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أهداف الواليات المتّحدة
العربي
واستراتيجياتها في العالم
ّ

تس���عى هذه الدراس���ة إلى تحديد مصالح الواليات الم ّتحدة وأهدافها ف���ي المنطقة العرب ّية
م���ن خالل العمل على اإلجابة عن س���ؤالين رئيس���ين :األ ّول ،م���ا هو االختالف بي���ن إدارة أوباما
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مق ّدمة
يف مطل��ع واليته األوىل ،تعارضت سياس��ة أوباما مع تو ّجهات س��لفه
الجيوس�تراتيجية بش�� ّدة ،والس�� ّيام تلك املتعلّقة بنرش الق ّوات ال ّربية
واس��تخدام الق ّوة النارية يف الرشق األوس��ط الكبري لفرض التح ّول يف
العامل العر ّيب باإلكراه واالحتالل املبارش.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

اإلقليم��ي الفوض��وي .وأغفلت واش��نطن متا ًما التغ�ّي�رّ ات التي ه ّزت
املنطقة متا ًم��ا ،نظ ًرا لتعاملها الطويل م��ع املنطقة من منظور النفط
وإرسائي��ل و"الحرب عىل اإلرهاب" .لكن ذلك مل مينع إدارة أوباما من
أن ت َّدع��ي بوقاح ٍة يف البداية ،أ ّن الفضل يف انط�لاق الثورات العرب ّية
رسبت إىل الجس��م اإلعالمي يف واشنطن
الس��لم ّية إنمّ ا يعود إليها؛ بل ّ
لدى اندالع االنتفاضات ،أنها منهمك ٌة يف وضع اللمس��ات األخرية عىل
األجندة الرسمية للدميقراطية للعامل العر ّيب .ونسب العديد من الخرباء
النافذين "إس�تراتيجية أوباما يف عدم التدخّل وخطاباته "امللهمة" إىل
نهوض الحركات الدميقراطية الشبابية.

ر ّحبت ش��عوب املنطقة وحكوماتها إضاف ًة إىل العامل قاطبةً ،باس��تثناء
إرسائيل ،بوعود التغيري يف مجال السياسة الخارجية والقطيعة النهائية
م��ع عقيدة بوش القاضية بتف�� ّرد الواليات املتّح��دة ،يف الوقت الذي
تس��تطيع فيه العمل مع أطر ٍ
اف متع ّددة ،ومل يكن العرب استثنا ًء .إذ
كان الكث�ير منهم ت ّواقًا لرؤية نهاية عهد بوش ومعج ًبا مبس�يرة باراك
رئيسا للقوة تأسيس نموذج االختالف
أوباما ،الرجل األس��ود الذي ارتقى اجتامع ًّيا ،حتّى أصبح ً
ّ
العظم��ى الوحيدة يف العامل ،بعد أن كان ناش��طًا منظّماً للمجتمعات
الدبلوماسية العا ّمة للواليات المتحدة
املحلّية الفقرية.
العربي
وإستراتيجيتها في العالم
ّ

لطامل��ا ش��هدت سياس��ة الوالي��ات املتح��دة األمريك ّي��ة تعارضً ��ا بني
إس�تراتيجيتها يف العامل العر ّيب ودبلوماسيتها العا ّمة فيه .فطوال نصف
القرن املنرصم ،تب ّنت الواليات املتحدة مكافحة الشيوعية ور ّوجت لها
عل ًنا (ترومان ،وأيزنهاور ،ونيكس��ون) .ودافعت عن حقوق اإلنس��ان
(كارتر) والتح ّرر (ريغان) والس�لام (كلينتون) والح ّرية (جورج بوش).
ويف الوقت نفس��ه ،ح ّرضت واش��نطن عىل تدبري االنقالبات عىل قاد ٍة
وطن ّيني منتخبني ،ودعمت أنظم ًة قمعية وساندت االحتالل العسكري،
كام ش�� ّنت حروبًا وعمليّ ٍ
رسي ًة غري رشعي ٍة يف املنطقة .إذ
ات عسكريّ ًة ّ
اعرتف��ت كوندولي��زا رايس وزيرة خارجية الرئي��س بوش يف كلمتها يف
أ ّم��ا خُطب الرئيس أوباما الثالث الرئيس��ة املو ّجهة إىل العاملني العر ّيب
واإلس�لامي التي ألقاها خالل س��نته الرئاس��ية األوىل ،فقد رأت فيها القاهرة  2005مبا ييل:
ّ
واش��نطن وعواصم أخرى تح ّولاً عن عهد بوش ،وتأكي ًدا عىل استعداد
لقد س��عت بالدي  -الواليات املتّحدة  -ملدّة  60عا ًما إىل بسط االستقرار
اإلدارة األمريكيّ��ة الجدي��دة لفتح صفح ٍة جديد ٍة م��ع العاملني العر ّيب
عىل حس��اب الدميقراطية يف هذه املنطقة من الرشق األوسط ،ولكنها مل
تحقّق أيًّا منهام.
واإلسالمي قامئة عىل االحرتام واملصالح املتبادلة .بيد أ ّن هذه الكلامت
ّ
ٍ
أي فعلٍ
ملموس أو مح�� ّدد .ففي الوقت الذي
م��ع
افق
رت
ت
مل
ال ّرباق��ة
ّ
ُعرف فيه بوش بتعثرّ اته السياس��ية الك�برى ،افتقر الرئيس أوباما عند عندما تب ّوأت الواليات املتحدة موق َع القوى االستعامرية األوروب ّية منذ
تسلّمه مها ّمه ،إىل ّ
أي سياسة مح ّددة ،ومل يكن ميلك الوضوح املطلوب أكرث من نصف قرن ،دأبت باس��تمرار عىل تعزيز تدخّلها اإلسرتاتيجي
للتعبري عنها.
يف املنطق��ة الذي بلغ ذروته يف حربيَ الخلي��ج األوىل ( )1991والثانية
يف نهاي��ة عام  ،2010ب��دا العامل العر ّيب مفتق ًرا للقي��ادة ،غارقًا أب ًدا يف ( .)2003وحافظت واش��نطن عىل ثبات أهدافها حتّى عندما عمدت
الركود واالس��تقطاب واالضطهاد .وواصل املستب ّدون العرب تسابقهم إىل تغي�ير خطابها أو إس�تراتيجيتها أو تحالفاتها ،فح ّددت أهدافها يف
س��ع ًيا الس�ترضاء الوالي��ات املتّح��دة الت��ي احتوتهم ضم��ن نظامها عقيدتها املعلنة وركّزت عىل النهوض مبصالحها الجيوسياس��ية .وبغية
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وعندما كان��ت اإلدارات األمريكية تدع��و للدميقراطية ،كانت تر ّوجها
كدبلوماس��يّ ٍة عا ّم ٍة تع ّزز "الق ّوة الناعمة" للوالي��ات املتحدة .وكانت
تس ّوقها "سلعةً" جاهز ًة متوفّر ًة لدى وزارة الخارجية األمريكية والوكالة
األمريكية للتنمية الدولية واملنظّامت غري الحكومية التابعة لهام ،بغية
تشييدها عىل أنقاض السيادة الوطنية.

