بيل كلينتون ـ من مؤسسيها ديك تشيني ودونالد رامسفيلد وبول 

ئيس األمريكي نداء مباشراً إلى الر) وكلهم من كبار مسؤولي حكومة بوش(وولفويتز وليبي وأبرامز وزاده 

ابتداع قرن جديد مالئم للمبادئ والمصالح "نحو المتحدة عقب توقيع الجماعة على إعالن مبادئ يوجه الواليات 

فإن سالمة القوات األمريكية في " يقول النداء إن من أهداف هذه الجماعة إسقاط صدام حسين، وإال ".األمريكية

يل والدول العربية المعتدلة، وسالمة جزء كبير من مخزون النفط المنطقة وسالمة أصدقائنا وحلفائنا مثل إسرائ

  ".سيوفر عذراً للتوسع العسكري األمريكي في المنطقة"وإن صدام حسين ، "العالمي سيكون عرضة للخطر

  

فإن الشكوك األمريكية تجاه عدم إمكانية الوصول إلى بترول الشرق األوسط اآلن، وبعد استعمارها للعراق، 

، وقد نالت بذلك على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالمفقد استطاعت واشنطن السيطرة المباشرة . قد تالشت

، كاليابان مثالً، وأصبح بإمكانها التحكم باقتصادات هذه قوة ضغط أكبر على الدول التي تعتمد على نفط الخليج

ول في المنطقة لشطب ديونها على فيما بدأت اإلدارة األمريكية تمارس ضغوطها على دالدول بشكل أكبر، 

  .العراق لتخفيف األعباء عن الصناعة البترولية التي ستعمل الشركات األمريكية على تطويرها

  

  ، كما بدا واضحاً لقد بدا واضحاً أن السياسة األمريكية في الشرق األوسط تَُسـيَّـر من قبل مؤيدين إلسرائيل

ام السيطرة على العالم يحسب حساباً استثنائياً للشرق األوسط أن المخطط األمريكي الذي يستهدف بشكل ع

  .الذي يشكل العراق فيه جغرافياً موقع القلب

  

إن كل عربي قابلته خالل األشهر الستة األخيرة : "وقد قال الصحفي روبرت فيسك قبيل الحرب على العراق

..  إسرائيليون كثيرون بذلك، وأنا أيضاًويعتقد. يعتقد أن بترول العراق وحده يفسر حماسة بوش لغزو العراق

  ...!".هذه الحرب الوشيكة ال عالقة لها بالقذائف الكيميائية أو حقوق اإلنسان إنها حرب بترول

  

وال يمكن االفتراض على اإلطالق بأن تكون واشنطن مهتمة ـ أو أنها ستكون كذلك ـ بحقوق اإلنسان في 

  كما يرى كثيرون ومنهم جيف سيمونز الخبير في شؤون الشرقفالديمقراطية األمريكية. العراق الجديد

فالمال يشتري القوة السياسية بشن حروب تستفيد . ، ليست أكثر من مرادف لرأسمالية التجارة الحرةاألوسط

، حيث يتم اآلن "الديمقراطية"وقد نال العراقيون هذا النوع من . منها الشركات األمريكية على فترات منتظمة

المتهمة باستغالل العمال السود في " فلوركوربوريشن"ثرواتهم الوطنية للشركات األمريكية أمثال شركة إهداء 

التي " بكتل"التي كان يرأسها ديك تشيني، و" هاليبرتون"جنوب افريقيا في فترة التمييز العنصري، وشركة 

  ..!فازت بعقد قيمته مليار دوالر
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مستقبل العراق الجديد، تماماً كما لم يتوقع إالّ قليلون جداً سقوط جدار ال أحد يستطيع أن يتنبأ بشكل واضح ب

وكما أخطأ . ، فإن أحداً ما ال يستطيع أن يرسم بشكل حاسم مستقبل العراقبرلين أو زوال االتحاد السوفياتي

بالهم ، إذ لم يخطر ب١٩٦٧ في توقعاتهم حول التطور التكنولوجي الذي سيحدث حتى عام ١٩٣٧العلماء عام 

، فإن أحداً منا ال يستطيع أن يتنبأ مثالً باالنهيار التالي لنظام حكم ما، أو أن ظهور الكمبيوتر والطائرات النفاثة

  . يتم الحسم بأن الحرب على العراق هي آخر حروب الواليات المتحدة في المنطقة

  

