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شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف الذم ىدانا كحبانا بتكفيقو ,كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف ,سيدنا محمد
كعمى آلو كأصحابو أجمعيف أما بعد:
بادئ ذم بدء أشكر اهلل الحكيـ العميـ كأحمده عمى نعمو الكثيرة كعمى ما أنعـ عمي بنعمة العقؿ كاذ
كيسر لي المضي في طريؽ العمـ  ...بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "كيرفع اهلل الذيف أكتكا العمـ
ىداني ّ
درجات" .صدؽ اهلل العظيـ.
كما يشرفني أف أتقدـ بعظيـ الشكر كالتقدير إلى أستاذم كمشرفي الدكتكر :أيمف عبد العزيز شاىيف
ِ
عـ المعمـ ,سخي العطاء ,كاسع الصدر كالقدرة عمى تكجيو النصح دكف ممؿ أك فرض
الذم كاف ن َ
لمرأم ,لقد عّممني كيؼ أفكر ككيؼ أبحث ككيؼ أجد الحمكؿ ,كما أشكره عمى قبكلو اإلشراؼ عمى
رسالتي كمساعدتي عمى إنجازىا حتى أصبحت عمى ما ىي عميو.
كما يسعدني أف أتقدـ بالشكر كاالمتناف لألستاذيف الكريميف أعضاء لجنة المناقشة كالحكـ عمى
الرسالة ,عمى كرميـ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة بيدؼ إثرائيا بعمميـ كىـ:
 -الدكتكر مخيمر أبكسعدة.

 -الدكتكر صالح أبكخػتمة.

كأتكجو بخالص شكرم كتقديرم لجميع مف ساندني ككاف لي عكنان أثناء فترة دراستي ,كأخص بالشكر
كالدم الحبيب الذم كاف لي خير سند ,حيث شاركني الرأم كالنصح كالتكجيو عمى مدل أياـ الدراسة,
كما أقدـ عميؽ شكرم كامتناني إلى زكجتي عمى تحمّميا معي عبئ الدراسة كاالنشغاؿ الدائـ ,حيث
كانت نعـ الرفيؽ الداعـ كالمشجع بالدعاء كالصبر ,كما أتقدـ بالشكر إلى قسـ العمكـ السياسية في
جامعة ا ألزىر عمى ما قدمكه لي مف مساعدة كتكجيو إلنجاح ىذه الدراسة ,كالشكر مكصكؿ لزمالئي
في الدراسة فميـ مني كؿ التقدير.
ج

ممخص الدراسة
تناكلت ىذه الدراسة المحافظيف الجدد كتأثيرىـ عمى السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط في
ركزت عمى مشركع نشر الديمقراطية كنمكذجان ,كغطت الدراسة فترة
الفترة مف ٕٔٓٓ ,ٕٓٓٛ -حيث ّ
كاليتي الرئيس جكرج دبميك بكش األكلى كالثانية ,كالتي شيد العالـ فييا تغيرات كبيرة كأحداث متتالية
كحركب متعددة ,انطمقت ش اررتيا مف الكاليات المتحدة بعد تعرضيا العتداءات ٔٔ أيمكؿ سبتمبر
ٕٔٓٓ عمى برجي التجارة العالمية كالبنتاغكف.
كما تناكلت الدراسة تيار المحافظيف الجدد ,لمتعرؼ عميو كعمى نشأتو كرمكزه كمفكريو كأفكارىـ
كمؤسساتيـ كتتبع نفكذىـ في داخؿ إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش كمدل تأثيرىـ عمى صناعة السياسة
الخارجية األمريكية كطبيعة سياساتيـ تجاه الشرؽ األكسط كدكافعيا ,كما تناكلت الدراسة األجندة
الخاصة بالمحافظيف الجدد كالتي تبناىا الرئيس جكرج دبميك بكش بعد أحداث ٔٔ أيمكؿ سبتمبر
ٕٔٓٓ ,كاعتمادىا كإستراتيجية كسياسة خارجية لمكاليات المتحدة.
كتكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا جديدة كتقدـ قراءة جديدة لمككنات السياسة الخارجية األمريكية في
الشرؽ األكسط كأىـ قضاياه كاحتالؿ العراؽ كافشاؿ مشركع الدكلة الفمسطينية كاستيداؼ بعض دكؿ
العربية مف خالؿ تقسيميا كتغيير الخارطة السياسة كالجغرافية فييا ,كاستخداـ ذريعة الحرب عمى
اإلرىاب لمحاربة اإلسالـ.
كخمصت الدراسة إلى مجمكعة نتائج أىميا :أف تيار المحافظيف الجدد ليس حزبان أك حركة جماىيرية,
إنما ىك جماعة صغيرة متماسكة تتككف مف مجمكعة مف النخب ,غالبيتيـ مف الييكد المتعصبيف
البراجماتييف ,غيركا مفاىيـ عديدة في قكاعد العالقات الدكلية ,كليـ دكر كبير في السياسة الخارجية
األمريكية في الشرؽ األكسط أدل لتغيير خارطتو السياسية.
د

Neo-conservatives and their impact on U.S. Middle Eastern
foreign policy: democratization as model
2001–2008

Abstract
This study dealt with neo-conservatives and their impact on American foreign
policy in Middle East during the period 2001 – 2008. It concentrated on the
project of democracy spread as a model. Period of study is the period of first and
second president George W. Bush sovereign the world witnessed great changes
and successive events and numerous wars. Its spark launched in U.S.A. after it
was exposed to the aggression of 11 September 2001 on the two towers of World
Trade and Pentagon.
The study dealt with the current of neo-conservatives to acquaint it, its
establishment, personalities and intellectuals and their ideas and institutions and
follow-up their full power inside the administration of President George W. Bush
and their impact on the industry of American foreign policy. Also the extent of
the nature of their policies towards Middle East and their background. The study
dealt with the agenda of the neo-conservatives which was adopted by president
George W. Bush after 11 September events and used it as a foreign policy and
strategy for U.S.A.
The importance of this study being as a new one and presents new reading for
components of American foreign policy in Middle East. These components are
headed by the cases such as occupation of Iraq, failure of Palestinian State
project, a list of targeted Arab Countries to be breakup and changing of regimes ,
change the political and geographical map of Middle East and war on terrorism
represented in Islam.
The study concluded to a group of results the most important of which are : The
current of neo-conservatives is not a party or popular movement but a small
coherence group consists of a group of elite most of them are fanatic Jews,
pragmatics who change several concepts in the rules of international relationships
and have a great role in the American foreign policy in Middle East that led to
change of its political map.
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٘ ٙ-ٕ-إفشاؿ عممية السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية كمنع قياـ دكلة فمسطينيةٔٗٗ ........................ :
٘ ٚ-ٕ-تقسيـ السكداف كالسيطرة عمى دكلة الجنكبٔٗ٘ ............................................. :
٘ ٛ-ٕ-محاصرة الصيف كمنعيا مف تكسيع مصالحيا في منطقة الشرؽ األكسطٔٗٙ ..................... :
ط

٘ ٜ-ٕ-مكاجية المد اإلقميمي اإليراني في الشرؽ األكسط كافشاؿ برنامجيا النككمٔٗٚ ................... :
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٘ ٘-ما ىك مستقبؿ تيار المحافظيف الجددٔٙٓ .................................................... :
٘ ٙ-خالصةٕٔٙ ................................................................................. :

النتائج والتوصيات
أكالن -نتائج الد ارسػةٖٔٙ ............................................................................ :
ثانينا -تكصيات الد ارسػةٔٙٗ ....................................................................... :

المراجع 211 ......................................... ................................

ي

الفصل األول
خطة الدراسة
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انفصم األول
خطة انذراسة
 2-2المقدمة:
ط أر تغير كبير عمى السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط في الفترة مف ٕٔٓٓ,ٕٓٓٛ-
كاف لممحافظيف الجدد دك نار بار ناز فيو ,ىذا التغير أدل عممينا إلى تغيير خارطة كمكازيف القكل
كالمصالح في الشرؽ األكسط؛ كاف زخـ القضايا كاألحداث المتتابعة في ىذه الفترة في شؤكف دكؿ
الشرؽ األكسط ,دفعني لمقياـ بيذه الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى تيار المحافظيف الجدد كفكرىـ كرؤيتيـ
السياسية كابراز دكرىـ في صناعة السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط ,كأثر ذلؾ الدكر
عمى كاقع كمستقبؿ الشرؽ األكسط أثناء فترة الرئيس الجميكرم جكرج دبميك بكش.
كترك ز الدراسة عمى مشركع نشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط مف كجية نظر المحافظيف الجدد
كرؤيتيـ مف أجؿ الحفاظ عمى المصالح الحيكية لمكاليات المتحدة في الشرؽ األكسط ,كالتعرؼ عمى
الكسائؿ التي اعتمدىا المحافظكف الجدد كمبدأ لمشركع نشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط كخاصة
الدكؿ العربية الديكتاتكرية التي كانت تتمقى دعـ الكاليات المتحدة في السابؽ.
لقد كضع المحافظكف الجدد تقري نار إستراتيجيان في العاـ  ٜٜٔٙيحدد التكجيات السياسية كاإلستراتيجية
لمكاليات المتحدة في القرف الحادم كالعشريف ,كالمتمثمة في الدعـ المطمؽ إلسرائيؿ كمنع قياـ دكلة
ال إلى ضرب
فمسطينية ,كازاحة النظاـ العراقي مف السمطة كيدؼ أساس ليذه اإلستراتيجية ,كصك ن
سكرية كايراف كاحتكاء سائر األنظمة العربية ,كاعادة ىيكمة المنطقة بما يتكافؽ مع اإلستراتيجية
األمريكية كاإلسرائيمية (الشاىر ,ٕٜٓٓ ,صٔ).
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كيحتؿ الشرؽ األكسط مكان نة خاص نة في السياسة الخارجية األمريكية إذا قكرنت تمؾ المكانة مع العديد
اء كانت ديمقراطية أك
مف دكؿ العالـ ,ككاف يحظى باىتماـ معظـ اإلدارات األمريكية السابقة سك ن
جميكرية ,كسبب تمؾ المكانة ىك األىمية اإلستراتيجية كالبتركلية لمشرؽ األكسط باإلضافة إلى العالقة
الخاصة بيف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ.
كفي ىذا السياؽ ذكر مارؾ إنديؾٔ مسئ كؿ ممؼ الشرؽ األكسط في مجمس األمف القكمي األمريكي في
إدارة بيؿ كمينتكف :أف الكاليات المتحدة ىي القكة العظمى الكحيدة في النظاـ العالمي الجديد كأف عمييا
استغالؿ نفكذىا الكبير في الشرؽ األكسط إلنتاج نظاـ إقميمي جديد يضمف مصالحيا كأمف إسرائيؿ
(بشارة ,ٜٜٖٔ ,صٗٔٔ).
يتضح لنا مما سبؽ كيؼ ارتبط الشرؽ األكسط بأكلكيات السياسة الخارجية األمريكية بشكؿ عاـ ,كلكف
مع بركز كتنامي تيار المحافظيف الجدد في مؤسسات اإلدارة األمريكية كالمراكز اإلعالمية كاألكاديمية
كالبحثية احتؿ الشرؽ األكسط مكان نة غير مسبكقة في السياسة الخارجية األمريكية كاإلدارات السابقة,
حيث ربط المحافظكف الجدد في إستراتيجيتيـ بقاء الكاليات المتحدة كإمبراطكرية عظمى كاستمرار قكتيا
بإعادة رسـ خارطة الشرؽ األكسط كتغيير الكضع السياسي فيو بما يخدـ مصالحيـ ,مما يشكؿ
منعطؼ تاريخينا في مصير الشرؽ األكسط.

 1مارؾ إنديؾ  :استرالي األصؿ انتقؿ إلى كاشنطف عاـ ٕ ,ٜٔٛالرئيس السابؽ لمعيد كاشنطف لسياسة الشرؽ
األدنى ,حصؿ عمى الجنسية األمريكية في خضـ احتفاالت فكز بيؿ كمينتكف ,كمؼ بتقديـ تحميالت كتصكر
لسياسة كمينتكف تجاه الشرؽ األكسط في فترة كاليتو األكلى.
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كتنقسـ الدراسة إلى خمسة فصكؿ:
الفصؿ األكؿ تناكؿ خطة الدراسة كالتي تبدأ بالمقدمة العامة لمدراسة كاشكالية الدراسة كتساؤالتيا
الرئيسية كالفرعية التي ستجيب عنيا الدراسة ثـ فرضيات الدراسة كأىداؼ الدراسة كأىمية الدراسة
كالمحددات الزمنية كالمكانية لمدراسة كمراجعة لبعض الدراسات السابقة كأخي نار محتكيات الدراسة.
الفصؿ الثاني تناكؿ تعريؼ المحافظيف الجدد ككؿ ما يتعمؽ بنشأتيـ كفكرىـ السياسي كمراحؿ تطكر
فكرىـ كمنظرييـ كأبرز رمكزىـ كمؤسساتيـ كالمقارنة بينيـ كبيف تيارات أصكلية أخرل في الكاليات
المتحدة.
الفصؿ الثالث تناكؿ مفيكـ السياس ة الخارجية األمريكية ثـ مؤسسات صنع السياسة الخارجية
األمريكية ,كالمتمثمة في مؤسسة الرئاسة كتشمؿ ك ازرة الخارجية كك ازرة الدفاع كككالة االستخبارات,
باإلضافة لمؤسسة الككنجرس كدكرىا في صناعة القرار؛ ثـ تناكؿ ىذا الفصؿ محددات المحافظيف
الجدد في السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط ,كىي األجندة الخاصة إلعادة تشكيؿ
خارطة الشرؽ األكسط بما يتناسب مع المصالح األمريكية المتنامية دكمنا.
الفصؿ الرابع يستعرض مشركع نشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط بشكؿ معمؽ مف خالؿ متابعة ىذه
الدكؿ التي رّكزت عمييا السياسة الخارجية األمريكية لممحافظيف الجدد كتحديد األكلكيات كالمعايير
بدء مف استخداـ القكة حيننا إلى الضغكط السياسية
كالكسائؿ المختمفة التي اتبعتيا لنشر الديمقراطية ن
كاالبتزاز السياسي كالمالي حيننا آخر ,إضافة إلى استخداـ الفكضى الخالقة في دكؿ أخرل ,كتحميؿ
ازدكاجية المعايير األمريكية لسياستيا الخارجية بيف دكلة كأخرل كفقنا لمصالحيا.
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الفصؿ الخامس تناكؿ مراجعة برنامج المحافظيف الجدد في الشرؽ األكسط مف حيث األىداؼ التي
نجحكا كالتي أخفقكا في تحقيقيا مف كجية نظر الباحث ,باإلضافة إلى التنبؤ بمستقبؿ تيار المحافظيف
الجدد كأسباب الفشؿ في انتخابات .ٕٓٓٛ
كأخي انر الخاتمة,
كالنتائج,
كالتكصيات.
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 1-2مشكمة الدراسة:
إف نجاح المحافظي ف الجدد في التحكـ بالسمطة كالييمنة عمى مكاقع كاسعة في اإلدارة األمريكية في فترة
الرئيس جكرج دبميك بكش مف ٕٔٓٓ ٕٓٓٛ-كمؤسسات صنع القرار األمريكي أدل إلى تحكالت
إستراتيجية كبيرة في السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط.
لذلؾ سأقكـ في ىذه الدراسة باإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي التالي:
ػ ػ ػ ما تأثير المحافظيف الجدد عمى السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط في الفترة مف
ٕٔٓٓ ٕٓٓٛ-؟
كىذا يدفعني لإلجابة عف األسئمة الفرعية التالية:
ٔ -كيؼ نشأ كتطكر تيار المحافظيف الجدد في الكاليات المتحدة ؟
ٕ -ما ىي محددات السياسة الخارجية األمريكية لممحافظيف الجدد في الشرؽ األكسط؟
ٖ -ما ىك مشركع المحافظيف الجدد لنشر الديمقراطية األمريكية في الشرؽ األكسط؟
ٗ -أيف نجح المحافظكف الجدد في تنفيذ سياساتيـ في الشرؽ األكسط؟

 4-2فرضيات الدراسة:
ػ ػ ػ ػ إف تيار المحافظيف الجدد ىك جماعة صغيرة تتككف مف نخبة مف المفكريف كأساتذة جامعييف كبعض
كبار مكظفيف حككمييف سابقيف كحالييف ككبار رأسمالييف كاعالمييف ,يتشارككف في الفكر كاألىداؼ
كالمبادئ كيتكاصمكف داخؿ اإلدارة األمريكية كخارجيا كقد سيطركا عمى مؤسسات صنع القرار في
السياسة الخارجية األمريكية كخصكصان تجاه الشرؽ األكسط ,في فترة كاليتي الرئيس جكرج دبميك بكش.

6

ػ ػ ػ ػ إف الدكر الكبير الذم لعبو المحافظكف الجدد في السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط
في الفترة مف ٕٔٓٓ ٕٓٓٛ-مف خالؿ مشركع نشر الديمقراطية باستخداـ القكة كالفكضى الخالقة أدل
إلى إعادة رسـ خارطتو السياسية بما يتناسب مع رؤيتيـ كمصالحيـ الخاصة.
ػ ػ ػ ػ عمى الرغـ مف أف المحافظيف الجدد قد حققكا مجمكعة إنجازات ميمة ألجندتيـ السياسية إال أنيـ لـ
ينجحكا في تنفيذ كامؿ رؤيتيـ تجاه الشرؽ األكسط.

 3-2أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مف عدة عكامؿ ىي:
ػ ػ ػ أف ىذه الدراسة تتناكؿ مكضكعان جديدان كظاىرة مثيرة لمجدؿ كغامضة ىي المحافظكف الجدد.
ػ ػ ػ ندرة دراسات الماجستير أك الدكتكراه حكؿ فكر المحافظيف الجدد كرؤيتيـ لمسياسة الخارجية
األمريكية تجاه الشػرؽ األكسػط.
ػ ػ ػ أف ىذه الدراسة تقدـ تحميالت جديدة لدكافع سياسة الكاليات المتحدة الخارجية تجاه منطقة الشرؽ
األكسط عقب أحداث ٔٔ أيمكؿ سبتمبر.
ػ ػ ػ أف ىذه الدراسة تكضح أىمية الشرؽ األكسط في فكر المحافظيف الجدد كذلؾ يضيؼ فيمنا جديدنا
لمتساؤؿ القديـ حكؿ طبيعة العالقة االستثنائية بيف الكاليات المتحدة كاسرائيؿ.

 5-2أىداف الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ كىي:
ػ ػ ػ التعرؼ عمى تيار المحافظيف الجدد كفكرىـ السياسي.
ػ ػ ػ دراسة السياسة الخارجية األمريكية كمحدداتيا.
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ػ ػ ػ التعرؼ عمى محددات المحافظيف الجدد في السياسة الخارجية تجاه الشرؽ األكسط كدكرىـ فييا.
ػ ػ ػ ػ تسميط الضكء عمى الشرؽ األكسط كالمتغيرات التي حدثت فيو في فترة الرئيس جكرج دبميك بكش
الذم تبنى فكر المحافظيف الجدد كسياستيـ الخارجية تجاه الشرؽ الكسط.
ػ ػ ػ ػ استشراؼ مستقبؿ تيار المحافظيف الجدد بعد نياية كالية الرئيس جكرج دبميك بكش.
 1-2منيجية الدراسة:
تـ استخداـ منيجيف عممييف في ىذه الدراسة كىـ كاآلتي:
ابتداء بتعريفيـ كالبحث
ػ ػ ػ المنيج التاريخي :كذلؾ بالرجكع إلى الجذكر التاريخية لتيار المحافظيف الجدد
ن
عف نشأتيـ كمراحؿ تطكرىـ مف النشأة إلى الجيؿ الجديد ,كىذا ما أكصؿ إلى معرفة منظرم ىذا التيار
كفالسفتو كمصادر إلياميـ ,كمعرفة أبرز أفكارىـ المحافظية كالجديد في فكرىـ ,كالتعرؼ عمى أبرز
رمكز تيار المحافظيف الجدد كأىـ مؤسساتيـ ,كىذا المنيج التاريخي ساعد عمى التمييز بيف تيار
المحافظيف الجدد كتيارات أصكلية أخرل مكجكدة في الكاليات المتحدة تتشابو معيـ.
بدء مف مفيكميا عمكمنا ,إلى
ػ ػ ػ المنيج الكصفي التحميمي :حيث تـ تناكؿ السياسة الخارجية األمريكية ن
تحميؿ صناعة السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط كمعرفة مؤسسات صنع السياسة
الخارجية بما فييا الرئاسة كالككنجرس كك ازرتي الخارجية كالدفاع كككالة االستخبارات ,ثـ تناكؿ رؤية
المحافظيف الجدد كمحدداتيـ لمسياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط كتحميؿ تمؾ المحددات
تحميالن تفصيميان مف خالؿ فيـ دكافع المحافظيف الجدد لمممفات التي حددكىا في الشرؽ األكسط كما
يريدكف تغييره في تمؾ الممفات.
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 7-2حدود الدراسة:
ػ ػ ػ المحدد المكاني:
الشرؽ األكسط ( كيشمؿ جميع الدكؿ العربية مف المغرب إلى شبو الجزيرة العربية كشرؽ حكض البحر
األبيض المتكسط كتركيا كأفغانستاف كباكستاف كايراف كاسرائيؿ) ,كالكاليات المتحدة .
ػ ػ ػ المحدد الزماني:
ٕٔٓٓ –  ٕٓٓٛالفترة المحددة تشمؿ فترة كاليتي الرئيس جكرج دبميك بكش التي شيدت صعكد
المحافظيف الجدد كسيطرتيـ عمى اإلدارة األمريكية كمراكز صنع القرار كخاصة تجاه الشرؽ األكسط,
كذلؾ ألىمية التطكرات التي شيدتيا المنطقة في التحكؿ نحك الديمقراطية كالتغيير ,عف طريؽ استخداـ
القكة تارنة ,كدعـ الفكضى الخالقة كنظرية أحجار الدكمينك في نشر الديمقراطية تارة أخرل ,بيدؼ
تغيير األنظمة المستيدفة كاسقاطيا حماية لمصالح الكاليات المتحدة في المنطقة.
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 2-2الدراسات السابقة:
 2-2-2كتاب تصاميم إمبراطورية :المحافظية الجديدة والسالم األمريكي الجديد.1003 ,
 IMPERIAL DESIGNS : Neo-conservatism and the New Pax Americanaكىك
لمكاتب-غارم دكريف  , GARY DORRIENكىك فيمسكؼ كمنظر ديني (الىكتي) كباحث اجتماعي
كسياسي ,كأستاذ األخالؽ االجتماعية في االتحاد الالىكتي في مدينة نيكيكرؾ ,كأستاذ الديف في
جامعة ككلكمبيا ,قس األسقفية ,يكصؼ مف قبؿ فيمسكؼ جامعة برينستكف ,ككرنيؿ كيست ,باسـ عالـ
األخالؽ االجتماعية البارزة في أمريكا الشمالية اليكـ .الكاتب لو كتب عديدة كمئات المقاالت كمف
أقكالو المشيكرة أنو كصؼ القرف الحالي بالقرف المسيحي الرائع .الكتاب بالمغة اإلنجميزية تناكؿ فيو
الكاتب الحديث عف رؤية المحافظيف الجدد لقكة أمريكا كإمبراطكرية عظمى كتحدث عف المحافظيف
الجدد كأبرز شخصياتيـ كناقش كيؼ كانكا يدفعكف اإلدارة األمريكية بقيادة الرئيس جكرج دبميك بكش
بقكة نحك تبني رؤيتيـ بشكؿ كامؿ ,كذكر أف رمكز التيار كاف منيـ كاقعييف قكمييف أصحاب رؤية
أمريكا أحادية القطبية قكية كمتزايدة القكة مف أجؿ مصالح أمريكا ,كعكلمة الديمقراطية المؤيدة ألمريكا
في جميع أنحاء العالـ ,كآخركف كاقعيكف يركف ضركرة إشراؾ تحالفات مع أمريكا في حركبيا ,كحفظ
السالـ مع اآلخريف .كتحدث الكاتب عف أدكار شخصيات مثؿ :بكؿ كلفككتز ,ككلف باكؿ ,دكنالد
رامسفيمد ,تشارلز كركثامر ,جكشكا مكرافتشيؾ ,كيمياـ كريستكؿ ,ركبرت كاغاف ,كتحدث عف
الصييكنية المتشددة كالمحافظيف الجدد كترابط المصالح كاألىداؼ بينيـ ,كتحدث عف رؤية المحافظيف
في ضركرة احتالؿ العراؽ .كلكف الكاتب لـ يتطرؽ إلى كامؿ األجندة الخاصة بالمحافظيف الجدد
كتناكؿ قضية احتالؿ العراؽ باإلضافة إلى أنو لـ يتناكؿ قضية نشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط
التي ليا جزء خاص في دراستنا.
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 1-2-2كتاب ثورة المحافظين الجدد :المثقفون الييود وتشكيل السياسة العامة.1005 ,
The Neoconservative Revolution: Jewish Intellectuals and the Shaping of
 ,Public Policyكىك لمكاتب  -مكرم فريدماف  ,Murray Friedmanناشط كمؤرخ ييكدم
أمريكي ,متعاطؼ مع أفكار المحافظيف الجدد – حسبما ذكر في مقدمة دراستو .كيتحدث الكتاب عف
تيار المحافظيف الجدد كتيار يضـ عشرات  -كاف لـ يكف مئات– المفكريف كالمطبكعات كالسياسييف
المترابطيف مع مختمؼ فئات كطبقات كأفكار المجتمع األميركي الذيف تحكلكا إلى أفكار المحافظيف
الجدد تحكالن طبيعيا نتيجة ألفكارىـ كلمظركؼ التي مر بيا المجتمع األميركي خالؿ القرف العشريف
كالتحدم الذم مثمتو تمؾ الظركؼ لعقائدىـ الفكرية .كينظر المؤلؼ إلى تيار المحافظيف الجدد عمى أنو
صراع بيف الييكد الميبرالييف كالييكد المحافظيف عمى السيطرة عمى كجية ييكد أميركا األيديكلكجية ,لذا
يبرز فريدماف في مقدمة كتابو حقيقة أف غالبية الييكد األميركييف ديمقراطيكف ليبراليكف ,كما يبرز في
المقابؿ حقيقة أف غالبية قيادات المحافظيف الجدد ىـ مف الييكد ,كيتساءؿ حكؿ مغزل ذلؾ عمى
المستقبؿ األيديكلكجي لمييكد األميركييف.
كما حرص مكرم فريدماف عمى شرح مرحمة تبمكر المح افظيف الجدد كتيار فكرم سياسي ترؾ بصمة
عمى الجدؿ السياسي األميركي العاـ ,كشرح جذكره كمعانيو كعالقتو بالتطكرات التي مر بيا المجتمع
األميركي خالؿ القرف الماضي كلـ يتطرؽ فريدماف إلى نفكذ المحافظيف الجدد داخؿ حككمة جكرج
دبميك بكش كعمى سياسة أميركا الخارجية األمر الذم يختمؼ كثي نار عف دراستنا التي تركز عمى نفكذىـ.

 4-2-2كتاب السمطان الخطير :السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط .لممفكريف :نعكـ
تشكمسكي ك جمبير األشقر .ٕٓٓٚ ,الكتاب يتناكؿ مكاضيع مختمفة بحسب رؤية نعكـ تشكمسكي
كالمعركؼ عنو المعارضة الشديدة لمسياسة األمريكية ,مثؿ اإلرىاب كتعريؼ اإلرىاب كالرد عمى
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اإلرىاب ,كمؤامرات ٔٔ أيمكؿ /سبتمبر ,كتناكؿ مكضكع األصكلية كالديمقراطية األمريكية كمصادر
السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط ,كحركب أمريكا في الشرؽ األكسط الكبير ,كالصراع
اإلسرائيمي الفمسطيني .الكتاب عبارة عف حكار بيف تشكمسكي كجالبير األشقر حكؿ الشرؽ األكسط
كسياسة الكاليات المتحدة كتدخميا في الشرؽ األكسط حيث رك از عمى بؤر معينة ساخنة مثؿ أفغانستاف
كالعراؽ كاألكراد في العراؽ كالصراع مع إيراف كسكريا باإلضافة إلى الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي,
كالقكل السياسية الفمسطينية كقضايا ُرىاب الغرب مف اإلسالـ .كلكف الكتاب لـ يتطرؽ لتيار المحافظيف
الجدد كانما تناكؿ السياسة الخارجية األمريكية مف كجية نظر الكاتباف كىـ مف المعارضة.

