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حالة دراسـة الـشرق     " حول   يف دراسة سابقة  
أن  أشرنا إىل  ؛)1("األوسط يف الكتابات األكادميية الغربية    

مـن املـصطلحات     يعتـرب    "األوسطالشرق  "مصطلح  
 على  ، ال تشري إىل جغرافية ذات حدود ثابتة       الغامضة اليت 

 الرغم من وجود العديد من العناصر املشتركة الـيت متيـز       
 ، والثقافـة  ، والـدين  ، اللغة : مثل ؛ املنطقة عن غريها   هذه

 وأرجعنا السبب إىل العوامـل      . العرقي واألصل ،والتاريخ
ا  مـتغري  السياسية اليت صاغت املصطلح كي تعطيه شكالً      

ونفـوذ الـدول    ستراتيجيات  ا ال  تشكيله طبقً  ميكن إعادة 
وخالل الثمانية عقود املاضية مت      .الغربية وأجندة مصاحلها  

بالفعل إعادة رسم املنطقة عدة مرات من خالل املعاهدات         
هيمنـة    اليت سعت إىل تكريس    املبادراتأو األحالف أو    

 جـرت   األحـوال  وىف معظـم     .إلمرباطوريات الغربية ا
غطاء من الـشعارات     املبادرات حتت    حماوالت مترير تلك  

 ، شعوب املنطقـة   اخلطر عن  مثل دفع    ؛ النبيلة واألهداف
الوقوف إىل جانبها و ،حتديثها وتنميتها ىبدعو مساعداو
  .إقامة حياة دميقراطيةوتقرير مصريها ل

 هي استمرار   "الشرق األوسط الكبري  " ومبادرة  
ت مـزاعم   تتم مجيعها حت   اليت   لتلك السلسلة من املبادرات   

ا عن سابقاا من حيـث الـسياق    ال ختتلف كثري  إنسانية
ختالفات بعض اال كون هناك   قد ت . واألسلوب واألهداف
 إال أنه   -حداثاألا لتغري   نظر-صيل بطبيعة احلال    ايف التف 

أن مثل   -األول ؛ املشتركة القواسممن  العديد  يظل هناك   
 الت وحتـو ا أحـداثً -يف العادة-هذه املبادرات تصاحب  

 مثـل  ؛)major transformations(كربى يف املنطقة 
 أو السعي الحتواء خطر     ،أو غري املباشرة    املباشرة احلروب

سـتباقية  اهلجمة   إلعداداأو   ،يهدد مصاحل الدول العظمى   
 . على دول املنطقـة    واهليمنة االستعماريالنفوذ  س  يتكرل

ت ال  هو أن األهداف املعلنة لتلك املبـادرا   -القاسم الثاين 
 . املضمرة من ورائهـا    األهداف األحيانتعكس يف أغلب    

املهمـة  " :مثـل  ، شـعارات جذابـة    خلففأغلبها يتم   
" التنميـة "أو  " الدميقراطيـة "أو  " احلريـة "أو  " احلضارية

 أن  -الثالث". االرتقاء بكرامة اإلنسان  "و" التجارة احلرة "و
ن قـوى إقليميـة     هذه املبادرات ال تتم دون املساعدة م      

بـاب عـايل أو   ( إما عن طريق التواطؤ املباشـر    لية؛داخ
شريف من ورائه لورانس أو ملك أو رئـيس أو قـوى            

، أو بسبب عجز واضح ليس له مربر        )"حتالف دميقراطية "
إال غياب اإلرادة وعدم الرغبة يف التصدي إلفشال تلـك          

       .املبادرات بكافة الوسائل
  

  :قصة املبادرات

 طويلة وقدمية يف املنطقـة؛    بية قصة   للمبادرات الغر 
احليلولة دون قيـام    غاية  وهى قصة ترتبط بشكل مباشر ب     

 هويـة عربيـة إسـالمية        ذي مستقلقوي  كيان إقليمي   
  واسـتمرار  ،والتقـسيم  ، رسم اخلرائط   وبإعادة ،واضحة
 واستبعاد وميش   ،لدمج وزرع من يراد إدماجه    كيل  التش

  ونـزف   لضمان إرهاق شعوب املنطقة    ،هؤمن يراد احتوا  
استمرار تبعيتـها   ضمان   و ،الفكريةطاقاا  املادية و ثرواا  

 ويعج التاريخ العـريب املعاصـر       .لإلمرباطوريات الغربية 
 فعندما  ؛بالشواهد العديدة على استمرار تلك االستراتيجية     

مستقلة ت مطامح حممد علي يف تكوين قوة إقليمية         حأصب
 م هـذا   ا على املصاحل األوروبيـة مت حتطـي       تشكل خطر
م لـه   سخر ال تتعدى طموحاته ما ر      بآ ه وإحالل ،النموذج

منوذج سعيد وإمساعيـل احمللـي      (لية ضيقة   من حدود حم  
 وما تزال تتواىل تلك النماذج اليت ترفـع شـعار           ).التابع
يخ واملشاريع واملبادرات   ومنذ ذلك التار   .")أوالً...قطري"

 -ايكسس"ا هو مشروع    رث ولعل أقساها أ    وتتشابه، تتواىل
اقتسم  الذي   )األوىلخالل احلرب العاملية    (1916 "بيكو

 فربيطانيا  .تركة الدولة العثمانية وما فيها من منطقة عربية       
تها العسكرية يف العـراق     لعانت أثناء احلرب من فشل مح     

 ،)ا يف منطقتنـا   يعيد نفسه دائم  حيلو له أن    وكأن التاريخ   (
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 ،التركيـة صعوبات يف الوصول إىل املـضايق  عانت من  و
بريطانيـا  (إضافة إىل تضارب مصاحل الـدول العظمـى         

؛ وعدم توفر الثقة بينـها    ) وفرنسا وإيطاليا وروسيا وأملانيا   
هذه الدول للدخول يف مفاوضات سرية لتحديد       ضطر  مما ا 

 . لضمان سري احلرب بشكل منسق     ،مناطق نفوذ كل منها   
يـة  ريطانيا لالستعانة بالقوى احملل   ويف نفس الوقت جلأت ب    

دولـة  ضـد  و أملانيـا يف حرا ضد ا من العرب ملساعد 
مــشروع " هــو مــوازٍ" مــشروع" حتــت ،اخلالفــة
 لدفع العرب للثورة على النظام القدمي       ؛"مكماهون/احلسني
ال تزال  و ، وبقية القصة معروفة   ."نظام عريب جديد  " وإقامة

تقـسيم  و ، دولة اخلالفة  ايار : مفرداا املنطقة تعاين من  
فرض السيطرة  و ،)دول قومية  (ة على أساس قطري   املنطق

تغلل النفـوذ املـايل     و ،وااالتحكم يف ثر  و ،التامة عليها 
  .إسرائيلزرع  ، الغريب والثقايفواالقتصادي

فال  ؛تلبيس املاضي يف احلاضر    قسرية ل  ودون حماولة 
 تـشابه عجيـب يف بعـض        خالف على أن هناك أوجه    

 اتفاقيـة بت   واملواقـف الـيت صـاح      األحداثتفاصيل  
 فآنـذاك  . الكبري األوسطبيكو ومبادرة الشرق    /سسايك
ا من السياسات الربيطانيـة يف   ا معارض  فرنسا موقفً  اختذت
ا  وأيض ، بسبب املنافسة االستعمارية بطبيعة احلال     ؛املنطقة

 النفوذ الربيطاين على حساب مصاحلها      زدياداخلوفها من   
النفـوذ  ك  يغري ذل  أن    فرنسا خشيتو )خاصة يف الشام  (

 لذلك  ؛ باالنصياع لربيطانيا والتخلي عن فرنسا     السوريني
رفضت فرنسا املوافقة واملشاركة يف احلمالت العـسكرية        

ا كانـت دول الوفـاق      ء تلك الفترة أيض    وأثنا .الربيطانية
تكيل االنتقـادات املـستمرة     ) بريطانيا وفرنسا وروسيا  (