تنفي��ذ تلك األه��داف ،كان عليها أن تبقي عىل أس��طولها وقواعدها
وانتش��ار ق ّواته��ا يف املنطقة لحامي��ة وجودها الدائم فيه��ا ،وإبعاد
االتحاد الس��وفيايت والقوى األخرى عنها ،وص ّد موجة القومية العرب ّية
اإلسالمي الحقًا) .وق ّدمت واشنطن مصالحها االقتصادية بصور ٍة
(وامل ّد
ّ
ملحوظ��ة ،ما ضم��ن لها امتياز الوصول بح ّري��ة ومن دون عوائق إىل
مص��ادر الطاقة يف املنطق��ة .إذ أعلن الرئيس أوبام��ا يف كلمته يف  19من ناحي ٍة أخرى ،رسعان ما أثبت غزو العراق وأفغانستان واحتاللهام،
أ ّن اللجوء إىل "الق ّوة الصلبة" ،من خالل ش ّن الحروب يف سبيل تعميم
أيار /مايو :2011
الدميقراطية األمريكية ،مل يكن سوى مهزلة .إذ أصيبت اإلدارة األمريكية
عىل م��دى عقو ٍد م��ن الزمن ،انتهج��ت الواليات املتّح��دة العمل عىل باإلرباك نتيج��ة االنتخابات يف مرص وتون��س واملغرب ،فاحتارت بني
مجموع��ة م��ن املصالح الجوهري��ة يف املنطقة ،ه��ي مكافحة اإلرهاب اعتامدها الق ّوة الناعمة أو الق ّوة الصلبة ،متا ًما كام تجاهلت يف املايض
ووقف انتش��ار األس��لحة النووية؛ وضامن ح ّرية حركة التجارة؛ وضامن االنتصارات االنتخابية للجبهة اإلسالم ّية لإلنقاذ يف الجزائر ولحامس يف
يل.
أمن املنطقة؛ والذود عن أمن إرسائيل؛ والسعي لسالمٍ عر ّيب إرسائي ّ
فلس��طني ،إضاف ًة إىل الحكومة االئتالفية التي يش��ارك فيها حزب الله
يف لبنان .وكانت واش��نطن قد اس��تاءت أيضً ا من نتائج االنتخابات يف
وقد غذّت الوالي��ات املتّحدة منذ منتصف القرن العرشين ،معارك ال العراق وأفغانستان.
كل م��ا س��بق ،ح��ال دون أن يثق الع��رب بالخطاب األمرييكّ بش��أن
ت ُع�� ّد وال تُحىص يف العامل العر ّيب ،متذ ّرع ًة بداي�� ًة بالحرب الباردة ض ّد ّ
ٍ
أقل
حكوم��ات نيابي ًة عربيّ ًة متثيلية ،س��تكون ّ
الش��يوعية ،ث ّم مبكافحة القوميّة العربيّ��ة لتحمي حلفا َءها وعمال َءها الدميقراطي��ة ،علماً أ ّن
وإلبع��اد القوى العاملي��ة واإلقليمية األخرى ع��ن املنطقة .وكان عىل اس��تعدا ًدا لقب��ول اإلم�لاءات األمريكي��ة ،وأكرث مي�ًل�اً ملعارضة محور
كل ٍ
الع��رب أن يخت��اروا يف ّ
عقد تقريبًا ،بني واش��نطن وأحد "األرشار" الواليات املتّحدة  -إرسائيل .فقد أكّدت اس��تطالعات الرأي باستمرار
اإلقليم ّيني الذين تح ّددهم واش��نطن .وانقسموا بالتايل وفقًا لتأييدهم ع��داء الع��رب لخطط واش��نطن يف املنطقة ،إذ رأى نح��و  %80م ّمن
لعب��د النارص يف مرص يف أوائل الس��تينيات ،ولعرفات يف فلس��طني يف ش��ملهم االس��تطالع ،أ ّن تدخُّ��ل الوالي��ات املتّحدة العس��كري ع ّزز
أوائل الس��بعينيات ،وللخميني يف إيران يف أوائل الثامنينيات ،ولص ّدام اإلرهاب وقلّص فرص السالم ،بينام شكّك  %70منهم ،يف صدق ن ّيتها يف
حس�ين يف العراق يف التس��عينيات ،ومن ث ّم بن الدن يف أفغانستان يف تعميم الدميقراطية ،وأرجعوا دوافعها إىل طموحها لتحقيق الس��يطرة
عام .2001
اإلقليمية .ولو أ ّن تحالفًا يض ّم الدول اإلس�لامية غزا كندا واملكس��يك
واحتلّهام ،لغضب األمريكيّون حتم(((.
وللمفارق��ة ،مل تت�ب َّن الواليات املتّحدة يو ًما "سياس�� ًة عرب ّية" رس��م ّي ًة
قامئ�� ًة بذاتها ،عىل الرغم من تدخّله��ا الطويل يف املنطقة ووجود من موجز تاريخي ضروري
يُعرف بـ"املستعربني" يف وزارة الخارجية ،فهي قد اعتمدت يف الواقع ،قامت اإلس�تراتيجية األمريكيّة يف املنطق��ة العربيّة منذ لحظة تدخّلها
اإلس�تراتيجية اإلمربيالية الكالس��يكية "ف ّر ْق ت َُس ْد" بالتعاون مع عمالء
التوس��ع الس��وفيايت ،وضامن
الكثيف فيها ،عىل دعامتني هام :احتواء ّ
إقليم ّيني ،عرب وغري عرب .نبذت واش��نطن تقليديًّا الوحدة العربية،
ّ تدفّق النف��ط الرخيص .فقد أق ّر الرئيس ترومان بأهمية نفط الخليج
إذ رأته��ا فكر ًة خيالي ًة تحمل تهدي ًدا ،كام رفضت األيديولوجيا الخطرة
يف خطاب��ه أمام الكونغرس يف  24أيار /مايو  ،1951إذ أعلن أ ّن الرشق
للقوميّة العربيّة .كام نظرت إىل اإلسالم السيايس نفسه بصفته تهدي ًدا
وأرضيّ�� ًة خصب ًة لألفكار املعادية للغرب .صحيح أ ّن اإلدارات املتعاقبة
للواليات املتّحدة أطلقت شعار ٍ
ات ورواسم عن الدميقراطية واإلسالم" 1 ،اإليراني��ون يفضّ لون عالقات دبلوماس��ية م��ع الواليات املتحدة ،ولك��ن ثقتهم بأوباما
إال أنّه��ا أبدت دو ًما المباالة تجاه ش��عوب املنطقة وتجاه طغاتها ،إذ ضعيفة" ،اس��تطالع رأي أجرته جامعة مرييالند ،الرأي العام العاملي 19 ،أيلول/س��بتمرب .2009
(باللغة اإلنكليزية)
اس��تحوذت مصالح الواليات املتحدة االقتصادية و"أمن إرسائيل" عىل
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brmiddleeastnafricara/639.
جل اهتاممها ،تارك ًة العرب تحت وطأة أنظمتهم.
ّ
php
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األوس��ط "يحتوي عىل نصف احتياطيات النفط يف العامل" ،وحذّر أيضً ا ل��ن تتط ّرق الدراس��ة لتلك االنقالبات .وقد ق ّدم��ت الواليات املتّحدة
ٍ
مس��اعدات جديد ًة لألردن وفق عقيدة أيزنهاور ،بعد أن أحبط امللك
من الضغوط السوفيتيّة يف هذه املنطقة املضطربة.
حسني العملية الدميقراطية يف مملكته وألغى نتائج انتخابات .1957
يف النص��ف األ ّول من خمس��ينيات القرن امل��ايض ،راهنت أمريكا عىل
ما يس�� ّمى الدول العرب ّي��ة "املعتدلة" .فأوىص ترومان مبس��تويني من
التحالفات العس��كرية اإلقليمية :قيادة الرشق األوسط املستوحاة من الحروب بالوكالة
اإلسرائيلي
العربي
والصراع
ّ
ّ
النم��وذج الربيطا ّين ،ومنظّمة الدفاع عن الرشق األوس��ط التي ُعرفت
أيضً ��ا بحلف بغداد .وش��مل ه��ذا التحال��ف تركيا والع��راق ال َملَك ّية نتيج ًة للمحاوالت الفاش��لة الحتواء معسكر القومية العرب ّية يف أوائل
(الخارج��ة عن ّ
الصف العر ّيب) وباكس��تان ،وانض ّمت إليه إيران الحقًا الستينيات ،مبا فيها فشل التقارب مع مرص النارصية ،اضط ّرت واشنطن
ع��ام  .1955ورفضت مرص ه��ذا الحلف؛ يف حني تفاق��م الوضع عام إىل إنش��اء عالقات أوثق م��ع إرسائيل .تدخّلت الوالي��ات املتحدة يف
 1955بس��بب الغارات اإلرسائيل ّية عىل غ ّزة الت��ي كانت حينها تحت شؤون املنطقة منذ الخمسينيات ،لبسط نفوذها عليها بدلاً من الدول
السيطرة املرصيّة.
األوروبي��ة الحليفة اآلفلة بغية احتواء التأثري املتنامي للقوم ّيني العرب
وح��ذا الرئيس أيزنهاور ح��ذو ترومان ،ووث ّق إىل ح��د كبريٍ العالقات والنفوذ السوفيايت ،والتزا ًما منها نحو إرسائيل .واعرتفت حكومة أشكول
ٍّ
األمريكية مع الحلف��اء العرب ،وخفّف االعتامد عىل بريطانيا من دون بالواليات املتّحدة ق ّو ًة عظمى صاعدة ،وراع ًيا إس�تراتيج ًّيا محتملاً لها،
املساس مبستوى العداء ملرص القومية العربية ،ووسع الدور العسكري بديلاً عن النفوذ اآلفل لراعييْها االستعامريّ نْي بريطانيا وفرنسا.
ّ
ّ
األم�يريك يف املنطقة مع ّززًا تدخّل بالده فيها ،بغية مواجهة التهديدات لقد عبرّ ت وزارة الخارجية اإلرسائيلية عن ذلك أفضل تعبري قبل حرب
الخارجية العدائية .وقد تخ ّيلت عقيدة ٍّ
كل من أيزنهاور وترومان دو ًرا  1967بعامٍ واحد ،إذ ح ّددت األس��اس الجيوس��يايس ملا أصبح العالقة
ً
رئيس��ا للحلفاء العرب يف حامية املصالح األمريكية ويف مواجهة االت ّحاد التبعية األكرث أه ّمية يف الرشق األوس��ط طوال النصف الثاين من القرن
الس��وفيايت يف املنطقة ،ودو ًرا صغ ًريا غ�ير مه ّم إلرسائيل .وبالفعل ،ويف
رصح املتحدث باسم الخارجية اإلرسائيليّة لصحيفة نيويورك
العرشينّ .
أعقاب الهجوم الثاليث الذي ش ّنته إرسائيل وفرنسا وبريطانيا عىل مرص تاميز األمريكية قائلاً :
عام  ،1956ضم أيزنهاور صوته إىل االتحاد السوفيايت للمطالبة بإعادة
جمي��ع األرايض املحتلّة إىل مرص ،وإجبار إرسائيل عىل االنس��حاب إىل
توصلت الواليات املتّحدة إىل استنتاج مفاده أنّه مل يعد بإمكانها الر ّد عىل
ّ
جمي��ع األحداث يف العامل ،وعليها أن تعتمد عىل ق ّو ٍة محلّي ٍة تكون مبنزلة
الحدود الدولية.
ٍ
لس��لطات استثنائي ٍة
طلب
اس��تحالت عقيدة أيزنهاور مبا تشمله من ٍ
أقره
تس��عى إىل الح ّد من تنامي النفوذ الس��وفيايت يف املنطقة ،قانونًا ّ
الكونغ��رس األمرييك يف آذار /مارس 1957؛ م��ا أ ّدى إىل تعزيز عالقات
الواليات املتّحدة باململكة العرب ّية الس��عوديّة واألردن ولبنان والعراق
املرصي يف اليمن.
بغي��ة مواجهة س��ورية ومرص ،وللح ّد من التدخ��ل
ّ
خاصا،
وبدأت السياسة الخارجية األمريك ّية تويل البلدان املعن ّية اهتام ًما ًّ
من خالل تدخّلها املبارش يف لبنان لصالح الرئيس كميل شمعون ض ّد ما
الس��وري لتم ّرد عام  .1958وساهمت الواليات املتّحدة
وصفه بالدعم
ّ
امل�صري وتبديد تقارب البلدين مع
الس��وري
أيضً ا يف زعزعة التحالف
ّ
ّ
االتّحاد الس��وفيايت .فتناولت بعض التقارير تواط��ؤ الواليات املتّحدة
لإلطاحة بعبد الكريم قاس��م ،فيام أكّ��دت تقارير أخرى علم الواليات
ألي ٍ
التباس،
املتحدة بانقالبات  1963دون أن تح ّرك ساك ًنا .إال أنّه من ًعا ّ

ق�� ّوة رد ٍع صديقة تش��كّل خ ّط الدفاع األ ّول الذي ي��درأ مخاطر التدخّل
األمرييكّ املبارش .وتشعر إرسائيل أ ّن هذا التعريف ينطبق عليها(((.

ومن��ذ ذلك الحني ،دعمت العقائد الرئاس��ية األمريكية عمو ًما إرسائيل
ووس��عت
وإي��ران ،والس��عودية الحقً��ا ،عىل حس��اب العامل العر ّيبّ ،
عاملي
حدوده��ا الجغرافية واإلس�تراتيجية  -االقتصادية .إلاّ أ ّن هناك نْ
إس�تراتيج ّي نْي ع ّجال حرصها عىل بناء عالق ِة تبع ّي ٍة جديدة مع إرسائيل:
أ ّولهام ،متتُّع إرسائيل بالتف ّوق العس��كري عىل جميع جريانها قبل عام
1967؛ وثانيهام ،اس��تغالل ما تتيحه ق ّوة إرسائيل لعرقلة نفوذ االتحاد
السوفيايت يف الرشق األوسط عن طريق تدمري جيوش حلفائه وعمالئه
وتجهيزاتهم السوفياتية(((.
 2نيويورك تاميز 12 ،حزيران/يونيو .1966
Green Stephen, Taking Sides, (1984), pp. 168-169, 174.