 3-2-2كتاب جون ماكين والشرق األوسط :الوالية الثالثة لممحافظين الجدد .1002 ,لمكاتب
عالء بيكمي .الكتاب يتناكؿ جكف ماكيف الذم أصبح جزء مف تيار المحافظيف الجدد خميفة لمرئيس
جكرج دبميك بكش في ترشيحو لالنتخابات الرئاسية في  ٕٓٓٛكمرشح لمحزب الجميكرم مدعكمنا مف
المحافظيف الجدد ,كيتناكؿ الكاتب مكاضيع عديدة حكؿ المحافظيف الجدد كلكف مف رؤية ماكيف ليا
عمى اعتبار أنو يمثؿ رؤية المحافظيف الجدد .فمف المكاضيع التي ناقشيا الكتاب تحكؿ جكف ماكيف
مف البطؿ الثائر المحارب لمجميكرييف كالمحارب لجكرج دبميك بكش إلى المناصر لو كالحميؼ .أيضنا
تناكؿ الكتاب مكاقؼ ماكيف السياسية مف الشرؽ األكسط كالصراع اإلسرائيمي الفمسطيني كالممؼ
اإليراني كالعالقة مع الدكؿ العربية الكبرل مثؿ السعكدية كمصر كسكريا .حيث تناكؿ الكاتب أيضنا
نبذة عف تيار المحافظيف الجدد كعالقة جكف ماكيف بيـ ككيؼ تحكلت مبادئ ماكيف كمكاقفو السياسية
مف العقالنية إلى الكاقعية المتشددة حتى أصبح يحمؿ أفكار كرؤل المحافظيف الجدد تمامنا .كالكتاب
يختمؼ عف مكضكع دراستنا مف حيث اإلشكالية فالكتاب مخصص عف شخصية جكف ماكيف كمحافظ
جديد كمرشح النتخابات الرئاسة لعاـ  ,ٕٓٓٛكلـ يتطرؽ إلى السياسة الخارجية في الشرؽ األكسط.
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 5-2كتاب أمريكا عمى مفترق الطرق :مابعد المحافظين الجدد ,الكاتب ف ارنسيس فكككياما .ٕٓٓٚيناقش منظر المحافظيف الجدد فرانسيس فكككياما في كتابو كبشكؿ خجكؿ األخطاء التي
كقعت بيا السياسة الخارجية األمريكية ,كيركز عمى حركب المحافظيف الجدد منذ عاـ ٕٓٓٓ
كخصكصا في رئاسة جكرج دبميك بكش كىندسة نائبو ديؾ تشيني ككزير الدفاع دكنالد رامسفيمد
كالمستشارة ككندالي از رايس ,مكجينا نقدنا ىامشينا إلى طريقة التعاطي مع غزك العراؽ كيصفيا
أخطاء(تدبر كحيطة) كال تعدك سكء حظ كطالع ,كال يختمؼ فكككياما في طريقة تسكيؽ أفكار اليميف
األمريكي عف سمفو كيسنجر كليكشتراكس ككىمستيتر ,كيمتزـ في طرح فمسفة المحافظيف الجدد بشكؿ
جذاب كعبر محاكر ذات طابع إستراتيجي ,كيؤكد تمسؾ العقمية السياسية األمريكية بمنيجية السطكة
كالقكة ,كيطرح مفاىيـ الييمنة الككنية ,كالييمنة الخيرة ,كاليندسة االجتماعية لمشرؽ األكسط ,كالنظاـ
الديمقراطي كفؽ المنظكر األمريكي ,كضركرة استخداـ القكة كاتساقيا بالقكة الناعمة ,كشمكلية الحرب
عمى اإلرىاب ,كيسفو المجتمع الدكلي كالمؤسسات األخرل كيشكؾ في قدرتو عمى تحقيؽ العدالة,
كيشدد عمى تجديد النظاـ العالمي كفؽ مفيكـ المحافظيف المتسؽ باالستثنائية األمريكية ,كرغـ أنو انتقد
كسكؽ لمدرسة المحافظيف بعمقيا
بكش كادارتو كلكنو بنفس الكقت امتدح ضمننا المحافظيف الجدد ّ
التاريخي ,كأشار إلى أف بكش كرامسفيمد كتشيني كرايس ككلفككتز لـ يحافظكا عمى مفاىيـ المحافظيف
كانتيجكا فمسفة الحرب اإلستباقية كامتدادىا الكقائي كإستراتيجية حربية أمريكية دائمة .كالكاتب ركز
عمى النقد كاألخطاء التي كقع بيا المحافظيف الجدد كلـ يتناكؿ سياساتيـ كفكرىـ كنشأتيـ.
 1-2-2كتاب أيديولوجيا المحافظين الجدد :استعمال التعذيب في الحرب عمى اإلرىاب.1007 ,
NEOCONSERVATIVE IDEOLOGY AND THE USE OF TORTURE IN THE GLOBAL

 WAR ON TERRORالكاتب  /ميكك كانتيؿ Mikko Kosma Johannes Cantell

الدراسة

تتناكؿ أفكار المحافظيف الجدد كأيديكلكجيتيـ في بعض المفاىيـ كالرئاسة كاألفراد كالتعذيب ,كما تناكؿ
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مكضكع التنافر الفكرم في تيار المحافظيف ,كتحدث الكاتب عف تحكؿ المحافظيف الجدد مف التيار
اليسارم إلى التيار اليميني .كتناكؿ الكاتب أيضان كاقع المحافظيف الجدد في الكقت الراىف كذلؾ مف
خالؿ تناكلو القيـ األساسية لممحافظيف الجدد ,كفي جزء آخر مف الكتاب تناكؿ الكاتب أيضنا رؤية
المحافظيف الجدد لمقانكف الدكلي كعالقتيـ بالقانكف الدكلي ,كتناكؿ أيضا مكضكع الديمقراطية األمريكية
كقيمة مف القيـ الميبرالية األمريكية .كما تناكؿ الكاتب الفكر الخاص بالمنظر كاألب الركحي
لممحافظيف الجدد ليكشتراكس كقكاعده العريضة لفكر المحافظيف الجدد .كلكف الكتاب لـ يتطرؽ إلى
سياسة الكاليات المتحدة الخارجية تجاه الشرؽ األكسط كيختمؼ عف إشكالية دراستنا.

 7-2-2أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث  22أيمول سبتمبر . 1002 ,الكاتب:
شاىر إسماعيؿ الشاىر .الكتاب يتحدث عف تأثير أحداث ٔٔ سبتمبر عمى السياسة الخارجية
األمريكية ,فيتناكؿ الكاتب محددات السياسة األمريكية داخمينا كخارجينا ,كما يتحدث عف مؤثرات
السياسة الخارجية مثؿ جماعات الضغط ,كأفكار المحافظيف الجدد ,ككسائؿ اإلعالـ ,كالرأم العاـ .كما
ركز الكاتب عمى التغيرات التي طرأت عمى السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث أيمكؿ سبتمبر
كحدث إستراتيجي ضرب نظرية األمف القكمي األمريكي ككانت سببنا لتكجيات إستراتيجية خارجية
كداخمية جديدة غير مسبكقة في تاريخ الكاليات المتحدة .كتناكؿ الكاتب أفكار المحافظيف الجدد عمى
أنيا جزء مف المؤثرات الداخمية عمى السياسة الخارجية ككأنيا جماعة ضغط عمى السياسة الخارجية,
كتجاىؿ دكرىا الكبير في صناعة القرار األمريكي كدكر القيادات داخؿ اإلدارة األمريكية مف
المحافظيف الجدد.

14

 2-2-2كتاب وعد بوش  ..بمفور الجديد :الحصاد المر لمساداتية .1005 ,الكاتب عبد العاؿ
الباقكرم .الكتاب يتحدث عف قضية ميمة كمفصمية في تاريخ السياسة الخارجية األمريكية تجاه أطكؿ
صراع في الشرؽ األكسط كىك الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ,كتمؾ القضية مرتبطة برؤية بكش
الجديدة كىي كثيقة الضمانات التي قدميا الرئيس جكرج دبميك بكش لرئيس الكزراء األسبؽ ارئيؿ
شاركف بتاريخ  ٕٓٓٗ/ٗ/ٔٙبخصكص الدعـ الكامؿ إلسرائيؿ في مكاجية الفمسطينييف كحقكقيـ التي
ترفضيا إسرائيؿ كعمى رأسيا حؽ العكدة .كدكافع تمؾ الضمانات لـ تكف ضغكط إس ارئيمية عمى الرئيس
جكرج دبميك بكش ,إنما التطرؼ الديني اليميني الذم يتبناه كفكر المحافظيف الجدد الداعـ إلسرائيؿ
بدرجة غير مسبكقة ىك الدافع لتمؾ الضمانات ,الكتاب يبرز خطكرة تمؾ الكثيقة كارتباطيا بالصراع
اإلسرائيمي الفمسطيني .كيختمؼ عف إشكالية كمكضكع الدراسة.

 2-2-2كتاب أميركا في طور الرايخ الرابع  .1005 ,الكاتب د.جكرج حجار .الكتاب يتناكؿ التحكؿ
الكبير الذم ط أر عمى الكاليات المتحدة بدأ مف العكلمة األمريكية كتأثيرىا عمييا كاليجكـ الذم تعرضت
كسرع مف االنتقاؿ كالتحكؿ إلى عصر االنحطاط
لو الكاليات المتحدة كالذم زاد مف التعقيد
ّ
اإلمبراطكرم كاتخاذ الكاليات المتحدة إستراتيجية األمف اإلمبراطكرم لحماية نفسيا ,كما تناكؿ الكتاب
إستراتيجية محكر الشر كحرب المائة عاـ مشبينا الكضع األمريكي الحالي بالنازية الجديدة .كما تناكؿ
كردنة العراؽ أم صبغو بالمكف الكردم في معظـ
الكتاب رؤية بكش كطريقتو لتغيير العراؽ مف خالؿ ّ
مفاصمو كتيميش السنة مف المشاركة الفعالة .كما تناكؿ الكتاب استخداـ الكاليات المتحدة لمديمقراطية
كإستراتيجية أمنية ,كتناكؿ المحافظكف الجدد كالتحكؿ اإلستراتيجي الكبير الذم أحدثكه في تحكؿ
الكاليات المتحدة نحك الرايخ الرابع مقتبسان الرايخ مف اإلمبراطكرية األلمانية التاريخية .لكف الكتاب أخذ
الطابع النقدم كليس التعريفي كتطرؽ لقضية العراؽ كمشاكميا دكف التطرؽ لتيار المحافظيف الجدد.
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 20-2-2إمبراطورية المحافظين الجدد  ...التضميل اإلعالمي وحرب العراق .1005 ,الكاتب كليد
شميط .يتناكؿ الكتاب عدة مكاضيع منيا مشركع الييمنة األمريكي كالمحافظكف الجدد ,كيتناكؿ
مكضكعان ميمنا كىك الكذب في إمبراطكرية جكرج دبميك بكش كالتي كانت تبرر األعماؿ المنكم القياـ
بيا مثؿ الكذب في امتالؾ العراؽ ألسمحة الدمار الشامؿ كأنيا تيدد الكاليات المتحدة ,كتناكؿ الكتاب
المشركع اإلمبراطكرم األمريكي كالتضميؿ اإلعالمي في الحركب األمريكية كاستخداـ الدعاية كحرب
اإلعالـ مف خالؿ أسمكب التخكيؼ .كما تناكؿ الكتاب المحافظكف الجدد كاألصكلية القديمة كالتحالؼ
الغريب بيف المحافظيف الجدد كبيف األصكلية البركتستانتية كاتفاقيـ عمى شف الحرب عمى العراؽ كدعـ
إسرائيؿ كنشر الديمقراطية عمى الطريقة األمريكية .كتناكؿ الكتاب تركيز المحافظيف الجدد عمى ىدفيـ
كىك تغيير العالـ كاقامة نظاـ دكلي جديد تديره الكاليات المتحدة.
كلكف الكتاب ركز عمى الحرب عمى العراؽ كالتضميؿ اإلعالمي الذم استخدـ في تنفيذ السياسات
األمريكية كرغـ أنو تناكؿ مجمكعة مف األىداؼ التي ىي مف أجندة المحافظيف الجدد إال أنو لـ يشمؿ
عمى كامؿ األجندة ككسائؿ تنفيذىا في الشرؽ األكسط كلـ يشمؿ عمى الفكر السياسي لتيار المحافظيف
الجدد ,كىك ما اختمفت عنو دراستنا.
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 2-2تعقيب عمى الدراسات السابقة :
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة يتضح لنا ما يمي :
أف العديد مف الدراسات السابقة ناقشت مكضكع السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط لكف
مف جكانب مختمفة ,كعكامؿ مختمفة .كما تناكلت مجمكعة مف الدراسات تيار المحافظيف الجدد لكنيا لـ
تشمؿ عمى جميع ا لتفاصيؿ حكؿ نشأتيـ كفكرىـ كمؤسساتيـ كسياساتيـ في دراسة كاحدة ,كما أنو لـ
تغطي أم دراسة أكاديمية سابقة اإلشكالية كالفترة الزمنية التي غطتيا ىذه الدراسة.
كيأمؿ الباحث أف تككف ىذه الدراسة قد حققت إضافة مميزة كجديدة لمميتميف بالفكر السياسي
لممحافظيف الجدد كدكرىـ في السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط ,كأف تككف قد قدمت
إسيامنا جديدنا في مجاؿ البحث العممي.
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الفصل الثاني
المحافظون الجدد  ...النشأة والتطور والمفاىيم
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الفصل الثاني
المحافظون الجدد  ...النشأة والتطور والمفاىيم
 2-1مقدمة:
ذاع سيط المحافظيف الجدد ك َكثُر الحديث عف نفكذىـ كىيمنتيـ داخؿ اإلدارة األمريكية في كالية
الرئيس جكرج دبميك بكش كخصكصنا بعد أحداث ٔٔ أيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ ,لدرجة أف نشاطيـ كصؼ
مف قبؿ الكثير مف المراقبيف كالباحثيف أمثاؿ مكرم فريدمافٕ  More Friedmanبالثكرة في كتابو ثكرة
المحافظيف الجدد ,لكف لـ يكف معمكمنا بشكؿ كاضح لمكثيريف مف ىـ المحافظيف الجدد كلماذا ىـ جدد؟
كما أف ىناؾ خمط بيف تيار المحافظيف الجدد كبيف تيارات دينية كيمينية مسيحية كغير مسيحية,
ييكدية كصييكنية كغيرىا ,بسبب الغمكض الذم يمؼ تيار المحافظيف الجدد كعدـ كجكد حزب رسمي
ليـ أك تنظيـ أك نظاـ داخمي أك ما شابو ,كىذا الفصؿ سيعكد بالتاريخ إلى جذكر ىذا التيار لمعرفة
مف ىـ المحافظيف الجدد ككيفية نشأتيـ كتطكرىـ كأفكار منظرييـ كأبرز شخصياتيـ كمؤسساتيـ.
 1-1من ىم المحافظون الجدد:
دخؿ مصطمح المحافظيف الجدد المعجـ األمريكي الحديث في سبعينيات القرف العشريف ,كأكؿ مف
ٖ

استخدـ ىذا المصطمح "مايكؿ ىارينغتكف  " Michael Harringtonكمحررك مجمة ديسنت ""Dissent

األمريكية اليسارية ,لإلشارة إلى بعض األشخاص السياسييف الذيف تحكلكا مف اليسار الميبرالي إلى
ٕمكرم فريدماف  :more Friedmanناشط كمؤرخ ييكدم أميركي مؤلؼ كتاب ثكرة المحافظيف الجدد ..المثقفكف الييكد
كتشكيؿ السياسة العامة
3

مايكؿ ىارينغتكف :Michael Harringtonبركفيسكر في العمكـ السياسية ,كاتب كناشط سياسي كمؤسس الحزب

الديمقراطي االشتراكي األمريكي ,رفيؽ سابؽ لممحافظيف الجدد.
19

المعاديف لمكاليات المتحدة (ىالبر
اليميف بسبب تردد اليسار في الكقكؼ بكجو السكفييت كالراديكالييف ُ
ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,صٖ.)ٙ
إف المحافظيف الجدد ليسكا حزبنا أك منظمة ك ليسكا مؤسسة أك مكتب سياسي لو مقرات أك أعضاء
ينتمكف إليو بالعضكية أك لكائح داخمية أك نظاـ داخمي ,إنما ىـ مجمكعة مف الكتاب كالمفكريف
السياسييف الناشطيف كالذيف في أغمبيتيـ كانكا ينتمكف إلى الفكر اليسارم في فترة الستينيات مف القرف
العشريف ,أعدادىـ محدكدة نسبينا ,ليس ليـ نمط يحددىـ" .النيج المحافظ الجديد ال يممؾ إعالننا
مشتركنا أك ديننا أك َعممنا أك نشيدان أك مصافحة سرية" (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,ص.)ٜ٘
كىؤالء األشخاص تحكلكا فكرينا مف اليسار نحك اليميف ,كمف االىتماـ بالسياسة الداخمية إلى االىتماـ
بالسياسة الخارجية ,ككصمكا إلى أماكف قيادية ذات تأثير كبير ,كأتاحت ليـ الفرصة بعد أحداث ٔٔ
أيمكؿٗ سبتمبرٕٔٓٓ ,إلى قيادة الكاليات المتحدة نحك مشركع اإلمبراطكرية المنفردة في العالـ كالى
تغيير قكاعد العالقات الدكلية مف منياج التكازف كالتكافؽ إلى العمؿ بمنياج األجندة الخاصة بالمصالح
األمريكية كسياسة جديدة لنيج جديد لنظاـ أحادم القطب.
كالمحافظكف الجدد مف عقيدتيـ كفكرىـ ,الكذب النبيؿ الذم سنتناكلو الحقنا ,كمف الكذبات الكبرل أنيـ
يدعكف أنيـ محافظيف كجدد ,كلكنيـ عمميان ليسكا محافظيف بما تعنيو كممة المحافظة ألف المحافظة
ّ
تعني إبقاء األمكر عمى ما ىي عميو متعمقة بالماضي ,كلكف المحافظيف الجدد ينظركف إلى المستقبؿ
كيدعكف إلى التغيير ,كجدد ألف المحافظة التقميدية تدعكا إلى األصكلية التي قيميا الخيرة مستمدة مف
4

تعرضت الكاليات المتحدة األمريكية ليجكـ تفجيرم بالطائرات المدنية في برجي التجارة العالمية ,كمقر البنتاغكف,

باإلضافة لمحاكلة ضرب البيت األبيض ,عمى يد مجمكعات مف تنظيـ القاعدة الذم يتزعمو أسامة بف الدف ,أدت إلى
سقكط البرجيف كما يقارب ٖٓٓٓ قتيؿ أمريكي في ٔٔ أيمكؿ سبتمبر ٕٔٓٓ(.)http://ar.wikipedia.org
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تعاليـ الديف ,كىـ يدعكف لمخير الذم ىك مف صنع قيـ الديمقراطية الميبرالية كيريدكف نشرىا في العالـ
بالقكة.
تحدث الكاتب كالمفكر فرانسيس فكككياما عف المحافظيف الجدد بقكلو "ال يريدكف عمى اإلطالؽ الدفاع
عف األكضاع القائمة كالمبنية عمى التراتبية كالتقميد كالنظرة المتشائمة لمطبيعة البشرية" (شميط,
ٕ٘ٓٓ ,صٓ.)ٚ
إف ما يربط ىؤالء األشخاص التقائيـ فكرينا عمى ثالثة محاكر ىي( :ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,صٕٓ)
ٔ -إيماف نابع مف معتقد ديني أف الكضع اإلنساني ُي ّعرؼ بأنو االختيار بيف الخير كالشر كالمقياس
الحقيقي لمشخصية السياسية ىك استعداد الخيريف لمكاجية األشرار.
ٕ -التأكيد عمى أف المحدد الجكىرم لمعالقة بيف الدكؿ ىك القكة العسكرية كالرغبة في استخداميا.
ٖ -التركيز عمى اإلسالـ في الشرؽ األكسط كمصدر تيديد لمصالح الكاليات المتحدة.
إذا نظرنا كتأممنا في تمؾ النقاط نرل أف المحافظيف الجدد قد أعطكا ألنفسيـ األفضمية المطمقة كقكة
خير كالسمطة المطمقة في تحديد الطرؼ الذم يريدكف أف يضعكه في الطرؼ المقابؿ كىك طرؼ الشر,
كما أنيـ قد ركزكا كثي نار عمى القكة الكبيرة التي تتمتع بيا الكاليات المتحدة كخصكصنا بعد انييار
اإلتحاد السكفيتي ,تمؾ القكة العظمى التي مف خالليا أصبحكا ينظركف إلى استخداميا في السياسة
الخارجية األمريكية كخيار أكلي كليس كخيار أخير ,حيث يعتبر المحافظكف الجدد أف تعاكف الكاليات
المتحدة مع المنظمات الدكلية كاألمـ المتحدة كاحتراـ القانكف الدكلي يكبح استخداـ القكة األمريكية
لحماية مصالحيا في العالـ.
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 4-1نشأة وتطور تيار المحافظين الجدد:
إف تيار المحافظيف الجدد يتميز بطبيعة غامضة كانتاج فكرم غزير ,كأطركحاتيـ السياسية فييا
انقالب عمى مبادئ السياسة الخارجية التقميدية ,ككاف ليـ تأثير كبير عمى السياسة الخارجية األمريكية
السيما في كالية الرئيس جكرج دبميك بكش ,كمف الميـ لمتعرؼ عمى تيار المحافظيف الجدد ,دراسة
نشأتيـ كمراحؿ تطكرىـ.
 2-4-1نشأة الجيل األول:
كاف الجيؿ األكؿ مف المحافظيف الجدد في ستينيات القرف العشريف يشكؿ حركة فمسفية ذات أىمية
سياسية لممجتمع األمريكي حيث كاف مؤسسك المحافظيف الجدد أمثاؿ :إيرفنغ كريستكؿIrving kristol
– نكرماف بكدىكرتز  – Norman podhoretzدانياؿ بؿ  – Daniel bellدانياؿ باتريؾ مكينيياف Daniel

 – Patrick Moynihanميدج دكتر  – Midge duckterمايكؿ نكفاؾ  – Michael Novakغيرتركد
ىيممفارب  – Gertrud hemelpharbبيتر بيرغر  ,Peter Bargerييتمكف بالتحديات الداخمية التي تكاجو
المجتمع األمريكي ,كالتحديات الدكلية لدييـ مفاىيـ خاصة بيا ,حيث كانكا يدافعكف بثبات عف إسرائيؿ
كيرفضكف سياسة االنفراج كالتردد في التصدم لشركر الشيكعية(ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,ص.)ٙٓ:ٜ٘
ككاف الجيؿ األكؿ التأسيسي يتمتع بصفة عامة بأمكر مشتركة تعتبر مقياس حيكم لممحافظ الجديد
كىي تعميـ جامعي ذك ثقافة ماركسية ,كاحساس مت ّقد بالعداء لمشيكعية ,كدعـ لمحقكؽ المدنية ,كتجربة
لمراديكالية يمييا التبرؤ منيا ,كالمحافظ الجديد في عالمو ال كجكد ألنصاؼ اإلجراءات ككؿ شيء
مسمكح بو حتى ضد الزمالء مف المحافظيف (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,صٗ.)ٙ
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في بداياتيـ األكلى كقبؿ أف يتحكلكا نحك اليميف كيؤسسكا النيج المحافظ الجديد ارتبطكا باليسار
التركتسكي٘ لفترة كجيزة مف ثالثينيات القرف العشريف ,كأصبح بعضيـ مميز خالؿ ذلؾ العقد؛ ككانكا
يجتمعكف في قسـ صغير يدعى الككةٔ مف كافتيريا كمية سيتي في نيكيكرؾ حيث كاف يجتمع
التركتسكيكف ,ككاف الستالينيكف يجتمعكف في الككة ٕ ,كىناؾ في تمؾ الكمية تمقى أغمب الذيف أصبحكا
الحقنا المحافظيف الجدد في الكاليات المتحدة تعميميـ كمنيـ :دانياؿ بؿ  , Daniel bellناثاف غميزر
 ,Nathan Glazerإيرفنغ كريستكؿ  ,Irving kristolممفيف السكي  ,Melvin Laskiسايمكر مارتف
ليبست  ,Seymour martin lipsetسايمكر ممماف  ,Seymour malmanفيميب سمزنيؾ Philip sliznik

(فريدماف ,ٕٓٓ٘ ,ص.)ٕٛ
كبعد تحكليـ إلى اليميف (بسبب احتجاج الجناح اليسارم كالميبرالي ,ضد التدخؿ األمريكي في فيتناـ,
ككصفيـ لمحرب بأنيا مثاؿ عمى الشر ,كىذا ما اعتبركه بمثابة نزع لمشرعية عف االلتزاـ العسكرم
األمريكي في الخارج بشكؿ عاـ ,مما جعؿ مسألة فيتناـ تعكس إلى حد ما مكاف كقكؼ الفرد بيف
اليسار الراديكالي كاليميف المحافظ الجديد ,باإلضافة إلى خالفيـ مع اليسار الرافض لدعـ إسرائيؿ) لـ
يكف ألفكار تركتسكي أم أثر في خطاب كأفكار المحافظيف الجدد فيما يخص المجتمع األمريكي,
٘ اليسار التركتسكي :ىك تيار شيكعي تأسس عمى يد ليكف تركتسكي ,كىك ثكرم بمشفي كمثقؼ ماركسي .كاف سياسي
مؤثر في بدايات االتحاد السكفيتي ,كككميسار(مفكض) شعبي لمعالقات الخارجية كبعدىا كمؤسس كقائد لمجيش األحمر
كالككميسار الشعبي لقيادة الحزب .كاف أيضا مؤسس كعضك في المكتب السياسي السكفيتي .كاف االختالؼ الرئيسي
بيف تركتسكي كجكزيؼ ستاليف حكؿ ثالث نقاط رئيسية ىي أف التركتسكية ترل أف الثكرة االشتراكية يجب أف تككف
أممية البد أف تنتقؿ لمعالـ كافة كليس في بمد كاحد ,كأف الطبقة الكحيدة القادرة عمي قيادة الثكرة االشتراكية ىي العماؿ
بتحالؼ مع الفالحيف كليس كما طرح ستاليف مف خالؿ نظرية الجبية الشعبية ,باإلضافة إلى أف تركتسكي رأل أف قياـ
الثكرة االشتراكية ال يتطمب أف تصؿ الرأسمالية ألعمى مراحؿ تطكرىا ,كبعد صراع عمى السمطة مع جكزيؼ ستاليف في
عشرينيات القرف العشريف ,تـ طرده مف الحزب الشيكعي كابعاده عف اإلتحاد السكفييتي؛ كتـ اغتيالو الحقا في المكسيؾ
في ٕٔ أغسطس ٓٗ.(http://ar.wikipedia.org)ٜٔ
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كلكف مرحمة انتمائيـ لمتيار الشيكعي التركتسكي في بداياتيـ ساعدتيـ في تشكيؿ أسمكبيـ الفكرم
كتنمية قدرتيـ عمى الجداؿ بمستكل عالي مف التسييس كالتجاذب الفكرم السياسي مع كضد الشيكعية
الستالينية مف خالؿ مناقشة النظريات كالتطبيؽ المحنؾ لمسياسات كأشكاؿ الصراع السياسي.
تأثر المحافظكف الجدد كثي نار بأفكار الفيمسكؼ ليك شتراكس ( )ٜٖٔٚ -ٜٜٔٛالييكدم األلماني الذم
ىاجر إلى الكاليات المتحدة عاـ  ,ٜٖٔٛىربنا مف بطش النازييف ,كالذم عمؿ فيما بعد أستاذنا لمعمكـ
السياسية بجامعة شيكاغك األمريكية ,حيث كرثكا منو فمسفة التفكؽ ,باإلضافة إلى فمسفة االضطياد,
فقد اقتنعكا بأنيـ القمة الممتازة التي تعرؼ الحقيقة كالتي يجب أف تمارس الحكـ كلكنيـ كانكا يخشكف
قكؿ الحقيقة بصراحة عمى األقؿ حتى ال يتعرضكا ل الضطياد مف جانب األغمبية التي ربما ترفض
الخضكع لحكـ ىذه القمة؛ كيقكؿ شتراكس أنو يجب أف تظؿ تعاليـ الطغياف سرية لسببيف ,األكؿ
الحفاظ عمى مشاعر الناس ,كالثاني حماية النخبة مف أم تمرد شعبي (.)http://ar.wikipedia.org
عراب
كحكؿ مبادئ فكر المحافظ الجديد ,كتب إيرفنغ كريستكؿ  Irving kristolالذم ُينسب إليو أنو ّ
المحافظيف الجدد أك مؤسسيـ األكؿ كاألب الركحي ليـ ,كتب في مقالة عنكانيا اعترافات محافظ جديد
عف نفسو ,أف ىناؾ إجماع عمى خمسة مبادئ ساعدت في تحكؿ عدد مف الميبرالييف إلى محافظيف
جدد كىي( :ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,صٓ)ٚ
ال :أف النيج المحافظ الجديد ليس معادينا لفكرة دكلة الرفاه ,ٙأم أنيـ يكافقكف عمى اإلصالحات
ػ ػ ػ أك ن
االجتماعية التي تكفر الراحة كاألمف لألفراد في المجتمع الحضرم الحديث كلكف بأقؿ قدر ممكف مف
التدخؿ في شؤكف األفراد.
ٙ

يشير مصطمح (دكلة الرفاه) إلى مجمؿ آليات الحماية االجتماعية التي تضعيا الدكلة قيد التطبيؽ ,كالتي تؤمف

لممستفيديف مف ىذه الحماية غطاء يعينيـ عمى مكاجية غكائؿ الدىر (مرض ,بطالة ,شيخكخة ,ككارث طبيعية..الخ).
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ػ ػ ػ ثانينا :أف السكؽ أداة ضركرية لنشر المكارد كحماية الحرية الفردية في الكقت نفسو (المقصكد ىك
اقتصاد السكؽ الحر ,كىك نظاـ اقتصادم تككف فيو كسائؿ اإلنتاج بشكؿ عاـ مممككة ممكية خاصة أك
مممككة لشركات ,يككف التكزيع كاإلنتاج كتحديد األسعار فيو محككـ بالسكؽ الحر كالعرض كالطمب,
كيحؽ لممالؾ أ ف يحتفظكا باألرباح أك يعيدكا استثمارىا).
ػ ػ ػ ثالثنا :التشديد عمى احتراـ القيـ التقميدية كالمؤسسات أم الديف كاألسرة كتجنب تقكيض القيـ األخالقية
لمنظاـ االجتماعي.
ػ ػ ػ رابعنا :رفضيـ اإلصرار عمى حصكؿ الجميع عمى حصص متساكية مف كؿ شيء (كمبدأ أساسي
لمرأسمالية الميبرالية ,كالحرية الفردية ,كرفض لبعض األفكار التي تنادم بتطبيؽ الرأسمالية االشتراكية).
ال في
ػ ػ ػ خامسان :في السياسة الخارجية يركف أنو مف غير المحتمؿ أف تبقى الديمقراطية األميركية طكي ن
عالـ تسكده معاداة القيـ األميركية ( أم يجب استخداـ القكة مف أجؿ نشر الديمقراطية التي تمثؿ الخير
بالنسبة لمبشرية كالدفاع عنيا كمكاجية الشر المتمثؿ بالشيكعية كىذه الدعكة مف أفكار الفيمسكؼ
ليكشتراكس حكؿ الديمقراطية كمناىضة اإليديكلكجيات الشريرة كالنازية كالشيكعية).
كما يرل أندركا باسيفيتش  ,Andrew Bacevichفي كتابو النزعة العسكرية األميركية الجديدة أف أفكار
كحركة الجيؿ األكؿ مف المحافظيف الجدد تقكـ عمى ست أفكار رئيسية كىي( :باسيفيتش,ٕٓٓ٘ ,
صٖ)ٚٛ:ٚ
ٔ -االىتماـ بالتاريخ كخاصة بأحداث الفترة الممتدة مف الحرب العالمية األكلى كحتى الحرب العالمية
الثانية كىي الفترة التي شيدت صعكد النازية كتراجع دكر الكاليات المتحدة الدكلي بعد الحرب العالمية
األكلى ,كىي مرحمة أكدت لدل الرعيؿ األكؿ مف المحافظيف الجدد قناعتيف محكريتيف :أكليما أف الشر
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ظاىرة حقيقية مكجكدة ال يمكف إنكارىا ,كثانييما أف صعكد الشر مرىكف بشرط بسيط كىك تكاني
أعدائو عف مقاكمتو.
ٕ -يرل المحافظكف الجدد أف القكة العسكرية كليس الدبمكماسية أك العدالة أك المجتمع الدكلي ,ىي
التي تمكنت مف إيقاؼ زحؼ النازية ,لذا يتميز المحافظكف الجدد بقدر كبير مف الرفض كالتشاؤـ فيما
يت عمؽ بدكر المنظمات الدكلية كالقانكف الدكلي كجيكد الحد مف التسمح ,كيركف أف القكة العسكرية يجب
أف تبقى أساسنا رئيسينا لمسياسة الخارجية األمريكية.
ٖ -يرفض المحافظكف الجدد فكرة عزلة الكاليات المتحدة أك تراجع دكرىا الدكلي ,كما يركف أنو يجب
أف يككف ليا دك انر تاريخينا كقائد لمعالـ الحر كحامي لو كناشر لمديمقراطية كالحرية عبر العالـ ,كيؤمنكف
بأف عمى الكاليات المتحدة القبكؿ بيذا الدكر كتحمؿ تكمفتو ميما ارتفعت.
ٗ -يؤكد المحافظكف الجدد عمى دكر السمطات كالمؤسسات التقميدية كاآلباء كاألسرة كالجيش
كمؤسسات تنفيذ القانكف داخؿ المجتمع األمريكي ,فقد رفض المحافظيف الجدد الثكرة الثقافية التي
اجتاحت الكاليات المتحدة في الستينيات التي نادت بالتعددية الثقافية كحقكؽ األقميات كالنساء كالشكاذ,
إذ رأل المحافظكف الجدد أف اليجكـ عمى المؤسسات التقميدية مف شأنو أف يضعؼ الكاليات المتحدة
داخمينا مما يضعفيا خارجينا.
٘ -عانت الكاليات المتحدة كثي نار خالؿ السبعينيات كالثمانينيات بسبب تبعات حرب فيتناـ (الخسارة
الكبيرة في عدد الجنكد القتمى كالجرحى كاإلمكانيات العسكرية كالمالية) التي أثرت سمبنا في تأييد الشعب
األميركي لمجيش ,كعمى دكر الكاليات المتحدة الدكلي ,كما عانى المحافظكف الجدد في أعقاب نياية
الحرب الباردة كانييار اإلتحاد السكفيتي في عاـ ٔ(ٜٜٔالمعاناة لعدـ كجكد العدك الذم كانت تتركز
أعماليـ الفكرية كالعقائدية عميو كعنصر زخـ مبرر لطرح سياساتيـ باستمرار) ,األمر الذم ترتب عميو
26