 مؤكـدة أن    ؛ةخلرقها املعاهدات واالتفاقات الدولي    ألملانيا
 إلقـاء  علـى    أملانيا يف املنطقة هو إرغام      األساسيهدفها  
 الـدمار   أسلحةالتخلص من   : لوقت احلايل ابلغة  (السالح  
: اآلنميكـن قراءـا     ( املواثيق الدولية    واحترام ،)الشامل

  .)األمنتنفيذ قرارات جملس 

ستراتيجي لمنطقة كنظام إقليمي ا   وبتبلور النظرة ل  
 بعد  – حدود جغرافية متعارف عليها    رة ذا ليس بالضرو –

 توالـت   ،احلرب العاملية الثانية وبـدء احلـرب البـاردة        
لوضعها داخـل    الرامية   "املشاريع واملبادرات " و "املبادئ"

وعلى رأسها الواليات   -إطار التبعية ملصاحل  الدول الغربية       
 ، وحتت نطاق سيطرا   -املتحدة أحد أقطاب تلك احلرب    

بادرات األمنية ذات الغطاء السياسي     عن طريق امل  وخاصةً  
واالقتصادي والثقايف من أجل مترير تلك املشاريع وكسب        

  .تأييد شعوب املنطقة هلا

وبعد طلب اليونان املساعدات     ،1947ففي عام   
أعلن الرئيس   ؛االقتصادية والعسكرية من الواليات املتحدة    

التـزام  ومفاده   ،"مبدأ ترومان "األمريكي هاري ترومان    
 واستعدادها  ،ده بتحمل مسئوليات يف الشرق األوسط     بال

 ة والعسكرية إذا اقتضى األمـر ألي إلرسال املعونات املالي 
 تعاين من خطر سـيطرة      )امبا يف ذلك تركي   (دولة أوروبية   

ويف خطابـه أمـام      .ليهـا لنظم الشمولية والشيوعية ع   ا
 شرح ترومان حيثيات هـذا االلتـزام بـأن          ،الكوجنرس
تحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على تقـدمي        الواليات امل 

 الرئيـسية   األهـداف  وأن أحـد     ،مثل هذه املساعدات  
 ن هو خلق الظروف اليت متكّ     األمريكيةللسياسة اخلارجية   

 من إقامة حياة حـرة  األمم الواليات املتحدة غريها من  ا
 احلياة بأا تقوم    ههذنوع   ومانتر د وحد .خالية من القهر  

 واحلكومـات   ، واملؤسسات احلـرة   ،األغلبية على إرادة 
 ، وضمان احلريـة الفرديـة     ، واالنتخابات احلرة  ،املنتخبة

 . واحلرية مـن القهـر الـسياسي       ،وحرية التعبري والدين  
ن سياسة الواليات املتحدة جيـب أن       وأعرب عن إميانه بأ   

تقوم على دعم الشعوب احلـرة يف أن حتـدد مـصريها            
-يات املتحدة جيب أن تـتم        وأن مساعدة الوال   ،بأنفسها

الدعم االقتصادي واملايل   ق تقدمي    عن طري  -بشكل رئيسي 
الالزمني لالستقرار االقتـصادي وللعمليـة الـسياسية        

إن شعوب العـامل    ":  ترومان خطابه قائال   مت وخ .املستقرة
نه  وإ ،احلرة تتطلع إلينا لدعمها يف احلصول على حريتها       
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 اون ا يف زعامتنا فقد نع    إذاض السالم العاملي للخطر   ر، 
تشابه ( )2(".ض مصلحة أمتنا للخطر    سنعر فإنناوبالتأكيد  
املفردات املستخدمة يف اخلطابـات  مع األساليب وعجيب  
  !)ا املطروحة حاليواملبادرات

وبدت الواليات املتحدة على استعداد للتـصدي       
- ومـصاحلها هـي      ،محاية مصاحل الدول الغربية   ة  زعامل

 اقتـراح  ترومـان     فتبع مبـدأَ   . يف املنطقة  -بطبيعة احلال 
ُامليكـوم ( بإنشاء قيادة شرق أوسـطية     بريطاينُُّ/أمريكي (

 مـن الواليـات املتحـدة        مؤلفةً ،يكون مركزها القاهرة  
 يكون الغرض منـها الـسماح   ؛وبريطانيا وفرنسا وتركيا 

قناة السويس لتـأمني    قاعدة  ت  تخدام منشئا رار اس باستم
 واملــساعدة يف احتــواء الــصراع اإلقليمــيالــدفاع 
  .اإلسرائيلي/العريب

 كمـشروع   1955عام  " حلف بغداد "مث جاء   
 تكوين شرق أوسط جديد   و تشكيل املنطقة    إقليمي إلعادة 

 إىل  1958حتول حلف بغداد بعد الثورة العراقية عـام         (
ـ منظمة احللف املركزي   أحد  وذكر   ).)CENTO ( ال

أن وزير اخلارجيـة األمريكيـة آنـذاك داالس،    الباحثني  
 خرج بعدة انطباعات بعد جولتـه يف        ،مهندس املشروع 

  : ة منهااملنطق

أن املشروع اإلقليمي البد أن يتفـق مـع رغبـات      ) 1(
حماولة لفرض هذا املشروع    أي   وأن   ،شعوب املنطقة 
فـرض   ال ي  اإلصالح: اتترجم حالي  (.ستكون عقيمة 
   ).من اخلارج

)2 (ـ       املد وال  (.ا الواسع للشعور املعادي للغـرب عموم
  .)يزال

الواليـات املتحـدة     (.لإلجنليـز الكراهية الشديدة   ) 3(
احالي!(.   

 تـوازي   اإلسـرائيلي املخاوف العربية من العدوان     ) 4(
ما تزال   (. من العدوان السوفييت   األمريكيةاملخاوف  

 واإلسـرائيلية  األمريكيةاهليمنة  املخاوف العربية من    
  ).اإلرهاببا يسمى تفوق خماوفهم مم

العـراق  و ،إيرانو ،باكستانو ، تركيا انضمام إمكان) 5(
 تكفله املبـادرة    وهذا ()3(".إىل منظمة دفاعية إقليمية   

   !يتكرر التشابه العجيبأخرى مرة  ؛)احلالية

يزـاور مـن    طلب الـرئيس أ  1957ويف عام   
ختويله صالحية تقدمي مـساعدات اقتـصادية       "الكوجنرس  
 واستخدام القوات املـسلحة     ، دولة تطلبها  أليوعسكرية  

ووافق الكوجنرس علـى     ..يف حالة العدوان أو التخريب    
  ."يزاورمببدأ أ"ف فيما بعد  الذي عر،ذلك الطلب

 أكـرب    احتـواءً  يزاورأواستهدفت استراتيجية   
مل  و .)4("األوسـط ول العربية الواقعة يف قلب الشرق       دلل

ا من غلق الباب أمام     يزاور أن مبادرته نابعة أساس    خيف أ 
 على ذلك    وضرب أمثلة  ،االحتاد السوفييت الحتواء املنطقة   

وأطلق هذا املبدأ    .جبمهوريات البلطيق ودول شرق أوروبا    
حتت غطاء احملافظة على استقالل وحريـة       )  الفراغ لءم(

ورغبة الواليات املتحـدة يف خلـق منـاخ         دول املنطقة   
الكوجنرس مفارقـة   إىل  يزاور  وورد يف خطاب أ    .للحرية
ـ    "حيث أكد أن     ؛طريفة د الشيوعية العاملية تسعى بالتأكي

إىل إخفاء أهدافها يف السيطرة وراء قناع النوايا احلـسنة          
كاملـساعدات   ،وعن طريق عروض جذابة يف ظاهرهـا      

من  ، أمة حرةولكن أي . السياسية واالقتصادية والعسكرية  
 ،جيب أن تنظر   ،لسوفيتيةات ا لإلغراءاليت هي هدف    األمم  

ختتم خطابه  وا ،" إىل ما وراء هذا القناع     ،وحبكمة بسيطة 
ن الفرصـة قـد     إ: " حيث ذكر  ا قناعه اخلاص به؛   واضع

سنحت لنا مرة أخرى لنظهر وحدتنا الوطنيـة يف دعـم           
احلرية واحترامنا العميق حلق واستقالل كل أمـة مهمـا          

