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  فهرست المواضيع

  

   األميركية الجديدة في الشرق األوسطالسياسة) ١

  في التحوالت االستراتيجية للسياسة األميركية في المنطقةقراءة) ٢
 'الشرق األوسط'دالالت التحول في خريطة ) ٣

  المنطقة االوسط الكبير أحدث خطط تدجين الشرق) ٤

  األوسط الشرق في األميركية االستراتيجية) ٥

 )الشرق األوسط الكبير( إلى سبتمبر ١١  من)٦
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   ٣/١٠/٢٠٠٤ الموافق- هـ ١٩/٨/١٤٢٥ داألح

   األميركية الجديدة في الشرق األوسطالسياسة

  غليونبرهان / بقلم* 

 إستراتيجيةى  المتحدة األميركية تعتمد للحفاظ على مصالحها الكبرى في الشرق األوسط علالواليات كانت

 العميقة التي طرأت عليها بسبب ما التعديالتتقليدية لم تتغير منذ الحرب العالمية الثانية كثيرا بالرغم من 

 يعنيه ذلك من بما هدف هذه اإلستراتيجية الرئيسي هو الحفاظ على الوضع القائم، وكان. أصابها من نكسات

   . اإلقليميالمستوىخل كل قُطر وعلى الحيلولة ما أمكن دون حصول تغييرات ذات مغزى دا

 يعني أوال ذلكوكان .  في المنطقة مرتبطة بتحقيق هذا الهدفاألميركية كانت خيارات اإلستراتيجية كما

 الكامل وغير الدعم تبني موقف أو مبدأ وبالتالي ،الحيلولة دون أي تغيير سياسي داخل البلدان العربية

 لمواطنيها طالما لم ومعاملتهاا كانت طبيعتها وأساليب الحكم التي تتبعها،  مهم، النظم العربيةلجميعالمشروط 

  .تتعرض مصالح الواليات المتحدة ألي خطر أو مس

 الوقوف وبالتالي ، أي تغيير جيوسياسي يؤثر في معادالت القوة اإلقليميةمنع كان يعني أيضا كخيار ثان كما

 عصفت بالمنطقة العربية خالل الخمسينيات التي  العربيةةوالقومي حركات التغيير الوطنية جميعبحزم ضد 

  . والقضاء عليها وعلى األفكار التي تبثها أو تعيش عليهاوالستينيات

 تفوق حفاظ واشنطن في مسألة الصراع العربي اإلسرائيلي الطويل على أيضا يعني كخيار ثالث وكان

 تفكر في إضعافها أو فرض صديقةمعادية أو  أميركية عليا ودعمها ضد أي قوة عربية كمصلحة إسرائيل

  .تنازالت عليها

 مثل  الغربيةالعسكرية بلدان المنطقة باألحالف ربط جاءت فكرة الرئيسي مع الهدف اإلستراتيجي وانسجاما

  قوة الحركة الوطنيةتصاعد مثل هذه األحالف أمام بناءثم بعد انهيار إمكانية . حلف بغداد في الخمسينيات

 األنظمة التقليدية القريبة في تصوراتها ومصالحها من من تكوين محور ، العربية في الستينياتوالقومية

 كقاعدة لمواجهة النظم التقدمية التي كانت تتلقى الدعم السوفياتي خالل واعتمادهااألفكار األميركية والغربية 

  . الحرب الباردةحقبة

 المتحدة خطها في هذا المجال، واستمرت في مراهنتها  تغير الوالياتلم حتى بعد انتهاء هذه الحرب لكن

 األنظمة على دعم األنظمة التي أصبحت تسميها معتدلة، وفي الوقت نفسه احتواء اإلقليميلتحقيق االستقرار 
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 كما ، والترغيب أو ببث الفرقة والنزاع فيما بينهاالترهيب سياساتاألخرى، سواء جاء ذلك من خالل تطبيق 

  . على وجودها واستمرارها في السلطةوتطمينها أو بالتقرب من نخبها الحاكمة ،صرية والبعثية النابينحصل 

 كقاعدة للحفاظ على الوضع القائم كانت الواليات واستمرارها هذا الحرص على استقرار األنظمة وبسبب

 الديمقراطية إلى فكرة القوى الكبرى عداء لنقل أكثر، ٢٠٠١أيلول /  سبتمبرمنالمتحدة، حتى الحادي عشر 

 والنظم التسلطية البيروقراطية أو األبوية األوضاعوكانت تغطي حرصها على استمرار . البالد العربية

 واإلسالمية الدينية العربية قيم الديمقراطية وأساليب عملها ال تتفق وقيم الثقافة بأنبنظريات ضعيفة تفيد 

  .واألبوية

 وال مؤسساتها المدنية أو األهلية، من منطلق الحرص على ألميركيةا لم تبذل الواليات المتحدة وبالمثل،

 نفسها بعكس ما حصل في العديد من مناطق العالم األخرى، أي جهد لنشر الفكرة القائمةاستقرار األنظمة 

  . وال الحوار معهامنها أو حتى للتعرف على القوى السياسية العربية غير الحاكمة وال التقرب الديمقراطية

 اهتمام بتشجيع قيام قوى اقتصادية أو سياسية أو أحزاب أو تكتالت أي لم تبد الواليات المتحدة األميركية بل

 أجمع العالم ال فكريا وال إعالميا وال عمليا قيام مثل هذه القوى التي تعتمد عليها عادة في تدعمليبرالية، ولم 

  .كطرف مدني تتعامل معه من خارج عالقاتها مع الدولة

 التسلطية التي تتعامل معها ولكن من أنها لم تشعر في أي وقت النظم ينبع ذلك من أنها خضعت لشروط وال

 ، محاطة بجماعات بدائيةنفط خزانات البلدان التي تميل إلى التفكير فيها كما لو كانت هذهبأنه يوجد داخل 

لفلسطيني، شعب أو مجتمعات يمكن  ينظرون إلى الشعب ااألولتماما كما كان صهيونيو االستيطان اليهودي 

  .  مشتركة ممكنة تسمح بهذا التواصللغةالتواصل معها أو أن هناك 

 إلى تعبئة بعض القوى العربية لمواجهة الحركات الوطنية والقومية بحاجة كانت الواليات المتحدة وعندما

 في إلستراتيجيةا داخل البلدان العربية المتفجرة، أو فيما بعد، إلضفاء الشرعية على حربها الستينياتلسنوات 

 راهنت على القوى اإلسالمية ولكنها منهاأفغانستان لم تراهن على دعم القوى الليبرالية القريبة أيديولوجيا 

  .والعشائرية

 ال التي حلف إسالمي ثم لتعبئة المجاهدين من القبائل والعشائر العربية واألفغانية لتكوين بمساع حثيثة وقامت

  .أو سياسية أو روحيةتربطها بها أي صلة ثقافية 

 كانت قادرة على تحطيم الحركات الوطنية والقومية العربية وحدها األيديولوجيات والحركات التقليدية بهذه

 المتحدة المعلن ألي الواليات عداءومن هنا أيضا جاء .  األوضاع الجيوسياسيةتغييرالتي كانت تطمح إلى 

 ومحاربتها أي مشروع ، هدفا من أهدافها الرئيسيةالعربيعربي فكرة عربية قومية أو تعاقدية تضع التقارب ال

  . إلى الحديث عن العرب كوحدة أو أمةيطمحفكري أو سياسي 
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 واالستفادة منها لمنع قيام أي تكتل عربي أو أي تغيير في الوضع القائم إسرائيل خيار تعزيز وضع أما

  .يارات السياسة األميركية األساسية واإلقليمي فقد تطور أكثر مع الوقت وأصبح أحد خالداخلي

 وعدم السماح بفرض حل سياسي أو عسكري عليها إلنهاء واستقرارها يعد الحفاظ على أمن إسرائيل ولم

 على الدول إلسرائيل صار الحرص على ضمان التفوق النوعي ولكن الهدف، هوالنزاع العربي اإلسرائيلي 

  .العربية مجتمعة

 إيجاد فكرة عن التخلي بخصوص إسرائيل وموقعها في الشرق األميركيذا المذهب  المحصلة العملية لهوكانت

 سياسية مقبولة واستخدام التفوق تسوية قطع الطريق على أي بل حل لمسألة النزاع العربي اإلسرائيلي،

 عسكرية ومالية وسياسية قوية ودائمة تسهل على ضغوطاإلسرائيلي في سبيل وضع الدول العربية تحت 

  . وانتزاع مصالح أساسية منهابسياساتهانطن ابتزازها والتحكم واش

 التي بنيت عليها السياسة األميركية في الشرق األوسط، وهي التي يجري اليوم األساسية هي الخيارات هذه

  . النظر فيها باسم إعادة تشكيل خريطة الشرق األوسطإعادة

أيلول /  سبتمبر١١ يتلخص في أن واشنطن تعتقد، بعد  األميركية الشرق أوسطيةللسياسة هذه المراجعة جوهر

  . العليااألميركية، أن الحفاظ على الوضع القائم في الشرق األوسط لم يعد مفيدا من منظور المصالح ٢٠٠١

 تقرير من منظور اإلنجاز الضعيف للنظم العربية في العقود الماضية، كما دل عليه أيضا، لم يعد ممكنا وربما

 في دمج مجتمعاتها في العربيةنسانية الذي استخدمته اإلدارة األميركية بنجاح لتثبت إخفاق النظم التنمية اإل

  .دائرة الحضارة الحديثة

وعلى .  بقوة على جدول األعمال التاريخية، أي أصبح محتمامطروحا هنا أصبح تغيير هذا الوضع ومن

ها الحديث نتيجة تفاقم الفوضى واالضطراب في  تعرضت ألقسى هجوم عرفته في تاريخالتيالواليات المتحدة 

  . األوسط أن تحمل على عاتقها مهمة هذا التغييرالشرق

 وترعاه لتبنيه حسب ما يخدم مصالحها أو على األقل يسمح لها بالحفاظ على تقوده األفضل لها أن ومن

 مشاركتها وتكون دونا ومن  الحيوية والهائلة التي راكمتها في المنطقة، بدل أن يجري بالرغم منهالمصالح

  .نتيجته زيادة المخاطر التي تحيق بمصالحها

 به قوى المعارضة العربية من عقود دون جدوى هدفا وشعارا تنادي هنا أصبح التغيير الذي كانت من

ة  تتبارى في إطالق مشاريع التغيير ومبادراته الداخلية واإلقليمية، االقتصاديالعربيةوأصبحت الدول . أميركيا

  . واأليديولوجيةوالسياسية

 رأسا واشنطن مراجعة جذرية لسياساتها الشرق أوسطية قلبت خياراتها التقليدية جميعا أجرت هذا اإلطار وفي

 تغييره على جميع ولكنفلم يعد الهدف الرئيسي الحفاظ على الوضع السياسي واإلقليمي القائم . على عقب

  .المستويات
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لسياسية واالجتماعية القائمة التي حظيت بدعم غير مشروط من واشنطن استمر ما  االنظم التغيير أوال ويشمل

 وقديمة في تقليديةفواشنطن تتهم هذه النظم اليوم بعدم الكفاءة والفساد واعتماد أنماط .  نصف قرنيقارب

  .اإلدارة والقيادة السياسية واالقتصادية

ئيسي لألزمة العميقة التي تعيشها المنطقة على جميع  هي المصدر الرهذه تعتبر أن وسائل الحكم السيئ وهي

 شمل يستوجبوهذا يعني أنه لم يعد هناك ما .  واالقتصادية والسياسية واأليديولوجيةاإلستراتيجيةالمستويات 

 لم تثبت من جديد أنها قادرة على تغيير نفسها ماهذه األنظمة والنخب التي تديرها بالرعاية والحماية، 

  . مع وجهات النظر األميركية الجديدة التي بلورتها من مسائل الشرق األوسطلتطابقواوسلوكها، 

 تعد ملتزمة بالدفاع عن هذه النظم وبالحرص على استقرارها واستمرارها لم يعني أن الواليات المتحدة كما

 الديمقراطية،ارسات  محليا ودوليا في كل ما يتعلق بالفساد وانتهاك حقوق اإلنسان وغياب الممعليهاوبالتغطية 

أي أنه لم يعد هناك من يملك . بهابل غياب المظاهر البدائية ألي حياة سياسية في المجتمعات التي تتحكم 

  . للحكم في بلده أو للعمل والتعامل مع غيره في المنطقةواشنطنصكا على بياض من 

فهو .  ترجمات مختلفة، حسب كل حالة التخلي عن الدعم الثابت لألنظمةعلى هذا الخيار الجديد القائم ويحمل

   . ذاك ويطالب بتغييرهاأو أن يقتصر على االعتراض على السياسات الراهنة لهذا النظام يمكن

 وبالتالي تعويمها بحيث يتوجب عليها أن تدافع عن ، من هذه النخبة أو تلكاالعتماد أن يعني سحب ويمكن

 النظام القائم وتحطيم النخبة القيادية تغييريعني أكثر من ذلك لكنه قد .  من دون تغطية أميركيةبنفسهانفسها 

  . بنظام ونخب جديدة، كما هو حال العراق ومن سيأتي بعده في السياق ذاتهواستبدالهماالحاكمة 

 اعتماد السياسة الجديدة أن االعتماد السابق قد بطل وأن على الجميع تقديم أوراق تعني جميع األحوال، وعلى

 فيها واتخاذ القرار فيما ماولدى واشنطن الوقت للنظر في هذه األوراق وفحص . و ما نشهده اليومجديدة، وه

  .بعد

 األصولية فهو يعني فك التحالف التاريخي بين الواليات المتحدة والقوى اإلسالمية الجديد الخيار الثاني أما

 بهدف اإلرهاب الحرب ضد الذي استمر بدرجة أو أخرى ألكثر من نصف قرن أيضا، واعتماد مفهوم

 السالح والعنف في أي منطقة الستخداماستئصال شأفة أي مقاومة مسلحة إسالمية أو شبه مسلحة أو داعية 

  .من مناطق العالم

 معادالت القوة اإلقليمية والداخلية، ويتطلب من الواليات المتحدة إعادة يغير التحول في السياسة األميركية هذا

  . مع القوى السياسية العربية في سبيل بناء تحالفات جديدة عالقاتهافيالنظر 

 ملموسة أصبحت تبدي اهتماما أكبر بالقوى السياسية والمدنية العربية وتبذل جهودا واشنطن الواضح أن ومن

 أن تجربة المؤتمر الوطني العراقي وما تبع احتالل العراق من سياسات ثم ضعف إال. للتقرب منها اآلن



 التحدي الصهيوين            )٢-٢(الستراتيجياملتابع ا                   التحدي االمريكي
 

                   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٥٢ من ٧                                             ٢٠٠٥ - شباط
 

 اإلسالمية للقوىيركي في فلسطين، كل ذلك يؤثر على قدرة الواليات المتحدة على إيجاد بديل  األمالموقف

  .العربيةويقلل من قدرتها على المناورة الداخلية للتأثير على النظم 

 منذ في الموقف من إيجاد تسوية نهائية للصراع العربي اإلسرائيلي المستمر هو أيضا الثالث الخيار ويتعلق

 فترة زمنية ويحدد فألول مرة يعلن رئيس أميركي عن التزام واشنطن بقيام دولة فلسطينية .نصف قرن

  .لتحقيق هذا الهدف

 جديد بالفعل، بصرف النظر عن طبيعة الدولة الفلسطينية المنتظرة شيء هذا اإلعالن والتحديد الزمني وفي

 أماء الحرب العربية اإلسرائيلية الطويلة  وفيما إذا كانت خطوة أولى على طريق إنهسيادتها،وحدودها ودرجة 

  .ال، وإدخال المنطقة بأكملها في عصر السالم واالستقرار الحقيقيين

 مضمون السياسة الوقائية األميركية الجديدة في الشرق األوسط، أي مضمون يشكل هذه الخيارات مجموع

ن النظم وسيطرة األصوليين المعادين  على احتمال انهيار الوضع وتفكك العديد مالسريعالرد اإلستراتيجي 

  . على مقاليد األمور في أكثر من بلد وأكثر من عاصمةلواشنطن

 إعادة تشكيل المنطقة، بما تعنيه من إعادة تشكيل المناخ السائد خطة ما أطلق عليه المحللون السياسيون وهو

 تتفق تصورات وفرض العربي  اإلرث األيديولوجي والتنظيمي والجيوسياسي القوميتصفيةفيها، ومحوره 

 العربية العربية أو العالقات العربية بالعالقاتومنطق ميزان القوى والعالقات الدولية التقليدية، سواء ما تعلق 

  .اإلسرائيلية

 على العراق، من حيث هي حرب تهدف إلى القضاء على البريطانية هذا المجال تدخل الحرب األميركية وفي

 صدام حسين الذي ارتبط بالفكرة القومية العربية، وكان يعد أحد آثار هذه المخلوع نظام الرئيس العراقي

 تعددية تعيد بنظم المتجسدة والباقية، ومن حيث هي مثال لتبديل النخب الحاكمة االستبدادية واألبوية الفكرة

وتعامل مع معطيات  من توجه تعددي عليهربط المنطقة العربية أو فتحها على المجال العالمي، بما يشتمل 

  .األمر الواقع بواقعية في الوقت نفسه

 قد كما ال تعني في هذه المرحلة على األقل تبديل النخب الحاكمة أو تغيير األنظمة المنطقة إعادة تشكيل لكن

  . لها بعدبدياليخطر للبعض، فليس لدى الواليات المتحدة كما رأينا أو هي ال ترى أن هناك 

 قطع الطريق على الحركات اإلسالمية المرتبطة هي نفسها في المنظور األميركي حلةالمر في هذه والمهم

 بقدر ما تكون مشاركة وبالتاليوهنا تكمن األولوية اإلستراتيجية األميركية، .  الراهن باإلرهاباإلستراتيجي

  .ييد واشنطن ودعمها وفعالة، بقدر ما تحظى بتأناجعةالنخب والنظم الحالية في الحرب العالمية ضد اإلرهاب 

 لهذا الوقت هو التفاهم مع هذه النخب والتعامل معها األميركية يعني أن المنحى الرئيسي لإلستراتيجية وهذا

 أي تحسين مستوى أدائها ومساعدتها ماليا وتقنيا وسياسيا لتتغلب على بعض وتحديثها،بقصد تطويرها 

 وضمان الهدوء ،ون فعال في تحقيق األهداف األميركية وثغراتها، لقاء ما يمكن أن تقدمه من تعانقائصها
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 دون أن يعني ذلك أن هذه األهداف نفسها تمنع واشنطن، إذا رأت في من ،والسالم والحيلولة دون انفجار عام

 ذاك وإحالل نظام أكثر صدقية أو من هذا النظام التخلص إلستراتيجيتها هذه، من وتدعيماذلك مصلحة لها 

  .مكانه

 ولكن التعامل معها ينبع من ، هذه النخب قد أفلست وال يمكن االحتفاظ بها ألمد طويلأن العام هو قفالمنطل

 أفضل في أي بديلويكفي أن يتبلور .  البديل وضرورات االنتصار على الحرب المعلنة ضد اإلسالميينغياب

  . بلد حتى تغير الواليات المتحدة أيضا أسلوب تعاملها مع أي نظام

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

 من الحاجز الذي يسمح نوعاالضائع، فهي محكوم عليها باإلعدام مع وقف التنفيذ، لكن بقاءها يشكل اليوم 

أنه القوى  اإلسالمية، أو ما تعتقد المعارضةللواليات المتحدة بخوض الحرب التي أصبحت اليوم حربها ضد 

  .التي تهدد بقاءها واستمرار نفوذها في المنطقة

 بلدان المشرق اليوم هو تنافس محموم وعنيف بين المشروع اإلسالمي األصولي الذي تعيشه أن ما والواقع

 عبر األميركية مشروع السلطة الوحيد الداخلي الذي يملك بعض فرص التحقيق، ومشروع السيطرة يشكل

 في ومقيدة ضعيفة أو حكومات تابعة ومرهونة لها في وجودها وبقائها كما هو األمر رهينة حكومات وطنية

  .العراق

 أو تبديل بعضها تعني عملية إعادة تشكيل المنطقة الشرق أوسطية الحاكمة وراء إعادة تأهيل النخب وفيما

 الطريق على أي ويقطع،  والتوازنات فيما بين دولها بما يسمح بالسيطرة عليها جميعاالعالقاتإعادة ترتيب 

 الذي عبر عن نفسه من خالل مشاريع التوحيد اإلقليمي اإلسالميعودة محتملة للخطر القومي أو الوطني أو 

  . استقرار الوضع اإلسرائيلي في العقود الماضيةضدوالعداء للغرب والوقوف 

يات المتحدة خالل عشر  المنطقة جميعها في إطار منطقة تجارة حرة مع الوالبضم هو مغزى الوعد وهذا

 ذلك أن على كل دولة أن ترتب أمورها الداخلية، وليس عليها أن تخطط أو تلتزم بأي منوالمقصود . سنوات

  .  تعاون إقليمي عربي فيما بينهامشاريع

 وعلى المتحدة، لمثل هذا التعاون أو االندماج اإلقليمي أن يحصل فلن يحصل إال مع الواليات كان إذا وإنه

 أو آخر إسرائيل، ويحدد أهدافا بشكل ال عالقة لها بأي مفهوم وطني أو قومي عربي أو إسالمي يستبعد أسس

  . الراهن وابتعاد الدول العربية عن بعضهااإلقليميعربية خاصة ال تتفق مع هدف الحفاظ على التوازن 

 أسس قومية يهدد التوازنات  من أن تدفع نحو تكوين تكتالت علىالتفاعالت العالقات العربية ومنع فتجميد

 شجع في نظر األميركيين تهديدا لفرص إيجاد تسوية ممكنة للقضية الفلسطينية، وربما يشكلالراهنة اإلقليمية، 