خسارة المشركع الكبير الذم يمكنيـ مف صياغة السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة طبقنا ألجندتيـ
السياسية.
 -ٙشعكرىـ الدائـ بأزمة كجكد قيادة مناسبة ,إذ يؤمف المحافظكف الجدد بدكر القيادة السياسية,
كيسعكف دائمنا لمعثكر عمى قيادة سياسية حاسمة قادرة عمى صناعة التاريخ ,لذا كره المحافظكف الجدد
الرئيس جيمي كارتر ,)ٜٔٛٔ-ٜٔٚٚ( Jimmy Carterالذم رّك ز عمى السالـ كالحد مف الحركب في
العالـ ,كلـ يككنكا راضيف بشكؿ كامؿ عف الرئيس ركنالد ريجاف ,)ٜٜٔٛ-ٜٔٛٔ( Ronald Regan
ألف خطابو الرناف لـ يطابؽ أفعالو في أغمب األحياف.
كبعد نياية كالية الرئيس األمريكي ركنالد ريجاف  ,)ٜٜٔٛ-ٜٔٛٔ( Ronald Reganكفي عقد
التسعينيات تراجعت أىمية تيار المحافظيف الجدد ألسباب ثقافية كسياسية مختمفة ,كبشكؿ عاـ تراجعت
أىمية المثقؼ األمريكي ,كازدادت أعداد جماعات الضغط ككسائؿ اإلعالـ التي حمت محؿ المثقؼ,
فأصبح مف الصعب عمى المثقفيف كمراكز الفكر التأثير عمى صانعي القرار األمريكي؛ في تمؾ الفترة
تراجع دكر مجمة ككمنتارم  Commentaryالتي كانت أىـ مركز إعالمي لممحافظيف الجدد ككاف
رئيسيا نكرماف بكدىكريتز ,Norman Podhoretz ٚالممقب بأسد المحافظيف الجدد كىك رمز مف رمكز
الجيؿ األكؿ المؤسس لتيار المحافظيف الجدد ,كازدادت المجالت اليمينية كتعددت كانتشرت أفكار
اليميف بيف عدد كبير مف السياسييف األمريكييف ,حتى عمى مستكل السياسة الخارجية فقد انتيت
ٚ

نكرماف بكدىكريتز أمريكي ألبكيف ييكدييف مياجريف مف أكركبا الشرقية مف مكاليد عاـ ٖٓ ٜٔدرس بجامعة ككلكمبيا

كجامعة كامبريدج ,قاد التطكر الثقافي كاالندماج في المجتمع األمريكي لييكد أكركبا الكافديف إلى الكاليات المتحدة
األمريكية ,ىك كاتب كمفكر ارتبط أسمو بمجمة ككمنتارم  commentaryالتي أصدرتيا المجنة الييكدية األمريكية عاـ
٘ٗ ٜٔكالتي تعنى بالشؤكف العامة كالسياسية ككانت تحت قيادتو مف عقد الستينيات كيدافع عف إسرائيؿ منذ حرب
اؿ ٜٔٙٚبشكؿ قكم كشرس متخذان اليميف المتطرؼ مكقعان لو (.)http://en.wikipedia.org
27

الحرب الباردة التي عبأ المحافظكف الجدد أنفسيـ كأفكارىـ ضدىا مما مثؿ تحدينا فكرينا كبي نار ليـ ,كفي
عاـ ٘ ٜٜٔاستقاؿ نكرماف بكدىكريتز  ,Norman Podhoretzمف رئاسة تحرير مجمة ككمنتارم كقاـ
كيمياـ كريستكؿ  ,William kristolنجؿ ايرفينغ كريستكؿ  , Irving kristolبتأسيس مجمة ذا كيكمي
ستاندارد  ,The Weekly Standardكيعتبر ىذا العاـ عامان فارقان في حياة المحافظيف الجدد فيك شيد
أفكؿ الجيؿ األكؿ كصعكد الجيؿ الثاني مف المحافظيف الجدد (بيكمي ,ٕٓٓٛ ,صٕ٘ٔ).
إذنا نشأ الجيؿ األكؿ في فترة الثالثينيات كاألربعينيات ككاف مرتبط باليسار التركتسكي تالىا فترة
التحكؿ بعد صراع فكرم مع اليسارييف مف أجؿ شرعية كىيبة الكاليات المتحدة كدعـ إسرائيؿ ,كفي فترة
الستينيات برز دكر تيار المحافظيف الجدد أثناء مرحمة الحرب الباردة ,ثـ تراجع دكر الجيؿ األكؿ بعد
انييار االتحاد السكفيتي ,كفي عاـ ٘ ٜٜٔبرز الجيؿ الثاني كىـ مف أبناء كتالمذة الجيؿ األكؿ
بتحديات جديدة كجيؿ جديد.
 1-4-1تطور الجيل الثاني:
بالمقارنة بيف مجمة الجيؿ األكؿ ككمنتارم  ,Commentaryكمجمة الجيؿ الثاني ذا كيكمي ستاندارد The

ال
 ,Weekly Standardنرل تطك نار ممحكظنا كعددنا كبي نار مف الفركؽ بيف الجيؿ األكؿ كالجيؿ الثاني ,مث ن
كانت ككمنتارم صادرة عف المجنة الييكدية األمريكية التي تسعى اللتزاـ الحياد الحزبي (لـ تكف منحازة
ألم حزب يميني أك يسارم) ,أما ذا كيكمي ستاندارد فيي ممكلة مف قبؿ إمبراطكر اإلعالـ المعركؼ
كصاحب الميكؿ اليمينية القكية ركبرت مكردكخ  ,Rupert Murdochأم أف أفكار الجيؿ األكؿ لـ تكف
ذات طابع حزبي بينما الجيؿ الثاني انحاز لألحزاب اليمينية ,كم ا أف مقاالت الجيؿ األكؿ كانت
مكجية باألساس إلى النخبة المثقفة بينما مقاالت الجيؿ الثاني تميزت بنزعة جماىيرية ,كمجمة
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ككمنتارم كانت تصدر مف نيكيكرؾ بينما ذا كيكمي ستاندارد مكتبيا بالقرب مف البيت األبيض
بالعاصمة كاشنطف (بيكمي ,ٕٓٓٛ ,صٖ٘ٔ).
بمعنى آخر تطكر الجي ؿ الثاني عف الجيؿ األكؿ كتميز بنزعة أيديكلكجية كحركة جماىيرية أكبر مف
الجيؿ األكؿ كفارؽ أساسي ىك أف الجيؿ األكؿ صعد في فترة خيـ فييا عمى الرأم العاـ األمريكي
شعكر بعدـ الثقة في القكة كالسياسة الخارجية األمريكية نتيجة لما حدث في فيتناـ ,لذا سعى الجيؿ
األكؿ إلعادة الثقة المفقكدة لدل األمريكييف ,أما الجيؿ الثاني فقد ظير بعد انتصار الكاليات المتحدة
في الحرب الباردة كبعد أف أعاد الرئيس األمريكي ركنالد ريجاف  , Ronald Reganكأعادت حرب
عاصفة الصحراء ثقة األمريكييف في جيشيـ ,لذا لقد تبنى الجيؿ الثاني ىدفنا مختمفنا كىك كيفية
استخداـ الكاليات المتحدة لقكتيا كمكقعيا الدكلي غير المسبكؽ كقطب العالـ األكحد في تحقيؽ أىداؼ
الكاليات المتحدة كتشكيؿ العالـ كفقنا لرؤيتيا.
كىنا ت برز خمسة أفكار أساسية كأعمدة لفكر الجيؿ الثاني مف المحافظيف الجدد( :بيكمي,ٕٓٓٛ ,
صٖ٘ٔ)ٔ٘ٗ:
ٔػ ػ ػ أف سيطرة الكاليات المتحدة كنفكذىا غير المسبكؽ عمى النظاـ العالمي ىي قكة مازالت في بدايتيا
ينتظرىا مستقبؿ طكيؿ ,كىي قكة يدركيا العالـ كيبحث عنيا كيؤيدىا ,إذ يرل المحافظكف الجدد أف
العالـ يبحث عف قائد ,كأف الكاليات المتحدة ىي حتما ىذا القائد ,فسيطرة الكاليات المتحدة كسيادتيا
المطمقة عمى العالـ – مف كجية نظرىـ – ىي مصدر استقرار النظاـ العالمي ,لذا فيـ يركف أف مف
الطبيعي أف يتكحد الغرب كغيره مف دكؿ العالـ تحت القيادة األمريكية إلعادة تشكيؿ النظاـ العالمي
الجديد.
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ٕػ ػ ػ أف فشؿ الكاليات المتحدة في استغالؿ الفرصة الراىنة كعجزىا عف قيادة العالـ كتشكيمو سكؼ
يؤدم النييار النظاـ العالمي الراىف ,فالفكضى ىي البديؿ الكحيد المحتمؿ لفشؿ الكاليات المتحدة في
قيادة النظاـ العالمي في الفترة الراىنة.
ٖػ ػ ػ أف قكة الكاليات المتحدة العسكرية غير المسبكقة ,ىي أداة رئيسية لمحفاظ عمى مكانتيا كلنجاحيا
في القياـ بميمتيا كقائدة لمعالـ كالمحافظة عمى السالـ العالمي ,كىنا يرل المحافظكف الجدد أف كظيفة
القكة العسكرية األمريكية الرئيسية ليس تجميع األسمحة كالقكات ككنزىا كلكف استخداـ ىذه القكات في
مشاريع طمكحة كحاسمة لصناعة نظاـ عالمي قائـ عمى السيطرة األمريكية كيدعميا؛ كىنا يرل
المحافظكف الجدد أف القكة العسكرية ال يجب أف ينظر إلييا كخيار أخير ,فالحرب بالنسبة ليـ ىي أداة
لخدمة أىداؼ كبرل مثالية ,كما أف السالـ الحقيقي ىك السالـ الذم يتبع النصر في المعركة.
ٗ ػ ػ ػ التزاـ المحافظيف الجدد المطمؽ بدعـ القكة العسكرية األمريكية كجيكد تسميح كتطكير كتحديث
القكات العسكرية األمريكية.
٘ ػ ػ ػ رْفض المحافظيف الجدد لمساسة الكاقعييف مثؿ ىنرم كيسنجر ,Henry Kissingerكلمساسة
المتردديف في استخداـ القكة مثؿ ككليف باكؿ  , Colin Powellفالكاقعية كالتردد في استخداـ القكة
يمثالف لممحافظيف الجدد مرضاف خطيراف.
كمف الجيؿ الثاني لممحافظي ف الجدد الذيف لمع نجميـ في منتصؼ التسعينيات :ركبرت كاغاف Robert

 ,Kaganكيمياـ كريستكؿ  ,William Kristolجكشكا مكرافتشيؾ  ,Joshua Muravchikريتشارد بيرؿ
 ,Richard Perleبكؿ ككلفكتز .Paul Wolfowitz
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 3-1أبرز أفكار تيار المحافظين الجدد:
حدد عضك الككنجرس األمريكي ركف بكؿ  ,Ron Paulفي خطاب لو لمككنجرس في ٓٔ تمكز يكليك
ٖٕٓٓ ,أىـ خصائص فكر تيار المحافظيف الجدد ,كىي كاآلتي( :عبد المطيؼ,ٕٖٓٓ ,
صٕٓ.)ٕٔ:
ٔ -يتفقكف مع تركتسكي عمى أف الثكرة دائمة كقد تستخدـ فييا القكة أك الكسائؿ الفكرية.
ٕ -يطالبكف بإعادة رسـ خريطة الشرؽ األكسط ,كىـ عمى استعداد الستخداـ القكة لتحقيؽ ذلؾ.
ٖ -يؤمنكف بالحرب الكقائية لتحقيؽ النتائج المطمكبة.
ٗ -ال يخجمكف مف مبدأ اإلمبراطكرية األمريكية ,كعمى العكس مف ذلؾ فيـ يكافقكف عمى ىذا األمر.
٘ -يركف أف الحقائؽ الميمة حكؿ كيفية إدارة المجتمع البد أف تظؿ بيد النخبة الحاكمة ,كاخفاؤىا عف
أكلئؾ الذيف ليس لدييـ الشجاعة لمتعامؿ معيا.
 -ٙيعتقدكف بأف الحيادية في شئكف السياسة الخارجية ىي أمر ال يكصى بو.
 -ٚيؤمنكف بأف االمبريالية إذا كانت تقدمية بطبيعتيا فيي أمر جيد.
 -ٛاستخداـ القكة األمريكية لفرض المثؿ كالقيـ األمريكية ىك أمر مقبكؿ ,كأف القكة ال يجب أف تككف
قاصرة عمى الدفاع عف أمف البالد فقط.
 -ٜيساندكف إسرائيؿ بشكؿ غير مشركط كلدييـ تحالؼ كثيؽ بحزب الميككد.
كحكؿ المككنات األساسية لفكرىـ فيي تشمؿ اإليماف العقائدم كالصراع بيف الخير كالشر ,يرددكنيا في
أدبياتيـ كم اركز أبحاثيـ ,كىك إف لـ تتصدر الكاليات المتحدة ىذا الصراع لمصمحة الخير فإف الشر
ىك السائد مف دكف شؾ؛ إف اإلمبراطكرية األميركية في نظرىـ ,ىي مصدر الخير كىي الطرؼ الكحيد
المؤىؿ لمدفاع عنو كاالرتقاء بو ,أما الشر فيك القكة الطاغية التي ستظؿ تفعؿ فعميا في التاريخ إف لـ
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تَ ُح ْؿ الكاليات المتحدة دكف ذلؾ ,إ ما أف تتكلى اإلمبراطكرية مكافحة الشر كاما لف يبقى خير في ىذا
العالـ (الترؾ.)ٕٓٔٔ ,
كيؤمف المحافظكف الجدد بعقيدة ىرمجدكف (حيث يؤمنكف بأف مف كاجبيـ تسييؿ عكدة المسيح الثانية
إلى األرض مف خالؿ إقامة دكلة لمييكد في فمسطيف كبناء الييكؿ عمى أنقاض المسجد األقصى
كالقضاء عمى الشر المتمثؿ بالمسمميف) ,كىي نبكءة تكراتية مف الكتاب المقدس العيد القديـ التي
يسعكف لتحقيقيا ).(Sniegoski, 2008, pp324-325
إف مفيكـ القكة العسكرية لدل المحافظيف الجدد يرتكز عمى أيديكلكجيتيـ الخاصة ,حيث يؤمنكف أف
القكة العسكرية ىي أداة أساسية في العالقات الدكلية ,كذلؾ لمتصدم لمتحديات التي تكاجو الكاليات
المتحدة ,كأنيا تستطيع تحقيؽ السالـ الحقيقي فقط بعد تحقيؽ النصر في الحرب كال يفضمكف
الدبمكماسية كيعتبركنيا لمضعفاء ,كيرل المحافظكف الجدد أف العالـ يبحث عف قائد ,كأف الكاليات
المتحدة ىي حتمنا ىذا القائد ,فسيطرة الكاليات المتحدة كسيادتيا المطمقة عمى العالـ ىي مصدر
االستقرار "يؤمف المحافظكف الجدد أف أماـ الكاليات المتحدة فرصة غير مسبكقة إلعادة صياغة النظاـ
العالمي" كتنبع الفكرة السابقة مف حالة الفراغ التي يعيشيا العالـ بعد انييار االتحاد السكفيتي ,كتحكؿ
العالـ إلى نظاـ القطب الكاحد ,كتعتقد الكاليات المتحدة أنو قدرىا أف تنفرد بقيادة العالـ كأنيا يجب أف
تحكـ العالـ بقكتيا الخيرة (عبد العاؿ.)ٕٓٓٚ ,
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كفي مجاؿ االقتصاد ,تبنى المحافظكف الجدد الميبرالية الجديدة ٛالتي تستند إلى فرض األمركة عمى
نظاـ العكلمة ,كما تتضمنو مف تدكيؿ كاسع عمى صعيد اإلنتاج كالتبادؿ ,كتداكؿ الخدمات كالماؿ
كاالتصاالت كالمعرفة كمنظكمة القيـ كاألفكار؛ كما تبنكا سياسة اجتماعية منحازة لصالح األثرياء
كالشركات الرأسمالية الكبرل ,عمى حساب مصالح الفقراء كشرائح كاسعة مف المجتمع؛ ككانكا قد رفضكا
الثكرة الثقافية التي اجتاحت الكاليات المتحدة في الستينيات ,كالتي نادت بالتعددية الثقافية كحقكؽ
األقميات كالنساء ,إذ رأل المحافظكف الجدد أف ذلؾ مف شأنو أف يضعؼ الكاليات المتحدة (عبد العاؿ,
.)ٕٓٓٚ
 5-1أبرز منظري وفالسفة تيار المحافظين الجدد:
كاف لتيار المحافظيف الجدد فالسفة كمفكريف كقد استمد المحافظيف أساسيـ الفكرم مف مجمكعة مف
المنظريف اآلباء ,صنفكا بأنيـ منظرم الجيؿ األكؿ يعكد ليـ الفضؿ في التأسيس لمعقيدة المحافظية
الجديدة ,كتالىـ جيؿ ثاني ىـ تالمذة كأبناء الجيؿ األكؿ طكركا فكرىـ كتمسككا بتطبيقو عندما سنحت
الفرصة ليـ كفيما يمي نتناكؿ فالسفة الجيميف.

 8ىي مجمكعة مف الخطط االقتصادية التي أصبحت كاسعة االنتشار مع بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف ,تعمؿ
عمى قطع العالقة نيائيان ما بيف السكؽ كالدكلة ,كمف سماتيا :أكالن -تأكيد دكر السكؽ الحرة ,بمعنى أف عفكية السكؽ
ىي أفضؿ كسيمة لزيادة النمك االقتصادم التي سكؼ تخدـ بشكؿ مطمؽ كؿ فرد مف أفراد المجتمع .ثانينا -إلغاء النفقات
العامة مف أجؿ المجتمع ,كالخدمات :كتمثؿ ىنا :التربية ,العناية الصحية ,شبكة األماف لمفقراء ,صيانة الطرؽ
كالجسكر ,التزكد بالمياه ...الخ .فالميبرالية الجديدة تقؼ ضد دكر الحككمة في تقديـ المعكنات في مجاؿ ىذه الخدمات
لممكاطنيف .كما تطالب الميبرالية الجديدة أيضان بأف تككف التجارة حرة مف أم قيد يمكف أف تفرضو عمييا الحككمة .كىي
تطالب بالخصخصة ببيع المشاريع الكبيرة كاليامة التابعة لمدكلة ,مف مصانع ,كمشاريع خدمية كغيرىا ,لمقطاع الخاص.
باإلضافة إلى إلغاء مفيكـ الجميكر أك العامة مف خالؿ تمييع أم دكر لمسؤكلية الكتؿ االجتماعية ,كمحاكلة مركزة
المسؤكلية في الفرد كسمة عامة لنشاط المجتمع كطمكحو(.بالخالصة تحطيـ برامج دكلة الرفاه) مكسكعة كيكيبيديا.
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 2-5-1منظري الجيل األول:
إف أبرز مف كانت ليـ بصمة في الفكر المحافظ الجديد ,كالذيف شكمكا مصد انر لمعقيدة كالفكر الذم
أصبح فيما بعد أساسنا لمعمؿ السياسي لممحافظيف الجدد في مراحؿ مختمفة ىـ ( :ليكشتراكس– ايرفينغ
كريستكؿ -نكرماف بكدىكريتز).
 2-2-5-1ليو شتراوسLeo Strauss :

فيمسكؼ أمريكي ييكدم مف أصؿ ألماني كلد في العاـ  ٜٜٔٛفي ألمانيا كعاش فييا حتى العاـ
ٜٖٔٚـ ,ثـ انتقؿ في ىذا العاـ إلى أميركا قبؿ الحرب العالمية الثانية كعاش حتى العاـ ٖٜٔٚـ,
كيستقي المحافظكف الجدد خمفيتيـ السياسية منو ,كيعتبركه المميـ األكؿ ليـ ,كيعتبر ايرفينغ كريستكؿ
أف لميكشتراكس فضؿ عظيـ في تشكيؿ فكره؛ كتالمذة ليكشتراكس تقمدكا مناصب ميمة في اإلدارات
األمريكية ,كمنيـ بكؿ ككلفكتز  Paul Wolfowitzنائب كزير الدفاع حيث كاف شتراكس مشرفو عمى
رسالة الدكتكراه (عبد المطيؼ ,ٕٖٓٓ ,صٕٓ).
عمؿ ليك شتراكس أستاذنا لمفمسفة في جامعة شيكاغك بعد أف كاف قد شيد ما أسماه انييار الديمقراطية
البرلمانية األلمانية عمى يد النازييف كالشيكعييف في آف معنا ,كلذلؾ حقد عمى األيديكلكجيات التكتاليتارية
حقدان شديدان كقاؿ إف صراعان حتى المكت أصبح مفتكحان بيف الديمقراطية كىذه األيديكلكجيات ,ككصؼ
ىذا الصراع بأنو صراع بيف الخير كالشر كىك ما طبقو الرئيس األمريكي األسبؽ ركنالد ريغاف
كرس كؿ
بخصكص االتحاد السكفيتي الذم سماه إمبراطكرية الشر ,كالرئيس جكرج دبميك بكش الذم ّ
جيكده لمحاربة ما أسماه محكر الشر (سمكـ.)ٕٓٓ٘ ,
أىـ أطركحة تنسب إلى ليك شتراكس ىي الكذب النبيؿ ,التي تبناىا المحافظكف الجدد بعده ,كالتي
تعني أف قكؿ الحقيقة قد يؤدم إلى المكت كالمغامرة القاتمة ,كليذا يجب االنحياز لمكذب كعدـ
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اإلفصاح عف الحقيقة ل عامة الجماىير ,كأف يقتصر ذكرىا فقط عمى الخاصة ,كليذا ينصح ليك
ش تراكس أتباعو باالعتماد عمى الكذبة النبيمة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ اإلستراتيجية (فكككياما.)ٕٓٓٙ ,
كنذكر ىنا تبنى الرئيس جكرج دبميك بكش كالمحافظيف الجدد ىذا المبدأ الشتراكسي ,لتبرير الحرب عمى
العراؽ حيث قامكا باختالؽ كذبة امتالكو ألسمحة الدمار الشامؿ التي يعرؼ المحافظكف الجدد أكثر
مف غيرىـ عدـ صحتيا ,كذلؾ ما تأكد لمجميع بعد إسقاط نظاـ صداـ حسيف ,كفشؿ لجاف التفتيش في
العثكر عمييا.
كحيف كانت الحرب الباردة عمى أشدىا ,كاف شتراكس يدعك إلى عسكرة الديمقراطية ,ككاف يقكؿ إف
الديمقراطية ال تككف قادرة إال إذا كانت قكة عسكرية باطشة ,ككاف يدعك إلى زيادة تسمُّح الكاليات
المتحدة كالى رصد جميع اإلمكانات المتاحة لمسالح ,فالحرب في رأيو تُرَبح بالردع قبؿ أف تبدأ
العمميات العسكرية كالمعارؾ .ككاف شتراكس يقكؿ إف عمى الديمقراطية أف تستغؿ كؿ طاقاتيا لتحقيؽ
أىدافيا (سمكـ.)ٕٓٓ٘ ,
 1-2-5-1ايرفينغ كريستول)http://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Kristol( Irving Kristol :

عراب المحافظيف الجدد"
ايرفينغ كريستكؿ مكاليد (ٕٕ ينايرٕٓ .)ٜٔأمريكي ييكدم ,يطمؽ عميو اسـ" ّ
مؤثر في الثقافة الفكرية كالسياسية األمريكية,
دكر
مؤسس كمحرر كمساىـ في مج ّ
ان
الت عديدة ,لعب ان
كبعد كفاتو كصؼ مف قبؿ صحيفة الديمي تمغراؼ بأنو "ربما كاف المثقؼ األكثر أىمية جماىيريان في
النصؼ الثاني مف القرف العشريف"؛ كفي شباط  ,ٜٜٔٚكضعت صكرة ايرفينغ كريستكؿ عمى غالؼ
عراب أقكل قكة سياسية جديدة في الكاليات
مجمة المحترـ ,كالتسمية التكضيحية التي تـ تحديدىا لو بأنو" ّ
المتحدة" ,كفي عاـ ٕٕٓٓ تمقى مف الرئيس جكرج دبميك بكش كساـ الحرية ,أعمى كساـ شرؼ أمة
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مدني .كىك كالد كلياـ كريستكؿ محرر مجمة ذا كيكمي ستاندارد الشييرة كأحد أعالـ المحافظيف الجدد
مف الجيؿ الثاني.
آرائو وأفكاره :الرأسمالية البرجكازية ,كالدفاع عف المحافظية الجديدة.
يدافع ايرفينغ كريستكؿ عف المحافظية الجديدة كيقكؿ أنيا ليست أيديكلكجيا ,إنما ىي (اقتناع) طريقة
ال مف خالصة المبادئ كالمسّممات ,كيعرؼ ايرفينغ كري ستكؿ المحافظ الجديد
لمتفكير في السياسات ,بد ن
بطريقة مازحة أنو "ليبرالي صدمو الكاقع" ككصؼ لمتركتسكييف السابقيف.
ايرفينغ كريستكؿ اقترح مزايا السكؽ كأساس لمنمك االقتصادم الذم ىك شرط ال غنى عنو لبقاء
الديمقراطية الحديثة ,كقاؿ انو يصر أيضا عمى أف أم فمسفة اقتصادية ال بد مف تكسيعيا مف قبؿ
الفمسفة السياسية كالفمسفة األخالقية ك حتى الفكر الديني ,كالتي تمثؿ بنفس القدر شرط ال غنى عنو
لمديمقراطية الحديثة.
مف أفكاره أيضنا االبتياج بالرأسمالية ,كيؤكد بتعبير أدؽ أف البرجكازية الرأسمالية ىي جديرة ألنيا تكفر
ال عندما تكفر لو العمؿ كتحسف ظركفو كثانينا عندما تكفر لمفرد الحرية الشخصية,
ابتياجا لمفرد أك ن
كىذه إنجازات ليست قميمة كال يستطيع تكفيرىا إال الرأسمالية.
 4-2-5-1نورمان بودىوريتزNorman Podhoretz :

نكرماف بكدىكريتز أمريكي ييكدم مكاليد  ٔٙينايرٖٓ ,ٜٔممقب بأسد المحافظيف الجدد ,لما عرؼ
عنو مف شراسة في تركيج أفكار تياره ,قاد التطكر الثقافي كاالندماج في المجتمع األمريكي لييكد
أكركبا الكافديف إلى الكاليات المتحدة ,كىك كاتب كمفكر ارتبط أسمو بمجمة ككمنتارم ,commentary

ككانت تحت قيادتو منذ عقد الستينيات حتى ٘ ٜٜٔحيث تقاعد مف إدارتيا كلكنو مازاؿ يكتب فييا,
كيدافع عف إسرائيؿ منذ حرب الػ ٜٔٙٚبشكؿ قكم كشرس متخذان اليميف المتطرؼ مكقعنا لو (بيكمي,
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 ,ٕٓٓٛصٗٗٔ .)ٔٗ٘:كفي عاـ  ٕٓٓٚتمقى نكرماف بكدىكريتز جائزة الغاردياف صييكف ٜمف
جامعة بار إيالف.
آرائو وأفكاره :استخداـ القكة ,كالعداء لإلسالـ ((http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Podhoretz

في الفترة التي سبقت الغزك األمريكي لمعراؽ في ٖٕٓٓ شدد نكرماف بكدىكريتز عمى ضركرة التدخؿ
العسكرم بشدة في العراؽ زاعمنا أف صداـ حسيف يشكؿ تيديدنا مباش نار لمكاليات المتحدة ,كبعد أحداث
ٔٔ سبتمبر كتحديدان في العاـ ٕٕٓٓ ,قاؿ أنو الشؾ أف صداـ حسيف يمتمؾ كميات كبيرة مف األسمحة
الكيماكية كالبيكلكجية كربما يككف عمى حدكد الطاقة النككية ,كالشؾ أف خطكرتو ستنمك كسيشكؿ جبية
ثانية خطيرة في الحرب عمى اإلرىاب ,كالبد مف شيء كاحد ميـ ىك أنو ال يمكف أف يككف ىناؾ
انتصا انر في الحرب إذا بقي صداـ حسيف مكجكدان في السمطة.
بخصكص إيراف قاؿ بكدىكريتز في  ٕٓٓٚلصحيفة الصندام تايمز ,أف عمى الكاليات المتحدة أف
تياجـ المنشآت النككية اإليرانية ,كأف العراؽ كأفغانستاف كايراف ىي مجرد جبيات مختمفة لحرب كاحدة
طكيمة .كيرل بكدىكريتز أف الجيكد الدبمكماسية مع إيراف تشبو استرضاء أل مانيا النازية قبؿ الحرب
العالمية الثانية ,كيدعك إلى قصؼ إيراف لمحيمكلة دكف حيازتيا عمى أسمحة نككية.
بخصكص الحرب عمى اإلرىاب يرل بكدىكريتز أنيا الحرب العالمية الرابعة كىي في األساس حرب
ضد الفاشية اإلسالمية كما يدعي.