حنن ال ننشد العنـف ولكـن نريـد         . كربت أو صغرت  
، عزمنا، و ا وهلذا الغرض سنكرس اآلن كل طاقاتن      .السالم
  .)5("وأنفسنا

ا مبوقف اجليش األمريكي ات وتأثريويف اية الستين  
 أحدثَ الذي   ، أعلن الرئيس نيكسون عن مبدأه     ؛يف فيتنام 
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التدخل وقف  يف سياسة أمريكا اخلارجية من حيث        حتوالً
 سياسةَنيكسون   انتقد   .العسكري املباشر يف مناطق العامل    

من سهقَب ن الرؤساء، خاصة حنو أمريكا الالتينية      م، ا  مشري
ا على وهم أن    كان مبني " التحالف من أجل التقدم   "إىل أن   

لك  ولذ .الواليات املتحدة تعرف ما هو األفضل لآلخرين      
 على أساس أن املسئولية األكـرب يف        "مبدأ نيكسون "قام  

اإلقليمية املسلحة جيب أن تقع على أطراف       حل الرتاعات   
ا  وأن الواليات املتحدة لن تتدخل جمـدد       ،أنفسهماملنطقة  

 إال أا   .بالسالح أو القوات العسكرية حلل تلك الرتاعات      
ة على استعداد إلمداد حلفائها باملـساعدات العـسكري       

  . واألمنية الالزمة

ن أهـم مـا      فإ ؛وبالنسبة ملنطقة الشرق األوسط   
حرصت عليه الواليات املتحدة هو ضمان تـدفق الـنفط    
واالستقرار يف منطقة اخلليج العريب، وازداد لذلك حجـم         

 خاصة إيـران    ،تسلح بعض الدول يف املنطقة بشكل كبري      
مبـدأ  "وجعـل   .  وإسـرائيل  واململكة العربية السعودية  

ع أن زم   ي تستط  من إسرائيل قوة إقليمية كربى     "كسونني
 تتبعهـا   مـا تـزال   ة  الدول العربية جمتمعة؛ وهي سياس    

  .اإلدارات األمريكية املتعاقبة

سعت إدارة الرئيس كارتر لتغيري هـذا املبـدأ         مث  
  وربطتـها   ، على توريـد األسـلحة     احيث وضعت قيود 

عدات  للمـسا  حقوق اإلنسان يف الدول املتلقيـة     وضعية  ب
ا  وخوفً ، يف إيران  اإلسالمية ويف أعقاب الثورة     .العسكرية

 وبالتايل استمرار تـدفق     ،دول اخلليج الثورة  أن دد   من  
 ،1980 أطلق كارتر مبدأه عام      ؛النفط للواليات املتحدة  
 حماولة من قوى خارجية للـسيطرة       والذي يقضي بأن أي   
احليويـة  مبثابة اعتداء على املصاحل     تعد  على منطقة اخلليج    
 وأن هذا االعتداء سيتم ردعه      ،األمريكيةللواليات املتحدة   

.  مبا يف ذلك القوة العـسكرية      ،بكافة الوسائل الضرورية  
عترب احملللون أن هذا املبدأ هو تأكيد ملبدأ الرئيس ترومان        وا

 ،يت وسياسته الرامية الحتواء االحتاد السوفي     م1947عام  
وكانت هذه املرة   . ا أيض األوسطق  والحتواء منطقة الشر  

اليت يتم فيها اإلعالن عن التزام الواليات       األوىل منذ فيتنام    
 ؛ العسكرية حلماية مصاحلها احليوية    قواااملتحدة بإرسال   

ها العـسكري    الغرض مدت الواليات املتحدة غطاء     وهلذا
    .فوق منطقة اخلليج

  والنظام العاملي اجلديدشرق األوسط ال

ت  الواليـا  وانتـصار  السوفييت    االحتاد اياربعد  
 أعلـن جـورج بـوش       ؛املتحدة يف حرب اخلليج الثانية    

 والذي دشن حقبة    ،عن قيام النظام العاملي اجلديد    ) األب(
متفـردة  جديدة النفراد الواليات املتحدة كقوة عظمـى        

ما تقوله  " بتصرحيه أن     وخلص بوش ما يعنيه ذلك     .بالعامل
 What we say(" الواليات املتحدة جيـب أن ينفـذ  

goes()6(. العديد من النظريات والرؤى حول      توخرج 
طبيعة النظام العـاملي اجلديـد وطبيعـة الـصراع ودور       

ديد الـذي   العدو اجل حتديد  ا   وأيض ،الواليات املتحدة فيه  
لواليات املتحدة أن تظـل قـوة       أن يوفر الفرصة ل   ميكن  

 وكثر احلديث عن    .مهيمنة يف فترة ما بعد احلرب الباردة      
 ،وايـة التـاريخ    واخلطر اإلسالمي،    احلضارات،صراع  

  . تشكيل النظام العامليوإعادة ،األوحد القطبو

 مـن أكثـر املنـاطق       األوسطوأصبحت الشرق   
 العديـد مـن     ت حيث خرج  ؛شكيل الت إلعادةاملرشحة  
 األوسطالشرق  " :ن نوع  الغربية حتت عناوين م    األدبيات
 ،"األوسـط عادة رسم خريطـة الـشرق       إ" و   ،"اجلديد

 وكلها تؤكد على   ،)7("األوسطعادة التفكري يف الشرق     إ"و
منظومة جديدة  من   أن املنطقة سيعاد تشكيلها على أسسٍ     

  وإمنـا علـى    ؛اإلسالميةال ترتكز على هويتها العربية أو       
ـ واقتصادياستراتيجي وسياسي   أساس   ن الواليـات   ميكّ

إزاء  يف لعـب دور أساسـي     السـتمرار   املتحدة مـن ا   
 ووضع إسرائيل   ، مثل عملية السالم   ؛والت اليت متر ا   التح

 مهوريـات اجل وحـىت إدمـاج      ،داخل املنظومة اجلديدة  
حتاد السوفييت السابق يف اال االستراتيجي       لال اإلسالمية

           .للواليات املتحدة داخل املنطقة
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م قـد مباشـرة   حرب اخلليج الثانية     انتهاءبعد  و
 رؤيته للشرق األوسط يف اخلطـاب       )باأل(جورج بوش   

 والـيت   ،1991 مارس   6الذي ألقاه أمام الكوجنرس يف      
  :نقاطتلخصت يف أربع 

 .املنطقـة تكوين منظمات دفاعية مـشتركة يف        - 1
)نِوعنـاورات مـشتركة بـني      القيام مب  بذلك   ي

الواليات املتحدة ودول املنطقة تشترك فيها قوات       
 د أمريكي حبـريّ    واالحتفاظ بوجو  ،)وبريةجوية  
سـنة   األربعنيحلال خالل    كما كان عليه ا    ال،فع 

ا يف هـذا   وقصد بوش أن يكون واضـح      .املاضية
إن مصاحلنا احليويـة تعتمـد       ": حيث أكد  ؛األمر

  .)8("منةآعلى منطقة خليج 

مار الشامل  العمل على احلد من انتشار أسلحة الد       - 2
 وعدم دخول دول املنطقة     .هلاوالصواريخ احلاملة   

 حيـث   بالذكر؛ وخص العراق    التسلح،يف سباق   
 .لصيقةجيب أن توضع عليها مراقبة 

خلق فرص جديدة للسالم واالستقرار يف الـشرق     - 3
 .األوسط

 وذلك باسـتغالل    ؛تبين عملية التنمية االقتصادية    - 4
  .لتقدمواثروات املنطقة خلدمة السالم 

-وأكد بوش على أن الواليات املتحدة سـتقوم         
 .باملنطقةفز إلحداث تغيري إجيايب      بدور احملَّ  -ودون هوادة 

وإعـادة  هذا التغيري    إلحداثوبالفعل سعت إدارة بوش     
دريد وأوسلو  وابات م من خالل ب   الشرق األوسط    تشكيل

وتفعيل عملية التسوية بني العرب وإسرائيل، مبا يف ذلـك          
 ليست يف مواجهة مع إسـرائيل       اليت الدول العربية    إشراك

احلــروب يف أي مــن بــشكل مباشــر أو مل تـشارك  
   .اخلليج كدول اإلسرائيلية،/العربية