3

دراسات
العربي
أهداف الواليات الم ّتحدة وإستراتيجياتها في العالم
ّ

49

يف أعق��اب حرب  ،1967أُعجب الرئيس جونس��ون بنجاح إرسائيل يف حني أعلنت بريطانيا ن ّيتها الخروج منها يف مطلع الس��بعينيات .بينام
عميلي س��وفياتيّ نْي ،هام س��ورية ومرص ،يف غضون س��تّة أيامٍ تع�� ّزز الدور املامثل إلرسائيل عندما تع��اون اإلرسائيليون إلنقاذ عرش
هزمية
نْ
فقط ،مس��تخدم ًة أس��لح ًة أمريك ّي ًة وغ�ير أمريك ّية .بع��د تلك الحرب ،امللك حس�ين إبّان أزمة عام  1970حني أوشك مقاتلو منظّمة التحرير
منحت واش��نطن إرسائي��ل دعماً سياس��يًّا واقتصاديًّا وعس��كريًّا غري الفلسطين ّية املدعومون من سورية عىل اإلطاحة به(((.
املرصي أنور الس��ادات
مسبوق ،وباتت ترى العامل العر ّيب من منظور إرسائيل والرصاع العر ّيب تجاهل��ت الواليات املتّحدة اقرتاحات الرئيس
ّ
يل .وغدا واض ًحا أيضً ا أ ّن سياس��تها تجاه العامل العر ّيب ستكون عام  1971بش��أن س�لامٍ يقوم ع�لى تنفيذ قرار مجل��س األمن ،242
اإلرسائي ّ
رهينة حسابات واشنطن للحرب الباردة.
أي ر ٍّد إيجا ٍّيب م��ا مل تخرج مرص من
رصت ع�لى أال تق ّدم إرسائي��ل ّ
وأ ّ
الفلك الس��وفيايت .صحيح أ ّن عقيدة نيكسون  -كيسنجر التي ارتبطت
خاصا بالعالقات اإلسرتاتيجية
مل يُ ِبد الرئيس األمرييكّ نيكسون اهتام ًما ًّ
بإرسائيل .بل إنّه ،وفقًا ملستش��ار األمن القومي هرني كيس��نجر ،رأى بفيتنام بصور ٍة رئيسة ،ح ّددت إسرتاتيجية "الفتنمة"  -أي جعل فيتنام
يف نرص عام  1967كس��با للس��وفييت الذين "أصبحوا أصدقاء العرب الجنوبي��ة تتولىّ مه ّمة الحرب مع فيتنام الش�مالية بدلاً من الواليات
ً
يف ح�ين تح ّولت الواليات املتّحدة إىل عد ٍّو لهم" .وش�� ّبه نيكس��ون يف املتّحدة  -يف تس��ليح وكالئها اإلقليميني ودعمهم بغية تنفيذ سياستها
خطاب ألقاه يف  27كانون الثاين /يناير  ،1969الرشق األوسط "بربميل وصيانة مصالحها وش�� ّن حروبها ،ولذلك جعلت إرسائيل حج َر الزاوية
ٍ
بارو ٍد ش��ديد االنفجار" ألنّه كان يعتقد "أ ّن االنفجار القادم يف الرشق يف سياس��تها تجاه املنطقة العربيّة .فقد ا ّدعى كيس��نجر أ ّن نيكسون
األوس��ط قد يتض ّمن مواجه ًة بني القوى النوويّة ".ولكن إذا قُ ِّدر لذلك أراد تعزي��ز ق�� ّوة إرسائيل فقط "ألنه مل يرغ��ب يف أن تضط ّر الواليات
أن يح��دث ،كان عىل الواليات املتّحدة األمريك ّية أن تس��تع ّد ملواجهة املتح��دة إىل خوض معارك إرسائيل" .وقال كيس��نجر إنه عندما أصبح
أي تح ّد ٍ
يات إس�تراتيجية قد تربز يف املنطقة .ومل يدعم كيس��نجر ،وال السوفييت أكرث تو ّرطًا (يف "حرب االستنزاف" املرصيّة):
ّ
حل الرصاع
نيكس��ون الحقًا ،خطّة وليام روجرز الدبلوماسية من أجل ّ
كان علينا مواجهة الس��وفييت واملتط ّرفني الع��رب ،وإال لبدت التنازالت
يل عىل أس��اس قرار األمم املتّحدة  ،242علماً أ ّن روجرز
العر ّيب اإلرسائي ّ
اإلرسائيليّة وكأنها نتيجة تدخّل الق ّوات السوفياتية(((.
رسا للقادة اإلرسائيل ّيني
كان وزير خارجية الواليات املتّحدة وقتذاك .وأ ّ
(((
أال يلقوا ًاً
بال لتلك الخطّة حتّى ولو وافق عليها عبد النارص .
الفلس��طيني يف
لالنتصار
أو
الس��وري
ّل
خ
للتد
ائييل
رس
اإل
الردع
�
يع
ّ
ّب�رّ
ّ
أزمة  1970يف األردن" ،عن منوذ ٍج للخدمات اإلس�تراتيجية التي ميكن
النفوذ اإلقليمي
[إلرسائيل] تقدميها للواليات املتّحدة" .وكان ذلك مبنزلة الدليل الحاسم
ضمنت واشنطن التف ّوق العسكري إلرسائيل وإيران وتب ّنتْهام "رشط ّي نْي عىل قدرة إرسائيل عىل أداء الدور اإلقليمي الذي تطلبه منها الواليات
إقليم ّي نْ
�ْي�" أو "نفوذين إقليم ّي نْي" بغية إضعاف النظام القومي العر ّيب املتّحدة .وقد حاول كيسنجر التخفيف من األذى املحتمل الناجم عن
والتحالف السوفيايت العر ّيب.
األع�مال اإلرسائيل ّية؛ إال أنّه ب��دلاً من ذلك ،عبرّ ع��ن إميانه باأله ّمية
ٍ اإلسرتاتيجية إلرسائيل من خالل رفعه التوصيات التالية:
يُعرف ذلك التو ّجه أيضً ا بعقيدة نيكسون التي َحدّدتْ عىل مدى عقد
من الزمن ( )1979-1969سياسة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط.
ضامن الردع اإلرسائييل ،وتزويدها باألسلحة عىل املدى الطويل ،والتع ّهد
ُوضعت عقيدة نيكس��ون عام  1969نتيج ًة لتنامي املعارضة الداخلية
بعدم إجبارها عىل الخضوع لتس��وية ال ترتضيها ،وجعل مساعي روجرز
(((
املتواصلة "عقيمة" وتقليصها لتقترص عىل ترتيبات جزئيّة .
يف الوالي��ات املتّحدة بس��بب تدخّلها العس��كري يف فيتن��ام ،بهدف
الح�� ّد من تدخّل الواليات املتّحدة املب��ارش يف الخارج ،من خالل بناء
تحالفات إقليمي ٍة تتولىّ الدفاع عن املصالح األمريكية الحيوية يف جميع ونجمت عن ت��و ّرط إرسائيل كوكيل للواليات املتّحدة يف حرب ،1973
ٍ
ّ
ّ
ّ
أنحاء العامل .ولقد أدت هذه العقيدة يف الرشق األوس��ط ،إىل تفويض آثا ٌر مأس��اوية .إذ اقتنع كيس��نجر يف  9ترشي��ن األ ّول  /أكتوبر 1973
ّ
دولتي،ه�ما إرسائيل وإيران ،للدفاع ع��ن مصالح الواليات املتّحدة يف
نْ
5 Steven Spiegel, The other Arab-Israeli conflict, (1985), pp. 196-203.
املنطق��ة .أ ّما دور إيران الرشطي اإلقليم��ي يف منطقة الخليج ،فتق ّرر 6 Kissinger Henry, White House Years, (Boston: Little Brown, 1979), pp.
4 Kissinger Henry, White House Years, (Boston: Little Brown, 1979), p. 564,
Department of State Bulletin 17/2/1969,p.142-143

371; p. 570-571.
7 Mansour Camille, Beyond Alliance, (New York: Columbia University
Press, 1994), pp. 99, 104-105.
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ٍ
حس��ابات إس�تراتيجية أساس�� ّي ًة
بغض النظر عماّ ستؤول إليه جل ًّيا منذ منتصف الس��بعينيات أ ّن
أ ّن "إرسائيل تع ّرضت لهزمي ٍة إس�تراتيجية ّ
يل ،تكمن وراء سياسة واشنطن ومساعي
األحداث" ،فباتت أكرث اعتام ًدا عىل حامية واش��نطن وعىل مساعدتها تتجاوز الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
أي ٍ
املب��ارشة ،وذلك أكرث م��ن ّ
وقت مىض ،من أج��ل القيام باملهامت وساطتها ،وال تتعلّق بالسالم مبقدار ما تتعلّق باملصالح(.((1
التي توكلها إليها الواليات املتحدة .فهزمية إرسائيل اإلسرتاتيجية ،تعني
هزمية الواليات املتّحدة .وقد دعا كيسنجر الواليات املتّحدة األمريكية
ٍ
وقتئذ إىل "إعادة تقييم جوهرية لإلس�تراتيجية" ،مش ًريا إىل أ ّن "هزمية
إرسائيل بواسطة األسلحة السوفياتية ستكون مبنزلة كارث ٍة جيوسياسية
للواليات املتّحدة"(((.
اتّخ��ذت الحكومة األمريكية أثناء حرب  1973جميع إجراءات التأ ّهب
الن��ووي الرضورية من أجل دع��م إرسائيل؛ فز ّودته��ا بك ّميات كبرية
جوي ط��ارئ ربطها بالواليات
من األس��لحة الجديدة بواس��طة ج ٍ
رس ٍّ
املتّح��دة ،يف الوق��ت الذي كان فيه القتال دائ�� ًرا ،وكانت مرص تتق ّدم
يف الجنوب ،بينام انش��غلت وحدات كبرية من الق ّوات اإلرسائيلية عىل
الجبهة الس��وريّة .تح ّركت إدارة نيكسون  -كيسنجر يف األيام األخرية
للح��رب ،لوضع الق ّوات األمريك ّية والس�� ّيام الفرقة  82املحمولة ج ًًّوا يف
املتوس��ط ،ما
حالة تأ ّهب ،وأرس��لت حامالت طائراتها إىل رشق البحر ّ
مس
أرعب السوفييت حتّى ش��كّوا يف أ ّن القيادة األمريك ّية قد أصابها ّ
من الجنون .ال ّ
شك يف أ ّن تلك التدابري عبرّ ت عن التزام أمريكا العميق
بضامن عدم هزمية إرسائيل ،وإن كان البعض قد عزا ذلك إىل حسابات
داخلي��ة لدى نيكس��ون تتعلّق بأزم��ة ووترغيت؛ إلاّ أنّه��ا يف الواقع
ع�� ّززت موقع إرسائي��ل مقارن ًة بوضعها قبل نش��وب الحرب .إذ بات
من املستحيل عىل العرب إعالن انتصارهم ،وضمنت الواليات املتّحدة
حاجتهم للبقاء تحت رحمة الدبلوماسية األمريك ّية بعد الحرب(((.