 9جائزة الغاردياف صييكف :ىي جائزة سنكية منذ عاـ  ٜٜٔٚلمييكد الذيف يدعمكف دكلة إسرائيؿ .كىي ال تمنح إال في
مركز رينيرت إينجبكرج ل دراسات القدس في جامعة بار إيالف ,حيث يعطي لمتمقي الجائزة خطاب رئيسي .موسوعة
ويكيبيديا
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 1-5-1منظري الجيل الثاني
كاد بريؽ المحافظيف الجدد أف يخفت بعد نياية الحرب الباردة ,لكال التطكر الفكرم لجيؿ جديد مف
أبناء المحافظيف الجدد كتالمذتيـ كرؤيتيـ التي بنيت عمى قكة الكاليات المتحدة كقدرتيا عمى أف تككف
استثنائية تؤىميا إلى دخكؿ تاريخ جديد كقرف جديد ,كمف أكلئؾ ( :كلياـ كريستكؿ – ركبرت كاغاف-
ريتشارد بيرؿ).
 2-1-5-1وليام كريستول)http://en.wikipedia.org/wiki/William_Kristol(William Kristol :

كلياـ كريستكؿ مكاليد نيكيكرؾ ٖٕ ديسمبر ٕ٘ ,ٜٔييكدم مف رمكز المحافظيف الجدد ,باحث كمحمؿ
سياسي ,فيك مؤسس كرئيس تحرير مجمة ذا كيكمي ستاندارد السياسية كالعامة ,كالمعمؽ عمى قناة
عراب المحافظيف الجدد" .شغؿ منصب رئيس ىيئة األركاف لنائب
فككس نيكز ,كابف ايرفينغ كريستكؿ " ّ
الرئيس في الكاليات المتحدة لمفترة مف  ,ٜٜٖٔ -ٜٜٔٛكفي عاـ ٖٕٓٓ أّلؼ كلياـ كريستكؿ كلكرنس
كابالف كتاب "الحرب عمى العراؽ :الميمة األميركية كالطاغية صداـ حسيف" الكتاب حمؿ عقيدة بكش
كتاريخ العالقات بيف الكاليات المتحدة كالعراؽ ,كقدـ كريستكؿ ككابالف الدعـ كمبررات الحرب عمى
العراؽ.
آرائو وأفكاره :القضاء عمى الرئيس صداـ حسيف كتدمير المنشآت النككية اإليرانية.
بعد أف قررت إدارة بكش ردىا عمى أحداث ٔٔ سبتمبرٕٔٓٓ ,قاؿ كلياـ كريستكؿ"لقد تـ لمتك الحاضر
في لحظة غير عادية لمغاية ,خمؽ سياسة خارجية أميركية جديدة" .كفي عاـ ٖٕٓٓ أيد بحماس قرار
إدارة بكش لخكض الحرب عمى العراؽ كقاؿ كريستكؿ إف صداـ حسيف يشكؿ تيديدان خطي نار لمكاليات
المتحدة كحمفائيا :إف اإلستراتيجية الكحيدة المقبكلة ىي تمؾ التي تمغي احتماؿ أف يككف العراؽ قاد نار
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عمى استخداـ أك التيديد باستخداـ أسمحة الدمار الشامؿ .كالمجدم ىك ما يعني إزالة صداـ حسيف
كنظامو مف السمطة ,كىذا يحتاج اآلف ليصبح اليدؼ مف السياسة الخارجية األميركية.
كيدعـ كلياـ كريستكؿ العقكبات القكية ضد إيراف ردان عمى البرنامج النككم اإليراني؛ كفي حزيراف
 ٕٓٓٙفي ذركة حرب لبناف أقترح كريستكؿ :نحف ربما ننظر في مكاجية ىذا العدكاف اإليراني أف نقكـ
بضربة عسكرية ضد المنشآت النككية اإليرانية ,لماذا االنتظار؟
في عاـ ٕٓٔٓ ,انتقد كلياـ كريستكؿ إدارة الرئيس أكباما  ,Obamaكرئيس ىيئة األركاف المشتركة
األميراؿ مايؾ مكلف  Mike Mullenلنيج عدـ الجدية تجاه إيراف .ككتب يقكؿ  :السؤاؿ الحقيقي ىك ما
شكؿ عدـ االستقرار الذم قد يككف أكثر خطكرة  -ما ينجـ عف ىذا النظاـ اإليراني بأسمحة نككية؟ أك
تمؾ التي تسببيا مياجمة برنامج السالح النككم ليذا النظاـ؟ .حاف الكقت ليككف ىناؾ نقاش جدم
ال مف مجرد رفض خيار المكاجية.
حكؿ االختيار بيف ىذيف النكعيف مف زعزعة االستقرار ,بد ن
كاف كلياـ مف أكبر مؤيدم حرب لبناف عاـ  ,ٕٓٓٙمشي ار إلى أف ىذه الحرب ىي حربنا أيضا في
إشارة إلى الكاليات المتحدة .كأيد كيمياـ كريستكؿ قرار الرئيس باراؾ أكباما في التدخؿ في ثكرة ٕٔٔٓ
الميبية ,كحث التيار المحافظ الذم ينتمي لو عمى دعـ تحرؾ الثكرة.
 1-1-5-1روبرت كاغان(http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kagan) Robert Kagan :

مف مكاليد أثينا  ٕٙسبتمبر  ,ٜٔ٘ٛىك مؤرخ أميركي كمعمؽ سياسة خارجية ,زميؿ بارز في معيد
برككنغز كأستاذ مساعد في التاريخ في جامعة جكرجتاكف ,كفي انتخابات عاـ  ٕٓٓٛكاف مستشار
السياسة الخارجية لجكف ماكيف ,مرشح الحزب الجميكرم لرئاسة الكاليات المتحدة .كيعمؿ أيضا في
مجمس اإلدارة لمبادرة السياسة الخارجية ,كعضك مجمس العالقات الخارجية.
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كاغاف كاتب عمكد في صحيفة كاشنطف بكست  .Washington Postكىك محرر مساىـ في كؿ مف
صحيفة الجميكرية الجديدة  ,The New Republicذا كيكمي ستاندارد  ,the Weekly Standardككما
كتب لصحيفة نيكيكرؾ تايمز  ,New York Timesكالشؤكف الخارجية  ,Foreign Affairsككؿ ستريت
جكرناؿ  ,Wall Street Journalككمنتارم  ,Commentaryالشؤكف العالمية  ,World Affairsكمراجعة
السياسات  .Policy Reviewمما يبرز أىميتو الفكرية لدل المراكز الثقافية.
ككاف كتابو"السمطة كالجنة  "Of Paradise and Powerمف أكثر الكتب مبيعنا محمينا كدكلينا كترجـ إلى
ٕ٘ لغة .كفاز كتابو "األمة الخطرة  "Dangerous Nationلعاـ  ٕٓٓٚبجائزة  Lepgoldمف جامعة
جكرج تاكف .كقد أدرج مف قبؿ مجمة السياسة الخارجية  ,Foreign Policyكمجمة الفرصة ,Prospect
ككاحد مف أفضؿ مئة مفكر عمى مستكل العالـ.
آرائو وأفكاره :األردف ىي الحؿ النيائي لمفمسطينييف ,كنشر الديمقراطية ( http://filkkaisrael.blogspot

 ٔٗ ,.com/2008/06/blog-post_4846.htmlحزيراف يكنيك .)ٕٓٓٛ
 خالؿ محاضرة تركيجية ألفكار المرشح الجميكرم لمرئاسة األميركية جكف ماكيف في قاعة ألمرتىكلمز بكبست في جامعة نيكيكرؾ ,كأماـ اآلالؼ مف الطالب كاألكاديمييف أعمف الخبير في شؤكف
الجغرافيا السياسية كالسياسات الدكلية ركبرت كاغاف كىك يشكؿ مع كيمياـ كريستكؿ الفريؽ المكمؼ
مفص ؿ إلستراتيجية السياسة الخارجية في الشرؽ األكسط :األردف ىك الكطف الطبيعي
بتقديـ تصكر
ّ
لمالييف الفمسطينييف مف سكانو ككذلؾ ىك الحؿ األ مثؿ لقضية الالجئيف الذيف ذاب أغمبيـ في
المجتمعات التي يقيمكف فييا كلكف البقية ممف تعيش في المخيمات سيككف عمييا االختيار بيف البقاء
في أماكنيا أك االستيطاف في األراضي الفمسطينية شرؽ األردف؛ كاألردف يضـ أغمبية فمسطينية كمف
الطبيعي حيف نتحدث عف الديمقراطية أف تحكـ األغمبية في بمدىا ,كبالتالي لف يككف ىناؾ حاجة
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لدكلة أخرل ألنيا بالفعؿ مكجكدة كىي قائمة كيمكف لمعائمة الياشمية أف تبقى في الُممؾ إف أراد الشعب
الفمسطيني ذلؾ.
 أعمف ركبرت كاغاف أف الخيار األردني سيخمّص الكاليات المتحدة مف العبء الذم تشكمو قضيةالنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي حكؿ األراضي في الضفة الغربية عمى السياسة العامة لمكاليات المتحدة
في الشرؽ األكسط ,كيريح المنطقة كدكليا كبدعـ أمريكي لمتفرغ لنشر الديمقراطية كمحاربة إرىاب
اإلسالـ الفاشي.
 4-1-5-1ريتشارد بيرل(http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Perle) Richard Perle :

ريتشارد نكرماف بيرؿ سياسي أميركي ييكدم ,أحد أقطاب المحافظيف الجدد الذيف برزكا خالؿ إدارة
جكرج دبميك بكش ,ككصؼ في كسائؿ اإلعالـ األمريكية بػ"أمير الظالـ" ,كاف أحد أىـ منظرم السياسة
األمريكية العدائية لمعرب كمف أبرز مف دعكا الحتالؿ العراؽ ,ترأس مجمس السياسة الدفاعية كىك
األكثر نفكذنا في تخطيط السياسة اإلستراتيجية األمريكية بإدارة الرئيس جكرج دبميك بكش ,كاحتؿ
منصب نائب كزير الدفاع في إدارة ركنالد ريغاف في الثمانينيات .عضك مجمس إدارة المعيد الييكدم
لدراسات األمف القكمي ,كمدير صحيفة جيركزليـ بكست.
آراؤه وأفكاره :السالـ مقابؿ السالـ ,كالفكضى الخالقة ,كاحتالؿ منابع النفط بالقكة.
في تمكز  ٜٜٔٙقدـ بيرؿ كثيقة مكتكبة إلى بنياميف نتنياىك ,يطرح فييا سياسة خارجية إسرائيمية
تطالب بنبذ اتفاؽ أكسمك كمبدأ «األرض مقابؿ السالـ» ,كبضـ الضفة الغربية كقطاع غزة إلى إسرائيؿ
بشكؿ نيائي ,كما دعا إلى احتالؿ منابع النفط السعكدية عسكرينا مف قبؿ الكاليات المتحدة كقطع جميع
الركابط مع آؿ سعكد .كما يعبر عف أفكاره ىي أقكالو كمنيا:
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ػ ػ سيككف العراؽ ىك اليدؼ التكتيكي لمحممة العسكرية ,كستككف المممكة السعكدية ىي اليدؼ
اإلستراتيجي ,أما مصر فستككف الجائزة الكبرل.
ػ ػ التركيز عمى مسألة نزع أسمحة العراؽ كاف خطأن سياسيان أدل إلى زيادة المعارضة لمحرب ,كاألفضؿ
الدعكة الصريحة لتغيير النظاـ العراقي.
ػ ػ عمى أمريكا تغيير كؿ النظـ غير المرضي عنيا في العالـ ,كال مجاؿ لمتعامؿ مع القيادة الفمسطينية.
ػ ػ ال بد مف التخمي عف كؿ الحمفاء التقميدييف في الشرؽ األكسط (بالفكضى الخالقة).
ػ ػ عالقة السعكدية بأمريكا كضع شاذ ,فالمفترض أنيا حميؼ إستراتيجي كفي الكقت ذاتو ال تزاؿ
األمكاؿ تتدفؽ عمى اإلرىابييف مف السعكدية.

 1-1أبرز مؤسسات تيار المحافظين الجدد:
يكلي المحافظكف الجدد اىتمامنا كبي نار بمراكز األبحاث كالفكر كليـ مجمكعة مف المؤسسات التي تعمؿ
عمى نشر ثقافتيـ كتخطيط سياسات كاستراتيجيات تتبنى عقيدتيـ كأىدافيـ كمف أىـ تمؾ المؤسسات:
 2-1-1مؤسسة ىيريتيج)The Heritage Foundation( :
تـ إنشاء مؤسسة ىيريتيج (مؤسسة التراث) في شير شباط ,فبراير عاـ ٖ ٜٔٚكأحد المراكز البحثية
التي تعني بالسياسات العامة المحافظة القائمة عمي مبادئ كقيـ العمؿ الحر كتحجيـ دكر الحككمة
في االقتصاد كالحرية الشخصية كتقكية جبية األمف القكمي كالتقاليد كاألعراؼ األمريكية المحافظة,
كتقكـ المؤسسة بإجراء العديد مف األبحاث في شتى المياديف عمي المستكييف المحمي كالدكلي معان,
كطبقان لسجالت مؤسسة ىيريتيج فإف المكازنة السنكية لممؤسسة قيمتيا ٖ ٚ٘5مميكف دكالر ,كتكظؼ
ىذه األمكاؿ في خدمة األنشطة العديدة لممؤسسة مثؿ ركاتب العامميف كالباحثيف (البالغ عددىـ ٕ٘٘
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باحث كأكاديمي في سنة ٕٔٔٓ) ,ككذلؾ رعاية المؤتمرات كالندكات باإلضافة إلي منح عضكية
الزمالة لطمبة الدراسات العميا كالدكتكراه )(http://www.heritage.org

عمى الصعيد المحمي يقكـ الباحثكف في مؤسسة ىيريتيج بعمؿ األبحاث كالدراسات كانتاج سياسات
تنظيمية تتعمؽ باالقتصاد كالزراعة كالتعميـ كاإلصالح الحككمي كالرعاية الصحية كالديف ,أما عمى
الساحة الدكلية فيركز باحثك المؤسسة جيكدىـ عمي قضايا مثؿ الدفاع كاإلرىاب كالتحرر االقتصادم
كالشرؽ األكسط كاألجزاء األخرل مف العالـ؛ كيرأس المؤسسة حالينا إدكيف فيكلنر Edwin Feulner

كىك أح د المحافظيف البارزيف العامميف في العديد مف المجاف الحككمية كمجالس اإلدارة ,منحو الرئيس
األمريكي ركنالد ريجاف (أحد الرؤساء المنتميف لتيار المحافظيف) عاـ  –ٜٜٔٛكساـ الرئاسة المدني
إشادة بجيكده كتأثيره في رسـ مالمح السياسات األمريكية(http://www.heritage.org) .

أيدلوجية مؤسسة ىيريتيج( :ماسمكسكي)ٕٓٓ٘ ,
تقكـ مؤسسة ىيريتيج برسـ سياسات مبنية عمي مبادئ العمؿ الحر كتقميص دكر الحككمة في
االقتصاد كتقكية الدفاع القكمي ,كتشتير المؤسسة بعمؿ ممخصات سياسية سريعة يقرأىا رجاؿ
السياسة المشغكليف ,كما تقكـ بتسكيؽ مبادراتيا السياسية التي ت ساىـ في نجاح مؤسستيا.
يشتير خبراء مؤسسة ىيريتيج بدكرىـ في رسـ كتشكيؿ "مبدأ ريجاف" أك  Reagan Doctrineالذم كاف
مستخدمان إباف الحرب الباردة كالذم صكر االتحاد السكفيتي عمى أنو إمبراطكرية الشر" كالذم ّبرر
مساندة السياسة األمريكية لمحركة المناىضة لمشيكعية في جميع أنحاء العالـ.
كلقد اشتيرت ىذه الفترة بشغؿ خبراء مؤسسة ىيريتيج مناصب مرمكقة في إدارة الرئيس األمريكي
ريجاف ,األمر الذم أظير مدل تغمغؿ مؤسسة ىيريتيج في الحياة السياسية األمريكية بخالؼ عمؿ
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الدراسات كاألبحاث ,كمف ضمف قائمة ىؤالء الخبراء الذيف ترككا العمؿ في المؤسسة كتبكؤكا مناصب
حساسة في الحككمة األمريكية ,كؿ مف أدكيف ميس ( Meese Edwinالمدعي العاـ لمرئيس األمريكي
ريجاف) كاليف تشاك ( Elain chaoكزير العمؿ في إدارة بكش)  ,كبكؿ بريمر( Paul Bremerالحاكـ
المدني في العراؽ مف مايك ٖٕٓٓ كحتى يكنيك ٕٗٓٓ).
مؤسسة ىيرتيج وقضايا الشرق األوسط( :ماسمكسكي)ٕٓٓ٘ ,
تعتبر منطقة الشرؽ األكسط مثار اىتماـ مؤسسة ىيريتيج األمريكية كتكظؼ المؤسسة العديد مف
الخبراء لعمؿ دراسات كأبحاث عف منطقة الشرؽ األكسط كمف ىؤالء الخبراء جيمس فيميبس James

 ,Philipsخبير اإلرىاب الدكلي كمتخصص في الشئكف العامة لدكلة أفغانستاف كالعراؽ ككذلؾ خبير
السياسات األمريكية في الشرؽ األكسط ,كىناؾ أيضان الباحث جكف ىمزماف  ,John. Hulsmanخبير
الحرب العالمية عمي اإلرىاب كقد قاـ ىؤالء الخبراء بتقديـ العديد مف التكصيات بشأف الشرؽ األكسط
كالتدخؿ األمريكي في المنطقة.
كفي العاميف التالييف ألحداث الحادم عشر مف سبتمبر ٕٔٓٓ ,قامت مؤسسة ىيريتيج بنشر عشرة
أكراؽ بحثية ,باإلضافة إلى دراستيف بخصكص الخيارات السياسية في التعامؿ مع الشرؽ األكسط,
كمف خالؿ مكقعيا اإللكتركني ككسائؿ االتصاؿ األخرل أكصت المؤسسة بكجكب دعـ الرئيس بكش
لمحككمة االنتقالية العراقية ,كفيما يتعمؽ بالنزاع العربي اإلسرائيمي يقكؿ خبراء المؤسسة إف األعماؿ
اإلرىابية التي يقكـ بيا الفمسطينيكف تعكؽ عممية السالـ في المنطقة ,كما يكصي خبراء مؤسسة
ىيري تيج بمالحقة كقتؿ جميع زعماء القاعدة المنتشريف في جميع أنحاء العالـ ,كأخي انر ينصح خبراء
مؤسسة ىيريتيج الحككمة األمريكية بالضغط عمي سكريا كايراف كالسكداف لكي تجفؼ منابع اإلرىاب
المكجكدة فييا عمي حد زعميـ.
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 1-1-1معيد أميريكان إنتربرايزThe American Enterprise Institute (AEI) :

أُسس معيد المشركع األمريكي لألبحاث عاـ ٖٗ ٜٔككاف منبعو منظمة تدعى "جمعية المشركع
األمريكي"  American Enterprise Associationالتي أنشأىا مجمكعة مف رجاؿ األعماؿ بمدينة
نيكيكرؾ ,ككاف السبب الرئيسي إلنشاء الجمعية التي انبثؽ منيا المعيد ىك مراقبة السياسات
االقتصادية الحككمية كتقديـ النصائح ألعضاء الككنغرس في نفس المجاؿ ,كقد حرص المعيد منذ
تأسيسو عمى التمسؾ بمبادئ الميبرالية االقتصادية كتعزيز حرية القطاع الخاص ,كمف ىذا المنطمؽ
كانت أىداؼ المعيد مماثمة لمبادئ كسياسات الحزب الجميكرم الذم ظؿ يؤيد الحد مف تدخؿ
الحككمة األمريكية في الشؤكف االقتصادية المحمية كخفض حجـ اإلنفاؽ الحككمي؛ كقد تحكؿ المعيد
عبر السنيف مف مركز أبحاث اقتصادم إلى ىيكمو الحالي الذم يشمؿ األبحاث في مجاالت السياسة
المختمفة منيا سياسة البيئة كالصحة كاالتصاالت كالتعميـ كالقانكف كالشئكف الدينية ,باإلضافة إلى
سياسة الكاليات المتحدة الخارجية كأمنيا القكمي ,كمف الشخصيات المؤثرة في تاريخ تطكير المؤسسة
رجؿ األعماؿ األمريكي المبناني األصؿ كلياـ باركدم  ,William parodyالذم رأس المعيد في الفترة
ما بيف عاـ ٗ٘ ,ٜٔٛٓ-ٜٔكتحت قيادة باركدم تكسع المعيد كارتفع عدد باحثيو مف ٕٔ إلى ٘ٗٔ
عالكة عمى ٓ ٛباحثنا يمارسكف نشاطيـ خارج مقر المعيد (سالم.)ٕٓٓ٘ ,
عمى مدل تاريخ طكيؿ أثبت المعيد بجدارة إمكانياتو كمركز قكة لمؤسسة االيدكلكجيا اليمينية
األمريكية ,كتمؾ الحقيقة منعكسة في الممحات اآلتية( :سالـ.)ٕٓٓ٘ ,
 عمؿ العديد مف باحثي المعيد بالحككمة األمريكية إلدارات جميكرية كمنيـ آرثر بيرنز Arthur Burnsرئيس مجمس االقتصاد االستشارم لمرئيس أيزنياكر ,كلكرانس سيمبرمافLaurence Silberman

قاضي يميني عمؿ إلدارة ريغاف ,كجيمس ميمر  James Millerالذم عمؿ بجياز مجمس األمف القكمي
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في فترة رئاسة ريغاف ,كديفيد غيرغف  David Gergenمستشار سابؽ بالبيت األبيض خالؿ رئاسة كؿ
مف نيكسكف كفكرد كريغاف ,كالسفير السابؽ كالمفكر اليميني مايكؿ نكفاؾ  ,Michael Novakجكف
سنك  John Snowكزير المالية إلدارة جكرج دبميك بكش.
 األب الركحي لمتفكير المحافظ الجديد ايرفينغ كريستكؿ  Irving kristolعمؿ كباحث بالمعيد. أنتكني سكاليا  Anthony Scaliaأحد قضاة المحكمة الدستكرية العميا كالمعركؼ بالميكؿ المحافظةعمؿ بمعيد المشركع األمريكي.
 عمؿ بالمعيد ركبرت بكرؾ  Robert Burkeالذم رشحو الرئيس ريغاف لمنصب قاضي بالمحكمةالدستكرية العميا كلكف نظ نار لشدة سياستو اليمينية لـ يكافؽ الككنغرس عمى تعينيو.
 يتمقى المعيد تبرعات ىائمة مف مؤسسات يمينية مثؿ مؤسسة ريتشارد سميث ,Richard Smithكأكلف  ,Olin Foundationكسكييؼ  ,Scaifeكما تمقى المعيد بالماضي الكثير مف التبرعات مف
الشركات الكبيرة الداعمة لمجيكد السياسي ة بكاشنطف التي تيدؼ لتحصيف التحرر االقتصادم كمنيا
الشركة األمريكية لمصمب كجنراؿ اليكتريؾ كككداؾ كشؿ كفكرد.
أىم إنجازات المعيد :مشروع نشر الديمقراطية (ماسمكسكي.)ٕٓٓ٘ ,
كاف ظيكر شعار دعـ الديمقراطية في أنحاء العالـ خالؿ السنكات الماضية في األكساط اليمينية نقطة
تحكؿ لممعيد الذم كثؼ نشاطو في مجاالت الدفاع كالسياسة الخارجية كقدـ العديد مف الرؤل الفكرية
كاألبحاث ,ففي الثالث مف تشريف أكؿ أكتكبر عاـ ٕٕٓٓ ,بمقر معهد أمريكان إنتربرايز بالعاصمة
األمريكية ,أم ستة أشير قبؿ بداية غزك العراؽ في آذار مارس ٖٕٓٓ ,كقبؿ أف تدخؿ القكات
األمريكية بغداد كقبؿ أف ي قع أم مسئكؿ عراقي مف النظاـ القديـ في يد الكاليات المتحدة ,عقد المعيد
في قاعة االجتماعات ندكة لمناقشة مستقبؿ العراؽ لمرحمة ما بعد الرئيس صداـ حسيف كسياسة العراؽ
46

الجديدة كمسألة النفط العراقي كمحاكمة القيادات المنكم تغييرىا ,كنجد أف الكثير مف الذيف شارككا بيذه
مباشر في المشركع األمريكي بالعراؽ الجديد كمنيـ:
نا
دكر
المناقشة لعبكا نا
ػ ػ ػ كنعاف مكية أستاذ في جامعة ىارفارد ,كاف أحد المستشاريف لإلدارة األمريكية في الشؤكف العراقية.
بير بالمشيد
دكر ك ان
ػ ػ ػ أحمد ج مبي ,مستشار رئيسي لإلدارة األمريكية منذ حرب العراؽ األكلى لعب ان
السياسي بالعراؽ ,فكاف جمبي عضك بمجمس الحكـ المؤقت ككزير البتركؿ كنائب رئيس الكزراء.
ػ ػ ػ رند رحيـ أصبحت أكؿ سفيرة لمعراؽ في الكاليات المتحدة بعد نياية نظاـ صداـ حسيف.
ػ ػ ػ ريتشارد بيرؿ باحث بالمعيد ترأس المجنة االستشارية لسياسة الدفاع في ٕٔٓٓ ٕٖٓٓ-كلعب دكر
كبير في التخطيط لمحرب عمى العراؽ.
ػ ػ ػ ركث كيدج ككد  Ruth Wedgwoodأستاذة بجامعة ييؿ  Yale Universityكانت أيضنا عضكة
بالمجنة االستشارية لسياسة الدفاع.
ػ ػ ػ فيصؿ االسترابادم يشغؿ اآلف منصب نائب الممثؿ الدائـ لمعراؽ في األمـ المتحدة.
ػ ػ ػ إبراىيـ العمكـ شغؿ منصب كزير البتركؿ.
مما سبؽ نستدؿ أف معيد أميريكاف إنتربرايز شكؿ ظاىرة بارزة في صناعة القرار األمريكي بالقرف
الػٕٔ كلعب دك نار في تكجيو السياسة الخارجية األمريكية.
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 7-1أشير مجالت وصحف المحافظين الجدد:
 2-7-1مجمة كومنتاريhttp://en.wikipedia.org/wiki/Commentary_(magazine) :

ىي مجمة شيرية متخصصة في السياسة األميركية ,كقضايا الييكد كالقضايا االجتماعية كالثقافية,
تأسست مف قبؿ المجنة الييكدية األميركية  ,American Jewish Committeeفي عاـ ٘ٗ ,ٜٔككانت
المجمة كاحدة مف األصكات الرائدة لتيار المحافظيف الجدد منذ عاـ  ٜٔٚٙكال تزاؿ كذلؾ حتى اليكـ.
ظؿ نكرماف بكدىكرتز ,Norman Podhoretzرئيس تحرير مجمة ككمنتارم مف عاـٓ,ٜٜٔ٘-ٜٔٙ
كعمؿ في المجمة بقبضة مف حديد حتى تقاعده في عاـ ٘ ,ٜٜٔكأثبت أنو محرر جدير ,كاألىـ مف
ذلؾ أنو نقؿ فكر مجمة ككمنتارم نحك اليميف بشكؿ حاد ,كارتفع تداكؿ المجمة إلى ٓٓٓٓ ٙنسخة,
كأصبحت دعامة أساسية لمنخبة في كاشنطف في فترات الرئيس جكف كينيدم ,John. Kennedy
كالرئيس ليندكف جكنسكف .Lyndon. Johnson
ظيكر اليسار الجديد الذم كاف معاديان لمرئيس جكنسكف كلمرأسمالية كلمجامعات ,أغضب بكدىكريتز
كخصكصان بمعاداتو إلسرائيؿ في حرب  ,ٜٔٙٚفكتب المقاالت يياجـ اليسار الجديد في مسائؿ عديدة
منيا الجريمة كالفف كالمخدرات كالفقر ,كظّمت ككمنتارم تجادؿ بأف اليسار الجديد ىك مناىض خطير
لمكاليات المتحدة كمعادم لميبرالية كمعادم لمسامية ,كىذا التحكؿ ساعد عمى نشكء تيار المحافظيف
الجدد كأعطى مساحة ليؤالء المحرريف.
الحقان تحكلت القاعدة العظمى مف القراء نحك اليميف ,كمألت مجمة ككمنتارم فراغ المثقفيف
المحافظيف ,ففي مارس ٘ ٜٔٚأدل مقاؿ دانياؿ باتريؾ مكينيياف ",Daniel Patrick Moynihanإف
الكاليات المتحدة في المعارضة" إلى حث الكاليات المتحدة لمدفاع بقكة عف مبادئ الديمقراطية الميبرالية
عندما تعرضت ليجكـ مف قبؿ الكتمة السكفيتية كالديكتاتكريات في العالـ الثالث في األمـ المتحدة,
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كالحقنا عيف الرئيس األمريكي السابؽ جيرالد فكرد ,المحرر دانياؿ مكينيياف ليككف سفي نار لدل األمـ
المتحدة .ٜٔٚٙ
أيضنا استنكرت خبيرة العمكـ السياسية جيف كير كباتريؾ  ,Jeane Kirkpatrickفي نكفمبر ٜٜٔٚ
السياسة الخارجية لمرئيس جيمي كارتر ,Jimmy Carterفي مقاؿ عنكانو"الدكتاتكريات كالمعايير
المزدكجة" فأعجبت الرئيس ريغاف  ,Ronald Reaganالذم ىزـ كارتر في عاـ ٓ .ٜٔٛكفي عاـ
ٔ ٜٔٛعينيا سفير الكاليات المتحدة في األمـ المتحدة ,ككصمت مجمة ككمنتارم إلى أكج نفكذىا.
يمسؾ برئاسة تحرير ككمنتارم في الكقت الراىف جكف نكرماف بكدىكرتز ,ابف نكرماف بكدىكريتز ,الذم
شغؿ منصب رئيس التحرير حتى عاـ ٘ ,ٜٜٔكىك اآلف محرر متنقؿ في المجمة .ككاف نيؿ ككزكدكم
رئيس التحرير بيف عامي ٘ ٜٜٔكيناير  ,ٕٜٓٓكما أف المجمة لـ تعد تابعة إلى المجنة الييكدية
األميركية ,ففي عاـ  ,ٕٓٓٚأصبحت ككمنتارم ,شركة مستقمة كمؤسسة غير ربحية.
 1-7-1مجمة ببمك إنترست(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Public_Interest) :

كانت ببمؾ إنترست  ,Public Interestمجمة فصمية حكؿ السياسة العامة التي أسست عاـ ٘,ٜٔٙ
أنشئيا المثقفيف ايرفينغ كريستكؿ  ,Irving Kristolكدانياؿ بيؿ  .Daniel Bellككانت مجمة رائدة في
االقتصاد السياسي كالثقافي ,ككانت تستيدؼ القراء مف الصحافييف كالباحثيف كصانعي السياسات؛
ككانت متنكعة شممت قضايا متعددة مثؿ ,أداء المجتمع ,كالضماف االجتماعي ,صفات الجيؿ,
كالجريمة كالعقاب ,كالحب ,كالحركب الثقافية ,كحركب الضرائب ,كالطبقة الدنيا في الدكلة ,كالركاتب.
كمجمة ببمؾ إنترست  ,Public Interestاحتضنت كنشرت ألشير الكتاب كالعمماء كالمفكريف البارزيف
أمثاؿ :سيمكر ليبست  ,Seymour Lipsetتشارلز مكرام  ,Charles Murrayمايكؿ نكفاؾ Michael
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 ,Novakصامكيؿ ىنتنغتكف  ,Samuel Huntingtonجيرتركد ىيممفارب ,Gertrude Himmelfarb
دانياؿ مكينيياف  ,Daniel Moynihanناثاف غاليزر  ,Nathan Glazerتشارلز كركثامر Charles

 ,Krauthammerفرانسيس فكككياما  ,Francis Fukuyamaكديفيد برككس .David Brooks
كاف ايرفينغ كريستكؿ ,ىك الشخص المييمف عمى مجمة ذم ببمؾ إنترست كخصكصان بعد أف انتقؿ
شريكو المؤسس دانياؿ بيؿ إلى جامعة ىارفارد في عاـ  ,ٜٜٔٙحيث كاف مترددان بخصكص الميؿ
المحافظ جدنا ,كأستمر ايرفينغ كريستكؿ كجعؿ مف مجمة ذم ببمؾ إنترست بيتنا لممحافظيف
الجدد(المصطمح الذم انتقدكه بو كلـ يعترض عميو كريستكؿ) كأصبح أشباه المحرريف المتدربيف في
المجمة مف النخبة العالية المستكل في الصحافة كاألكساط األكاديمية كالكظائؼ الحككمية ,كتـ اعتماد
العديد مف الدراسات السياسية التي قدمتيا المجمة في صمب السياسات العامة.