 الجديدة الشاملة التي األميركيةالفلسطينيين على االستمرار في المقاومة، وبالتالي التخريب على اإلستراتيجية 

  .الرئيسيةة أحد مرتكزاتها يشكل حل المشكلة الفلسطيني
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 بين البلدان العربية لتحويلها إلى أقطار منفردة تبحث كل منها والسياسية يشكل فك عرى الوحدة المعنوية لذلك

 واحدة، وبطرقها الخاصة بعيدا عن كل التزام جماعي أو أوهام االنتماء لجماعة أو أمة الخاصةعن مصالحها 

  .يدةهدفا من أهداف اإلستراتيجية الجد

  ــــــــــــــــــ

  كاتب سوري* 

  في التحوالت االستراتيجية للسياسة األميركية في المنطقةقراءة
  ماجد كيالي : بقلم 

) السابق( بوادر انهيار االتحاد السوفييتي ومع أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، من القرن الماضي، منذ

 وعصر فقد انتهى الخطر الشيوعي ،لهادة  مالمح استراتيجية جديبصوغبدأت الواليات المتحدة األميركية، 

 بذلت الواليات المتحدة جهودا حثيثة لفرض المرحلة هذه وفي .الحرب الباردة وانتهى معهما عالم القطبين

  : إلى ذلك من خاللساعيةهيمنتها كقطب أوحد على العالم، 

 األوروبية القارةل في شئون  كي تتمكن من هناك من التدخ، الفراغ في دول أوروبا الشرقيةملء محاولةـ ۱ 

 لها، عبر قطبيه الصاعدين كبيراالذي يشكل تحديا ومنافسا » االتحاد األوروبي«والسيطرة على تطورات 

ومعلوم أن الناتج اإلجمالي .  والتكنولوجية والثقافيةواالقتصاديةالمالية : ، من مختلف النواحي)ألمانيا وفرنسا(

 مليارات ۸ مقابل ۱۰(جتمعة يزيد على الناتج اإلجمالي للواليات المتحدة  األوروبي ماالتحادالسنوي لدول 

 وفقط فإن الواليات المتحدة والتكنولوجية، ال يقل عنها تقدما في المجاالت االقتصادية والعلمية وهو ،)دوالر

  من الدوالراتملياراً ۱۳۰ تنفق دول االتحاد األوروبي حوالي فبينما) كما ونوعا(تملك ميزة التفوق العسكري 

 هذا المجال، ووصل حجم في  من الدوالراتمليار ۳۰۰ التسلح تنفق الواليات المتحدة ما يزيد على على

   . مليار من الدوالرات سنويا۴۰۰ والعراق إلى اإلرهاباإلنفاق األميركي في ظل الحرب على 

ستخدامها، أوال، في الضغط على  ال، المنسلخة عن االتحاد السوفييتيالوسطى على دول آسيا السيطرة ـ ٢

 تمتلك لها في أكثر من مجال؛ وثانيا، للسيطرة على ثرواتها من النفط والغاز، الذي المتاعبروسيا وخلق 

 واآلسيوية، أي فيما بين األوروبيةكمية كبيرة منه؛ وثالثا، إليجاد موطئ قدم لها يتحكم بالتقارب بين القارتين 

 آسيا التي باتت تشكل قوة شرق من دول جنوب وغيرها  واليابان والهندينالصالدول األوروبية وكل من 

  . اقتصادية وتكنولوجية وحتى عسكرية يحسب لها الحساب

 من خالل العربي منطقتنا العربية فقد اتجهت اإلدارة األميركية نحو تعزيز هيمنتها على العالم في ـ أما ٣

 عن النظرسس اقتصادية وأمنية وسياسية وإثنية وبغض  على أ، نظام شرق أوسطي فيهإقامةالعمل على 

 إتاحة المجال ذلك بما في األميركية،هويته الثقافية، بحيث يكون هذا النظام أكثر مالءمة للمصالح والسياسات 

  . بآلياتهإلسرائيل لتكون بمثابة محور هذا النظام والتحكم 
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 أواخر، عملية التسوية، من مؤتمر مدريد في )باأل( ففي حينه أطلقت إدارة الرئيس بوش معروف هو وكما

 لى الذي يسهل عالمدخل، لتكون بمثابة )المتعلقة بالتعاون اإلقليمي(الثنائي والتعددي : ، بإطاريها١٩٩١العام 

 بعد التخلص من كل ، في المنطقةإسرائيلوتطبيع وجود » الشرق أوسطي«أميركا إقامة تمرير المشروع 

 مستغلة في ذلك خلو الساحة لها بعد انهيار االتحاد بآخر،ي ـ اإلسرائيلي بشكل أو مداخالت الصراع العرب

   ).١٩٩١( خلفية حرب الخليج الثانية على النظام العربي وتفككالسوفييتي 

 الواليات ارتكزت أنه في مجمل هذه المحاور المستجدة في االستراتيجية األميركية، آنذاك، لالنتباه والالفت

 العالمي الجديد، على تفوقها النظامميركية في محاوالتها لتكريس ذاتها كقطب أوحد، في زعامة المتحدة األ

 ولكنها استندت أساسا في ، والعلميةوالتكنولوجية واالقتصادية المالية: وجبروتها في مختلف المجاالت

رية الطاغية، في وقت  إرادتها السياسية وقوتها العسكعلىتصميمها على فرض نفسها كقطب أوحد في العالم 

 قسمها الشرقي والحد من مضاعفات االنقسام في يوغسالفيا وتعزيز مسارات بترميمكانت فيه أوروبا منشغلة 

 وكي يعي ذاته ثم يتعافىأما روسيا فقد بدت دولة شائخة أو رجال مريضا يحتاج إلى أمد طويل كي . اتحادها

 مسكونة بهاجس التنمية االقتصادية ظلتا فإن الصين ومن جهته. دوره في إطار النظام الدولي الجديد

 في التنمية لتالفي العوامل التي أدت إلى انهيار االتحاد تجربتهالاللتحاق بركب العالم المتقدم ومراجعة وتجديد 

  .  المليار من مواطنيهااحتياجاتالسوفييتي ولتلبية 

 من نوع صراع لنظرياتميركية بالترويج  أيضا أنه في هذه المرحلة بدأت مراكز األبحاث األالالفت

 األزمات المقصود به خطر العالم وقوس) فرنسيس فوكوياما(ونهاية التاريخ ) صموئيل هنتنغتون(الحضارات 

 ركزت كل هذه وقد ،)برنارد لويس( األوسط الشرقوإعادة تشكيل ) زبينغيو بريجنسكي(اإلسالمي 

 الغربية في مقابل الحضارة الشرقية، أو أميركا الحضارة أي االطروحات على وحدة الغرب في مقابل الشرق،

ولكنها بشكل .  الدول التي تنتمي للحضارة اإلسالمية والهندية والصينيةمقابلفي ) ومعهما روسيا(وأوروبا 

 الخطر«الذي بات بديال لما سمته في السابق « األصولية اإلسالمية« لما سمته مواجهة خطر روجتأساسي 

 العسكرية في قوتهاما لتبرير غطرستها وميلها الستخدام » عدو« كانت بحاجة الختراع وكأنها ،»الشيوعي

 في خدمة السياسة الخارجية النظرياتوقد ساهم في وضع هذه . محاوالتها تعزيز هيمنتها على العالم

براطورية  أن يكون ألميركا رسالة إميجب أنه يروناألميركية مجموعة من األشخاص المؤدلجين الذين 

 في شئون العالم لصياغته على شاكلة أميركا وبحسب الفعال طريق التدخل عن خارجية تعكس قوتها الحقيقية،

 حد استعمال القوة العسكرية والمبادرة للحرب االستباقية، على أساس أن األمرمصالحها وأولويتها ولو وصل 

 محاربتهم واستئصالهم، إن لم يمكن  خير مطلق وأن معارضي أميركا هم شر مطلق ينبغيهيأميركا 

 بوش وجورجوقد برزت هذه المجموعة كمركز قوة في عهد الرئيسين السابقين رونالد ريغان . تغييرهم

 في ولكنهم السابق بيل كلينتون، األميركي، ولم يكن لهم الغلبة في اإلدارة األميركية في عهد الرئيس )األب(

 السياسة األميركية بحكم موقعهم المتنفذ وجهةلكلمة االولى في تقرير أصبحت لهم ا) االبن(عهد إدارة بوش 

 ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائبه بول ولفويتز ومساعده تشينيومن هؤالء نائب الرئيس ديك . فيها

 في السياسة الدفاعية في البنتاغون ريشارد بيرل والمسئول عن ملف الشرق األوسط ومسئولدوغالس فايث 

 ديفيد وورمسر، السالحة الخارجية اليوت ابراهامز ومستشار نائب وزير الدفاع األميركي لشئون رقابة وزار

 ولعله في هذا السياق، مثال، يمكن فهم بابيس،وليام كريستول ودانيال » ويكلي ستاندارد«ورئيس تحرير مجلة 
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والذي كتبه، !  للواليات المتحدة السعودية بوصفها عدواالمملكةالشهير، الذي شخّص » البنتاغون«تقرير 

 أن نظريات هؤالء بدأت تشهد استجابة أكبر وطبيعي.  بإشراف ريتشارد بيرلراندلوران مورافيك لمؤسسة 

 سبتمبر، بل إن سياسة هؤالء باتت في موضع ١١ التداعيات الناجمة عن حدث خلفيةفي البيت األبيض على 

  .  في فلسطين وفي العراق حالياالتطبيق

خليط ينتمي لليمين (» المحافظين الجدد« فإن ادعاءات ومراهنات هؤالء الذين يطلق عليهم لقب بينّا ماوك

 بالتبلور في بدأت )والليكودية ـ التوراتي والليبرالية المتوحشة المتحالفين مع الصهيونية البروتستانتي

 سبتمبر اإلرهابي الذي ١١جوم  أكبر قبل هبصورةالثمانينيات، أي قبل احتالل العراق للكويت، وبرزت 

 سبتمبر أو ١١ السلوك العدواني االميركي بحدث تفسير لذلك فمن السذاجة ؛ضرب الواليات المتحدة األميركية

 وفي هذا السياق مثال نشر جيمس ايكنز، وهو السفير األميركي ،العراقبمزاعم أسلحة الدمار الشامل في 

 تدويل إلى، دعا فيه ١٢/١٠/١٩٩٠، يوم »الواشنطن بوست« مقاال في  المملكة العربية السعودية،فياألسبق، 

وذكّر ايكنز، .  بصدام حسيناإلطاحةالنفط والسيطرة عليه بإبقاء القوات األميركية في السعودية، بعد أن تتم 

 في أواسط السبعينيات، بشأن تشكيل قوات تدخل األميركية،في مقاله بالفكرة التي راودت بعض األوساط 

ودعا ايكنز، في مقاله إلى تطبيق هذا السيناريو وتطويره من خالل قيام . النفطريع لالستيالء على آبار س

 السعودية مبلغا للحكومة دوالرات عن كل برميل نفط تاركة ١٠ المتحدة باقتطاع رسوم إدارة بواقع الواليات

: وتفاخر ايكنز، في مقاله قائال). را دوال٢٠آنذاكسعر برميل النفط ( دوالرات لكل برميل ٨يبلغ (!) سخيا 

 مثل هذه النتائج العظيمة لصاحبه إال غزو أسبانيا للعالم تحقيقلم يحدث قط أن أدى أي غزو إلى «

تصحيح ألحد أخطاء القدر الذي ال يمكن  «بمثابة اقتراحه تدويل النفط العربي ايكنزواعتبر .(!) «الجديد

  .  القيمة في مكان ال يستحقها والمتمثل في وضع هذه المواردتغييره

 البنتاغون، الذي تقرير والذي كان وراء ، ريتشارد بيرل الذي يعتبر من أهم أيديولوجيي هذا التيارإلى وعودة

 وضعوا وثيقة بتصرف بنيامين نتانياهو قدتحدثنا عنه، فبيرل هذا مع دوغالس فايث وديفيد وورمسر كانوا 

استراتيجية إسرائيلية «: ، لقيادة إسرائيل تحت عنوان١٩٩٦، في العام رئيس الوزراء اإلسرائيلي، األسبق

 على ضرورة القطع مع صهيونية حزب العمل وإحياء حينه، الوثيقة ركزت، في وهذه. »٢٠٠٠للعام 

 أميركية ـ إسرائيلية مرتكزة على المصالح والقيم المشتركة وترك لشراكةوصوغ رؤية جديدة ! الصهيونيةّ

 ليست مدينة ألنها باعتبار ذلك حقا إلسرائيل ، شئونها في المنطقة من دون تدخل أميركيبرتتدإسرائيل 

 الوثيقة على وجوب عدم خضوع وأكدت. ألميركا وال يجب، لذلك، أن تكون مرتهنة لمصالحها وسياساتها

وطالبت . االت وضمان تفوقها النوعي في مختلف المجاألمنيةأميركا لمطالب العرب واألخذ بمصالح إسرائيل 

 وألن البيئة ، قوضت شرعية إسرائيل وأدت بها إلى شلل استراتيجيألنها بتجاوز عملية التسوية، الوثيقة

واقترحت الوثيقة فرض .  وفيها عداوات ومنافسات تحول دون قيام شرق أوسط جديدمستقرةالعربية غير 

 بقاء إسرائيل غنية ألن«!..قوق إسرائيل غير المشروط من قبل العرب بحالقبول أساسها دة سالم جديعملية

  . » وقوية هو ضمان للمصالح األميركية ولقيام شرق أوسط مسالمراسخة

 قضية باتت أن ما يجري اليوم في فلسطين والعراق يسير باتجاه تنفيذ هذه الوثيقة، بعد أن الواضح ومن

 وإنما قضية واستيطان،وعدوان الصراع مع إسرائيل، في عرف اإلدارة األميركية، ليست قضية احتالل 
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وبعد ما !  ونشر الشفافية في صفوفهمالفلسطينيينإصالح للسلطة الفلسطينية ووقف للعنف وتحسين معيشة 

 المتعنتة وإنما إصالح األنظمة العربية وتحقيق التنمية وسياساتهاباتت قضية المنطقة ليس وجود إسرائيل 

 بالطريقةوهنا تأتي معالجة الملف العراقي ! األميركية واإلسرائيلية والمواصفات بالمعاييرونشر الديمقراطية 

 والحديث عن نظرية الديمقراطيةوتأسيسا على ذلك فإن تعابير إعادة هيكلة المنطقة وخطط نشر . الحربية

 األنظمة العربية وتهديدها إلخضاعها وتطويعها باقي إنما تتوخى ابتزاز ،انطالقا من العراق» الدومينو«

 التي ترمي إلى نظام شرق أوسطي تحتل فيه إسرائيل موقعا األميركيةتساوق مع مشاريع إعادة الهيكلة لل

 المتحدة الواليات االقتصادية والتكنولوجية والعسكرية وبحكم عالقاتها االستراتيجية مع قدراتهامتميزا بحكم 

  . األميركية

 تحديدا التركيزاسة االستراتيجية لإلدارة األميركية،  ما يهمنا هنا في قراءة التحوالت في السيحال أية على

 ان مجمل التصريحات أوال،: على المخططات الخاصة بالمنطقة العربية، واالنتباه خصوصا إلى مايلي

 العربي ـ اإلسرائيلي تؤكد بأن أميركا لم الصراعاألميركية المتعلقة بإعادة هيكلة المنطقة والتخلص من 

 طرحته منذ مطلع التسعينيات، كما قدمنا، برغم كل العراقيل الذي الذيلشرق أوسطي تتراجع عن مشروعها ا

 األميركيةثانيا، ان الواليات المتحدة .  وأدت إلى فشله، وهذه مالحظة على غاية األهميةالمشروعواجهت هذا 

الضغط  السياسي واالبتزازالتي فشلت في فرض المشروع الشرق أوسطي، في العقد السابق، بوسائل 

 بوسائل اإلكراه وبالقوة العسكرية، حيث فرضهالدبلوماسي واإلغراء االقتصادي، ستحاول في هذه المرحلة 

 اإلسرائيلي؛ وهذا ما أكده وزير الخارجية األميركي كولن باول الكيانيلزم األمر، إن منفردة أو بالتعاون مع 

 يفسح إسقاط النظام العراقي قد بأنقاده  مجلس الشيوخ األميركي حين عبر عن اعتأمام ٦/٢/٢٠٠٢يوم 

 إذا تم تحقيق السالم خصوصاًالمجال إلعادة صوغ المنطقة بطريقة ايجابية تعزز مصالح الواليات المتحدة، 

  . في الشرق األوسط

 التدخل محاوالتها الواليات المتحدة، في حال نجحت في مخططاتها في العراق، لن تعدم الحجة في ان وثالثا،

اإلسالم « السالح أو الحد من نفوذ ونزعون البلدان العربية، فهي ستتدخل حينا بحجة مواجهة اإلرهاب في شئ

 أو األقليات االثنية ونشر الديمقراطية وإصالح النظم اإلنسانأو بحجة الدفاع عن حقوق » السياسي المتطرف

اية الدولية على هذا النظام أو ذاك،  ولربما يصل األمر إلى حد فرض الوصوالتعليمية،السياسية واالقتصادية 

  .  أو بآخربشكل

 ال سيما المنطقة كل ذلك فإن إسرائيل ستبقى حجر الزاوية والحليف الموثوق للسياسة األميركية في في رابعا،

 بعيدا في التساوق مع سياسات البيت الذهاببعد أن تبين أن أصدقاء أميركا في المنطقة العربية ال يستطيعون 

 مع أميركا، مانعت السماح في حرية الحركة ومصالحها، وحتى تركيا، وبرغم من كل روابطها األبيض

  . العراقللقوات األميركية في العدوان على 

 على يدها اإلدارة األميركية تبدو مصرة على خلط أوضاع المنطقة لفرض مخططاتها فيها ووضع إن خامسا،

 من النفط والغاز الكبير ومخزونها الجغرافيت الدولية، بسبب موقعها هذه المنطقة االستراتيجية للعالم وللعالقا

 مليار برميل من ١٣٠ مثال، يمتلك لوحده،وتبين المعطيات أن العراق . الذي يمثل ثلثي المخزون العالمي
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  مليار برميل٢٥٠ ـ ١٥٠ حقالً، وأنه يمتلك حوالي ١٥ حوالي إال حقالً ال يستثمر منها اآلن ٧٣النفط، في 

 ما يفسر الجهد المحموم ألميركا في احتالل العراق ووضع يدها على وهذا االحتياطيمن النفط في المخزون 

   . للتحكم في توزيعه وأسعارهنفطه

 شراسة أكثر الواليات المتحدة األميركية دخلت في حقبة جديدة من التنافس الدولي ما يجعلها إن سادسا؛

 واالقتصادية واألمنية السياسيةا على المنطقة العربية من النواحي وحراكا في محاوالتها تعزيز هيمنته

  .  الهيمنة األميركية على النظام الدوليلتسهيلباعتبارها، بموقعها وثرواتها النفطية، مدخال مهما 

ع  الصداقة مبمجرد يلفت االنتباه، أيضا، أن اإلدارة األميركية في توجهاتها الجديدة لم تعد تكتفي ما سابعا،

 تطال بنية المجتمعات العربية تغييراتطبقة سياسية حاكمة في هذا البلد أو ذاك وإنما هي ستعمل على إدخال 

 وهذا هو المغزى الحقيقي للحديث عن األسواق الحرة واالقتصادية،بما يؤمن مصالحها السياسية واألمنية 

 االكتفاءوح وتغيير المنظومة التربوية وعدم  وبرامج نشر الديمقراطية والتعليم المفتالحكوميةوالمنظمات غير 

  .باقتصار التعاون مع الحكومات

 ضرورة إيجاد حل لمختلف جوانب الصراع العربي ـ تجاه إن اإلدارة األميركية، باتت أكثر حساسية ثامنا، 

ومن . الم المنطقة ولضمان مصالحها في هذه المنطقة االستراتيجية من العالستقراراإلسرائيلي، ألهمية ذلك 

 بغض النظر المعنيين، بعد كل هذه المعطيات، أنه ثمة ميل لفرض مثل هذا الحل، على األطراف الواضح،

 ثبت استحالة توصل هذه أنعن مدى تجاوب هذا الطرف أو ذاك مع الحلول المطروحة؛ خصوصا بعد 

 سيختلف عن مثيله  على إسرائيلالضغطوطبيعي أن مستوى وشكل . األطراف لوحدها إلى حل متفق عليه

  . بالنسبة للعرب

 الفلسطينية، ولو الدولة مجمل التوجهات األميركية المتعلقة بعملية التسوية مع الفلسطينيين، بات قيام في تاسعا،

 إلى ، المؤسسات وتغيير القيادات الفلسطينيةوبإصالح المقاومة واالنتفاضة بوقفبشكلها المؤقت، مرهوناً 

، كان رهن حق تقرير المصير للشعب ٢٤/٦/٢٠٠٢ المعروف في خطابهي درجة أن الرئيس بوش ف

وبذلك أصبحت وجهة النظر األميركية أكثر اقترابا من !  وبتحقيقه لإلصالحاتلإلرهابالفلسطيني بوقفه 

  .  النظر اإلسرائيلية، وتحديدا الليكوديةوجهة

 فلسطين في ال راد له فعلى ما يجري  حال هذا ما تريده أميركا ولكن إرادة أميركا ليست قضاءأية على

 وجه هذه السياسة االستعالئية فيوالعراق وعلى ما يفعله العرب أو ما ال يفعلوه وعلى ما يجري في العالم، 

  . العدوانية إلدارة بوش، سيتوقف الكثير

   كاتب فلسطيني ـ
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 'الشرق األوسط'دالالت التحول في خريطة 
 Saturday, June 07/2004 :التاريخ

 مقاالت :الموضوع

  كاتب ومفكر مصري  - العناني خليل بقلم

 في األوساط -زالتوال – بدأت الواليات المتحدة تجهز لحربها علي العراق قبل أكثر من عام انتشرت أن منذ

