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محمد المصري

*

سياسات الواليات المتّحدة األميركيّة
في منطقة الشرق األوسط
مناقشة تص ّورات "معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى"

ألهم مــا ورد في المنتدى السياســي لـ "معهد
تعــرض هــذه الورقــة ،من خــال مراجعة نقدية،
ِّ
خصــص هــذا العــام لمناقشــة السياســات األميركيــة فــي منطقــة الشــرق
واشــنطن" .وقــد ّ
األوسط .وتتأتَّى أهمية التفاعل النقدي مع ما تُنتِجه مراكز السياسات في الواليات المتحدة
األميركيــة أ َّو ًال؛ مــن األهمية نفســها التي تحظى بها هذه المراكز ،ســواء كان ذلك من جهة
التأثير في حلقات صناعة السياســة الخارجية األميركية ،أو من جهة النقاش النقدي؛ للعمل
علــى التفكيــك المتواصل لمــا يــر ِّوج لــه "معهــد واشــنطن" ،بوصفــه مركــ ًزا لصناعــة اآلراء
دائما ،وفي المقام األول  -المصالح
والتصورات تجاه الشــرق األوســط من منظور يعكس -
ً
ُّ
الصهيونية واإلسرائيلية.
تهتــم الورقــة بأهــداف دعــوة المنتــدى السياســي إلــى إعــادة تعريــف حلفــاء الواليــات
كمــا
ُّ
المتحــدة األميركيــة في المنطقة من ناحية ،وأهداف دعوته إلى تأســيس تك ُّتل إســتراتيجي
يضم إسرائيل وبعض الدول العربية من ناحية أخرى.
حليف لها،
ُّ
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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ٍ
لنقاش واسع من أجل
تتع ّرض السياسة األمريك ّية يف الرشق األوسط
وبخاصة خالل الفرتة الرئاسية
َص ْوغ فهم جديد ملح ّدداتها وعنارصها،
ّ
ظل تزايد الحديث عن تراجع دورها ملصلحة
الثانية ألوباما ،ويف ّ
زيادة تأثري قوى دولية وإقليمية ،مثل روسيا وإيران .ويف هذا السياق،
خصص "معهد واشنطن للرشق األدىن" منتداه السيايس((( ملناقشة
ّ
كل
السياسات األمريك ّية يف منطقة الرشق األوسط الذي تح ّدث فيه ٌّ
من :روبرت ساتلوف(((؛ وستيفن هاديل(((؛ ودينيس روس(((.
ونعرض هنا أله ِّم ما جاء يف هذا املنتدى السيايس مع مالحظات
نقدي ٍة ملداخالت املتح ّدثني واقرتاحاتهم .وتأيت أهمية تناول ما جاء يف
هذا املنتدى السيايس لـ "معهد واشنطن" من ثالثة عوامل:
أ ّو ًل :أهم ّية مراجعة ما يصدر عن مراكز البحث واملراكز السياسية
خاصة؛ نظ ًرا ملا لهذه املراكز من دور يف التأثري يف بناء
األمريك ّية بصفة ّ
تص ّورات وتقديم آراء تؤث ّر يف ص ْوغ السياسة الخارجية األمريكية نحو
منطقة الرشق األوسط.
ثان ًيا :األهم ّية النسب ّية التي يتمتّ ُع بها "معهد واشنطن" بوصفه
مرك ًزا لصناعة اآلراء والتص ّورات نحو الرشق األوسط من وجهة نظر
تعكس املصالح الصهيونية واإلرسائيلية .إذ إ ّن "معهد واشنطن" ،ومنذ
مؤسسة بحث أكادميي تتوخّى املوضوعية
تأسيسه إىل اآلن ،ال ميثّل َّ
يف دراسة التطورات يف الرشق األوسط والسياسة األمريكية نحوها ،بل
هي مؤسسة تعمل عىل تأويل املستج ّدات يف الرشق األوسط من أجل
وضع تص ّورات وأفكار تؤث ّر يف السياسة األمريك ّية نحو املنطقة بصور ٍة
مؤسس ُة دعمٍ
تخدم املصالح اإلرسائيلية أ ّولً ؛ فــ "معهد واشنطن" ّ
مؤسسات
للّويب اإلرسائييل يف الواليات املتحدة ،وبوصلتها للتأثري يف ّ
ُ 1عقد املنتدى السيايس يف  4شباط /فرباير  ،2014وقد نُرشت ثالث أوراق تلخيصية ملا
جرى فيه يف منتصف شباط /فرباير .2014
2 Robert. Satloff, “Assessing U.S. Strategy in the Israeli-Palestinian Talks: A
Mideast Trip Report” The Washington Institute for Near East Policy (WINEP),
(February 5, 2014), at: www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/
assessing-u.s.-strategy-in-the-israeli-palestinian-talks-a-trip-report
3 Stephen.Hadley, “Israel, America, and a Churning Middle East” (Part I),
The Washington Institute for Near East Policy (WINEP), (February 10, 2014),
at: www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israel-america-and-achurning-middle-east-a-trip-report
4 Dennis.Ross, “Israel, America, and a Churning Middle East” (Part II),
The Washington Institute for Near East Policy (WINEP), (February 12, 2014),
at: www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israel-america-and-achurning-middle-east-part-ii
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تصب يف مصلحة
صنع القرار األمرييك؛ إذ تتب ّنى أو ت ُع ّزز تب ِّنيها مواقف ُّ
إرسائيل وأجندتها يف املنطقة(((.