وظاهري ـا       ا صورت هذه التسوية احملتملة على أ
 ستؤدي يف النهاية إلحـالل   اخلليج،مثرة من مثرات حرب     
 الشارع العريب   ا لقبول  كسب املنطقة،السالم واالستقرار يف    

 خاصـة وأن    املنطقـة، لسياسات الواليات املتحـدة يف      
 "شرق أوسط جديـد "السياسة اجلديدة مت ربطها بتكوين      

أو ) MENA -مينـا  ( دول الــ  :وتسمية جديدة هي 
 ومت ربـط متريـر هـذا     .فريقياإ ومشال   األوسطالشرق  
الذي وضع حبيث تلعب فيه إسـرائيل       - اجلديدالتشكيل  

دور بسلسلة مـن    -املنطقةنها من االندماج يف      ميكّ االا فع
والتقـت   .)9(والتقدم الواعدة باالزدهار    االقتصاديةالرؤى  

تلك الرؤية مع رؤى مسئولني إسرائيليني مثـل شـيمون          
 وبينيـامني   ،)" اجلديـد  األوسطالشرق  "يف كتابه   (برييز  

ـ  اللذي ؛)"مكان حتت الشمس  "يف كتابه   (تنياهو  ان  زان ركَّ
على ما ميكن أن تساهم به إسـرائيل كقـوة دميقراطيـة        

   .املنطقة ازدهاروعلمية وصناعية متقدمة يف سبيل 

املتعددة ملفاوضات  ا العديد من املؤمترات و    تقدوع
 وتطبيـع   ،األطراف دف إدماج إسـرائيل يف املنطقـة       

 ومـؤمتر   ،1994مؤمتر الدار البيـضاء     (العالقات معها   
 ومؤمتر الدوحـة  ،1996قاهرة  ومؤمتر ال،1995عمان  
ناقشت برامج لبحث أوجـه التعـاون       اليت   و ،)1997

االقتصادي وفرص االستثمار وإقامة مـشاريع مـشتركة        
ويف أحد املؤمترات تقدمت إسرائيل     . غطي جماالت عديدة  ت

، بعضها تناول التعـاون      لالستثمار ا مشروع )150(بـ  
 رات توقيـع   عن هذه املـؤمت    جت ون واالستخبارايت، األمين
 ثنائية بني إسرائيل وأطراف عربية مثل قطر بشأن         اتفاقات

 أي  ، وفتح مكاتب اتصال؛   تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي   
 تـونس   :متثيل إسرائيلي يف بعض الدول العربية مثل      إجياد  

، كما مت إاء املقاطعة العربيـة       اموريتانيقطر و واملغرب و 
   .)10(ائيلللشركات األجنبية املتعاملة مع إسر

ـ        ة دوبرزت مسألة ما يسمى باإلرهاب على أجن
 الشيخ ملكافحة مؤمتر شرم   نظومة اجلديدة بانعقاد    هذه امل 

مؤمتر صانعي  "لق عليه    والذي أطُ  ،1996اإلرهاب عام   
 ناتنياهو للحكم يف    مبجيء  ولكن ."السالم بشرم الشيخ  

 صيغة جديدة لعملية السالم      وحماولته فرض  ،1996مايو  
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 ؛قمعه للـشعب الفلـسطيين    و ،لتقويض مدريد وأوسلو  
  .األوسط إىل حنية اجلديدة للشرق موتوقفت مسرية املنظ

ن بوش قد جنح     القول إ  -يف النهاية -إال أنه ميكن    
ر  حيث دم  ؛يف توظيف حرب اخلليج الثانية لصاحل إسرائيل      

القوة العسكرية والسياسية لعدو رئيسي هلا وهو العـراق،       
 تـشكيل  وإعـادة نها عن طريق عملية الـسالم      كما مكَّ 

 ضمان  إىل املنطقة، إضافة     من االندماج يف   الشرق األوسط 
 ـ      األمريكيةال للقوات   وجود فع ن ؤم يف منطقة اخللـيج ي
  . تدفق النفط للواليات املتحدةاستمرار

  :وقرن أمريكا اجلديدالكبري  األوسطالشرق 

 الكـبري  األوسـط ال ميكن مناقشة مبادرة الشرق    
 للمنطقة، العام   األمريكيمبعزل عن التصور االستراتيجي     

  الرئيس جـورج بـوش     إلدارة يديولوجيةاألوعن الرؤى   
،  واليت سيطر عليها مجاعة متشددة من احملـافظني        )االبن(

 على األمريكيةاهليمنة   سبتمرب لفرض    11 أحداث تاستغل
 ويتمثـل  . بـالطبع  األوسـط العامل مبا فيه منطقة الشرق      

- يف منع قيام قوة إقليمية،        األمريكي التصور االستراتيجي 
 دد استمرار تـدفق  -يطري أو مجاع  سواء على أساس ق   

 ودد  ،النفط للواليات املتحدة واملصاحل احليوية األمريكية     
نه ينبغي أن يتم احتواء املنطقـة       وبالتايل فإ . أمن إسرائيل 

حتافظ على استقرار واستمرار نظم احلكم املواليـة         بصيغة 
للواليات املتحدة، حىت وإن كانـت اسـتبدادية وغـري          

املـصاحل  تقوم بتـأمني    ملا كانت هذه النظم     دميقراطية، طا 
ا صيغة تـسمح    أيضهي  و. االستراتيجية للواليات املتحدة  

ا  حىت تصري جزءً   ؛بإدماج إسرائيل وتطبيع العالقات معها    
ال ميكـن أن    األمر الذي    للمنطقة،" الطبيعي"من التكوين   

على غري األسس العربية    يتم إال بتشكيل أو تعريف املنطقة       
مية حىت ميكن إدراج إسـرائيل داخـل هـذه          أو اإلسال 
   .املنظومة

 العناصر يف إسـرائيل     عضوالعجيب يف األمر أن ب    
وسلو ومدريـد   أراضية بصيغة   والواليات املتحدة مل تكن     

 ملا قد ينتج عنه يف النهاية أن        ؛"بالشرق األوسط اجلديد  "و

 خاصـة   ،تضطر إسرائيل إىل تقدمي التنازالت للفلسطينيني     
. ق مبسألة املستوطنات والقدس واملياه والالجئني     فيما يتعل 

ـ يعادة توجيـه س ت هذه العناصر إىل إ وبالتايل سع  ات اس
، وتكـوين    اجتاه احلرب على العراق    يفالواليات املتحدة   

شرق أوسط قائم على حتالف اسـتراتيجي قـوي بـني           
 يرتكز على اسـتخدام القـوة   وإسرائيلالواليات املتحدة  
   .العسكرية الكاسحة

يف املنطقة   لألوضاعستراتيجية جديدة   عت ا ضوو 
 A Clean Break: A New"يف تقريـر بعنـوان   

Strategy for Securing the Realm"، ــده  أع
 كورقة عمل لرئيس    1996 عام   وآخرونريتشارد بريل   

االستمرار "  ورأى التقرير أن   . ناتنياهو اإلسرائيليالوزراء  
يقلل " سط اجلديد الشرق األو "يف عملية سالم ترفع شعار      

، وسيقود إسرائيل إىل شـلل     الدولة اإلسرائيلية من شرعية   
ستراتيجية بديلة تقوم على صـيغة      واقترح ا . "استراتيجي

 ،" مقابل السالم  األرض" وليس   ،"السالم مقابل السالم  "
 وأن  ،وأن تعمل إسرائيل على تغيري حميطها االسـتراتيجي       

 وردع سوريا   ءواحتوا إلضعاف وتركيا   األردنتتعاون مع   
 وأن  ،)حزب اهللا ،  لبنانإيران،   (والدول املعادية يف املنطقة   

طاحة بصدام حسني من احلكـم يف       يتم تركيز اجلهد لإل   
 وأن  ،)ستراتيجي تستحقه إسـرائيل   وهو هدف ا   (العراق

 وأشار  ." للقاعدة اليت يرتكز عليها عرفات     يتم زرع بدائل  
ليت أدت إىل تدفق    التقرير إىل أن االستراتيجية األمريكية ا     