ع ّززت الواليات املتّحدة ش��بكة وكالئها من خالل دعم عمالئها العرب
ٍ
خدمات إسرتاتيجية وأمنية
غري الدميقراط ّيني وتسليحهم ،مقابل تأمني
واستخباراتية ودبلوماس��ية واقتصاديةُ .عرفت تلك األنظمة باألنظمة
بغ��ض النظر عن نظ��ام حكمها االس��تبدادي وانتهاكاتها
"املعتدل��ة"
ّ
لحقوق اإلنس��ان والحقوق السياسية .ولكن النفعية بقيت عاملاً ثابتًا
يف السياس��ة الخارجي��ة للواليات املتّحدة ،أل ّن "األنظمة االس��تبدادية
تشكّل محطّ ًة جامع ًة تق ّدم جميع االحتياجات ،ما يس ّهل كث ًريًا التعامل
معها مقارن ًة باملجالس النيابية ووسائل اإلعالم غري القابلة للضبط"(.((1
كل من رفض اقرتاحات الواليات املتّحدة أو مبادراتها،
وأصبح "إرهاب ًّيا" ّ
بغض النظر عن العقي��دة أو القاعدة
إذ ُهوج��م أو قُوطع أو أُبع��دّ ،
الشعبيّة .كام تب ّدلت قامئة املعتدلني واملتط ّرفني بني الحني واآلخر ،بنا ًء
عىل "إصالحات" يف سياستهم الخارجية .ف ُع ّدت مرص عىل سبيل املثال
عد ًّوا ،بد ًءا من الخمس��ينيات حتّى الس��بعينيات ،غ�ير أنّها رسعان ما
بدت سياسة "الخطوة خطوة" التي دشّ نها كيسنجر بني إرسائيل ومرص
تح ّول��ت إىل عميلٍ بعد فرت ٍة وجيزة من توقيع اتفاق ّيات كامب ديفيد
جذّاب��ةً ،ألنّها وفقًا لكميل منص��ور يف كتابه أكرث من تحالف "أتاحت
عام .1979
التوس��ل ألط��ول فرت ٍة ممكنة ،أم��ام الواليات
إبق��اء العرب ،يف موقع ّ
املتّح��دة التي متلك مفتاح التس��وية ،وأج�برت العرب عىل دفع أغىل منظور الحرب الباردة :دول معتدلة
مثنٍ ممكنٍ لواش��نطن مقابل اس��تعادة مساحات صغرية من األرايض ،وأخرى متطرّفة
وسمحت إلرسائيل باس��تعادة عافيتها تدريجيًّا نتيجة صدمة الحرب ،ب ّينت جني كريكباتريك  -مستش��ارة الرئيس األمرييك ريغان والس��فرية
وأتاح��ت لها تقدي ًرا دقيقًا للنتائ��ج املحتملة ّ
قس��مت العامل العر ّيب
لكل خطو ٍة من خطوات ل��دى األم��م املتّحدة يف ما بعد  -أ ّن واش��نطن ّ
كيسنجر ،لتستطيع القيام بر ٍّد أفضل عىل الخطوة التالية" .وقد أصبح

8 Kissinger Henry, Years of Upheaval, (Boston: Little Brown, 1982), pp.
493-494.
9 Stein Janice Gross, in David Welch (ed.) The Middle East and the United
States, (Westview, Colorado, 1999), pp. 213-216.

10 Mansour, Camille, Beyond Alliance, (New York: Columbia University
Press, 1994), pp. 116.
11 Traub, James, “The Myth of a Useful Dictator”, Foreign Policy, (March
18, 2011).
_http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/18/the_myth_of_the_useful
dictator1
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يف الثامنينيات إىل نوعني من األنظمة :األنظمة "الش��مولية" واألنظمة لجهدهام "السلمي" .ولكن بعد مرور سبع سنوات وبعد توقيع سبعة
اتفاقات موقّتة ،غدا واض ًحا أ ّن هذا الس�لام الدبلومايس كان غري ٍ
ٍ
كاف
"االستبدادية .وأقامت إدارة ريغان عالقات وثيقة باألنظمة االستبدادية
شل عملية السالم،
لتحقيق السالم ،إال أنّه مالئم متا ًما لعمليّة أ ّدت إىل ّ
بغية القضاء عىل األنظمة الشمولية.
بعد فشل ق ّمة كامب ديفيد عام  2000واندالع االنتفاضة الثانية.
ارتقت الواليات املتّحدة مبكانة إرسائيل ،لتغدق عليها قيم ًة إسرتاتيجية
عىل الرغم من  -أو ربمّ ا بسبب  -اعتداءاتها املتك ّررة األحادية الجانب ويف غضون ذلك ،م ّهد انهيار الش��يوعية وهزمية  -أو فش��ل -التمثيل
الطريق لصعود اإلسالم السيايس
يف املنطقة ،مبا يف ذلك قصف املواقع النووية العراقيّة ( )1981واجتياح الس��يايس للقومية العرب ّية العلامنية،
َ
لبنان ( )1982والقمع الرهيب يف األرايض الفلسطينية املحتلّة .وأوضح يف العامل العر ّيب .وقد تب ّنى هذا اإلس�لام الس��يايس العدي َد من الربامج
ذلك ب��ول وولفويتز ،أحد أقطاب مثقّفي املحافظ�ين الجدد يف إدارة القومية العلامنية العربيّة الش��عبية والش��عبوية ،والس��يّام مناهضة
اإلمربياليّة ومعاداة االحتالل والهيمنة اإلرسائيليّة يف املنطقة .وأفسحت
الرئيس ريغان ،حني قال:
هزمية املرشوع النارصي بد ًءا من عام  1967املكا َن لإلخوان املسلمني،
الطريق لحركة
ضت له حركة فت��ح
لقد اس��تمعت يف األش��هر القليلة املاضية إىل هرا ٍء كث�يرٍ يفيد بأ ّن هذه متا ًم��ا كام م ّهد اإلذالل ال��ذي تع ّر ْ
َ
األزمة بيّنت انتفاء حاجتنا إىل التعاون اإلس�تراتيجي مع إرسائيل ،بانتهاء حامس ،ومثلام س��مح تراجع الجبهة الوطني��ة اللبنانيّة بصعود حزب
الح��رب الباردة وزوال االتّحاد الس��وفيايت كتهديد رئي��س .فقد اندلعت
أزم��اتٌ إقليميّ ٌة عدّة يف املايض ،ومل يؤ ّد فيها االتحاد الس��وفيايت ّأي دور ،الله.
في�ما اضطلع��ت إرسائيل بدو ٍر حاس��مٍ يف حفظ االس��تقرار ،وقد تندلع
أزمات مشابهة يف املستقبل(.((1

ات ّسمت حقبة التسعينيات برعاية إدارة كلينتون "لعملية السالم" .وعىل
الرغ��م من الض ّجة املثارة بش��أن آفاق تح�� ّول املنطقة ،وعرض مالمح
"رشق أوس��ط جديد" ،فقد فشلت العملية يف تحقيق السالم .وبفضل
رعاية األمم املتّحدة للمنتدى اإلقليمي ،حافظت فكرة عملية الس�لام
ع�لى زخمها حتّى يف فرتات توقّف املفاوضات .أ ّما املهزلة ،فكمنت يف
تصنيف مؤيّدي عملية السالم األمريكيّة معتدلني بينام ُص ّنف رافضوها
متط ّرفني.

أتاحت نهاية الحرب الباردة لواش��نطن فرض "س�لامٍ أمرييكّ" ٍ
جديد يف
جندي يف منطقة
املنطقة .فتح ّرك��ت برسعة لتنرش نحو نصف مليون
ّ
الخليج وطردت الق ّوات العراقيّ��ة من الكويت بعد اجتياحها لها عام
 .1990ووج��د العامل العر ّيب نفس��ه م�� ّر ًة أخرى منقس�ًم�اً بني العراق
والكويت ،وانقس��مت آراء الدول األعضاء يف الجامعة العرب ّية بش��أن
قرار املش��اركة يف العمليات العسكرية يف العراق ،وتساوى عدد الدول "أسرلة" السياسات األميركيّة
املوافقة وعدد الدول املتحفّظة .وأبرزت الحرب دو َر الواليات املتّحدة في الشرق األوسط
الرشطي الوحيد يف الع��امل ،كام ب ّينت بوض��و ٍح قدرتها عىل
بوصفه��ا
ّ
بع��د هجامت  11أيلول  /س��بتمرب يف نيويورك ع��ام  ،2001كان عىل
توجيه صفع ٍة قويّ ٍة إىل الوحدة والنظام العرب ّيني.
النظام العر ّيب أن ينقس��م م�� ّر ًة أخرى إىل دول "معن��ا وأخرى ض ّدنا"
بع��د فرت ٍة وجيز ٍة ،تغيرّ تصنيف األنظمة العرب ّية من دو ٍل اس��تبدادية يف "الحرب العامل ّية عىل اإلرهاب" التي ش�� ّنتها الواليات املتّحدة .وقد
خطاب ش��هري له ا ّدعى فيه أ ّن الح ّرية يف أمريكا
معتدلة ،وأخرى ش��مولية متط ّرفة ،ليس��تبدل يف التس��عين ّيات بدو ٍل أوجز بوش عقيدته يف
ٍ
مؤيّ��د ٍة أو بأخ��رى معارض ٍة "لعملية الس�لام" الت��ي ترعاها الواليات منوطة بقض ّي��ة الح ّرية يف الخارج .وقُ ّيض للعقيدة الجديدة أن تط ّبق
عسكري أمرييكٍّ واسعٍ يف املنطقة بلغ
املتّح��دة ،وهي مبادرة إقليمية تح ّول��ت إىل نظام األمر الواقع للرشق يف حربني أساسيّتني متيّزتا بانتشار
ٍّ
األوس��ط يف الف�ترة التي تلت الح��رب الباردة .إال أ ّن الفش��ل املتوقّع ذرو ًة جديد ًة يف ع��ام  .2003وأ ّدى تطبيق "برنامج الدميقراطية" عىل
للواليات املتّحدة يف إنش��اء "رشق أوس��ط جديد" عىل مقاس رغباتها ظه��ر الدبّابات وحامالت الطائرات إىل تدمري العراق ومتزيق نس��يجه
ومحس��وب عىل إرسائيل ،جعل عملية السالم األمرييك الدائم موضو ًعا الوطن��ي وإذكاء الكراهية وتفاقم املش��اعر املعادي��ة ألمريكا يف نهاية
ٍ
خالفيًّا .فقد حافظت واش��نطن عىل املظهر الخارجي لعمليّة الس�لام املطاف .وأ ّدى يف الوقت نفس��ه إىل إضع��اف التيّار العلامين والليربايل
بالتوازي  -ورأت هي وإرسائيل يف ّ
األقل.
اقي عىل ّ
كل خطو ٍة عرب ّي ٍة مس��تقلّة ،تبدي ًدا يف املنطقة ،كام أ ّدى إىل التس ّبب يف وفاة مئة ألف عر ّ
ٍ
انتخابات
 12 Puschel Karen. U.S.-Israeli Strategic Cooperation in the Post-Cold Warحاولت إدارة بوش أيضً ��ا أن تفرض عىل وكالئها يف املنطقة،
 Era: An American Perspective, (Boulder, CO: Westview Press 1993). pp. 105ارت��أت أنّها قد تؤ ّدي إىل ٍ
مزيد من االنفتاح الس��يايس أو "الح ّرية" يف
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بالد العرب واملسلمني ،كام لو أ ّن إجراء االنتخابات يُت َّوج بالدميقراطية.
واس��تندت الوالي��ات املتّحدة إىل مرص إلجراء انتخاب��ات أكرث انفتا ًحًا
وطلبت من إرسائيل أن تسمح لحامس بخوض االنتخابات الفلسطينيّة
ْ
يف األرايض املحتلّة .إال أ ّن األمور س��ارت يف اتّج��ا ٍه معاكس ،إذ ُز ّورتْ
االنتخاب��ات املرصيّ��ة  2006-2005وانته��ى املطاف بس��جن أغلبية
أعض��اء املجلس الترشيعي الذين ينتمون إىل حركة حامس التي أُطيح
بحكومته��ا بالتواط��ؤ مع إدارة ب��وش .وبطريق ٍة مامثل��ة ،حثّ بوش
اململك��ة العرب ّية الس��عوديّة عىل إجراء انتخاب��ات ،إال أ ّن االنتخابات
ٍ
انتخابات بلديّ��ة ال عالق َة لها بالسياس��ة أب ًدا.
الت��ي أُجريت كان��ت
واهت�� ّزت مصداقية بوش يف ش��أن الدميقراطية لدى إش��ادته بضيفه
الرئيس بن عيل يف أثن��اء زيارته البيت األبيض عام  ،2004إذ رأى فيه
حليفً��ا يف الحرب عىل اإلرهاب ،وأثنى عىل اإلصالحات التي قامت بها
تونس واملتعلّقة "بح ّرية الصحافة" ،كام مدح عملية إجراء "انتخابات
ح ّر ٍة وتنافسية" فيها.