ثالثًا :إ ّن املتح ّدثني الذين شاركوا يف هذا املنتدى السيايس لـ "معهد
واشنطن" ،هم من الشخصيات املؤث ّرة يف َص ْوغ السياسات األمريكية
تجاه منطقة الرشق األوسط؛ فــدينيس روس هو حال ًّيا مستشار
يف "معهد واشنطن" ،وكان أحد أركان صناعة السياسة األمريك ّية يف
التسعينيات ،ورئيس الوفد املفاوض يف عملية السالم يف الرشق األوسط
كل من :جورج بوش األب؛ وبيل
واملبعوث الرسمي يف أثناء إدارة ٍّ
(((
كلينتون ،وهو منحا ٌز – بصورة كاملة  -لوجهات النظر اإلرسائيلية .
وستيفن هاديل مستشار األمن القومي يف إدارة جورج بوش االبن
منذ األعوام  2005إىل  2009وهي اإلدارة التي طبّقت اإلسرتاتيجيّة
األمريكية العسكرية التدخُّلية يف الرشق األوسط ،وعىل رأسها احتالل
محسوب عىل تيار املحافظني الجدد(((؛ وروبرت ساتلوف
العراق .وهو
ٌ
أقل أهمية
املدير التنفيذي لــ "معهد واشنطن" منذ عام  ، 1993وهو ّ
من زميليه لك ّنه يشرتك معهام يف الوالء للصهيونية وإرسائيل.
 5أُ ّسس معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن يف عام  ،1985عىل يد مارتن إنديك ،مدير
البحوث سابقًا يف لجنة الشؤون العا ّمة اإلرسائيلية األمريكية (أيباك .)AIPAC/ويحظى املعهد
بدعمٍ من الـ  AIPACالتي تع ّد أبرز الجامعات الضاغطة األمريكية املوالية إلرسائيل .ويرتبط
العديد من الباحثني واملشاركني يف معهد واشنطن الحاليني والسابقني ارتباطًا وثيقًا بتيّار
املحافظني الجدد .انظر:
Beinin, Joel, “US: the pro-Sharon think-tank”, Le Monde diplomatique, (6
July, 2003), at: mondediplo.com/2003/07/06beinin
“Washington Institute for Near East Policy”, Right Web, (2012), at:
_www.rightweb.irc-online.org/profile/washington_institute_for_near_east
policy
6 Jim. Lobe, “'Israel's advocate' to leave White House”, Aljazeera.com,
(November 12, 2011), at:
www.aljazeera.com/indepth/features/2011/11/20111111135650538116.html
7 Eugene R. Wittkopf & Christopher M. Jones & Charles W. Kegley,
American Foreign Policy Pattern and Process, (7th ed.) (CA: Cengage
Learning, 2007).
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ونتناول يف ما ييل أه ّم األفكار التي جرى طرحها يف هذا املنتدى
السيايس يف ما يتعلّق برؤيته للسياسة التي ينبغي أ ْن تتبعها الواليات
املتحدة إزاء املنطقة.