 طرحها ولكنها ليست كذلك من حيث توقيتالسياسية وكذلك الشعبية العربية فكرة ربما تكون جديدة من حيث 

وتنطوي هذه الفكرة في واقع األمر علي تغيير شكل ".األوسطإعادة رسم خريطة الشرق "ن وهي فكرة المضمو

 مع الرؤية األمريكية الجديدة للشرق األوسط، كما أنها تعبير صريح عن دور توافقاًالمنطقة بحيث يصبح أكثر 

 الكلي المستويأو علي ) دولةداخل ال( الخارجي في فرض إعادة الهيكلة سواء علي المستوي الجزئي العامل

 المهيمنة اآلن وهي الواليات العالميةوذلك من خالل سياسات المنح والمنع التي تمارسها القوة ) داخل اإلقليم(

  :  هيعلي ثالثة ركائز -األخيرةوفق التطورات –وتقوم هذه الفكرة . المتحدة

 وذلك ،للمنطقةرسمه بما يخدم رؤيتها الجديدة  إقليمي جديد تضطلع الواليات المتحدة بدور كبير في شكل خلق

 ما قد يتم من خالل وهو جديدة،  قويمن خالل إعادة بناء وهيكلة قواعد اللعبة السياسية في المنطقة لصالح 

 السعي خاللتفكيك تحالفات قديمة وإنشاء تحالفات ومحاور حركة جديدة، وهو ما يتضح جلياً من : هماآليتين 

 جديد ربما تتضح معالمه خالل بمحور ومحاولة استبداله المحور اإليراني السوري اللبنانياألمريكي لتفكيك 

 باإلضافة إلي تركيا بافتراض عودة المياه لمجاريها الجديدالشهور القليلة القادمة وهو محور إسرائيل والعراق 

 حلفاءية كالسعودية ومصر، وخلق  هي تقليل االعتماد علي القوي واألحالف التقليدالثانيةمع واشنطن، واآللية 

 .جدد أو إيهامهم بذلك كما هو الحال مع قطر والكويت

 الفكرية والتوجهات إقليمية جديدة تتناسب والرؤية اإلصالحية للواليات المتحدة، بحيث تدعم المبادئ بيئة إيجاد

نطقة لتغيير بعض المفاهيم  دول المعليالضغط : للواليات المتحدة وهو ما قد يتم من خالل آليتين أيضا هما

  الخارجية وذلك عبر تعديل مناهج التربية والتعليملحركتهاوالثوابت الفكرية التي تراها واشنطن معوق 

 وغيرها من القيم النبيلة، والثانية تأتي من خالل بناء نموذج ديمقراطي علي االنسانواالهتمام بمبادئ حقوق 

 يشكل عنصر وبمايضحي مثاالً يحتذي به من بقية شعوب المنطقة  الغربي في العراق الجديد بحيث النمط

ديمقراطية " األمريكية في بناء الرغبةضغط علي حكوماتها لإلقتداء به، ولذا لم يكن مستغرباً أن نسمع عن 

  . في البلدان العربية" إسالمية

 -أفرادهاإن لم يكن –طقة  المتحدة في المنطقة بحيث تصبح الرقيب علي تصرفات دول المنالواليات انخراط

 األجواء الشرق تنقيةوذلك من خالل مبادرات ومناورات ذات مسميات مختلفة بهدف تدعيم التوجه نحو 

  : وهو ما قد يتم عبر استراتيجيتين هماجانباً،أوسطية والضغط لتنحية الخالفات السياسية التي تعج بها المنطقة 

 ونبذ األطراف في المنطقة لوضع حجر أساس لعالقة جديدة شرق أوسطي تدعي إليه جميع إقليمي مؤتمر

  ".القضية الفلسطينية"الخالفات السياسية جانباً والقضاء علي مسبباتها خاصة علي صعيد القضية األزلية 

 مقابل أي إلنجازها االقتصادية بحيث تبدو في صورة أعلي من التحديات السياسية، والتضحية المصالح دمج

 االقتصاد األمريكي دور الوسيط يلعبإلطار تأتي مبادرة بوش التجارية والتي تقوم علي أن ثمن، وفي هذا ا
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 تشكل منطقة تجارية حرة كبري تعزز الروابط كيبين اقتصادات المنطقة بهدف دمجها مع بعضها البعض 

  .المنطقةاالقتصادية بين شعوب 

 األقل عليفي تحقيق بعض هذه المعاني، أو  بمكان القول بأن الواليات المتحدة قد فشلت الصعوبة ومن 

 وتحركات غير معهودة تفاعالتستفشل في تحقيقهما مستقبالً، ألن ما يجري علي األرض الشرق أوسطية من 

 وفي هذا اإلطار نرصد بعض تفاعالت المشهد ،الثالثة لهذه المعاني -المتأخر–خير دليل علي بداية اإلدراك 

  : الموجة األولي من التحول في خريطة الشرق األوسط ومنهابدءلل علي الشرق أوسطي الراهن التي تد

 وهي لدمشق،أثناء زيارته  لمطالب الواليات المتحدة والتي حملها كولن باول -الفورية- السورية االستجابة

أو حيث قامت بتسليم . األموراستجابة أكثر منها إذعان أو خضوع وتدخل في باب التأقلم مع الواقع وحقائق 

 وهو ما كان محرماً أثناء الحرب علي العراقيين، األمريكيين للعديد من القادة والمسئولين -تسهيل استالم-

 بذلك، فضالً عن إغالقها الحدود مع العراق لدرء أي محاوالت دمشقالعراق وبعدها مباشرة، وإن لم تصرح 

 شئون العراق الجديد مستقبالً، باإلضافة  ضمنية عن حسن النية بعدم التدخل فيوكرسالةقد تثير االرتياب، 

 لها، وهو ما مقراً من ملف حركات المقاومة الفلسطينية التي تتخذ من دمشق -برفق– محاوالتها التملص إلي

  .صرحت به القيادة السورية عالنية ودون مواربة

 في المتزايداقع التغير والذي ينطلق من و الذي برز بشدة خالل األسابيع القليلة الماضية اإليراني التحرك

 وعدم التدخل في شئونه الجديدالمنطقة، ولذا لم تجد طهران غضاضة في التأكيد المستمر باحترام العراق 

 عن إدراك وفهم واضحين للمعاني السابقة اإليرانيينكما تنم التحركات العلنية والخفية للمسئولين . الداخلية

 اإليراني خاتمي للعديد من الرئيس قام بها التي ولم تخرج الجولة  .المنطقةوللحظة التاريخية التي تعيشها 

وبغض النظر عن موعد هذه الجولة الذي ال .  اإلطارهذاالبلدان العربية خاصة زيارته التاريخية للبنان عن 

وهو أن إيران قد فهمت الرسالة  تفضي إلي انطباع واحد أنها إال والصريحة،يخلو من الدالالت الضمنية 

 بما االستهانة ولذا وجب عليها التحرك المسبق وعدم  تدشينها تجاهها خالل المرحلة القادمة،المزمعألمريكية ا

  .يعصف بالمنطقة من أحداث قد تذهب باأللباب وتغلق األفواه

 ومكافحة األمن من تعاون مع الواليات المتحدة خاصة في مجالي -تحاول إبداءه- السعودية أو تبديه ما

 الرياض وواشنطن إال أن هذه بين، وعلي الرغم من العالقات الوطيدة  خاصة بعد التفجيرات األخيرةاإلرهاب

 التحالفية، أو علي األقل لم يعد لها نفس الثقل سواء العالقةاألخيرة يبدو أنها باتت علي استعداد للتضحية بهذه 

 مستغرباً أن توجه انتقادات أمريكية صريحة كما لم يكن. في ظل العراق الجديد) النفط(سياسياً أو اقتصادياً 

 سياساتها بتغيير بعدم احترام حقوق اإلنسان وتشجيع الفكر المتطرف، فضالً عن مطالبتها للرياض للسعودية

 هدفاً - علي األقل في المدي المتوسطأومستقبالً –الدينية والتعليمية، ولن يكون مستغرباً أن تصبح السعودية 

  .والمعالجةيحتاج التدخل أمريكياً صريحاً 

 تكبيل في، فالواليات المتحدة اآلن تنوب عن إسرائيل  أكثر وضوحاً علي المشهد الفلسطينياألمور وتبدو

 تبني واشنطن المعوقاتالفلسطينيين بمطالب جديدة تعرقل أي بادرة نحو تهدئة األوضاع، وكان أخر هذه 

بتفكيك قواعد حركات " أن يقوم مازنراطها علي أبو واشت" خارطة الطريق"للتحفظات اإلسرائيلية علي 

إلثبات وجهة " العربة أمام الحصان"  بذلك تضع وهيكشرط ضروري لتنفيذ الخارطة، " المقاومة الفلسطينية

 بجديد عليها، ولكنه هذه المرة أكثر فجاجة ووضوحاً، وهو ما ينذر ليسالنظر اإلسرائيلية وهو وإن كان أمر 

  . القضية بمستوييها الرسمي والشعبيهذه بكارثة علي صعيد
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 ولم يكن األمريكية، اإلسرائيلي علي مختلف المستويات سواء العربية أو األوروبية أو حتى التعنت تضاعف

سوي دليل قاطع علي هذا " الطريقخارطة " من شارون علي -ولو مبدئية–فشل باول في انتزاع موافقة 

 ولو علي حساب ربيبتها واشنطن، وهو ما مصالحها تأبه سوي بتحقيق -وكعادتها–ولم تعد إسرائيل . التعنت

 أكثر مما هو اآلن، بحيث تضحي المنطقة ككل مجرد حديقة خلفية فجقد ينبئ ببروز الدور اإلسرائيلي بشكل 

  .أبيبلتحقيق أهداف تل 

 عنيست استثناء  ولكنها ل-  علي األقل في المرحلة الحالية– تبدو الصورة أقل وضوحا لمصر وبالنسبة

 حقيقة النوايا منالقاعدة، فالتحركات المصرية علي الصعيد العربي تشهد زخماً واضحاً ينم عن التوجس 

 مصرية جديدة علي المستوي داخليةوهو ما خلق تفاعالت . األمريكية تجاه المنطقة ككل بما فيها الحلفاء

 المنشودة، وتصب جميعها في زاوية غييراتالتالفكري ومطالبة بعض القوي بضرورة اإلسراع في إحداث 

  . الداخليالمشهدعدم االرتهان للظرف الخارجي لتحسين 

 علي يقين بأنها المنطقة التفاعالت السابقة وما سيتبعها خالل األيام القليلة القادمة، فإن جميع دول عن وفضالً

وهنا .  تحت الوصاية األمريكيةليضعهتقف أمام وضع تاريخي ينشأ ويسحب البساط من تحت أقدام الجميع 

حتي وإن تم ذلك " إلعادة الرسم" هي التي تتعرض تحديداًلماذا منطقة الشرق األوسط : يبدو التساؤل المنطقي

  : التساؤل يمكن أن تتلخص في اآلتيهذابمختلف الوسائل؟ واإلجابة علي 

 دورات بأضعفذه المنطقة تمر حالياً علي أن ه للمنطقة ككل والتي تقوم في أحد ركائزها األمريكية النظرة

 مرحلة ما بعد سبتمبر، فضالً في، وتعد بمثابة نموذج جيد الختبار القوة األمريكية المتعاظمة خاصة نموها

  . منطقة أخرى في العالمأياألمريكية عليها أكثر من " العضالت"عن سهولة استعراض 

 داخل خاصةبر الدموية في أذهان الكثيرين حول العالم  الكبيرين الذين ولدتهما أحداث سبتموالخلط التشابك

 وذلك دون التفرقة بينهم وبين أفرزتهم،الواليات المتحدة بالربط بين المسئولين عن تلك األحداث والبيئة التي 

 الضربات الوقائية تعتقد الواليات المتحدة أن تغيير خريطة نهجوباستخدام . وبقية الشعوب العربية واإلسالمية

   . منابع العنف واإلرهاب في المنطقة حسب زعمهاتجفيفلمنطقة سيضمن لها ا

  وتوجيهها بحيث تضمن تحقيق األهداف اإلسرائيلية،المنطقة األمريكية في التحكم في سياسيات دول الرغبة 

منها ، وتأكيد الحقيقة التي يهرب  علي أي طرف في المنطقة لتحقيق ذلكالضغطوالتصريح األمريكي بإمكانية 

وهي طبيعة التحالف االستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب والتي ال يمكن  من نصف قرن أكثرالعرب منذ 

 واشنطن مع بقية عالقات بها مهما بلغت تكلفتها علي الجانب األمريكي ومهما، قد تخلفه علي صعيد التضحية

  .دول المنطقة

 ما، وهو ا بمثابة مرآة تعكس مساوئ نظمها الذي أصاب مجتمعات وشعوب المنطقة وجعلهوالضعف الترهل

 من نظمها للتخلصأغري الواليات المتحدة كي تلعب علي وتر الشعوب المكبوتة التي تتطلع ألي محاولة 

 منطقة رخوة قد تمكن يمثلحتى وإن تم ذلك بأيدي خارجية حسب وجهة النظر األمريكية، وهو ما قد 

 انتظاراً لحدوث السقوط الداخلي، وخير بالتغييربوي نحو المطالبة الواليات المتحدة من تدعيم التوجه الشع

وربما يصبح التساؤل .  أو علي األقل ما ترغب في حدوثهطهران،مثال علي ذلك ما تخطط له واشنطن في 

كيف ستواجه دول المنطقة الرغبة :  المتدفق من التحوالت واالفرازات هوالسيلاألكثر وجاهة وسط هذا 

   لفك أغالل النظام اإلقليمي القديم وتحرير عقاله؟لجامحةااألمريكية 
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 يجب -وإن لم يكن سياسياً- العربي باعتباره نظاماً مترابط جغرافياًاإلقليمي تجدر اإلشارة إلي أن النظام وهنا 

 وهو ما وقوعها لدرء مخاطر هذا التحول قبل وقوعها، أو علي األقل التخفيف من وطأتها بعد يتحركعليه أن 

 العربي ونعني به تنحية اإلقليمالتحرك القطري أي علي مستوي : يفترض التحرك عبر مستويين أولهما

 هو أخطر من هذه الخالفات باعتبار أن الجميع في لماالخالفات العالقة بين الدول العربية جانباً والتفرغ 

ي ونقصد به االهتمام أكثر وثانيهما التحرك الداخل.  في المجموعسيؤثرمركب واحد، وما سيحدث للفرد 

، وذلك باعتبار أن الشعوب هي  وتحويلها من مرحلة األمنيات إلي أرض الواقعالداخليةبقضية اإلصالحات 

 العربية كي للنخب ما قد يوفر أرضية جيدة وهو.  الوحيد للنظم العربية وقت النوازل والملماتالضامن

 االستقالل قبل نصف قرن من علي النخب منذ حصولها تتصالح مجدداً مع شعوبها التي تجرعت أخطاء هذه

 .اآلن

  

 أتى هذا المقال من مجلة واعرباه
 

  المنطقةفي  لإلصالحأميرآيةوحملة ..   إسرائيل تتحدث عن عام الحسم
 Monday, December 16/2002 :التاريخ

  مقاالت :الموضوع 

  هويدي فهمي

مع الفلسطينيين، ويبنون هذا التقدير على » عام الحسم«سبانها  بحالقادمة في اسرائيل اآلن عن السنة يتحدثون

  على العراق، ومن ثم اسقاط نظامه، واقع ال محالة، األمر الذي يشكل فرصةاألميركي أن الهجوم أساس

 بدءاً من مصير السلطة الراهنة المراد ، كثيرة معلقة في الملف الفلسطينيأموراً السرائيل، كي تحسم ذهبية

 مرضي عنها محلها، وانتهاء بالقضاء على المقاومة اللبنانية وتصفية مراكز أخرى وإحالل عناصر تغييرها

 في الفلسطينيين الفلسطينية في دمشق، والتتحدث الصحف االسرائيلية عن احتماالت طرد بعض المقاومة

لكن القيام .  هذا الصدد أي اعالن فيعنجديدة، تجنباً لآلثار السلبية التي يمكن أن تنشأ » ترانسفير«وجبة 

  . للسياسة االسرائيليةالمتابعينبهذه العملية يعد من األمور المستقرة لدى 

 الترتيبات التي اتخذتها القيادة العسكرية االسرائيلية في لبعضاستعراض ) ١٢/٩(» هاآرتس« عدد صحيفة في

لمذكور أشار إلى أن رئيس األركان  ففي مقال كتبه عاموس جبرئيل في العدد االمرتقب،اطار التخطيط للحسم 

 االفتراض بأن من الجنرال موشيه يعلون تحدث بوضوح عن موضوع الحسم في العام الجديد، انطالقاً الجديد

 إلى لمحولم يكن وحيداً في ذلك، فقد .  األميركي على العراق سيوفر اجواء مواتية لتحقيق ذلك الهدفالهجوم

 وهو من يدعو دائماً الى بهرتسليا،وفاز، في خطاب القاه في مؤتمر عقد ذات المعنى وزير الدفاع شاؤول م

  .تحطيم السلطة الفلسطينية وطرد الرئيس عرفات

 يفهم المرء أن المقصود ليس اغالق ملف القضية التي الحسم كتبته الصحف العبرية حول موضوع عام مما

لمقصود توجيه ضربة قاضية للفلسطينيين تقصم  اانما.  الى أمد غير معلومسيطوليسلمون بأن النزاع حولها 

  . حولهم محلياً واقليمياًالحصارظهرهم، مع احكام 

تشرين ( يعلون دعا الى ورشة عمل في شهر اكتوبر موشيهفان رئيس األركان » هاآرتس« مقال حسب

والقيادات المختلفة  اتخاذها في اجواء الحملة على العراق، كما أن األقسام الواجبلمناقشة االجراءات ) األول
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 بمبلغ تكلفتها دراسة حول ذات الموضوع، وانتهت الى بعض الترتيبات التي تضمنتها خطة قدرت أجرت

 التماس، وتشكيل كتيبة خطوطنصف مليار شيكل، وتتعلق تلك االجراءات بمضاعفة القوات المنتشرة عند 

عم الوحدات المتنكرة العاملة داخل أوساط  لدمتعددةاستخبارات جديدة، تضم وحدات هجومية، واتخاذ خطوات 

  . لتقليل الخسائر البشرية في صفوف الجيش االسرائيليوالتحصينالفلسطينيين، وتحسين وسائل النقل 

أعني بذلك مبدأ .  ـ من وجهة نظرنا ـ أهم من طبيعتهافكرتها تفعيالت كثيرة في تلك التحضيرات، ثمة

 جانب اهتمام كبير من محلاق، التي تشير التقارير االسرائيلية الى أنها  على العراألميركيةارتباطها بالحملة 

 األميركيين في جوانبها المسؤولينحكومة تل أبيب التي أرسلت وفداً عسكرياً وأمنياً الى واشنطن لمناقشة 

 . اذا حدث وتعرضت لقصف صاروخي عراقيوموقفهاالمختلفة، خصوصاً امكانية مشاركة اسرائيل فيها، 

 العراقي، ثم مدى استفادة اسرائيل من الوضع المستجد في االحتالل حدث أثناء حملة تحرير الكويت من اكم

  . نظامهاسقاطبغداد، اذا ماتم 

 أن تظل اسرائيل خارج الصورة ظاهرياً، حتى تريد المتحدة الواليات المتوافرة حتى اآلن ان المعلومات

 تريد أن تبقى اسرائيل في الظل، بمعنى أن ،م العربي واالسالمي استفزاز العالأواليؤدي ذلك الى استنفار 

فتقدم ماتستطيع من تسهيالت .  سواء في الحملة أو في المرحلة التي تعقب اتمامهامباشريكون لها دور غير 

 طلبت من واشنطن عمليات استخبارية، وتحصد ماتيسر من فوائد من النظام الجديد، في الوقت ذاته فان أو

 األرض الفلسطينية تستثير العالم علىة االسرائيلية أال تستثمر فرصة الحرب الحداث تحوالت جسيمة الحكوم

 الواضح أن الحكومة االسرائيلية لم تقبل بالمطلبين، فهي ال منالعربي المراد تسكينه ألطول فترة ممكنة ولكن 

ا أطلقت عليها الصواريخ العراقية، كما  الهجوم، والتريد أن تلتزم الصمت اذا مأثناءتريد أن تبقى في الظل 

لكنها حريصة على أن تثبت حضورها وتستعرض عضالتها، وتبعث الى كل .  قبل عشر سنواتحدث

 تدفعها إلى اغتنام التي برسائل ترهيب وتحذير، في الوقت ذاته فحكومة شارون لها حساباتها الداخلية الجيران

 لتفريغ األرض إعداداً الستقبال الفلسطينيين،بر عدد ممكن من الفرصة والقضاء على المقاومة، وتهجير أك

 شارون أن يستجلب منهم مليوناً ونصف مليون، لتكريس يريدالمزيد من المستوطنين المهجرين، الذين 

  . السكاني المفترض بين العرب واليهودالخللاالحتالل والتحسب الحتماالت 

 يتم بين الطرفين حول األمرين، وان اسرائيل مطمئنة إلى أن لم حدود المعلومات المتوافرة فان االتفاق في

موقف تل أبيب بدرجة أو » بتفهم« سينجحون في اقناع القيادة األميركية األميركيةفي االدارة » رجالها«

 عام« االعالن عن ومالذلك فان الترتيبات والمخططات االسرائيلية ماضية في اتجاهها المرسوم، . أخرى

 في حملة اسقاط النظام الكثيرادم اال اشارة ال تخفى داللتها الى أن اسرائيل تتوقع أن تحصد الق» الحسم

  .العراقي

» حاسم« ولتهيئة الرأي العام لدور اسرائيلي فعال في الخارج وناحية، المشاعر األمنية األميركية من لدغدغة

