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  :مقدمة

 ؛ إىل فـسطاطني    قد انقـسم فعـالً     العامل أن   يبدو
 الواليـات املتحـدة،     ومتثله ؛" واالستكبار اهليمنة"فسطاط  
رغـم أننـا ال   و . عامل املسلمنيوميثله ؛"املقاومة"وفسطاط  

تلك التباينات اجلمة اليت متثل ذلك العامل       نستطيع أن خنتزل    
 أن  إال,  دوله تباين مصاحل وطرافه  أ رقعته وترامي    امتدادعلى  
 ذلك العامل الذي يشكل حمـور        املشترك الذي جيمع   القاسم
ووقوعـه يف مرمـى    ،"االسـتهداف ": جاكرتا هو /طنجة

 اإلطالق، صديقة على    ا وهي ليست نريان   األمريكية؛النريان  
 جمـرد اهليمنـة      ولـيس  ؛ اهليمنـة  تريد متربصة   بل نريان 

 الـسياسية   اهليمنـة أو   ،االقتصادية بالسيطرة على املوارد   
ه وتوجاليت تشكّل عامل املسلمني     بالتحكم مبقدرات الدول    

مما سبق؛ تريد اهليمنـة      تريد هيمنة أشد   بل   ؛ا األموردفة  
  بكل تداعياته  ،يف احلياة " األمريكيالنمط  "رض  احلضارية بف 

 ولعل ذلك مـا يتـضح يف      . والسلوكية واألخالقيةالثقافية  
 واـال   بـاملرأة منظومة املعاهدات واالتفاقيات اخلاصـة      

  .واليت تصدر عن األمم املتحدة ؛االجتماعي

قرب املداخل التحليليـة    أ  الثقايف املدخل كان   رمبا
مبا حيـوي  - املسلمنيلفهم جوهر العالقة احلاكمة بني عامل      

وعامل الواليات املتحدة    - وكيانات وشعوب  من دول ونظم  
 وفرض مقتضيات أجنـدة ال  ، على التأثريقدرةمبا ميلك من  

 تريد صياغة   اليتتبدو فيها سوى مصاحل الرأمسالية املتوحشة       
  .وليس فقط عامل املسلمني ؛املنظومة القيمية لشعوب العامل

عامل املسلمني، وعامل   ( إن أهم ما يف هاتني القوتني     
 هو أما؛ ميلكان منهجا يف احلياة، قابالً      ) يات املتحدة الوال

متلك مـن    )وهي عامل املسلمني  ( القوة األوىل . لالستمرار
أمـا  ا متلك من واقـع،      يف املستقبل أكثر مم    واألملالتاريخ  

تملـك مـن    ف؛)وهي عامل الواليات املتحدة  ( القوة الثانية 
مـا  يـاة   ومنهجها يف احل   والتمكني ألفكارها    القوةأسباب  

    من ضروب املـستحيل، أو     ا  جيعل الوقوف يف وجهها ضرب
  .من مناطحة السحابنوعا 

أو التدافع   )باملعىن الغريب ( الصراعن  إ القول   وميكن
ـ  ؛هذين النموذجني يف احليـاة     بني   )باملعىن اإلسالمي (  و ه

 -على األقل القرن احلـايل    –الذي سيشكل مستقبل العامل     
 القوى العادية الـيت حتكـم        ال حتكمه موازين   صراعوهو  

بـل   ؛ يف العامل  واالقتصادية السياسية   ىالعالقات بني القو  
 متثل القـيم   ؛قوى من نوع خاص   يزان  محيكم هذا الصراع    

 علـى وقـدرة   "  يف احليـاة   منهج"مل من   حتمبا  -الثقافية  
  .اإلطالق أهم قيمه على -االستمرار

منذ أن بدأت الواليـات    -وعلى مدار عقود طويلة     
تشكل عامل  جلغرافيا اليت    وا -تحدة تتمدد خارج حدودها   امل

. عرضة لالسـتهداف   )جاكرتا/طنجةأي حمور   (املسلمني  
وصحيح أنه كانت هناك فترة من الزمن حالفـت فيهـا           
الواليات املتحدة أغلب دول عامل املسلمني؛ وذلك حـىت         
تتفرغ للعامل الشيوعي، ومبساعدة عامل املسلمني للواليـات        

ن منـوذج   قط العامل الشيوعي مبا كان يطرحه م      املتحدة س 
 على مـستوى األفكـار، أو     سواء(متحد للعامل األمريكي    

 وبقي عامل املـسلمني     )على مستوى التطبيق والتقدم املادي    
لكـن  .  على مستوى األفكـار    -فقط–من حتد   مبا يقدم   

 ، ال يقبل منافسني   ؛النموذج األمريكي الذي قام على التفرد     
  .وى األفكارولو على مست

 ووقع عامل املسلمني يف     ،وانتهت فترة احلرب الباردة   
عرضة لالحـتالل   مرمى النريان األمريكية، وأصبحت دوله      

   املباشر وغري املباشر عسكري ا،  ا وسياسيـ  اواقتصادي ا  وثقافي
الذي كان  االعتقادبالرغم من    ؛اوأمني  ن عـامل   بـأ  ا سائد

كـة االسـتعمارية     احلر -األبـد وإىل  - قد ودع    املسلمني
 القرن املاضي،   يفيه  التوسعية الغربية اليت أرخت بظالهلا عل     

  واليت كانت سبب ةا يف تراجـع مـشروع النهـض       ا رئيسي 
 كما كانت السبب يف إنتاج خنـب علمانيـة          ،اإلسالمي
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 السياسية والثقافية   أبعاده يف كل    االستعماريأتاحت للفكر   
الدولـة احلديثـة    ا لتفاصـيل    ن يستمر حمركً  أواالقتصادية  

  .ا وشكالً امساملستقلة

  : وما أقسى واقع عامل املسلمني اآلن
 فإن هناك ثالث    ؛ العسكري االحتالل صعيد   فعلى

ا من قبل الواليات املتحدة     مباشر سالمية حمتلة احتالالً  إدول  
 وهذه الدول هي فلـسطني      والدولة الصهيونية؛ األمريكية  
 بـسبب   تتالمية تفت سإ والعراق، وهناك دول     وأفغانستان

- وهي إندونيـسيا    ؛ومساعيهاالواليات املتحدة األمريكية    
  . والصومال-"تيمور الشرقية"واليت استقلت عنها 

 فما زالت الـشركات     ؛االقتصادي الصعيد   وعلى
 وصندوق النقـد  -األمريكية يف جمملها  -تعددة اجلنسيات   م

وقـد  املـسلمني،    يف اقتصاديات عـامل      ان يتحكم الدويل
مقرونـة  اإلسـالمي   حت املساعدة االقتصادية للعامل     أصب

 واالسـتجابة الكاملـة لقـرارات       ،بالرضوخ الـسياسي  
  .املاحننيوخمططات 

 األمريكيـة  اإلدارةفـإن  وعلى الصعيد الثقـايف؛    
 األبعاد إلعـادة    ة واستراتيجية متعدد  ا كامالً وضعت خمططً 

دولـة  ا، وكل   ا وعلمي ا وتربوي  اإلسالمي ثقافي  العاملتأهيل  
 الذاتية وتعمل علـى     مقومااسالمية حتاول االنطالق من     إ

 فإا  -ا تكنولوجيا السالح  وحتديد-استكناه أسرار التقنية    
 وبالتايل هناك كم هائل من      ؛ يف خانة الدول املتمردة    تدرج

  .القوانني ملعاقبتها

 كان العامل اإلسالمي يف بداية القرن املاضي        ومثلما
 بداية قرنه احلـايل     دشن فإنه   ؛حتاللعرضة لالستعمار واال  

 -ا  ا وجيوسياسي استراتيجي- مفصلية   ةكا لدول يباحتالل أمر 
  .)1( اإلسالميةاجلغرافيايف 

الشك أن العامل اإلسـالمي يعـيش اآلن مرحلـة     
إعادة رسم اخلرائط للجغرافيا، وإعادة التأهيـل الثقـايف         "

ها ؛ وهي مرحلة تبدو مع    "والفكري لشعوب عامل املسلمني   
  .بيكو أخف ضررا/سمرحلة سايك

   تاريخ التهديدات األمريكية للعامل-أوالً
يات مع اية احلرب العاملية الثانية، وبزوغ جنم الوال       

 بدأت السياسة األمريكية    ؛املتحدة األمريكية كقوة عظمى   
 حىت لـو  ؛تتسم بالغطرسة وحماولة اهليمنة على العامل بأسره      

ديات األخالقية املتعـارف    أدى ذلك إىل إسقاط كل األجب     
 ؛عليها، أو أدى إىل خرق كل القوانني واملواثيـق الدوليـة    
  .فاملهم يف النهاية هو حتقيق املصاحل واالستراتيجية األمريكية

ولعل من أهم العوامل اليت أدت إىل أن تتـصرف          
الواليات املتحدة مثل تلك التصرفات اليت تعود بالعامل إىل         

حيث سيادة مفـاهيم    -قانوين الدويل   ما قبل نشأة النظام ال    
 هو  - سلوكياا يف التعامل بني الدول     اإلمرباطوريات ومنط 

الطريقة اليت نشأت ا الواليات املتحدة ذاا؛ حيث نشأت         
وطن، وبدأت كملجأ ومل تبدأ      ك تنشأأمريكا كموطن ومل    

، كـثري    من التاريخ  وقليل من اجلغرافيا    كثري لديها ؛كدولة
قليل من احلكمة، احلق عنـدها هـو القـوة،          من املعرفة و  

هـي فلـسفة     الرمسية للدولة و   اوالربمجاتية هي األيديولوجي  
  . بل فلسفة احلياة ذااالتعليم واإلعالم؛

 سردا مبسطًا لسلوكيات الواليات      ذلك ورمبا كان 
يثبـت أن تلـك الدولـة    وهـو  املتحدة ضد دول العامل؛  

 بل هي   ؛سالمي وحده ا على العامل اإل   ليست خطر ) أمريكا(
 .خطر على العامل كله مبا فيه الـشعب األمريكـي ذاتـه           

 مـن   اراجع تاريخ التدخالت األمريكية يف العامل بدءً      نول
  :احلرب العاملية الثانية

ـ  األمريكي  بدأت أوىل حلقات التدخل      -  ىباحلرب عل
 ، حيث دمرت مئات املدن اليابانية    ؛1939اليابان عام   

 قنبلتني ذريتني على هريوشـيما      مث أت احلرب بإلقاء   
  .وناجازاكي، حىت بعد أن استسلمت اليابان رمسيا

ومثَّـل العـدوان    الثانية،  احملطة   مث كانت كوريا هي      -
تلـك   آخر من فصول توحش      فصالًاألمريكي عليها   

 هذا السياق أن نـشري إىل       يفالقوة يف العامل، ويكفي     
ر  للمجـاز  يوصف املفكر األمريكي ناعوم تشومسك    

 ،اليت متت على أيدي القوات األمريكيـة يف كوريـا         
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… ":  حيث يقـول   ؛والعديد من دول أمريكا اجلنوبية    
 حكومـة   نا عزل 1945عندما دخلت قواتنا كوريا عام      

 االحتالل اليابـاين،    نا وقاوم ،ذات شعبية معادية للفاشية   
 وأشعلنا حرب وىف .. ا سقط خالهلا مائة ألف قتيل     ا ضروس

 قتيل يف   40.000-30.000 سقط   إقليم واحد صغري  
  ."أثناء ثورة الفالحني

 السجل األمريكي احلافل من التدخل يف شئون      مل خيلُ  و -
كما - حيث عمدت السياسة األمريكية      ؛الدول قاطبة 

، بل  "إعاقة احلكومات الربملانية  " إىل   -يقول تشومسكي 
 ويف جواتيماال عـام     ،1953وأسقطتها يف إيران عام     

  .1972 عام ي ويف شيل،1954

 ذحبت الواليات املتحدة    1973 و 1952وبني عامي    -
زهاء عشرة ماليني صيين وكوري وفيتنامي والووسي       

 يؤكد الراهـب البـوذي      يف فيتنام مثالً   و وكمبودي،
-حرب فيتنـام تـسببت   "الفيتنامي ثيتش ثني هاو أن      

 ألـف  160 يف مقتـل  -1963حبلول منتصف عـام   
شـخص،   ألـف    700شخص، وتعـذيب وتـشويه      

 3000 ألف امرأة، كما نزعت أحشاء       31واغتصاب  
 حىت املوت، ودمر    4000شخص وهم أحياء، وأحرق     

  . " قرية باملواد الكيماوية السامة46ألف معبد، وهومجت 

 عـام   جكما أدى القصف األمريكي هلانوي وهايفون      -
 ألف طفل بالـصمم     30 إىل إصابة أكثر من      1972
يون بعد احلرب من فقـد      وبينما عاىن األمريك   ..الدائم

2.497 كانـت   ؛)حبسب أحد التقـديرات   (ا   جندي 
 ألف  300العائالت الفيتنامية تكافح للتكيف مع فقد       

 أربعـة  عن أن عدد القتلى يف فيتنام بلغ       فيتنامي، فضالً 
ماليني شخص، إىل جانب عدة ماليني آخـرين مـن          

 ممـا  ؛املعوقني واملصابني بالعمى والصدمات والتـشوه     
تنام إىل سـاحة كـربى للقبـور ومبتـوري          حول في 
 واألطفـال   ، واليتـامى  ، واألرض املسممة  ،األعضاء
  .املشوهني

وميتد السجل األسود ليـشمل التواطـؤ األمريكـي          -
 واحلروب ضد الفقراء    ،الواضح يف اازر اإلندونيسية   