م عدوانية وقمعية يف املنطقـة   املساعدات األمريكية إىل نظ   
فـة ومـضرة    ستراتيجية حمفوفـة باملخـاطر ومكلَّ     هي ا 

 ووضعت الواليات املتحـدة     ،بالواليات املتحدة وإسرائيل  
 نفـس الفكـرة      االبن وردد بوش  ."يف مواقف ال تريدها   

ن سـبقوه   ا عندما أعلن عن فشل السياسة السابقة مل       الحقً
 خـالل   من الرؤساء يف دعم الزعماء العرب املـستبدين       

ـ       املاضية ةالعقود الست  ا ، وأن الشرق األوسط سيظل مكان
      ر الركـود واالسـتبداد     متوت فيه احلريات ما دام يـصد

  . والعنف
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ستؤدي  أن االستراتيجية اجلديدة"ملح التقرير إىل وأ
يل الفرصـة    متنح إسرائ  ةقي بطر اإلقليميإىل تشكيل احمليط    

فـإن  ... فكرـا القوميـة    إلحياء تركيز جهودها    إلعادة
 األسـاس إسرائيل القوية والغنية واملتماسـكة سـتكون        

  .)11("احلقيقي لشرق أوسط جديد ومسامل

 ال تستطيع القيام ذا الدور      -مبفردها– وإسرائيل
دون حتالف وثيق مع الواليات املتحـدة يرتكـز علـى           

  .مةالسيطرة العسكرية التا

  السوفييت وانتهاء احلرب الباردة؛     االحتاد اياربعد  
مت وضع تصورات عديدة حول طبيعة الدور الذي ستلعبه         

 وميكـن   . وطبيعة النظام العاملي اجلديد    ،الواليات املتحدة 
احلـرب العامليـة    "تتبع بدايات االستراتيجية اجلديدة أو      

مـا  ضد ة ها الواليات املتحدة يف املنطق اليت ختوض  "الرابعة
 يف كتابات جناح احملافظني املتشددين يف       ؛اإلرهاب يسمى

بعد عام واحد من    - 1992في عام   ف. اتيبداية التسعين 
مساعد وزير   ( أعد ولفوتس  -إعالن النظام العاملي اجلديد   

ا عن توجهات الواليات املتحـدة    تقرير )األمريكيالدفاع  
 " االحتـواء  مبدأ"الدفاعية يف الفترة اجلديدة، رأى فيه أن        

 انتـهت   ا ومن مفردات احلرب الباردة الـيت      أصبح قدمي 
 جيب أن تتبىن     وعوضا عن ذلك   .بانتصار الواليات املتحدة  

ستراتيجية سياسية وعسكرية جديدة يف     الواليات املتحدة ا  
 االنفراد والـضربات    ، تقوم على مبدأ   فترة ما بعد احلرب   

ـ  ية والسيطرة العسكرية التامـة؛    قااالستب تراتيجية  فاالس
يؤكـد قيـادة   " نظام جديـد "املركزية هي إقامة ومحاية     

 عـن طريـق     ؛الواليات املتحدة وعدم حتدي أي قوة هلا      
احملافظة على سيطرة عـسكرية قـادرة علـى ردع أي           

ناطق أو على مستوى العـامل      املمنافسني حمتملني يف بعض     
   .بأسره

وأوصى ولفوتس بوضع خطط للتدخل العسكري      
وصـول الواليـات    "راء ضروري لضمان    يف العراق كإج  

 وملنـع  ،املتحدة ملصادر الطاقة احليوية، خاصة نفط اخلليج     
 ،" وأي خطر من اإلرهاب    ،انتشار أسلحة الدمار الشامل   

نشر األشكال الدميقراطية للحكـم     "كما دعا التقرير إىل     
 هـذا التقريـر إىل      ب وتـسر  ."والنظم االقتصادية احلرة  
 مل )األب( كما أن بـوش  ،شديدالصحافة وقوبل بالنقد ال   

يوافق على تبين ما جاء فيه إلحساسه بأن الوقـت غـري            
 ولكي ال يثري معارضـة      ،ثل تلك األفكار  ممناسب لتبين   

  .أوروبا

وبدأ هذا الفكر املتشدد يف التردد بـني صـفوف     
 كان معظمهم خـارج إدارة      ن الذي ددعناصر احملافظني اجل  
 احتلوا  هم ولكن ،)2001-1993 (كلينتون الدميقراطية 

أو وثيقة الـصلة    نية  ي اليم األحباثمواضع نافذة يف مراكز     
أحد ( دة أصدر زملاي خليل زا  1995 ففي عام    .بإسرائيل

 ومبعـوث   ،رتبط بشركات الـنفط   امل و ،احملافظني اجلدد 
 :ا بعنـوان   كتاب )ات املتحدة يف أفغانستان والعراق    الوالي

يكا والعـامل بعـد     أمر: من االحتواء إىل القيادة العاملية    "

التحرك على   فيه الواليات املتحدة      حثَّ ،"احلرب الباردة 
 .بسرعة لفرض سيطرا على املصادر الطبيعية يف العـامل        

 بل كريستول وروبـرت كاجـان       تبكويف العام التايل    
حنو سياسة خارجية رجيانية    "نوان   مقالة بع  )حمافظانومها  (

ات املتحدة جيب    على أن هدف الوالي    ازا فيه ركَّ ؛"جديدة
  ." قوة عاملية مسيطرة"أن يرتكز فقط على أن تصبح 

 األعـضاء  أرسل العديد مـن      1998ويف عام   
الـذي  (" مشروع قرن أمريكا اجلديد "البارزين يف مركز    

 أعـضائه    مـن العديد  حتل   والذي ا  ؛1997تأسس عام   
ـ ط خ ) فيما بعـد   مة يف إدارة بوش االبن    مهمواقع   ا إىل  اب
 يطالبونه فيه بـاهلجوم علـى العـراق          كلينتون سالرئي
الواليـات  نظام صدام حسني، وأن ختـوض       ب طاحةاإلو

هذه احلرب حىت وإن مل حتصل على موافقة جملس         املتحدة  
ل أن يكـون التركيـز   لرئيس كلينتون فض  ا ولكن   ،األمن

ا قريرتركز   وبعدها بعامني أصدر نفس امل     .على أفغانستان 
ــوان   :Rebuilding America's Defenses"بعن

Strategy, Forces and Resources for the 

New Century"هزمية االحتـاد  أن  أشار بوضوح إىل ؛
 جيب أن جتعل الواليات املتحـدة       شكل رئيسي بالسوفييت  
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ــرض  ــو ف ــالم أمريكــي"تتحــرك حن  Pax – س

Americana "    طريـق احلـروب    عن  أو هيمنة أمريكية
ة، والفوز على جبهات متعددة، ومواجهة      العسكرية احلامس 

إىل قيـام   أشار التقرير   و. ت عديدة يف نفس الوقت    اديد
، لعـامل بقيادة ا  - املتحدة األمموليس  -الواليات املتحدة   

وأوصى بإقامة قواعد عسكرية يف مناطق عديدة من العامل         
 قاعدة عسكرية يف أحنـاء      150ة لديها   دالواليات املتح (

  ).العامل

جملس العالقـات   " أصدر   2001ائل عام   ويف أو 
 Strategic Energy Policy"ا بعنوان  تقرير"اخلارجية

for the 21st Century " وضـع  اختـاذ دعا فيه إىل 
 أن الـنفط أصـبح       علـى   مع التأكيد  ،هجومي يف العامل  

وجـاءت هجمـات    . للواليات املتحـدة  " حتمية أمنية "
 االسـتراتيجية   سبتمرب لتوفر الذريعة للبدء يف تنفيذ هـذه       

 قرير مفارقة على غاية مـن اخلطـورة؛        ففي الت  اجلديدة؛
 :حيث جاء فيه أن عملية التحول لفرض اهليمنة على العامل        

ـ          " من احملتمل أن تكون عملية طويلة، يف غياب حث د

ّ12("ز، كبريل هاربور جديدع وحمفَّمرو(.   