 ،»القاعدة«سطينيين أقاموا عالقات مع تنظيم  المعنية لديها بالترويج لفكرة أن الفلاألجهزةفي الداخل، بدأت 

 أذرعته في مختلف أرجاء الكرة وتمتدالذي أصبح رمزاً للشر األكبر والخطر الداهم الذي يهدد العالم بأسره، 

بحيث .  لتلك الصورة النمطية واقناع الرأي العام بهاالترويجوذلك بعدما نجح االعالم األميركي في . األرضية

وال أستبعد .  الى التنظيم من أي باب مبرراً الستحالل دمه وابادته من الوجودطرفساب أي أصبح مجرد انت

 بين النظام للربط االسرائيليون في ذلك قد اقتفوا اثر الحكومة األميركية التي تبذل جهوداً حثيثة يكونأن 

  . النظامواسقاطالعراقي وبين القاعدة، كي يصبح ذلك سبباً اضافياً يسوغ الهجوم 
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 التي تحدثت عن انكشاف سعي المخابرات االسرائيلية لزرع خلية التقارير تتابعت في األسبوع الماضي لقد

 وتحدثت.  غزة، واعتراف أحد الفلسطينيين بمحاولة عميل للموساد تجنيده عضواً بتلك الخليةفيباسم القاعدة 

.  في فلسطينللقاعدةن تشكيل فرع ع» االنترنت«تقارير أخرى عن موقع على شبكة المعلومات العالمية 

 تلك التقارير، وتتابعت اصداؤها في بصحةوتحركت اآللة االعالمية األميركية في ذات االتجاه، حيث سلمت 

 لمديرة الشرق األوسط في مجلس العالقات الخارجية تصريحاًواشنطن محذرة من التداعيات والنتائج فقرأنا 

شكلت » القاعدة«ان فكرة أن «قالت فيه ) اسمها راشيل برونسون،(لمتحدة  االوالياتالناطق باسم اسرائيل في 

  ).٧/١٢» الشرق األوسط«(»  خاصة للتركيز على االسرائيليين هو أمر مرعبخلية

وليسوا وحدهم في ذلك، حيث تزامن الحديث عن .  المرتقبالحسم يهيئون المسرح لالنقضاض في عام انهم

 التي استهدفت اعادة تشكيل منطقة ، بخطة االصالح الديمقراطيسمي عما ياألميركعام الحسم مع االعالن 

 األنظمة وهو مخطط مواز آخر تتردد في صدده أقاويل واجتهادات كثيرة، بعضها يستهدف األوسط،الشرق 

) ١٧/١٢( نيوزويك مجلةوفي العدد األخير من . والبعض اآلخر يستهدف المجتمعات والمؤسسات المدنية

ان الواليات المتحدة جادة في  «قالت األميركينقولة عن كوندوليزا رايس مستشارة األمن القومي تصريحات م

اذا ساعدت «وان االدارة األميركية ... » أكثر انفتاحاً وديمقراطيةتصبحمساعدة المجتمعات العربية على أن 

 ذلك أن شأنعراق ديمقراطي فمن  ديمقراطية، وفي اصالح السلطة الفلسطينية، وفي اقامة أفغانستانفي اقامة 

  .»يرسل اشارات قوية جداً عبر العالم االسالمي

 ستكون في العام الجديد مسرحاً لمتغيرات مهمة، األوسط مختلف الشواهد تدل على أن منطقة الشرق ان

ل  أننا لسنا بحاجة ألن نشرح أسباب استهداف هذه المنطقة لكني أقووأحسبوجراحات من العيار الثقيل ـ 

 حظ له المشاكل واألطماع فضالً عن أنها بمثابة الساحة الرخوة، التي يستطيع أي طرف منطقةباختصار إنها 

  .من القوة أن يعبث بها كيف يشاء، وهو مطمئن الى أن ذلك لن يكلفه كثيراً

اع  يخططون لمستقبل المنطقة، ويمنون أنفسهم بالحظوظ واألطمالذين نستطيع أن نتوجه باللوم الى ال

وال أعرف، وال أكاد أرى، .  أن نقف موقف الصمت أو المتفرج ازاء ذلك كلهالنستطيعوالجوائز، لكننا 

 قرأت عربي يحاول التفكير أو التدبير لما يلوح في األفق من احتماالت وسيناريوهات، مستوىتحركاً على أي 

 تصب في خانة دعوة«، واعتبرها أن هناك دعوات صدرت لعقد قمة استثنائية، وهو ماسخر منه أحد الكتاب

  .»العجز والخيبة والضحك على أنفسنا

 دعونا أو تمنينا شيئاً من العمل العربي المشترك، الذي ليس لنا بديل كلما مالحظة جديرة باالنتباه، اذ اننا وهي

 أو ةالعروب تلك الدعوة بسياط الرافضين وسخرية اليائسين وتجريح المعقدين في شيء اسمه ووجهتعنه، 

 اآلخرين أن يصنعوا لنا منكأنما المطلوب منا أن ندفن رؤوسنا في الرمال، وأن ننتظر . العمل المشترك

ادعو اهللا أن نكون من ...  نبذه نجاومنوذلك لعمري هو طريق الندامة، الذي من سلكه هلك، . قدرنا

  .اآلخرين، وليس من الهالكين
   

  هذا المقال من مجلة واعرباهأتى
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 تشترك فيها إدارة بوش ومجموعة الثماني واالوروبي والناتو..  غليانجةدر

  المنطقة االوسط الكبير أحدث خطط تدجين الشرق

  خالد محمود :بقلم

 2 Mar 2004  

 استحقاقات شعارات سياسية توالت عليها منذ احداث الحادي عشر من من ان تفيق المنطقة العربية قبل

 اليوم على الفتة جديدة غير مفهومة المنطقة تستيقظ ، السياسياالصالحة  مقولاخرها كان ٢٠٠١سبتمبر 

 عن هذا االفصاحوعلى الرغم من ان .  يسمى بالشرق االوسط الكبيربماوغير واضحة االبعاد تنادي 

 الواردة حوله تقول انه سيطرح في التسريباتالشعار ومكنوناته لم يتم عياناً بياناً حتى اللحظة، اال ان 

 هائل طرحه بداية لزلزال وسيكون في يونيو المقبل االميركيةماع الدول الثماني في مدينة جورجيا اجت

 المطلوب االميركي يتحددتتحدد فيه الخطوط العريضة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمستقبلها، كما 

  . منها بشكل جلي

  

الشرق االوسط الكبير المنتظر، فيراه  حول مالمح مشروع واالميركية التكهنات االوروبية وتختلف

 بيريز مضافاً اليه بعض شيمون محاولة متطورة الحياء المشروع الشرق اوسطي الذي طرحه البعض

 على افغانستان والعراق والحرب الحربالرتوش التي فرضتها التطورات التي شهدتها المنطقة مثل 

 االميركي جديدة ومنقحة من المشروع طبعةخر انه  البعض االويراه ،الشارونية الجارية على الفلسطينيين

 التي سيتفق فيها االميركيون واالوروبيون على رؤية لكبرى القفزة اانه فريق ثالث يراه بينما ،لالصالح

 بعيد االوسط وقضاياه وأنها ستكون اكثر عمقاً واستراتيجية واعتماداً على الرصد الشرقموحدة تجاه 

  .  تغيير واصالح من المنظور االميركيالمدى مما سبقها من رؤى

  

 العرب الكتاب ترجمة تفصيلية للمشروع المستند على الرؤية التي طرحها سيكون فريق رابع انه ويراه

 ان تزايد عدد االفراد ترى والتي ٢٠٠٣ و٢٠٠٢لتقريري االمم المتحدة حول التنمية البشرية لعامي 

 سيكون سبباً رئيسياً في زيادة التطرف العربيةية في المنطقة المحرومين من حقوقهم السياسية واالقتصاد

  .  المشروعةغيرواالرهاب والجريمة الدولية والهجرة 

  

 الى اللحظة اي رد فعل واضح بخصوص هذا الطرح ربما لعدم يصدر الصعيد الرسمي العربي لم على

 عليه السلبية تغلب والذيلجارية  للمنطق العربي السائد في المرحلة اتطبيقاًوضوح الفكرة بعد وربما 

  . والالمباالة

  

اللندنية في » الحياة« نفى احمد ماهر وزير الخارجية المصري مؤخرا ـ حسبما نقلت جهته فمن

 وجود تعاط مصري مع هذا الموضوع وقال ماهر ان مصر لم تنتظر حتى يخرج احد ١٣/٢/٢٠٠٤
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 االقتصادية المجاالتقوم بعملية اصالح مستمرة في  او فكرة لكي نبدأ االصالح فالرئيس مبارك يبمشروع

 يوماً وحققنا فيه خطوات كبيرة يتوقفوالسياسية واالجتماعية منذ تولي الحكم، واالصالح في مصر لم 

  .  لالصالحمشروعاتيعرفها العالم كله وهي خطوات تفوق المطروح من 

  

 كما ال يوجد فكرة انشاء حلف اوسطي  ماهر وجود فكرة انشاء حلف شرق اوسطي حيث قال انهنفى كما

 العربية نحو الدولقيل لكن هناك افكاراً حول االصالح وكيف يمكن ان تساهم الدول الغربية في دفع 

 المطلوبة وبالنسبة لمصر ليس النتيجةاالصالح، واالصالح ان لم ينبع من الدول والشعوب فانه لن يحقق 

 هذا الشأن حيث سارت بقوة على طريق االصالح فيتطرحه فيه جديد وهي تواصل االصالح ولديها ما 

  .  والتعليمالمرأةالديمقراطي وحقوق االنسان ووضع 

  

 اللحظة يخص الموقف المصري، اما باقي العواصم العربية فقد التزمت الصمت التام حتى فيما هذا

 مركبة العتباراتوالطرف الوحيد الذي غرد خارج السرب ـ . واعتبرت نفسها غير معنية بالموضوع

 في ختام زيارته لمصر انه اللبنانيتخصه هو الجانب اللبناني حيث صرح رفيق الحريري رئيس الوزراء 

 العالم المسمى بالشرق االوسط الكبير وانعكاساته امامبحث مع الجانب المصري المشروع المطروح حاليا 

  .  اوضاع جميع الدول العربية له من اثر خطير وحساس علىلماعلى المنطقة وضرورة متابعته 

  

 ليسوا في تصريحاته االنظمة العربية وقال ان اخطر ما في هذا المشروع هو ان العرب الحريري وحذر

 اثناء انعقاد القمة المقبلجزءاً منه حتى االن، وهناك كالم ان هذا االمر سيعلن عنه بشكل نهائي في يونيو 

 على المجموعة لتتبناه وترعى تنفيذه، المتحدةتطرحه الواليات الصناعية لدول الثماني ومن المتوقع ان 

 جزء منه وهو امر في منتهى الخطورة والحساسية، ويجب العربيةوقال الحريري اننا ال نشعر ان الدول 

 لحساسية هذا المشروع وضرورة اخذه مأخذ الجد الن الواليات المتحدة تنتبهعلى الدول العربية ان 

 ان تكون االمة العربية يجب كما عن افكارهم ثم يجد العرب انفسهم امامها، ماالًاجوالغرب يفصحون 

  .  عليه ليتخذوا الموقف المناسباطالعوقادتها على علم بما يتم التخطيط له وان يكونوا على 

  

 الشرق ان تكون الواليات المتحدة االميركية تشاورت مع القادة العرب حول مشروع الحريري ونفى

 موسى االمين عمروالكبير وان العرب علموا به من خالل االعالم واالتصاالت وأنه تشاور مع االوسط 

  .  اعمال القمة العربية المقبلةجدولالعام لجامعة الدول العربية حول هذا المشروع ليتم ادراجه ضمن 

  

 المجهولة  وقد تسربت بعض االشارات الخاصة بمشروع الشرق االوسط الكبير من بعض المصادرـ هذا

  . او التي من الصف الثاني في مطبخ صنع القرار العربي

  

 ان ـ مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى لميدل ايست اون الين ـ فضل حجب اسمه ذكر فقد

 لتكون ثقله ومركزه وهو ما يعني تركياالمشروع االميركي المسمى الشرق االوسط الكبير يعول على 

  .  غير مؤهلة ديمقراطيا لتزعم الحلف الجديدانهاتجاهل العرب بحجة سحب بساط الزعامة من مصر و
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 اي المشروع، ان زيارة الرئيس مبارك االخيرة لتركيا كانت محاولة للوقوف على ابعاد هذا المصدر وقال

 المقبل حتى يتسنى للعرب الشهرالشرق االوسط الكبير ـ من كافة جوانبه قبل انعقاد القمة العربية في 

 الي محاولة اميركية غربية صهيونية للتدخل في تتصدىك االمر والخروج بقرارات مصيرية تدار

  .  الداخليةالعربيةالشئون 

  

 مباركان الرئيس » األهرام«طه عبدالعليم رئيس هيئة االستعالمات المصرية لصحيفة .  دصرح كما

 الى اهمية وتوصال الكبير تشاور مع الرئيس التركي احمد نجدت سيزار بشأن مشروع الشرق االوسط

 ربطت وسائل االعالم اخرىمن جهة . مراعاة خصوصية التحول نحو الديمقراطية في الشرق االوسط

 التوصل الى منطق موحد فيما ومحاولةالمصرية بين جولة الرئيس مبارك االخيرة في منطقة الخليج 

  . يخص مشروع الشرق االوسط الكبير

  

 تخطيطياً اطاراً ١٥/٢/٢٠٠٤في » الحياة« مالك في تصور اولي له بجريدة  السياسي عادلالمحلل ويقدم

 ال تقدم نموذجاً والتي  العراقيةالصيغةللمشروع المقبل فيرى ان هناك صيغتين للمشروع المقترح احداها 

 االمر ضحايا التفجيرات باآلحاد ثم اصبحوا بالعشرات ثم اصبحوا بالمئات ـ حتى انقلب كانملهماً حيث 

 الذي ـ  الليبيالنموذجواصبح شعار التفجيريين وكأنه يقول تحرير العراق من العراقيين، وهناك 

  . العسكريةيستهدف تجنب المواجهة 

  

 محددات او او حال فان االنموذجين اللذين يشير اليهما مالك ـ ما هما اال محاولة لتكوين معايير اي على

 األولية ان من االرهاصات المجهول القادم ـ والذي تؤكد ذائقة سياسية ان صح التعبير ـ الستقراء

 متشددة ستدعي فيها واشنطن وعصبة صيغةاالرجح ان يكون شيئاً مختلفاً عن كل ما سبق وانه سيكون 

 ومصالح يقصدون بها الحفاظ على مصالح الواليات المتحدة االمنية انهمالمحافظين الجدد المتطرفة 

 واالجتماعي وتشجيع االقتصاديادة تشكيل منطقة الشرق االوسط عبر االصالح حلفائها والدفع باتجاه اع

  . الديمقراطية والحكم الصالح

  

 ٩/٢/٢٠٠٤االميركية ـ في تقرير لها في » الواشنطن بوست« االميركي ـ كشفت صحيفة الصعيد على

 عن تفاصيل ـبدقة والول مرة في الصحافة االميركية » جلين كيسلر«و» روبن رايت«حمل توقيع 

  . يونيوالخطة والتي اكدت بالفعل انها ستطرح امام اجتماع الدول الثماني في 

  

 نموذج معدل لنموذج عن ان ادارة بوش ـ ستتبنى هذه المرة مبادرة طموحة عبارة الصحيفة وقالت

ونقلت . والتي اتت بالحريات في هذا الجزء من العالمالشرقيةتقويض االتحاد السوفييتي ودول اوروبا 

 عن مسئولين قياديين في البيت االبيض االميركي ووزارة الخارجية القول بأنهم »بوستالواشنطن «

 قمة مباحثات مهمة مع شخصيات بارزة اوروبية بحيث يطرح هذا الموضوع في اجتماعات اجروا
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 الدعم الدولي عدةبمساالثمانية واجتماعات االطلسي واالتحاد االوروبي، كما ان الواليات المتحدة ستسعى 

  . الى الحصول على تأييد الدول الشرق أوسطية ودول جنوب اسيا

  

 االوسطعن مسئول مهم في الخارجية االميركية قوله ـ ان مبادرة الشرق »  بوستالواشنطن« وتنقل

 وهي تأمل ـ اي الشرقالكبير ستكون تغييراً جارفاً للطريقة التي تنظر بها الواليات المتحدة الى 

  .  االسابيع القليلة المقبلةفياليات المتحدة ان تصل الى مباديء متفق عليها مع االوروبيين الو

  

 ستدعو حكومات العرب ـ اوروبيون واميركيون ـ ان المبادرة ـ الشرق االوسط الكبير مسئولون وقال

ة واجراء  تتعلق بحقوق االنسان وخاصة تمكين المرأجوهريةوجنوب اسيا الى تبني اصالحات رئيسية 

 هذا االطار ستقدم الدول الغربية حوافز اقتصادية وسيشمل هذا زيادة في وفي. اصالحات اقتصادية

 واطالق العالمية وتقوية التعاون االمني رة امكانية الحصول على عضوية منظمة التجاوتسهيلالمعونة 

  . شرقيةالمبادرة شراكة وسالم مساوية لتلك التي سبق واطلقتها مع بلدان الكتلة 

  

 جوانبها أحدالمبادرة المقبلة ـ مبادرة الشرق األوسط الكبير ـ بأنها ستكون في » البوست «وشبهت هذا

 دولة اخرى معظمها دول ٣٣ المتحدة واالتحاد السوفييتي والواليات هلنسكي الذي وقعته باتفاقيةشبيهة 

ي ثم انقلبت لتصبح منظمة للدفاع عن  نشأت في البداية لتسوية النزاع الحدودوالتي ١٩٧٥اوروبية عام 

 الشرقية ـ ثم الكتلة االنسان والحريات، والتي استخدمتها الواليات المتحدة لدعم المعارضين في حقوق

  . كأداة لتقويض النظام الشيوعي الستاليني

  

 الشرق تنقل عن مسئولين اميركيين قولهم بأنهم حريصون على ان ال تكون مبادرة »البوست« لكن

 بدقة ـ على شاكلة تراقبوسط الكبير نسخة حرفية منها ـ وانهم سيتجنبون انشاء لجان ـ وتشكيالت اال

 ستحاول ان تتجنب ان يبدو االمر المتحدةما كان يحدث في هلنسكي ـ التقدم الجاري، كما ان الواليات 

  .  االوسطالشرقكما لو كان امالء للمطالب االميركية على 

  

 ستلعبانواليس االوروبية واالميركية لليوست ـ ان الحكومة الكندية والدنماركية  في الكمصادر وتكشف

 دول الثماني والناتو واالتحاد قمةدوراً حاسماً في المبادرة، كما ان المسارات الثالثة المقترحة للمبادرة ـ 

ء في تقريري  وسيتم االعتماد بشكل حرفي على مضمون ما جاـاالوروبي ـ سيتم السير فيها بالتوازي 

  . ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٢ لمنطقة الشرق االوسط واللذين كتبهما خبراء عرب في عامي البشريةالتنمية 

  

شبلى « يدعى استراتيجي محلل ـ الى ان المشروع يشارك بصورة كبيرة في صياغته البوست وتشير

اد حلول  من مجرد ايجابعد استراتيجيةمن مؤسسة بروكنغز، وتقوم خطته على طرح رؤية » تلحمي

 االوروبيين متحمسون جداً حتى اللحظة وان كانوا متشككين من وانللقالقل القائمة في فلسطين والعراق 

 هلنسكي يمكن ان يكتب له النجاح النهم يرون ان هناك فروقاً اساسية بين الدول شاكلةان مشروعاً على 

  .  اوسطية ودول الكتلة االشتراكية السابقةالشرق
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 الصراعالعربية يمكن ان ترى ان االصالح السياسي صعب وسلبي النتائج اذا لم يحل  الدول ان كما

 فقد تبنوا تجربة الحوار ايضاكذلك فان االوروبيين متشككون بحكم خبرتهم الميدانية . العربي االسرائيلي

جابية فيما  وانتهوا فيه الى نتائج ايالمتوسطالممتد مع الدول العربية المطلة على حوض البحر االبيض 

  .  واألنظمة الصحية لكن انتهوا فيه الى نتائج هامشية فيما يخص السياسةالتعليم اصالح يخص

  

 بديال عن تكون االميركيون فال يرون معنى لهذا التخوف ـ فالمبادرة من وجهة نظرهم لن المسئولون اما

 االسرائيلي والسعي الى ـتحركات اخرى وهي يمكن ان تدعم المسيرة السلمية في الصراع الفلسطيني 

 بامكانية صعود االسالم السياسي مجدداً في المنطقة، ولذا القائلةتطبيقها سيضع في اعتباره التحذيرات 

   . طويلةفترة من تالفي اخطار الدمقرطة السريعة وتنفيذها ـ اي المبادرة ـ بشكل متدرج وعلى البد

  

 يتم التداول بشأنها سراً منذ الكبيرادرة الشرق االوسط  في الكواليس االميركية الى ان مباشارات وتشير

 باول وزير الخارجية االميركية قد ناقشها مع قائد قوات حلف االطلسي الشهر كولن وان اكثر من عام

»  جونزبيث« ومع وزراء خارجية فرنسا وتركيا، كما ان مساعد وزارة الخارجية االميركية الماضي

مستشارة االمن »  رايسكوندوليزا«لين لالتحاد االوروبي في دبلن كما ان اجرى مباحثات مكثفة مع ممث

 خيار ـ شرق اوسط على غرار حتى وانه االوروبيالقومي ناقشت المبادرة مع عدد من دول االتحاد 

  .  يوماً فيوم المزيد من التأييديتلقىهلنسكي ـ 

  

 ـ ومن الواقعلتصريحات الرسمية التي تعتبر المبادرة في حكم  االرضية ـ يمكن تفهم توالي اهذه من