 ، والــسلفادور،نيكــاراغوا(يف أمريكــا الوســطى 
 عن مقتل مئات     والذي أسفر  ؛) وهندوراس ،وغواتيماال

 وتسهيل وتـوفري    ،اآلالف بواسطة األسلحة األمريكية   
 وتقدمي املشورة األمريكية يف االضـطرابات       ،التدريب
 وهو نفس السيناريو الذي كررتـه الـسياسة         ؛املدنية

 حني سعت إىل تـأجيج      ؛فريقياإاألمريكية الرعناء يف    
 ،واستمرار الصراع الدامي يف أجنوال وموزمبيق وناميبيا      

  .)2(غريها من دول القارة السمراءو

نيت الغطرسة األمريكية بفـضيحة      م 1983ويف عام    -
 حني غزا اجليش األمريكي مبساعدة القـوات        ؛أخرى

ملعاقبة نظامها على اقترابه من     " جرينادا"اخلاصة جزيرة   
  .نظام كوبا الشيوعي

 ارتكبت القوات اخلاصة األمريكيـة      1990ويف عام    -
 500 راح ضـحيتها مـا بـني       ،ماجمزرة بشعة يف بن   

 لكي تتمكن من القبض على شخص       ؛ قتيل 1000و
 وهـو الـرئيس     ؛"املخدراتاالجتار يف   "واحد بتهمة   
  .نورييجا نفسه

وغري بعيد تلك التهديـدات املتتاليـة واملتواليـة         
واملستمرة منذ فترة طويلة لكوريا الشمالية، وحماولة إفشال        

ا، ووضـعها علـى     برناجمها النووي، وحصارها وحتجيمه   
  . قائمة حمور الشر

لعامل املسلمنياألمريكية املتوالية  التهديدات -اثاني  

قدمية هي التهديدات األمريكية لعـامل املـسلمني،        
؛ حيث تدخلت الواليات    1953وميكننا العودة إىل تاريخ     

  .املتحدة لتسقط حكومة مصدق

وسادت فترة من الصراع بني العـاملني الـشيوعي         
يكي، حىت انتهى الصراع بانتهاء احلـرب البـاردة،         واألمر

وبدأت الواليات املتحدة تفكر يف إجياد بديل؛ فـالنموذج         
األمريكي ال بد له من عدو يستنهض مهته ويشذ فاعليتـه؛           
وكان اإلسالم وعامل املسلمني هو العدو البديل، وأصبحت        
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دعوات النهوض واالستقالل احلضاري يف عامل املـسلمني        
 يف تـصور  تشكل أكرب ديد للمصاحل األمريكية  هي اليت 

  .العامل األمريكي

وميكن رصد سلسلة التهديدات األمريكية لعـامل       
  :  املسلمني فيما يلي

 كانت إيران احللقة األوىل يف سلـسلة االسـتهداف          -
؛ فالشاه كـان    1979األمريكي منذ قيام الثورة عام      

ها يف  احلليف االستراتيجي ألمريكا، وحامي مـصاحل     
املنطقة، وعندما ثار الشعب اإليراين عليه كانت ثورته        

ومن هنا بدأت نقطـة العـداء       . أيضا على من يدعمه   
حيث مت  الثورة؛  /اصل بني الواليات املتحدة وإيران    املتو

 واحتجاز  ،االستيالء على السفارة األمريكية يف طهران     
 فحاولت الواليات املتحـدة     ؛األمريكان فيها كرهائن  

، وال  ل وفك سراح الرهائن بالقوة لكنها فشلت      التدخ
 الوعي  -على حد كبري  -يزال احتجاز الرهائن يشكل     

  .الشعيب األمريكي جتاه عامل املسلمني

الواليـات  قامـت    وكانت لبنان احللقة الثانية؛ حيث       -
 دف سحق املقاومة    ؛1982بغزو لبنان عام    املتحدة  

 ومت نشر قوات    الفلسطينية واللبنانية املتصاعدة آنذاك،   
، ومل خترج الواليات املتحدة     املاريرت حول مطار بريوت   

من لبنان إال بعد عمليات استهداف قـوات املـاريرت          
  .األمريكان

 رايـة   يفبعد أن رفع القـذا     وكانت ليبيا احللقة الثالثة      -
 ؛ للهيمنة األمريكية يف املنطقة لسنوات طويلة       يالتحد

    ا واليات املتحدة بـدءً   ا أن تقرر ال   ومن مث مل يكن غريب
ففي صيف ؛ ا من القذايف التخلص ائي1980من عام   
وضعت أمريكا خطة لضرب طائرة القذايف يف       1980

رحلته ألوروبا الشرقية، إال أن الطـائرات األمريكيـة    
أسقطت طائرة إيطالية فوق مياه أوستيكا متومهة أـا         

 قامت مثاين   1981 أغسطس   19 ويف   ,طائرة القذايف 
ات أمريكية باعتراض طـائرتني مـن طـائرات         طائر

السالح اجلوي اللييب كانتا تقومان باستطالع يف املياه        

 األمريكي بلـغ    االستكباربيد أن    .الليبية وأسقطتهما 
 بالغارة على مدينيت طرابلس  1986 أبريل   10مداه ىف 

  . اللييبوبنغازي وبيت القذايف يف حماولة إلسقاط النظام

 1993 احللقة الرابعة؛ ففي عام       وكانت الصومال هي   -
على الصومال، لكنها كانت     القوات األمريكية    دخلت

هنـاك، ومل ختـرج   موعد آخر مع الفـشل الـذريع    
الواليات املتحدة من الصومال إال بعد أن شاهد العامل         

يسحل القوات الغازية على شاشات      كله شعب ااعة  
  .التليفزيون

مل تـسلم    حيث   ؛سةاخلام  وكانت السودان هي احللقة    -
 أغـارت   عنـدما السودان من التحرشات األمريكية،     

الطائرات األمريكية على مصنع لألدوية بالسودان عام       
1998
)3(.  

 حيث  ؛ وكانت قمة استهداف عامل املسلمني يف العراق       -
إبـادة   لعمليـات    احصار العراق منوذج   متثل عمليات 

حلرب انتهاء ا  منذ   ،مجاعية تنظمها واشنطن ضد العراق    
   1991ا حرب حترير الكويت     اليت أطلق عليها إعالمي .

 مـن الـسياسات     ا أصـيالً  جزًءمتثل   وهذه العمليات 
  .األمريكية املمتدة على مدار القرن

قمة كـوارث   و ،مث تأيت ذروة استهداف عامل املسلمني      -
وهي احتالل عاصمة اخلالفة اإلسالمية بغـداد  عاملهم؛  

كية؛ مما اسـتدعى إىل     من قبل قوات االحتالل األمري    
الذاكرة اإلسالمية سحق بغداد حتت سـنابك خيـل         

 كان تتار البارحة أكثر رمحة مـن تتـار          ورمبا،  التتار
  .اليوم

لقد كانت قارعة  سبتمرب ذروة تـصعيد محلـة          
 ومتثلـت مجلـة     ،الواليات املتحدة على العامل اإلسالمي    

  :مطالب الواليات املتحدة من بلدان العامل اإلسالمي يف

 تغيري املناهج والعقائد واألفكار الدينية اليت تغذي        -أوالً
حالة العداء للواليات املتحدة األمريكية وإسـرائيل،     
وقد باشرت أغلب دول العامل اإلسالمي مجلة مـن         
التغريات؛ علها تفي مبطالب تلك القـوة اجلبـارة،         
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حتت مسميات شىت؛ منها إصالح اخلطـاب الـديين، أو          
  .لتعليمتطوير مناهج ا

بلدان العـامل    املساعدات واهلبات اليت تقدمها       قطع -اثاني
إىل اجلمعيـات    -خاصة بلدان الـوفرة   -اإلسالمي  

 التربوية، ال سـيما يف      واملؤسساتاخلريية واملعاهد   
فلسطني احملتلة، كما يف غريها مـن أقطـار العـامل           

جتفيـف  "؛ وهي السياسة اليت أطلق عليها       اإلسالمي
  .)4("املنابع

 احلؤول دون توظيف النصوص الدينية يف الكتـاب         -ًثالثا
؛ فال  ة الصهيونية واألطماع األمريكية   انة يف معاد  والس

يكون هناك حديث عن اجلهاد، وال حترير األوطان،        
وال حىت خطاب السيادة التقليـدي، وال اسـتقالل         

  .اهلوية احلضارية لشعوب عامل املسلمني

دميقراطيـة علـى    الحات  صالمجلة من اإل   إدخال   -ارابع
ة لبلدان العـامل اإلسـالمي؛ وهـي        نظم السياسي ال

إصالحات ال يقصد ا تقوية املناعة الذاتيـة لتلـك          
, البلدان، بقدر ما يقصد منها إضعاف تلك املناعـة        

  .ويئة املناخ للتدخالت األمريكية

وإذا كانت هذه املطالب هي على العموم لـبالد         
 مجلة مطالب من كـل      كالعامل اإلسالمي؛ فإن هنا   

  .دولة على حدة

 لعل ما هو مطلوب من السعودية   : دول اخلليج  -خامسا
أصـعب  من  حتديدا، ومن دول اخلليج العريب عموما       

أمـور تتعلـق بأصـل      بعضها  ن  إ إذ   ؛األمور عليها 
الشرعية الدينية اليت قامت عليها الدولة الـسعودية،        

لـشعب  وبعضها يتعلق مبستوى التطور الذي بلغـه ا    
تتلخص مجلة املطالب من الـسعودية يف       (السعودي  

تغيري خطاا الديين، وتغيري التعليم الديين حبجة أنه هو     
؛ )الذي يفرخ اإلرهاب، وإحداث إصالحات سياسية     

وهي أمور دد استقرار الدولة ذاا؛ وهو ما جيعـل          
اململكة السعودية تبدي قدرا أكرب مـن املمانعـة يف          

  .ت املتحدةمواجهة الواليا

 ترغب الواليات املتحدة يف تغيري نظـام        :إيران -سادسا
الثورة اإلسالمية يف إيران، وال تنفك تعلن عن دعمها         
ألي مثرة أو حماولة للخروج من حتت سلطة الدولـة          

 ،تثري قضية السالح النووي اإليـراين كما  . اإلسالمية
نتاج قنبلة نووية خاصـة     إواحتمال توصل إيران إىل     

:  ولعل أهم نقاط الضغط على إيران تتمثـل يف         .ا
وقف دعمها حلزب   الضغط عليها يف امللف النووي،      

  . يف فلسطنيولالنتفاضة ،اللّه يف لبنان

 ،ا من العراق  ن من أهم املطلوب أمريكي    إ : العراق -سابعا
 تهاإعـادة صـياغ    هـو    -وهي تقوم بعمله بالفعل   -

جـدار  صياغة جديدة، يكون ا العراق حجـرا يف         
  .املصاحل األمريكية يف املنطقة

 فإن مـا    ؛نه ال توجد سلطة عراقية وطنية     إحيث  و
ملدة طويلة  ه  ي بسط السيطرة عل   هو تريده أمريكا من العراق   

من الزمن، وال سبيل إىل ذلك مع وحدة الشعب العراقـي           
طلوب عدم الوحدة وعـدم املقاومـة،       فامل لذلك   ؛واتفاقه

ذلـك سـتعمل اإلدارة     لوصـول إىل    ل و .وعدم التعـاون  
كاء روح التنـازع واالخـتالف بـني        ذاألمريكية على إ  

 وصـوالً   -اا وتركمان  وأكراد ا وعرب  وسنة شيعة– العراقيني
  .)5(ال الذي قد يؤدي إىل تقسيم العراقتقتإىل اال

 ،نه بعد انتـهاء احلـرب البـاردة       إوميكن القول   
عة سـبتمرب   واستفراد الواليات املتحدة بقيادة العامل، مث قار      

وما خلَفَها من تقسيم الواليات املتحدة للعامل إىل قـسمني          
 وإمـا مـع     ،إما مع الواليات املتحدة بال قيد أو شـرط        (

 ووضع العامل اإلسـالمي يف مرمـى الـنريان          ،)اإلرهاب
ها يف إعادة رسم     وإعالن الواليات املتحدة رغبت    ،األمريكية

ـ  وإعادة تأهيله ثق   ،جاكرتا/خرائط حمور طنجة   ا حـىت   افي
 جنـد  ؛)إما رغبة أو رهبة(يندرج يف منظمة ما مسي بالعوملة     

يف سـتراتيجي   المنظومة القوة اليت تسيطر على القرار ا      أن  
ستراتيجية الـردع إىل    الواليات املتحدة قد انتقلت ا من       ا
ينـدمج  ) القـسر (هذه االستراتيجية    و ،ستراتيجية القسر ا

    ـذا      ،امنتوجها الدعائي يف استخدامها فعلي ال يف التلويح 
ستراتيجية الـردع   ا فعالية   ه إذا كانت   ذلك أن  ؛االستخدام
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 القـادرة   ةتوافر القو :  هي ؛تتوقف على توافر ثالثة شروط    
ر إقناع اخلصم بتوفِّ  و ،توافر إرادة استخدامها  و ،على الردع 

  فاعلية فإن  ؛  )أي توافر القوة واإلرادة   (ا  األمرين السابقني مع
قسر تتوقف فقط على وجود القوة القـادرة        ستراتيجية ال ا

 وهو أمر ال يتحقـق    ؛على فرض اهلزمية املطلقة على اخلصم     
ولعل  .ا بغري استخدام هذه القوة فوق مسرح العمليات       فعلي 

هذا يبدو أشد ما يكون يف حركة الواليـات املتحـدة يف            
العامل بدون حىت غاللة الشرعية الدولية اليت كانـت جتـرب          