 2-1تيار المحافظين الجدد وتيارات أصولية أخرى:
يتـ الخمط كثي نار بيف تيار المحافظيف الجدد كتيارات أخرل عمى الساحة األمريكية كخصكصنا اليمينية
منيا كذلؾ بسبب عدـ الم عرفة الكاممة حكؿ التيارات اليمينية المؤثرة في السياسة األمريكية كتشابو ىذه
التيارات في سياساتيا نكعنا ما ,كتقاربيا أك تحالفيا في مراحؿ عديدة أدل إلى الخمط فيما بينيا.
كلمتمييز بينيا سنقكـ عمى ذكر بعض التيارات كالتفريؽ بينيا كمنيا:
 2-2-1األصوليون الجدد:
كيعرفكا أيضنا باسـ اإلنجيمييف األصكلييف ,كما يعرفكا أيضان بالمسيحييف البركتستانت اإلنجيمييف
 ,protestant evangelicalكىي ماتعرؼ مؤخ نار بالمسيحية الصييكنية  ,Christian Zionismأم
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المسيحية التي تدعـ الصييكنية ,كىي حركة كبيرة مف المسيحييف البركتستانت في الكاليات المتحدة
كباقي العالـ ,كىـ يشكمكف تيار ديني يميني متطرؼ عقيدتو قائمة عمى تعاليـ التكراة ,كيؤمنكف بأف
عكدة الييكد إلى فمسطيف ىي حجر األساس كانشاء كطف ليـ ىك حاجة ممحة مف أجؿ عكدة المسيح
كتأسيس مممكة األلؼ عاـ ,كأنو يجب إعادة بناء الييكؿ في مكقع المسجد األقصى في القدس ,كيذكر
أف الفرضية األساسية لممسيحية الصييكنية المترسخة في نظرة ىؤالء األصكليكف تقكـ عمى مايمي:
(الشاىر ,ٕٜٓٓ ,صٕٓ)ٕٕ:
ػ ػ ػ كؿ مسيحي مخمص يجب أف يؤمف بالعكدة الثانية لممسيح.
ػ ػ ػ ػ أف قياـ إسرائيؿ كاستيالئيا عمى مدينة القدس ىما إشارة إليية بقرب عكدة المسيح الثانية.
كيسرع قدكـ المسيح
ػ ػ ػ كؿ أشكاؿ الدعـ إلسرائيؿ ليس أم نار اختياريان إنما ىك قضاء إليي ألنو يؤيد
ّ
كبالتالي كؿ مف يقؼ ضد إسرائيؿ يعتبر عدكان لممسيحية كعدكان هلل بالذات.
كمكاقؼ ىذا التيار السياسية تتشابو مع تيار المحافظيف الجدد مف حيث دعـ القكانيف كالق اررات
الخاصة بالشرؽ األكسط كالتي تدعـ إسرائيؿ حتمنا كتساندىا في جميع المحافؿ كالمكاقؼ الدكلية
كتمارس ضغط داخؿ اإلدارات األمريكية عمى صانعي القرار في مصمحة إسرائيؿ.
إف مف أبرز القيادات المسيحية الصييكنية القس جيرم فكلكيؿ الذم اقتحـ الحياة السياسية األمريكية
في مطمع الستينيات ببرامج متمفزة كمسمكعة ,مف بينيا برنامج "ساعة مف إنجيؿ زماف" كالذم يبدك فيو
أكثر تشددنا في دعـ إسرائيؿ مف كثير مف الييكد األمريكييف ,كلـ تقؼ طمكحاتو عند حدكد الكعظ في
الكنيسة ككسائؿ اإلعالـ ,بؿ عمؿ عمى بناء مؤسسات تعميمية تممؾ أجيزة إعالمية ,كتأسيس منظمة
سياسية لمعمؿ السياسي باسـ " منظمة األغمبية األخالقية" لممارسة الضغط عمى الككنجرس كاإلدارة
األمريكية ,كلمتأثير في اتجاىات الرأم في المجتمع األمريكي ,كلتعبئة المالييف مف األمريكييف لممارسة
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حقيـ االنتخابي كالتصكيت عمى البرامج كاألشخاص الذيف ترشحيـ منظمات الصييكنية المسيحية.
كنجحت منظمة جيرم فكلكيؿ في تكفير عناصر النجاح لعدد مف الشيكخ كالنكاب في الككنجرس,
كحكلت مكاقؼ عدد غير قميؿ مف األعضاء لمصمحة التصكيت الدائـ لطمبات إسرائيؿ (إدريس,
ٕٗٓٓ).
كال يقؼ جيرم فكلكيؿ كأتباعو كبرامجو كمنظماتو عند مسألة الكقكؼ مع إسرائيؿ دائما ,كانما يمارس
مكاقؼ مناىضة لمعرب كلحقكقيـ ,كما يعارض بيع أسمحة أمريكية لمدكؿ العربية ,كيمارس ضغكطنا
في الككنجرس لنقؿ السفارة األمريكية إلى القدس ,كيقدـ شيادات استماع أماـ لجاف الككنجرس
المختمفة بيذا الشأف ,حيث يرل أف القدس ىي عاصمة لمييكد منذ آالؼ السنيف كأف نقؿ السفارة إلييا
خطكة مبررة دينينا كصحيحة سياسينا ,كأف إسرائيؿ ىي الدكلة الكحيدة في العالـ التي ينكر حقيا في
اختيار مكاف عاصمتيا ,كقد عبرت إسرائيؿ عف تقديرىا لمقس الصييكني جيرم فكلكيؿ ,فمنحتو
ميدالية الزعيـ الصييكني اإلرىابي جابكتنسكي ,كزرعت غابة باسمو في أحد جباؿ القدس المحتمة
(إدريس.)ٕٓٓٗ ,
 1-2-1تيار الميبراليون الجدد:
الميبراليكف الجدد ىـ الذراع اليميني لمحزب الديمقراطي األميركي ,كالذم يسيطر باألساس عمى نخب
الحزب كعمى قكاعده الجماىيرية البيضاء المنتمية لمطبقات الفقيرة كالمتكسطة ,كيميمكف أيدلكجينا نحك
الحد مف برامج الرعاية كالدعـ الحككمية عمى مستكل السياسة الداخمية ,كنحك دعـ سياسة تدخمية في
السياسة الخارجية ,كىذا ما يتشابيكف بو مع تيار المحافظيف الجدد؛ كجذكر الميبرالييف الجدد داخؿ
الحزب الديمقراطي األميركي قديمة لمغاية ,كلكف تبمكرىـ الحديث يعكد لنياية الستينيات كرد فعؿ عمى
صعكد قكل اليسار الجديد ,كنظ نار لسيطرة اليسارييف الجدد المتزايدة عمى الحزب الديمقراطي منذ عاـ
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ٗ ٜٔٙانعزؿ جناح الحزب اليميني في تيار معارض بدأ يتبمكر تدريجينا ,كدخؿ في صراع مستمر مع
اليسارييف الجدد منذ عاـ ( ٜٔٙٛبيكمي.)ٕٜٓٓ ,
إف صراع الميبرالييف الجدد مع اليسارييف الجدد

ٓٔ

أضعؼ الحزب الديمقراطي كثي نار ككمفو انتخابات تمك

األخرل كساىـ في صعكد ريجاف كقكل اليميف المسيحي السياسية ,كمع استمرار اليزائـ انشؽ عف
الميبرالييف الجدد بعض الميبرالييف الذيف استحاؿ عمييـ التعايش مع الحزب الديمقراطي في ظؿ سيطرة
كنفكذ اليسارييف الجدد عميو ,كأف اليسار الجدي د ينحاز مع االتحاد السكفيتي كالعرب ضد الكاليات
المتحدة كاسرائيؿ ,كانضمكا الحقنا إلى الحزب الجميكرم ,كقد عرؼ ىؤالء الديمقراطيكف التارككف
لمحزب الديمقراطي في أكاخر السبعينيات بالمحافظيف الجدد (بيكمي.)ٕٜٓٓ ,
عمكمان فضؿ أغمب الميبراليكف الجدد البقاء داخؿ الحزب الديمقراطي كجذبو باستمرار نحك اليميف
مدفكعيف بشعكرىـ العميؽ باالنيزاـ أماـ قكل اليميف األميركي المتدينة منيا كالعممانية كالتي باتت
متعاظمة النفكذ ,كتدكر أفكار الميبرالييف الجدد حكؿ التخمي عف برامج الحككمة الكبيرة كالبرامج
المكجية لمساعدة الفقراء كحكؿ االىتماـ بمصالح رجاؿ األعماؿ كالطبقات البيضاء المتكسطة ,ككذلؾ
حكؿ تبني سياسة خارجية أكثر احترامان لمقكة العسكرية األميركية كالجيش األميركي كلمصالح أميركا

 11اليسار الجديد نشأ في النصؼ الثاني مف القرف العشريف كتنامي سياسيا خالؿ التسعينيات عمى المستكل المحمي في
عدد مف المدف األميركية خاصة في الكاليات ذات التكجو الميبرالي .كنشأتو نتيجة لصعكد قكل جديدة تتككف مف
اتحادات العماؿ التقميدية ,كاتحادات العامميف بالمؤسسات الحككمية كالذيف كانكا محركميف مف االنضماـ التحادات

خاصة بيـ حتى منتصؼ الخمسينات  ,كمنظمات الخدمات االجتماعية الذيف يساندىـ تحالؼ كاسع مف الجماعات
اليسارية كالجماعات المدافعة عف البيئة كحقكؽ المرأة كحقكؽ األقميات كالحقكؽ المدنية كاإلعالمييف كاألكاديمييف
كالسياسييف الميبرالييف .كىدفو الرئيسي ىك الضغ ط عمى المؤسسات الحككمية المحمية لزيادة الضرائب عمى الشركات
الرأسمالية ,كزيادة اإلنفاؽ الحككم ي عمى الخدمات االجتماعية كأنشطة الرفاىية ,كمزايا مكظفي القطاع الحككمي.
مكسكعة كيكيبيديا.
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الدكلية كألىمية تبني سياسة خارجية تدخمية كصقكرية إذا لزـ األمر ,كمف أىـ شخصيات ىذا التيار
كزيرة الخارجية األمريكية ىيالرم كمينتكف ,كجكزيؼ بايدف نائب الرئيس األمريكي باراؾ أكباما ,كراـ
إيمانكيؿ كبير مكظفي البيت األبيض ,كريتشارد ىكلبركؾ مبعكث أفغانستاف ,كدينيس ركس مستشار
ك ازرة الخارجية األمريكية في إدارة الرئيس أكباما لمخميج كايراف (بيكمي.)ٕٜٓٓ ,
كاالختالؼ بيف الميبرالييف الجدد كالمحافظيف الجدد ىك أف المحافظيف الجدد ىـ يميف اليميف في
الحزب الجميكرم المحافظ ,بينما الميبرالييف الجدد ىـ يميف اليسار في الحزب الديمقراطي الميبرالي,
كباستثناء رؤية الميبرالييف الجدد الصقكرية في السياسة الخارجية فاالختالؼ كبير عمى باقي القضايا
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ككنيـ ديمقراطييف.
 4-2-1صقور واشنطن:
ىناؾ مجمكعة مف القيادات في اإلدارة ا ألمريكية أطمؽ عمييـ لقب الصقكر كأختمط عمى العديد مف
غير المتخصصيف إلى أيف يصنؼ ىؤالء فتارنة يحسبكا مع المحافظيف الجدد كتارة أخرل مع التيار
المحافظ التقميدم كتارة مع غيرىـ مف التيارات األخرل كلكف الحقيقة غير ذلؾ ,فيـ شخصيات قيادية
أصحاب كاريزما صارمة كرؤية سياسية كطنية أكثر منيا حزبية ,كمف أبرز الشخصيات الصقكرية
حيث منيـ الجميكرييف مثؿ كزير الدفاع األمريكي السابؽ دكنالد رامسفيمد كنائب الرئيس األمريكي ديؾ
تشيني ,ككزيرة الخارجية األمريكية السابقة ككندالي از رايز ,كمنيـ الديمقراطييف مثؿ كزيرة الخارجية
ىيالرم كمينتكف ,كالجنراؿ جكف أبي زيد ,كالجنراؿ كيزلي كالرؾ ,كالسناتكر ككرنر ,كغيرىـ العديد مف
الشخصيات ,كيميمكف بسياساتيـ إلى التشدد كالتعنت كتزييؼ الحقائؽ مف أجؿ المصمحة القكمية العميا
كيميمكف لمنزعة التدخمية العسكرية في السياسة الخارجية األميركية؛ كأسباب ميكليـ الصقكرية عديدة,
لتبن ي
كعمى رأسيا ,االعتقاد أف القكل السياسية األميركية مالت بشكؿ عاـ خالؿ السنكات األخيرة ّ
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أجندات سياسية متشددة عمى ساحة السياسة الخارجية ,كداخمينا سياسة أقؿ ليبرالية مف غيرىا ,كذلؾ
سعيان مف جانب تمؾ القكل الجتذاب مزيد مف أصكات الجماعات اليمينية األميركية المتدينة كالتي
صعدت بقكة عمى الساحة السياسة األميركية منذ السبعينات كباتت تمثؿ قكة ال يستياف بيا في صناعة
السياسة األميركية (بيكمي.)ٕٓٓٙ ,
ىذا إضافة إلى تأثير الفترة التالية ألحداث الحادم عشر مف سبتمبرٕٔٓٓ ,كتأثير عكامؿ أخرل
كزيادة الفجكة بيف األثرياء كاألغنياء في الكاليات المتحدة ,كثكرة المحافظيف األميركييف عمى ميراث ثكرة
الحقكؽ المدنية عمى المستكيات الحقكقية كاالقتصادية كىي عكامؿ دفعت مجتمعة السياسة األميركية
نحك اليميف كفرضت عمى السياسييف األمريكييف اتخاذ سياسات متشددة تجاه الخارج الدكلي كالداخؿ
األجنبي تحت ضغط الظركؼ كالجماعات المتشددة؛ كيرل المفكر األمريكي الميبرالي نعكـ تشكمسكي
أف السياسة األميركية ذاتيا بطبيعتيا البرجماتية الراسخة كمصالحيا المتعددة تقؼ عائقنا ىامنا أماـ
التخمص مف النزعة الصقكرية بالسياسة األمريكية (بيكمي.)ٕٓٓٙ ,

 2-1خالصة:
تعرفنا في ىذا الفصؿ مف الدراسة عمى تيار المحافظيف الجدد عف قرب كتعمقنا في أفكارىـ كقياداتيـ
كمنظرييـ كمؤسساتيـ كأجنداتيـ السياسية كأتضح لنا أف المحافظيف الجدد ىـ مجمكعة مميزة مف
المفكريف كالباحثيف كشخصيات سياسية كحككمية منيـ الييكدم كمنيـ المسيحي التبشيرم الصييكني
كىؤالء األشخاص (المحافظيف الجدد) َيعرفكف كيؼ تصنع السياسة كالفكر أكثر مف غيرىـ ,فعممكا بجد
كبدكف كمؿ سنيف عديدة عمى المستكل الداخمي األمريكي كعمى المستكل الخارجي حتى كصمكا
بالكاليات المتحدة األمريكية إلى ما ينشدكف كىك اإلمبراطكرية المتفردة في العالـ.
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إف رؤيتيـ السياسية فييا خمط فريد مف نكعو بيف السياسة كالديف كاآليديكلكجيا كالمصالح لذلؾ لـ
يككنكا في أدائيـ كاضحي األىداؼ بالنسبة لغيرىـ إذ كاف ىناؾ بعض التناقض في أدائيـ بالنسبة
لبعض الدكؿ ككاف ىذا التناقض باألداء يخالؼ مبادئ عديدة مف مبادئيـ كلكف يكافؽ مصالحيـ.
كفي الفصؿ الثالث سن تعرؼ عمى مككنات السياسة الخارجية األمريكية كمؤسسات صنع السياسة
الخارجية األمريكية كسنقكـ بدراسة أجندة المحافظيف الجدد بشيء مف التفصيؿ كالتكضيح كخاصة
المتعمؽ منيا بالشرؽ األكسط كالمتمثمة بالحرب عمى اإلرىاب كاحتالؿ العراؽ كضماف تدفؽ النفط
كتغيير األنظمة العربية مف خالؿ مشركع نشر الديمقراطية كدعـ إسرائيؿ كمنع قياـ دكلة فمسطينية
كضماف تفكؽ إسرائيؿ المستمر كضماف أمنيا ,كتدمير البرنامج النككم اإليراني ,كضماف أمف الخميج
العربي كالممرات المائية ,كتقسيـ السكداف كنزع الجنكب مف الحض ف العربي كاعادة رسـ خارطة الشرؽ
األكسط بما يتناسب مع المصالح األمريكية.
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الفصل الثالث
مؤسسات صنع السياسة الخارجية األمريكية ومحددات المحافظين
الجدد في السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط
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انفصم انثانث
مؤسسات صنغ انسياسة انخارجية األمريكية ومحذدات انمحافظين انجذد في انسياسة
انخارجية األمريكية تجاه انشرق األوسط
 2-4مقدمة :
ال تزاؿ الكاليات المتحدة القطب األكحد في النظاـ الدكلي كاألىـ عمى مستكل العالـ ألنيا مستمرة في
فرض ىيمنتيا عمى النظاـ العالمي كال تزاؿ تتمتع بالتأثير كالثقؿ في سياساتيا الخارجية تجاه مختمؼ
الدكؿ ,فما مف أزمة في أم دكلة تنشأ حتى ترل المجتمع الدكلي ينظر كيترقب ما ىك المكقؼ
األمريكي مف تمؾ األزمة ,لذلؾ لـ تعد دراسة كفيـ السياسة الخارجية األمريكية لإلطالع فقط ,إنما
أصبحت ضركرة ممحة كخاصة عندما يتعمؽ األمر بمنطقة كقضايا الشرؽ األكسط.
إف فيـ السياسة الخارجية األمريكية كصناعتيا يستمزـ تحميؿ عممية اتخاذ القرار السياسي في الكاليات
المتحدة كآليات صنع السياسة الخارجية فييا كمحدداتيا ,كخاصة في الشرؽ األكسط الذم تركز عميو
ىذه الدراسة ,باإلضافة لممحددات التي كضعيا المحافظيف الجدد لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه
الشرؽ األكسط (أجندة المحافظيف الجدد).
كقبؿ كؿ شيء عمينا أف نتعرؼ عمى مفيكـ السياسة الخارجية األمريكية كالمؤسسات التي تشارؾ في
صناعة ىذه السياسة.
 1-4مفيوم السياسة الخارجية:
يقدـ األستاذ عبد الكىاب الكيالي في مكسكعتو السياسة تعريؼ كمفيكـ السياسة الخارجية بأنيا تعني
تنظيـ نشاط الدكلة كرعاياىا كالمؤسسات التابعة لسيادتيا ,مع غيرىا مف الدكؿ كالتجمعات الدكلية,
كتيدؼ السياسة الخارجية إلى صيانة استقالؿ الدكلة كأمنيا كحماية مصالحيا االقتصادية؛ كلما كانت
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السياسة الخارجية تؤثر تأثي نار خطي نار عمى شؤكف الدفاع كاألمف كاالقتصاد كنكاحي الحياة الحديثة
المختمفة ,فإف كضع مبادئ كأىداؼ السياسة الخارجية الرئيسية كالق اررات الكبيرة مف شأف قيادة الدكلة
العميا :رئاسة الدكلة كالحزب الحاكـ كالك ازرة صاحبة االختصاص كالييئة التشريعية ,كيككف كزير
الخارجية كمساعدكه كالمكظفكف في ك ازرتو كفي السفارات كالقنصميات كالبعثات التابعة ليذه الك ازرة
مسؤكليف عف تنفيذ مبادئ السياسة الخارجية كتحقيؽ أىدافيا ,بيد أف نمك العالقات الدكلية كتزايد
أىميتيا كالتطكر الذم ط أر عمى المكاصالت أدخؿ تعديالت ميمة في ىذا المجاؿ كدفعت بالقيادات
الحقيقية كالكبرل في الدكؿ إلى المشاركة المتزايدة في مختمؼ نكاحي السياسة الخارجية (الكيالي,
٘ ,ٜٔٛص.)ٖٛٙ
كىناؾ عكامؿ رئيسية تؤثر في تحديد خطكط السياسة الخارجية ,كطبيعة نظاـ الدكلة كالكضع الداخمي
عمكمنا كمكقعيا الجغرافي كالقكة العسكرية كالمكارد الطبيعية كعدد السكاف كالتككيف الثقافي كالتاريخي
كالحضارم ,كالمعركؼ أف العكامؿ كاألجيزة األمنية كالدفاعية قد أخذت تمعب دك نار ممي انز متزايدان في
تحديد السياسة الخارجية كتسيير بعض أكجييا (الكيالي.)ٖٛٚ ,ٜٔٛ٘ ,
يقدـ جيمس ركزناك  James Rosnawعالـ السياسة األمريكي أكثر التعريفات شمكالن لمسياسة الخارجية
حيث يقكؿ بأنيا "منيج لمعمؿ يتبعو الممثمكف الرسميكف لممجتمع القكمي بكعي مف أجؿ إقرار أك تغيير
مكقؼ معيف في النسؽ الدكلي بشكؿ يتفؽ كاألىداؼ المحددة مسبقنا" (سميـ ,ٕٓٓٔ ,صٔٔ).
كتقكـ السياسة الخارجية ألم كياف دكلي عمى أساس تكجيات عالقاتو مع الكيانات الدكلية األخرل,
كبالتالي فإف سمكؾ السياسة الخارجية البد أف يتضمف بالضركرة مجمكعة مف الكسائؿ كاألىداؼ
كالغايات التي تمعب دك انر حاسمان في تحديد الكيفية التي يتـ التعامؿ كفقان ليا مع األطراؼ
الخارجية(حسيف.)ٕٓٔٔ ,
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كتأسيسنا عمى ىذا المفيكـ المختصر لمسياسة الخارجية نالحظ أف إسقاطو عمى مكضكع السياسة
الخارجية األمريكية يتيح لنا التعرؼ عمى شكميا كمضمكنيا كفقنا لممحددات اآلتية( :حسيف)ٕٓٔٔ ,
 يقصد بالسياسة الخارجية األمريكية سياسة دكلة الكاليات المتحدة في التعامؿ مع الكيانات كالقضاياالمكجكدة في المسرح الدكلي.
 مصدر معطيات السياسة الخارجية األمريكية ىك الييئات كالمؤسسات كالكيانات األمريكية الرسميةكبالتالي فيي معطيات يتـ كضعيا كاعتمادىا كانتياجيا بكاسطة الجيات الرسمية األمريكية.
 تنصرؼ برامج السياسة الخارجية األمريكية إلى السمكؾ الدكلي الخارجي ضمف مستكل معمف كآخرغير معمف ,ككالىما قابؿ لممالحظة كاالستنباط.
 ترّكز عممية صنع قرار السياسة الخارجية األمريكية عمى المفاضمة بيف البدائؿ مف أجؿ التكصؿإلى الخيار األفضؿ كالذم يتخذ في نياية األمر شكؿ القرار الرسمي النيائي.
 -تتميز السياسة الخارجية األمريكية بالنزعة البراغماتية

ٔٔ

بسبب سعي ىذه السياسة الدائـ مف أجؿ

تحقيؽ األىداؼ المادية كالمعنكية المعمنة كغير المعمنة.
 تتميز أىداؼ كسمككيات السياسة الخارجية األمريكية بالنطاؽ الكاسع الذم يغطي كامؿ مككناتالنظاـ الدكلي .كأدائيا يستند إلى برنامج عمؿ سياسي خارجي مسبؽ كمحدد األىداؼ كالكسائؿ.

ٔٔ

في الغرب بشكؿ عاـ ,يضعكف البراغماتي مقابؿ األيديكلكجي ككنقيض لو ,فحينما يقاؿ"ىذا اإلنساف أيديكلكجي",

فإنو يقصد أنو يتقيد بمنظكمة أفكار كأىداؼ ثابتة تحدد مكاقفو العامة سمفان ,كالكطنية كالقكمية كالديف .مقابؿ ىذا النمط
يقاؿ"ىذا الرجؿ براغماتي" ,كيقصد أنو متحرر مف كؿ أيديكلكجيا ,أك مكقؼ مسبؽ ,كيتصرؼ كفؽ المحظة أك الظرؼ,
مستيديان بما ينفعو كيضره ىك شخصيان .مكسكعة كيكيبيديا.
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 4-4مؤسسات صنع السياسة الخارجية األمريكية:
تساىـ في عممية صناعة القرار في السياسة الخارجية األمريكية مجمكعة مف المؤسسات بعضيا
حككمي كبعضيا اآلخر غي ر حككمي كلكؿ منيا دكر كتأثير عمى صناعة السياسة الخارجية منيا
مباشر كمنيا غير مباشر كتتفاكت طبيعة المياـ كاألدكار بحسب طبيعة الرئيس كلكنو السياسي
كالتيارات المككنة لإلدارة األمريكية ,كفيما يمي مؤسسات صناعة السياسة الخارجية األمريكية:
 2-4-4األجيزة التنفيذية (اإلدارة األمريكية):
تتككف األجيزة التنفيذية التي تشارؾ في صنع السياسة الخارجية األمريكية مف مؤسسة الرئاسة ,كك ازرة
الخارجية ,كك ازرة الدفاع ,كك ازرة الخزانة ,كك ازرة التجارة ,كمجمس األمف القكمي ,كاالستخبارات كلكؿ
منيا دكره في صناعة السياسة الخارجية األم ريكية كالمساعدة عمى اتخاذ القرار كتنفيذه كذلؾ عمى كؿ
المستكيات الحككمية ,كتشكؿ مجتمعة شبكة معقدة كمتغيرة األدكار فيما بينيا ,لذلؾ ستناكؿ بشيء مف
التفصيؿ أىـ ىذه األجيزة كدكرىا كصالحياتيا في صناعة السياسة الخارجية األمريكية.
 2-2-4-4مؤسسة الرئاسة:
كفقنا لممادة الثانية/الفقرة الثانية ,مف الدستكر األمريكي ,فإف الرئيس األمريكي يمتمؾ سمطات كاسعة
كعديدة في الشؤكف الخارجية فيك الرئيس التنفيذم كالقائد العاـ لمقكات المسمحة ككبير المفاكضيف
كالدبمكماسييف؛ إذ يمنح الدستكر األمريكي لمرئيس حؽ الدخكؿ في المعاىدات كاالتفاقات الدكلية مع
األطراؼ الخارجية كلكف بشرط المشاكرة كالحصكؿ عمى تأييد ثمثي أعضاء مجمس الشيكخ
األمريكي(كبستر ,ٖٔٛٚ ,ص.)ٕٚ
كرغـ الصالحيات الكاسعة التي منحيا الدستكر لمؤسسة الرئاسة كدكرىا الميـ في رسـ كتنفيذ سياسة
ال أف الصالحيات الممنكحة ليا لـ تكف سمطات كاممة ,فبحسب الدستكر
الكاليات المتحدة الخارجية ,إ ّ
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األمريكي في المادة األكلى الفقرة الثامنة كالمادة الثانية الفقرة الثانية ,فإف تعييف السفراء ,كسرياف
المعاىدات الدكلية ,كقرار إعالف الحرب ,كمسؤكلية تمكيؿ البرامج الداخمية كالخارجية بحاجة إلى
مكافقة الككنجرس (كبستر ,ٖٔٛٚ ,صٕٗ.)ٕٚ:
كتكجد بعض الحاالت التي يمكف لمرئيس أف يدخؿ بمكجبيا في المعاىدات كاالتفاقات مع األطراؼ
الخارجية بقرار منفرد كلكف بشرط أف يتكافر لو السند التشريعي– التنفيذم الكافي لمقياـ بذلؾ كأف يككف
ال
ىناؾ قانكف أك تشريع سابؽ أصدره الككنغرس األمريكي يتضمف بشكؿ مباشر أك غير مباشر تخكي ن
لمرئيس بالتصرؼ دكف الرجكع لمككنغرس" في بعض األحياف حتمت الظركؼ تقكية مركز الرئاسة كزيادة
صالحيات الرئيس كخاصة أثناء إدارة الحركب كمكاجية األزمات الطارئة" (ربيع ,ٜٜٔٓ ,صٖٔ).
كتقكـ بمعاكنة مؤسسة الرئاسة في اتخاذ القرار في السياسة الخارجية كؿ مف ك ازرة الخارجية كك ازرة
الدفاع كمجمس األمف القكمي كاالستخبارات المركزية ( )CIAحيث يكفركف المعمكمات كالمعطيات
المطمكبة كالخيارات كالبدائؿ األفضؿ لممصالح األمريكية كالمتاحة مف أجؿ اتخاذ القرار كاعتماد
السياسات الخارجية اآلنية كالمستقبمية ككضع اإلستراتيجيات.
 1-2-4-4وزارة الخارجية:
يعتبر كزير الخارجية الشخص األكثر أىمية بعد رئيس الكاليات المتحدة عمى الصعيد الدكلي ,كىك
الذم يمثؿ الدكلة لدل الككنجرس كىك الذم يدير سياسات الدكلة الخارجية ,كىك الذم يدافع عف برامج
الدكلة الخارجية في كؿ المجاالت ,كىك الذم يقترح ك ينظـ برامج المساعدات الخارجية؛ كيساعد كزير
الخارجية ٕ٘ ألؼ مكظؼ ,نصفيـ خارج البالد مكزعيف عمى أكثر مف ٓٗٔ سفارة ,كالنصؼ اآلخر
يعمؿ في مباني الك ازرة داخؿ الكاليات المتحدة ,كتزكد ك ازرة الخارجية الدكلة
المعمكمات الالزمة إلدارة عالقاتيا الخارجية (ربيع ,ٜٜٔٓ ,ص.)ٖٙ
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بأكثر مف نصؼ