السياسات "االنسحابيّة" األميركيّة
من الشرق األوسط
السيايس لـ "معهد واشنطن" إىل أ ّن حلفاء الواليات
خلُص املنتدى ّ
الشق األوسط لديهم تحفّظات عىل السياسة
املتّحدة يف منطقة ّ
األمريكية يف املنطقة؛ إذ يَرو َن أ ّن سياسة أوباما هي سياسة "انسحاب ّية"
أو سياسة "انكفاء" ،األمر الذي يرتك التفاعالت السياسية يف اإلقليم
لتولّد آلياتها ،وتتيح لقوى إقليمية ودولية أخرىِ ،مثل إيران وروسيا،
ٍ
مساحات أوس َع يف التأثري يف مجريات األمور .ويورد هؤالء الحلفاء
ٍ
محطات أساسي ًة للتدليل عىل "االنسحابية" األمريكيّة؛ ِمثل :عدم
مساندة الواليات املتحدة حلفائها يف فرتة اندالع الثورات العربية؛
وأسلوب تعامل الواليات املتّحدة األمريكية مع الثورة السوريّة؛
ِ
وبخاصة عدم معاقبة الواليات املتّحدة النظام السوري عىل خرق
ّ
خاصة؛ واالتّفاق األمرييكّ
الخط األحمر الذي وضعته إدارة أوباما بصفة ّ
امللف النووي اإليـرا ّين .إ ّن شكوى حلفاء الواليات
 اإليرا ّين حول ّاملتحدة وتحفّظهم عىل سياسة أوباما وع ّدها سياسة "انسحابيّة" ،هام
أمران متوقّعان إذا ما عرفنا أ ّن املقصود بحلفاء الواليات املتحدة -
كام يوضح روس  -هو السعودية واإلمارات العربية وإرسائيل ،إضاف ًة
إىل تو ّجهات "معهد واشنطن" وخلفية املتح ّدثني .ويرى هؤالء الحلفاء
أ ّن "انسحابية" واشنطن تو ّجه رسالة مفادها أ ّن الواليات املتحدة غري
مستعدة الستخدام القوة ملساندتهم .إ ّن هذا التحليل يدعونا إىل أن
قلق حلفاء واشنطن
نتساءل عندما يناقش متحدثو املنتدى السيايس َ
من هذه "االنسحاب ّية"؛ فهل هذا يعني الدعوة إىل املزيد من التدخُّل
األمرييك يف املنطقة؟ وما هي ماهيّة أهداف هذا التدخّل الّذي يُريض
حلفاء واشنطن؟ وما هي الدول من بني حلفاء واشنطن التي سوف
تستفيد من هذا التدخّل؟
وحتى يتس ّنى وضْ ُع تص ّورات حول املوضوع ،فإنّه البُ ّد من مناقش ِة
الشق األوسط.
فكرة "انسحاب ّية" الواليات املتّحدة من منطقة ّ
يتقاطع متح ّدثو املنتدى السيايس لــ "معهد واشنطن" مع بعض
التحليالت واآلراء السياسية التي ترى أ ّن سمة سياسة إدارة أوباما
هي "االنسحاب ّية" من الرشق األوسط؛ إذ إ ّن هذه التحليالت تطرح
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تفسري ٍ
ات متعددة .وميكن إجامل هذه التفسريات برتاجع أهم ّية
الشق األوسط لدى الواليات املتّحدة بوصفه منطقة مصادر للنفط،
ّ
ظل االكتشافات الحديثة لحقول الغاز والنفط الصخري يف
بخاصة يف ّ
ّ
الواليات املتّحدة؛ األمر الّذي يقود إىل احتاملية اكتفائها الذايت .كام أ ّن
تحليل السياسة األمريكيّة التي وضعت منطقة املحيط الهادئ ورشق
آسيا بوصفها أولوية عىل أجندتها ،وال س ّيام مع بروز قوى إقليم ّية،
الصني وروسيا ،ذات تأثري قد يُه ّدد النفوذ األمرييك وهيمنته
مثل ّ
يستخدم أحيانًا للداللة عىل انسحابية الواليات املتحدة من الرشق
األوسط(((.
بطبيعة الحال ،ال تتّسق جميع هذه األسباب والعوامل مع فَ ْهم
سياسات الــدول العظمى؛ إذ ال يعني اكتفاء الواليات املتحدة
نفطيًّا أنّها غري مهت ّمة بالخريطة الدولية للنفط والغاز ،وتوازناتها،
وتأمني مصالحها .عىل النقيض من ذلك ،فإ ّن اقتصار استمرار النفوذ
والهيمنة لدولة عظمى عىل أن يكون لها دور يف إطار التقرير بالسلع
اإلسرتاتيجية ،وا ّدعاء أ ّن أهمية املنطقة للواليات املتّحدة تنبع من
وجود النفط فقط ،هو قول يتجاهل عوامل أخرى ألهمية املنطقة
الجيوسرتاتيجية.
ٍ
صعيد آخر ،فإ ّن قيام الواليات املتحدة بإعادة ترتيب أولوياتها
وعىل
لتضع منطقة ما ضمن هذه األولويات ،ال يعني إطالقًا أ ْن يكون هذا
األمر عىل حساب مناطق أخرى ،أو تعب ًريا عن عملية "انسحابية"
من مناطق أخرى ،إالّ إذا كانت هذه الدولة العظمى يف حالة تراجع
السياق الحايل .ولن
عا ّم أو أفو ٍل يُحتّم "انسحابية" عا ّمة ،وهذا ليس ّ
ت ِ
للتوسع
ُقدم الواليات املتحدة عىل فسح املجال أمام القوى األخرى ّ
ُ
تحاول السيطرة عىل مناطق
يف منطقة الرشق األوسط ،يف حني أنّها
أخرى .وعليه ،فإ ّن القول إ ّن اإلدارة األمريكيّة هي يف مرحلة "انكفاء"
أو "انسحاب" من الرشق األوسط ٌ
قول يحتاج إىل إثبات.
مقابل سذاجة فكرة "االنسحابية" األمريكية من الرشق األوسط؛ فإ ّن
فرض ّية "االنكفاء" األمرييك النسبي عن التدخّل املبارش ،هي فرض ّية
صحيحة انطالقًا من مقارنة سياسات إدارة أوباما يف الرشق األوسط مع
سياسات سل ِفه جورج بوش؛ إذ ات ّبعت إدارة بوش التي سيطر عليها
املحافظون الجدد ،مدفوع ًة بأحداث  11سبتمرب ومستفيد ًة منها،
طَ ْو ًرا جدي ًدا يف السياسة األمريكية كان قد غاب منذ هزمية فيتنام؛
وهو التدخّل املبارش والواسع ،والبقاء عىل األرض واالنخراط املبارش
 8انظر :مروان قبالن" ،العالقات السعودية  -األمريكية :انفراط عقد التحالف أم إعادة
تعريفه؟" ،سياسات عربيّة ،العدد السادس (كانون الثاين /يناير  ،)2014ص .18-5
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والتفصييل يف َص ْوغ سياسات الرشق األوسط َع ْب احتالل أفغانستان
 وبف َجاج ٍة أكرب  -يف احتالل العراق بنا ًء عىل ُمس ّو ٍغات مفربكة وغري
موجودة أيّدها معهد واشنطن نفسه .وهو تطبيق إلسرتاتيجية إدارة
بوش ( )2009-2001املتعارف عليها بـــــــ "مبدأ بوش" ،والّذي صدر
يف وثيق ٍة تُعرف بــــ "وثيقة األمن القومي األمرييك" يف شهر أيلول /
سبتمرب  2002مبناسبة مرور عامٍ عىل أحداث  11سبتمرب((( التي تشري
إىل استخدام الق ّوة العسكريّة لعمليات استباقية ض ّد مخاطر قد تنشأ
حتى قبل تبل ُور هذه املخاطر بوضوح ،واستخدام الق ّوة العسكريّة
متس األمن الوطني األمرييك ،أو استثامر
بطريقة منفردة أمام مخاطر ُّ
كل مصادر ق ّوتها العسكرية واستخدامها يف تحقيق أهداف الواليات
ّ
املتّحدة ،وفرض ال ّدميقراطية بوصفها وسيلة ملحاربة االستبداد
واإلرهاب.