 إن. دة في سيطرتها على العالموال أحد يستطيع أن يعرف إلى متى ستظل الواليات المتحدة قوة وحيدة فري

، إال أن من المسلمات القول في ضوء ما هو قائم إن رأس المال األمريكي بقاءها إلى األبد ليس أمراً حتمياً

سيسعى إلى مزيد من التوسع، وأن السيطرة العسكرية األمريكية دون وجود قوة ذات وزن تنافسها يعد عامالً 

كل عام، وبخاصة في الشرق األوسط الكبير الذي تسعى واشنطن إلى إعادة في صياغة األوضاع في العالم بش

  .تشكيله، وقد بدأت بالفعل أولى الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف باحتاللها العسكري للعراق

  

ولكن الحرب لم تكن قط تسبب إشكاالً للقوى العسكرية الكبيرة، وبخاصة في حالة الواليات المتحدة التي 

ي أكثر من قارة دون أن يكون بمقدور أي قوة عسكرية أخرى أن تلجم تحركها، ولم يكن تسرح وتمرح ف

وإنما المشكلة هي في إذاً فالحرب ليست إشكاالً، . بالطبع بإمكان العراق صد االجتياح العسكري األمريكي

 معروف، وسجل واشنطن في المنطقة. إحالل السالم، وتحقيق األمن واالستقرار، وهو ليس أمراً سهالً

فمصداقيتها مجروحة في تحقيق االستقرار الذي كان من المفترض أن يتحقق منذ عقود بإنصاف الشعب 

الفلسطيني، وهي لم تكن جادة يوماً في تطبيق الشرعية الدولية إذا ما تعارضت مع مصالح دولة محتلة هي 

ألمن واالستقرار في العراق، وهي تعلم ، وهي بالطبع لن ولم تجهد نفسها في التفكير ملياً في تحقيق اإسرائيل

  إذاً فواشنطن ليست معنية . أنه ال يمكن أن يتحقق ما دام العراق محتالً

الحرب وقد ضمنت سيطرتها على منابع النفط وقواعد عسكرية وحكومة  بمشكالت ما بعد

  ".صديقة"عراقية 

  

اً بالغ الثقل سوف وقد كان واضحاً أن عراق ما بعد صدام سيغرق في الفوضى، وأن عبئ

وقد كان واضحاً أيضاً أن اإلدارة األمريكية لم تكن معنية حتى كقوة . يقع على كاهل أي حكومة عراقية جديدة

احتالل باإلنسان العراقي واحتياجاته األساسية وتراث البلد الحضاري بقدر اهتمامها بالسيطرة على أهدافها، 

ن حق اإلنسان العراقي وحده، وهو وحده الذي قتلته القوات وهي آبار النفط التي قالت واشنطن إنها م

األمريكية أو عذبته أو قصفت منـزله في غارات متتالية ومتواصلة، وقالت إن كل البيوت التي تم استهدافها 

  ..!أو أن قصفها كان عن طريق الخطأ.. كانت لتابعين ألبي مصعب الزرقاوي أو لجيش المهدي

  ..!حتالل تخليص اإلنسان العراقي من االستبداد وانتهاك حقوق اإلنسانوقد كان أحد مبررات اال

إن الوجود العسكري األمريكي في العراق يجمع بين القوة وانعدام الفهم، وفي ظل هذا الوجود فإن النموذج 

الديمقراطي الذي تدعي واشنطن عزمها على إقامته وتصديره إلى دول المنطقة هو مجرد وهم، أو على 

:  مقاالً قالت فيه٢٠٠٤وقد كتبت نعومي كالين في الغارديان في الرابع عشر من إبريل عام . ح أكذوبةاألص
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يجادل البعض بأنه من التبسيط المفرط القول إن هذه الحرب كانت بسبب البترول، هذا صحيح، كانت الحرب "

وانئ واألدوية، وإذا لم يتوقف هذا  بسبب البترول والمياه والطرق والقطارات والهواتف والم–والكالم لنعومي 

  ...!المنهج فسيصبح العراق الحر أكثر دولة بيعت على سطح األرض

  

لقد تم . لقد تم فقدان أربعة عشر ألف قطعة أثرية تشكل سجالً فريداً من نوعه للحضارات السالفة في العراق