  .دة على التصديق عليهااألمم املتح

فـإن   ؛وزير اخلارجية كـولني بـاول  وكما يقول  
مث حتاول  ،  مث حتدد املطلوب عمله   ،  أمريكا حتدد موقفها أوالً   
وإن مل  .ن موقفها هو الـصواب  أبعد ذلك إقناع اآلخرين ب    

 .)6(اا ملـا تـراه صـواب   تنجح يف إقناعهم فإا تتحرك وفقً    

 ما يعرف يف األدبيات     هذه تقوم على  " القسر"واستراتيجية  
 2002 سبتمرب   17يوم  ؛ ففي   باحلرب االستباقية األمريكية  

 ةاستراتيجي":  وثيقة حتمل عنوان   األمريكية اإلدارةصدرت  أ
 ممضاة من الرئيس    "األمريكيةاملتحدة    القومي للواليات  األمن

جناز إا من   رمسي  وهي ؛ الذي قام بتقدمي موجز هلا     األمريكي
 الـدوائر الرئيـسية احملـددة       ىحدإ (ي القوم األمنجملس  

ومت ترويج استراتيجية القسر    ) األمريكيةة  للسياسة اخلارجي 
  .)7(عقيدة بوشاملعروفة باحلرب االستباقية حتت اسم 

فكـار  أعن ثـالث    وتدافع وثيقة األمن القومي     
  :ساسيةأ

اليـوم  " : تتميز بتفوق غري مسبوق    األمريكيةن القوة   أ) أ
حدة مبوقع قوة عسكرية ال يوجد هلا       الواليات املت  تتمتع
  ). بوش للوثيقةمقدمة الرئيس("مثيل

 املوجودة منذ ما قبل اية احلرب األمنيةاملعضلة  أن) ب
 لألمنالتهديد الرئيسي    أضحت )اإلرهاب أي(الباردة  

 مرتبـة التهديـد     إىل ال ترقى    أاغري  , العاملي الراهن 
 علـى   -قةحسب نص الوثي  - تتوفر   ألا إال الرئيسي

  تتـوفر علـى عـداء   ؛"مارقـة "حلفاء يف مرتبة دول   
وهكـذا  .  دمار شامل  أسلحة وعلى   ،للواليات املتحدة 

إبراز األدلة على    يشكل هؤالء جمموعة واحدة من دون     
حتديات جديدة وقاتلة ظهرت من الدول املارقـة   " :ذلك
ا نات شـهد  يخالل سنوات التـسعين   (...)  اإلرهابينيو

اليت تشترك يف  (...) الدول املارقةظهور عدد صغري من 
ال (...)   ترهيب شـعوا   ؛منها(...)  عدد من الصفات  
وهي مصممة على حيازة (...)  الدويل تويل أمهية للقانون

 العامل  حول اإلرهابومتول  (...)  سلحة الدمار الشامل  أ
 وتكره الواليات   األساسيةوترفض القيم اإلنسانية    (...) 

  ). 13،14ص (."يت تؤمن اال املتحدة واملبادئ

 ن املواجهـة العـسكرية ضـد هـذه        إويف النهاية ف  ) ج
ليست هي اهلدف العـسكري     " اإلرهابيةاموعات  "

السياسية املعاديـة   السيطرة" حتطيم "إن بل ؛الرئيسي
ممثلـة يف  -للواليات املتحدة يف جماالت جغرافية حمددة    

ة  هي املهمـة العـسكري     -"الدول املارقة "باسم  دول  
 -الوثيقة حسب– طبيعة العدو    أنغري  . إحلاحا األكثر

 ؛(Deterrence)"الـردع "تفرض التخلي عن مفهوم     

 وقد كان   ؛العسكري املباشر  والذي ال يستلزم التدخل   
اا  مفهوماألمريكيـة  يتحكم بالسياسة اخلارجية     أساسي 
  .احلرب الباردة طيلة

 ن هذه املرحلة اجلديدة تفرض ضرب     إ ف ؛ويف املقابل 
 أي ؛ معاديـة  أعمـال انتظار تورطها يف      دون ،ه الدول ذه

 نكـون  أن جيب علينا" ":احلرب االستباقية"اعتماد سياسة 
 أن قبـل  اإلرهابيني،متهيئني لوقف الدول املارقة وأعواا من      

 الـدمار   أسـلحة و استعمال   أعلى التهديد    يصبحوا قادرين 
لقد ...) (أصدقائهاالشامل ضد الواليات املتحدة وحلفائها و     
ن ندرك الطبيعـة    أمضت حوايل العشر سنوات حىت استطعنا       

 أعداءنان نترك أ فال ميكن ؛(...)هلذا التهديد اجلديد احلقيقية
 أسـلوب  -احلرب الباردة  خالل-وكان  (...) أوالًيضربوننا  

 الردع دفاع املرتكز فقط علـى     األسلوبلكن هذا   . اا ناجع 
 ؛اجهة قادة الدول املارقـة    قل جناعة ملو  أصبح  أبالرد   التهديد

املخاطرة واملراهنة حبياة شعوم   ا على كثر تصميم أوالذين هم   
الدويل  وعلى مدى قرون اعترف القانون    (...) أممهموثروات  

ن يتمكنـوا   أ قبـل    ،ىل اعتداء إ ال حتتاج للتعرض     األممن  أب
أنفسهمعن   ا من الرد للدفاع   شرعي     ا  ضد قوات متثل خطـر
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 لقد اشترط علمـاء القـانون والقـضاة       . العتداءا وشيك
ـ        ديد وشيك كثي را مـا   الدوليون شرعية االستباق بوجود

 ؛ والقوات اجلويـة   األساطيل بين للجيوش و   يتمثل يف استنفارٍ  
أنجيب علينا   . ا للهجوم استعداد الوشيك   مفهوم التهديد  دحني

 اإلرهابيونالدول املارقة و  .  اليوم أعداء أهدافمع قدرات و  
(...) مهامجتنا باستعمال الوسائل التقليديـة     يعملون على ال  
م  ويف   ،إرهابية أعمالا عن ذلك يعتمدون على      عوضإمكـا 
 اسـتباق   أو وملنع   ،(...) الدمار الشامل  أسلحة يستعملوا   أن

 ستتـصرف   ؛أعـدائنا املعادية من قبـل      األعمالمثل هذه   
ص (."استباقي بشكل,  دعت الضرورةإذا, الواليات املتحدة

  .)8() من وثيقة األمن القومي15 و14

يف تـأجيج   واألمريكي   اإلعالم الغريب    دور -اثالثً
  الصراع ضد عامل املسلمني

 والعامل اإلسالمي مجلةً    ،منذ ما يزيد على ربع القرن     
  . واألمريكي حتديدا،يف مرمى نريان اإلعالم الغريب عموما

 عوامل رجحت كفة    ةن هناك أربع  إوميكن القول   
داء لإلسالم يف العامل الغريب بشكل عـام واألمريكـي     الع

 فهو هزمية اخلامس مـن   -أما العامل األول   :بشكل خاص 
فاحلضارة ( حيث مالت الكفة لصاحل املنتصر      ؛1967يونيه  

باإلضافة إىل ، )الغربية ال متجد إال املنتصر، ولو كان مغتصبا     
ـ يف ر ) الدولـة الـصهيونية   (جناح هذا املنتصر     ط قيمـه  ب

ومنـهجها يف   بعجلة احلضارة الغربيـة     مته احلياتية   ومنظو
وتركيزه املستمر على التقاليد والثقافـة املـسيحية        احلياة،  
 وعلى القواسم املشتركة بينهما، وحماولته املستمرة       ،اليهودية

، وحـامي املـصاحل     لتسويق دوره باعتباره حاملة طائرات    
  . الغربية عموما واألمريكية خصوصا

فهو جنـاح الثـورة اإليرانيـة        - الثاين أما األمر 
 يومـا، وطـرح     444واحتجاز الرهائن األمريكيني ملدة     

الثورة اإليرانية لنموذج الدولة اإلسالمية كنموذج بـديل        
للدولة العلمانية اليت تشكل عماد الدول يف عامل املسلمني،         
ورفع إيران لسياسة ال شـرقية وال غربيـة يف سياسـتها            

تها تصدير الثورة يف املرحلـة األوىل مـن   اخلارجية، وحماول 
نشأة الدولة، وال يزال احتجـاز الرهـائن يف الـسفارة            

األمريكية يف طهران يشكل جزًءا مـن العقـل اجلمعـي           
  .للمجتمع األمريكي

 وحاجة  ، هو انتهاء احلرب البادرة    -العامل الثالث 
 وعنصر  ،احلضارة الغربية لعدو ميثل عنصر التحفيز من جهة       

اف من جهة أخرى؛ وهكذا البد هلذه احلضارة من         االستهد
 والبغي؛حىت لو قامت على العدوان      , عناصر لشحذ فعاليتها  

 حىت خيرج ذلك النمط يف   ؛فالبد من حالة االستنفار الدائمة    
  .احلياة أقصى عناصر قوته

تفجريات نيويورك  (قارعة سبتمرب    -العامل الرابع 
ا مثلـت حـدا      وهي اليت ميكن القول عنها إ      ؛)وواشنطن

فاصالً؛ ليس يف تاريخ العالقة بني الشرق والغرب فحسب،         
بل يف تاريخ العالقة بني اإلسالم والغرب على وجه العموم،         

  .واإلسالم والواليات املتحدة على وجهه اخلصوص

أما أدوات تأجيج العداء الغريب ضـد العـامل    
  : اإلسالمي فهي

ل الدور البارز    حيث ال ميكننا إغفا     صناعة السينما؛  -1
وحتديـدا معقلـها    - السينما الغربية الذي قامت به    

 يف تأجيج نريان العداء الغريب واألمريكـي        -"هوليود"
إىل -ضد عامل املسلمني؛ حيث تشكل صناعة السينما        

 ليس فقط الرأي العام على أمهيـة دوره يف          -حد كبري 
اتمعات الغربية، بل األهم مـن ذلـك تـشكيلها          

موعة القيم والرموز اليت متثـل عـصب        للوجدان، و 
  :احلياة يف العامل الغريب

مـع  –ات من القرن العشرين     يففي أواخر الثمانين   -
بدأت عمليات التحضري    -أفول التحدي السوفييت  

إلبراز صورة العدو اإلسـالمي اخلـارق الـذي     
ينتظره العامل بوجل وترقب كبـديل للـشيوعية        

  عام "واملنتقم ورسذي دلتا ف  " لميمثل ف ؛  احملتضرة
، 1987 عـام    "املوت قبل العـار   "، و 1986

 حيث يأيت العدو ؛1988 عام "سرقة الـسماء  "و
 األفـالم   هالعريب اإلسالمي اخلارق يف مثل هـذ      

 يهدد ـا  ؛ شاملةةا أسلحة ذات قوة تدمريي    ممتلكً



 عمرو عبد الكريم                                                              التهديدات األمريكية المتوالية لعالم المسلمينعمرو عبد الكريم                                                              التهديدات األمريكية المتوالية لعالم المسلمينعمرو عبد الكريم                                                              التهديدات األمريكية المتوالية لعالم المسلمينعمرو عبد الكريم                                                              التهديدات األمريكية المتوالية لعالم المسلمين

                                                                         مركز الحضارة للدراسات                                                                          مركز الحضارة للدراسات                                                                          مركز الحضارة للدراسات                                                                          مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم       أمتي في العالم       أمتي في العالم       أمتي في العالم       

        السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

                                                                                                         

738

من أجـل   " الطيب"األبرياء الذين يتدخل الغريب     
واجهة بـني   امل وهكذا تتحول ؛  إنقاذهم ومحايتهم 

 والـشيوعي  ،الغريب املدافع عن حقوق اإلنـسان    
 مواجهة مع العدو اإلسـالمي       إىل ؛األمحر الشرير 

  .األخضر

 يبعد حادث تفجري مركـز التجـارة العـامل        و -
 اإلفـك ر تـسريب    بتولت هوليود ك  ؛  1992

 بطولـة  "أكاذيب حقيقية"العظيم من خالل فيلم      
 ؛)مريكـي  األ األكشنجنم  (" أرنولد شوارزينجر "

وحيكى عن إحدى امليليشيات العربية املوجـودة       
 احلرية"تتخذ من كلمة    و ،داخل الواليات املتحدة  

له من خالل طـائرة      ختطط ؛ هلا ا شعار "اإلسالمية
 وقنبلة شديدة االنفجار مهربة من خارج       ،خمطوفة
 إللقائها من خالل الطائرة وسط مدينـة        ؛أمريكا

ب بـأهم   إلحـداث الـدمار املطلـو     ؛نيويورك
ت األمريكية القريبة من مركـز التجـارة        ئااملنش

ضـابط  ( ولكن الفيلم جيعـل البطـل        ،العاملي
 وزوجته ينقذان نيويـورك     )املخابرات األمريكية 

من الدمار بإجبار قائد الطائرة املسلم أن يـصدم         
  .بطائرته إحدى املباين بعد إبطال مفعول القنبلة

  بطولـة  "كيختطاف طائرة الرئيس األمري   ا"فيلم   -
" سـتيفيد سـبيلربج   "وإخراج  " هارسون فورد "

يتناول إجهـاض املخطـط الـذي مل يـنجح          
 ، من حتطيم طائرة الـرئيس     هاإلرهابيون يف حتقيق  

 وهذه املرة كان اإلرهابيون     ؛"بوش"وقتل الرئيس   
اإلسالمية املنفصلة عن    داغستان"ينتمون إيل دولة    
  ."االحتاد السوفييت