وعليه ،أصبحت الواليات املتّحدة ،بعد تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف
الرشق األوسط مع احتاللها العراق ،تؤ ّدي دو ًرا ثنائيًّا يف املنطقة:
األ ّول ،دورها بوصفها دول ًة عظمى تتدخّل يف اإلقليم مبا يضمن
تحقيق مصالحها اإلسرتاتيجية؛ والثاين ،دور الق ّوة اإلقليمية ،فقد فَ َر َض
عليها احتالل الواليات املتّحدة العراق وأفغانستان أ ْن تكون منغمسة
ٍ
سياسات
يف تفاصيل عالقات هات َْي الدولتني اإلقليميّتَ ْي ،وأ ْن تتب ّنى
تفصيليّ ًة تجاه دول أخرى يف املنطقة تحكمها رضورات وجودها
العسكري املبارش .وكان هذا  -يف جوهره  -تحقيقًا ملبدأ بوش.
لقد انتُخب أوباما بربنامج القطيعة مع التدخّل املبارش .وعليه ،فإ ّن
إدارته انتهجت سياسة "انكفائ ّية" للتدخّل املبارش ،وليس سياسة
الشق األوسط بأكملها .وساهم
"انسحاب ّية" أو "انكفائ ّيةً" من منطقة ّ
 9انظر:
The National Security Strategy of the United States of America, The
White House, (Washington, 2002), at: http://www.state.gov/documents/
organization/63562.pdf
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يف ذلك أيضً ا تخ ُّبط اإلدارة األمريكية يف التعامل مع الثورات العرب ّية:
بخاصة أ ّن الثورات األوىل (قبيل الثورة السوريّة) قد اندلعت ض ّد
ّ
مص ِّ
اف حلفاء الواليات املتّحدة ،أو أنظم ٍة
األنظمة التي تُع ُّد يف َ
تتمتّع بتفاهم عميق معها؛ إذ متثّلت املواقف األمريكية تجاه الثورات
العربية يف استخدام "الق ّوة الناعمة" لدعمها؛ تج ُّنبًا للتصادم مع الرأي
العا ّم العريب ،أو للتحكّم يف مخرجاتها بعد أن فشلت يف توقّعها ،ومن
ِ
سياسات بوش،
أي مقارنة بني
ث ّم التحكُّم يف مدخالتها .وعليه ،فإ ّن َّ
وحلفائه من املحافظني الجدد ،وسياسات أوباما سوف تصل إىل نتيجة
مفادها أ ّن سياسات أوباما "انسحاب ّية"(.((1
احل
ومع أ ّن املراقب للسياسة األمريك ّية يستطيع أن يرى أ ّن هنالك مر َ
من التخ ّبط الزَمتْها ،وأ ّن أدوات الق ّوة الناعمة هي املستخ َدمة ،إالّ
أنّها  -باملقابل  -ما زالت صاحبة الدور األساس يف موضوعات املوقف
وتط ّوراته يف املنطقة ،وذات بنية أمن ّية وعسكريّة واسعة ،مبا يف ذلك
بنية عسكريّة بحريّة وصاروخ ّية وأنظمة إنذار مبكّر( .((1وما زالت
أيضً ا قادر ًة عىل إجراء عمليات عسكرية "جراحيّة" مستمرة يف اليمن
وباكستان وبلدان أخرى .وبعد مراجعة رسيعة ملوقف الواليات
املتّحدة األمريكيّة تجاه الثورة السورية ،يتّضح أنّها مل ت َر أ ّن تحقيق
أهدافها يف املنطقة يتطلّب منها موقفًا أكرث وضو ًحا وإرصا ًرا من
مواقفها التي اتّخذتها؛ بل إ ّن رقابتها ورفضها تزويد دول مؤيّدة الثورة
السوريّة ومقاتليها بأسلحة نوعيّة أو مضا ّدة للطائرات يف بداية تح ّول
أي ِمن مقاتيل الجامعات
الثورة السوريّة إىل ثورة مسلّحة وقبل وجود ٍّ
اإلسالم ّية ،هام ركنان من أركان سياساتها تجاه املنطقة.
إ ّن إدارة أوباما مل تق ّرر عىل اإلطالق ،ومنذ بداية الثّورة السوريّة،
وربا كان ذلك متاهيًا مع األجندة
أنّها منحاز ٌة لخيار إسقاط النظامّ .
اإلرسائيليّة التي كانت ترى دامئًا أ ّن انهيار نظام األسد مع عدم وجود
بديلٍ واضح مقبو ٍل منها ُيثّل خط ًرا عليها ،وهي التي ترى يف أ ّن
استمرار األزمة وتصاعد الرصاع وتدخّل حزب الله ،ال يحقّق أجندتها
يف إنهاك القوى السوريّة فحسب ،بل املجتمع السوري أيضً ا وقوى
حزب الله التي انخرطت بصور ٍة واسعة .ويف واقع األمر ،فإ ّن زيادة
 10للمزيد عن السياسة األمرييكية واإلرسائيل ّية إزاء الثورة السوريّة ،انظر :عزمي بشارة،
سورية :درب اآلالم نحو الحرية ،ط( 1الدوحة/بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات،)2013 ،ص  480-461و.584-565
 11انظر عىل سبيل املثال كلمة وزير الدفاع األمرييك تشاك هيغل يف مؤمتر األمن يف ميونيخ
( 1شباط /فرباير .)2014
Chuck Hagel, Secretary of Defense Speech, at Munich Security Conference
(February 01, 2014), U.S. Department of Defense, at: www.defense.gov/
Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1828

العدد 7

60
تأثري إيران أو روسيا يف سورية ،وظهورهام بوصفهام ق ّوتني تح ّددان
مسار األزمة ،ما كان ممك ًنا لوال تطبيق األجندة األمريكية تجاه الثورة
وربا
السوريّة ،والذي ساهم يف إفساح مجا ٍل واسع لهام للمناورةّ ،
يتجاوز يف أهم ّيته الدعم الذي ت ُق ّدمانه لنظام بشار األسد.
وال يدعو ُمتح ّدثو "معهد واشنطن" إىل تدخّل عسكري أمرييك يف
أساسا
سورية ،بل إ ّن تشخيصهم الوضع يف سورية اليوم مرتبط ً
السوري  -كام سيتضح معنا
بنشاط القاعدة ،وليس ما يقوم به النظام ّ
الحقًا  -لك ّنهم يتح ّدثون عن سياسة تدخل ّية عندما يكون املوضوع
مرتبطًا بإيران؛ إذ إ ّن حلفاء الواليات املتحدة ال ير ّحبون بات ّفاق
الواليات املتّحدة مع إيران الذي تنظر إليه السعوديّة عىل أنّه ُعقد
عىل حسابها .يف حني يرى اإلرسائيليون أ ّن هذا االتفاق قد ُعقد من
أجل أن تتج ّنب الواليات املتحدة التلويح باستخدام أدوات الق ّوة
العسكريّة األمريكية.
إ ّن متح ّديث "معهد واشنطن" يركّزون عىل أ ّن الواليات املتّحدة يجب
أن تب ّدد تحفّظات حلفائها يف املنطقة ومخاوفهم يف ما يتعلّق مبوضوع
إيران؛ وذلك من خالل إجراءات عمل ّية تتمثّل يف:

•العمل عىل إبقاء نظام العقوبات عىل إيران ف ّعالً مبراقبة جميع
التبادالت والعقود التجاريّة مع إيران ،وإبقاء حدود تصدير
أقل من مليون برميل يف اليوم.
النفط اإليراين إىل ّ
•أن تضمن مفاوضات  5+1اتفاق ّية تتيح لألطراف املرا ِقبة إليران
الوقت الكايف ألن تر ّد بصور ٍة ف ّعالة وحاسمة عىل إيران ،إذا ما
قامت بخرق نِسب التخصيب املتوافق عليها.
•أن تُظهر الواليات املتحدة أنّها جاهزة الستخدام خيارات
امللف النووي.
عسكرية ،إذا ما خرقت إيران اتفاقاتها بخصوص ّ