ـ جاء هذا ا  قد  و عـد  بف  سـبتمرب؛  11دث يف   حل
 قليلة من هجمات سبتمرب أعطى وزيـر الـدفاع       ساعات

  والبدء يف تنفيـذ    لد أوامره بالتخطيط لغزو العراق،    مسفار
 على الـرغم مـن     ،"استراتيجية القرن الواحد والعشرين   "

تأكيدات مصادر االستخبارات بأن القاعـدة وراء تلـك    
 وبعدم وجود عالقة بني القاعدة      ليس العراق، و اهلجمات
ى أن  د عل شد و ، على التخطيط للغزو    أصر إال أنه . والعراق

"  سـواء   ؛كنس العـراق  ا وأن يتم    يكون اهلجوم كاسح 
  ."أم البالقاعدة  عالقة  هناكتكان

 تقريرها 2002 بوش يف سبتمرب     إدارةمث أصدرت   
 National Security"عـن اسـتراتيجيتها األمنيـة    

Strategy of the USA"بـشكل  -رتكـز   والذي ا؛
 على التقارير اليت أعدها احملافظون املتشددون خالل       -كبري

احلـرب  "ة   سياس :وأهم أوجه التشابه هي   . ابقةاحلقبة الس 

د بالقوة والفعل، وعدم االلتـزام      ، ومبدأ االنفرا  "الستباقيةا
 يف حالة   -أو حىت االتفاقات الدولية   -بالرأي العام الدويل    

وجود خطر على املصاحل األمريكية، والتوسـع يف إقامـة     
  . القواعد العسكرية

ضروري لفهم دوافع   الشواهد   إن إيرادكل تلك  
الـشرق  " ا مفهـوم  أيضوونتائج احلرب على العراق،     

 الذي اقترحتـه مبـادرة اإلصـالح        "األوسط الكبري 
  .)13(لثمانيةللواليات املتحدة ودول ا

احلرب على  جتلى أن املقصود من وراء       فباختصار؛
العراق إظهار عـزم الواليـات املتحـدة علـى تنفيـذ          
: استراتيجيتها األمنية اجلديدة للقرن الواحـد والعـشرين       

وة قل إظهاروانفراد بالقرار والفعل،    وضربات استباقية،   
 املتحدة والـرأي العـام      ألمملجتاوز  و،  تدمريية رادعة 

 حيوية  ا يف نفس الوقت أهدافً     هذه احلرب  قق وحت .الدويل
 رض العـراق  قواعد عسكرية علـى أ    : ألمريكاحمددة  

اووجود ا مباشر للواليات املتحـدة يف املنطقـة      ا ودائم  
تشكل  عربية   إقليميةقوة  ، وتدمري   االسيطرة على نفطه  و

دول املنطقـة  والضغط على   ى أمن إسرائيل،    ا عل خطر 

 وظهر ذلك بشكل واضح يف كتاب لـورانس         .وترهيبها
ن املهمة تبدأ يف    إ: " يف قوله  ،"اجلمهورية اجلديدة "كابالن  

جيب أن نقف على أعتـاب      .  هناك ال تنتهي بغداد، ولكنها   
–ن املهمـة    إ. إا حلظـة حامسـة    . ارخيية جديدة مرحلة ت 

 إا حىت أكرب مـن مـستقبل        راق؛ أكرب من الع   -وبوضوح
إا حول شـكل    . اإلرهاب واحلرب ضد    األوسطالشرق  

الدور الذي تنوي الواليات املتحـدة أن تلعبـه يف القـرن     
  .)14("الواحد والعشرين

 اآلنأمريكـا ختـوض     يتلخص هذا الدور يف أن      
ي للقرن   االستراتيج ألمنها وتؤسس   ،حرا العاملية الرابعة  
 ضـد   بيف املاضي خاضت تلك احلر    . الواحد والعشرين 

ما يسمى  ختوضها ضد    واآلنالشيوعية واالحتاد السوفييت،    
رب هذه املـرة     احل أن إال ؛"اإلسالمي واخلطر   اإلرهاب"

 ضد مفهوم وخطر    نش فهي حرب ت   خمتلفة وأشد ضراوة؛  
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أو ال  وضد أي مصدر قد يشتم      ...يف كل مكان  ..هالمي
  كافـة الوسـائل    اتستخدم فيه و ،خطر حمتمل نه  يشتم م 

 ليس هلـا    اإلرهابفحرب أمريكا على    . السرية والعلنية 
 هم  اإلرهابيون . جغرايف أو زمين أو حىت هدف حمدد       جمال

 ويكرهون القـيم    اثةدون ضد احل  فمن يكرهون احلرية ويق   
 ملنطقة العربية بشكل مباشر وكبري؛    وهذا ميس ا  . األمريكية

ن فـإ  ؛املعلنـة افظني اجلدد ورؤية بوش     فحسب رؤية احمل  
النظم السياسية واالقتصادية والثقافيـة واالجتماعيـة يف        

وأكـد ذلـك     . وجيب أن تـتغري    ،اإلرهابد  املنطقة تولّ 
ن إ" :بقولـه  )وهو أحد احملافظني املـؤثرين    (يتز  وورهبود

وهـى  ...مهمة بوش أن خيوض احلرب العاملية الرابعـة       
ن أعـداء   ويف نظره فـإ   . " اجلهادي اإلسالماحلرب ضد   

ول حمـور الـشر     دالواليات املتحدة ال يقتصرون علـى       
تقدير وإمنا وعلى أقل    " ،)العراق وكوريا الشمالية وإيران   (
 ،ن حمور الشر جيب أن ميتد ليشمل سوريا ولبنان وليبيـا   فإ

الواليات املتحدة كالـسعودية ومـصر      " أصدقاء"وحىت  
جيب أن يكون   "ه  وينصح بوش بأن   ."والسلطة الفلسطينية 

لديه الشجاعة لفرض ثقافة سياسية جديدة على العـامل         
  .)15("وأملانيااإلسالمي املهزوم، كما فعلنا يف اليابان 

 األوسـط ق تأيت مبادرة الـشرق      لومن هذا املنط  
 الواليات املتحدة ختوض حرا يف املنطقة بـالقوة         :الكبري

 ،  أوالً العـراق (" الدول املارقـة  "العسكرية املباشرة ضد    
ـ      بعد ذلك   وحمتمل    ،)سودانإيران وسـوريا ولبنـان وال
 نيأو حلفائهـا التقليـدي    " الدول الـصديقة  "وبترهيب  

 بورقة  مالضغط عليه  عن طريق ) السعودية ومصر واليمن  (
) Destabilization(ة اسـتقرارهم    زعزعوالدميقراطية  

سياسي ا واقتصادي ـ      ؛اا وثقافي ا كي يصبحوا أكثـر تعاون 
الـنظم  فما أعلنه بوش وأركان إدارته هـو أن         . يةعاوطو
بدادية اليت تدعمها الواليات املتحدة يف املنطقـة مل         االست

تنجح، وغري قادرة، على احملافظة على االسـتقرار ومنـع      
 فتحـت   .األمريكيةللمصاحل   القومي و  لألمنالتهديدات  

 ي القوم ألمنل االستبدادية يرقد أخطر ديد      األنظمةهذه  

 أن تنتظر أكثر من ذلك   ألمريكاميكن   ، وبالتايل ال  ألمريكا
، وليس بالـضرورة  ...أن تبادر بتغيري املنطقة   وجيب عليها   

ثقافة سياسية جديدة على العامل     "أن تفرض   أي  . األنظمة

ن  إ أي ؛"وأملانيا، كما فعلنا يف اليابان       املهزوم اإلسالمي
امناخ اثقافي-اسياسي اواقتصادي ا اواجتماعيجيب أن    جديد 

  .يسود يف املنطقة

ونشر الشرق األوسط   دشن بوش خطته إلصالح     
معقل احملافظني   عن طريق 2003فرباير  يف  الدميقراطية فيه   

وهلـذا  ". American Enterprise Institute"اجلدد 
 قواعـد احملـافظني   ىحـد دالالته؛ فهذه املؤسسة تعترب إ   

 الصلة القوية حبزب الليكود اإلسـرائيلي،       ذاتاملتشددين  
 واإلطاحة  للحرب ضد العراق  ودعا  ط  والبعض منهم خطَّ  
، كما أم هم     فترة الرئيس كلينتون    خالل بصدام حسني 