وتب�� ّدت ازدواجية القادة العرب يف تقدميه��م الوالء وتوفريهم الدعم
الضمني والرصيح لسياسات بوش يف العراق وأفغانستان وفلسطني يف
سياق "حربه العاملية عىل اإلرهاب" ،مقابل تخليّ الواليات املتّحدة عن
الضغ��ط عليهم من أجل التح ّول إىل النظام الدميقراطي .وأ ّدى فش��ل
"برنامج الح ّرية" الذي يس��عى إىل تحقيق الح ّرية بواسطة الحرب ،إىل
تعزيز النظام االستبدادي يف املنطقة بسبب استغالله التفويض املطلق
الذي منحته إيّ��اه حرب الواليات املتّحدة لقمع املعارضة السياس��ية
الداخلية .وتس�� ّببت إس�تراتيجية إدارة بوش التي تلت الحادي عرش
م��ن أيلول  /س��بتمرب ،واملتمثّلة يف "نقل الح��رب إىل أرض العد ّو" يف
إغ��راق املنطقة يف حماّ م دم مرع��ب أو ،وفقًا ملصطلحات "املحافظني
الجدد" ،يف "فوىض خلاّ قة" ،كان الدميقراطيون الليرباليون والعلامنيّون
أ ّول ضحاياها.
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من جانبها ،تولّت إرسائيل  -متذ ّرع ًة مبكافحة اإلرهاب  -زما َم املبادرة
لتصب��ح بطل��ة الحملة الصليبية ض�� ّد ما يُعرف يف الغ��رب باألصولية
كل يشء منطقيًًّ��ا عندما يؤخذ يف
اإلس�لاميّة .وبطبيعة الح��ال ،يغدو ّ
الحس��بان إميان بوش الصادق بأ ّن شارون كان "رجل سالم" .قد تكون
إدارة ب��وش ق��د تط ّرق��ت إىل التح�� ّول إىل النظ��ام الدميقراطي ،لكن
الوالي��ات املتّحدة دعمت يف الواقع الحكّام املس��تب ّدين من تونس إىل
القومي".
السعودية تحت ذريعة "األمن
ّ
وبحل��ول نهاية س��نوات حربه الثامين ،ع ّمق ب��وش وأركان إدارته من
املحافظني الجدد( ((1االنقس��امات اإلقليميّة يف إطار إس�تراتيجية األمر
الواق��ع التي ع ّرفته��ا كوندوليزا راي��س وزيرة الخارجي��ة بـ"الفوىض
ٍ
مبزيد من التش��ظّي يف العامل الع��ر ّيب ،ليس عىل
الخلاّ ق��ة ".وأن��ذرتْ
املس��توى اإلقليمي فحسب بل عىل املس��توى الوطني الداخيل أيضً ا،
بد ًءا بالعراق وانتها ًء مبا ش��هدناه مؤ ّخ ًرا يف السودان وفلسطني ولبنان
والصوم��ال .خالل هذه الف�ترة ،أطاحت واش��نطن بأنظمة ،وأقامت
تحالفات مع أس��وأ منتهيك حقوق اإلنس��ان بهدف زعزعة االستقرار،
واحتكرت العملية السياسية اإلقليمية ،وتدخّلت يف الشؤون الداخلية
للدول التي تنعم بالسيادة ،واجتاحت دولاً معادية.
الخاص بالرئيس
 13م��ن الالفت أ ّن بعض الخ�براء واملثقفني قدّروا "برنامج الدميقراطي��ة"
ّ
جورج دبليو بوش ،و ادّعى أنصاره أنه هو من زرع بذور التغيري عندما جعل قض ّية الدميقراطية
كل
يف الرشق األوسط إحدى أولويّات األمن القومي األمرييك ،وتع ّهد بأن تبذل الواليات املتحدة ّ
ما يلزم من أجل قض ّية الح ّرية .وكتب إليوت أبرامز مساعد بوش السابق لشؤون األمن القومي
يف الرشق األوس��ط يف صحيفة الواشنطن بوس��ت  Washington Postاألمريكية" :إن الثورة يف
تون��س وموج��ة التظاهرات العمالقة يف مرص واملس�يرات األخرية يف اليم��ن تثبت بوضوح أ ّن
بوش كان محقًّا" .فكتب صاحب العمود الصحفي تش��ارلز كراومثر Charles Krauthammer
ال��ذي ينتمي إىل مجموعة املحافظني الجدد" :اليوم ،يدعم الجميع من دون اس��تثناء "برنامج
الح ّرية" .بالطبع ،مل يدعمها باألمس سوى جورج بوش وتوين بلري وعصبة من املحافظني الجدد
الذين ميلكون طاقة اس��تثنائية خلاّ قة ،إذ تحدّوا املفهوم السائد عن الوضع االستثنايئ للعرب".
(تش��ارلز كراومثر "من برنامج الحرية إىل عقيدة الحرية" ،واش��نطن بوس��ت 10 ،شباط/فرباير
 .2011عىل الرابط التايل:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/10/
AR2011021005339.html.
وعقّب عىل املوضوع نفس��ه مجموعة معلّقني أمثال فريد زكريا من شبكة اليس أن أن CNN
ال��ذي قال" :ولكن ال ب ّد من إعطاء الرئيس جورج دبليو بوش حقّه .فقد ملس املش��كلة ،وآمن
أ ّن الع��رب ليس��وا عاجزين وراث ًّيا عن تحقيق الدميقراطية .وق��د دعم القض ّية الكربى لإلصالح
العر ّيب بواس��طة القيم األخالق ّية األمريكية"( .فريد زكريا" ،مقابلة مع هرني كيسنجر وزبيغنيو
بريجنسيك" ،نصوص من شبكة اليس أن أن  23 ،كانون الثاين/يناير  .)2011عىل الرابط التايل:
http://www.cnnstudentnews.cnn.com/TRANSCRIPTS/1101/23/fzgps.01.
html.
وبدورها ردّدت مجلّة اإليكونوميس��ت  Economistالربيطانية الفكرة أعاله يف مقالة بعنوان
ح��ق؟ مع اندالع انتفاضة مرص ،بدا فجأة ‘الربنامج العريب للح ّرية’ أكرث
"ه��ل جورج بوش عىل ّ
حكمة قليلاً ".

دراسات
العربي
أهداف الواليات الم ّتحدة وإستراتيجياتها في العالم
ّ

أوباما :التغيير الموعود
منذ مطلع عهد أوباما ،بات التناقض جليًّا بني الخطاب واإلسرتاتيجية.
فالتزامه باالنسحاب من الرشق األوسط الكبري تع ّرض الختباره األ ّول يف
وسع البيت األبيض اإلسرتاتيجية
أفغانس��تان .فبعد طول مت ّعنٍ وتر ّددّ ،
األفغانيّة لتش��مل أفغانستان وباكستان ،وص ّعد الحرب من خالل ز ّجه
جندي ألحقهم بإسرتاتيجية عسكرية أكرث عدوانيّةً،
بفوج من  50ألف
ٍّ
ملكافحة التم ّرد بقيادة الجرنال ديفيد برتايوس ،وشملت انتشا ًرا واس ًعا
للق ّوات إضاف ًة إىل حزم ٍة م��ن الحوافز والتهديدات ملن رفض التعاون
م��ع االحتالل األم�يريكّ .وقد أطلق أيضً ا حمل ًة جدي��د ًة للطائرات من
دون طيّ��ار  -وهي غري قانونيّ��ة يف رأي األغلبيّة  -غطّت جميع أنحاء
املناطق املمت ّدة من أفغانستان وصولاً إىل اليمن ،مرو ًرا بالصومال.
وتح�� ّدث الرئي��س أوبام��ا يف الرشق األوس��ط ،عن عالق�� ٍة تقوم عىل
"املصالح املشرتكة واالحرتام املتبادل" والس ّيام مع إيران ،بيد أنّه بحلول
ع��ام  2010ب��دأ يف توجيه اإلنذارات إىل طهران .ودع��ا أيضً ا إىل تب ّني
وأقل تدخّلاً يف املنطقة ،وأوضح أ ّن الواليات املتّحدة
نه�� ٍج أكرث واقعيّ ًة ّ
ل��ن تحاول فرض التغي�ير عىل األصدقاء واألعداء عىل ح ٍّد س��واء ولن
تسعى إىل مامرسة التأثري السيايس عليهم بالق ّوة .ولكنه التزم بتوسيع
رسية األمريك ّية يف الرشق األوس��ط (كام كش��فت صحيفة
العمليات ال ّ
يل
نيويورك تاميز يف أيار /مايو  .)2010وناش��د رئي��س الوزراء اإلرسائي ّ
الصل��ف بنيامني نتنياهو تجميد بناء املس��توطنات اليهوديّة ،ث ّم أنّبه
ّ
الحقًا ،لك ّنه استم ّر يف توفري الدعم إلرسائيل بطرقٍ مختلفة ما جعله يف
إخالصا يف التاريخ الحديث.
الواقع أحد أصدقاء إرسائيل األكرث
ً
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خالل جولته األوىل يف املنطقة ،أمل هذا الرئيس الرباغاميت يف تحس�ين
ٍ
رشوط
أي مطالب أو
العالقات باملس��تب ّدين الع��رب من دون ف��رض ّ
يف مجاليَ حقوق اإلنس��ان والدميقراطية .فق��د زار أوباما الرياض قبل
قوي الشكيمة" ،وأشاد بـ"حكمة
القاهرة ،ووصف مبارك بأنّه "حليف ّ
تخف دالل��ة ذلك الثناء
العاهل
الس��عودي وحفاوت��ه اللطيفة" .ومل َ
ّ
ع��ن العامل الع��ر ّيب .ويف الواقع ،ق ّررت إدارة أوبام��ا تقليص امليزانيات
املخصصة للمنظّ�مات غري الحكومية يف العامل العر ّيب ،والتي س��بقت
ّ
دعم الدميقراطي��ة يف املنطقة .وتزامن انفتاح أوباما عىل العامل العر ّيب
وتوس��يع نطاق الحرب يف أفغانس��تان لتصل إىل باكس��تان ،وتكثيف
الهجامت بواسطة الطائرات دون ط ّيار يف بلدانٍ مثل اليمن ،وفشله يف
الوقت نفس��ه يف الضغط عىل إرسائيل لتجميد زحفها االستيطاين عىل
األرايض الفلس��طين ّية املحتلّة .وبحلول الربيع العر ّيب ،وصلت ش��عب ّية
أوباما إىل أدىن مستوياتها بني الجامهري العرب ّية التي سبق أن رأت فيه
رج��ل دول ٍة واع ًدا .وعند اندالع الث��ورات العرب ّية ،بذلت إدارته جه ًدا
بائس��ا يك تظه��ر مبظهر الداعم للجامهري العربيّ��ة من خالل ترسيبها
ً
إىل وس��ائل اإلعالم ،وبصور ٍة انتقائية ،تقارير تفيد بوجود مخطّط أ ّويل
للتح ّول إىل النظام الدميقراطي يف العامل العر ّيب.