•ويف سياق التعاطي مع زيادة النفوذ اإليراين يف املنطقة ،أن
تدعم الواليات املتحدة الحكومة العراق ّية مبعلومات استخبارية
ومع ّدات عسكرية للتعامل مع تنظيم القاعدة ،األمر الذي سوف
يتيح للواليات املتحدة املزيد من األدوات للتعامل مع النفوذ
اإليراين يف العراق ،إضاف ًة إىل إمكان ّية قيام الواليات املتحدة
بعرقلة اإلمدادات التي تق ّدمها إيران للحوثيّني يف املنطقة.
وبذلك ،فعندما يدعو متح ّدثو "معهد واشنطن" للتدخّل املبارش يف
امللف
منطقة الرشق األوسط ،هم يدعون إىل التدخّل يف موضوع ّ
النووي اإليراين فقط ،وهو يخدم  -بالدرجة األساسية وبنصيب األسد
امللف النووي اإليراين ،فإ ّن
 -مصالح إرسائيل .وإضاف ًة إىل التعامل مع ّ
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االقرتاحات ملعالجة "السياسة االنسحابية" هي من خالل بناء تحالف
إسرتاتيجي بني الواليات املتّحدة وحلفائها ،ومساندة النظام املرصي،
والقيام بإجراءات ت ُظهر أ ّن الواليات املتّحدة جا ّدة يف التنافس إقليم ًّيا
مع إيران وروسيا.

الثورة السوريّة
إذا كان متح ّدثو املنتدى السيايس لـــ "معهد واشنطن" ينطلقون
من معالجة انسحابية الواليات املتحدة من خالل املزيد من الدور
األمرييك يف مواجهة تزايد الهيمنة اإليران ّية يف املنطقة ،ومراقبة
برنامجها النووي من خالل نظام عقوبات ف ّعال مع إمكانيّة استخدام
الق ّوة العسكريّة؛ فإ ّن النقاش حول الثّورة السوريّة يأيت من توافق
مح ّددات السياسة األمريكيّة مع ما تراه إرسائيل .فكام أشار ستيفن
هاديل ،إىل أ ّن إرسائيل ال ترى أ ّن النظام السوري حال ًّيا ُيثّل تهدي ًدا
أو مصد َر خطر .إالّ أ ّن اإلرسائيليني يشعرون بالقلق الناشئ عن وجود
تنظيم القاعدة والجامعات األصوليّة "السنية" يف سورية ،ويرون أ ّن
هذه القض ّية أساسية.
ويتوافق دينيس روس مع هذا التحليل الذي يرى أ ّن سياسة الواليات
تنطلق من أ ّن الخطر األسايس اليوم يف سورية هو خطر أن
املتّحدة
ُ
تصبح هذه الدولة مبنزلة موطن للقاعدة؛ األمر الذي قد يقود إىل
رسبها إىل دول مجاورة .وبذلك ،تنطبق كوامن الخطر لدى روس مع
ت ُّ
الرؤية اإلرسائيلية بأ ّن النظام السوري ال ميثّل تهدي ًدا .وهذا طبيعي
يف إطار نزع سالحه الكياموي من ناحية ،وحالة اإلنهاك التي َم ّست
ُ
إضعاف حزب الله الذي انغمس يف
جيش النظام السوري وما يَج ُّره
الصاع هناك.
ّ
إ ّن ما تُظهره مداخالت هاديل وروس من ارتياح إرسائييل تجاه
األوضاع يف سورية ،مر ّده أ ّن واقع األمر يف سورية يربز "حالة توازن
قوى" مع استمرار ر َج َحان كفّة النظام .ما يعني استمرار هذه الحالة
ظل عدم
من تدمري املقدرات السورية إىل فرتة زمنية أطول يف ّ
بأي أسلحة نوع ّية .كام أ ّن نزع السالح
تزويد مقاتيل الثورة السوريّة ِّ
مطلب كانت إرسائيل تضعه عىل
الكياموي يف طور التحقّق ،وهو
ٌ
رأس أولويّاتها(.((1
 12انظر :تقدير موقف "صفقة الكياموي :املَ خرج الذي أراده أوباما"( ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013/9/ 15 ،عىل الرابط:
www.dohainstitute.org/release/04ab0be2-4249-46c7-9830-904b7b13560e

دراسات وأوراق تحليليّة
سياسات الواليات الم ّتحدة األميركيّة في منطقة الشرق األوسط
مناقشة تصوّ رات "معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى"

يشري املتحدثون أيضً ا إىل أ ّن موقف حلفاء الواليات املتحدة (وعىل ما
يبدو أ ّن هذا املوقف إرسائييل فقط) املتحفّظ هو عىل عدم توجيه
السوري لتجاوزه الخ ّط األحمر الذي
رضبة أمريكيّة ملعاقبة النظام ّ
وض َعته اإلدارة األمريك ّية ،وليس معارضً ا للصفقة التي كانت إرسائيل
يتأت من أ ّن عدم
هي املستفيد األ ّول منها إسرتاتيج ًّيا .وإ ّن التحفّظ ّ
توجيه رضبة عسكرية عندما تجاوز النظام الخ ّط األحمر سوف
يرسخ فكرة "انسحابيّة" الواليات املتّحدة من املنطقة؛ أي أنّها غري
ّ
مستع ّدة إىل استخدام الق ّوة العسكرية األمريك ّية يف املنطقة من أجل
امللف النووي اإليراين.
موضوعات أخرى،
وبخاصة يف اتّجاه ّ
ّ
إ ّن ما يذهب إليه دينيس روس يف تحليله ،هو أنّه يجب أ ْن تكون
أولويّة السياسة األمريك ّية نحو سورية يف إطار مواجهة القاعدة أو
مثيالتها ،بل إ ّن "روس" نفسه ناقش خيار أ ْن تدعم الواليات املتّحدة
النظام السوري ملواجهة القاعدة ،ومل يُسقط هذا الخيار نتيج ًة ملوقف
نقدي تجاه النظام السوري أو ألنّه يرتكب املجازر؛ بل أل ّن هذا
ّ
ال ّدعم قد يُساهم يف زيادة تأثري القاعدة يف سورية وجاذبيتها .وعليه،
فهو يدعو إىل تسليح قوى املعارضة التي تقاتل القاعدة أو األصول ّية
اإلسالمية .أ ّما اقرتاح ستيفن هاديل ،فكان مشاب ًها؛ إذ إنّه دعا إىل أن
تقوم الواليات املتحدة بتدريب املعارضة الدميقراط ّية يف سورية التي
ليس لها ارتباط مع القاعدة ،وتسليحها.