 الشهر الماضي والذي قال العالميذلك خطاب ديك تشيني نائب الرئيس االميركي امام المنتدى االقتصادي 

 المستقبلية الخاصة بالحرية والديمقراطية تلزمنا ـ اي االميركيين ـ بدعم االميركية ان االستراتيجية فيه

 ـ االميركيينالذين يعملون ويضحون من اجل االصالح في الشرق االوسط الكبير ونحن ـ اي  هؤالء

   . في هذا الجهديدعمونناسندعوا كل اصدقائنا في كل انحاء العالم وفي اوروبا بوجه خاص ان 

  

 ـلوجار ـ رئيس لجنة العالقات الخارجية في خطاب في ميونيخ . ج.  السيناتور ريتشارددعا كذلك

 بمهام من نوع القيامناتو الى اقامة خطة شراكة لمساعدة المؤسسات العسكرية في الشرق االوسط في ال

  .  على الجيوشالمدنيةحفظ السالم ومقاومة االرهاب واالصالح العسكري والسيطرة 

  

 صعيد االنتخابات االميركية ـ وهو فضاء سياسي مواز وليس مالزما للفضاء الرسمي ـ على وحتى

 جمهوريةمرشح الرئاسي الديمقراطي جوهن ادواردز ـ الشهر الماضي بأنه لو اصبح رئيس  الصرح

 مجتمع مدني اقامةفانه سيدعم اقامة منظمة على غرار هلنسكي في الشرق االوسط ـ تساعد على 

  . وتطور االحزاب السياسية وتراقب االنتخابات وتدير االزمات
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 ورقة العمل انى خطوط التفاصيل فتؤكد االشارات الى  مستوى الخطوط العامة ـ اما علعلى هذا

 والمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية ـ االوروبيةالمشتركة التي توصل اليها مركز الدراسات 

 واحدة من االوراق االولية التي هي » من اجل الشرق االوسط الكبيرنتبعاي استراتيجية «والمعنونة باسم 

  . سيس المبادرة ضمن خطة العمل لتأستكون

  

 ومايكل  من مؤسسة راندسيمون، ستيفن هم فيها ثالثة اسماء يعملون في اماكن مهمة ساهم الورقة

 زيفاليجسيكيا من معهد وايرينا االلمانية» دي فيلت« السياسيين في صحيفة المراسلينشترومر كبير 

دير مؤسسة البحث االستراتيجي  ـ وقدم لها ـ فرانسوا هاسبورغ موجمعها الدراسات الشرقية الروسية،

  .  الحوار االوروبيمنتدىالفرنسية ورئيس 

  

 »اوروبيةاستراتيجية الشرق االوسط الكبير رؤية « مايكل شترومر ـ والتي تحمل عنوان دراسة في

 هو تقديرات التحديات والثانيتتطرق الورقة الى الموضوع من ثالث زوايا اولها هو تقييم الوضع الحالي 

 مفهوم الشرق االوسط الكبير ـ بأنه شرومرويعرف . ة والثالث هو تصميم تصور عما يمكن عملهالوارد

 النيل في فترة ما بعد الحرب الباردة للمنطقة الواقعة ما بين بحر قزوين وحتى نهر السياسي التناول مفهوم

  .  المنطقةمعومن قبرص حتى الخليج العربي وألزماتها وللفكرة االستراتيجية للتعامل الشامل 

  

 ان ترى بوصفها كتلة يجب الجديد يرى ان هذه المنطقة بالرغم من كل مراعاتها وتناقضاتها فالمفهوم

  . واحدة متداخلة

  

 اخالقي يخص التحديات ـ فيرى شرومر ان الشرق االوسط الكبير على مفترق طرق سياسي او فيما اما

 السادس ويرى محمدمغرب بعد اصالحات الملك ـ سيان في ذلك العراق في حقبة ما بعد صدام او ال

 ٢٨٠ وإنما هو مثال الـ السكانشرومر ـ فيما يخص االخطار ـ ان الشرق االوسط الكبير ليس فقط 

 والصراع الفلسطيني االسرائيلي والنفط االسالميةمليون عربي في الجزء العربي واالماكن المقدسة 

 اميركي تقارب فهوومأساة المجاميع اما الحل عند شرومر ـ  النخبونقص المياه والتلوث البيئي وثراء 

  . اوروبي

  

 »اميركيةاستراتيجية عظمى للشرق االوسط ـ رؤية «فيرى في ورقته المعنونة »  سيمونستيفن« اما

 وانه في مدى المدى،فيرى ان الشرق االوسط يعاني من ازمة اقتصادية ـ وديمغرافية وسياسية طويلة 

 ستتدهور الظروف االقتصادية بينما% ٣٢ة المقبلة سيزيد سكان الشرق االوسط بنسبة االثنتي عشرة سن

  الى اقصى حد، 

  

 ستيفن«اما فيما يخص الحل فيجملها .  هذا الشرق سيعاني من مشاكل حادة على كافة االصعدةان كما

 الخليج وإنهاء ةمنطقفي المقرطة وتقوية التبادل التجاري والحفاظ على التوازن العسكري في » سيمون
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 المتحدة والمعارضات العربية وحل الوالياتالبرنامج النووي االيراني ومكافحة االرهاب وفتح طريق بين 

  . مشكلتي العراق وفلسطين

  

 ـ الكبيراي استراتيجية تتبع من اجل الشرق االوسط «والمعنونة ـ » ايرينا زيفاليجسيكيا «ورقة اما

 العربي وتفرد جزءاً والشرقاسة المشترك والمختلف بين اسيا الوسطى فتركز على در» المنظور الروسي

  . كامالً للرؤية الروسية واالسيوية للقضية الفلسطينية

  

 اعادة ان عنصر التميز في اطروحة مبادرة ـ الشرق االوسط الكبير ـ هذه المرة ليس مالحظة ويمكن

 المتحدة ـ تسعى الى الواليات شبه الحربي بأن انتاج فكرة االصالح بشكل يبدو اكثر جذرية وال االعالن

 القديم بذات الطريقة والصدامية التي العربيمبادرة على شاكلة هلنسكي، وأنها تود ان تقوض النظام 

 واالتحاد السوفييتي، انما مكمن الخطورة بشأن ان الهجوم الشرقيةقوضت بها النظام السياسي في اوروبا 

 سيتم ألول مرة تحالف وهو» هذا شرطه االساسي«ن تحالف اميركي اوروبي  مانطالقاًهذه المرة سيتم 

  . منذ نهاية الحرب الباردة

  

 لصانع هامش االختالف النسبي بين الطرفين ـ اوروبا واميركا ـ ظل ملعباً اساسياً ـ ان خاصة

 ستستفيد من المرةالسياسة العربي خصوصاً في قضيتي العراق وفلسطين، والثاني ان خطة الهجوم هذه 

 على الناتو واالتحاد ستعرضخبرات سياسية سابقة اقرارها من اسفل الى اعلى ـ بمعنى ـ انها 

  .  االميركية بعد ذلكالمتحدةاالوروبي ومجموعة دول الثمانية اوال ثم تدعمها الواليات 

  

نا االوسط  خاتمة المطاف عبارة ـ تستوقف كل عربي في وطننا العربي الكبير ـ او شرقفي يتبقى

 الخارجية بلغة العصر االن ـ هي تلك التي رددها ريتشارد لوجار ـ رئيس لجنة العالقات الكبير

 في الشرق االوسط العسكريةبالكونغرس وهو يخاطب الناتو ـ بان الوقت قد حان لمساعدة المؤسسات 

يطرة المدنية على  العسكري والسواالصالحفي القيام بمهام من نوع حفظ السالم ومقاومة االرهاب 

  .  ومليئة بالسوادوقاتمة.. أليست بالفعل هذه العبارة غامضة.. الجيوش

  ما المقصود حقاً بالسيطرة المدنية على الجيوش؟ : اخير سطر

  : هوامش

   ٩/٢/٢٠٠٤ ـ بوست واشنطن

   لدعم خطة الشرق االوسط الكبير يسعى بوش

   ١٥/٢/٢٠٠٤ الحياة

  
What strategy for the greater Middle East 

 

  نقالَ عن جريدة البيان االماراتية
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  األوسط الشرق في األميركية االستراتيجية

   السالم عبد فاروق األستاذ

   األول المبحث

   األميركية وتطوراالستراتيجي العقيدة

   :مقدمة

 بوضوح ذلك تبين ويمكن الرأسمالي، المجتمع وإقامة الحرية: هما أساسين على األميركية العقيدة تقوم - ١

   .األمريكي اإلنسان حقوق إعالن خالل من

 األمريكي الحلم تحقيق تستهدف - الرؤساء من كثير عنها عبر كما - األمريكية السياسة فإن هنا ومن - ٢

 في ريغان قال ( للمعيشة مستوى بأعلى أفرادها ويتمتع العالمي المجتمع في الريادة لها دولة إقامة طريق عن

    ).األرض على الجنة لنقيم تعالوا األمريكيون أيها( النتخابه التجديد حملة خالل سياسيال خطابه

 الحلم بتحقيق الكفيلة األسس إيجاد هو األمريكية لالستراتيجية العام اإلطار فإن ذلك على وتأسيساً - ٣

   . Master Plan األولى العالمية القوة موقع في الواليات بقاء وضمان األمريكي

   :األمريكية االستراتيجية ورتط

 تلك عليها تقوم التي األسس تطورت فقد ثابتً،ا األمريكية لالستراتيجية العام اإلطار بقاء مع - ٤

   :العالمية والمتغيرات الداخلي الوضع لمتطلبات طبقاً االستراتيجية

 كان والتي العالمي Game الـ في المتحدة الواليات تدخل بداية حتى سادت والتي العزلة استراتيجية - أ

 نرحب نحن شعار وأمامها شائكة أسالك وحولها المتحدة الواليات خريطة برسم مونرو الرئيس عنها يعبر

   .بنادق معهم ليس دام ما بالزائرين

 وضوحاً وازدادت الثانية العالمية الحرب نهاية منذ وضحت والتي الدولي النظام صياغة في المشاركة - ب

 الدور تراجع إثر ١٩٥٦ حرب بعد األوسط الشرق منطقة في طبقت التي الفراغ ملء نظرية ( الخمسينات في

    ).السويس شرق من بريطاني وانسحاب والفرنسي البريطاني

 وبدأ الشرقية أوروبا في تدّعم قد كان الذي السوفيتي النفوذ لحصر العسكرية األحالف استراتيجية - جـ

 مع الصراع (االستعماري النفوذ ضد العالمي التحرر حركة حملتها التي عرالمشا مستغالً عالمياً ينتشر

    ).العربية الدول في خاصة األوسط الشرق في النفوذ مناطق كسب على الشرقي المعسكر
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 كل وشملت السوفيتي االتحاد تفكك حتى استمرت والتي الشرقي المعسكر مواجهة في الباردة الحرب - د

   .عسكرينالم بين الصراع مناطق

   األمريكية االستراتيجية عليها قامت التي األسس

 Global األولى العالمية االستراتيجية القوة المتحدة الواليات لجعل األمريكي المفهوم من انطالقاً - ٥

Power Strategic التالية األسس على الباردة الحرب فترة خالل األمريكية االستراتيجية أسس قامت فقد:   

   :ياًعسكر - أ

   ).السابع حتى األساطيل (العالمية المائية المسطحات في قوي وجود -

 عنها االستعاضة تمت والتي . .) البحرين / القنيطرة / فليد الويلس / الظهران (العسكرية القواعد سلسلة  -

 قاعدة وإيجاد اآلزور جزر في األمريكية القاعدة بتدعيم التحريري المد فترة في إخالئها إلى االضطرار بعد

   .الصديقة الدول موانئ في أخرى تسهيالت عن فضالً دييجوجارسيا جزيرة على الهندي المحيط في عسكرية

 الظروف مختلف مواجهة على وتدريبها األزمات مناطق في للتدخل الحركة سهلة عسكرية قوات إيجاد -

    . . ).الصحراء وحرب ٨٢ الغرفة ( الطبيعية

   .المتقدمة التكنولوجيا باستخدام للتسلح المستمر التطوير  -

    :اقتصادياً -  ب

 األمريكي االقتصاد بتنمية يسمح ما حدود في البترول أسعار إلبقاء والضغط البترول مناطق تأمين -

 تركيز / وفنزويال كنيجيريا العربية غير اإلنتاج دول على التركيز / العمالقة الناقالت ( الحلفاء واقتصاديات

   ).القناة شرق الكشف

   .السياسي التأثير في المعونات وسالح االقتصادي الضغط استخدام  -

 الغربية برلين (الشرقي المعسكر دول وبين بينها واضحاً الفارق ليظهر اقتصادياً الغربية أوروبا تدعيم  -

   .الشرقي المعسكر لتفكك -  األخرى العوامل مع - النهاية في أدى ما وهو ..) والشرقية

   :اآلتية العناصر على األمريكية االستراتيجية قامت فقد الشرقي المعسكر مواجهة في أما - ٦

   ).ومخابراتياً إعالمياً (الشرقية أوروبا في الداخلي التحرك - أ

 باستراتيجية عرف ما وهو الثالث العالم من الشيوعية والدول السوفيتي االتحاد إخراج على العمل - ب

   ).أنجوال / أثيوبيا / اليمن / أفغانستان (خراآل الحزام تحطيم
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   ).الوسط آسيا لجمهوريات الموجهة اإلذاعات (الداخل من الغزو - جـ

  . الشر بإمبراطورية السوفيتي االتحاد وصف (ريغان عهد في ذروتها بلغت والتي القوية اإلعالمية الحملة - د

   الباردة الحرب انتهاء بعد األمريكية االستراتيجية

 الجديد العالمي النظام لقيادة المتحدة الواليات وتصدر القطبية نظام انتهاء إلى السوفيتي االتحاد تفكك أدى - ٧

   .المفهوم هذا تدعيم في الخليج حرب ساهمت كما

 السوفييت كان فقد تكفي ال وحدها العسكرية القوة أن األمريكيون االستراتيجيون المحللون وجد وقد -  ٨

   .هزمهم االقتصادي الوضع ولكن هائلة عسكرية ةقو يملكون

   :التالية األسس على االقتصادي المجال في الجديدة األمريكية االستراتيجية قامت تقدم ما على وترتيباً - ٩

 الذين آسيا ونمور واليابان الموحدة أوروبا هي قوى ثالث من شرسة منافسة يواجه األمريكي االقتصاد أن - أ

   .إليهم تنضم نأ الصين تكاد

 بمقدار العسكرية النفقات خفض طريق عن األمريكي لالقتصاد التوازن إعادة من بّد ال فإنه وبالتالي، - ب

 دفاعي بنظام واستبداله الكواكب حرب برنامج إيقاف عن فضالً سنوات خمس خالل دوالر مليار ٥٠٠

   ).بقائه على الجمهوريين إصرار رغم (صاروخي

   .األمريكي لالقتصاد ميزات وتقدم هائلة سوقاً توفر والتي وكندا المكسيك مع نافتا قيةاتفا توقيع - جـ

 األخيرة الجات اتفاقية في تقنينه تم والذي العالمية التجارة حرية مبدأ لقبول واليابان أوروبا على الضغط - د

   ).الفرنسيين المزارعين نبجا من واإلضرابات االعتصام / الجنوبية وكوريا اليابان في األرز مظاهرات( 

 هنا نشير (أوروبا توحد بعد الهادي المحيط على المطلة الدول وباقي والصين آسيا نمور مع الحوار - هـ

   ).المتحدة الواليات مع اآلسيوية الدول يجمع أن يمكن مشترك إطار وإيجاد التحليل ذكاء إلى

 للدولة وليس بعينها لمشروعات المساعدات ذهبت بحيث االقتصادية للمساعدات جديدة سياسة تخطيط - و

 تشجيعها (السابقة أوروبا شرق دول إلنعاش جديد مارشال مشروع ودراسة ..) Corruption الـ مواجهة(

   ).بروسيا ارتباطها وفك األطلنطي لحلف االنضمام على

    :إلى األمريكية االستراتيجية اتجهت السياسي المجال وفي - ١٠

 ضد العقوبات (الدولية بالشرعية لصبغها العالمية األمريكية التوجهات لخدمة كأداة المتحدة ألمما استخدام - أ

   ).وليبيا العراق
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   .والمعونات للتعاون شرطاً وجعلها السياسية والتعددية الديموقراطي االتجاه تدعيم - ب

 النشاط مواجهة في جزائرال تدعيم ( والمخدرات كاإلرهاب الجديدة التحديات لمواجهة التخطيط - جـ

   ).…اإلرهابي

   .انتقائي بأسلوب يتم ذلك كان وإن وعالمياً إقليمياً اإلنسان حقوق عن الدفاع تأكيد - د

   ).بالنتيشن واي اتفاقية (األوسط الشرق في الموقف انفجار عدم على العمل - هـ

   :التالية المجاالت ىإل األميركي االستراتيجي الفكر اتجه العسكري للمجال والنسبة - ١١

 رئيس يعتبر ( القادمة المرحلة خالل المنازعات حل في القوة استخدام على المؤثرة العوامل دراسة - أ

   ).المحسوب التدخل نظرية أنصار من شاليكا جون السابق األركان

 إنهاء بها يمكن التي الوسائل إيجاد األمريكية لالستراتيجية الرئيسية االهتمامات بين من يكون أن بّد ال - ب

   ).الصومال / الخليج (المعتدية القوات وسحب العسكرية التدخالت

 التفوق إبقاء من كلينتون أعلنه ما ( االستراتيجية قيمته يفقد لم التقليدي أو النووي الردع استخدام أن - جـ

   ).النفقات خفض رغم األمريكي العسكري

 صاروخي دفاع نظام تطوير خالل من الشامل الدمار أسلحة تملك يالت الدول جانب من التهديد مواجهة - د

 خاصة) …النووية الشمالية كوريا قدرات تمثله الذي التهديد ( األوسط والشرق آسيا شرق عن للدفاع إقليمي

   .الخليج حرب في الباتريوت استخدام بعد

 / إيران (النووي النادي خارج ولالد بعض بها تتمتع التي النووية القدرات أخطار لمواجهة السعي - هـ

   .مؤخراً الهند ثم..) باكستان

 بلجيكا صحف مهاجمة (األمريكية االستراتيجية عناصر من هاماً عنصراً اإلعالمي البعد استخدام ويعّد - ١٢

. / .األسد بالرئيس كلينتون الرئيس لقاء قبل وذلك السالم أمام بالجمود واتهامهما والفلسطيني السوري للرئيس

   ).األخيرة االنتخابات نتائج بعد يلتسين مرض حول أثير ما

 الجديد العالمي النظام على للسيطرة أدواتها في الناقصة الحلقة الستكمال االستراتيجية اتجهت كما - ١٣

   ).١٩٩٣ عام نهاية في عقد والعقائد للديانات البرلماني المؤتمر ( والديني الثقافي البعدين بذلك ونعني

   الثاني مبحثال

   السياسية الجغرافيا زاوية من االستراتيجي التخطيط
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 مناطق فإن السياسية الجغرافيا زاوية من أنه األمريكي، االستراتيجي بالتخطيط المعنية المؤسسات ترى - ١

   .األمريكية للمصالح حيوية أمنية أهمية ذات مناطق تعّد العربي والخليج األقصى والشرق أوروبا

 ونمو األوتوقراطية أن إذ األمريكي، االستراتيجي التخطيط في تأثيرها لها الثالثينات دروس أن شك وال - ٢

 في خلل إلى   أدى مما واليابان، ألمانيا في العسكري والتنظيم الجمعي التفكير إلى قادا قد التجارية التكتالت

   .السياسية الجغرافيا موازين

 إلى جديد من هذا فسيقود أوروبا من عسكرياً انسحبت ما إذا تحدةالم الواليات بأن اعتقاد وهناك - ٣

 المجال في وأوروبا المتحدة الواليات بين المتبادل االعتماد وسيتحلل السيئة السياسية الجغرافية" العادات"

   .أوروبا في القومية الروح نمو ذلك صاحب ما إذا خاصة االقتصادي،

 خوفاً الشرقية أوروبا داخل الناتو حلف حدود لمد االستراتيجية األهمية يدتزا إلى البوسنة تجربة أدت وقد - ٤

 روسي لعدوان أوكرانيا أو البلطيق دول تعرضت ما إذا األوروبية القارة في االستقرار عدم انتشار من

   .محتمل

 والهيمنة اآلتية اهتماماتها نطاق توسيع إلى المتحدة الواليات يدفع الشعبية الصين في يجري ما فإن كذلك - ٥

   .المتبادل االقتصادي واالعتماد األمن مقتضيات بين التالزم ظل في خاصة العالمي النظام على

 يمكن أنه اعتبارها في تضع األمريكية االستراتيجية فإن عالمي طابع ذات األمريكية التجارة كانت ولما - ٦

 فاصلة حدود وضع لعدم نتيجة العالم مناطق بعض في والبريطانية األمريكية المصالح بين تناقض يقع أن

   .المجال هذا في جدية صراعات أحياناً تقع فقد ولهذا الطرفين، لمصالح

 اعتقدت ما إذا وألمانيا اليابان مثل الكبار حلفائها لدى المتحدة الواليات مصداقية تتأثر فقد القدر وبنفس - ٧

   .األمنية بمطالبهما تفي ال العالمي النظام في المتحدة الواليات تحركات أن الدولتان

 الواليات دور أن األول يرى رئيسيان، اتجاهان فهناك األقطاب، وتعدد الواحد القطب لقضية بالنسبة أما - ٨

 بينما قدراتها، على اعتماداً العالمي النظام الستقرار عامة استراتيجية وضع مجال في حيوي دور المتحدة

 / ألمانيا / اليابان / الصين (األقطاب متعدد عالم على يعتمد أن بد ال الغاية هذه قيقتح أن الثاني االتجاه يرى