 جعبة احلقد والعـداء     ه عن  أما أحدث ما انشقت     -
 ؛األسود والتشويه والترويع الغريب من اإلسـالم      

الذي احتفلت هوليود بالعرض     "احلصار"فهو فيلم   
ـ     ؛1998 له عام  التجاري  ه واليت تـدور أحداث

إلرهاب املـسلمني  " املساملة"حول تعرض أمريكا  
حيث يبدأ بـتفجري جـراج مركـز        ؛  "األشرار"

ث الذي أفقد أمريكـا      ذلك احلد  ؛التجارة العاملي 
 وفتح أعينها املغمـضة علـي       ،ا وشفافيتها ءابر

  ".الشرق األوسط"اإلرهاب القادم من 

   : املفكرون االستراتيجيون-2

ــسمى يف األدبيــات     ــأيت دور مــا ي مث ي
 أي املخططــني  ؛ think tankersاألمريكيــة 

االستراتيجيني، وصناع الفكر واالستراتيجيات والتوجهات     
 فالتكامل بني كل    ؛لدولة واتمع على حد سواء    العامة يف ا  

  :ذلك عضوي وليس مثة تنافر أو صراع

 هنـري كيـسنجر وزيـر    ىلقأ 1990في ربيع  ف -
   ا أمام املؤمتر الـسنوي     خارجية أمريكا األسبق خطاب
ة اجلديـدة   هإن اجلب ": لغرف التجارة الدولية قال فيه    

 الغرب مواجهتـها هـي العـامل العـريب          ىاليت عل 
 باعتبار هذا العامل هو العـدو اجلديـد       ؛"سالميواإل

  .للغرب

 وعلى مدار عقد التسعينيات من القـرن العـشرين          -
شكلت عدة كتـب مـا أطلـق عليـه ظـاهرة            

؛ وهي جزء من محلة شـاملة مـن         "موفوبيااإلسال"
 ولعل أهم هذه    ،العداء والكراهية لإلسالم يف الغرب    

 )تصدام احلضارا (نتنجتون  صمويل ه الكتب كتاب   
clash of civilizationج فيـه   ؛وهو الـذي رو 

حتمية الصدام بـني احلـضارة اإلسـالمية        لنظرية  
 وميكن القول   ".املسيحية اليهودية "واحلضارة الغربية   

البناء الفكري والسياسي الغريب القائم على فكرة       إن  
 وضع نفـسه يف حالـة       قدالصدام بني احلضارات    

ث صنعت كثري   حي ؛حرب مع هذا العامل اإلسالمي    
، اا مضمون من هذا العامل عدو   من الكتابات الفكرية    

  .اا حجرجدران الكراهية حجروبنت 

سقوط املعسكر الشرقي مل يـأت      ذلك أن   
بفكر عقالين غريب قادر على مقاربة هـذا العـامل          

يف قضاياه مقاربة سـلمية      -ومنه العريب -اإلسالمي  
ات علـى   فقد بنيت جممل السياس  ؛متوازنة ومتفاعلة 
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 ،قاعدة االنتصار التارخيي ضد االحتـاد الـسوفيايت       
باعتباره ) العريب(وجرى التعامل مع العامل اإلسالمي      

ـ  للتفاعل مع الغرب بشروط الغـرب       قابالً اعموم، 
  . ه اخلصوصجوالواليات املتحدة على و

 اليت مل   ؛الفلسطينية على ذلك القضية     ومثاالً
ذه القـضية    حجم ه  -ومعها الغرب -كا  يمرأتدرك  

مهيتها ملئات املاليني الذين ال يزالون عاجزين عن        أو
الظاملة حبق الـشعب  األمريكية تقبل هذه السياسات   

 لدولة متارس   واإلجرامي والدعم الفاضح    ،الفلسطيين
، عـزل أرهاب الدولة بكل املقاييس ضد شـعب        إ

وتغتال رموزه وقادته، وتـشرد نـساءه وشـيوخه        
  .وأطفاله

   :م الغربية وسائل اإلعال-3

صـراع  " وسائل اإلعـالم نظريـة     تحيث التقط 
 حىت تعمقـت لـيس يف       ؛وطورا وروجتها  "احلضارات

 بـل يف وجـدان      ,وجدان الرؤساء الغربيني والنخبة فقط    
 حبيث صار اإلسالم هو العدو اجلديد       ؛الرجل الغريب العادي  
 ولعل هذا هو األمر الذي ال جيعلنـا         .بعد سقوط الشيوعية  

اجلماهريية يف تشكيل الـرأي     ر وسائل اإلعالم    تجاهل دو ن
  :العام

ي االصند" نشرت صحيفة    15/6/1990تاريخ   ففي   -
هل يقربنـا   "الربيطانية مقاهلا الرئيسي بعنوان     " تلجراف
  "اإلسالم؟؟

 "ي تـاميز  االـصند "ويف نفس التاريخ نشرت صحيفة       -
افتتاحيتها عن التهديد األصويل املسلم الذي ميتد مـن         

فريقيـا إيل آسـيا     إلبحر املتوسط يف مشـال      شواطئ ا 
  .الوسطى وحدود الصني

 كان موضـوع الغـالف لـة        1992يف إبريل   و -
 إىل جانـب صـورة      ،حول اإلسالم " ومستنيكوإلا"

 ويقف أمام مسجد وهو     ،لرجل يرتدي مالبس تقليدية   
" تـامي " ويف نفس التوقيت خترج جملـة        .حيمل بندقية 

ـ   ...اإلسالم  " :األمريكية بتقرير بعنوان    ىهل جيب عل

 ونشرت علي غالفها صورة ملئذنـة       ،"ن خياف؟ أالعامل  
ولقـد كانـت     ،..!! جانبها يد حتمل بندقية آلية       إىل

 ممـا  ؛احلملة اإلعالمية ضد اإلسالم من الفجاجة مبكان  
يف  تقـول    "ك الفرنـسية  يتاالليموند دبلوم " جملةجعل  

ـ      إ" :1992ديسمرب   ان حماربة اإلرهاب ليـست حرب 
 ، بل هي حرب ثقافية يف املقام األول       ؛عسكرية فحسب 

اإلرهـاب  ن شعار التحالف الدويل من أجل حماربـة         إو
 ويوافقه عليه عدد كبري     ،"كلينتون"الذي يرفعه الرئيس    
 ما هو   ؛بل ومن قادة البالد اإلسالمية    , من قادة الشعوب  

هو شن حـرب عامليـة      و ؛اإال شعار حيمل يف طياته خبثً     
  ."سالم القتالعهشاملة ضد اإل

الفرصة " وبعد تفجريات احلادي عشر من سبتمرب تأيت         -
 15/9/2001 يوم  ا   أيض كيسنجر فيصرح   ؛"الساحنة

ن احلرب ضد اإلرهاب اإلسالمي جيب أن تبدأ اليوم         أب
  .وليس غداً

حيـث  (ت النخبة السياسية واالقتصادية     لقد أشعل 
 مـع املـصاحل   تتشابك معادالت السلطة وصناعة القـرار       

الذين يسيطرون   فاحملافظون اجلدد    ؛االقتصادية االستراتيجية 
ا  بل أيض  ؛ ليسوا جمرد استراتيجيني فقط    على البيت األبيض  

بعد  ،الواليات املتحدة يف  حرب احلضارات    )رجال أعمال 
 العقول والقلوب لتوجيه االـام      ت التربة وجهز  تن مهد أ

 متبـادل   ؛ وهي ليست حربا مبعىن تفاعل     للعرب واملسلمني 
من قبل طرفني؛ بل تنفيـذ عملـي ملـا ميكـن تـسميته         

 ، من قبل حضارة يف أوج قمتها املاديـة        "بسياسات البغي "
  .على حضارة يف طور األفول

لقد صرح رئيس الواليات املتحدة جورج بـوش        
ستكون طويلة األمـد    "احلملة الصليبية القادمة  " أن   عالنية؛

" هوبري فيـدرين   " مما جعل  ؛"األشرار"مل من   التخليص الع 
ـ وزير اخلارجية الفرنـسي      أن  15/9/2001صرح يف   ي

لني عن االعتداءات يف الواليات املتحـدة خيططـون         ئواملس"
 بني كتلتني للوصول إيل صـدام  ةبشكل جنوين إلثارة املواجه 

يف " خـامتي "كما عرب عنها الرئيس اإليـراين        ،"احلضارات
ــصالا ــري "هت ــوين بل ــا" بت ــيس وزراء بريطاني  يف رئ
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إن الرئيس بوش بـردود أفعالـه       "  بقوله   20/9/2001
  ."املتسرعة سوف يشعل حرب احلضارات

   إيران يف مرمى النريان األمريكية-رابعا

طويلة هي سلسلة الضغوط األمريكية على إيـران؛        
 إسقاط حكومـة    فمنوهي ليست طويلة فقط بل متوالية؛       

ل وكالة املخابرات  -1953ق يف العام    مصدباملركزية من ق 
، 1979 إىل قيام الثـورة يف إيـران         -"CIA"األمريكية  

وهناك تاريخ من العداء املتبادل يترسخ يف وجدان النظامني         
  .كل يوم عن الذي قبله

 ؛ وحـىت اآلن   م1979منذ قيام الثورة اإليرانية     و
 اهلـدف   ؛اتبعت الواليات املتحدة مع إيران عدة سياسات      

 ,ائم يف حالـة املواجهـة     منها حماولة وضع إيران بشكل د     
 وديد حـدودها مـن خمتلـف        ,وحماولة استرتاف قواها  

ووضعها يف حالة استنفار دائم، والعمـل علـى          ,اجلهات
  .تفجري الدولة من داخلها

معاضدة واشنطن للنظام البعثي يف     ومن أمثلة ذلك    
ت ئا بضرب املنش  اومرور ،العراق إبان حرب اخلليج األوىل    

سطول األمريكي  من قبل األ1988ن عام  البترولية يف عبدا  
سقط الطـراد األمريكـي     أ ومن مث    ؛ يف مياه اخلليج   املرابط

قتـل مجيـع     و ،1987اإليرانية  طائرة اإليرباص   فينينس  
  .290ركاا الـ 

املعادية جتـاه   األمريكية   تتابعت تلك السياسة     لقدو
فقـد  ؛ إيران لتضيف ما يكفي لوأد أي حترك باالجتاه اآلخـر  

 اإلدارات األمريكية املتعاقبة على البيت األبيض علـى         دأبت
 .)9(حصار إيران، ووضعها دائما يف مربع الدفاع عن النفس        

وميكن رصد أهم تلك السياسات األمريكية جتاه إيـران         
  :يف

 يف حرب ضروس مع العراق      اعسكرياسترتاف إيران     -
 ودمـرت البنيـة     ، أكلت األخضر واليابس   ،م1980
ها بكل قوم مع    ؤ فيها أمريكا وحلفا   وقفتو ،التحتية
 بل وتدخلت أمريكـا مباشـرة يف احلـرب          ،العراق
ت البترولية اإليرانية، ئا من املنشا بضرا عدد ؛م1988

اليت راح ضـحيتها    اإليرانية  وإسقاطها للطائرة املدنية    
 فقـد  ؛ا لتقديرات إيرانية منشورة ووفقً ، شخصا 290
 871.5 من جراء ذلك حوايل       اإليرانية اخلسائربلغت  

  !.بليون دوالر

 خاصة دول   ؛ دول العامل ضدها   بتعبئةاحلصار السياسي    -
  ."حمور الشر" وإدراجها ضمن دول ،اجلوار

 أرصدا لـدى البنـوك      بتجميداحلصار االقتصادي    -
 املعـروف  قانون مقاطعة االستثمار     سن مث   ،األمريكية
لى الشركات  والذي حيظر ع   ؛1996" داماتو"بقانون  

 مليون دوالر يف قطاعي     40األجنبية استثمار أكثر من     
 الـشركات   حبرمانيقضي  ، كما   النفط والغاز الطبيعي  

 أو  ،اليت تتعاون مع إيران من دخول السوق األمريكية       
 على عشرة ماليني دوالر     تزيداحلصول على ضمانات    

يف السنة من بنك االسترياد والتـصدير األمريكـي،         
 أو االجتـار  ،الشتراك بالعقود احلكومية ا حظروكذلك  

 جيـدد و ،بالسندات اليت تصدرها اخلزانة األمريكيـة     
  .القانون كل مخس سنوات

 ،وتـشجيعها ودعمهـا    ،إيـران إثارة القالقل داخل     -
 ،واللعب على وتر اخلالف بني اإلصالحيني واحملافظني      

فكمـا   .)10( عرف مبظاهرات الطلبـة    ماخرها  آولعل  
: بوكالة االستخبارات األمريكيـة  " نكنت تريم "يقول  

ستراتيجية دف إىل إحـداث     اإن هناك خطة شاملة     
فجوة بني الشعب اإليراين والنظام، واستغالل أنـصار        

: م، ويضيف وتشكيل كتلة معارضة للنظا   ،  الدميقراطية
ستراتيجية جماة إيران تـستلزم دراسـة دقيقـة         ان  إ"

، وبعد ذلـك    ألهداف وماهية النظام اإلسالمي اإليراين    
 ،ـاك النظـام  نبحث كيفية استغالل نقـاط قوتنـا إل   

 وأن جنعل النظام حيفـر      ،واستغالل التناقضات الداخلية  
ا إىل أن اهلجوم الثقايف هو أهـم أداة         مشري،  "قربه بيده 

  .)11(متتلكها أمريكا اة نظام طهران

ــاع - ــزدوج  اتب ــواء امل ــة االحت  Dual سياس

Containment 1993 ؛عـراق وإيـران    ال ضد 
  .رها السفري مارتن إنديك كان منظِّوالذي
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 العاملي أمام األسـرة     للسالم إيران كدولة مناوئة     إبراز -
  .الدولية