جو األمريكي الجنرال مايكل دوغان وكان قائد سالح ال. نهب المتاحف وشجع الجنود البريطانيون على النهب

هذه :  قال١٩٩١قد قال عندما قدمت إليه الئحة باألهداف العسكرية العراقية في حرب الخليج الثانية عام 

  ..!يجب استهداف ما هو فريد في الحضارة العراقية، وما يعتبرونه ذا قيمة كبيرة جداً. األهداف ليست كافية

  

اق الجديد ومشروع الشرق األوسط الكبير والدعوة إلى احترام حقوق اإلنسان، يجب أن نفهم إذاً مستقبل العر

في ضوء تعذيب األمريكيين لسجناء حتى الموت في قاعدة باغرام الجوية، بينما ظل المحتجزون في خليج 

 وفي ضوء االنتهاكات الرهيبة التي. غوانتانامو في كوبا محرومين من الحقوق التي ضمنتها معاهدات جنيف

ارتُكبت بحق المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب، وفي ضوء العقود الكبيرة التي تفوز بها الشركات 

األمريكية، واستهتار واشنطن بالمبادئ األخالقية والقانون الدولي، وتجاهلها لمجلس األمن الدولي واألمم 

كبر للشرعية الدولية تجاه دول المتحدة، ويجب فهم احتالل العراق كخطوة في سلسلة خطوات بتجاوزات أ

، وفي ضوء تصريحات الجنرال جون شيهان الذي شارك في تمرين "منبوذة"تعتبرها اإلدارة األمريكية دوالً 

أود أن أترك رسالة تقول إنه ال توجد أمة على سطح ": عسكري لخمسمائة مظلي في سهوب كازاخستان

  ...!"األرض ال نستطيع الوصول إليها

  

حتالل العراق، هو احتالل العراق، وفرض الهيمنة بكل مكوناتها وبكل الوسائل كخطوة نحو الهدف من ا

  ، والعراق خطوة باتجاه خطوات سيستخدم فيها العسكر سواء أكان تحقيق مشروع الشرق األوسط الكبير

ا هناك، وحروباً من المهم أن هناك دوالً تالية، هن. الهدف هنا في المنطقة أم كان هناك في كوريا الشمالية

عدوانية جديدة غير مشروعة ستشنها أو تقودها واشنطن تحت حجج تسوية المظالم وتأمين المصالح، وتحقيق 

وستتعرض الدول المعارضة للسياسة الخارجية األمريكية لعقوبات . الديمقراطية واإلصالح والتنمية والعدالة

أما إسرئيل فستسافر أكثر في . تحتم نشوب حروب جديدة، فالثقافة العسكرية األمريكية اقتصادية أو عسكرية

مصادرة األراضي وإحكام سيطرتها وتضييقها الخناق على الفلسطينيين، فيما ستظل األمم المتحدة عاجزة عن 

سيتم استغالل مجلس األمن . ممارسة سلطاتها في شؤون هذا الشرق األوسط إال بالقدر الذي تسمح به واشنطن

.. ه، وإعادة تكوين التحالفات السياسية على أساس تحقيق المصالح، مصالح الواليات المتحدةالدولي أو تجاهل

  .ال شعوب المنطقة

الواليات المتحدة وتوجه لها سهام الحرب، فلم يكن أحد يتصور أن " ستشيطنها"ال أحد يعلم ما هي الدولة التي 

 توجيهاً رئاسياً أكد فيه تصميم بالده ١٩٨٤ في الخامس من إبريل عام) ريغان(واشنطن التي أصدر رئيسها 

 هي نفسها التي احتلت العراق اآلن، ولم يكن صدام حسين يعلم أن دونالد رامسفيلد "منع انهيار العراق"على 

هو نفسه " ال رغبة للزعيم العراقي في إثارة متاعب في العالم: " ليقول١٩٨٣الذي خرج بعد لقائه معه عام 

  .٢٠٠٤الذي اعتقله عام 



 التحدي الصهيوين            )١-٢(املتابع االستراتيجي                   التحدي االمريكي
 

               مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٥٦ من٥٦                                            ٢٠٠٤ - كانون الثاني
 

  

وثيقة الشراكة من " ضمن مشروع سيتم تدريب مائة ألف معلم في المنطقةوال أستطيع أن أفهم في أي بيئة 

  ..!أجل مستقبل الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي أعلنت عنها الدول الصناعية الكبرى الثماني