الر ّد األميركي على الثورات العربيّة
ٍ
سياس��ات براغامت ّي ًة تجاه الحكّام العرب املستب ّدين
تب ّنت إدارة أوباما
مزيد من التع��اون اإلقليمي .وقد رأت يف زيارة أوباما اضط�� ّرت إدارة أوباما ،نتيج��ة التط ّورات املأس��اوية يف تونس ومرص
به��دف تحقيق ٍ
إىل م�صر قبل  18ش��ه ًرا من اندالع الث��ورة ،تأيي ًدا للرئيس حس��ني إلعادة النظر يف سياس��اتها وتحالفاتها يف املنطقة .فام إن تجاوز البيت
للتمسك برشكائه
والغموض وااللتباس ،س��عى
مبارك ،الديكتات��ور املريض البالغ من العم��ر  81عا ًما ،والذي وصفه األبيض الصدم َة األوىل
َ
ّ
رسية املس��تب ّدين من خالل الدع��وة إىل اإلصالح واالنتقال الس��لمي .فحني
أحد املد ّونني املرصيّني بأنّه" :يحكم باألحكام العرف ّية والرشطة ال ّ
يتفوه بها األس��تاذ أوباما افتنت العامل "بالثورة" التونس ّية التي أطاحت بنظام بن عيل التسلّطي،
أي كلمة قد ّ
وغرف التعذيب .وال تس��تطيع ّ
تغيري النظ��رة الس��ائدة أ ّن األمريكي�ين يدعمون دكتات��و ًرا بتوفريهم أبقت الحكومات الغربيّة عىل المباالتها الواضحة ،أو أصيبت باالرتباك
يف أحسن األحوال.
مساعدات سنويّة له تتجاوز املليار دوالر"(.((1
عندم��ا اجتاح التغيري مرص ،تك ّررت املامطلة نفس��ها .وش��كّل موقف
 14حس��ام الحمالوي" ،الوقت املناس��ب ،امل��كان الخط��أ" ،نيويورك تامي��ز 2( ،حزيران/
اإلدارة األمريك ّي��ة ه��ذا ،تناقضً ��ا مأس��اويًّا جل ًّيا مع موقفه��ا الداعم
يونيو ،)2009عىل الرابط التايل:
" http://www.nytimes.com/2009/06/03/opinion/03alHamalawy.html .لالنتفاضة" اإليران ّية قبل عامني إذ كان فوريًّا وحامس ًّيا .وعبرّ ت مالحظة
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العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

وزيرة الخارجية هيالري كلينتون يف شأن عدم انحياز الواليات املتّحدة مل��ا بات يُعرف "بالربيع العر ّيب" ،وتح ّدثت بصور ٍة إيجابية وحامس�� ّية
خالل املواجهات الت��ي ع ّمت إيران ،عن النفاق الغر ّيب املعتاد مقارن ًة ع��ن دع��م الدميقراطية ،متخلّي�� ًة بوضو ٍح ع��ن براغامتيته��ا املبكرة
بترصيحاته��ا املتعاطفة م��ع التظاهرات يف إيران عق��ب االنتخابات وتواطئها األ ّويل.
الترشيعية عام  . 2009فعىل سبيل املثال ،أعلن أوباما قائلاً " :بالنسبة
إ ّيل ،م��ن الخطأ الت��زام الصمت"( ((1تجاه القم��ع يف إيران .صحيح أ ّن إال أ ّن دبلوماس��يتها العا ّمة أربكت إس�تراتيجيتها الجديدة املحسوبة
ذل��ك ال يعني أنه ات ّخذ موق ًفا من االنتخاب��ات اإليران ّية ،وأنّه كان يف واألك�ثر تعقي ًدا ،والتي تباينت بح ّد ٍة ب��ل وتناقضت مع خطابها .فقد
استطاعته أن يعبرّ برصاح ٍة أكرب ،إال أ ّن واشنطن كانت متح ّمس ًة للثورة حافظت إدارة أوباما عىل الس��لوك اإلمربي��ايل الجوهري تجاه العرب،
الخ�ضراء إذ رأت فيها حرك ًة موالية للغرب .ومل تبدأ الواليات املتّحدة عىل الرغم من االختالف الحا ّد بني اإلس�تراتيجية الجديدة وس��ابقتها
ومعه��ا زعامء غرب ّيون آخرون يف اتّخاذ
َ
مواق��ف أكرث وضو ًحا واإلدالء (يف أثناء إدارة بوش) من ناحية مقاربتها ووس��ائلها ونطاقها .ورسعان
بترصيحات متامسكة لصالح انتقا ٍل
ٍّ
الخاصة
سلمي منظّمٍ للسلطة ،إلاّ بعد أن ما أعادت توجيه إس�تراتيجيتها نحو األس��س املبدئية القدمية
ّ
تأكّدوا أ ّن حلفاءهم آيلون للسقوط.
مبنطق��ة الرشق األوس��ط م��ن خالل تعزي��ز نظام املحس��وبية لديها
إال أ ّن الوالي��ات املتّح��دة رسعان ما ارتبكت حني اتّض��ح لها أ ّن هذه املتمحور حول العمالء اإلقليم ّيني ،القدامى منهم والجدد ،ما يضاعف
االنتفاض��ات هي ثوراتٌ تبشرّ بقطيع ٍة تا ّم ٍة مع املايض .فقد رأت فيها نفوذها الجيوس��يايس ومصالحها االقتصادية يف غرب آسيا وما وراءها
فرصا يجب اس��تثامرها والدفاع عنها لتبلغ الح ّد األقىص .وس��يكون الحكم عىل نتائج الثورات تب ًعا ملوقفها
مخاط��ر متع ّددة ومل تلحظ فيها ً
ورعايتها .وتلعثم الرئيس أوبام��ا قائلاً " :لدى الواليات املتّحدة رشاك ٌة من مصال��ح الواليات املتّح��دة ،ال وفقًا للمس��توى التمثييل للعملية
وثيق�� ٌة مع م�صر .وكان الرئيس مبارك متعاونًا ج�� ًّدا .نحن نتعاون يف السياسية ودميقراط ّيتها.
عد ٍد من القضايا ،ويضطلع أولئك املنترشون يف الش��وارع مبس��ؤولية
االحتجاج س��لم ًّيا" .وأكّد نائبه جو بايدن" :مبارك ليس ديكتاتو ًرا"(.((1
يف حني علّق روبرت غيبس الس��كرتري الصحفي للبيت األبيض" :نحن
لس��نا بصدد االختيار بني من هم يف الش��وارع ومن هم يف الحكومة"،
وكأنه يس��اوي أخالق ًّيا بني الطغاة واملحكومني( .((1وعندما اس��توعبت
يرا ك ْنه االنتفاضات الت��ي كانت تجتاح الدول
الحكوم��ة األمريك ّية أخ� ً
ٍ
موقف انتقايئ يقيض بدعم التغيري
العرب ّي��ة ،ق ّررت إدارة أوباما ات ّخاذ
يف ليبيا وسورية ،والتزام الصمت تجاه البحرين واليمن.
ّ
قاعدة "كل حالة على حدة"

الموقف في ضوء النتائج
كل حال ٍة عىل ح��دة ،رافضً ا التعامل
ق�� ّرر الرئيس أوبام��ا التعامل مع ّ
عندما فهمت إدارة أوبام��ا أخ ًريا خطورة التغيري الذي يجتاح املنطقة مع الربيع العر ّيب مبجمله ،ودعمه وفق مقياس واحد .فش��كّلت مرص
وأدرك��ت نطاقه ،بد ًءا بتونس وصولاً إىل اليمن ،مرو ًرا مبرص والبحرين الثقل األه ّم بني دول الربيع العر ّيب ،ومل تكن الواليات املتّحدة لتسمح
وليبيا وس��ورية ،بدأت تؤكّد عىل خطاب التغيري الدميقراطي استجاب ًة للتغيري أن مييض فيها من دون رقابة .وكان مث ّة خط ٌر كبري بعد استثامر
عرشات مليارات ال��دوالرات يف هذا البلد منذ توقيع اتفاقيات كامب
" 15الرئي��س أوباما عن التظاهرات يف إيران‘ :بالنس��بة ّإيل ،من الخطأ التزام الصمت تجاه
ما يجري يف إيران‘" ،موقع شبكة آي يب يس .2009 /6/ 15 ،ABC Newsعىل الرابط التايل :ديفيد عام  .1979وت ُع ّد مرص إىل جانب الس��عودية ،أحد أه ّم وكيلني
 http://abcnews.go.com/blogs/politics/2009/06/president-obama-on-protests-عربيّني نظ ًرا لحجمها ودورها اإلقليمي.

in-iran-it-would-be-wrong-for-me-to-be-silent/
الحق يف التظاهر" ،ش��بكة يب يب إس
" 16باي��دن :مب��ارك ليس دكتات��و ًرا ،ولكن للش��عب ّ
اإلخبارية " PBSبرنامج نيوزآور" 27 ،كانون الثاين/يناير .2011
http://www.pbs.org/newshour/bb/politics/jan-june11/biden_01-27.html.
 17براي��ان مونتوب��ويل" ،البيت األبيض :نحن ال ننحاز إىل أحد يف مرص" ،ش��بكة يس يب اس
نيوز اإلخبارية  31 ،CBS Newsكانون الثاين/يناير .2011
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20030108-503544.html.