 يف احملـاكم    القانونيـة  ومتابعـة الـشكاوى      عرض  -
  .األمريكية ضد إيران

 تعاومـا  لوقـف    ؛والصني )12( على روسيا  الضغط  -
  .النووي مع إيران

 العـريب وآسـيا     والعاملبا واليابان   ور على أو  الضغط  -
 دف تقليص تعـاوم مـع       ؛الوسطى ودول القوقاز  

  .)13(بشروط وتقييدهم ،إيران

 ، الضخم مع طهران   اتفاقها على تركيا إليقاف     الضغط -
  زومـدة  (د األخرية أنقرة بالغاز املُسال      والقاضي بأن ت

  ). مليار دوالر23ا بتكلفة تقارب  عام20 العقد

 الكـونغرس   قبل مليون دوالر من     20 مبلغ   صيصخت  -
بغرض ممارسة أعمال اسـتخباراتية سـرية     ؛  األمريكي

  .احلاكم يف إيراناإلسالمي لزعزعة النظام 

 املخاطر النامجة عن    حول محالت إعالمية واسعة     تدبري -
 ال سيما علـى     ،قدرات إيران الصاروخية والعسكرية   

  .النوويةصعيد القدرات 

 الفارسـية   واإلخباريـة  الشبكات التلفزيونية    تشغيل -
  . ضد إيرانهةاملوج

إىل   األسـلحة  تـصدير ر األمريكي علـى     ظ احل إلغاء -
  .الوسطى توازن جديد يف آسيا خللق؛ طاجكستان

 دف  ؛ الوسطى آسيا على مد حلف الناتو إىل       العمل -
فصل إيران من الشمال والشمال الشرقي عن كل من         

  .روسيا والصني

 بعد احلادي عشر    وأوزبكستانذربيجان  أ حنو   ندفاعاال -
 خللق فرص حقيقيـة للتواجـد       ؛2001من سبتمرب   
  .باملنطقةاألمريكي 

 يف ينـاير    " الشر حمور"سم إيران فيما يسمى بـ      ا زج -
2002.  

 وثيقـة ت   أُقـر  وحني ، سبتمرب 11 أحداث   وبعد
  بدا املوقف األمريكي   ؛استراتيجية األمن القومي األمريكي   

 علـى سياسـة الدولـة       الوثيقة فقد حتمت    ؛جد خمتلف 
اخلارجية االنتقال من العمل التعاوين النسيب مـع القـوى          

متجاوزةً كـل مكتـسبات     - إىل التحرك املنفرد     ،الدولية
 العامليـة   احلرب ذ من السائدالعمل اجلمعي والقانوين الدويل     

 ورفض االرتكاز على العقوبات باألساس يف صنع        -الثانية
 من آثار سـيئة علـى       هلا ملا   اخصوص-لسياسة اخلارجية   ا

 . واللجوء مباشرة للقوة العسكرية-االقتصاد األمريكي

جتاه إيران باتت أكثر    األمريكية   فإن السياسة    وعليه
؛ ومباشرة من ذي قبل    امتاس ا مع تنـامي بعـض       خصوص

 القوية داخل اإلدارة األمريكية ممـن يـسمون         االجتاهات
 يف الـسياسة  متـشددة الذين يتبنون توجهـات    ؛بالصقور

 حيث يضعوا كهدف    ؛)14(الدولية وباخلصوص جتاه إيران   
 حاسم، ويشمل هذا االجتاه أمساء      أمريكيمستقبلي لتدخل   

 ؛فيـث  ودوجـالس    ،مثل ريتشارد بريل، وبول ولفوويتز    
وهؤالء يؤكدون أن الواليات املتحدة جيـب أن تـستغل          

 العراق ضـد األنظمـة      يف  فرصة النجاح العسكري الكبري   
 وبراجمها  ، وأن برامج إيران النووية    ،املتمردة اليوم قبل الغد   

 ودعمها العسكري واملـايل     ،غري التقليدية   األسلحة لتطوير
املزعوم – اهللا، ودورها    وحزبحلركات املقاومة الفلسطينية    

والذي قُتل  ( 1983يف انفجار مقر املاريرت يف بريوت عام        
 تعـد   ؛) من جنود البحرية األمريكيـة     250 أكثر من    فيه

  . خاطفة هلاعسكريةا كافية لتوجيه ضربة  أسبابهامجيع

 الراديكاليـة ظهـور     الرؤيـة  صاحبت تلك    وقد
دراسات من مراكز أحباث ميينية ساعدت يف إذكاء تلـك          

 وهو ما نراه يف حديث      ؛ خبطط أخرى تدعيمية   ستراتيجيةالا
 الذي ذكر صراحة    ؛واشنطنرابت ساتالت مدير مؤسسة     

حتاصـر  " أن   جيب واشنطن أن   "املصاحل القومية "يف فصلية   
 حبيث تشغلها عن    ؛يف قضايا األمن الداخلي واخلارجي    إيران  

زجها يف مواقف تضطر فيها     ت و أمامها،التقدم ووضع العراقيل    
 االاماتللدفاع اليومي عن نفسها ضد عشرات األنواع من       

 ،اسـتياء عـام يف الـداخل       وهو ما سيؤدي إىل      ؛واملخاطر
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 ، السياسية يف النظـام اإليـراين      الثغراتباإلضافة إىل وجود    
. " كـبرية حتدياتوازدياد املشاكل ميكن أن يضع البالد أمام        

 يف  )أحد القادة اجلمهوريني الكبار   ( بريلق ريشارد    علَّ كما
 السياسةيف مؤسسة ( 2001 نوفمرب 14له بتاريخ    خطاب
ق الوحيد ملواجهة إيران بعد أحـداث       بأن الطري " )اخلارجية
  ." تغيري بنية السلطة يف إيرانهو سبتمرب 11

ستراتيجي األمريكي أن    اال األمن تؤكده وثيقة    ومما
    الردعا من سياسة    الواليات املتحدة األمريكية انتقلت فعلي 
 ومـن الـردع     ،واالحتواء إىل استراتيجية اهلجوم الوقائي    

 إىل  - يف احلرب البـاردة    اسائدي كان   ذال-ستراتيجي  اال
جندة تذهب  أ وهي ؛)Preemptive)15احلرب االستباقية   

  . يف العالقات الدوليةاألقصىإىل احلد 

 رمستها الواليـات    اليت النيوإمربياليةالسياسة  إال أن   
 ال تـستطيع الـدخول يف       قد أحداث سبتمرب    بعداملتحدة  
احلد الـذي   علية إىل   املعادلة اإلقليمية والدولية الف    مواءمات

 ، إيران مع التصادمية املباشرة    السياسةنها من تنفيذ تلك     ميكِّ
 العراق، والنتائج املأساوية اليت جنمت      يف غرار ما فعلته     على

 :باآليت ما يمكن حتديده ذاوه ؛عن احتالل ذلك البلد

احتمـاالت توجيـه    ب األمريكية   اإلدارةرغم تلويح   ) 1(
 تتسمأن القوة اليت    إال   ؛ضربة عسكرية مباغتة إليران   

منظومة صـواريخ   ( العسكرية   ةا إيران من الناحي   
  لقوات حرس الثورة   الصلبةشهاب والبنية العقائدية    

  وقـوات التعبئـة الـشعبية      ،اإلسالمية الباسدران 
الـيت  (الدبلوماسية  من الناحية   و) البسيجاإلسالمية  

جتلّت بقوة يف حمادثات الرباعي بطهران مـع وزراء         
 القدمية حول توقيـع إيـران علـى      باوورأخارجية  

 )الذريةالربوتوكول اإلضايف للوكالة الدولية للطاقة      
 للحصول مـن     طويالً ا وقت تتحركستجعل واشنطن   
 ؛ بـاحلرب تنالهما ميكنها أن على  طهران بالالحرب   

    مما جيعلهم يعملون    ؛اوهو ما يدركه اإليرانيون جيد 
ىل عمـل    ميكن أن تفضي إ    اليتعلى دحض الذرائع    

-كـانوا   ) اإليرانيونأي  ( وأم   اخصوص ،مسلح
 هدف اإلدارة األمريكية من     أن يعتقدون ب  -زالواماو

باإلضافة إىل كسر شوكة القوة     - ضد العراق    احلرب
 القـومي   البعـد  وإضعاف تأثري    ،العسكرية العراقية 

واالستراتيجي للعراق جتاه القضية الفلسطينية بشكل      
 حماصرة إيران   - بشكل عام  العربية والقضايا   ،خاص
اجغرافي قابليـة  أكثـر  األمر الذي جيعلها    ؛اوسياسي 
 ،املتطـورة  ، والرغبة يف إخضاع أسـلحتها     لالبتزاز

  . للمجهر أمريكياملُتعاظموبرناجمها النووي 

وبعد تـصاعد خطـر     - املتحدة   الوالياتكما أن   ) 2(
 باتت أحوج مـا   -املقاومة العراقية ضدها يف العراق    

يف ا  حمـدود  كـان لطهران للعب دور ما ولو  تكون
 كبري  نفوذ ملا لإليرانيني من     ؛امللف العراقي الشائك  

على قطاعات واسعة من منظمات وأحزاب عراقيـة     
 املشاكل  حجم فرغم   ؛ا يف اجلنوب   وخصوص ،فاعلة

العـراق  (السياسية والتارخيية وتداعياا على البلدين   
ركة ال ميكـن     قواسم مـشت   بينهما إالّ أن    ؛)وإيران

للسياسة وال الـساسة أن يغـريوا مـن حقيقتـها        
 والعكـس - بالنـسبة إليـران      فالعراق ؛وجالئها
ا تـبىن عليـه     ا رئيسي  استراتيجي اغورميثل   -صحيح

 حنو  العبور من يمكّنهماا مهما    وممر ،مصاحل الدولتني 
 وهـو   ؛ من املواقع اإلقليمية احليوية يف املنطقة      الكثري

كمال خـرازي   اإليراين   وزير اخلارجية    ما عبر عنه  
" إيران والعـرب  "ة أجرا معه فصلية     يف مقابلة مهم  

  .)2003شتاء ( الثالث عددهايف 

 إليران أن تلعب     وإن مل ترتضِ   ، أن واشنطن  كما
ا على األقل ستحاول حتييدها     ؛العراق ما يف    ادورفإ 

 اجيـد  فواشنطن تعلـم     ؛إزاء التطورات احلادثة فيه   
 الذي ميكـن أن     ؛ احلضور اإليراين يف العراق    حجم

  .فيهيعرقل خمططاا وتطلعاا النفطية 

 منطقة الشرق األوسـط     شعلي ضرب إيران قد     إن) 3(
 فـال ميكـن     ؛ ويزجها يف الالمتوقع   ،املتوترة أصالً 
مع وجـود قـوة     - اإليراين   العسكريتصور الرد   

 ؛ إزاء أي اعتداء يشن عليهـا      -دفاعية موجعة لديها  
 أو من األسـاطيل األمريكيـة       ، من إسرائيل  سواء
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 وحبـر   املتوسـط املرابطة يف اخلليج والبحر األبيض      
 واشـنطن  أقـدمت نه إذا ما   إا   والواقع أيض  ،العرب

 فإنه وباإلضافة إىل    ؛على عدوان عسكري ضد إيران    
 فإا  ؛ املناسب لنفسها  الردأن طهران ستحتفظ حبق     

 ؛ائيل عرب حـزب اهللا قد تشعل اجلبهة الشمالية إلسر 
  . ختشاه إسرائيل بشدةماوهو 

 تـدرك جيـداً أن      واشنطن فإن   ؛ النهاية يف
 واملتشابكة ومصاحلها املتينة    ،جبيشها القوى - إيران
بـا واليابـان    و وباخلصوص مع أور   ، قوى عاملية  مع

 مـع حميطهـا     املتنامية وعالقاا   ،والنمور اآلسيوية 
 وخنبتـها   ،اطي ونظامها السياسي الدميقر   ،اإلقليمي
 وجمتمعها الذي يتطـور     ،طة النش والفكريةالسياسية  

باستمرار عرب حراك طبيعي وخالّق مهمـا كانـت    
 ولقمـة   ،ا رخـو  اا بطن  لن تكون أبد   - حدته درجة

  .)16(سائغة يف فم القوة األمريكية

 اجلانب اإليراين حاولت إيران أال تقـف        وعلى
عت سياستني على    فاتب ؛ا يف مرمى النريان األمريكية    دائم

  . التوازي

التفكري والتعامل مبنطق الدولـة     -األوىلالسياسة  
الدولـة  "بل إىل حد كـبري مبنطـق      ،وليس منطق الثورة  

 ،اليت ال تفكر خارج إطار حـدودها الـسياسية         "القومية  
  .وليس حىت الدولة صاحبة الرسالة األيديولوجية

  التراوح بني الشدة والـضعف؛     -السياسة الثانية 
يث تركز التفكري والتعامل اإليراين مع الواليات املتحدة        ح

 ؛" أو لينـا فتعـصر     ،أال تكون صلبا فتكسر   "على سياسة   
فحرصت إيران أال تتشدد بالقدر الذي يستفز الواليـات          

 أو تكون من الليونة والتساهل      ،املتحدة فتعمل على كسرها   
سياسات  بشكل يسمح بعصرها، وبني ذلك وذاك علَّمت      

الدول كيفية السري على احلبال، وكيفيـة        ي األمريكي البغ
  .حتاشي أن تصيبها تلك النريان العدوة