   .التفوق استراتيجية وليس التوازن الستراتيجية اللجوء بمعنى) محتمل نحو على وروسيا

   الحلفاء تجاه االستراتيجية أسس - ٩

   .تعرضاً األكثر الحلفاء أمنو المتحدة الواليات أمن بين التوازن على تعتمد استراتيجية - أ

   .التأمين عمليات في األمريكية المشاركة كفة وترجيح األمريكي التفوق إبقاء - ب
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 األمن عبء ووضع والتكنولوجي االقتصادي بالتقدم األساسيين الحلفاء اهتمامات قبول عن التوقف - جـ

   .العبء اهذ من جانباً يتحملوا أن بًد ال بل المتحدة، الواليات عاتق على

   اقتصادياً تحدياً تمثل التي الدول تجاه االستراتيجية أسس - ١٠

   .الجديدة الصاعدة العالمية للقوى االقتصادية القوة بانتقال السماح عدم - أ

 ذلك ومع ،..)وسلبياتها الحمائية النظم (الشأن هذا في قليلة قدرات إال ذلك مع المتحدة الواليات لدى ليس - ب

 األمريكية القدرات على االعتماد خالل من االقتصادي التراجع على التغلب تستطيع العامة راتيجيةاالست فإن

   .األخرى المجاالت في

   :فهي االقتصادية والسيطرة التفوق إلبقاء االقتصادية االستراتيجية أولويات عن أما ـ ج

   .تفوقها يضمن ما بقدر المسلحة القوات على اإلنفاق -

   .الداخلي اإلنفاق على يؤثر ال بما للحلفاء مالال الدعم  -

   ).مالية كمعونات تقديمها وليس محددة لمشروعات المعونات توجيه (جديد لمفهوم وفقاً الخارجية المعونات -

   ).طبعاً األمريكي بالمفهوم (العالمي االقتصادي النظام إصالح في المساهمة  -

   االقتصادية لالستراتيجية العامة األسس

   ..).السوق آليات - التجارة حرية (العالمي االقتصادي النظام على السيطرة - ١١

 سيؤدي هجومية استراتيجية خالل من االقتصادي التوازن على المتحدة الواليات اعتماد أن إلى التنبيه - ١٢

   .آسيا وشرق أوروبا في أمنية مخاطر إلى

 األقطاب المتعدد النظام من األول المستفيد هي المتحدة اتالوالي تكون أن يجب فإنه نفسه، الوقت وفي - ١٣

   .كياناتها لتأمين كبيرة ميزانيات تنفق سوف الذرية غير الدول وأن خاصة االقتصادي المجال في

 في خاصة األمريكية األمنية االلتزامات حجم من والتقليل كبيرة عسكرية مواجهات في الدخول تجنب - ١٤

   .آسيا وشرق أوروبا

   الراهنة الفترة في األمريكية االستراتيجية اتجاهات

 الواليات لها تتعرض قد التي والبيولوجية والكيمائية النووية التهديدات مخاطر من واإلقالل التهديد منع - ١٥

   .المتحدة
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   .وآسيا أوروبا في للسيطرة الهادفة والتيارات المعادية التيارات نمو إيقاف على العمل - ١٦

   .البحار على األمريكية للسيطرة تهديد أي إيقاف على لعملا - ١٧

   ).البيئة تهديد / الطاقة إمدادات / المال أسواق / التجارة (العالمي االقتصادي النظام تدهور منع - ١٨

 اقتصادية قدرات تملكان واليابان فأوروبا بالحماية، حلفائها إمداد عن المتحدة الواليات توقف - ١٩

   .أنفسهم حماية تأمين في تشاركا أن بّد وال وتكنولوجية

 التدخل وعدم آسيا، وشرق أوروبا في خاصة بها، والتهديد الحرب منع في األمريكية القدرات استخدام - ٢٠

   .حقيقية خطورة تمثل التي األزمات في إال المباشر

   العملية وتطبيقاتها العسكرية االستراتيجية مالمح

 بها المقصود (الرمادية المناطق في خاصة الخارجية السياسة تنفيذ في المسلحة تالقوا دور ازدياد - ٢١

 عدم يفضلون األمريكيين االستراتيجيين المخططين أن إال). األوسط الشرق بينها ومن االضطرابات مناطق

   .التحديد صعب أو واضح غير المتحدة الواليات يواجه الذي التهديد كان إذا التدخل

 بدائل هناك تكون وأن األمريكية المصالح ولحماية يمكن ما أقل بتضحيات التدخل يكون أن بيج كما - ٢٢

 والسرعة الفاعلية تحقيق وبهدف المؤسسي البناء وضعف التحديد بعدم يتصف الذي الجديد النظام لمواجهة

   ).والعراق يبيال مع حدث كما االقتصادية العقوبات استخدام (االستراتيجية للمصالح حماية واالستقرار

 للقوات العشوائي االستخدام فإن الدولي، النظام إدارة على للسيطرة تحتاج المتحدة الواليات كانت وإذا - ٢٣

   .تامة بعناية يمارس أن يجب الثالث العالم ودول األوسط الشرق في األزمات لمواجهة المسلحة

 النووية باألسلحة لضربات وقواتها متحدةال الواليات تعرض إمكانية االعتبار في يوضع أن يجب - ٢٤

 مواجهة فإن وبالتالي األخرى العالم ومناطق األوسط الشرق في المعادية الدول بعض لدى المتوفرة والكيمائية

   .القادم القرن خالل األمريكية االستراتيجية في أولوية تحتل أن بد ال اإلرهاب

 الدروس أخذ مع العالمي النظام على السيطرة لتحقيق والتخويف الصدمة أسلوب تقدم، لما ويضاف - ٢٥

 إيجابي بمردود جاءت التي األخرى أو ،)فيتنام (سلبي بمردود جاءت التي تلك سواًء االعتبار، في المستفادة

   ).١٩٨٦ عام لليبيا 111F الـ الطائرات ضرب(

   الثالث المبحث

   األمريكية لالستراتيجية الحالية األزمة
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 القرن هذا من تبقى ما في األمريكية االستراتيجية أن بقولها األزمة هذه عن البحثية اكزالمر بعض تعبر

   ..مستحيلة شبه مهمة تواجه القادم والقرن

   عدو وجود دون استراتيجية توضع كيف

 من به تتمتع ما رغم المستحيلة المهمة من نوعاً يمثل المتحدة للواليات عامة استراتيجية وضع أصبح - ١

   :أسباب لعدة نظراً طبيعية غير حركة ةحري

   .ثانوية تهديدات وبقاء الرئيسي التهديد إختفاء وبالتالي) السابق السوفيتي االتحاد (الرئيسي العدو إختفاء - أ

 عن بل جميعاً عنها للدفاع الالزمة القوة المتحدة الواليات تملك ال عديدة أمريكية حيوية مصالح وجود _ ب

   .منها قليل عدد

 بين توازن أن فيه عليها يجب الذي الوقت في األمنية احتياجاتها عن بالدفاع مطالبة الدول أصبحت - جـ

   .العالمي النظام يفرضها التي األوامر وإطاعة المطالب هذه

 التوجه لضعف العالمي النظام مواجهة في كالديكتاتوريات الديموقراطيات تتحرك لذلك، نتيجة - د

   .الديموقراطي

   :تقدم لما ويضاف - ـه

 البترولية الدول (الذاتية ألهميتهم أو الدولي النظام أمن مجال في ألهميتهم الحلفاء بتأمين األمريكي االلتزام -

   ).كمثال

   .تصاعد إذا يحدث وماذا واليابان وأوروبا المتحدة الواليات بين االقتصادي الصراع  -

   .بينهما االستراتيجية والمشاركة االتحادية وروسيا الصين نمو -

 أخطار عن للبحث والنفسية السياسية المتحدة الواليات حاجة السابقة، األسباب على متقدمةً وتأتي   - ٢

 االعتبارات على الكبرى القوى مع عالقاتها في االقتصادية المصالح لتفضيل األمريكية اإلدارة واضطرار

   ..).اإلنسان حقوق (األخرى

   المتحدة للواليات القومية لحالمصا تحديد إعادة

 المتحدة للواليات القومية المصالح تحديد إعادة هدفها ١٩٩٨ عام لجنة شكلت فقد سبق ما على وترتيباً - ٣

   :لآلتي نتيجة العالمي للنظام استراتيجية رؤية بلورة عدم سببها أزمة وجود إلى وانتهت

   ..).أهلية حروب (إفريقيا شمال إلى آسيا غرب جنوب من الممتدة المناطق من عدد في البنائي االختالل - أ
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 في يأتي ( الهندية القارة وشبه األوسط الشرق خاصة األساسية اإلقليمية الصراعات من عدد استمرار - ب

   ).اإلسرائيلي العربي الصراع المقدمة

 فيه أضرت الذي الوقت   في أهدافها حققت ما نادراً إذ المزدوج االحتواء لنظرية المتكرر اإلخفاق - جـ

 سالح وهي النظرية هذه أداة استخدام نتيجة للحركة مناطق من الشركات حرمان (االقتصادية باإلستراتيجية

   ).العقوبات

 سمي وما للبنتاغون التابعة الحرب كلية أجرتها التي المباريات خالل ومن األوسط بالشرق يتعلق ما وفي - ٤

   :التالية العريضة الخطوط ظهرت ،١٩٩٨ عامل السياسية الجغرافيا بتمارين

 عسكرية لقدرات اإلقليميين الحلفاء امتالك أو الخليج منطقة في معقول أمريكي عسكري وجود بدون أنه - أ

 يتصف - عدو - وجود ظل في حلفائها أقرب إلنقاذ كافية بسرعة التدخل المتحدة الواليات على يتعذر معقولة

   .سكريةع قدرات ويمتلك بالتصميم

 التقليل تتيح قد استراتيجية رؤية توافر حين إلى ضرورياً سيظل العسكري الوجود أن ذلك على يترتب - ب

   .المنطقة في جديدة حرب نشوب احتماالت من

 ما إذ ذلك مع يتعارض الواقع فإن ينحسر، النووي السباق أن من االستراتيجية خبراء به قال ما رغم - جـ

   .النووية القوة امتالك خالل من قدراتها إظهار اولتح الدول بعض زالت

 الدول أن يقرر والذي كلينتون الرئيس يطرحه الذي األمريكي المفهوم في تناقض هناك نفسه الوقت وفي - د

 عن النظر بغض العربية الدول إلى رسالة وهي واضح هنا فالهدف أمنها، لضمان النووية القوة إلى تحتاج ال

   .اإلسرائيلية ةالنووي القدرات

   عظمى كقوة المتحدة الواليات مستقبل

 إلى تتجه أن يجب السياسة هذه أن إلى مشيراً األمريكية للسياسة العام اإلطار القومي األمن مستشار حدد - ٥

   :بعد اآلتي ضد الصراع

   .القبلية النزاعات - أ

   .اإلرهابية العمليات - ب

   .المنظمة الجريمة نشاطات - جـ

   .االنقالبات مدبرو - د

   .المتشددة الدول - هـ
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 رسالة في األهداف هذه عن األمريكي الرئيس عّبر (الماضية األساليب إلى الحرة الدول إعادة يحاول من - و

   ).األخيرة االتحاد

 ال جديدة نظرة خالل من الباسفيكي ودول واليابان أوروبا من كل مع األمريكية العالقات في النظر إعادة - ٦

 أن الواضح من ليس أنه إذ ،أمريكياً كان العشرين القرن نصف أن وهو السابق االفتراض أساس على تقوم

   .القادم القرن خالل األمريكية بالقيادة شرط أو قيد دون تسلّم سوف القوى هذه

 بل المتنامية سيةوالسيا االقتصادية والقدرات التكتل على قائم عالمي نظام إلى المتحدة الواليات دخلت لقد - ٧

 القرن نصف فكرة على االستراتيجي التحرك تأسيس على االبتعاد يتطلب ما وهو أيضاً العسكرية والقدرات

   .سبق كما األمريكي

 االتحاد مع فالصراع التجارية، بالسياسة ترتبط أن يجب األمريكية األمنية السياسة أن الواضح ومن -٨

 التكنولوجي والتقدم الصناعي األمريكي النمو دفعت التي القاطرة بمثابة كان الباردة الحرب خالل السوفيتي

 أكبر المتحدة الواليات أصبحت العسكرية الميزانية وتخفيض الباردة الحرب انتهاء وبعد ،واإلنتاجي والبحثي

   ).حكومي بدعم وتتمتع التجار الميزان العسكرية الصادرات توازن (العسكرية والمعدات لألسلحة مصدر

   الرابع المبحث

   األوسط الشرق في األمريكية االستراتيجية

   األمريكية الخارجية رؤية : أوالً

 الشرق مستقبل تصور أن إذ جداً القريب للمستقبل استراتيجية وضع هو الرؤية لهذه األساسي المفهوم - ١

 وأنه خاصة الفترة، هذه لخال السالم تحقيق هو األقرب االحتمال ألن متعذر أمر سنوات عشر خالل األوسط

   .الطويلة المدة لهذه المشكلة استمرار أحد يتوقع لم

 األموال توفرت ما إذا السالم تحقيق بإمكانية مقتنعاً) والبريطاني الفرنسي ومعه (األمريكي التفكير كان - ٢

 جدية في تعتقد األمريكية الخارجية فإن اآلن أما السالم، شكل لتصور عام إطار ووجد للتنمية الالزمة

 تحديد اآلن حتى يتّم لم أنه بل للتحرك العام الهيكل تحديد في تتمثل الصعوبة كانت وإن القائمة المحاوالت

 بل إيران وحتى األقصى المغرب بين المنطقة أنه هو العام التصور (األوسط الشرق هو ما مفهوم

   ).وأفغانستان

   بالمنطقة القائمة المشاكل نوعية

   :للمشاكل أساسان وهناك البشر من مليون ٣٠٠ من يقرب ما المنطقة ذهه تضّم - ٣

   ).العضوية المشاكل (تستمر سوف أنها يعتقد والتي المزمنة المشاكل - أ
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   .متوازنة عالقات بإقامة حلها يمكن والتي اإلنسان صنع من التي المشاكل - ب

   .اإليراني العراقي النزاع وكذلك السابقين التقسيمين تحت اإلسرائيلي العربي الصراع ويدخل

   المزمنة المشاكل

 األكراد هناك بل واألتراك واإليرانيون العرب فهناك اإلثني، الصراع المزمنة المشاكل مقدمة في يأتي - ٤

 أنهم ذلك في وحجتهم دولة إقامة إلى األكراد يتطلع (اإليرانية الهندية المجموعة من مشتقة لغة يتكلمون الذي

   ).المليون عن إحداها أفراد يزيد وال المتحدة األمم بعضوية تتمتع دول توجد بينما ونملي ٢٠

 الخارجية القوى جانب من الدعم عن وبحثها الكردية القوى تمزق إلى الكردية المشكلة صعوبة وترجع - ٥

 استقراراً يسبب قد كردية دولة قيام أن يرى األمريكية الخارجية في اتجاه وهناك لصالحها تستخدمهم التي

   .قبوالً يلقى ال اتجاه ولكنه بالمنطقة

 أصحاب بين الصراع أن بل الثالث، العقائد أصحاب بين العقائدي الصراع أيضاً، المزمنة المشاكل ومن - ٦

 القرون خالل تحقق لم المسيحية أن االستراتيجية مخططي بعض ويرى أيضاً، السالم يعرقل الواحدة العقيدة

   .اإلقليمي أو العالمي السالم ماضيةال األربعة

   :األمريكية الخارجية نظر وجهة من تقّدم لما ويضاف - ٧

   .المشاكل حل في القبلي التفكير بل البدو تعني ال والتي القبلية - أ

 لم ما يستمر أن يمكن ما وهو) واإلسالم والكاثوليكية واألرثوذكسية المارونية (لبنان في الديني الصراع - ب

   .بحكمة عالجي

   اإلنسان صنع من التي المشاكل

 االستقرار عدم إلى مؤدية اتساعاً تزداد وهي ،واألغنياء الفقراء بين األوسط الشرق في كبرى فجوة هناك -٨

 األغنياء بين خطيراً تناقضاً تمثل ألنها محبوبة دولة ليست الكويت بأن األمريكية الخارجية في اعتقاد هناك(

   ).والفقراء

 عن النظر بغض - ديموقراطيات بين تتراوح فهي أيضاً مشكلة أوسطية الشرق الحكومات طبيعة وتعّد -٩

 بين الشك إلى يدفع عامل وهو الجمهوري، للنظام الشعبي التطلع من تعاني وملكيات - الديموقراطية نوع

   .الحكم أنظمة

 مطالب لها ليست المنطقة في دولة دتوج تكاد وال االستعمار فترة في وضعت التي الحدود مشاكل - ١٠

 / العراق - إيران / العراق (مسلح صراع يحدث أن يمكن الفرصة تحين وعندما ،األخرى أراضي في إقليمية
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 المطالبة كانت العراق في قائماً الملكي الحكم كان فعندما الحكم، بنوع الحدودية النزاعات ترتبط وال) الكويت

   .أيضاً قائمة بالكويت

   المرتقبة وراتالتط

   العربي الخليج - ١١

 والسياسية العقائدية التناقضات إزاء وذلك المنطقة، في األمن إلقرار عنه غنى ال األمريكي الدور - أ

 والسعودية الشاه عهد في إيران بين للجمع السبعينات بداية في كيسنجر محاولة فشلت (اإلقليمية والمطالب

 الملك دفع مما المحادثات في للمشاركة إيران في الشيعة الدين رجال من مجموعة إيران شاه أحضر حيث

 أسالف السنة أهل الشيعة علماء فيها اتهم مواجهة وحدثت السنة عمالء من مجموعة إلحضار فيصل

   .بمثله االتهام السنة علماء ورد) ر (عائشة بواسطة) ص (للرسول السم بوضع قاموا من بأنهم السعوديين

 مع عالقاتهم خاصة األوسط الشرق على يؤثر ألنه والكومنولث االتحادية روسيا في يحدث مال التنبه - ب

   .إيران

   الفلسطينية القضية - ١٢

   ).النهائية التسوية في الموقف دراسة (ثابتً القدس قضية تجاه األمريكي االستراتيجي الخط بقاء - أ

 واألمنية الذاتية مصلحتها من ذلك ألن السالم نفقات من جزءاً الغنية العربية الدول تتحمل أن من بّد ال - ب

   .الحدود أضيق في إال االتجاه هذا لمسايرة مستعدة غير السعودية كانت وإن

 الضفة في فلسطينية دولة إيجاد أساس على عامين أو عام خالل اإلسرائيلي العربي النزاع حل يمكن - جـ

   ).األوسطي الشرق التعاون (إسرائيل مع ما حّد إلىو األردن مع اقتصادي اتحاد في تدخل وغزة

) المصري النموذج (إسرائيل مع كاملة طبيعية عالقات مقابل الجوالن على سوريا تحصل أن بّد ال - د

   .السياسية التسوية إليجاد المصري األمريكي التعاون استمرار ظل في خاصة

 وسوريا مصر وعلى السالم استقرار بعد إال نطقةالم على يتدفق لن األجنبي اإلقليمي المال رأس - هـ

 تراجع ظل في أيضاً وغزة الغربية الضفة ذلك يشمل أن على وغيره لالستثمار حقيقية فرص إيجاد واألردن

   .المستهدفة المعونات

   السالم بعد ما مشاكل ١٣

 السالم لتحقيق أجيال أربعة أو ثالثة مرور بعد وال أصدقاء إلى األعداء تحول تعني ال السالم معاهدات إن - أ

   ).صداقة جمعيات (الحقيقي
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 مشاكل (واالقتصادي السياسي باالستقالل للمطالبة األوسط الشرق في األمنية الصراعات تستمر سوف - ب

 شمال في البربر - األكراد لمناطق إلهمالها المسؤولية من جانباً تتحمل والتي التركية الحكومة مع األكراد

   ).إفريقيا

   )البنتاجون (الدفاع وزارة رؤية : ثانياً

: هما أساسين على مرتكزة المتحدة الواليات تتحرك أن يجب الجديد، العالمي النظام ظل في أنه - ١

Enlargement, Engagement    الواليات تكون وأن دائرته تتسع أن يجب األمريكي التحرك أن أي 

 من األوسط الشرق دول خشية وضحت (اإلقليمية األنظمة أو ميالعال النظام يمس ما كل في حاضرة المتحدة

 اآلن تدرس الدول بعض أن بل وليبيا، والسودان العراق من لكل األمريكية الضربات بعد االستراتيجية هذه

 بقانون يتعلق ما في التفتيش أسلوب تطبيق احتمال عن الناشئة المخاطر به تواجه أن يمكن الذي األسلوب

   ).لدينيا االضطهاد

 من عدداً سنوات أربع كل يصدر والذي ١٩٩٨ عام في صدر الذي البنتاجون تقرير أوضح وقد - ٢

   :اآلتي النحو على وذلك الهامة التقديرات

 أن المتحدة الواليات على وأنه ٢٠١٥ عام حتى األمريكية القوة تحدي تستطيع قوة هناك تكون لن أنه - أ

 والتي العراق على األخيرة الهجمات في ذلك طبق (تجمع خالل من تتحرك أن تستطع لم إذا منفردة تتحرك

   ).فقط بريطانيا فيها شاركت

 ٢٠١٥ عام بعد اإلسرائيلية القوة تحدي يمكنها قوة االتحادية وروسيا الصين من كل تصبح سوف - ب

 الدولتين من كل حفاظ في اآلن المشكلة تكمن (بينهما األخيرة االستراتيجية الشراكة اتفاقية طبقت ما إذا خاصة

   ).الخصخصة لبرنامج نتيجة االجتماعي السالم على

 في إقليميتين حربين خوض المتحدة للواليات يمكن حتى األمريكية العسكرية القوة تحديث من بد ال - جـ