كزرة الخارجية ,كتتمقى مثؿ ىذا
يصدر عف ك ازرة الخارجية يكمينا ماال يقؿ عف ٓٓٓٔ برقية مكقعة مف ا
العدد ,كيشارؾ ممثمك الك ازرة بػ ٕٔ مؤتمر دكلي يكمينا ,كما يستقبؿ ممثمك الك ازرة يكميان في مبنى الك ازرة
كاألمـ المتحدة ماال يقؿ عف  ٛكزراء أك سفراء لدكؿ أجنبية ,كيتبع لمك ازرة ككالة التنمية الدكلية كالتي
تنظـ برامج المساعدات لمدكؿ األجنبية ,كككالة االستعالمات األمريكية التي تبشر بقيـ كثقافة الكاليات
المتحدة ,كككالة الرقابة عمى األسمحة كنزع السالح ,كىي الجياز المسؤكؿ عف اتفاقيات الحد مف
األسمحة كغيرىا (ربيع ,ٜٜٔٓ ,ص.)ٖٚ
كتمتمؾ الكاليات المتحدة أكبر شبكة منشآت دبمكماسية في العالـ كتكجد سفارات كقنصميات أمريكية في
كافة دكؿ العالـ ماعدا :ككبا كايراف كككريا الشمالية كتايكاف ,باإلضافة لذلؾ ,ترتبط الكاليات المتحدة
بحضكر دبمكماسي قكم في كؿ المنظمات الدكلية كاإلقميمية كعمى كجو الخصكص في األمـ المتحدة
كمنظماتيا كاالتحاد األكركبي ,أما با لنسبة لمبمداف كالمنظمات التي ال يكجد لمكاليات المتحدة فييا تمثيؿ
دبمكماسي فقد اعتمدت عمى تصريؼ شؤكنيا فييا عبر سفارات بمداف ذات صمة كثيقة بيا كمف أبرزىا:
بريطانيا ,إسرائيؿ ,ككريا الجنكبية ,إضافة إلى سكيس ار التي بسبب حيادىا الدكلي كعالقاتيا الكثيقة مع
سفارتيا تقكـ بتصريؼ الشؤكف األمريكية الدبمكماسية (تمي.)ٕٓٔٓ ,
ا
الكاليات المتحدة فإف
رغـ أىمية دكر كزير الخ ارجية ,إال أف ىذا الدكر كاف يتذبذب بيف الدكر القكم ك المحكرم كما كاف
الكزير جكف فكستر داالس ,في عيد الرئيس أيزنياكر ,ككذلؾ ىنرم كيسنجر في عيد الرئيس
عيف الرئيس
نيكسكف؛ أك دكر ىامشي ال يكاد يذكر كما كاف الكزير شكلتز في عيد ريغاف ,حيث ّ
ريغاف أكثر مف أربعيف شخصان مف أصدقائو في مناصب ميمة ,كلـ يكف ليـ أدنى معرفة بالشؤكف
الخارجية كدكف عمـ كزير الخارجية ,أيضنا الكزير ككلف باكؿ كاف ضعيفنا في عيد الرئيس جكرج دبميك
بكش؛ كأحيانان كاف الرئيس يتجاىؿ ك ازرة الخارجية بشكؿ كامؿ ,كيعتمد عمى مستشاريف مف خارجيا
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ضمف عقكد تربطيـ معو مباشرة ,كما حدث في عيد الرئيس تركماف عندما كقفت أجيزة الخارجية
كالدفاع ضده في دعمو إلقامة كطف لمييكد؛ كلكف في عيد نيكسكف عادت اإلدارة إلى االعتماد عمى
مكظفي ك ازرة الخارجية ,ثـ رجعت العادة عمى االعتماد عمى المستشاريف الخارجييف في عيد ريغاف
(ربيع ,ٜٜٔٓ ,ص.)ٖٛ
 4-2-4-4وزارة الدفاع:
ك ازرة الدفاع األمريكية مف أىـ المؤسسات التي تتبع اإلدارة األمريكية مباشرة كتساعد الرئيس األمريكي
في اتخاذ القرار بما يخص السياسة الخارجية كاألمف القكمي األمريكي بشكؿ كبير كمباشر ,كىي
ال بمغت ميزانية ك ازرة
عضك في مجمس األمف القكمي األمريكي ,كليا ميزانية كبيرة ففي عاـ  ٕٓٓٚمث ن
الدفاع  ٚٛٙمميار دكالر ,كيالحظ أف دكر ك ازرة الدفاع أحياننا يصؿ إلى درجة التدخؿ العسكرم ,كأداة
مف أدكات السياسة الخارجية ( .)http://en.wikipedia.org/wiki/UnitedStatesDepartmentofDefense

كمف المياـ المنكطة بك ازرة الدفاع األمريكية( :ربيع ,ٜٜٔٓ ,ص)ٗٓ:ٖٛ
 بناء ك إعداد القكات المسمحة ,كاإلشراؼ عمى القكاعد العسكرية التي كاف عددىا عاـ ٓ ٜٜٔحكاليٖٓ٘ قاعدة منتشرة في أرجاء العالـ.
 جمع كتحم يؿ المعمكمات الخاصة بجيكش الدكؿ المعادية كالصديقة ,مف خالؿ جياز استخباراتيمركزم ىك ,ككالة استخبارات الدفاع  ,ميمتو التعرؼ عمى احتمالية كقكع اضطرابات كتغييرات سياسية
بما يخص أنظمة الحكـ بالعالـ ,كاقتراح الحمكؿ عمى الرئيس لتكظيفيا لخدمة أىداؼ الكاليات المتحدة.
 تقكـ ك ازرة الدفاع األمريكية بعمؿ أبحاث ك دراسات متنكعة حكؿ المناطؽ الحيكية لمكاليات المتحدة. تبرـ كتدير ك ازرة الدفاع المعاىدات كالتحالفات العسكرية مع الدكؿ الحميفة كالصديقة كتحافظ عمييامف أجؿ خدمة المصالح األمريكية كالسياسة الخارجية.
64

 3-2-4-4أجيزة االستخبارات:
تمعب أجيزة االستخبارات األمريكية دك انر ميمنا في صنع السياسة الخارجية حيث تقكـ بتكفير المعمكمات
لمسمطة التنفيذية ,كخاصة الرئاسة ,كغالبان ما يتخذ الرئيس األمريكي مكاقفو مف القضايا الدكلية كفقنا
لتقارير االستخبارات كتحميالتيا ,كأبرز فركع االستخ بارات األمريكية ىي ككالة االستخبارات المركزية
 ,C. I. Aكتعتبر ككالة االستخبارات المركزية المحكر الرئيسي لالستخبارات األمريكية كالمصدر
األساسي لممعمكمات بالنسبة لمسمطة التنفيذية.
كلممثاؿ عمى ذلؾ نذكر أف المجمس القكمي لممخابرات أصدر في أكتكبر  ,ٕٓٓٛتقري نار حكؿ مستقبؿ
قكة الكاليات المتحدة ,جاء فيو أف السيطرة األمريكية سكؼ تتقمص كثي انر ,كأف القكة العسكرية كىي
المككف األساسي الستمرار السيادة األمريكية في العالـ ستقؿ أىميتيا في عالـ تنافسي في المستقبؿ,
كليس معنى ذلؾ أف قكة الكاليات المتحدة سكؼ تقؿ لكف ىك تحذير أف قكة الباقيف في صعكد ,كيقصد
التقرير أف القكة ىي إطار يضـ القكة العسكرية كاالقتصادية كالقدرة عمى السيطرة عمى مصادر تيديد
األمف القكمي الجديدة كفي مقدمتيا "اإلرىاب" ,كأف الكاليات المتحدة ليس بمقدكرىا بمفردىا التصدم
ليا ,كتحتاج إلى التعاكف؛ كذكر التقرير أف المستقبؿ يحمؿ تغيير أكبر كاستم اررية أقؿ ,كيعتبر التقرير
تنبيو إلى ضركرات إستراتيجية لمسياسة الخارجية األمريكية (الغمرم ,ٕٜٓٓ ,صٕ.)ٛ
كيمكف تمخيص المياـ الرئيسية ألجيزة االستخبارات في مجاؿ السياسة الخارجية فيما يمي(:ربيع,
ٓ ,ٜٜٔصٓ)ٚٔ:ٚ
 جمع كتحميؿ المعمكمات السرية ,ككتابة التقارير كتكزيعيا يكمينا عمى الجيات المعنية ,خاصةالرئيس كنائب الرئيس ,ككزير الخارجية ,ككزير الدفاع ,كمستشار الرئيس لشؤكف األمف القكمي,
كتحديثيا كؿ عدة ساعات في حالة األزمات كالطكارئ.
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 القياـ بالعمميات السرية ذات الصمة بتنفيذ سياسة الكاليات المتحدة الخارجية كاستراتيجيتيا تجاهاآلخريف.
 التفاعؿ المستمر مع صانعي القرار السياسي كاألمني في كاشنطف ,كالتنسيؽ أحيانا مع أجيزةاستخبارات الدكؿ األجنبية ,كانتاج المعمكمات كالتحميالت ذات العالقة بتطكرات األحداث السياسية
كاالقتصادية كالعسكرية
كقد استخدمت إدارتي الرئيساف تركماف كأيزنياكر الككالة كأداة سرية لمعالجة قضايا السياسة الخارجية
المعقدة ,فعمى سبيؿ المثاؿ فكض الرئيس األمريكي أيزنياكر الككالة عامي ٖ٘ ٜٔ٘ٗ ,ٜٔإلسقاط
مصدؽ الكطني في إيراف ,كحككمة غكاتيماال الشرعية المنتخبة ,كقد نجحت الككالة مف
نظاـ حكـ ّ
خالؿ الدعاية كعمميات التخريب في ذلؾ (ربيع.)ٙٛ ,ٜٜٔٓ ,
 5-2-4-4مجمس األمن القومي األمريكي:
أ ِ
ُنشئ مجمس األمف القكمي األمريكي في ٘ٔ أيمكؿ عاـ  ,ٜٔٗٚعندما كّقع الرئيس األمريكي تركماف
قانكف األمف القكمي ,كقد أُ ِ
نشئ مجمس األمف القكمي باالشتراؾ مع االستخبارات المركزية األمريكية
كمكتب كزير الدفاع األمريكي بالمادة  ٔٓٛمف القانكف ,كذلؾ لغرض تنسيؽ العمؿ اإلستخبارم
لصالح األمف القكمي األمريكي؛ كينص القانكف عمى تسمية أعضاء مجمس األمف القكمي كىـ :رئيس
البالد ,كنائبو ,ككزير الخارجية ,ككزير الدفاع؛ كفي البداية لـ يكف ىناؾ مستشار لألمف القكمي ,لكف
في عاـ  ٜٜٔٗتـ إنشاء منصب سكرتير تنفيذم لألمف القكمي الذم تطكر عبر السنكات ليصبح
مستشار الرئيس لشئكف األمف القكمي ,كيتبعو طاقـ عمؿ أساسي خاص بو ,كيعتبر مجمس األمف
القكمي أحدل الجيات األساسية لدعـ ق اررات الرئيس المتعمقة بالسياسة الخارجية كقطاع الدفاع (سالـ,
ٕ٘ٓٓ).
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كبسبب كجكد العديد مف الييئات الحككمية المسئكلة عف إدارة عالقة الكاليات المتحدة مع العالـ
الخارجي كتشمؿ كزارة الخارجية كك ازرة الدفاع بكؿ مكاتبيما كمؤسساتيما التابعة ,كأيضا ك ازرة المالية
كأجيزة االستخبارات كاألمف الداخمي كغيرىـ؛ كنظ انر لتعدد التقارير كاآلراء داخؿ كؿ الجيات الحككمية
المختمفة ,أصبح مف الميـ كجكد منسؽ مركزم لنشاطات كتقارير المؤسسات المعنية حتى يستطيع
الرئيس صنع السياسة الخارجية كادارتيا بشكؿ عممي كبالسرعة المطمكبة لذلؾ أنشأ مجمس األمف
القكمي ,كظير ىذا االحتياج (إنشاء مجمس أمف قكمي) عند دخكؿ الكاليات المتحدة عالـ السياسة
العالمية كقكة عظمى بعد نياية الحرب العالمية الثانية (سالـ.)ٕٓٓ٘ ,
 1-4-4األجيزة التشريعية (الكونجرس):
بحسب الدستكر األمريكي المادة األكلى في الفقرة األكلى ,الككنجرس األمريكي لو مجمسيف كىما
مجمس الشيكخ كمجمس النكاب (كبستر ,ٖٔٛٚ ,صٕٔ) كبداخؿ كؿ منيما مجمكعة لجاف متخصصة
كالتي تشارؾ في صناعة السياسة الخارجية كتقدـ مقترحاتيا بيذا الخصكص ,كىي لجنة العالقات
الخارجية  ,كالمجاف المعنية بشؤكف األمف كالدفاع كالطاقة كاالقتصاد.
كبحسب المادة األكلى الفقرة الثامنة ,كالمادة الثانية الفقرة الثانية ,يتمتع الككنغرس األمريكي بدكر
مستقؿ في عممية صنع قرار السياسة الخارجية األمريكية كمف أبرز أدكاره( :كبستر,ٖٔٛٚ ,
صٕٗ)ٕٚ:
 التصديؽ عمى المعاىدات كاالتفاقيات. التصديؽ عمى تعييف األشخاص الذيف ترشحيـ اإلدارة األمريكية لتكلي المناصب الدبمكماسية. التصديؽ عمى تنظيـ التجارة الخارجية. التصديؽ عمى الميزانيات المخصصة لتمكيؿ األنشطة الخارجية.67

 التصديؽ عمى إرساؿ القكات األمريكية لممناطؽ الخارجية. فرض العقكبات ضد األطراؼ الخارجية كاعالف الحرب.كأحياننا تنشأ الكثير مف الخالفات بيف الككنغرس كاإلدارة األمريكية حكؿ السياسة الخارجية ,كسبب ىذه
الخالفات كاف يرجع بشكؿ أساسي إلى تضارب التكجيات ,كيحدث ذلؾ عندما تككف األغمبية
لمجميكرييف في الككنجرس كيككف الديمقراطيكف ىـ المسيطركف عمى اإلدارة األمريكية أك العكس.
 4-4-4مراكز الدراسات األمريكية:
برز دكر مراكز الدراسات كما رأينا في الفصؿ األكؿ مف الدراسة في التأثير عمى عممية صنع القرار
في السياسة الخارجية األمريكية كمف الصعب تحديد مركز بعينو ألف تأثير ىذه المراكز يتغير بتغير
اإلدارة األمريكية كبالتالي يمكف اإلشارة إلى ذلؾ عمى النحك اآلتي:
دكر كبي انر في التأثير عمى صنع السياسة
مراكز الدراسات التي يسيطر عمييا الجميكريكف كالتي تمعب ان
الخارجية عندما تككف اإلدارة األمريكية جميكرية االنتماء.
دكر كبي نار في التأثير عمى صنع السياسة
مراكز الدراسات التي يسيطر عمييا الديمقراطيكف كالتي تمعب نا
الخارجية عندما تككف اإلدارة األمريكية ديمقراطية االنتماء.
 3-4-4الموبيات وجماعات المصالح:
كىي مجمكعة كبيرة مف الجماعات كالمنظمات كالجمعيات التي تعمؿ جميعيا كجماعات ضغط لمتأثير
عمى صنع السياسة الخارجية األمريكية بما يتناسب مع مطالبيا كأىدافيا ,كألىمية تأثيرىا يمكف اإلشارة
إلى بعض أنكاع ىذه المكبيات كجماعات المصالح عمى النحك اآلتي( :تمي)ٕٓٔٓ ,
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ـــــ المكبي الصييكني :كيعتبر األكثر اىتمامنا بتكجيو صنع السياسة الخارجية األمريكية باتجاه دعـ
مصالح كأمف إسرائيؿ كتتككف شبكة المكبي الصييكني مف أكثر مف ٓٓ٘ منظمة كجمعية كتجد ىذه
المنظمات مساندة الييكد األمريكييف كأنصار المسيحية الصييكنية.
ـــــ المكبيات األخرل :كمف أبرزىا المكبي اإليطالي كاليكناني كالصيني كالياباني كما شابييا ,كجميعيا
تتمتع بمساندة المكاطنيف األمريكييف الذيف ترجع أصكليـ إلى ىذه البمداف كتعمؿ ىذه المكبيات لمتأثير
عمى صنع السياسة الخارجية األمريكية بما يعزز مصالح بمدانيا.
ـــــ المجمع الصناعي العسكرم :كيتككف مف مجمكعة مف الشركات الصناعية الناشطة في مجاالت
التصنيع العسكرم كيمارس ىذا المجمع كؿ أساليب الضغط لمتأثير عمى صنع السياسة الخارجية
األمريكية بحيث تركز عمى نشكب الحركب ك الصراعات بما يعزز قدرة المجمع عمى تصريؼ إنتاجو.
ـــــ مجمع الشركات النفطية :كيتككف مف مجمكعة مف كبريات الشركات النفطية األمريكية مثؿ:
شيفركف ,إكسكف مكبيؿ ,تكساس أكبؿ ,كغيرىا كالتي تسعى لمتأثير عمى صنع السياسة الخارجية
األمريكية ذات التكجيات التي تعطي األكلكية لمصالح الكاليات المتحدة النفطية.
ـــــ مجمع الشركات المالية :كيتككف مف الشركات المالية األمريكية كعمى كجو الخصكص المصارؼ
الكبرل كشركات التأميف ,كيسعى ىذا المجمع لمتأثير عمى صنع السياسة الخارجية األمريكية ذات
التكجيات التي تعطي األكلكية لممصالح األمريكية المالية كالنقدية.
مما سبؽ نرل ىذه األجيزة كالكيانات كاألطراؼ تعمؿ ضمف منظكمة مكحدة تتصارع فييا المصالح
كفي كثير مف األحياف تتحالؼ مع بعض األطراؼ بحيث تتكصؿ إلى برنامج الحد األدنى الذم يمكف
أف تُدفع السياسة األمريكية باتجاىو.
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 3-4محددات المحافظين الجدد لمسياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط:
بعد أف تعرفنا عمى مؤسسات صنع السياسة الخارجية األمريكية كالدكر المتكامؿ التي تمعبو تمؾ
المؤسسات مف أجؿ الكصكؿ إلى القرار كاإلستراتيجية المناسبة لممصالح األمريكية كتحديد األىداؼ
عدة ُمسبقان كالكسائؿ المناسبة لتمؾ البرامج التي ينبغي إتباعيا
الم ّ
الرئيسية مف برامج السياسة الخارجية ُ
في السياسة الخارجية األمريكية تجاه المجتمع الدكلي ,رأينا أف صانع القرار األمريكي يأخذ بالحسباف
محددات عديدة في أثناء بحثو عف القرار المناس ب كيفاضؿ بيف البدائؿ المتاحة في السياسة الخارجية
لمراعاة األمف القكمي كالمصمحة الكطنية كمراعاة التكجيات المختمفة الداخمية كالخارجية كمراعاة
مصالح الدكؿ الحميفة كحفظ السالـ العالمي.
لكف األمر مختمؼ بما يخص المحافظيف الجدد ,فرؤيتيـ حكؿ السياسة الخارجية األمريكية كما ينبغي
أف تككف عميو ينسؼ ما ذكرناه سابقنا ,كذلؾ ألف لدييـ أجندتيـ الخاصة كمحدداتيـ التي يؤمنكف بيا
كيدفعكف بكؿ ثقميـ كبدكف كمؿ أك ممؿ مف أجؿ أف تككف ىي محددات السياسة الخارجية األمريكية
نحك العالـ كخاصة منطقة الشرؽ األكسط ,كقد نجحكا في ذلؾ بعد أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ
سبتمبر التي ىزت الكاليات المتحدة في العمؽ ,كأحدثت رعبنا غير مسبكؽ لدل األمريكييف حكؿ قدرة
دكلتيـ في الدفاع عف نفسيا كعف مكاطنييا ,فكانت الفرصة الذىبية لممحافظيف الجدد لتنفيذ األفكار
التي كانكا ينادكف بيا.
كألنيـ كحدىـ كانكا مستعديف كلدييـ األفكار كاألجندات ,كتقاطعت الخمفيات األيديكلكجية الخاصة بيـ
كأفراد متخصصيف ذك فكر يميني مع أيديكلكجية الرئيس األمريكي جكرج دبميك بكش المحافظ (المؤمف
بأنو مكلكد مف جديد بحسب كتابو :نقاط قرار) ,تحالؼ الرئيس األمريكي معيـ كدخمكا اإلدارة األمريكية
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مف جميع أبكابيا كاحتمكا أرفع المناصب

ٕٔ

كعمى جميع المستكيات ,كالقكا آذاننا صاغية مطيعة مف

الرئيس األمريكي جكرج دبميك بكش ,كدعمان مف الصقكر(حكؿ الصقكر أنظر صٗ٘) أمثاؿ كزير
الدفاع دكنالد رامسفيمد ,كمستشارة األمف القكمي ككندالي از رايز.
ككاف أىـ ما يميز برنامج كأجندة المحافظيف الجدد في السياسة الخارجية التي اتبعكىا بعد سيطرتيـ
عمى اإلدارة األمريكية ىك تركيزىـ عمى منطقة الشرؽ األكسط ,كالييمنة األمريكية عمى العالـ
كإمبراطكرية لمقرف القادـ ,كيتركز برنامجيـ عمى إعادة رسـ خارطة الشرؽ األكسط ,كتغيير األنظمة
الحاكمة كفرض األمر الكاقع عمى القكل المنافسة ليا:
شدد بكؿ ككلفكتز نائب كزير الدفاع عمى الدكر الذم عمى الكاليات المتحدة القياـ بو :عمييا أف تعمف
استعدادىا لصكف النظاـ العالمي الجديد ,كليا فيو الدكر الرئيسي ,كعمييا أف تقنع منافسييا بقبكؿ ىذا
الكاقع الجديد ,كما عمييا أف تثني الدكؿ الصناعية عف عزميا عمى لعب أم دكر في أية منطقة مف
مناطؽ العالـ كىذا يضمف في رأيو ,العظمة ألمريكا إلى األبد ,ككاف التطبيؽ الفعمي ليذه األفكار
خالؿ الحرب عمى العراؽ (انتياج مبدأ الضربة الكقائية) كتـ إحداث التغيير السياسي المطمكب بدفع

12

(بكؿ ككلفكتز) :شغؿ منصب نائب كزير الدفاع كىك المفكر االستراتيجي كالمنظر القيمي الذم يمد رامسفيمد بالرؤل الكبرل التي يمكف أف

يبني أفكاره عمييا ,كميندس مبدأ الضربة الكقائية المعركؼ( .لكيس لبي) :مساعد ديؾ تشيني كيعتمد عميو بشكؿ كبير( .كلياـ كريستكؿ):
رئيس الدعاية العامة لجماعة الحرب في إدارة جكرج دبميك بكش( .كالرنس تكماس) :قاضي المحكمة العميا( .جكف اشكركفت) :كزير العدؿ.
(لكيس ليبي) :رئيس ككبير مستشارم األمف القكمي لدل نائب الرئيس تشيني( .إليكت ابراىامز):المسئكؿ عف ممؼ الشرؽ األكسط في
البنتاغكف( .فرانؾ غافني) :ترأس مركز سياسة األمف( .كيف أدلماف) :عضك مجمس سياسة الدفاع( .ستيفف كامبكت) :شغؿ منصب ككيؿ ك ازرة
الدفاع لالستخبارات( .ريتشارد بيرؿ) :شغؿ منصب رئيس مجمس السياسة الدفاعية كىي الييئة االستشارية لك ازرة الدفاع( .ليف تشيني) :كىي
مؤرخة كباحثة كزكجة ديؾ تشيني ككانت قد ترأست بيف عامي ٜٔٛٚ-ٜٔٛٙالمؤسسة الكطنية لإلنسانيات( .غارم شميت) :المدير التنفيذم
لمشركع القرف األمريكي الجديد( .غارم بكر):رئيس مجمكعة القيـ األمريكية( .ابراـ شكلسكي) :مدير مكتب الخطط الخاصة في البنتاغكف.
(جيمس ككلزم) :شغؿ منصب الرئيس لككالة االستخبارات المركزية .كغيرىـ ( .مجموعة مراجع منها كتاب أمريكا على مفترق الطرق,
وموسوعة ويكيبيديا).
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العراؽ كقطعة الدكمينك األكلى كانتظار تعاقب األثر الذم سيعمؿ عمى تغيير المنطقة العربية بآسرىا,
كىي النظرية التي كاف كراءىا ريتشارد بيرؿ ,أمير الظالـ (سمكـ.)ٕٓٓ٘ ,
كفيما يمي سنتناكؿ أجندة المحافظيف الجدد في السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط بشيء
مف التفصيؿ.
 2-3-4القضاء عمى أسمحة الدمار الشامل واحتالل العراق والسيطرة المباشرة عمى مصادر النفط:
أقامت إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش قضيتيا مع العراؽ عمى ثالث حجج :األكلى ,حقيقة أف العراؽ
امتمؾ أسمحة دمار شامؿ ككاف في طريقو إلى بناء المزيد ,كالثانية ,أف العراؽ ارتبط بالقاعدة
كمنظمات إرىابية أخرل ,كالثالثة ,أف العراؽ كاف دكتاتكرية مستبدة مطمقة يستحؽ الشعب العراقي أف
يتحرر منيا (فكككياما ,ٕٓٓٚ ,صٓٔٔ).
كانت تمؾ ىي التيـ المكجية إلى النظاـ العراقي كعمى رأسو الرئيس صداـ حسيف ,ك تمؾ كانت
المبررات كالكذبة النبيمة التي استخدمتيا اإلدارة األمريكية مف أجؿ تبرير الحرب عمى العراؽ ,كالتي
ال لمكاليات
كانت تنضكم تحت مبدأ الحركب أك الضربات اإلستباقية لمدكؿ التي تشكؿ تيديدنا محتم ن
المتحدة بحسب "كثيقة إستراتيجية األمف القكمي التي نشرت في  ٔٚأيمكؿ سبتمبر ٕٕٓٓ" (ىالبر
ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,ص٘.)ٔٛ
إ ف الحرب عمى العراؽ قد شنت لغايات كأسباب عريضة ال تقتصر عمى تغيير النظاـ أك التخمص مف
أسمحة الدمار الشامؿ ,بؿ إنيا تنصب بالدرجة األكلى عمى ترسيخ الجيكد الرامية إلى تكريس تفرد
الكاليات المتحدة بكصفيا القكة العظمى الكحيدة في العالـ كالقادرة عسكرينا كاقتصادينا عمى قير أم دكلة
أك أمة أك شعب تسكؿ لو نفسو معارضة الييمنة األمريكية (بايبر ,ٕٓٓٙ ,صٕ٘).
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ككانت األفكار كاإلستراتيجيات التي يخطط ليا المحافظيف الجدد بخصكص العراؽ قديمة ,كفكرة
احتالؿ العراؽ ليست كليدة اعتداءات ٔٔسبتمبرٕٔٓٓ ,التي تعرضت ليا الكاليات المتحدة" ,إنما
تعكد إلى سنة ٕ ٜٜٔعندما عرض كزير الدفاع آنذاؾ ديؾ تشيني ,كمعو بكؿ ككلفكتز مساعد كزير
الدفاع ,كلكيس ليبي مكظؼ بك ازرة الدفاع لمقضايا اإلستراتيجية ,عمى الحككمة األمريكية أفكار حكؿ
ضرب العراؽ كالقضاء عمى الرئيس صداـ حسيف" (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,ص٘.)ٕٙ
أيضنا في سنة  ٜٜٔٚكّقع عدة شخصيات معظميـ مف المحافظكف الجدد ككاف بجانبيـ دكنالد
رامسفيمد عمى بياف مبادئ تأسيس مشركع القرف األمريكي الجديد ,كالذم يركز عمى الشرؽ األكسط
كتحديدان العراؽ؛ كفي كانكف الثاني يناير  ٜٜٔٛكقع دكنالد رامسفيمد ,كبكؿ ككلفكتز ,كلكيس ليبي,
كايميكت أبرامز ,كجكف بكلتكف ,كباكال دكبريانسكي ,كزلمام خميؿ زاد ,كريتشارد بيرؿ ,كبيتر ركدماف,
كركبرت زكليؾ ,عمى رسالة لمرئيس بيؿ كمينتكف بعنكاف إزاحة نظاـ صداـ عف السمطة ,كاعتبار أف
سياسة االحتكاء مرفكضة بالنسبة ليـ كغير ناجحة (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,صٕ٘٘.)ٕٙٙ:
رأينا مما سبؽ أف العراؽ كاف مكجكدنا دائمنا عمى طاكلة النقاشات المطركحة مف قبؿ المحافظيف الجدد
عمى اإلدارات األمريكية السابقة مف ركنالد ريغاف إلى جكرج بكش األب ثـ بيؿ كمينتكف حتى كصمت
إلى جكرج دبميك بكش ,كتفاكتت سياسات الكاليات المتحدة تجاه العراؽ مف إدارة إلى أخرل ,لكف لـ
تتغير أجندة المحافظيف الجدد تجاه العراؽ كنجحكا في تنفيذىا في كالية الرئيس جكرج دبميك بكش؛ كلـ
يكف العراؽ مرتبطان بتنظيـ القاعدة حيث لـ تقدـ الكاليات المتحدة أم دليؿ عمى ذلؾ ,كلـ يثبت أنو
يمتمؾ أسمحة دمار شامؿ كىذا ما أثبتتو مرحمة ما بعد سقكط النظاـ ,لكنو كاف ىدفنا ميمنا كاستراتيجينا
لمكاليات المتحدة بحسب رؤية المحافظيف الجدد ,كي تككف اإلمبراطكرية الكحيدة في العالـ بال منازع.
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كاف العراؽ بحسب أفكار المحافظيف الجدد كاستراتيجيتيـ يكفر ليـ مفتاح القكة لمقرف الجديد مف حيث
امتالكو لمصدر القكة أال كىك النفط كفي ىذا السياؽ ذكر بكؿ ككلفكتز أماـ أحدل القمـ األمنية
اآلسيكية في سنغافكرة " إف أىـ اختالؼ بيف ككريا الشمالية كالعراؽ ىك انو ال خيار لنا في العراؽ مف
الناحية االقتصادية فالبمد يسبح عمى بحر مف النفطٖٔ" (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,صٖٕٓ).
كحكؿ ىذه النقطة ُسئِ َؿ المحمؿ السياسي كالخبير كالناقد لمسياسة الخارجية األمريكية كخاصة تجاه
الشرؽ األكسط ,نعكـ تشكمسكي ,عف سبب غزك الكاليات المتحدة لمعراؽ فأجاب أف برأيو أف لدل
الكاليات المتحدة الرغبة في إضافة العراؽ إلى المممكة العربية السعكدية كبمداف تقع تحت سيطرتيا
الكاممة ,فيذيف البمديف يمثالف خمسي االحتياطي العالمي مف النفط ,أم  %ٖٚمف احتياطي العالـ
كاذا أضفنا الككيت  %ٛباإلضافة لبعض المصادر األخرل تككف الكاليات المتحدة مسيطرة عمى
نصؼ احتياطي العالـ مف النفط ,كىي غنيمة بغاية األىمية ,ككاف البد مف احتالؿ العراؽ عسكرينا
كممارسة السمطة عميو ,حتى تتـ ليا السيطرة العالمية (تشكمسكي كاألشقر ,ٕٓٓٚ ,ص.)ٖٔٙ
كما أف العراؽ ىك البداية مف أجؿ إعادة ترتيب خارطة الشرؽ األكسط كخاصة المجاكر إلسرائيؿ كىك
البداية األنسب بحسب رؤية المحافظيف الجدد لكي تكضح الكاليات المتحدة لمعالـ الدكر الذم تريد أف
تمعبو في القرف الجديد مف األلفية الثالثة ,كيكفر صداـ حسيف كنظامو األرضية التي يستطيع
المحافظكف الجدد تنفيذ أجندتيـ عمييا انطالقنا مف الحرب اإلستباقية ,إلى تغيير النظاـ بالقكة ,ثـ