استني نـسجت معـامل     يومن جمموع هذين الـس    
وميكن تلمس  . اإليرانية/للعالقات األمريكية خاصة  " طبيعة"

 الذي تبديـه    "احلياد اإلجيايب "هذه الطبيعة من خالل     معامل  
يات املتحـدة وصـراعاا يف     إيران جتاه معظم مصاحل الوال    

  .اإليرانيةمنطقة نفوذ الدولة 

بدا جليا من خالل اسـتراتيجية      " احلياد اإلجيايب "
إيرانية ال متانع يف استمرار متـدد رقعـة وعمـق النفـوذ             

 مادام ال يتصادم مـع املـصاحل        ،األمريكي يف تلك املنطقة   
اليـات   مع الو  فإيران تعاونت تعاونا كامالً    ؛العليااإليرانية  

 وبادرت بتقدمي   املتحدة إلطاحة نظام طالبان يف أفغانستان،     
 يف أفغانستان،   جليش الغزو األمريكي   مساعدات لوجيستية 
بقدر ما تستطيع ـ منطقـة احلـدود    -وأمنت لألمريكان 

 ملنع تسلل مقاتلي طالبان إليها،      ؛الغربية الوعرة ألفغانستان  
نظام طالبان  بطاحة  اإل يف   -مع الواليات املتحدة  -وجنحت  

املعادي هلا يف مقابل ضمان مشاركة أكرب حلزب الوحـدة          
الشيعي يف احلكم األفغاين، وضمان عودة الالجئني األفغان        

  .يف إيران إىل بالدهم

 فقد التزمت إيران حبيادها يف      ؛وفيما خيص العراق  
جنت من تعاوا    ولقد   ،الواليات املتحدة احلرب اليت شنتها    
 ختلصها مـن   ؛ت املتحدة مثارا تتلخص يف    املريب مع الواليا  

  تعزيز مكانة إيـران بإتاحـة      و عداءه إليران،    نظام مل خيف
دادهم ا إىل نسبة تع    استناد ؛فرصة للشيعة للتغول يف العراق    

الواليـات  واليت ختضع ملبالغة    ( يف العراق إىل باقي السكان    
 وخضوع النظـام الـسياسي   ،)على السواءاملتحدة وإيران  

 إليـران، أو  -االذي حيتمل أن يكون شيعي - اجلديد   لعراقل
 مع نظام إيران، وزيادة املساحة التأثرييـة        هعلى األقل تقارب  

 وحيـاول   .إليران بني دول اخلليج اليت ا أقليات شـيعية        
 احلقيقية إيران   مصلحة ف ؛استثمار هذه املكانة  اإليراين  نظام  ال

 اهليمنة علـى   وإمنا حتقيق قدر من؛ العراقحتييدليست فقط   
  .حكم العراق

التهديد  -األوىل: داللتانله    اهليمنة إيراينُّ وعراق 
 أن تركـز    لطهران الوحيد إليران يأيت من الشمال، وميكن     

جعل إيران القوة اإلقليمية     -الثانية . التهديد ذلكعلى منع   
- جمموعـات شـيعية      وصول لذا فإن    ؛ اخلليج يف الرئيسية

ـ ميثل  السلطة يف العراق   إىل -مدعومة من قبل إيران    ا  انقالب
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ا  جغرافيوهذا نقيض مـا  ؛  بالنسبة للواليات املتحدةاسياسي
ن أحـد أسـباب     إ إذ ؛ الواليات املتحدة  إليه كانت تطمح 
لسيطرة علـى إيـران    على ا  قدرة واشنطن     هو غزو العراق 

تطورات األوضاع على مـدار     ، لكن   )17( النووية وقدراا
 ستراتيجية جديـدة لواشـنطن    احقائق   تخلقعام بكامله   

  .ليست كلها غنائم

املراقبني ال يولون التهديـدات  كثريا من  فإن   ؛لذا
  األمريكية إليران اهتمام بالنظر إىل معطيات تشي     ؛اا كبري 

إىل حد الـصدام،    بعد  ا تصل   بني الدولتني ملَّ   بأن العالقة 
  :ومن هذه املعطيات

 إذ بدأ   ؛ وإيران الواليات املتحدة  استمرار احلوار بني     -1
 واستمر حـىت    ،ا للعدوان على أفغانستان   احلوار مواكب 

ـ "دفع   حيث   ؛العدوان على العراق   اجلنـود  " تاللاح
ىل التفكري يف رفضها التارخيي     إإيران  األمريكيني للعراق   

ىل أي  إ لكن بدون معرفة     ،للحوار مع الواليات املتحدة   
ـ أعادة النظر يف مبدأ     إحد ستذهب يف احتمال      ي ساس

  .للنظام

 ؛ امتناع حزب اهللا عن إثارة غضب الواليات املتحدة        -2
حىت مع تفجري سيارة أحد نشطاء احلزب يف بريوت يف          

 وهذا من شأنه أن يسحب البـساط        ؛2003/ 6/ 4
من حتت أقدام األمريكيني يف حتميل احلـزب أي دور          

  . يف املنطقة"نضايل" أو حىت "إرهايب"

دة ملخاوف من املنـاورات      عدم إبداء الواليات املتح    -3
  .العسكرية املتكررة اليت تقوم ا طهران يف مياه اخلليج

 للطاقة الذريـة     استجابة إيران لطلبات اهليئة الدولية     -4
ا، ويف املقابـل عـدم تـشدد        ئابالتفتيش على منش  

 مثلما كانت متشددة    ،الواليات املتحدة يف هذه القضية    
  .حني عزمت على غزو العراق

ـ نت إيران تواجه بعـض      رمبا كا  صاعب مـن   امل
 خصوصا بعد تغيري معادلـة القـوى يف         ؛الواليات املتحدة 

املنطقة لصاحل الواليات املتحدة، لكن هذه املصاعب أقرب        

 ،أن متثل ضغوطًا من الواليات املتحدة على إيران لتطويعها        
  . فإيران ليست العراق؛منها أن تكون إرهاصات حرب

 بني إيـران والواليـات       عن مستقبل العالقة   اأم
ن هناك ثالثـة عوامـل حتكـم        إاملتحدة، فيمكن القول    

  :مستقبل العالقة بني البلدين وهي

-     م البلدين راهن جندة املطروحة  أي األ ؛االقضايا اليت
   .على بساط البحث

 . املتصارعة فيهاواألجنحة األمريكية اإلدارةموقف  -

رعة فيهـا   السلطة اإليرانية ومواقف التيارات املتصا     -
  . بشان الواليات املتحدة

  :أمههاويشمل عدة قضايا  -األولاملوضوع 

وسـنتعرض  (ن  ارإيقضية تطوير األسلحة النووية يف       -
  .)هلا يف موضوع مستقل

وفيها موضوع منظمـة جماهـدي      (ومسألة العراق    -
واخلالف بني البلدين على طريقة التعامـل       ؛  خلق

 عن  طلب أمريكا من إيران الكف    و ،ها واضح عم
 ).إثارة الشيعة يف العراق

وفيها تضغط  (الفلسطيين  /ياإلسرائيلوقضية الصراع    -
الواليات املتحدة لتأخذ إيران مواقف أكثر مواالة       

 أو ما تسميه دعم عملية السالم يف        ألمريكا فيها، 
 أو عن   ،إما بشكل مباشر  الشرق األوسط؛ وذلك    

 .)طريق ضغطها على حزب اهللا يف لبنان

ـ و( بني البلـدين     العالقاتعادة  إوقضية   - ي غـري   ه
  .)مطروحة إىل اآلن يف احملادثات بني البلدين

 األمريكيـة   اإلدارة موقف    وهو -املوضوع الثاين 
هـو يف الواقـع يتجـسد يف        و ؛ املتصارعة فيها  واألجنحة

اخلالفات بـني الـصقور واحلمـائم يف وزاريت الـدفاع           
-وتبذل احلكومة اإليرانيـة جـل جهودهـا         . واخلارجية

 لدرء أي مغامرة عسكرية     - األمريكية اإلدارةباتصاالا مع   
ا النوويـة يف    ئاون ضد منش  جمفاجئة يقوم ا صقور البنتا    

ن الليكـوديني يف  أ خاصـة و   ؛راك ونطـرت  أمدن بوشهر و  
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 -ومنذ فترة - يصرون   األبيضإسرائيل وحلفاءهم يف البيت     
  .على القيام مبثل هذا اهلجوم العسكري

 الصراعات بني أجنحة الـسلطة      -املوضوع الثالث 
 فيما خيص طريقة التعامل اإليراين مع الواليـات         ؛يف إيران 
  .املتحدة

هداف األمريكيـة   هل ستظل إيران أحد األ    لكن  و
في الواليات املتحدة بـإجراء     ت أم ستك  ؛املطلوب تصفيتها 

تعديالت جذرية على النظام اإليراين؛ يغري ا ليس فقط من         
 وهل  ؟ وجوهر وجوده  ،فة النظام ذاته   بل من فلس   ؛سياساته

 يف  اعتماد اخليار العسكري  ستظل الواليات املتحدة تستبعد     
 لـيس   ؛إيران؟ أم تغري من توجهها؟ هذه أسئلة املـستقبل        

  . بل القريب،البعيد

على الـسالح   اإليراين   األمريكي   الصراع -اخامس  
  : النووي          

ت تضغط ا   امللف النووي اإليراين أحد ثالثة ملفا     
امللفان اآلخران مهـا ملـف      (الواليات املتحدة على إيران     

 وإذا كانت إيران قد سلمت يف       ). وملف العراق  ،أفغانستان
امللفني الـسابقني لتـصادف اتفـاق املـصاحل اإليرانيـة         

زالـت   األهداف األمريكية؛ فإن إيران ما      مع ةاالستراتيجي
  .تساوم يف امللف النووي

 املتحدة قد وضـعت إيـران       وإذا كانت الواليات  
 أحـد    الذي هو     فإن العراق  ؛"حمور الشر "ضمن ما أمسته    

أضالع مثلث هذا احملور قد سقط، ويبقى الضلعان اآلخران         
كوريا وإيران، وطبيعي أن ختتلف السياسة األمريكية مـع         

  .كل ضلع عن اآلخر

حداث احلادي عشر من سـبتمرب      أاستصحبت  لقد  
 الستفراد الواليـات املتحـدة       مهدت ،ا دولية حداثًأمعها  
 . وفرض نفسها كقوة عظمى وحيـدة يف العـامل         ،بالعامل

وتوج جورج بوش الرئيس األمريكي ذلك االسـتفراد يف         
 ؛2002عـام   " ال االحتاد ح"لقاه مبناسبة   أاخلطاب الذي   

 وبعدها  ،»حمور الشر «مساه  أوالذي وسم فيه ثالث دول مبا       
ضاف أو،  ورهلذا احمل ضالع  أحدد العراق وإيران وكوريا ك    

ا للسالم   تشكل ديد  )اإلرهابيني(ن هذه الدول وحلفاءها     أ
العمل ضدها حلرماا من امتالك املـواد       بيف العامل، وتعهد    

النووية والكيماويـة   األسلحة   لصنع   ؛والتقنيات واخلربات 
طلـق  أ و ،"اإلرهابيـة " وتوفريها للمنظمات    ،والبيولوجية

ن أمريكا  أن تعرف   أ كل الدول    على": حتذيره الذي قال فيه   
 ؛"ستفعل كل ما يلزم لضمان أمنها، ولن تنتظر اقتراب اخلطر         

أا بذلك ملا    ممهد  أو -ا باحلرب االسـتباقية   صبح يعرف دولي
 وهو املفهوم الذي يعين توجيه ضربات عـسكرية         -الوقائية

  .ن تتفجرأستباقية ملكامن اخلطر ووأدها قبل ا

إيران وكوريـا  (الشر  ن ضلعي حمور    إوميكن القول   
 قد استحوذتا على نصيب وافـر مـن التقـارير     )الشمالية

 ،2003 العـام والتحليالت السياسية خـالل     الصحفية  
 واآلسيوية خـالل    واألوروبيةكية  ياألمرجندة  وتصدرتا األ 
مـن خـالل سـعيها      - استطاعت   -فاألوىل ؛هذه الفترة 

 الـيت  ؛كيـة ياألمر اإلدارةثارة  إ -المتالك األسلحة النووية  
 -والثانيـة ، اإليـراين هددت بنسف الربنـامج النـووي    

وبذكاء شديد وقراءة متعمقة حلقائق وموازين      -استطاعت  
داخل دوائر صـنع    أو   سواء يف منطقة شرق آسيا       ؛القوى

كية ضد  يمرأضربة عسكرية   أي   تعطيل   -القرار يف واشنطن  
  .برناجمها النووي

الـصراع   اإليرانية جند أن حدة     احلالة  وفيما خيص   
بـشأن الربنـامج    الواليات املتحدة وإيران    تصاعدت بني   

 خيفي   ذلك ن كان إ و ،النووي اإليراين على الساحة الدولية    
 متثل حقيقة الصراع بني إيـران       ؛خرى عالقة أوراءه قضايا   

 وذلك منـذ    ؛خرىأمن جهة   وإسرائيل   وأمريكا   ،من جهة 
ـ  ؛ىل حمور الشر  إ إيرانكية  يمرأل ا اإلدارةن ضمت   أ ذلك  ل

ولويات الـسياسة   أيأيت الربنامج النووي اإليراين يف مقدمة       
  .كيةيمراخلارجية األ

ن امللف النووي اإليراين كان حيظى باهتمام       أورغم  
ن أال  إ -كيـة يمرألوخاصة ا -جهزة االستخبارات العاملية    أ