وعليه ،فإ ّن الرؤية التي يُر ّوج لها روس وهاديل ،ال تأخذ بالحسبان
السوري أو رسديّة الثّورة السوريّة ،وتط ّورها ،أو
تطلّعات الشعب ّ
طبيعة نظام الحكم يف سورية ،أو املجازر التي يقوم بها النظام أو
حتى قيامه باستخدام أسلحة دمار شامل ،وتح ّدى الخ ّط األحمر الذي
وضعته اإلدارة األمريك ّية .وبذلك ،فإ ّن ما يقرتحه املتحدثون لتعامل
الواليات املتحدة مع سورية يعكس وجهة نظر أحد حلفاء الواليات
املتحدة يف املنطقة؛ أي وجهة نظر إرسائيل؛ إذ إ ّن السعودية ترغب
يف إنهاء حكم األسد .بل إ ّن ستيفن هاديل يقرتح بالتوازي مع تدريب
املعارضة الدميقراط ّية ،أن تقوم اإلدارة األمريكية بإبالغ أطراف
"جنيف  "2أنّها لن تقبل بأن يستم ّر النزيف يف سورية خالل اإلث َني
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عرش شه ًرا إىل الثامنية عرش شه ًرا املقبلة .مبعنى آخر ،إ ّن ما يقوله
تغض الواليات املتحدة الطرف عىل
هاديل يف حقيقة األمر هو أن ّ
أن يستم ّر النزيف السوري لفرتة سنة أو سنة ونصف مقبلة ،قبل أن
أي إجراءات جديدة.
تتّخذ ّ

جوالت كيري لمفاوضات السالم
إ ّن مقاربة هاديل وروس وساتلوف لجهد كريي الدبلومايس يف ما
يتعلّق مبفاوضات السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،متشابه ٌة إىل
ح ٍّد كبري؛ فمع اإلقرار بأ ّن هذا الجهد ال يتجاوز وضْ ع إطار ات ّفاق
لتفعيل عملية السالم ،فإ ّن هاديل يرى أ ّن املم ّيز يف هذا اإلطار،
مقارن ًة بخريطة الطريق العا ّم التي اقرتحتها الرباعية يف عام ،2003
هو أ ّن نقاطه التوجيه ّية تتناول القضايا األساسية املختلف عليها؛ أي
كل من روس وساتلوف
الحدود ،واألمن ،والالجئون ،والقدس .ويرى ٌّ
أ ّن الواليات املتّحدة يجب أ ْن تستم ّر يف دفع عملية السالم؛ وصولً إىل
ظل العوامل السياسية املواتية يف املنطقة ،وأه ُّمها تراجع
اتفاقات يف ّ
اهتامم الدول العربيّة والقوى اإلقليمية بالقضيّة الفلسطينيّة؛ ما يتيح
ٍ
مساحات واسعة للمناورة وإلقناع الفلسطينيني برشوط كريي،
إيجاد
كام يساهم تخلّص مرص من حكم اإلخوان يف وجود فرصة مواتية
وبخاصة يف ضوء التط ّورات التي أ ّدت إىل أن تصبح
لتحقيق اتفاق،
ّ
"حامس" يف أضعف لحظاتها .وهذه العوامل جميعها تساهم يف
دفع الفلسطينيني للموافقة عىل هذا اإلطار .باملقابل ،يجعل تخ ّوف
إرسائيل من أ ْن تصبح دول ًة ثنائ ّية القومية مستع ّد ًة لتوقيع االتفاق
الذي يتض ّمن موافقة الفلسطينيني عىل الرشوط اإلرسائيليّة مبا فيها
وبخاصة وكام يشري ساتلوف ،فإ ّن "إسرتاتيجية كريي"
يهوديّة الدولة،
ّ
كانت أ ْن يُدرج نتانياهو جميع مطالبه حتى يقوم كريي بجهوده إىل
أن يأخذ موافقة السلطة الفلسطين ّية عليها.
يعتقد هاديل وروس يف وجود فرصة لتوقيع ات ّفاق مع وجود تحفّظات
من الطرفني بنا ًء عىل النشاط والحامسة اللذين يبديهام كريي.
وسيؤ ّدي هذا االتفاق للعودة إىل مفاوضات السالم دون رضورة أن
يجري تحقيق تق ّدم كبري .إالّ أ ّن مثل هذا االتفاق يف حاجة إىل تحقيق
رشطي :األ ّول ،كام يشري ساتلوف ،أ ْن يصبح أوباما منخرطًا يف دعم
ْ
جهد "كريي" .أ ّما الرشط الثاين ،فهو تعديل مبادرة السالم العرب ّية
ليصبح الرشط يف إقامة عالقات مع إرسائيل هو الوصول إىل ات ّفاق مع
َ
الفلسطينيني؛ أي إسقاط رشط الوصول إىل اتفاق مع سورية.