 13بحسب إحصائيات  ٕٓٓٚإف احتياطي العراؽ النفطي المؤكد ترتيبو الثالث عمى العالـ بعد السعكدية ككندا ,كيقدر بػ
٘ٔٔ مميار برميؿ ,كتعتقد الكاليات المتحدة أف ىناؾ احتياطي غير مكتشؼ يقدر بػ ٓٓٔ مميار برميؿ أخرل ,كينتج
العراؽ مميكني برميؿ يكميان كترتيبو باإلنتاج ىك الثالث عشر عالمينا.
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مشركع نشر الديمقراطية ,كاثبات أف نظرية استخداـ القكة في السياسة الخارجية األمريكية أنجح مف
الدبمكماسية ,كيأتي بعد العراؽ باقي المنطقة.
كيعتبر المحافظكف الجدد أف السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط ارتكبت أخطاء كثيرة منذ
انييار اإلتحاد السكفيتي كخاص نة كاقعية الرئيس السابؽ جكرج بكش األب ,كليبرالية كمينتكف التي تعم مت
باآلماؿ ,فسمحا لمديكتاتكر صداـ حسيف بالتمتع كالتنعـ بالسمطة (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,ص.)ٕٙٙ
 1-3-4الحرب عمى اإلرىاب واحتالل أفغانستان وفرض ىيمنة عالمية:
لقد مثمت أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ ,نقطة تحكؿ في السياسة الخارجية األمريكية
تجاه العالـ ,حيث أعمنت الكاليات المتحدة نفسيا المسئكلة الكحيدة عف مكافحة اإلرىاب ,كحددت جممة
مبادئ كقكاعد جديدة في العالقات الدكلية كاف أبرزىا إمكانية إعالف حرب كقائية تشنيا الكاليات
المتحدة في أم مكاف في العالـ ترل فيو تيديدان ألمنيا ,كاستخداـ كؿ الكسائؿ بما فييا التدخؿ
العسكرم ,كتغيير األنظمة السياسية القائمة ,كاستحداث قيـ أخالقية تصنؼ الدكؿ عمى أساس الخير
كالشر ,كتكريس قاعدة :مف ليس معنا فيك ضدنا.
كانت كثيقة إستراتيجية األمف القكمي لمكاليات المتحدة التي نشرت في  ٔٚأيمكؿ سبتمبرٕٕٓٓ ,قد
كضعت ىدؼ أساسي كمحكرم ليا كىك الحرب عمى اإلرىاب ,ككاف مصدر تكافؽ كطني نجحت إدارة
الرئيس جكرج دبميك بكش في تكظيفو لصالحيا كلتحقيؽ أىدافيا كغاياتيا عمى المستكييف المحمي
الدكلي؛ كقد كظفت إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش التي تبنت أفكار المحافظيف الجدد ىدؼ الحرب
عمى اإلرىاب مف خالؿ ربطو بأىداؼ أخرل في اإلستراتيجية األمريكية عمى مستكل النظاـ الدكلي
عامة كفي الشرؽ األكسط خاصة ,كفي مقدمتيا اتياـ األطراؼ اإلقميمية المعادية إلسرائيؿ بأنيا
إرىابية ,كالربط بيف خطر اإلرىاب كانتشار أسمحة الدمار الشامؿ مف خالؿ التحذير مف امتالؾ
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اإلرىابييف ليذه األسمحة ,كأيضنا الربط بيف خطر اإلرىاب كخطر التطرؼ كتيديده لقكل االعتداؿ,
كأيضنا الربط بيف اإلرىاب كالخطر المحدؽ بإمدادات النفط مف الشرؽ األكسط لمكاليات المتحدة
األمريكية كالغرب (عبد الناصر ,ٕٓٔٓ ,صٕٗٔ).
كما أدخؿ المحافظكف الجدد مفاىيـ جديدة عمى اإلستراتيجية األمريكية ,تركز عمى( :الشاىر,
 ,ٕٜٓٓص٘)
 التكسع في مفيكمي الحرب اإلستباقية كالحرب الكقائية. تقسيـ العالـ إلى أصدقاء كأعداء دكف كسطية ,مف جراء مقكلة :إما أف تككف معنا أك مع اإلرىاب. بمكرة ما سمي بمحكر الشر كاظياره ,كالعمؿ عمى عزلو حتى يسيؿ القضاء عميو. التركيز عمى منطقة الشرؽ األكسط كالعالـ اإلسالمي كمسرح رئيس لمصالح الكاليات المتحدة عبرالبحار كساحة لصراعاتيا الخارجية.
كيرل المحافظكف الجدد أف الكاليات المتحدة تمتمؾ مكاصفات كمقدرات اإلمبراطكرية الككنية كأنيا
مؤىمة لمقياـ بيذا الدكر ,لذلؾ يجب أف تتكفر ليا بعض الظركؼ الخاصة مف أجؿ االنطالؽ نحك
السيطرة الكاممة عمى العالـ ,كأيضَا البد مف كجكد عدك ليذه اإلمبراطكرية تتحمؿ ىي دكر محاربتو,
كلقد بحث المحافظكف الجدد كثي انر حتى تكصمكا إلى فكرة العدك الند ,فكجدكا في اإلرىاب ضالتيـ.
كفي ىذا السياؽ قاؿ أحد أشير شخصيات تيار المحافظيف الجدد مايكؿ ليديفٗٔ,Michael Ledeen
قبؿ سنة مف كقكع أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ ,سبتمبر" ,ٕٓٓٔ ,قاؿ :إف ىناؾ حاجة إلى حادث
14

باحث سياسي ميـ في معيد أميريكاف انتريرايز ,كعضك في مجمس مستشارم المعيد الييكدم لشئكف األمف القكمي,

كمحاضر عف الحرب كالسالـ كالشرؽ األكسط كالسياسة األمريكية ,كعمؿ مستشا انر لمرئيس جكرج دبميك بكش ,كلو ٘ٔ
كتابان .كيفاخر بأنو مرجع دكلي في االستخبارات كالتاريخ المعاصر كالشؤكف الدكلية كيصؼ إيراف بأـ اإلرىاب الحديث,
حرwww.en.wikipedia.org .
حرة كلبناف ّ
حرة كسكريا ّ
كمف أقكالو :إف كقت الدبمكماسية انتيى ,كاآلف كقت إيراف ّ
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بيرؿ ىاربر٘ٔ , Pearl Harborجديد لحشد تأييد الشعب األمريكي لطمكحات المحافظيف الجدد ,كىي
ضماف ىيمنة سياسية كاقتصادية عمى العالـ" (الشاىر ,ٕٜٓٓ ,ص.)ٔٚ
إف الكممات التي قاليا مايكؿ ليديف  ,Michael Ledeenتضع مزيدنا مف عالمات االستفياـ حكؿ حقيقة
اعتداءات برجي التجارة العالمي ,كمف كاف كراءىا بغض النظر عف مف نفذىا ,ألف ما أراده كتمناه أف
يحدث المحافظكف الجدد ,تـ ليـ في أحداث ٔٔ أيمكؿ سبتمبر؛ كما كاف المحافظكف الجدد لينجحكا
في تكجيو السياسة الخارجية كاإلستراتيجية األمريكية نحك كضع أسس إعادة ىيكمة النظاـ العالمي
كانشاء نظاـ عالمي جديد في القرف الكاحد كالعشريف لك لـ تحدث اعتداءات ٔٔ أيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ,
لقد كاف الحدث بالحجـ المناسب لمدكر المنكم االنطالؽ لمعبو عالمينا.
بدأت الكاليات المتحدة حربيا عمى اإلرىاب بعد أف حددت أف اإلرىاب ىك اإلسالـ المتطرؼ
كالجماعات التي تنتمي ليذا التيار ,باإلضافة إلى الدكؿ التي ترعى كتدعـ اإلرىاب ,كقررت أنيا قكة
الخير كعمييا ميمة محاربة الشر أينما كاف؛ كلـ تكف الحرب عمى أفغانستاف ىي لمقضاء عمى اإلرىاب
كتقديـ أسامة بف الدف لمعدالة فحسب كما قاؿ الرئيس جكرج دبميك بكش في معظـ خطاباتو ,إنما ىي
بداية استعراض لمقكة األمريكية النكعية كمدل تفكقيا كقدرتيا لمذىاب بعيدان كتغيير خارطة الدكؿ,
كارىاب جميع دكؿ العالـ لالنصياع ليا ,كتمييدنا البد منو ,لمخطكة األىـ كىي غزك العراؽ كمسمسؿ
كاف يتمنى المحافظكف الجدد استكمالو إلى دكؿ الجكار بنفس الزخـ كبالقكة العسكرية ,أم غزك سكريا
15

ىي غارة جكية يابانية مباغتة شممت مكجتيف جكيتيف بمجمكع ٖٖ٘ طائرة حربية يابانية نفذتيا البحرية اإلمبراطكرية

اليابانية في  ٚديسمبر ٔٗ ٜٔعمى األسطكؿ األمريكي القابع في المحيط اليادئ في قاعدتو البحرية في ميناء بيرؿ
ىاربكر بجزر ىاكام ,كنتج عف ىذا اليجكـ خسائر عسكرية فادحة جدان في الجيش األمريكي باإلضافة لمقتؿ ٕٕٓٗ
شخص كجرح ٕ ٕٔٛآخريف .كقد غير ىذا الحدث مجرل التاريخ كأرغـ الكاليات المتحدة عمى دخكؿ الحرب العالمية
الثانية .مكسكعة كيكيبيديا.
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ثـ إيراف كتغيير باقي األنظمة في الشرؽ األكسط بالقكة؛ كىذه الحرب تخدـ الكاليات المتحدة في لجـ
الدكؿ التي تحاكؿ م نافستيا عمى قيادة النظاـ العالمي كأقطاب أخرل تمغي نظاـ القطب األكحد الذم
تنفرد ىي بو ,كمف تمؾ الدكؿ ركسيا كالصيف ,كما يخشاه المحافظكف الجدد ىك أف تنيار إمبراطكريتيـ
كيصبحكا تابعيف لغيرىـ.
أعدكا كثيقة تدعى تكجيو التخطيط الدفاعي كذلؾ سنة
كحكؿ ما سبؽ ,كاف المحافظكف الجدد قد ّ
ٕ ,ٜٜٔعندما كاف ديؾ تشيني كزي نار لمدفاع كأعدت الكثيقة بأشراؼ مساعده بكؿ ككلفكتز ككانت
مخطط تفصيمي عسكرم إلعداد القكات كبنائيا مف ٗ ٜٜٔإلى  ,ٜٜٜٔكاليدؼ األكؿ منيا ىك
الحؤكؿ دكف إعادة ظيكر خصـ جديد ,كيتطمب ذلؾ مف الكاليات المتحدة منع أم قكة معادية مف
السيطرة عمى منطقة مكاردىا كافية لتكليد قكة عالمية تنافسيا (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,صٓ.)ٜٔ
 4-3-4ضمان أمن إسرائيل وتفوقيا النوعي ومنع قيام دولة لمفمسطينيين:
لـ يختمؼ يكمنا مكقؼ اإلدارات األمريكية تجاه إسرائيؿ كدعميا ليا ,سكاء كانت اإلدارة ديمقراطية أ ك
جميكرية ,كلكف كانت تتفاكت المسافة بيف إدارة كأخرل في مدل الدعـ كالخطط التي تنفذىا الكاليات
المتحدة في منطقة الشرؽ األكسط خدمة إلسرائيؿ كمصالحيا؛ لكف في فترة إدارة الرئيس جكرج دبميك
بكش كالتي كاف المحافظكف الجدد بمشاركة اليميف المسيحي يكجيكف سياستيا الخارجية ,فقد حظيت
إسرائيؿ بدعـ غير مسبكؽ في تاريخيا سياسينا كعسكرينا كأمنينا كأيديكلكجينا ,لدرجة بمغت كضع خطط
جديدة إلعادة رسـ خارطة الشرؽ األكسط بما يتناسب مع أمف إسرائيؿ كمصالحيا كمصالح الكاليات
المتحدة.
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ذكر الكاتب السياسي كاإلعالمي كليد شميط في كتابو إمب ارطكرية المحافظيف الجدد أف" :احتالؿ
العراؽ مف شأنو أف يحمؿ الفمسطينييف كالعرب عمى قبكؿ ماتخططو كاشنطف ليـ ,كأف يقدـ المزيد مف
الدعـ إلسرائيؿ ,كيضمف أمنيا كتفكقيا العسكرم المطمؽ عمى كؿ دكؿ المنطقة" (شميط,ٕٓٓ٘ ,
صٖٓ).
كفي نفس السياؽ قاؿ مستشار األمف القكمي السابؽ في إدارة الرئيس جيمي كارتر زبيغنيك
بريجينسكي " ,Zbigniew Brzezinskiإف اليدؼ مف حرب الخميج الثالثة كاف تدمير القكة العربية
األساسية في المنطقة كاضعاؼ العرب كبالتالي إسرائيؿ ىي المستفيد الكبير مف ىذه الحرب" (شميط,
ٕ٘ٓٓ صٖٓ).
إف األساس الفكرم لممحاف ظيف الجدد حكؿ دعـ إسرائيؿ ىك أساس ديني أيديكلكجي حيث غالبية
المحافظيف الجدد مف الييكد ,كمف أسباب تحكليـ مف اليسار إلى اليميف المحافظ ىك عدـ دعـ تيار
اليسار إلسرائيؿ كتأييده لمعرب ,باإلضافة إليمانيـ بنبكءات العيد القديـ بقياـ دكلة لمييكد في فمسطيف
تمييدان لمعكدة الثانية لممسيح ,كمعركة ىرمجدكف التي يقاتؿ فييا المسيح اإلسالـ كيقيـ مممكة السالـ
أللؼ عاـ؛ كازدادت ىذه العقيدة قكةن لدل المحافظيف الجدد كمثميـ المسيحييف األصكلييف بعد قياـ دكلة
لمييكد في فمسطيف عاـ  ,ٜٔٗٛكخاصة بعد انتصار إسرائيؿ عمى العرب في حرب حزيراف
يكنيك ٜٔٙٚكاحتالؿ القدس؛ ككاف لممحافظكف الجدد تأثير حتى عمى إسرائيؿ كسياستيا الخارجية مف
منطمؽ الدفاع عنيا كدعميا ككاف منيـ مف ىك أشد تطرفان مف حزب الميككد اإلسرائيمي المعركؼ
بمكاقفو المتشددة ,كعمى سبيؿ المثاؿ كاف ريتشارد بيرؿ الممقب بأمير الظالـ الييكدم كالصييكني
مقرب جدنا مف حزب الميككد ,ككاف لو مكاقؼ أكثر تطرفنا مف الميككد نفسو.
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ففي كثيقة أعدىا ريتشارد بيرؿ مع عدد مف المفكريف عنكانيا :إستراتيجية إسرائيمية جديدة لمعاـ
ٕٓٓٓ .سمميا في  ٛتمكز ,يكليك  ,ٜٜٔٙإلى رئيس الحككمة اإلسرائيمية آنذاؾ بنياميف نتنياىك ,حث
فييا إسرائيؿ عمى اعتماد إستراتيجية تقكـ عمى رفض اتفاقات أكسمك كمفيكـ األرض مقابؿ السالـ,
كعمى ضـ الضفة الغربية كقطاع غزة بشكؿ كامؿ كنيائي إلى إسرائيؿ (شميط ,ٕٓٓ٘ ,ص.)ٜٙ
كفي ىذا الصدد ن ذكر رسالة الضمانات التي قدميا الرئيس جكرج دبميك بكش إلى رئيس كز ارء إسرائيؿ
األسبؽ آرييؿ شاركف بتاريخ ٔٙنسياف أبريؿٕٗٓٓ ,تمؾ الضمانات الغير مسبكقة في تاريخ دعـ
الكاليات المتحدة إلسرائيؿ بما يخص الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ,حيث لـ تكف إسرائيؿ تحمـ بمثميا
بدكف طمب كعناء ,كبعض الخبراء كالساسة أطمقكا عمييا كعد بكش -بمفكرٕ ,لمداللة عمى أنيا تشبو
كعد بمفكر بإعطاء فمسطيف لمييكد ككطف قكمي ,كاآلف الرئيس األمريكي جكرج دبميك بكش يعد إسرائيؿ
بأف ال أحد سيجبر إسرائيؿ عمى سحب االستيطاف مف الضفة الغربية ,كلف يعكد الالجئيف إلى دكلة
إسرائيؿ كلكف سيعكدكف إلى الدكلة الفمسطينية المكعكدة ,كالتزاـ قكم غير مسبكؽ بأمف إسرائيؿ
كاعطائيا حؽ الدفاع عف نفسيا بنفسيا ضد أم تيديد كاتخاذ أم إجراءات ضد المنظمات اإلرىابية,
كمباركة الجدار العازؿ الذم أقامتو حككمة شاركف لمدكاعي األمنية (الباقكرم,ٕٓٓ٘ ,
صٕٖٔ.)ٖٔٗ:
كفي ظؿ إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش ككجكد المحافظيف الجدد فييا في ُمنحت إسرائيؿ كامؿ
المساحة لتحاكي حرب الكاليات المتحدة عمى اإلرىاب كاستباؽ الخطر الذم ييدد أمنيا ,كمياجمتو في
أرضو بالضربة اإلستباقية ,كأعطيت إسرائيؿ الضكء األخضر الغتياؿ الرئيس ياسر عرفات ,بعد أف
حاصركه سياسينا كعسكرينا؛ كيذكر الباحث السياسي كليد شميط في كتابو :إمبراطكرية المحافظيف
الجدد" إسرائيؿ ليست ممزمة باحتراـ اتفاقات أكسمك إذا لـ تؼ منظمة التحرير الفمسطينية بالتزاماتيا ,كاذا
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ال لممستقبؿ أك أف تككف
ما عجزت منظمة التحرير عف ىذا الحد األدنى ,فال يمكنيا إذف أف تمثؿ أم ن
محاك انر لمحاضر ,كاستعدادان ليذا يككف في مصمحة إسرائيؿ أف تساعد عمى إيجاد بدائؿ عف سمطة
ياسر عرفات" (شميط.)ٖٗٛ ,ٕٓٓ٘ ,
كبعدىا شنت إسرائيؿ حربنا عمى لبناف عاـ  ٕٓٓٙكذلؾ لمقضاء عمى تنظيـ حزب اهلل المبناني,
كمنحت الغطاء األمريكي كالدعـ الكامؿ كأعطيت الميمة المطمكبة لتنفيذ خطط الحرب ,كارجاع قكات
حزب اهلل لما كراء نير الميطاني تحسبنا مف العمؽ الذم تصمو صكاريخ حزب اهلل داخؿ إسرائيؿ,
باإلضافة لتحقيؽ نظرية الردع بالقكة المفرطة كالى حد كبير نجحت عمى الصعيد المبناني كالفمسطيني.
كالحقنا غضت الكاليات المتحدة النظر في الكقت الضائع في آخر أياـ إدارة جكرج دبميك بكش الثانية
عف رغبة إسرائيؿ بشف حرب عمى قطاع غزة ,لضرب التنظيمات الفمسطينية المقاكمة ليا كالتي تسمييا
جماعات إرىابية كالقضاء عمى القدرة الصاركخية ليا ,فأقدمت إسرائيؿ عمى أكسع عدكاف عسكرم
رىيب ممكف أف يشيده قطاع غزة ذك الكثافة السك انية األعمى في العالـ كالمحاصر مف جميع حدكده
كاألضعؼ عمى اإلطالؽ عسكريان في مكاجية قكة إسرائيؿ العسكرية.
 3-3-4مواجية وتفكيك تحالف الممانعة (إيران ـ سوريا ـ حزب اهلل ـ حماس).
ــــ إيران :تُعتَبر مشكمة تزعج الغرب عامة كالكاليات المتحدة خاصة منذ أف خمعت الثكرة اإليرانية الشاه
محمد رضا بيمكم صاحب الميكؿ الغربية عاـ  ,ٜٔٚٛكاعتماد آية اهلل الخميني سياسة خارجية تضع
الكاليات المتحدة عمى رأس قكل الشر كالكفر (دالدر كآخركف ,ٕٓٓٙ ,صٗٔ) ,ثـ سعي إيراف
الحثيث لتطكير قكتيا العسكرية باعتمادىا عمى ركسيا (اإلتحاد السكفيتي سابقنا) كعمى ككريا الشمالية
التي تربطيما عالقة كثيقة معيا ,باإلضافة لمصيف.
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كما جعؿ األمكر أكثر تعقيدنا كخطكرة بالنسبة لمصالح الكاليات المتحدة في الشرؽ األكسط ىك سعي
إيراف المستمر كبكؿ الكسائؿ لمحصكؿ عمى السالح النككم بقدراتيا الذاتية (أم تخصيب اليكرانيكـ)
مف خالؿ الدعـ الركسي العمني ببناء مفاعالت نككية إليراف ,كما يشكمو مف تيديد خطير عمى أمف
إسرائيؿ ككجكدىا.
ال مف :ديفيد فركـ ,كريتشارد بيرؿ كىـ كمف أشير شخصيات المحافظيف الجدد ,في كتابيـ
كتب ك ن
(نياية الشر :كيؼ تنتصر في الحرب عمى اإلرىاب) حكؿ إيراف:
المالّت يسعكف لصنع قنبمة ,كيتكجب عمينا إيقافيـ .إف المشكمة في إيراف أكبر مف ككنيا متعمقة
"إف ُ
باألسمحة ,المشكمة تكمف في النظاـ اإلرىابي الذم يسعى المتالؾ األسمحة كلذلؾ تجب اإلطاحة بيذا
النظاـ" (بيرؿ كفركـ ,ٕٓٓٗ ,صٓٔٔ).
"كفي حاؿ امتالؾ إيراف أسمحة نككية فإف دكؿ أخرل شرؽ أكسطية ,كالسعكدية ,ستسعى لمحصكؿ
عمى أسمحة نككية كلف يخشكف عقكبات تطكير سالح نككم" (دالدر كآخركف ,ٕٓٓٙ ,ص )ٔٛكىذا
مف شأنو أف يغير معادلة القكة في الشرؽ األكسط لغير صالح إسرائيؿ كىذا ما ال تسمح بو الكاليات
المتحدة.
كمف كجية نظر المحافظيف الجدد تعد إيراف أكثر دكؿ العالـ إرىابنا كتمثؿ تيديدان عمى األمف األمريكي
ال يمكف التغاضي عنو ,كعمى الكاليات المتحدة أف تتحرؾ بصرامة ضدىا كضد كؿ مف يرعى
اإلرىاب كسكريا ,كليبيا كالمممكة العربية السعكدية ,كليس ىناؾ متسع مف الكقت (دالدر كآخركف,
 ,ٕٓٓٙصٕٓٔ).
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كما أف إيراف ىي الداعـ لحزب اهلل المبناني الذم يؤرؽ إسرائيؿ في الحدكد الشمالية ,كحركة حماس
كحركة الجياد اإلسالمي كجماعات فمسطينية أخرل داخؿ فمسطيف ,كما أف ليا بعض العالقات مع
تنظيـ القاعدة حيث تسيؿ لو الحركة داخؿ األراضي اإليرانية ,كىذا الدعـ ييدؼ إلى إفشاؿ عممية
السالـ في الشرؽ األكسط كبسط نفكذىا إقميمينا (دالدر كآخركف ,ٕٓٓٙ ,ص.)ٜٔ:ٔٛ
كتصنؼ الكاليات المتحدة إيراف ضمف دكؿ محكر الشر مع ككريا الشمالية كالعراؽ ,كتبدك مسألة
القضاء عمى النظاـ اإليراني كقكتو العسكرية كطمكحو النككم ىي مسألة كقت ,فحسابات اإلدارة
األمريكية بحسب ما رأينا مف تجارب عسكرية مع دكؿ عديدة مثؿ الصكماؿ كأفغانستاف كالعراؽ لـ تكف
حسابات تعطي نفس النتائج المرجكة عمى أرض الكاقع ,أم أف خططيا تكاجو صعكبات في التنفيذ
عمى األرض كتعترضيا مفاجآت غير محسكبة ,كتحرص الكاليات المتحدة أف ال تقع في أخطاء قد
تككف كارثية عمى استقرار الشرؽ األكسط األمر الذم ييدد كجكد قكاتيا المنتشرة فيو ,لذلؾ فيي
ستنتظر مزيدان مف الكقت المتاح حتى تتأكد مف الطريقة المنا سبة لمتخمص مف النظاـ اإليراني ,ربما
يككف ذلؾ عف طريؽ خطة تدعـ الثكرات الشعبية مف الداخؿ تتزامف مع ضربات عسكرية محدكدة
لممكاقع النككية كالصاركخية.
ــــ سوريا :إف الجذكر التاريخية لمعالقة السيئة مع الكاليات المتحدة تعكد إلى حقبة الحرب الباردة
كانحياز سكريا إلى مربع اإلتحاد السكفيتي ,كاعتماد حزب البعث الحاكـ لعقيدة اشتراكية تعادم الكاليات
أسكة بمصر بعد
المتحدة كتحظر التعاكف معيا ,كعداء سكريا إلسرائيؿ كعدـ الدخكؿ معيا باتفاؽ سالـ ن
حرب ٖ ,ٜٔٚكبناء تحالؼ مع إيراف.
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كفي مرحمة مابعد الحرب الباردة لطالما اعتبرت الكاليات المتحدة أف سكريا متكرطة في أعماؿ عدائية
ضدىا ,مثؿ دعـ اإلرىاب كتطكير قد ارتيا في مجاؿ أسمحة الدمار الشامؿ كاالحتفاظ بمكقؼ مسيطر
عمى لبناف كالتكرط في تيريب المخدرات حتى عاـ  ,ٜٜٔٚككاف دعـ سكريا لإلرىاب مرتبط بالسيطرة
عمى لبناف كعالقتيا بحزب اهلل (دالدر كآخركف ,ٕٓٓٙ ,ص.)ٜٜ
كبعد أحداث ٔٔ أيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ ,إزداد السخط ا ألمريكي عمى سكريا بسبب استمرار عالقتيا مع
التنظيمات الفمسطينية (حركة حماس كالجياد اإلسالمي كغيرىا) ,باإلضافة لدعميا المتكاصؿ لحزب
اهلل المبناني كانتياؾ سكريا لمعقكبات المفركضة عمى العراؽ مف األمـ المتحدة بتصدير معدات عسكرية
مخصصة ألغراض متعددة االستخداـ لمعراؽ ,كالحقان بعد احتالؿ العراؽ سيمّت حركة العبكر لمقاتميف
أجانب لدخكؿ العراؽ كمحاربة القكات األمريكية ,األمر الذم دفع الكاليات المتحدة الستصدار (قانكف
محاسبة سكريا)

ٔٙ

الذم أقره الككنجرس األمريكي ككقع عميو الرئيس جكرج دبميك بكش في خريؼ عاـ

ٖٕٓٓ (دالدر كآخركف ,ٕٓٓٙ ,صٓٓٔ.)ٔٓٔ:
لقد نجحت الكال يات المتحدة في تقميص النفكذ السكرم في المنطقة مف خالؿ االحتجاج العنيؼ عمى
اغتياؿ رئيس الكزراء المبناني رفيؽ الحريرم حيث كفر اغتيالو عامؿ ضغط إضافي كمرّكز عمى
سكريا ,كاجبارىا عمى االنسحاب العسكرم الكامؿ مف لبناف في شير نيساف إبريؿ ٕ٘ٓٓ .كفؽ قرار
 16المطالب األميركية من سوريا بموجب ىذا القانون -ٔ :كقؼ دعميا لممقاكمة المبنانية كانسحاب قكاتيا مف األراضي

المبنانية كتصفية حزب اهلل كدفع الجيش المبناني إلى الحدكد لضماف امف شماؿ فمسطيف -ٕ.تسميـ رمكز النظاـ العراقي

السابؽ المكجكدة في دمشؽ -ٖ .السماح بفرؽ التفتيش األميركية بالدخكؿ كالتفتيش في سكريا -ٗ .إجراء تعديالت عمى
اتفاقية الطائؼ لتأخذ بعيف االعتبار مصالح حمفاء الكاليات المتحدة في لبناف -٘ .إغالؽ مكاتب المنظمات الفمسطينية
في دمشؽ -ٙ .انخراط دمشؽ دكف تردد في الحممة األمريكية اإلسرائيمية عمى اإلرىاب كاالنتفاضة كالمقاكمة العراقية.
العقوبات األميركية ضد سوريا في حال عدم التنفيذ بموجب ىذا القانون -ٔ :منع الصاد ارت األميركية إلى سكريا