 ؛ىل السطح إبرزت القضية   أ 2003حداث عام   أمعطيات  
صرار إ مع   ،ان والعراق فغانستأوخاصة بعد حريب أمريكا يف      
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 سواء ؛منطقة يف العاملأي  الواليات املتحدة على التدخل يف      
  . خرىأقضية أو أي  ،»اإلرهاب«ملكافحة 

  حملة تارخيية عن الربنامج النووي اإليراين 
وعودة لتاريخ الـسالح النـووي اإليـراين جنـد      

م ملساعدة إيران لدخول نادي     ول من تقد  أالواليات املتحدة   
ول أ وذلك عندما اشترى الشاه رضا لوي        ؛ل النووية الدو

 ، النوويـة  لألحبـاث مري باد   أكي ملركز   يمرأمفاعل نووي   
للطاقـة  اإليرانية  علن عن تأسيس اهليئة     أ و ،وواصل خططه 
 ودخل يف مفاوضات لشراء املزيد من       ،1974الذرية العام   

 ووقع اتفاقية مع أمريكا لتزويد بـالده        ،املفاعالت النووية 
  .ايضأ 1974الوقود النووي عام ب

وذا يكون للواليات املتحدة دور بارز يف دخـول     
يف حماولة  ها؛   تقف ضد  اآلنإيران يف اال النووي، ولكنها      

 وتنفيذ خمططاا يف    ،ىل غاياا إالستغالل املوقف للوصول    
  .املنطقة

ن أعلن الرئيس جورج بوش بكل دقـة        أن  أومنذ  
 مع قيام إيران باقتناء السالح      "تتساهللن  "الواليات املتحدة   

ان كو ،2002 يف خطابه حول حال االحتاد عام        ؛النووي
ا الذي تتلقاه    حتديد واألكثر األخطر مبثابة التحذير    اإلعالن

طهران، مث امت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الـسلطات         
 ، كمااإليراين جزء من الربنامج النووي  بإخفاءا  علناإليرانية  

 الواليـات املتحـدة يف      إىل األورويبانضمت دول االحتاد    
 علـى   -ومن دون شروط  -مطالبة إيران باملوافقة الفورية     

 واليت تتـيح    ؛ملحق معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية     
  .عمليات تفتيش مفاجئة

 علينـا   ،جل تقدير القدرات النووية إليـران     أومن  
 عهـد الـشاه      ففي ؛ اليت حنن فيها   األوضاعاالنطالق من   
نتاج سـالح   إىل  إ يؤدي   أحباث برنامج   إطالققررت إيران   

 قساوة  األكثر األخريةخالل املرحلة   -نووي، وكانت إيران    
 مبثابة الشريك للواليات املتحدة     -من مراحل احلرب الباردة   

ن أ فـال غرابـة      ؛عند احلدود اجلنوبية لالحتاد الـسوفيييت     
الربنـامج، بـل    كية مل تكن تعارض هذا      ياألمرالسلطات  

، مث  اإليرانيةانتهى الربنامج مع الثورة     و إطالقه،ساعدت يف   
 عنـدما تعرضـت     ؛1982عيد النظر يف هذا اخليار عام       أ

 يف الوقـت    ،إيران للهجوم العراقي وهي تعاين من احلصار      
 إحيـاء ، لكـن    األسلحةالذي كان خصمها حيصل على      

اسـع  الربنامج النووي كان ينبع من حتليل اسـتراتيجي و        
سـلحة نوويـة    أ حيث كانت إيران يف مواجهـة        ؛النطاق
االحتـاد  ( لدى مجيـع جرياـا       اإلعدادقيد  أو   ،موجودة

 فاعترب القادة   )سرائيلإضافة للعراق و  إالسوفيييت وباكستان،   
  .األيدي يبقوا مكتويف أننه من املستحيل عليهم أ اإليرانيون

 فإن الرئيس خـامتي والتيـار       ؛مهما يكن من أمر   
- 1997ىل السلطة عام    إ عمدوا فور وصوهلم     صالحياإل

وحتت تأثري احلصار النفطي الذي فرضته الواليات املتحـدة   
ىل تعديل جممـل    إ -ومل خترقه سوى شركة توتال الفرنسية     

ذ مل تتمكن إيران مـن      إ ؛سباب اقتصادية ألالربامج النووية   
ال بعـد عـشر   إ ماليني برميل يف اليوم  األربعةنتاج  إختطي  

  .ننيس

إمكان تزويد  ن املسئولني يف طهران اعتقدوا      أوالبد  
ـم مل   أم يؤكدون   أإيران باألسلحة النووية، بالرغم من      

كيـة يف   ياألمر، وترتكز االامات    األسلحةيبنوا بعد هذه    
هذا اخلصوص على جمموعـة واسـعة مـن املعلومـات           

  يف ،والفرضيات اليت مجعتها الوكالة الدولية للطاقة الذريـة       
، بالرغم 2003تقريرها الصادر يف السادس من شهر يونيو     

 اإليرانيـة ألـا   ومع انتقادها السلطات    -ن الوكالة   أمن  
 حتـت   اإلعـالن  مل تشأ    -تسترت على جزء من نشاطها    

ن إيران خرقت معاهدة عـدم االنتـشار        أكية  يمرأضغوط  
ضافية من مصادر متعـددة تؤكـد    إالنووي، لكن تفاصيل    

نتاج األسـلحة النوويـة     إل وضع برنامج    توجه إيران حنو  
  .لالستخدام العسكري

 -على صعيد العالقـات الدوليـة     -لكن ماذا يعين    
ن ليـست   ن إيـرا  إ ؟اإليرانيةبروز القوة النووية العسكرية     

ن املـسئولني يف طهـران      إ بل   ؛حماطة فقط بالدول النووية   
ىل تطويق إيـران مـن      إن احتالل العراق يهدف     أيعتربون  
 اليت متلك اليوم جتهيـزات عـسكرية يف      ؛ت املتحدة الواليا
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 ويف  ، الوسطى آسيامجهوريات االحتاد السوفيييت السابق يف      
 ويسترجع هـؤالء    . والقوقاز ، والعراق ، واخلليج ،أفغانستان

اليت استخدم فيهـا اجلـيش      اإليرانية  /جتربة احلرب العراقية  
 اللجوء  علىاإليرانية  رغام القيادة   إل كيماوية   أسلحةالعراقي  

طالق إل أو   ،جل املقاومة أعداد كبرية من جنود املشاة من       أل
  .هجمات مضادة عالية التكلفة على صعيد اخلسائر البشرية

ذهـان هـؤالء    أومازالت الذكرى ماثلة بقوة يف      
 ذلك  ؛املسئولني الذين حياولون بأي مثن تفادي تكرار مماثل       

 ،اق فـاحتالل العـر  ؛ن خطر الرتاع املسلح مل يزل بعـد   أ
 قد تؤثر مباشـرة علـى    ؛ن تنتج عنه  أ اليت ميكن    واألزمات

ىل اقتناع طهران بأن حكومة شارون لن       إضافة  إيران، هذا   إ
 على  يف اإلقدام  -يف حال مسحت هلا الظروف    -ا  بدأتتردد  

قـدمت حكومـة    أ كما   ،ت النووية اإليرانية  ئاتدمري املنش 
عـام  ني على تدمري املفاعل النووي العراقـي        جمناحيم بي 
1981.  

مكانيـة امـتالك    إتتضارب وجهات النظر حول     و
 فبالرغم من االدعاءات اإلسـرائيلية  ؛ النوويةلألسلحةإيران  

ن أال إ ،2007 أو  2003مكانية حدوث هذا يف عـام       إب
ن إيران قد تتمكن من امتالك هـذه        إبعض املصادر تقول    

األسلحة بأسرع مما يتوقع، ومع ذلك فقد مـضى العـام           
مـتالك  اخـرى   أ تكشف إيران أو أي جهة        ومل ،2003

  .األسلحةطهران هلذه 

ن إ-ويف ضوء هذا التضارب قد يكون من الصعب         
 حتديد تاريخ دقيق المتالك طهـران   -مل يكن من املستحيل   

مثـرت املـساعدات الفنيـة      أ وحىت لو    . النووية لألسلحة
مبن فيهم كبار اخلرباء من الواليات      -ن املراقبني   إ ف ؛الروسية

سرار الربنامج النـووي   أمام فك   أ يقفون عاجزين    -حدةاملت
دىل ا حممد الربادعي    أ بالرغم من التصرحيات اليت      ،اإليراين
ا حول انتهاك إيران ملعاهدة احلـد مـن األسـلحة           مؤخر
  .النووية

وبرغم ذلك تتواصل احلملة الـسياسية األمريكيـة       
انبني، زمة طاحنة بني اجل أ وهي حتمل بني ثناياها      ؛على إيران 

ا بـني   ا سـاخن   اليت ختفي وراءها تارخيً    األزمةولكن تلك   
بدأ مع بداية الثورة اخلمينية واحتجاز الرهـائن        -الطرفني  

  متثلٌ -عقب ذلك من جتاذب بني الدولتني     أ وما   ،األمريكيني
 مثـل املوقـف     ؛ والدولية اإلقليميةيف العديد من القضايا     

 ورفضها ملفاوضات   ،اإلسرائيلي/اإليراين من الصراع العريب   
 ونظرة إيران   ، الثوري اإليراين  األيديولوجيالسالم، والعامل   
ىل ما يشاع عن    إ إضافة قوة االستكبار،    أالواشنطن على   

دعم طهران للمنظمات الفلسطينية مثل محـاس، وادعـاء         
 والرغبة  ، طهران عناصر من تنظيم القاعدة     بإخفاءواشنطن  

ت املنطقة مبا فيها الـنفط     األمريكية يف السيطرة على مقدرا    
ال بتوصل  إ سوف لن تسدل فصوهلا      هذه األزمة و .اإليراين

 ال توجـد     أنه نبعض الباحثني يرو  ن  أال  إ ؛الطرفني حلل ما  
ن إيران كدولة   إذ  إ ؛لة حلسم هذا اجلدال بصورة ائية     وسي

 مـا  اإلمكانيـات هب متتلك من    تل امل اإلقليمحمورية يف هذا    
  .حول لقوة عظمىجيعلها قادرة على الت

 صرح رئيس جهاز املوساد     ؛والستباق هذا التحول  
 ؛ا إلسرائيل ا مباشر ن إيران تشكل ديد   أا   مؤخر اإلسرائيلي

كد أمن خالل سعيها للحصول على األسلحة النووية، كما        
ـ  ا دبلوماسي ن هناك حتركً  أقائد القوات اإلسرائيلية     ا ا دولي
ذا إا، وا جيـد مـر أكان ذا جنح إ ف؛للتعامل مع هذا التهديد  

 ؛خـرى أىل اللجوء خليارات    إستضطر  " إسرائيل"ن  إفشل ف 
ن تكون ضرب املفاعالت النووية     أوهذه اخليارات ال تعدو     

الذي و ؛ وعمل إسرائيل وأمريكا على تغيري النظام      ،اإليرانية
 مثل القضاء   ؛ املعلنة وغري املعلنة   األهدافحيقق جمموعة من    

 األمينحكام السياج   إ و ،رانية يف املنطقة  على تأثري الثورة اإلي   
 ليقف على حدود روسيا والـصني،       ؛األمريكي يف املنطقة  

ىل التحكم  إ مما يؤدي    ؛حكام القبضة على النفط اإليراين    إو
  .)18(وبك والطاقة يف العاملأ منظمة يف

 للـضغوط   وخضبالرمة قامت إيران    وكعملية مواء 
يف الذي أبـدت  األمريكية، ووقعت على الربوتوكول اإلضا    

فيه لفترة قدرا من املمانعة؛ لكن موازين القوى على األرض        
لكـي ال   دون استمرار إيران يف املمانعة؛      حالت يف النهاية    

  .تترك فرصة للعدوان األمريكي عليها
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 اإليرانية ليدشن ما عرف     "بـم"وجاء زلزال مدينة    
 الرئيس األمريكي جـورج     أمربدبلوماسية الزالزل؛ حيث    

 بتخفيف بعـض    )2003-12-31 األربعاء   يوم( بوش
 لتـسريع تـدفق     ؛العقوبات اليت تفرضها بالده على إيران     

 اإلنسانية إىل منكويب الزلزال الـذي دمـر    اإلغاثةمعونات  
-12-26 اجلمعـة (مدينة مب األثرية جنوب شرق إيران       

 يف خطوة جديدة حنو حتسن العالقـات الـيت          ،)2003
  .ا ربع قرن تقريبنذمانقطعت بني واشنطن وطهران 

 قرار ختفيف العقوبات األمريكـي يف إطـار         وجاء
ا من  اعتبار" : ورد فيه أنه   ، اخلارجية واخلزانة  لوزاريتمرسوم  
 علـى   األمـريكيني  يسمح للمواطنني    ؛2003 ديسمرب   27

  ؛ا بالقيام بتربعات إىل منظمات غري حكومية      مدى تسعني يوم 
ود إعادة البناء الـيت      وجه ، اإلنسانية للجهوديف دعم مباشر    

 ملـوظفي   املرسومويسمح  . "تبذل يف إيران إثر الزلزال يف مب      
املنظمات اإلنسانية األمريكية غري احلكوميـة بالتوجـه إىل      

 .)19( على إذن خاصاحلصولإيران بدون 

 ندبندنت الربيطانيـة اإلصحيفة ولعل ذلك ما حدا ب 
وع يف إيران    اليت خلفها الزلزال املر    املدمرةن اآلثار   إ للقول

 العـامل،  لتحسني عالقات طهران بـدول       أصبحت سبيالً 
وسببا لوقف خطط صقور الواليات املتحـدة لإلطاحـة         