املرصي ،لتأمني تغي ٍري
بنا ًء عليه ،سارعت واشنطن بالرشاكة مع الجيش
ّ
بط��يء ومدروس .وصادف وجود كبار الضبّاط املرصيّني يف واش��نطن
لحضور اجتامعات التنسيق ،لحظة اندالع الثورة ،فبات جدول األعامل
واض ًحا :سيطرة العسكر عىل وترية التغيري يف فرتة ما بعد مبارك.
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كل ٍ
بلد وفقًا ملساندة تلك الثورة ق ّوات الناتو بذريعة حامي��ة املدن ّيني من غضب القذّايف "بات ّخاذ كافّة
وك ّيفت إدارة أوباما دعمها للثورة يف ّ
اليمني الجديد (نائب الخطوات الرضوريّة" لذلك.
ألهداف واش��نطن يف املنطقة .فدعمت الرئيس
ّ
الرئيس السابق) عبد ربه منصور هادي بعد أن أيّد الحكومة األمريكية
وكام ه��و متوقّ��ع ،هلّلت وس��ائل اإلع�لام الغربيّ��ة (الليربالية منها
يف الحرب غري الرشعية التي تش�� ّنها عىل بالده بواس��طة طيّارات دون
واملحافظة) لش��جاعة فرنس��ا وبريطانيا ،وللقي��ادة األمريك ّية لحؤولها
ط ّيار ،معربًا عل ًن��ا عن تأييده للواليات املتّحدة التي تواصل انتهاكاتها
دون وقوع "إباد ٍة جامعيّة" .ومل يُ ْع َن كث ًريا أولئك الذين ر ّوجوا للرئيس
للس��يادة اليمنيّة بذريعة محاربة تنظي��م القاعدة .ويف املقابل ،تلقّى
الفرنيس نيكوال س��اركوزي ولرئيس ال��وزراء الربيطاين ديفيد كامريون
ّ
ٍ
مناس��بات ع ّدة .أ ّما بالنسبة
رشا من الرئيس أوباما يف
هادي تأيي ًدا مبا ً
وللرئيس األمرييكّ أوباما ،بالتضحيات الجس��يمة التي ق ّدمتها املقاومة
إىل تحالفه مع مرص ،فقد ش�� ّدد الرئيس األمرييكّ عىل أنه يتوقّف عىل
الليبيّة .كان هذا هو الغرب "املس��تع ّد للقتال دفا ًعا عن قيمه يف وجه
أداء قادته��ا املنتخب�ين حديثًا .وأوضح أنّه لن يع ّد اإلخوان املس��لمني
الرببريّة" ،وفقًا لصحيفة نيوي��ورك تاميز" ،األمل األكرب أن يكون القرن
يل عىل غزة
حلف��اء له حتّى يح ّددوا موقفهم .وق�� ّدم االعتداء اإلرسائي ّ
أقل وحش�� ّي ًة من القرن العرشين"( .((1كان مدهشً ا
ّ الحادي والعرشون ّ
يف ترشي��ن الثاين  /نوفم�بر  2012فرص ًة للرئيس
ّ
امل�صري الجديد يك مدى قصور ذاكرة وس��ائل اإلعالم ،ومدى االستس��هال يف االستش��هاد
ٍ
يظهر صدقيّته .فبعد إدانة مقتضبة ومامطلة ،مىض مريس يف وس��اطة االنتقا ّيئ بالتاريخ.
ناجحة لوقف إطالق النار بني إرسائيل وحامس بعد مش��اور ٍ
ات وثيقة
ورسع��ان ما تب�ّي�نّ أ ّن معظم الذرائ��ع املعتمدة لش�� ّن الحرب كانت،
مع واشنطن وتنسيقٍ مبارش مع الرئيس أوباما.
إ ّما مبالغًا فيها أو مفتعل ًة لتربير التدخّل العس��كري الغر ّيب .واس��تند
ودعمت واش��نطن أيضً ا قادة ليبيا ما بعد القذّايف عندما فتحوا سوق ق��رار األمم املتّحدة وقص��ف الناتو الذي تاله ،إىل حال�� ٍة طارئ ٍة مبالغٍ
الطاقة وإعادة اإلعامر ،وتب ّنوا مواقف "صديقة" تجاه الواليات املتّحدة فيه��ا إلنقاذ بنغازي من "اإلبادة الجامعي��ة" يف أعقاب تهديد القذايف
إقليميًّا .وتق ّربت إدارة أوباما أيضً ا من النظام الجز ّ
ائري لكسب دعمه لها .إذ لطاملا اتّس��مت ترصيح��ات القذايف بطاب��عٍ تهديدي ،وعندما
يف حربها ض ّد ما ّ
تعده مجموع ًة تابع ًة للقاعدة يف مايل؛ واس��تم ّرت يف اس��تولت ق ّواته عىل مدنٍ أخرى ،مل ت ُرتكب فيه��ا مثل هذه الفظائع.
تضليل أيضً ا بخصوص حاالت االغتصاب الجمعي واس��تخدام
ٌ
دعم امللكيّ��ة األردنيّة املتعاونة معها يف مواجهة االنتفاضة الش��عبيّة كان مث ّة
عىل حكومتها.
"حق الحامية" املثري للجدل
املرتزقة األفارقة .فقد جرى استغالل مبدأ ّ
واملشاعر ،لتربير التدخّل العسكري الغر ّيب بذرائ َع إنسان ّية .بدت ليبيا،
استرجاع ربيع الناتو :الواليات المتّحدة
بصور ٍة متزايدة ،وكأنّها العراق  -وكان من الصعب تجاهل اإلحس��اس
تحاول تطهير خطاياها في العراق
ٍ
بأنّنا أمام
مشهد سبق ورأيناه(.((1
رأت الواليات املتّحدة وحلفاؤها األوروبيون يف ليبيا فرص ًة سانحةً ،بعد
مل تك��ن عس��كرة الربيع العر ّيب يف ليبيا بادرة خ�يرٍ لها أو لدول عربيّ ٍة
أن أتت ر ّدة فعلها عىل ث��ورتيَ تونس ومرص بطيئة ،وافتضاح عالقاتها
ُ
اس��تغالل الغرب للتصعيد يف ليبيا،
شوه
وحش هائج ،اس��تامت نظام القذايف أخرى كس��ورية واليمن .فقد ّ
الوثيقة مع الطغاة العرب .ومثل ٍ
ومنتج الث��ور َة العرب ّية أيضً ا ،متزام ًنا مع احتامل وق��وع مزيد من التدخّالت
غني نس��ب ًّيا
ٌ
لوضع ح ٍّد للثورة والحؤول دون نجاحها .فليبيا بل ٌد ٌّ
للنف��ط ويقع عىل الحدود الجنوب ّية ألوروبا ،بني مرص وتونس .وكانت األجنبية املامثلة التي طاملا رفضها العرب بس��بب انتقائيتها ودوافعها
صحيح أ ّن التدخّل يف ليبيا كان لصالح الش��عب ،ولكن ذلك
رشوط تغيري النظام قد أينعت فيه .ومل يكن لديه التعقيدات اإلقليميّة األناني��ة.
ٌ
كل من البحرين أو س��ورية .وش�� ّجع هذا
التي يعيش��ها اليمن ،ومل يكن يعاين من الفقر كاليمن .باختصار ،كان ال ينطب��ق عىل التدخّل يف ٍّ
املوقع األسهل بالنسبة إىل الناتو يك ّ
حلف الناتو  -الذي اس��تعاد نش��اطه  -عىل تن��اول العملية
يشق طريقه داخل الربيع العر ّيب .التدخّ��ل َ
ٍ
عقوبات
فقد نجحت ال��دول األعضاء يف حلف الناتو يف الحصول عىل
من مجلس األمن ض�� ّد نظام القذايف وفقًا للقرار  ،1970ثم جاء بعده  18روجر كوهني" :الدافع األ ّول للنزعة التدخّلية" ،نيويورك تاميز 29 ،آب/أغسطس .2011
ّ
http://www.nytimes.com/2011/08/30/opinion/30iht-edcohen30.html .
القرار  1973األكرث فعاليّ ًة والذي صيغ بأسلوب فضفاض يتيح التح ّرك
 19انظر العرض املمتاز ملاكس��يميليان يس فورت يف "األس��اطري العرش األوىل يف الحرب عىل
ٍ
العسكري مع استبعاد نرش الق ّوات ال ّربية .ويف غضون
ساعات ،تدخّلت ليبيا" ،كاونرت بانش 31 ، Counterpunch ،آب/أغسطس .2011
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ٍ
لعمليات قادم�� ٍة يف أفريقيا ومناطق أخرى من
الليب ّي��ة كنموذ ٍج أ َّو ٍّيل
الجنوب.
شهد تدخّل حلف الناتو منعطفًا غريبًا؛ إذ إنّه قد يبدو وكأنه مؤامرة،
لك ّنه لي��س كذلك .ففي أواخر ع��ام  ،2010ق ّررت فرنس��ا وبريطانيا
تنظيم مناور ٍ
ات حربية تحت اس��م عملية ميسرتال الجنوب ،مبشاركة
ونص السيناريو عىل قيام
آالف العسكريّني واملع ّدات من كال البلدينّ .
خصمني عس��كريّني قدميني بتوحي��د قواهام للقي��ام بقصف دكتاتور
جنو ّيب متخيّل .وجرى مترير املن��اورات بقرا ٍر خيايل من مجلس األمن
ورقم��ه  ،3003وتق ّرر الب��دء بها يف  21آذار  /م��ارس  .2011والواقع
يل عىل ليبيا بدأ ي��وم  19آذار  /مارس .إنّها مصادف ٌة
أ ّن القص��ف الفع ّ
بالتأكيد ،ولك ّنها تس��لّط الضوء عىل العقليّتني الفرنس��يّة والربيطانيّة
وتف�ّس�رّ عدم بذل ٍ
يل .كانت القاذفات رابض ًة
جهد دبلومايس جا ٍّد وفع ّ
مس��بقًا عىل املدارج ،ولكن مل يكن ممك ًن��ا إنجاز مه ّمة ليبيا -وفق ما
خل��ص إليه حلف الناتو فيام بعد  -من دون الدور العس��كري الكبري
واملتط ّور للواليات املتّحدة.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

القيادة من الخلف :العمالء والحلفاء
بأي شكلٍ من األشكال
ال يتوقّع أح ٌد أن تصبح الواليات املتّحدة انعزالية ّ
بسبب تو ّرطها يف أفغانس��تان وباكستان .إال أنّها يف املقابل لن تحاول
أي ق ّو ٍ
ات كبري ٍة عىل األرض .وبدلاً من ذلك ،ستواصل التدخّل من
نرش ّ
وراء الكوالي��س يف املنطق��ة العربيّة ويف بعض ال��دول العربيّة عندما
ترى رضور ًة لذلك .وستواصل أيضً ا قيادة الحلفاء والعمالء من الخلف
بدلاً من اتّخاذ خطوات أحاديّ ٍة رصيحة .ويش��مل ذلك دعم األنظمة
املستب ّدة التي تضع نفسها يف خدمة سياسات الواليات املتّحدة.