سياسة إسرائيل ورؤيتـها للـشرق      "الذين أعدوا تقرير    
 ت كما سـبق   )1996 عام   لنتانياهو( "األوسط اجلديد 

ن احلـرب علـى     ، فإ ويف رؤية احملافظني اجلدد   . اإلشارة
 األوىلالعراق وتغيري نظام حكم صدام حسني هو اخلطوة         

فقـد صـرح    ؛بأسرها يف املنطقة  األوضاع ترتيب   إلعادة
ريتشارد أرمتـدج، نائـب وزيـر اخلارجيـة، أثنـاء           

سنصرعهم الواحـد تلـو     " :االستعدادات لغزو العراق  

  .)16("كما احلال يف مباريات املصارعة...خراآل

تطـوير  تـدعو إىل    اخلطوط الرئيسية يف املبادرة     و
عـالم  واإلمكافحـة األميـة،     وفساد،  حماربة ال و التعليم،

تشجيع صغار  ومكافحة البطالة،   ومتكني املرأة،   وستقل،  امل
 مث التـشاور    وإقرارهـا  صياغة املبادرة    تومت. املستثمرين

       عرض علـى   عليها بني الواليات املتحدة وأوروبا قبل أن ت
  رضت داخـل إطـار دول الثمانيـة       الدول العربية، وع، 

رات شاركت فيهـا الواليـات      رحت أمام ثالثة مؤمت   وطُ
 مما يشري إىل أن هـذه املبـادرة تعـين           ؛املتحدة وأوروبا 

أكثـر مـن   يف املقام األول   األوروبية/األمريكيةالعالقات  
والدوافع وراء هذه املبادرة عديدة،     .  نفسه األوسطالشرق  

تزايـد   :ا، ولكن ميكـن إجيازهـا يف      سيتم حتليلها الحقً  
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يف العراق،  وممارساا  ملتحدة  االنتقادات لوضع الواليات ا   
 وتزايـد   ،وفشل سياسات الواليات املتحدة يف املنطقـة      

 خاصة بالنسبة ملوقف بوش الواضح      العداء هلا بشكل عام   
التعهدات (االحنياز حلكومة شارون وجتميده لعملية السالم       
 أو ما عرف    بعدم عودة الالجئني وعدم وقف املستوطنات     

يات املتحدة أا ميكـن أن      دراك الوال إو،  )بوعد بوشفور 
ختسر حرا مع العامل العريب واإلسـالمي علـى املـدى           

 العديد من الدول األوروبية خاصـة     اعتراضات  والطويل،  
ـ غطاء  وتوفري ال الرأي العام األورويب،     شرعي ملواصـلة   ال
لبقاء فيه حـىت يـتم      ا أو على األقل     ،تواجدها يف العراق  

  ."التحول الدميقراطي"تأمني 

الفكـرة   بـني    اتشا من احملللني    العديدرأى  لقد  
" ات هلسنكي اتفاق"ووراء مبادرة الشرق األوسط الكبري      

ا يف تقويض الـشيوعية عـن     سامهت جزئي ، اليت   1975
وحقوق اإلنـسان     األساسية احلرياتواحترام  نشر  طريق  

 وحريـة  ،األقلياتحقوق واحترام  ،املعتقدوالتعبري  حرية  (
الـة  وتشجيع املمارسـة الفع    ،)علوماتفكار وامل ألتبادل ا 

للحريات املدنية والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة       
وعلـى  . داخل االحتاد السوفييت وأوروبا الشرقية    والثقافية  

الرغم من وجود العديد من االختالفات بـني اتفاقـات          
 إال أن وجـه   الكـبري؛ األوسطالشرق  مبادرة  هلسنكي و 

 األوسـط  للـشرق  األمريكيةرة   قد يكون يف النظ    هالتشاب
 جيب و،  األمريكية واملصاحل    األمريكي األمنهدد  كمنطقة ت
 كما حدث مع االحتـاد      ،ها وتفكيكها من الداخل   احتواؤ

     .   السوفييت وأوروبا الشرقية

 الواليـات   هل تريـد فعـالً    : والسؤال املهم هنا  
؟ املتحدة وأوروبا أن تتحقق الدميقراطية يف املنطقة العربية       

ها وبرملاناـا  رؤسـاؤ وأن تتحول إىل منطقة يأيت فيهـا      
أن تـصدر   و م عن طريق االنتخاب احلر املباشـر؟      للحك

سـيما اخلاصـة    (قرارات السياسة الداخلية واخلارجيـة      
العالقة مع الواليات املتحـدة، وأوروبـا وإسـرائيل،         ب

والتحكم الوطين يف الثروات الطبيعية، وحترير االقتصاد من        

 طريق برملانات منتخبة بإرادة حـرة؟     عن  ) للخارجالتبعية  
طراف ال تريـد    ماذا لو جاءت االنتخابات احلـرة بـأ       و

الواليات املتحدة وأوروبا التعامل معها؟ كلـها أسـئلة         
بديهية، من احلتمي أن تكون على أجنـدة أي حكومـة           

 إضافة إىل ذلك فإن الواليـات       . حرة بإرادةوطنية منتخبة   
املـصداقية عنـد العـرب كأحـد      لديها تاملتحدة ليس 

 الـدميقراطي، والـسوابق     أو التغيري املناصرين للدميقراطية   
 تشجيع االنقالبات   –ق  االنقالب ضد حممد مصد   (كثرية  

 إلغـاء  موقفهـا مـن      –دعم النظم التسلطية  -العسكرية  
 منوذج بـارفيز    -1992االنتخابات التشريعية يف اجلزائر     

 ).الرئيس املنتخب  مقاطعة وإهانة ياسر عرفات      –مشرف  
سياسة الواليات املتحـدة يف  "ن  إ: نيلأحد احملل أكد  فكما  

جوهرها خالل العقود الثالثة املاضـية كانـت مـضادة          
  .)17("تحقيق دميقراطية عربية وتقرير املصريل

  ا من هذه املبادرة؟املقصود إذًما 

مـن قبـل    على مـستويني    ف  هذه املبادرة توظَّ  
  وبالتعاون مع أنظمة املنطقـة     ،الواليات املتحدة وأوروبا  

 أن جنحت يف إفراغها من      إىل ، بشدة يف البداية   انتقدااليت  
  ..مضموا على حد كبري

 يتم التركيز فيـه     :"دعائي حبت  "األولاملستوى  
 : مثـل  عليها؛ االختالف   ألحدميكن   نية ال على قيم إنسا  

 ومتكني  ، والتنمية البشرية  ،اإلنسانواحترام حقوق    ،احلرية
وهـذه لغـة    .  واالستقرار والسالم  األمن وتوفري   ،اتمع

 فقد جنحـت    ك احمللي داخل الواليات املتحدة؛    الستهالل
 األمريكيـة  املختلفة بصفة عامة يف برجمة الذهنية       اإلدارات
ـ         مياناإلعلى   ا  بأن الواليات املتحـدة ال ختـوض حروب

     ّونشر  ، مقاومة الشر  : مثل ؛رةخارجية إال من أجل قيم خي 
 اإلنـسان  والدفاع عن حقـوق   ، وحترير الشعوب  ،احلرية

ومع تزايد االنتقادات لسياسة احملـافظني      . وتقرير املصري 
 الكارثيـة للقـرن الواحـد       األمنيةستراتيجية  االدد و اجلُ

ب إدارة بـوش يف دوافعهـا       ذظهور كَ مع  والعشرين، و 
أسلحة الدمار الشامل، الصلة    حجج  (للحرب على العراق    
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 ،)األمريكـي  القـومي    لألمـن بالقاعدة، ديد العراق    
 للـشعب   األمريكيـة  لالنتهاكات   اإلعالميةوالتسريبات  

 إعـادة  أصبح من الضروري     ؛)أبوغريبسجن   (العراقي
بقـيم  "مع العراق    وربط احلرب    األمريكيبرجمة الشعب   

ّابة مرة أخرىوجذَّ" رةخي .  