العدد 7
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ويعتمد تحليل املنتدى السيايس لـ "معهد واشنطن" جوالت كريي
وفرصتها ،عىل أنّه عىل الفلسطينيّني تقديم تنازالت من دون حتّى
اإلشارة إىل تنازالت مقابلة عىل إرسائيل أ ْن تق ّدمها.
ويعب ساتلوف  -بصور ٍة أوضح  -عن ذلك بالقول إ ّن املطلوب
ّ
السالم ات ّخاذ أربعة إجراءات
من الواليات املتّحدة إلنجاح عمل ّية ّ
متوازية؛ تكوين قاعدة اجتامعيّة فلسطينية مؤيّدة للمفاوضات ولـ
"إطار كريي"؛ والتلويح بالثمن الذي سوف يدفعه محمود عباس
والسلطة الفلسطينية يف حال رفضهام توقيع املفاوضات؛ والعمل عىل
ّ
متتني السلطة الفلسطينية ،ورفع فاعل ّيتها بالتوازي مع دبلوماسية
املفاوضات؛ والعمل عىل استغالل ضعف "حامس" إىل الح ّد األقىص.
السيايس لـ "معهد واشنطن" هي مقاربات
إ ّن مقاربات املنتدى ّ
تُظْهر بجالء ،االنسجام بني األجندة اإلرسائيليّة ومتطلباتها من توقيع
"إطار كريي" وتقديم نصائح للواليات املتّحدة األمريك ّية إ ّما مبعاقبة
الفلسطين ّيني عىل عدم التوقيع والقيام بإجراءات تراوح بني عالقات
عا ّمة أو شبكة مصالح تساهم يف إقناع أجزاء من املجتمع الفلسطيني
بتلك املفاوضات لتصبح هذه األجزاء هي املدافعة واملر ّوجة ملِثل
هذا االتفاق .وبطبيعة الحال؛ فإ ّن امل ُداخالت الثالث مل تتع ّرض إىل
الجوائز التي يجب أ ْن يحصل عليها الفلسطين ّيون مقابل موافقتهم
وربا تكون الجائزة الوحيدة هي تجنب غضب
عىل "إطار كريي"ّ ،
الواليات املتّحدة من ناحية ،وتقديم الواليات املتحدة جائزة إلرسائيل
إزاء تحفّظها عىل االتفاق النووي مع إيران.

إعادة تعريف حلفاء
الواليات المتّحدة في المنطقة
السياسة
ركّز متح ّدثو املنتدى السيايس لـ "معهد واشنطن" حول ّ
الشق األوسط عىل أ ّن هناك تحف ٍ
ّظات لدى
األمريك ّية يف منطقة ّ
حلفاء الواليات املتّحدة األمريكيّة نحو فاعليّة سياستها يف املنطقة كام
الضوري
سبق أن ذكرنا .ويف هذا اإلطار ،يقرتح دينيس روس أنّه من ّ
أن تقوم الواليات املتّحدة بإجر ٍ
اءات للتّعامل مع هذه التحفّظات
انطالقًا من إعادة تعريف حلفاء الواليات املتّحدة يف املنطقة؛ فهؤالء
والسعودية؛ واإلمارات العربية
الحلفاء ،بحسب تعبريه ،هم :إرسائيل؛ ّ
املتحدة(.((1
13 Dennis.

وبطبيعة الحال ،فإ ّن ما يشري إليه روس يف تعريفه حلفاء الواليات
املتّحدة ليس اكتشافًا؛ إذ إ ّن هذه الدول مثّلت تاريخيًّا  -إضاف ًة إىل
الصلبة لحلفاء الواليات املتّحدة ،مع
األردن ومرص مبارك  -الحلقة ّ
لكل منهام .إالّ
اختالف طبيعة التحالف ،وكذلك األهم ّية اإلسرتاتيجية ٍّ
أ ّن امله ّم يف َح ْص روس لحلفاء الواليات املتحدة يف هذه الدول ،يعني
أنّه يُف ّرق بينها وبني دو ٍل أخرى يف املنطقة متحالفة مع الواليات
املتّحدة أو دول يجمعها مع الواليات املتّحدة تفاهامت وتقاطعات.
وبذلك فإ ّن روس ُي ّيز هذه ال ّدول بوصفها األكرث تحالفًا مع الواليات
املتحدة دون تقديم تفسريات لذلك ،وميكن االجتهاد واإلشارة إىل أ ّن
روس اختار هذه الدول ألنّها تُ ثّل اليوم الحلقة األساسية أو الصلبة
من حلفاء الواليات املتحدة م ّمن يُع ّول عليهم يف التص ّدي للثورات
العربية ،وألعداء الواليات املتحدة .وبذلك ،عىل الواليات املتّحدة -
من وجهة نظر املنتدى السيايس  -أ ْن تأخذ يف الحسبان مصالحها
وتو ّجهاتها السياسية نحو قضايا املنطقة ،وأ ْن تأخذ عىل َم ْحمل الج ِّد
السياسة األمريكيّة .مبعنى آخر ،ع ّد هذا التحالف
تحفّظاتها نحو ّ
تحالُفًا إسرتاتيج ًّيا.

وميكن القول إ ّن قيام روس بإعادة تعريف الحلقة األساسية لحلفاء
والسعودية
الواليات املتّحدة يف ّ
الشق األوسط ليقترص عىل إرسائيل ّ
واإلمارات العربية ،مل ِ
يأت من فراغ؛ إذ إ ّن لهذه التّحالفات جذو ًرا
تاريخيّة عميقة ،وتك ّرست لتأخذ أبعا ًدا واسع ًة خالل العقد املايض،
وضمن إسرتاتيجية الحرب عىل اإلرهاب ،أو ضمن االستقطاب الذي
شهدته املنطقة بني محو َري :االعتدال واملامنعة .كام أ ّن تحديد دائرة
بالضورة  -ت َج ٍّل للتوافقات التي
الحلفاء بهذه الدول الثالث ،هو ّ -
نَ َت عرب السنوات القليلة األخرية من عمر الربيع العريب ،والتي
تشري إىل موضوعيّة هذا التّحالف .إضاف ًة إىل أ ّن هذه ال ّدول كانت
وتدخُّل يف التط ّورات السياسية
ً
 ومنذ عام  - 2012األكرث نشاطًايف بلدان الربيع العريب والتأثري فيها ،وتكلّل ذلك يف انقالب تحالف

دراسات وأوراق تحليليّة
سياسات الواليات الم ّتحدة األميركيّة في منطقة الشرق األوسط
مناقشة تصوّ رات "معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى"