القيادة من الج ّو
يبدو أ ّن إدارة أوباما رشعت يف توسيع تدخّلها العسكري من الج ّو ،من
خالل توسيع املراقبة بواسطة األقامر الصناعية وش ّن هجامت الطائرات
دون ط ّيار عىل الدول العرب ّية واإلسالم ّية كلّام كان ذلك رضوريًّا .وبعد
خاص ًة
أن أنش��أت أ ّول مرك��ز قيادة يف أفريقيا ووضعت ذرا ًع��ا أمنيّ ًة ّ
متخصص ًة يف الح��رب اإللكرتونية وع ّينت لقيادتها جرنالاً بأربع نجوم،
ّ
س��تعتمد اإلدارة أيضً ا عىل أحدث ثورة يف الشؤون العسكرية لتعزيز
وتبينّ النتائج يف ليبيا وس��ورية حتّى اآلن بوضو ٍح ،أ ّن عس��كرة الثورة نفوذه��ا إىل الح ّد األقىص وتقلي��ص تدخّلها املادي يف املنطقة .هذا ما
وحامس الغرب الس��تخدام الق ّوة العس��كرية  -عىل الرغم من الدعم حدث حتّى اآلن يف باكستان وأفغانستان والصومال واليمن وليبيا.
الذي يلقاه من رشيح ٍة واس��ع ٍة من الس��كّان  -تعن��ي أ ّن مثن التغيري
باه ٌظ عىل املجتمع والدولة واملواطنني.
تشكيل ما بعد الثورة
أ ّما يف ما يتعلّق بالث��ورات العرب ّية ،فمن الواضح أ ّن الواليات املتحدة
ستحاول أن ترصد عن كثب مسار التغيري يف جميع دول الربيع العر ّيب
السنوات األربع المقبلة
بكل
كل منه��ا ع�لى حدة ،وتراق��ب نطاق التح ّول ومس��اره فيها ّ
ويف ٍّ
الوسائل املتاحة ،والس��يّام بواس��طة الضغوط الدبلوماسية واألسلحة
والحوافز االقتصادية .وس��تضاعف محاوالته��ا للتأثري يف مرص ما بعد
إدارة األزمة
أي
مب��ارك واليمن ما بعد صالح وليبي��ا ما بعد القذّايف ،بهدف احتواء ّ
جذري يف
تشري الترصيحات األوىل إلدارة أوباما إىل أنّه لن يحدث تغي ٌري
ّ
أي قواس�� َم مشرتكة ناشئة
مقاومة محتمل ٍة لإلمالءات الغربيّة أو لجم ّ
الس��نوات األربع القادمة مقارن ًة مع السنوات األربع األخرية؛ فمحليا،
ًّ قد تع ّزز الوحدة العربيّة.
ال تزال اإلدارة األمريك ّية منش��غل ًة باألزمة واالنتعاش االقتصادي ،بينام
س��تواصل عىل الصعيد العاملي انش��غالها بـ"محورها اآلس��يوي" ،عرب العثور على فرصة في الخطر المحدق
تعزيز الرتكيز اإلس�تراتيجي عىل آس��يا بدلاً من العامل العر ّيب وأوروبا.
كام أنّها س��تبقي عىل العقوبات عىل إيران ،وستش�� ّددها عىل األرجح مث ّة تص ُّو ٌر متنامٍ بأ ّن واشنطن قد تستفيد من تصاعد التوترات املذهبية
بغض النظر
إىل أن تصبح طهران أكرث اس��تجاب ًة ملطالب واش��نطن .وستس��تمر يف يف املنطق��ة ،متا ًمًا كام فعلت يف النزاع
املذهبي يف العراقّ ،
ّ
ّ
دعمها إلرسائيل عىل الس��احة الدولية وتحافظ عىل تف ّوقها العسكري عن تداعيات ذلك عىل العامل العر ّيب وعىل استقراره عىل املدى الطويل.
بغض النظر عن تجاوزاتها يف األرايض املحتلّة ،كام ووفقًا لصحيفة نيويورك تاميز ،قد يشكّل صعود املحور الس ّني الجديد،
عىل جريانها العربّ ،
تَبينَّ يف تصويت الهيئة العا ّمة لألمم املتّحدة يف ش��أن فلس��طني والر ّد فرص ًة للواليات املتّحدة وإرسائيل يف مواجهة إيران وحلفائها وعمالئها
الذين يدورون يف فلكها .وعىل الرغم من أ ّن النعرات املذهبية العابرة
اإلرسائييل عليه بتوسيع األنشطة االستيطان ّية.

دراسات
العربي
أهداف الواليات الم ّتحدة وإستراتيجياتها في العالم
ّ
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مع الحفاظ عىل مستوى الردع العسكري واملصالح الجوهريّة نفسها.
ويف الواق��ع أثبتت اإلمرباطورية األمريكيّة أيضً ا يف حقبة ما بعد الحرب
أقل  -فعالي ًة وأكرث متاس��كًا عندما
الب��اردة أنّها أصبحت أكرث  -وليس ّ
قلّصت دورها ومجالها العس��كري يف املنطقة العربيّة .ولكن ال ينبغي
أن تت ّحمل واش��نطن وحدها مس��ؤولية تج ّنب ف��وىض إقليمية كربى
توسع وجودها العسكري يف املنطقة أو تتسبّب يف انكامشه.
تنجم عن ّ

للح��دود اإلقليمية قد تثبت أنّها الخطر األكرب الذي يواجه املنطقة يف
العقود املقبل��ة ،يبدو أ ّن إدارة أوباما مس��تع ّدة لفرضها .وهذا يتّفق
متا ًمًا مع اس��ترشاف أوباما يف خطابه يف آذار /مارس  2011عن الرشق
األوس��ط حني قال" :س��تأيت أوقات لن تتطابق فيه��ا مصالحنا القريبة
وغن��ي عن القول ،إ ّن
املدى متا ًم��ا ورؤيتنا البعيدة املدى للمنطقة".
ٌّ
واش��نطن دعمت الس��عودية طويلاً يف مواجهة إيران ،عىل الرغم من
إدراكها اإليحاءات املذهبية الواضحة لنزاعهام اإلقليمي.
توس��عها
متيل الواليات املتّحدة إىل تقليص تدخّلها الخارجي ،بس��بب ّ
قياس��ا بالتح ّدي��ات االقتصاديّة الت��ي تواجهها،
قد تكون الواليات املتّحدة وربمّ ا روس��يا راضيتني عن اقتتا ٍل يدور بني العس��كري املف��رط ً
متط ّريف الس ّنة والشيعة ،طاملا ستنخفض أسعار النفط وترتفع مبيعات وتحقيقه��ا االكتفاء الذايت يف مجال الطاقة بعد اكتش��اف مكامن غا ٍز
أمد ٍ
األسلحة ويضعف العرب .وقد ثبت منذ ٍ
بعيد أ ّن العنف املذهبي محلّي��ة جدي��دة .إال أنّه ال ينبغ��ي أن يُفسرّ تب ّن��ي التعددية والنأي
هو األكرث بش��اع ًة ورعبًا بني أش��كال العنف الس��يايس .ومبا أ ّن أغلبية ع��ن األحاديّة املته ّورة عىل أنه نزعة انعزالية .وبالتايل ،فإ ّن انس��حاب
دول الرشق األوس��ط هي موطن ملختلف املذاهب الدين ّية واإلثنيات ،الق ّوات العس��كرية األمريكية من أفغانستان من دون إعادة انتشارها
أي بارق ٍة للتعايش يف منطقة الخلي��ج أو يف أماك َن أخرى يف املنطقة ،ميثّل التح ّدي األكرب
ال ب�� ّد أن تب ّدد ن��ذر العاصفة املذهبية املتج ّمع��ة ّ
ألوباما يف السنوات األربع القادمة.
املشرتك .إ ّن واشنطن تعي ذلك متا ًما.
وع�لى الرغم من جميع أوجه التش��ابه ب�ين إدارة أوباما وس��ابقاتها
بش��أن املصالح األمريكيّة الجوهريّة يف املنطقة ،تتي��ح تع ّددية أوباما
خالصة
وبراغامتيته مجالاً أوسع من املجاالت املتاحة سابقًا ،للتأثري يف سياسة
ميك��ن امل��رء أن يس��تنتج أ ّن إدارة أوبام��ا ال تختل��ف يف الواقع كث ًريا الوالي��ات املتّحدة .ويس��تطيع العرب اغتنام الفرص��ة ،وال ب ّد لهم أن
عن س��ابقاتها عندما يتعلّق األمر بالدفاع عن مصالحها اإلس�تراتيجية يفعلوا ذلك.
الجوهرية يف املنطقة العرب ّية .وعىل غرار س��ابقاتها ،فإنّها تش��كو من
ٍ
تناقض ٍ
رئيس بني دبلوماس��يتها العا ّمة وإسرتاتيجيتها ،أو من التناقض
الناش��ئ عن العمل وفقًا لقيمها الجوهرية ب��دلاً من مصالحها اآلن ّية.
وخالفًا اللتزامها املبديئ "بإنهاء العقلية" التي دفعت الواليات املتّحدة
إىل الحرب ،عملت إدارة أوباما عىل توسيع نطاق الحرب يف أفغانستان
لتشمل باكستان ،وبقيت متو ّرط ًة عسكريًّا عىل ع ّدة جبهات.
تعتم��د إدارة أوباما يف املنطقة العربيّة س��لوك س��ابقاتها :جمهوريّة
أقل وإمربيال ّية أكرث ،وتثري الش��قاق غال ًبا إ ّما عم ًدا أو غياب ًّيا .وال تزال
ّ
واشنطن أيضً ا تنكر وضعها اإلمرباطوري الفعيل ،وتفضّ ل بدلاً من ذلك
أخالقي ٍ
الويص عىل األمن واالستقرار
مرشد باعتبارها
أن تضطلع بدو ٍر
ّ
ٍّ
والسالم وحقوق اإلنسان.
رصفت إدارة أوبام��ا أيضً ا بصور ٍة مغاير ٍة لس��ابقاتها .وبرهنت
وق��د ت ّ
طوال الس��نوات األربع املنرصمة أ ّن الق ّوة العظمى ت ُدار بشكلٍ أفضل
أقل تب ُّج ًحا وعدواني ًة وعنفًا،
رصف ضمنيًّا بصور ٍة ّ
وأكرث فعالي ًة عندما تت ّ