أن الواليات املتحدة ستقف    ديث عن   ومن هنا احل  
واحة من   إىل   املنطقةبكل قوة وحزم من أجل أن تتحول        

، وبأن  اإلنسان حقوق   واحترامالدميقراطية واحلكم الرشيد    
 دميقراطـي  هذه احلرب ستؤدي يف النهاية إىل ميالد عراقٍ       

ّحر  وال نظـن أن    .  الكبري األوسطا للشرق    يكون منوذج
انتـشار  ن  ة بالفعل؛ أل  د الواليات املتح  إليه ما تسعى هذا  

الدميقراطية يف املنطقة سيهدد مـصاحلها واسـتراتيجيتها        
اجلديدة يف اهليمنة واالنفراد والتواجد الدائم والـسيطرة         

 نة توجهـات إسـرائيل    م وتأمينها هلي  ،املباشرة على النفط  
ال ميكن حلكومة عربية شعبية     . عها مع العرب  بالنسبة لصرا 
  هذه السياسات إال يف حالة واحـدة؛       ر مثل منتخبة أن متر  

   أن تكون حكومة مية وعميلـة للواليـات املتحـدة      وال ،
   .غري دميقراطيةواستبدادية و

وليس من املستغرب أن الرئيس بوش يف خطابـه         
 يف نـوفمرب  ( األوسـط حول نشر الدميقراطية يف الشرق      

ال بالثناء على زعماء دول غري دميقراطيـة يف        ا )2003
مان وقطر والـيمن     كاملغرب ومصر والبحرين وع    ؛املنطقة

ـ       واألردنوالكويت   ه النقـد    والسعودية ، يف حـني وج
ا من  ميقراطيدالوحيدة املنتخبة   (ة  يسطينلالشديد للقيادة الف  

  .)18(" الدميقراطياإلصالح إلعاقتها") هؤالءكل بني 

وهذا يأخذنا للمستوى الثاين وفرضـية أخـرى    
 أن املقصود   ؛ وهي  الكبري األوسطرة الشرق   دلتحليل مبا 

  تغيري النظم االستبدادية؛   ليسراطية و  ورائها ليس الدميق   من
قـد  - و فرض عملية تغيريية طويلة املدى     وإمنا املقصود ه  
. اإلسالمي تشكيل اتمع العريب     إلعادة -تستغرق أجياالً 

 : الكبري علـى   األوسطومن هنا التركيز يف رؤية الشرق       
 ، واتمـع املـدين والتعلـيم      ،واألطفالاملرأة والشباب   

 وربط عملية التغـيري     ،القيادية املستقبلية وتدريب الكوادر   
  .قتصادي بالنموذج الغريباال

 مساعد وزيـر اخلارجيـة    (الن الرسون،   يعترب آ 
، ر وراء املبادرة   املفكَّ العقلَ ) للشئون االقتصادية  األمريكي
 وصـفها   األمريكـي  أمام الكوجنرس استماعويف جلسة  

عـم   من حيث د   مهمة طويلة املدى؛ مهمة أجيال    "بأا  
يف منطقة  والسياسي  اإلصالح االقتصادي  واالجتماعي     

 التغيري يسعى إىل إعادة تـشكيل       .)19("الشرق األوسط 
القيم واملعتقدات والثقافة وأمناط الـسلوك االجتمـاعي        

 الطموحات القومية والوطنية؛   سقف   واالقتصادي، وحىت 
والتـدريب للقيـادات     ،وذلك عن طريق تطوير التعليم    

 صـناديق   وإنـشاء  ،وجتديد اخلطاب الـديين    ،املستقبلية
سيكون التركيز على نـشر قـيم       . غربية مشتركة /عربية
 ، والتـسامح  ،خراآل وقبول   ، التعايش املشترك  : مثل ؛نبيلة

وال اعتراض  ). باإلرها( ونبذ العنف واملقاومة     ،والسالم
على أي من هذه القيم بشرط وجود إرادة وطنيـة حـرة    

تعرف مع مومىت وكيف تقاوم، تتعايشن .  

 مبنيـة بـصورة      الكبري األوسطمبادرة الشرق   
 األنظمـة ن  ؛ أي إ  "تعامل دولة لدولة  "سية على أساس    رئي
 وجيـب أن    اسـتبدادية واليت وصفها بوش بأا     - حلاليةا

ا يتم التـشاور معـه خبـصوص    اسيا أس  تظل طرفً  -تتغري
لة أسقطت  كما أن املبادرة يف صيغتها املعد     . الحاتاإلص

، وأقرت خبصوصية كـل     "االنتخابات احلرة " إىل   اإلشارة
دولة يف املنطقة يف رؤيتـها وتكييـف أوضـاعها مـع            

مقتبسة من   (، وعدم فرض اإلصالح من اخلارج     اإلصالح
 مت تفريغ هـذه  ؛ىبصيغة أخر ).  العربية مبادرة قمة تونس  

املبادرة من أقوى النقاط فيها اليت متس بـشكل مباشـر           
 فالكل يعلم أن     شعوب املنطقة وطموحاا للتغيري؛    مصلحة

 لإلصالح هو األنظمة وليست الشعوب،    العائق األساسي   
تحـدة  متعاونة مـع الواليـات امل     و باقية،   األنظمةولكن  

والدفاعية العسكرية  خاصة   وأوروبا على كافة املستويات؛   
فقد دخلت منظمـة النـاتو    . اإلرهاب ومكافحة   واألمنية
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 ،" الكـبري  األوسطمبادرة الشرق   "على اخلط مباشرة مع     
عن طريق االتفاق على تقـدمي املـساعدات العـسكرية          

مبـادرة  " من خالل إطار     ،واألمنية لدول وأنظمة املنطقة   

ا مـن  وتشكل هذه املبـادرة جـزءً     . "سطنبول للتعاون إ
جية الناتو ملواجهة التهديدات اجلديـدة يف القـرن     استراتي

لـة ملبـادرة     وتعترب هذه املبادرة مكمّ    ،الواحد والعشرين 
مبـادرة  " وتتلخص أهم بنـود      .الشرق األوسط الكبري  

مكافحة : يف "لتعاون بني دول املنطقة والناتو    لسطنبول  إ
، منع أسلحة الدمار الشامل، التعاون لضبط أمن        اإلرهاب
غـري  رات والـسالح واهلجـرة   نع ريب املخدّ احلدود مل 

شرعية، ووضـع االسـتعدادات ملكافحـة الكـوارث       ال
والتخطيط املشترك ملكافحة حاالت الطـوارئ املدنيـة،        
التدريب والتعليم، املشاركة يف مناورات النـاتو، تقـدمي         

ــصائح  ــور إلصــالحالن ــةاألم ــات   الدفاعي والعالق
  .املدنية/العسكرية

 األوسـط وراء مبادرة الـشرق     فمن املقصود من    
   ؟الكبري إذًا

عن ا  أجاب جزئي  )دميقراطيالالنائب  ( توم النتوس 
عـضو  (هذا السؤال حني أراد أن يطمئن كوليت أفيتال،         

قبل احلرب على العراق     يف زيارة هلا لواشنطن      )الكنيست
ليس لديك أي مشكلة    . ال تقلقي عزيزيت كوليت،   ": بقوله

 ..)خـارج  سباب...(ن هذا سنتخلص م . مع صدام حسني  
وهـذا  .  للغـرب  ا موالي اوسنضع مكانه ديكتاتور  . بسرعة

 الـنظم   املقـصود إذن    ليس .)20("ا لكم ولنا  سيكون مفيد 
 اإلسالميةاتمعات العربية   وإمنا   الدكتاتورية أو االستبداد؛  

. االقتـصادي االجتمـاعي و  الثقـايف و  ونظامها القيمي و  
 ذلك السناتور اجلمهوري لوجار، رئـيس جلنـة         وأوضح

؛ وهـو  األمريكـي لس الـشيوخ  العالقات اخلارجية مبج  
 صـاحب   )واإلصـالح مناسبة زمن املبادرات    (باملناسبة  

  ا بعنـوان مبـادرة أيـض:" Greater Middle East 

Twenty First Century Trust"  يف " :حني صـرح

  االنهاية فإن مناخ ااجتماعي ـ  ا وسياسي  جيـب أن    اد جدي

ور يف املنطقة اليت هي مـصدر ملعظـم التهديـدات           يطَّ
  .)21(" اليت تواجه اتمع الدويلاإلرهابية
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