الجيش والدولة العميقة عىل الرئيس مريس يف مرص ،ومحاوالت تكرار
السيناريو يف أكرث من بلد عريب ،مثل تونس وليبيا .وتتوافق هذه
السالح النووي ُيثّل
الدول الثالث أيضً ا عىل اعتبار أ ّن امتالك إيران ّ
أي قضايا أخرى يف
خط ًرا له أولويّ ٌة سابقة (حتى من دون توازٍ) عىل ّ
املنطقة.
إ ّن روس ال يَكتفي بإعادة تعريف الحلقة األساس ّية من الحلفاء
فحسب وبوجود اجتامعات أمريكية تنسيقية مع هؤالء الحلفاء ،بل إنّه
دوري يض ُّم ممثّلني يف مواق َع
يطلق الدعوة إىل إنشاء حوار إسرتاتيجي ّ
سياس ّية عليا يف هذه الدول ليناقش تط ّورات املنطقة ومستج ّداتها،
وصول إىل وضْ ع
ً
والستكشاف العوامل املرتابطة بني هذه التط ّورات،
سياسات وإجراءات مو ّحدة .إ ّن هذه الدعوة ،يف جوهرها ،هي لبناء
مؤسيس يض ُّم إرسائيل ،والسعودية ،واإلمــارات
حلف إسرتاتيجي ّ
العرب ّية ،والواليات املتّحدة؛ أي إنشاء محور إقليمي جديد (شبيه
مؤسسيّة -
مبحور االعتدال يف أثناء رئاسة بوش االبن) ،لكن  -بصورة ّ
وفاعل .بطبيعة الحال ،فإ ّن تحالفًا
ً
رصا أساس ًّيا
تكون فيه إرسائيل عن ً
يض ّم السعودية واإلمارات العربية وإرسائيل ،يعني بالرضورة تجاوز
يل ،إ ْن مل يكن هدفه تقديم ٍ
مزيد من التنازالت
الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
إلرسائيل ،وليس من املستغرب أن نجد يف إرسائيل األصوات التي تر ِّدد
نفسها بخصوص إنشاء هذا التحالف.
الفكرة َ
إ ّن عنارص تأسيس هذا الحلف اإلسرتاتيجي وعوامله تتمثّل يف أ ّن
الواليات املتّحدة تتوافق معه عىل السياسات التالية:
•مساندة النظام االنقاليب يف مرص والحيلولة دون فشله .ويرى
روس أ ّن عىل الواليات املتحدة أن توضّ ح للسعوديني  -عىل وجه
الخصوص  -أنّها مازالت ملتزمة بتقديم الدعم ملواجهة اإلرهاب،
وإنعاش قطا َعي السياحة واالستثامر األجنبي.
•التوافق عىل مواجهة "القاعدة" واألصوليّة "السنيّة" يف سورية،
والعمل عىل أالّ يكون لها فيها موطئ قَدم .ويف الوقت نفسه،
الحيلولة دون أ ْن يخرج األسد وإيران منترصيْن يف سورية .ومن
امللفت لالنتباه يف مداخلة روس أ ّن األولوية يف ما يتعلّق بسورية
قد أصبحت مواجهة "القاعدة" ،مقابل عدم ِذكْر تغيري النظام
السوري بوصفه هدفًا ،واالستعاضة عنه بهدف غري مح ّدد املعامل
رصيْن".
وضبايب هو "ألّ يخرج األسد وإيران منت َ
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•باملوازاة مع االتفاق األمرييكّ  -اإليرا ّين ،العمل عىل التأكّد من
أ ّن إدارة الواليات املتّحدة جا ّدة يف أالّ تصبح إيران دولة متتلك
أسلحة نووية ،وذلك مع اإلبقاء عىل نظام العقوبات ف ّع ًال،
والتلويح باستخدام الق ّوة العسكريّة األمريكية يف حال خرقها
االتفاق النووي.
يرى روس أ ّن هذا التّحالف باألهداف السابقة من شأنه أ ْن يُب ّدد
رضر الثقة املتبادلة بني هذه الدول والواليات املتّحدة األمريكية
ت ّ
التي جاءت يف أعقاب الثورات العربية عندما مل تساند الواليات
املتحدة حلفا َءها يف مواجهة التح ّديات التي يتع ّرضون لها .إذا
كان هذا التص ّور الذي خلص إليه بوضوح ،ويشري إليه هاديل
بطريقة خف ّية؛ فإ ّن جميع أهداف هذا التحالف هي أهداف
رصح روس  -وبوضوح  -من هم أقطاب
إرسائيل بامتياز .إذ ّ
الحلقة األساس ّية من حلفاء الواليات املتحدة ،وعىل ما يبدو أ ّن
جميع دول املنطقة التي ال تتوافق عىل هذه األهداف ستكون يف
مرمى هذا املحور الجديد.

الخاتمة
تنبئ املداخالت التي تض ّمنها املنتدى السيايس لــ "معهد
واشنطن" عن وجود دعوة إىل املزيد من التدخل ّية األمريك ّية يف
منطقة الرشق األوســط؛ وذلك من أجل الحفاظ عىل املصالح
األمريكية من ناحية ،ومصالح حلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة
من ناحية أخرى ،وهم  -بحسب ما ورد – إرسائيل ،والسعوديّة،
واإلمارات العرب ّية املتحدة.
إالّ أ ّن التدقيق يف ما جاء من آراء املتح ّدثني ،يربز أ ّن هذا التحالف
هو أشبه مبقطورة تقودها األهداف اإلسرتاتيجية إلرسائيل ،وتتقاطع
(امللف النووي
يف بعض األحيان مع أهداف السعودية واإلمارات
ّ
مختل األضالع
اإليراين ،ودعم نظام االنقالب يف مرص)؛ أي أنّه حلف ّ
ملصلحة تحقيق املصالح اإلرسائيلية ،وتستفيد منه إرسائيل مبا ميكن
امللف اإليراين ،أو حتّى يف
أن تق ّدمه السعودية واإلمارات العربية يف ّ
ولعل مقاربة املتح ّدثني
مجال املفاوضات مع السلطة الفلسطينيةّ .
لألوضاع يف سورية تكشف أ ّن املستفيد الوحيد من تص ّوراتهم
للسياسة األمريكية هناك هو أيضً ا إرسائيل.