   ).الحالي العام ميزانية في المسلحة للقوات المخصص على البنتاجون اعترض ( واحد وقت

 دول في لبتروله بديل لوجود نظراً األوسط الشرق أهمية تراجع بعد وآسيا أوروبا في التهديد هةمواج - د

 الطاقة مصادر الستغالل اإلقليمي التعاون ضرورة من كازاخستان رئيس سلطان نور أكده ما ( الوسطى آسيا

 تأمين مع القادم القرن خالل العالم في الطبيعي والغاز للبترول منطقة أكبر ثاني لتصبح قزوين بحر في

   ).ذلك يتحقق حتى الخليج في البترول مناطق على السيطرة

 بعد اإلرهاب مكافحة في المتخصصة الوكاالت بين) قومي منسق (منصب الستحداث اإلجراءات اتخاذ - هـ

 هجوم واجهةلم مستعدة غير المتحدة الواليات أن األمريكية القوات بها قامت التي األخيرة المناورة أثبتت أن

   ).واليابان فرنسا االتجاه نفس في تسير (البيولوجية باألسلحة إرهابي

   :اآلتي لتحقيق تتجه أن األمريكية االستراتيجية على المنطلق هذا ومن - ٣
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 وتحويل) جوية / برية / بحرية (للصواريخ مضادة دفاع بأنظمة النجوم حرب برنامج عن االستعاضة - أ

   .نووي ردع استراتيجية إلى لنوويةا الحرب استراتيجية

   ).التشيك / المجر / بولندا (السابقة أوروبا شرق دول بضم األطلنطي شمال حلف نطاق لتوسيع السعي - ب

 بنود تطبيق (القومي األمن مقومات من باعتبارها األمريكية االقتصادية المصالح عن القومي الدفاع - جـ

 التعاون دفع / اآلسيوية النمور أخطار تحجيم محاولة/  أسواقها لفتح انالياب على الضغوط / الجات اتفاقية

   ).السالم تحقيق بعد أوسطي الشرق

 البث استخدام بزيادة وذلك األمريكية االستراتيجية لصالح المجال هذا تأمين يضمن الذي الثقافي التحرك - د

   .األديان بين الحوار ودفع المباشر

    :وإسرائيل المتحدة الواليات بين اتيجياالستر التوافق : ثالثاً

 االستراتيجي التوافق عن الورقة هذه في للتحدث مضطراً كنت ما العالمي، التوفيق ضرورات لوال أنه - ٤

 يمكن فإنه المنطقة في األمريكي االستراتيجي التحرك لصورة استكماالً أنه إال وإسرائيل، المتحدة الواليات بين

: التالي النحو على وإسرائيل المتحدة الواليات استراتيجية بين للتوافق ضةالعري الخطوط إيضاح

                        

 مذكرات من عدداً إسرائيل مع أبرمت قد المتحدة الواليات فإن اإلسرائيلي الكيان تأمين غطاء تحت أنه - أ

   :منها نذكر االستراتيجي التفاهم

 السالم معاهدة بعد وضعت والتي) واينبرجر / شارون (١٩٨١ معا اإلسرائيلية األمريكية التفاهم مذكرة -

   .اإلسرائيلية المصرية

   .بالنتيشن واي اتفاق توقيع بعد وضعت والتي األخيرة اإلسرائيلية األمريكية التفاهم مذكرة  -

 رهااعتبا يمكن أنه   Building Blocks المنطقة ألمن شامل تصور لوضع بداية األخيرة المذكرة تعد - ب

  .    Small Scale Super Power إلى تتحول أن في النهائي إسرائيل هدف لتحقيق أساساً

 Umbrella مصطلح استخدم حيث المتبادل األمن مرحلة األمريكية اإلستراتيجية العالقات دخلت كما - جـ

   .ئيلإسرا ضد الصاروخية قدراتها استخدم من وإيران العراق من كل بمعنى إسرائيل عن للدفاع  

: مستويات ثالثة إلى تتقسم المنطقة ألمن األمريكية االستراتيجية نظرة أن األخيرة المذكرة من يفهم كما - د

   .المنطقة دول بقية ثم وغيرها، تركيا مثل إسرائيل حلفاء اإلسرائيلي، األمن

   :التفاهم لمذكرة ثالثة أهدافاً هناك فإن تقدم ما على وترتيباً - هـ
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 القاضية الضربة توجه أن من إسرائيل تتمكن بحيث والردع الدفاع مجال في اإلسرائيلية دراتالق زيادة -

   .صواريخ أو شامل دمار بأسلحة هوجمت ما إذا) الموجعة(

 واليابان الناتو دول مع قبل من تّم ما وهو الدفاعي الميثاق من يقرب ما إلى االستراتيجي التوافق وصول  -

 إسرائيل ذكر من الخليج دول بحماية األمريكي الجانب فيها تعّهد التي البنتاجون وثيقة خلت (الجنوبية وكوريا

   ).االستراتيجي التوافق من أعلى مستوى على لتحصل

 االعتداء ضد األمريكية القوة واستخدام نوعه كان أياً اعتداء أي ضد إسرائيل أمن بضمان أمريكي تعهد  -

   .إلسرائيل الموجه

   :العربي للجانب التحرك ماالتاحت : رابعاً

   :يقتضي الموقف فإن وإسرائيل المتحدة الواليات بين االستراتيجية العالقات في التصعيد استمرار إزاء - ٥

 للحصول الحل تجزئة في الثابتة استراتيجيتها تطبيق من إسرائيل ومنع اللبناني السوري التالحم تدعيم - أ

   .جانب كل من الشروط أفضل على

 التعنت ظل في إسرائيل أمام المواجهة جبهة يدعم مصر مع اللبناني االستراتيجي التوافق فإن كذلك - ب

   .الحالي اإلسرائيلي

 غير فعل بردود تأتي قد التي التحركات يضبط الجنوب في اللبنانية للدولة القوي الوجود أن كما - جـ

   .الجمهورية رئاسة لحود العماد تولي ظل في خاصة إسرائيل جانب من محسوبة

 ظل في للتحرك اإلسرائيلية المفاهيم على للحصول كقناة األردن مع الحوار استخدام بمكان األهمية ومن - د

   .الحالية االنتخابات أجواء

 االتفاق يمكن وما العربية الجامعة في المتمثل العربي اإلقليمي النظام استخدام فإن األحوال كل وفي - هـ

   .حيوياً أمراً يعتبر الممكنة الضغط وأدوات التحرك ألسلوب بالنسبة إلطارا هذا في عليه

   الخالصة

   :يلي لما األمريكية األبحاث مراكز واجتهادات القرار صنع لمراكز العامة االتجاهات تشير

 التاسع القرنين خالل الغربي التفكير ساد الذي اإليديولوجي التفكير عن المتحدة الواليات تبتعد أن يجب - ١

 البراجماتي التفكير من مزيد (التاريخ ثورات من ثورة يحمل سوف القادم القرن أن إذ والعشرين، عشر

   ).كاملة بواقعية االستراتيجية القضايا مع والتعامل
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 على فإن وبالتالي محدودة غير ليست األمريكية القوة أن إذ االعتبار في اآلخرين مصالح وضع من بّد ال - ٢

 تتحرك نفسه الوقت وفي واالستراتيجية السياسية معتقداتها تشاركها التي القوى مع التعاون المتحدة تالواليا

   .كثيرون وهم معارضيها على نفوذها لبسط

 ألخذ اتجاهاً هناك ولكن. العالم قيادة أو االعتزال هو زال فما األمريكي، االستراتيجي االختيار يتغير لم - ٣

 بصورة اآلن وحتى تتحدد لم القادم للقرن العامة االستراتيجية فإن وبالتالي ختياريناال هذين بين وسط منهج

   .يتشكل زال ما العالمي النظام إذ كاملة

 حدث كما الحركة في وإمكاناته الحلف قدرات ودعم الناتو حلف على قوياً األمريكي النفوذ إبقاء ضرورة - ٤

 للرغبات وفقاً الحلف يتحرك أن فيجب الخليج حرب في اركتش لم الحلف دول بعض أن ورغم البوسنة، في

 ال خاصاً أمريكياً اهتماماً وإيران كوبا من األمريكي الموقف في ترى الحلف دول بعض أن إذ األمريكية

   .كثيراً يعنيهم

 هذه أن حياناًأ عنه ويغيب العالم قيادة المتحدة الواليات تتولى أن يريد فإنه األمريكي، العام الرأي عن أما - ٥

 فيها، بنصيب تساهم ال المتحدة للواليات الصديقة القوى وأن خاصة) …خسائر (بشرية تكاليف لها القيادة

 مازال - عامة بصفة -  األمريكي الفرد كان وإن مسموعة تعد لم األمريكية العزلة صيحات أن اآلن والواضح

   .الخارج في يجري ما يجهل

 يعتمد والعشرين الحادي القرن في األمريكية لالستراتيجية العام اإلطار فإن االتجاهات هذه خالل ومن - ٦

   :التالية المفاهيم على

 خلف النظر على والقدرة بل الفرصة اآلن تملك المتحدة الواليات أن األمريكية االستراتيجية واضعو يرى - أ

 الحساسة المناطق تأمين مع آسيا وشرق وباأور في الجدد لألقطاب بالغاً اهتماماً تعطي أن يجب ولكنها األفق،

   ).الصديقة األوسط الشرق دول/ إسرائيل / العربي الخليج(

 انفرادية بصورة وليس كوحدة بون - باريس محور مع تتعامل أن المتحدة الواليات فعلى أوروبا في أما - ب

   .واقعة حقيقة المحور هذا أن باعتبار للوزراء دورية اجتماعات خالل ومن

 من كل بها يقوم التي الزيارات ذلك ومن الشرق نحو المبادرات تشجيع كذلك المتحدة الواليات وعلى - جـ

   .االتحادية لروسيا الفرنسي والرئيس األلماني المستشار

 التأكيد خالل من الياباني الصيني التقارب عن بعيدة تبقى أال يجب األمريكية االستراتيجية فإن وأخيراً - ٤

 المعارض موقف الوقوف عدم الضروري من ولكنه متكافئ أساس على الصينية اليابانية العالقات امقي على

   :الوسائل بمختلف األمنية القضايا في البلدين بين التعاون تدعيم العكس على بل التقارب لهذا

   .والسياسيين العسكريين بين والزيارات المعلومات تبادل - أ
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   .المشتركة التدريبات - ب

   .والكيميائي الصاروخي التهديد وقضايا اإلقليمية األوضاع مناقشة - جـ

 الكيان وتأمين المتبادل األمن مستوى إلى وإسرائيل المتحدة الواليات بين االستراتيجي التوافق نقل - د

   ).العراق / إيران (الصاروخية أو التقليدية فوق باألسلحة هجمات أية ضد اإلسرائيلي

 لهذه صبغة أية تؤثر أال على بالنتيشن واي اتفاق من انطالقاً السياسية التسوية مساعي في اراالستمر - هـ

   .كدولة بقائها أو إسرائيل أمن على التسوية

 ذلك استدعى كلما وتكثيفه العسكري الوجود استمرار (مباشرة بصورة الخليج في البترول مناطق تأمين - و

   ).الموقف

   المراجع

۱ - Shock and Awe Achieving Rapid Dominance   

   .ويد وجيمس أولمان هارالن

   NDU  - 1996 الناشر

۲ - U.S. Grand Strategy Mission Impossible   

   ۱۹۹۸ جيرفس روبرت -   NWC Review الناشر

٣ - The Future of the United States as a Great Power   

   ١٩٩٦ كارينجي مؤسسة الناشر

٤ - After Pax Americana   

    .١٩٩٨ - تاون جورج بجامعة واألستاذ الخارجية العالقات مجلس عضو كوفان لتشارلز بحثية أوراق

٥ - The Rise and Fall of Great Powers   

   ١٩٨٧ كيندي بول -  نيويورك / هوس راندوم الناشر

٦ - Rethinking American Grand Strategy Balance of Power in the 21 century   
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   ١٩٩٨ راند مؤسسة مستشار لين كريتسوفر

   The Testing of American foreign Policy أولبرايت مادين - ٧

   ١٩٩٨ نوفمبر أفيرز فورين الناشر

   الدولية الصراعات إدارة - ٨

   للكتاب العامة المصرية الهيئة الناشر

   ١٩٩٨ عليوه السيد. د

   العربي االستراتيجي التقرير - ٩

   )األهرام (واالستراتيجية السياسية لدراساتا مركز

   ١٩٩٨) العالمي النظام تربك األمريكية االستراتيجية أزمة(

   العربي والوطن المتحدة الواليات - ١٠

   ١٩٩٣ القاهرة بجامعة السياسية الدراسات مركز عن صادرة بحثية أوراق

   الدوريات - ١١

   )١٩٩٨ - ١٩٩٥ من (الدولية السياسة -

   )١٩٩٨ حتى ١٩٩٥ من (أفيرز ورينالف -

   ).١٩٩٨ حتى ١٩٩١ من األوسط الشرق لدراسات القومي المركز إصدارات (األوسط الشرق أوراق -

   ).١٩٩٨ حتى ١٩٩٠ من (القاهرة بجامعة السياسية الدراسات مركز إصدارات -
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 معهد واشنطن لسياسية الشرق األدنى 

   ٨٣٦متابعة سياسية رقم 

  ة الشرق األوسط الكبيرشراك

  عمل مايزال بحاجة إلى كثير من التطوير

  . مدير التخطيط السياسي واالستراتيجي في معهد واشنطن: روبرت ساتلوف

لقد نقلت إدارة بوش مؤخراً تفاصيل شراكة الشرق األوسط الكبير إلى شركائها في مجموعة 

 ٢٠٠٤ التفاصيل في قمة المجموعة في أيار الثمانية، حثي تأمل واشنطن أن تحظى بالموافقة على هذه

إن شراكة الشرق األوسط الكبير هي عنصر جوهري في مبادرة الشرق . في جورجيا) سي أيسلند(في 

وهي مبادرة تشتمل على عناصر أمنية وسياسية إضافية وراء األوسط الكبير التي تقدمت بها اإلدارة، 

 وقد نشر الموقع اإلنجليزي لصحيفة الحياة اللندنية .شراكة الشرق األوسط الكبير تلك المحددة في

المصطلح األخير يشير إلى ) ورقة العمل األمريكية ألفراد مجموعة الثمانية(المقر، ما يدعى بـ 

إذا ما كانت هذه الوثيقة ذات الصفحات الثمانية ). مسؤولي الحكومة المسؤولين عن التحضير للحدث

) استراتيجية الحرية التقدمية(ي مسؤول في اإلدارة، فإن ما يدعى بـ حقيقية، وهو أمر لم يجادل فيه أ

  . من المرجح أن يبقى وهماً

ورغم أن تفاصيل مشروع شراكة الشرق األوسط الكبير لمجموعة الثمانية كما هو موضح 

في ورقة العمل التي نشرتها صحيفة الحياة تشتمل على أفكار حصيفة، إال أن المشروع بمجمله يعاني 

وتقدم الدعم . تؤكد الكثير من مبادراته على الشكل أكثر من المضمونمن مشكلتين رئيسيتين  أوالً، 

ألي العبين إقليميين مستعدين للعب اللعبة  االنتخابية بغض النظر عن التزامهم بالقيم التي تدعم 

الموية بالضبط في من التعزيز للقوات اإلسإن النتيجة غير المقصودة قد تكون المزيد . الديمقراطية

للتطوير (ثانياً، القليل جداً من المشاريع المخصصة . وقت هم فيه في حالة تراجع في كثير من البلدان

فإن مشاريع كهذه بالتالي، . تواجه بشكل عملي العقبات الرئيسية لحل المشاكل النظامية) اإلنساني

 على الجانب اإليجابي هناك حقيقة .عربيةسيكون لها تأثير ضعيف على العلل الحقيقية في المجتمعات ال

كون اإلدارة تبدو شديدة االهتمام بمحاولة جدولة شركاء مجموعة الثمانية في ما يمكن أن يتطور مع 

على الجانب السلبي، فإن . الوقت إلى واحد من أكثر المبادرات زلزلة في عهد ما بعد الحرب الباردة

بمثابة جزئين ضارين، وجزئين ليسا بذوي صلة، وجزء الوصفة المقترحة في المسودة والتي هي 

من غير المرجح إما أن تشجع إصالحاً حقيقياً أو تطوير مصالح أمريكية في .. واحد مفيد حقاً فقط

   .الشرق األوسط الكبير

  : ـ بداية فكرة خاطئة



 التحدي الصهيوين            )٢-٢(الستراتيجياملتابع ا                   التحدي االمريكي
 

                   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٥٢ من ٤٦                                             ٢٠٠٥ - شباط
 

ابة إن منطق شراكة الشرق األوسط مشتق من تقريري تطوير اإلنسان العربي اللذين قام بكت

مسودتهما مجموعة من الباحثين العرب تحت رعاية برنامج تطوير األمم المتحدة في عام 

في الحقيقة، فإن نقاشات، وإحصائيات، وتوصيات من التقريرين قد تم تذكرها في . ٢٠٠٣و٢٠٠٢

 هذه المصادقة من التقريرين تشكل أساساً فكرياً. خطة شراكة الشرق األوسط الكبير لمجموعة الثمانية

بالتأكيد، فإن تقريري تطوير اإلنسان العربي يقدمان الكثير من . متقلباً لشراكة الشرق األوسط الكبير

الحرية، والمعرفة، وتفويض : رئيسية في) قصورات(الحكمة التحليلية، بما في ذلك التعريف بثالثة 

ران إلى الوثائق  مسيسان بحرارة، ويفتق٢٠٠٣مع ذلك فإن كال التقريرين خصوصاً نسخة . المرأة

األخير أن الصراع العربي اإلسرائيلي باعتباره السبب الرئيسي في في الحقيقة، يذكر . البحثية

  . ١١/٩القصورات السابقة التي تسمم مناخ الحرية والتعليم العربي في بيئة ما بعد 

ر اإلنسان يبدو أن مؤلفي خطة مجموعة الثمانية قد استعاروا كذلك جانباً أكثر إغراء في تطوي

أي، وضع جميع سكان الشرق األوسط الكبير من مقاس واحد تناسب كل التركيبة السكانية، . العربي

في التقريرين يعتبر جميع السكان دول الجامعة العربية على أنهم عرب ويتم إعطاؤهم لذلك حلوالً 

 يزيد على ربع سكان أن مافي حين أن الحقيقة بالطبع هي . عربية لمشاكلهم السياسية واالجتماعية

، سواء كانوا بربراً في المغرب والجزائر، ومسيحيين ليسوا عرباً في الدول العربية ليسوا عرباً

بتعريفها، فإن الشرق األوسط الكبير : وتستمر خطة مجموعة الثمانية. السودان، وأكراداً في العراق

ما يجعل فيه منطقة يشكل فيها العرب ، مباكستان، وإيران، وتركية، وأفغانستان وإسرائيليشتمل على 

أين االعتراف . ومع ذلك، فإن جميع تحليالت الخطة وتوصياتها موجهة عملياً للعرب. أقلية استثنائية

  . باإلثنية الفسيفسائية الثقافية، والدينية واللغوية

  : تقويم المبادرات

لديمقراطية والحكم تعزيز ا: (تقدم خطة مجموعة الثمانية ثالثة مجموعات من المبادرات

تركز هذه المقالة على الجزأين األوليين  ().الجيد، بناء مجتمع ثقافي، وتوسيع الفرص االقتصادية

بمجموعهما، فإن هذه المبادرات مصممة ). وسيتم تكريس متابعة سياسية قريباً للعنصر االقتصادي

طالق استجابة منسقة لتعزيز لتشكيل شراكة طويلة األمد مع قادة إصالح الشرق األوسط الكبير وإ

كما تم تقديمه فإن بعض المبادرات من المرجح . إصالح سياسي، واقتصادي، واجتماعي في المنطقة

  . أن تالئم هذه النتيجة، ولكن الكثير منها ليس كذلك

إن مبادرة الديمقراطية والحكم تشتمل على مشاريع يقصد بها تقديم مساعدة تقنية إلدارة 

ترتيب التبادل البرلماني والتدريب، وإنشاء أكاديميات قيادية إنسانية، وإنشاء أسس لفرص االنتخابات، و

مساعدة قانونية، ودعم وسائل اإلعالم المستقلة، وزيادة الجهود اإلقليمية لمحاربة الفساد، وتعزيز 

دود في سعته بعضها، كبرنامج اإلعالم، ذي أفكار جيدة إال أنه مح. منظمات المجتمع المدني اإلقليمية

في كل . إن تركيز خطة مجموعة الثمانية على التدريب والتبادالت محدود إلى درجة كبيرة. ومجاله

الشرق األوسط، فإن الصحفيين الذين يفكرون في المستقبل، والمحررين، وكتاب الشاشة، ومنتجي 
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ة إلى محطات التلفزة التلفزيون، ومخرجي األفالم، هؤالء جميعاً متلهفون للبدء بأي شيء من الصحيف

ولكن خطة الفضائية التعليمية، وهم بحاجة إلى المال وإلى الدعم السياسي، وليس التدريب فقط، 

 أفكار أخرى، مثل مشروع المساعدة القانوني، والتركيز على .مجموعة الثمانية تقدم القليل من االثنين

فإن تركيز شراكة الشرق األوسط على سبيل المثال، . اإلصدار الصحيح وتضييع الصورة الكبيرة

أهداف أخرى للمساعدة . الكبير على تقديم محاميي دفاع عن المجرمين المتهمين هو تركيز خاطئ

على سبيل المثال، في (القانونية ذات قيمة أعلى هن النساء، والالتي رغم حقوقهن العديدة على الورق 

 ما يفتقرن إلى الوسائل أو التعليم الذي يكفل لهن إال أنهن كثيراً) االمتالك، والطالق، وحضانة األطفال