-12-28 األحد   يوم ( الصحيفة وقالت .بالنظام اإليراين 
 شرق إيران اليت دمرها     جنوبإن صور مدينة مب     ": )2003
 ودفن عـشرات    ،)2003-12-26 اجلمعة   يوم (الزلزال

 أثارت تعاطف كـل     ؛ ركام مبانيها  حتت سكاا   اآلالف من 
 رأوا عندما   -حىت أكثر املعلقني قسوة ضد إيران     -األمريكيني  

 ،تلك املشاهد على صـدر الـصفحات األوىل للـصحف         
  .)20("التليفزيونوتابعوها عرب شاشات 

ن املـشاكل  إ":  قـال الرئيس حممد خـامتي  إال أن   
 تغري منها   ولن ،ريخاألمريكية تضرب جبذورها يف التا    /اإليرانية

  .)21("املعونة األمريكية

صرح رئيس الس األعلى لألمـن القـومي        كما  
املتحدة   بني الواليات"مفتاح املشكالت"حسن روحاين أن 
كـان  "وقال إنه حىت ولـو      ". األمريكيني"وإيران هو بيد    

كـاليت عـرب عنـها      -" والتعزية بإمكان عالمات التضامن  
 -زال الذي ضـرب مدينـة مب      األمريكيون يف أعقاب الزل   

 فـإن   ؛جمرى التاريخ يف العالقـات بـني دولـتني         تعديل
 ،معقـدة  إيران والواليات املتحدة     املشكالت السياسية بني  

  .)22(ونعتقد أن مفتاح املشكالت بيد احلكومة األمريكية

  اإلسالمي/ الصراع األمريكيمستقبل: خامتة
دوارد سـعيد بعنـوان     إخر مقال للدكتور    آيف      

ـ  الذي نشر يف اجلارديان   و ؛"مىت نقاوم "  25   يف ةاللندني
احلـرب  ":  قال فيه   قبل احلرب على العراق؛    2003يناير  

بداية ملشروع   منا هي إ ؛على اإلرهاب وتغيري النظام يف العراق     
ـ أ و ،ة جديد ة سياسي ةهدفه خارط  ,عمقأشامل و   ةيديولوجي
 ؛ىل غرفة عمليـات التجميـل     إاإلسالم   دخالإ بعد   ،ةجديد

 ، جياري ويتجـاوب   ،صويلأال   عوملي إلخراجه بثوب علماين  
  ." والعرض والطلب،ا ملستلزمات السوق احلرويغري ثوبه طبقً

هو  ن ما جيري  أ سعيد   إدوارديؤكد  ويف هذه املقال    
 وليس دعوة مـن  ،رض من طرف واحدصراع حضارات فُ  

 الديكتاتورية  األنظمة  من إلنقاذهم ألمريكا   املنطقةشعوب  
 ,فالديكتاتوريـة ؟   اآلن ولكـن ملـاذا احلـرب     . دةالفاس

  ! موجودة منذ زمن طويلواألصولية ,والتطرف

جيـد األعـذار لتلـك       نأ إدواردوهنا ال حياول    
 وهي فشل   ؛كربأ من مشكلة    انه يعتربها جزءً  إبل   ة؛نظماأل

 ,الـسياسية  ؛العريب على مجيع املـستويات     وتراجع النظام 
علـن  ت نأن هذا ال يعـين      ولك .واالجتماعية ,ةقتصادياالو

 يف  األكـرب  احلظ   ألمريكا كان   ة سياسي أنظمةاحلرب على   
 ،والتعددية ,عن التغيري السياسي   فاحلديث ؛تكوينها وبقائها 

اإلعالم  لةآ وكل الشعارات اليت تروجها      ،االقتصادوحترير  
  .منا هو كالم حق يراد به باطل؛ إاألمريكي

لـه   الذي يروج-الرأمسايلن النظام  أاحلرب سببها   و
ـ ايا بفوكو  مـرور  ،وجرين سبان ،بوش   ـ  م ؛ نوا وهنتنجنت

يف حالـة اضـطراب      -احلضارات صحاب نظرية صراع  أ
بل  ,ياره با  دد ة ويعاين من مشاكل جوهري    ،وعدم توازن 

فارتفـاع معـدالت الفقـر       ؛يار حتمية ال رد هلا    االن  إ
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تويني عالن اإلفالس على املـس إ يف  ةاهلائل واألرقام ,والبطالة
الفساد املتفشي   و ,املايل تراجع السوق  و ,الفردي والشركايت 

 االقتـصاد عمـدة   أيف املؤسسات الكربى الـيت تـشكل        
حتديـد   و ,اهلـاجس األمـين    على ذلك  زيادة ،األمريكي
  وإفالس نظام الضمان   ،ارتفاع متوسط األعمار  ، و احلريات

عـودة   و ,العسكريةاحملاكم  و,  والتأمني الصحي  االجتماعي
 ,تغـيري القـوانني    سرعة و ,كارثييزم بثوب وحلة جديدة   امل

خمـابرايت   ىل نظام بوليسيإا  تدرجييةوحتول الواليات املتحد 
نقاذ هذا  إجل  أمن   ف ؛ا حظً األكثر األولويةاألمن   يشكل فيه 

 غـري   ةوال قـو    ألنه ال ميلك حجة    ؛النظام ستعلن احلرب  
ال ؛ أ  يف جعبتـه   ة ورق آخر عن طريق    واهليمنة ، النصر إعالن

ستكون احلـرب   و،ر والتلويح بالدما  ،ةالعسكري ةوهي القو 
  .)23(ة الرومانيةعلى طريقة املصارع

ومنذ فترة طويلة واملخططـون االسـتراتيجيون يف       
 ؛الواليات املتحدة يعكفون على دراسات وأحباث جوهرها      

كيف يكون القرن احلادي والعشرين قرنا أمريكيا خالصا،        
من  واملهددين الفعليني واحملتملني؟ لكن      خاليا من املنافسني  

 الـذي   "التداول"ن يدرك معىن    أيقرأ تاريخ البشرية البد     
  بلـغ  أ وأي حكمة    .نن هذا الكون ونواميسه   جرت عليه س

من تلك اليت دشنها الفاروق كقاعـدة السـتقرار األمـم     
مبراعاة و ، حني ربط العدالة باألمن والطمأنينة     ؛واستمرارها

 أو مبـا  ، مبا تضمنه القوة من وهم استقرار  حقوق البشر، ال  
  .يفعله العسكر من غزو وقمع واجتياح

  

  :اهلوامش
                                                

العـامل  ) إعـادة تأهيـل   (كي لـ   ي أمر خمطط،   أبو زكريا  حيىي )1(
 ، اإلسالمي

http://www.almoharer.net/moh142/abu_zakarya142.
htm 

  .نصف قرن من التدخالت األمريكية، ام فؤادهش) 2(
 

E9zUSwLX2:cache=q?search/.104.37.239216://http
foryou/at.alresala.www:J0d  

(3)http://216.239.37.104/search?q=cache:2zUSwLX
9Ed0J:www.alresala.at/foryou15 

: غاثي اإلسـالمي  إلعمرو عبد الكرمي، العمل اخلريي وا     : انظر) 4(
أميت يف العامل، حولية قضايا     : استحكام سياسة جتفيف املنابع، تقرير    

                                                                      
، 2002 -2001 - هــ    1424 -1423العامل اإلسـالمي    

 ص ص   2003مركز احلضارة للدراسـات الـسياسية،       : القاهرة
721- 738.  

، ... املـسلمني ضـد املكائد األمريكية ، مصطفى ملص الشيخ )5(
 املسلمني العلماء جتمع عن تصدر، الوحدة اإلسالمية، مسلسل مستمر

 -هـ1424  مجادى األوىل- العدد العشرون-الثانية السنة، لبنان يف
  .م2003) يوليو(متوز 

رونية، عرض رضا هالل لندوة عقـدا       كتيجريدة الرياض اإلل  )6(
سبتمرب 11" سبتمرب احلايل، حتت عنوان    5 يف     "زجبروكن"مؤسسة  
  .12511، العدد 2002 سبتمرب 22األحد "  بعد عام

  : من أهم الكتابات اليت درست هذه العقيدة كتاب  )7(
Ivo H. Daalder. James M. Lindsay, America 
Unbound: The Bush Revolution in Foreign Policy, 
Washington D.C: The Brookings Institution. 
(November 2003 ) 

احلرب   "ةنشأة وتطور استراتيجياألسود،  الطاهرانظر دراسة ) 8(
 11أحـداث  وفيها يثبـت أن    (Preemptive War) "االستباقية

 لالسـتراتيجية  األمريكيـة  اإلدارةسبتمرب مل تقم إال بتعجيل تـبين        
فقد توغل املؤمنون ا قبل ذلك بسنوات يف دوائر القـرار   ؛ديدةاجل

  : ، انظرعقيدة رمسية  بدرجة كافية جلعلهااألمريكي
http://www.alfikralarabi.com/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=934 

. د.أ:  بني إيران والواليات املتحدة انظـر      دائرةحول احلرب ال  ) 9(
 احلرب الباردة بني إيران والواليات املتحدة   ،  حممد السعيد عبد املؤمن   

17/06/2003.  
 .وإيـران زواج املتعـة بـني أمريكـا        ،  عصام عبد العزيز   )10(

http://216.239.37.104/search?q=cache:6G_FZqfHPK
sJ:www.almokhtsar.com/html  

لعبـة  حممد مجال عرفة    : انظر أيضا حول مظاهرات الطلبة يف إيران      
إسـالم أون   ! بني واشنطن وطهـران   " املظاهرات والوكالة النووية  "

  .17/06/2003نت .الين
 – جهاد العيدان    –طهران  ،  خمطط أمريكي جديد ضد إيران    ) 11(

  .2001-2-28/نت.إسالم أون الين
نورهـان  . د:   فيما خيص العالقات اإليرانية الروسية انظـر        )12(

 ،ستراتيجي ضد الغطرسة األمريكيـة    احمور  .. إيران وروسيا ،  الشيخ
  . 7/06/2001نت . إسالم أون الين

يف اختراق السياسة جنحت ة اإليرانية الدبلوماسيرغم ذلك فإن ) 13(
 ،إذ متكنت من حتسني العالقات اإليرانيـة العربيـة        هذه؛  األمريكية  

 وأصبح ،وإقامة عالقات اقتصادية وسياسية جيدة مع البلدان األوربية     
 ويرفضون  ،احللفاء األوربيون يسعون إىل تطبيع العالقات مع طهران       

وحققت . املتحدة ضد إيران  سياسة العقوبات اليت تفرضها الواليات      
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 الـيت  ؛ا على صعيد العالقات مـع روسـيا  سياستها اخلارجية جناح 

 ؛ ودول العامل النامي   ،أصبحت احلليف االستراتيجي لطهران والصني    
  .دف جتاوز احلظر العسكري

حتسنا  األمريكية يف عهد الرئيس بيل كلينتون        شهدت اإلدارة ) 14(
 وذلك عندما   ؛ا من املرونة  بدت نوع أيف العالقات جتاه إيران؛ حيث      

خطـاء ارتكبتـها    أولربايت عـن    أعلنت وزيرة خارجيتها مادلني     أ
عمها الالحمدود  د وخاصة يف    ،الواليات املتحدة األمريكية حبق إيران    

قصاء الزعيم إىل إدى أ ومشاركتها يف االنقالب الذي ،للشاه املخلوع
  .وائل اخلمسينياتأيف الوطين الراحل حممد مصدق من رئاسة الوزراء 

احلرب  "ةنشأة وتطور استراتيجياألسود،  الطاهرانظر دراسة ) 15(
 11أحـداث  وفيها يثبـت أن    (Preemptive War) "االستباقية

 لالسـتراتيجية  األمريكيـة  اإلدارةبتعجيل تـبين    سبتمرب مل تقم إال     
 فقد توغل املؤمنون ا قبل ذلك بسنوات يف دوائر القـرار  ؛اجلديدة

  : ، انظرعقيدة رمسية  بدرجة كافية جلعلهااألمريكي
N=name?php.modules/com.alfikralarabi.www://http

934=sid&article=file&ews  
،  األمريكيالقومين  إقرار وثيقة األمبعد،  عبد اهللا حممدحممد)  16(

 البحرينية يف يوم    الوسطصحيفة  ،  إيران األمريكية جتاه    االستراتيجية
  .447 العدد – 2003 نوفمرب 27اخلميس املوافق 

    .حمتمل حتالف غري:  وإيرانخالد حسن، أمريكا)17(
/08/07/1424/news/html/com.almokhtsar.www://http

php.10203/2  
جريـدة  ، القطب األوحـد  كوريا الشمالية وإيران تتحديان )18(

 19 -هــ   1424 شـوال    25اجلمعة  البيان، امللف السياسي،    
  .657العدد  -2003ديسمرب 

إسـالم أون   ،  ختفيف جزئي للعقوبات األمريكية على إيران     ) 19(
   .2004-1-1/ نت.الين

/ نـت .إسالم أون الين  ،  الزلزال حيسن عالقات إيران بالعامل    ) 20(
28-12-2003.  
القدس ،  الزلزال يصهر اجلليد يف العالقات اإليرانية األمريكية       )21(

   .2004-1 -3العريب 
 ينـاير   6هـ املوافق   1424 ذو القعدة    14الثالثاء   ,الوطن) 22(

   . السنة الرابعة,)1194( العدد ,م2004
kmbC_Yl3z4:cache=q?search/.104.37.239216://http

politics/06-01-2004/daily/sa.com.alwatan.www:EJ  

(23) http://www.almaraya.net/print.php. 
 