، فإن التركيز على بلغة قوة تأثير التنظيم االجتماعي وأعداد الناس الكلية المتأثرة. احترام حقوقهن

   .حقوق النساء القانونية بدالً من الحقوق القانونية للمجرمين سيكون استراتيجية أفضل بكثير

.  نحو خاص التدريب البرلماني، هي ببساطة سياسية خاطئةأفكار أخرى في الموضوع، على

إن الحقيقة في الكثير من الدول الشرق أوسطية هي أن اإلسالمويين أعداء األمركة، وأعداء الغرب، 

إن سياسة الباب المفتوح . وأعداء السالم يشكلون الكتل الكبيرة أو حتى المهيمنة في البرلمانات المحلة

ستساعد فقط أشخاصاً كهؤالء على أن يصبحوا ناقدين أكثر فعالية للحكومات للتدريب البرلماني 

كما أنها ستبعث برسائل مختلطة للناخبين المحليين، مقنعة . اإلقليمية المؤيدة ألمريكا، وللغرب والسالم

 الكثيرين بأن الواليات المتحدة وحلفائها قد فقدوا معظم ثقتهم بالزعماء المحليين الذين اختاروهم

  . وسيدعمون اإلسالمويين كبديل

إن العنصر المفقود في معظم مبادرات خطة مجموعة الثمانية في الديمقراطية والحكم هو 

لم توضح الخطة في أي مكان فيها أن مجموعة الثمانية ستدعم هؤالء القادة، والمصلحين، . القيم

لليبرالية، التسامح، االنفتاح، التقدم والمنظمات التي تتقاسم قيماً مشتركة مع دول مجموعة الثمانية، ا

بدالً من . واالحترام بكل من حكم القانون والحريات الشخصية في التعبير، والتجمع، والدين والفكر

على سبيل المثال، (ذلك، تؤكد المبادرات على أهمية الديمقراطية ولكن في الجوانب التقنية فحسب 

 التمويل المباشر للمنظمات غير الحكومية، في حين أنه هام، إن التزام الخطة بتوسيع). تسجيل الناخبين

دون وجود عنصر قيم، . حول ماهية المنظمات التي ينبغي أن تتلقى تمويالً كهذاإال أنه يثير تساؤالً 

رغم أن خطة ال تحتوي على قيم ستكون أقل تعرضاً إلثارة المعارضة . تبقى اإلجابة غير واضحة

  . أن لديها كذلك فرصة أقل في تعزيز اإلصالحات التي تطمح إلى تنشئتهاحول الشرق األوسط، إال 

جانبين من الجزء الخاص بالمنظمات غير الحكومية في الخطة يعزز االنطباع بأن واشنطن 

تضع أولوية عليا للحصول على تأييد أوروبي عربي أكبر من األولوية التي تضعها على إصالح ملح، 

إلى مجموعة الثمانية أن تشجع وحسب الحكومات للسماح للمنظمات غير أوالً، فقط طلب . وواقعي

على سبيل المثال، فإن تأجيل أو تقييد (الحكومية بالعمل بجدية، دون رفع حتى لقوة المشروطية 

هذه ). الموقف االقتصادي لالحتجاج على التدخل الحكومي في عملية المنظمات غير الحكومية المحلية

دة المحليين بشكل مؤثر بأن دعم مجموعة الثمانية لمبادرات المجتمع المدني تفتقر الصياغة تطلع القا

ثانياً، فإن القسم الخاص بالمنظمات غير الحكومية ال يشير للمتطلبات التي أسستها الواليات . إلى القوة



 التحدي الصهيوين            )٢-٢(الستراتيجياملتابع ا                   التحدي االمريكي
 

                   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية٥٢ من ٤٨                                             ٢٠٠٥ - شباط
 

تزم بعدم تقديم ينبغي أن تلالمتحدة مؤخراً من أن جميع المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعماً مالياً 

  . دعم مادي للجماعات اإلرهابية عن علم

  : في التعليم

يقدم مشروع مجموعة الثمانية سلسلة من األفكار : جزء صغير واضح من أصل أكبر مخفي

المصممة لمساعدة البلدان المحلية لمواجهة تحديات التعليم في المنطقة، ومساعدة التالميذ على اكتساب 

حيث تشمل هذه مبادرة تعليم أساسي . نها للنجاح في األسواق العالمية اليومالمهارات التي يحتاجو

تدعم المدارس ذات ) اكتشاف مبادرة المدارس(إن . تستهدف األمية وتهدف إلى تعليم الفتيات

لتوسيع مجال وصول ) مبادرة تعليم رقمي(إن . التكنولوجيا العالية في سبيل نتائج أداء عال المستوى

لربط مدارس العمل في ) مبادرة عمل تعليمي(االنترنت، خصوصاً في المناطق الريفية، الكمبيوتر و

البلدان المحلية مع دول مجموعة الثمانية، ولبناء دعم للصندوق بأكمله، فقد اقترح القيام بقمة شرق 

  . ٢٠٠٤/أوسطية لإلصالح التعليمي تعقد في آذار

ولكنهم يفقدون عملياً فرصة . وهي مفيدةكتعبير عن حقيقة، فإن هذه األفكار مرحب بها 

فيما يتعلق بتعليم الفتيات، على سبيل المثال، فإن . ذهبية لتقديم خطط جريئة لمواجهة المشاكل النظامية

الفكرة الوحيدة المقترحة هي إنشاء أو توسيع معاهدة تدريب المعلمين التي تستهدف النساء، مع هدف 

ورغم أن . ٢٠٠٨ ألف معلمة جديدة بحلول عام ١٠٠مكونة من ) تابةفرقة لتعليم القراءة والك(تطوير 

هذا المقترح يبدو لطيفاً ومن المؤكد أنه يسهل الحملة الكلية لتعليم الفتيات، إال أنها ال تبدأ حتى 

بمواجهة األسباب الرئيسية لكون عدد قليل جداً من الفتيات في الدول الشرق أوسطية خصوصاً في 

إن أي مبادرة تهدف إلى تعزيز فعال لتعليم الفتيات ينبغي أن . ، يذهبن إلى المدارسالمناطق الريفية

  : تتضمن ما يلي

  . ـ تعويض يقدم لألهالي الذين يعتمدون على فتيات في القيام بعمالة هامة١

ـ إنشاء مدارس جديدة، خصوصاً في المناطق الريفية، وتحديث المدارس الموجودة ٢ 

  ). خصوصاً ما يتعلق بدورات المياه(، ومحتشمة للفتيات لضمان تسهيالت نظيفة

ـ تقديم إعانة مالية لرواتب المعلمين في المناطق الريفية، حيث أن هذه في العادة آخر ٣

درجة في سلم التعليم الوطني، ومعظم المعلمين هناك يفعلون كل ما يستطيعون فعله للعودة إلى 

  . المناطق المدنية بالسرعة الممكنة

 انخراط المجتمعات المحلية في السيطرة على المدرسة، بحيث ال يكون التعليم المحلي ـ٤

  . هو الحقل لبعض مدن العاصمة البعيدة حصراً
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ـ االستثمار في مشاريع صغيرة في المناطق الريفية، مثل الصناعات المحلية الصغيرة ٥

  . هم بالبقاء في المدرسةليرى األهالي أن هناك فائدة اقتصادية معقولة من السماح لبنات

هذه الصيغة المتعددة السطوح معروفة جداً، فإن قيام األمم األكثر ثراء في العالم بتقديم 

اقتراح متواضع فيما يتعلق بمعاهد تدريب المعلمين يعني أن استعدادهم الستثمار المصادر واإلرادة 

  . السياسية، في حين أنه مخلص، إال أنه ليس جدياً

 بحذف القيم في الجزء الخاص بالديمقراطي، فإن الجزء الخاص بالتعليم في الخطة فيما يتعلق

غياب أي إشارة إلى تعليم لغة إنجليزية أو أوروبية إذا كانت دول : فيه على األقل مشكلة جوهرية

مجموعة الثمانية تريد حقاً توفير حرية الوصول للعرب الجريئين والشرق أوسطيين لالنضمام إلى 

، ثم إن تعليم لغة إنجليزية أو أوروبية هو )على سبيل المثال، عن طريق االنترنت(العالمي السوق 

بإمكان الكثير من المبادرات مواجهة هذه الحاجة، بما في ذلك الدعم المتزايد للمدارس . مطلب أولي

م فعالً لعشرات األمريكية، والفرنسية، والبريطانية، ومدارس اللغات األجنبية األخرى التي تقدم التعلي

إن إنشاء مراكز تدريب لغوي للغة اإلنجليزية واللغات األوروبية . اآلالف من الشرق األوسطيين

ينبغي أن يالحظ كذلك أن الخطة ال .. للشباب، ونشر كتب دراسية وتجهيز المكتبات في المنطقة

  . تستطيع مواجهة توسيع الحماية ضد رقابة االنترنت

  : خالصة

رقة العمل األمريكية، المتسربة من خطة شراكة الشرق األوسط الكبير، إذا ما كانت و

لمجموعة الثمانية دقيقة فسيكون هناك الكثير من العمل ينبغي على األعضاء القيام به قبل اجتماع 

كما يمهد حالياً فإن شراكة الشرق األوسط الكبير مصمم لتجنب إثارة الحساسيات . قادتهم في أيار

عربية، وحساسيات شرق أوسطية أخرى، إال أنه يفشل في إحياء التزام الرئيس الشجاع األوروبية وال

رغم أنها قد ال تحظى بدعم تحالف أساسي وتشاهد الموافقة الهامة ). استراتيجية حرية تقدمية(بـ

للجهود األمنية من الجانب اآلخر للمحيط األطلسي لإلصالح العربي التي عرضها وزير الخارجية 

فهي أحياناً، ذات استعداد ضئيل . إال أنها قد ال ينتج عنها الكثير من اإلصالح الفعلي.. ني مؤخراًاأللما

جداً حيث ينبغي أن تؤكد على استراتيجية ضخمة، وأحياناً أخرى، تعمل مع أيدي خصوم الغرب 

خاصة، بالرغم اإليديولوجيين، الذين ينظرون إلى أدوات الديمقراطية على أنها وسائل لتعزيز قوتهم ال

من أن القمة تقترب بسرعة، إال أنه مايزال هناك وقت كاف لتضمين القيم في شراكة الشرق األوسط 

هذه القيم بإمكانها . الكبير، والتي تبعث الحيوية في التزام مجموعة الثمانية بالديمقراطية الليبرالية

 أكبر مشاكل المنطقة اجتماعياً مساعدة الواليات المتحدة وحلفائها على تقديم حلول شاملة لبعض

  .وسياسياً وتعليمياً
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 )الشرق األوسط الكبير( إلى سبتمبر ١١ من

  وحروب مبادرات تمطر السماء
 

   ٢٩/٠٢/٢٠٠٤ -  الين أون إخوان

 تلك القوة -المتحدة فالواليات األمريكي، إلى إحدث تغيير الفكر اإلستراتيجي) سبتمبر ١١ (أحداث أدت

 شهدت عالقاتها مع المنطقة - عشرالتاسع القرن منذ واإلسالمية  التعامل مع المنطقة العربيةالتي بدأت في

  الواليات المتحدة إلى إحدى القوى العالمية الكبرى، ثم إلىتَحول مع خاصةً العشرين، كثافةً ملحوظة في القرن

  .الميةالع  ثم أخيًرا تحولها إلى قطب أوحد في السياسةالعظميين، القوتين إحدى
   

 المتحدة بدًءا من عام الواليات تحول :أولهما  األمريكية مع المنطقة بفعل عاملين،العالقات تأثرت وقد

 أن تنفجر آباره في بلدان المنطقة العربية الطالع حسن من  كانالذي  صاٍف للنفط،مستوردم إلى ١٩٤٩

 قيامفهو : ستراتيجية المهمة، أما العامل الثاني لهذه السلعة اإلاألول المصدر المنتج بغزارة؛ لتجعل بلدانها هي

 في الدولة لهذه  أمريكيتأييد وما تبع ذلك من ،م على األراضي الفلسطينية١٩٤٨ عام الصهيونية الدولة

  . األخرىالعربية الدول تجاه  تجاه الشعب الفلسطيني، وفي سياساتها التوسعيةالعدوانيةسياساتها 
   

 المنطقة، التي داخل اإلستراتيجية أهدافها ألمريكية المتعاقبة على تحقيق ااإلدرات تركيز أدى وقد

 جيرانه العرب مجتمعين في كافة المجاالت على وتفوقه الصهيوني،  تأمين أمن واستقرار الكيانفيانحصرت 

 دون رأسمالي النفطية من المنطقة إلى الواليات المتحدة والغرب الاإلمدادات تدفق تأمين إلى إضافةً ن،والميادي

 لألحوال المتحدة الواليات إهمال إلى -ة خاصة في فترة الحرب البارد-أدى ذلك..  مناسبةوبأسعار عائق

 إلى السلطة، المنطقة يصل بها حكام التي والطريقة  اإلنسان،حقوق وخاصةً الموقف في ،الداخلية لهذه الدول

  .بها واألساليب الخاصة في تمسكهم
   

 تعنيهم؛ بل يمكن أن تكون ال المتردية الداخلية  األمريكية المتعاقبة أن األحوالداراتاإل تقدير كان وقد

 وعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام -لكن المنطقة، في مفيدة للمصالح األمريكية والصهيونية

 التطرفوأن  ، صنعته لم يعد حبيس القمم التي حددتها لهالذي المارد أن المتحدة  اكتشفت الواليات-م٢٠٠١

 غياب وأن ، في أحوال المنطقة المترديةأسبابه اإلسالمي يجد للدين عن بعض المنتمين يصدر الذي والعنف

 الواليات تدعمهم الذين الشموليين الحكام بقاء، واستمرار ) اإلسالمية-العربية( في البلدان والديمقراطية الحرية

 المتحدة في حصد بعض ثماره، الواليات بدأت الذي فوالتطر المتحدة مسئوٌل بشكٍل كبيٍر عن اإلرهاب

  ).حسب قولهم( اإلرهاب على تشجع التي اإلسالمي  الدينطبيعةإضافة إلى 
   
 واشنطن عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر هو أن المجتمعات من خرج الذي  التشخيصكان لقد

 ومع لسكانها، والمعيشية ر في األحوال االقتصادية الحداثة وما تعانيه من تدهوعن والبعيدة -التقليدية اإلسالمية

 والواليات ، للغرب عموًماالعداء موجة تنامي  عنالمسئولة هي -غياب الحرية والديمقراطية في هذه البلدان

  األمريكي الواضح للدولة الصهيونيةاالنحياز تماًما يغفل السابق المتحدة خصوًصا، ومن الغريب أن الطرح
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  والسياساتالطويل مشاعر العداء للواليات المتحدة، كما يغفل التاريخ تأجج في العربي ق للحالمغتَِصبة

   . التحديث في المنطقةلمشاريع المجِهضة األمريكية
   
 مع المنطقة تَستدرك للتعامل جديدة ورؤية  إلى تبني اإلدارة األمريكية لمنطقسبتمبر أحداث أدت لقد

 صريًحا"  بوشجورج" وقد كان الرئيس سبتمبر، هجمات في ت واضحةًأخطاء الماضي وسياساته التي تجلَّ

 ستين عاًما من التسامح والتفهم الغربي لغياب إن: " قالعندما المنطقة، وحاسًما في طرحه ألفكاره بشأن

 ريةالح شراء يمكن  ال- وعلى المدى الطويل- شئًيا لتجعلَنا أكثر أمانًا؛ ألنهتفعل لم األوسط الشرق الحرية في

  ".بأي أموال
   
 الواليات المتحدة مع اتبعتها التي الواقعية  أن تفترق كليةً عن السياسة- االبن-"بوش "إدارة اختارت لقد

 واقٍع أقدمت اإلدارة األمريكية على اتخاذ إلى وتحويلها التصورات المنطقة في الماضي؛ ومن أجل تنفيذ هذه

) أفغانستان)  في بلدين من بلدان المنطقة- خالل القوة العسكرية من -المباشر التدخل أهمها عدة خطوات، كان

 حاجة ألحٍد في في تعد لم المتحدة  أن الوالياتالمنطقة، وقد مثل هذا التدخل رسالةً إلى حكام )العراق (ثم

ى  شعور تمت ترجمته إل- الكويتتحرير حرب بعد- لديها تأمين مصالحها النفطية، فالواليات المتحدة أصبح

  وباحتاللها للعراق تدعمت سيطرتها المباشرة على المواردالعربي، النفط على سياسات بأن لها حقوقًا سيادية

  .النفطية
   

 في المنطقة، األوضاع لتغيير ومشاريع مبادرات لعدة  السابقة طرح اإلدارة األمريكيةالخطوات تبع وقد

خارطة ( أطلق عليها خطة والتي الصهيوني نيالفلسطي  الصراعلحل" بوش"كانت رؤية الرئيس : فأوالً

 تجارة حرة بين الواليات المتحدة والشرق الوسط في منطقة قيام مشروع عن اإلعالن كان: وثانًيا ،)الطريق

 أعلنه والتي  الديمقراطية في المنطقةبنشر فهو البرنامج المتعلق المشاريع هذه ثالث أما ،غضون عشر سنوات

  .م٢٠٠٤ فبراير في شهر) الشرق األوسط الكبير(يًرا جاء اإلعالن عن مشروع  أخثمم ٢٠٠٣ نوفبر في
   

 هناك سؤاالً مهما يطرح فإن الماضية القليلة  والمبادرات التي أطلقت في السنواتالمشاريع كثرة ورغم

لشرق  في تنفيذ هذه المشاريع؟ وهل اقدًما المضي األمريكية هل سيكون بوسع اإلدارة: نفسه بقوة وهو

  فضاء رحب لتلقِّي هذه المبادرات والمشاريع؟ أم أن هناك-المتحدة الواليات إليه  كما تنظر-اإلسالمي هو

  هذه المشاريع؟تنفيذ تواجه صعوبات

 أمام المشروعات واضحة أن هناك صعوبات على متفقون  المنطقةشئون المطلعون على الخبراء أغلب

 الواليات المتحدة تجاه الديمقراطية وحقوق اإلنسان، بجدية أوسطيين الشرق كيف يمكنه إقناع: األمريكية، منها

  !حقوقهم؟  حرموا من-  هم الفلسطينيون- أن شعًبا كامالًيتعقدون والمسلمين العرب في حين أن

 التي للحكومة أن تتنكَّر دون معاييرها  ازدواجوتنفي يمكن لواشنطن أن تؤكد اتساق سياستها، كيف -

 ولكنها يمكن أن تمثل دعًما في الحملة موثقةٌ؛ اإلنسان لحقوق الجيش في الجزائر، رغم أن انتهاكاتهايدَعمها 

  ! لباكستان؟بالنسبة الوضع وكذلك األمريكية على اإلرهاب،
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  إلىأشار" بوش" متساوية على األصدقاء واألعداء؟ ورغم أن ضغوطًا األمريكية الحكومة  ستمارسهل -

 يعامل وهو األمر سينتهي  هلولكن"  عليهما أن تبذال المزيدإن: " مصر والسعودية، وقالهما رئيسين حليفين

   وإيران؟ هذين الحليفين بقفاٍز حريري بينما يرفع العصا لسوريا

  بها، أمواشنطن تقبل سوف المتحدة  عن قًوى سياسيٍة معارضة للوالياتاالنتخابات إذا أسفرت وهل- 

 أو إن الشعب للتحقيق، إذا كان قابالً وما األمريكي، الرئيسوك تحيط بهدف  رأيها؟ كثير من الشكتغير

  . الهدفهذا إلنجاح الالزمة األمريكي لديه قوة البقاء

 المتزايدة المطالب الشعبية هو الراهن  في الوقتاألوسط األمر الملحوظ ألي شخص يزور الشرق ولكن -

 تأمل أن يبدي حكُّامها استجابة المنطقة شعوب فإن لمتحدةا لمزيد من الحريات، ورغم شكوكهم في الواليات

  .اإلصالح تجاه جديةً للضغوط األمريكية، ويظهرون

 هذه المشاريع مقدمات إن أم إلنجاحها؟  سلمية تمهيًدامقدمات قدمت الواليات المتحدة لمشاريعها هل -

 المتحدة قدمت خالل العامين لوالياتا أن الراجح االعتقاد سيئة، ولن تؤدي إلى الحصول على نتائج حسنة؟

 أنه باب ظاهره الرحمة على إلى مبادراتها ومشاريعها ينظرون المنطقة سكان الماضيين مقدمات سئية جعلت

 زين"لألستاذ -م١٤/٢/٢٠٠٤) الشرق األوسط( ما جاء في جريدة المقدمات هذه ومن ،العذاب وباطنه

   :"الركابي

  .شامٍل  على العراق انطالقًا من كذبة امتالكه أسلحة دماٍرحرًبا شنَّت المتحدة الواليات إن 1-

   . العرب والمسلمين في المقام األولإلى الموجه االشتباه  قانونسّن2- 

  نفسه، وهو هجوم متعدد المضامين والمصادر والمنابر، شارك فيهاإلسالم على الضاري الهجوم 3-

  .كبار مسئولون

   . سالًحا نوويا، وأن من حقه االحتفاظ به دون سواهيمتلك صهيونيال الكيان بأن المجاهرة4- 

  . للشعب الفلسطينيالصهيوني الظلم استمرار على التواطؤ5- 
   

 مصداقية مفتقدة من تلتمس فأخذت المنطقة،  األمريكية أدركت فقدانها للمصداقية لدىاإلدارة أن ويبدو

 الذي اكتسب مصداقية عربية ودولية خاصة، العربية اإلنسانية يةالتنم مصادر متباينة من االتِّكاء على تقرير

  ثم من خالل- خاصة المشروع األخير- في هذه المشاريعالثمانية ومجموعة أوروبا ومن محاولة توسيط

  . العرب في بعض النقاطاإلصالحيين مطالب مع التقائها
 

 