باستثناء السمع الغذائية كالدكائية -ٕ .منع الشركات األميركية مف االستثمار في االقتصاد السكرم -ٖ .تقييد حركة
الدبمكماسييف السكرييف كخفض مستكل العالقات الدبمكماسية بيف البمديف.
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مجمس األمف  ,ٜٔ٘٘حيث استخدـ المحافظكف الجدد في اإلدارة األمريكية لبناف ككرقة ضغط عمى
سكريا كصكركا ثكرة األرز التي تمت اغتياؿ الحريرم بأنيا انتصار لتأييد جكرج دبميك بكش لمديمقراطية
في الشرؽ األكسط ,لكف في الحقيقة كاف اليدؼ إضعاؼ المكقع اإلستراتيجي لسكريا في المنطقة
(دالدر كآخركف ,ٕٓٓٙ ,صٖٓٔ).
كبمغت طمكحات المحافظيف الجدد إلى فكرة إسقاط نظاـ بشار األسد ,ففي أيمكؿ سبتمبرٕ٘ٓٓ ,قاؿ
السفير األمريكي في العراؽ ,زلمام خميؿ زاد المنتمي لممحافظيف الجدد ,عالني نة أف الصبر ينفذ في
كاشنطف مف السياسات السكرية كأف كافة االحتماالت مطركحة لكيفية التعاطي مع نظاـ األسد (دالدر
كآخركف.)ٔٓٗ ,ٕٓٓٙ ,
إف إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش قد حسمت أمرىا باتجاه تغيير النظاـ في سكريا كلكف بدكف استخداـ
القكة العسكرية المباشرة ,كعممت عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ عف طريؽ نشر الديمقراطية.
ــــ حركة حماس :إف سياسة الكاليات المتحدة تجاىيا لـ يختمؼ عف المكقؼ األ مريكي تجاه القضية
بناء عمى عقيدتيـ الدينية
الفمسطينية ,حيث أف مكقؼ المحافظيف الجدد يرفض قياـ دكلة فمسطينية ن
كليس عمى مبدأ المصالح أك الحسابات السياسية ,فالسياسة الخارجية األمريكية في فترة إدارة الرئيس
جكرج دبميك ب كش تجاه حركة حماس اعتمدت عمى الرؤية العقائدية لممحافظيف الجدد كلميميف المسيحي
الصييكني ,الذم يصنؼ اإلسالـ كعدك البد مف محاربتو ,فاعتبركا أف اإلسالـ المتطرؼ يشكؿ تيديدنا
مصدر لإلرىاب ,كال يمكف تجاىؿ إسرائيؿ ضمف الحسابات األمريكية فكؿ مكقؼ تتخذه
مباش انر ككنو
ان
ال.
الكاليات المتحدة في الشرؽ األكسط تأخذ بحسابو مصمحة إسرائيؿ أك ن
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إف السيطرة الكاضحة لممحافظيف الجدد عمى اإلدارة األمريكية في فترة الرئيس جكرج دبميك بكش
أعطاىـ فرصة لتنفيذ السياسية الخارجية المتأثرة بأفكار اليميف الديني الداعمة إلسرائيؿ كالمعادية
لمعرب كالمسمميف؛ كما أف األمف اإلسرائيمي يقع في قمب المصالح الحيكية األمريكية ,كحركة حماس
مباشر لألمف اإلسرائيمي كلعممية التسكية برمتيا نتيجة لمكقفيا الكاضح حكؿ طبيعة
نا
تشكؿ تيديدان
الصراع كمطالبيا المستحيمة مف كجية نظر إسرائيؿ كالكاليات المتحدة (حماس ال تعترؼ بإسرائيؿ كال
اء في
باتفاؽ أكسمك)؛ ليذا ال يمكف أف تقبؿ الكاليات المتحدة بأم مركنة تظيرىا حركة حماس سك ن
المعارضة أك بعد تسمميا السمطة كتشكيؿ الحككمةّ ,إال إذا نزلت عند رغبة إسرائيؿ كأطماعيا كأبدت
استعدادىا لمسير في طريؽ أكسمك ,كاالستجابة لشركط المجنة الرباعية (قاسـ ,ٕٜٓٓ ,صٕٔ).
كبناء عميو صنفت الكاليات المتحدة حركة حماس عمى أنيا حركة إرىابية (كذلؾ كتائب األقصى
ن
كأبكعمي مصطفى كحركة الجياد اإلسالمي) ,كدعت جميع دكؿ العالـ لعدـ التعامؿ معيا ,كجمدت أم
أمكاؿ مف المحتمؿ أف تككف لصالحيا في داخؿ الكاليات المتحدة كخارجيا ,كأعطت إلسرائيؿ الحؽ في
التصرؼ بما تراه يناسب أمنيا بما يخص العالقة مع حركة حماس ,كتكفر ليا الغطاء لمحاربتيا بكؿ
الكسائؿ المتاحة مف اعتقاالت ,إلى اإلبعاد مف فمسطيف ,إلى االغتياالت عمى كؿ المستكيات
عسكرييف كسياسييف ,حتى كصمت التغطية األمريكية عمى إسرائيؿ لدرجة شف حرب عسكرية ضخمة
(الرصاص المصبكب) عمى حركة حماس كتنظيـ إرىابي في غزة أكاخر  ٕٓٓٛكبداية .ٕٜٓٓ
ــــ حزب اهلل :ىك الخصـ األصعب في المربع الذم تسعى الكاليات المتحدة لكسره كذلؾ ألنو ش كؿ
تيديدان مباشر لمكاليات المتحدة ,حيث يمعب حزب اهلل دك انر إقميميان في منطقة الشرؽ األكسط خدمة
لممصالح اإليرانية عمى حساب المصالح كالمخططات األمريكية ,باإلضافة لتيديده المستمر كعممياتو
العسكرية ضد الجيش اإلسرائيمي الذم كاف يحتؿ جنكب لبناف.
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كيزيد األمكر تعقيدنا الرؤية األيديكلكجية الدينية العدائية لممحافظيف الجدد تجاه حزب اهلل ككنو العدك
اإلسالمي المتطرؼ اإلرىابي الذم ييدد إسرائيؿ كيجب القضاء عميو ,كالرؤية األيديكلكجية الدينية
لحزب اهلل بأف الكاليات المتحدة ىي الشيطاف األكبر كحميؼ الييكد الصياينة ,كالطرفاف يؤمناف بعكدة
المخمّص ,بالنسبة لممحافظيف الجدد عكدة المسيح ,أما حزب اهلل عكدة اإلماـ العسكرم الميدم
ُ
(غممكش.)ٕٓٔٔ ,
لذلؾ عممت الكاليات المتحدة عمى إستراتيجية متعددة لمقضاء عمى حزب اهلل كالتحالؼ المزعج مع
إيراف كسكريا حيث :تقكـ ككالة األمف القكمي بتزكيد إس ارئيؿ بمعمكمات إستخبارية ىامة لمراقبة إيراف
كسكريا حتى ال تقكماف بتقديـ تجييزات جديدة مف األسمحة لحزب اهلل ,كالرئيس بكش مف جانبو كافؽ
عمى ىذا البرنامج السرم؛ كالمحركيف األساسييف لبرنامج إطالع إسرائيؿ عمى المعمكمات اإلستخبارية
السرية مف ككالة األمف القكمي ىـ المحافظكف الجدد داخؿ اإلدارة األمريكية مف فريؽ نائب الرئي س
ديؾ شيني في ككالة األمف القكمي ,كايميكت أبراىاـ مدير دائرة الشرؽ األدنى في مجمس األمف
القكمي ,حيث قامكا بمناقشة النشاطات اإليرانية كالسكرية الداعمة لحزب اهلل ,كذريعة مناسبة لتكجيو
ضربة إسرائيمية محتممة إلى البمديف؛ فالمحافظكف الجدد متحمسكف إلمكانية استخداـ المعمكمات
اإلستخبارية كذريعة لتكسيع دائرة النزاع الدائر بيف إسرائيؿ كحزب اهلل ,كبيف إسرائيؿ كحركة حماس,
إلى حرب عمى أربع جبيات (بمكمينتا.)ٕٓٓٙ ,
كتمؾ اإلستراتيجية تأتي ضمف خطة سابقة لممحافظيف الجدد تـ إعدادىا في عاـ  ٜٜٔٙبيذا
الخصكص كبشأف عممية السالـ في الشرؽ األكسط ,كىذا المشركع الذم حمؿ عنكاف "االستيداؼ
النظيؼ" :إستراتيجية جديدة لتأميف العالـ A Clean Break: A New Strategy for Securing the

 Realmكمف الشخصيات التي قامت بإعداده مف المحافظيف الجدد كلدييا تأثير كبير عمى إدارة
87

الرئيس جكرج دبميك بكش :ريتشارد بيرؿ رئيس مجمس سياسات الدفاع في الفترة رئاستو األكلى,
كدكغالس فيث ككيؿ سابؽ لك ازرة الدفاع ,كديفيد كمسر كبير مساعدم ديؾ تشيني لشؤكف الشرؽ
األكسط (بمكمينتا.)ٕٓٓٙ ,
كفعالن شنت إسرائيؿ حرب مدمرة عمى حزب اهلل في شير تمكز يكليك  ,ٕٓٓٙكاستمرت ٖٖ يكمنا,
بطمب كبدعـ أمريكي غير مسبكؽ ؛ حيث نتذكر أف الكاليات المتحدة أخرت طمب استصدار قرار كقؼ
إلطالؽ النار في مجمس األمف كذلؾ إلعطاء الفرصة إلسرائيؿ لمقضاء عمى حزب اهلل كقدراتو
العسكرية ,لكف إسرائيؿ لـ تستطع تحقيؽ تمؾ األىداؼ بؿ كتكبدت خسارة كبيرة كىي مف أراد إنياء
المعركة ,كحققت إنجازيف بديميف ىما الردع كاعادة قكات حزب اهلل إلى خمؼ نير الميطاني.
كاف ىناؾ اتفاؽ أمريكي -إسرائيمي عمى سرعة إتماـ الحرب عمى حزب اهلل قبؿ نياية عاـ ٕٓٓٙ
عمى أساس أف الكاليات المتحدة تريد أف تبدأ في العاـ  ٕٓٓٚترتيبات كخطكات حقيقية في الشرؽ
األكسط الجديد؛ كاشترطت إسرائيؿ أف تتحمؿ الكاليات المتحدة التكاليؼ المادية لحربيا عمى لبناف,
ككعدت الكاليات المتحدة بأف تسدد ٕ مميار دكالر إلسرائيؿ كأنيا سكؼ تزيده إلى ٖ مميارات إذا
نجحت إسرائيؿ في اغتياؿ حسف نصر اهلل (الجبيصي ,ٕٓٔٓ ,صٓٗٔ).
إف تحالؼ الممانعة بيف إيراف  -سكريا  -حزب اهلل -حماس تربطو المصالح الخاصة بكؿ طرؼ,
كىك تحالؼ غير متجانس بيف دكؿ كتنظيمات ,ليا مذاىب مختمفة سنة كشيعة ,كتضـ متدينيف
متطرفيف كعممانييف بعثييف ,كىذا التحالؼ بحسب الكاليات المتحدة ييدد أمف كاستقرار منطقة الشرؽ
األكسط كالمصالح األمريكية في المنطقة ,كيشكؿ خط نار عمى أمف إسرائيؿ ككجكدىا ,باإلضافة لخطره
عمى استقرار الحككمات المعتدلة المقربة مف الكاليات المتحدة.
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كاستمرت الكاليات المتحدة في مشركعيا لضرب تحالؼ الممانعة الرباعي األضالع بيف إيراف كسكريا
كحزب اهلل كحركة حماس ,كاف تفاكتت الخطط في نجاحيا كفشميا لكف ىذا اليدؼ الميـ في عقمية
المحافظيف الجدد سكؼ يأخذ طريقو نحك التنفيذ الكامؿ بغض النظر عف طبيعة اإلدارة األمريكية
الحاكمة ,جميكرية أك ديمقراطية ,فميـ تأثيرىـ في جميع األكقات كخاصة فيما يتعمؽ بإسرائيؿ.
 5-3-4السيطرة المحكمة عمى منطقة الخميج العربي ومنافذه لضمان تدفق النفط:
كانػػت ىػػذه النقطػػة فػػي السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة مػػف الثكابػػت الغيػػر مختمػػؼ بشػػأنيا فػػي اإلسػػتراتيجية
األمريكيػػة بغػػض النظػػر عػػف لػػكف اإلدارة األمريكيػػة الحاكمػػة كذلػػؾ منػػذ نيايػػة الحػػرب العالميػػة الثانيػػة,
كح ػػددت الكالي ػػات المتح ػػدة أف ض ػػماف ت ػػدفؽ ال ػػنفط العرب ػػي إل ػػى بالدى ػػا ى ػػك م ػػف أكلكي ػػات اإلس ػػتراتيجية
األمريكية الثابتة في الشرؽ األكسط ,حيػث أىميتػو ليػا تشػكؿ شػرياف الحيػاة كاالسػتم اررية كدكلػة عظمػى,
كلػػـ تختمػػؼ سياسػػية المحػػافظيف الجػػدد كثي ػ نار حػػكؿ اإلسػػتراتيجية األمريكيػػة فػػي الخمػػيج باسػػتثناء التركيػػز
عمى زيادة عدد القكاعد العسكرية المتكاجػدة منػذ عقػكد فػي منطقػة الخمػيج ,لتكػكف الكاليػات المتحػدة قػادرة
عمى اإلحكاـ كالتفرد في الخميج العربي كمنع أية قكة أخرل مف مشاركتيا كتيديد مصالحيا.
ككاف ما يشغؿ خبراء السياسة الخارجية كاإلسػت ارتيجية األمريكيػة ىػك كيفيػة ضػماف القػكة األمريكيػة كعػدـ
انييارىػا ,كفػػي ىػذا السػػياؽ "اقتػػرح البركفيسػكر األمريكػػي ركبػرت تػػاكر الخبيػػر السياسػي كأسػػتاذ الد ارسػػات
الدكلية في جامعة برينسػتكف أنػو :لمنػع أمريكػا مػف أف تنػزؼ حتػى المػكت مػف ج ّػراء نفػط الشػرؽ األكسػط
عميي ػػا ف ػػرض الس ػػيطرة األمريكي ػػة الفعمي ػػة عم ػػى المنطق ػػة الممت ػ ّػدة م ػػف الككي ػػت ن ػػزكالن عم ػػى ط ػػكؿ اإلقم ػػيـ
الساحمي لممممكة العربية السعكدية حتى قطر" (حسيف ,ٕٓٓ٘ ,ص.)ٕٜ
كمنذ عاـ ٘ ٜٜٔكضع كلياـ بيػرم كزيػر الػدفاع األمريكػي فػي إدارة الػرئيس بيػؿ كمينتػكف سياسػة خاصػة
لدكؿ الخميج تقكـ عمى احتكاء التيديدات المحتممة مػف دكؿ تيػدد أمػف الخمػيج مثػؿ إيػراف كالعػراؽ ,كذلػؾ
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طبعنا قبؿ احتاللو مف قبؿ الكاليات المتحػدة كادخالػو فػي المجمػكع النفطػي المنػكم السػيطرة عميػو مباشػرة,
كقػد ترتػػب عمػى ىػػذه السياسػة كجػػكد عسػكرم أمريكػػي غيػػر مسػبكؽ فػػي الخمػيج كصػػؿ إلػى مػػا يقػػرب ٕ٘
ألؼ جندم ,مع تسييالت كبيرة لمبحرية األمريكية فػي البحػريف ,كقػكات بريػة متمركػزة فػي السػعكدية؛ كقػد
أدل الكجػػكد العسػػكرم األمريكػػي فػػي الخمػػيج إلػػى جعػػؿ منطقػػة الخمػػيج منطقػػة شػػبو منفصػػمة عػػف األمػػف
القػػكمي العربػػي ,كىػػذا مػػا ىػػدفت إليػػو الكاليػػات المتحػػدة لإلنف ػراد كالييمنػػة عمػػى الخمػػيج العربػػي كالكجػػكد
الدائـ فيو كاستبعاد أم بديؿ محتمؿ لكجكدىا في منطقة الخميج (سعكدم ,ٕٖٓٓ ,ص.)ٜٚ:ٜٙ
بعد سقكط اإلتحاد السكفيتي كانفراد الكاليات المتحدة في العالـ كقطب أكحػد ,كانػت األفكػار داخػؿ عقػكؿ
المحافظيف الجدد ترسـ خارطة جديدة لمعالـ ,يجب أف تكػكف الكاليػات المتحػدة فيػو اإلمبراطكريػة العالميػة
الكحيػػدة بػػال منػػازع ,كيجػػب أف تبقػػى كػػذلؾ ألطػػكؿ زمػػف ممكػػف ,كبنػػاء عميػػو يجػػب أف تضػػع يػػدىا عمػػى
منػػابع الػػنفط العربػػي فػػي الشػػرؽ األكسػػط بطريقػػة مباش ػرة ,كأف تمنػػع أيػػة قػػكة أخػػرل مػػف منافسػػتيا عميػػو,
لتضمف كسيمة كمفتاح القكة كالطاقة لمقرف األكؿ مف األلفية الثالثة.
كفي ىذا السياؽ قػاؿ كزيػر الػدفاع األمريكػي األسػبؽ كليػاـ بيػرم "أف لمكاليػات المتحػدة مصػالح اقتصػادية
حيكي ػػة ف ػػي الش ػػرؽ األكس ػػط كالخم ػػيج كى ػػي الكص ػػكؿ إل ػػى مص ػػادر الطاق ػػة ف ػػي الخم ػػيج حي ػػث يكج ػػد ثمث ػػا
احتياطي ػػات الع ػػالـ م ػػف البت ػػركؿ ,كم ػػا أف ىن ػػاؾ خم ػػس دكؿ ف ػػي الخم ػػيج ك ػػؿ مني ػػا يف ػػكؽ احتياطي ػػا م ػػف
البتركؿ احتياطي أمريكا الشمالية ,كأف السيطرة عمى حقػكؿ البتػركؿ مػف جانػب أم دكلػة معاديػة ستسػمح
ليا بابتزاز العالـ الصناعي كتيديد صػحة االقتصػاد العػالمي ,لػذا ضػماف كصػكؿ بتػركؿ الخمػيج يعػد مػف
ضػػمف المصػػالح الحيكيػػة األمريكيػػة التػػي تسػػتكجب اسػػتخداـ القػػكة العسػػكرية لحمايتيػػا إذا مػػا كػػاف ىنػػاؾ
تيديد ليا" (سعكدم ,ٕٖٓٓ ,ص.)ٜٛ:ٛٛ
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كبعػػد أحػػداث ٔٔ أيمػػكؿ سػػبتمبرٕٔٓٓ .ركػػزت سياسػػة الكاليػػات المتحػػدة عمػػى ضػػركرة إحكػػاـ السػػيطرة
العس ػػكرية عم ػػى منطق ػػة الخم ػػيج العرب ػػي كمياى ػػو م ػػع تع ػػديؿ بس ػػيط يش ػػمؿ ض ػػـ العػ ػراؽ إل ػػى الممتمك ػػات
األمريكيػػة فػػي المنطقػػة كنشػػر المزيػػد مػػف القكاعػػد العسػػكرية اإلسػػتراتيجية لمكجػػكد األمريكػػي فػػي الخمػػيج,
كيككف العراؽ قد خرج مف مصدر تيديد إلى مصدر قكة إضافي لمكاليات المتحدة؛
كبيػذا الخصػػكص "قػاؿ نائػػب كزيػر الخارجيػػة األمريكيػة ريتشػػارد أرميتػاج

ٔٚ

كىػػك مػف المحػػافظيف الجػػدد,

بعد أحداث ٔٔ أيمكؿ سبتمبر .نحف ىناؾ في الخميج لنحمػي الػنفط كسػنبقى ىنػاؾ" .كبعػدىا بسػتة أشػير
قاـ كزير الدفاع دكنالد رامسفيمد بػاإلعالف عػف زيػادة حجػـ القػكة العسػكرية األمريكيػة فػي الخمػيج (مسػعد,
ٖٕٓٓ ,صٕٔ٘).
كاليػػكـ نػػرل الق ػكات األمريكيػػة قػػد انتشػػرت بجميػػع دكؿ الخمػػيج كليػػا قكاعػػد عسػػكرية ضػػخمة مثػػؿ قاعػػدة
الس ػػيمية كالعيدي ػػد ف ػػي دكل ػػة قط ػػر كى ػػي أكب ػػر قاع ػػدة أمريكي ػػة ف ػػي دكؿ الش ػػرؽ األكس ػػط كتش ػػكؿ كج ػػكدنا
إس ػػتراتيجيان ميمػ ػان لمكالي ػػات المتح ػػدة ,كقكاع ػػد أخ ػػرل ف ػػي البحػ ػريف كاإلم ػػارات كالس ػػعكدية كالعػ ػراؽ الجدي ػػد,
باإلضػػافة لألسػػطكؿ األمريكػػي البحػػرم المنتشػػر فػػي ميػػاه الخمػػيج العربػػي كحػػامالت الطػػائرات العمالقػػة؛

يعتبر أرميتاج مف المحافظيف الجدد كىك مقرب مف كزير الخارجي ة ككلف باكؿ مف حيث السياسات كىك مف كبار

المختصيف في شؤكف الشرؽ األكسط كجنكب شرؽ آسيا ككاف أحد مستشارم جكرج دبميك بكش أثناء حممتو االنتخابية,

كتربطو ببكش األب كاالبف عالقات قديمة .بدأ نائب كزير الخارجية األميركية ريتشارد أرميتاج حياتو المينية بالمشاركة

في معظـ العمميات السرية كالخطيرة لحرب فيتناـ .كفي عاـ ٘ ٜٔٚعمؿ مستشا ار لك ازرة الدفاع في طيراف .كفي كالية

الرئيس ركنالد ريغاف انضـ إليو أرميتاج بصفة مستشا ار في السياسة الخارجية منذ عاـ ٔ ٜٔٛحتى ٖ ,ٜٔٛكتسمـ
منصب النائب المساعد لكزير الدفاع في شرؽ آسيا كشؤكف المحيط اليادم ,كمنذ عاـ ٖ ٜٔٛحتى  ٜٜٔٛكاف

مساعدا لكزير الدفاع لشؤكف األمف الدكلي ,كأعطي دك ار خاصا في شؤكف أمف الشرؽ األكسط .كفي عاـ ٕ ٜٜٔعينو
الرئيس بكش األب نائبا لكزير الدفاع في مكتب شؤكف األمف الدكلي ,كتكلى عاـ ٕٔٓٓ منصب مساعد كزير الخارجية
األميركي في فترة الرئيس جكرج دبميك بكش .مكسكعة كيكيبيديا.
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كىذا كمو ما كاف يمكف تنفيذه لكال سيطرة المحافظيف الجدد في فترة إدارة الرئيس جػكرج دبميػك بػكش عمػى
ص ػػناعة السياس ػػة الخارجي ػػة األمريكي ػػة كاس ػػتراتيجية االنتش ػػار اإلمب ارط ػػكرم ف ػػي الع ػػالـ كخاص ػػة الش ػػرؽ
األكسط ,كعمى األخص منطقة دكؿ الخميج العربي.
 1-3-4دعم انفصال السودان (جنوب موالي لمواليات المتحدة واسرائيل):
يقع السكداف لسكء حظو ضمف مجمكعة مف األىداؼ األمريكية التي تنكم الكاليات المتحدة تحقيقيا في
خطتيا لمسيطرة عمى مكارد الطاقة في العالـ ,كرسـ خارطة جديدة لمشرؽ األكسط ,كعمى رأس ىذه
األىداؼ نفط السكداف (يقدر باحتياطيٓ ٔٛمميار برميؿ) ,باإلضافة إلى أنو ضعيؼ كاألسيؿ لمتقسيـ
بحسب المخطط األمريكي كأجندة المحافظيف الجدد ,كالمصالح اإلسرائيمية اإلستراتيجية في السكداف.
أكؿ مف اكتشؼ النفط في السكداف كاف شركة شفركف األميركية عاـ  ٜٜٔٚبعد تنقيب لمدة خمس
سنكات ,بعدىا كلقرابة عقديف مف التنقيب في السكداف استحكذت شفركف عمى امتياز بمغ نصؼ مميكف
كيمك متر مربع امتد مف سكاحؿ البحر األحمر شرقنا إلى حدكد تشاد غربنا إلى الحدكد األكغندية جنكبنا,
حفرت شفركف خالؿ تمؾ الفترة قرابة مائة بئر لمتنقيب في مختمؼ أنحاء السكداف ,حينذاؾ كاف
السكداف حميؼ جديد ألميركا بعد تخمي الرئيس السابؽ جعفر النميرم عف المعسكر االشتراكي (فاؿ,
الجزيرة نت .)ٕٓٓٙ/ٜ/ٜ ,
كذكرت انجمينا تيني كزيرة الدكلة لم طاقة كالتعديف عف الحركة الشعبية ,بعد اكتشاؼ النفط أمر الرئيس
جعفر النميرم بمد أنبكب مف حقكؿ ىجمج النفطية إلى الشماؿ فأعترض سكاف الجنكب كتظاىركا ضد
المشركع كانطمقت الحرب األىمية الثانية عاـ ٖ ٜٔٛكتشكمت الحركة الشعبية لتحرير السكداف ,فعندما
سيحسف كضع الحككمة السكدانية كلذلؾ فقد كاف مف
تبدأ شركة مثؿ شفركف باستخراج النفط فإف ذلؾ
ّ
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المنطؽ آنذاؾ أف يحاكؿ الجيش الشعبي لتحرير السكداف منع الحككمة مف الحصكؿ عمى القكة الالزمة
لخكض الحرب (تيني ,الجزيرة نت .)ٕٓٓٙ/ٜ/ٜ ,
ىكجمت منشآت شفركف مف ِقبؿ الجنكبييف كأخذت أشغاليا تتعثر ,كاف المتمردكف مصريف عمى طردىا
مف السكداف حتى ال تقكـ بإنتاج النفط أك بناء خط أنابيب باعتبار ذلؾ سيصب فقط في مصمحة
الحككمة السكدانية؛ فقامت كاشنطف ببيع أسمحة متطكرة لمحككمة السكدانية(حككمة جعفر النميرم) بما
في ذلؾ طائرات مقاتمة مف النكع  ,F5فرأل الجنكبيكف أف شركة شفركف كمف كرائيا الكاليات المتحدة
تحالفت مع الحككمة السكدانية ضدىـ في سبيؿ النفط؛ لكف كصكؿ الجبية اإلسالمية لإلنقاذ لمحكـ
( ائتالؼ ضـ حزب األمة بزعامة الصادؽ الميدم كالجبية اإلسالمية القكمية بزعامة حسف الترابي)
غير األكضاع ,فغادرت شفركف السكداف
عاـ  ٜٜٔٛكاستضافتيـ إلسامة بف الدف ليقيـ في السكداف ّ
بعد  ٔٛعامنا مف التنقيب أنفقت خالليا ٘ ٔ,مميار دكالر دكف أف تستفيد ,كفرضت بعدىا الكاليات
المتحدة عقكبات عسكرية عمى السكداف لرعايتيا اإلرىاب ,كتركت شفركف كرائيا مقبرة ىائمة مف
المعمكمات الجيكلكجية كالنفطية كعدد كبير مف اآلبار المختكمة بالخرسانة كيقاؿ إف شفركف كانت
متأكدة مف أنيا ستعكد كأف السكداف لف يتمكف مف استخراج بتركلو بدكنيا (فاؿ ,الجزيرة نت,
.)ٕٓٓٙ/ٜ/ٜ
كما أكد الصادؽ الميدم زعيـ حزب األمة كرئيس الكزراء سابقنا ,أنو لـ ترغب الكاليات المتحدة في
استخراج البتركؿ كقتيا ألنو كاف سعر البتركؿ متدنيان جدان كلذلؾ كانكا يريدكف بتركليـ محفكظان في
األرض ,كانكا يعتبركف أف ىذا رصيد ليـ داخؿ األرض السكدانية سيستغمكنو في الكقت المناسب
(الميدم ,الجزيرة نت .)ٕٓٓٙ/ٜ/ٜ ,
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كبعد أربع سنكات مف رحيؿ شركة شفركف قاـ السكداف بتكقيع اتفاؽ منح امتيازات التنقيب لشركات
آسيكية بقيادة الشركة الكطنية الصينية لمبتركؿ ,كفي عاـ  ٜٜٔٙاستخرجت الصيف النفط ألكؿ مرة
بكميات تجارية مف حقكؿ ىجمج ,ككانت فكرة حسف الترابي رئيس حزب المؤتمر اإلسالمي ,فدخمت
الصيف المنافسة مع الكاليات المتحدة كأمنت لنفسيا احتياجاتيا مف الطاقة كأصبح السكداف منصة
االنطالؽ األكلى لمصناعة النفطية في القارة األفريقية كبدأت الكاليات المتحدة تفقد كؿ شيء في
السكداف ,فالنفط الذم اكتشفتو شفركف أخذه الصينيكف كالنظاـ اإلسالمي في الخرطكـ كتمكف مف شراء
سالح متطكر كيحقؽ انتصارات عمى متمردم الجنكب؛ انقمبت بعد ذلؾ السياسة األمريكية ككانت كالية
الرئيس بيؿ كمينتكف فقاـ يجكب كسط أفريقيا كشرقيا لتشكيؿ حمؼ مف قادة دكؿ الجكار السكداني كضـ
الحمؼ كال مف أكغندا ككينيا كأثيكبيا كالككنغك كدكال أخرل كعمى رأس األجندة األميركية كاف دعـ تمرد
الجنكب كاإلطاحة بالنظاـ في الخرطكـ (فاؿ ,الجزيرة نت .)ٕٓٓٙ/ٜ/ٜ ,
كذكر مصطفى عثماف إسماعيؿ مستشار الرئيس السكداني ككزير الخارجية السابؽ ,أف إستراتيجية
الديمقراطييف طيمة التسعينات كانت قائمة عمى تغيير النظاـ كلكف أتضح جمينا بأف كؿ ىذه المحاكالت
لـ تنجح في إسقاط النظاـ فجاء الجميكريكف بإدارة الرئيس جكرج دبميك بكش بإستراتيجية جديدة كىي
إستراتيجية التعامؿ مع الحككمة كالحكار معيا بغرض تذكيبيا في إ ناء أكسع ,يعني الكصكؿ إلى سالـ
كادخاؿ الحركة الشعبية كجزء مف التركيبة الحاكمة (إسماعيؿ ,الجزيرة نت .)ٕٓٓٙ/ٜ/ٜ ,
كما أكد السر سيد أحمد كىك صحفي متخصص في النفط ,أف الكاليات المتحدة أقنعت حميفيا الجديد
جكف جارانج زعيـ حركة التمرد بجدكل السالـ مف خالؿ إغرائو بالنفط حيث أرسؿ الرئيس جكرج دبميك
بكش مستشاره لمشؤكف األفريقية كأقنعو بأنو بدؿ تعطيؿ مشركع النفط يجب أف تككف شريؾ فيو (أحمد,
الجزيرة نت .)ٕٓٓٙ/ٜ/ٜ ,
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تحقؽ السالـ بتكقيع اتفاقية نيفاشا في يناير مف عاـ ٕ٘ٓٓ كمف أىـ بنكدىا اقتساـ عائدات النفط مع
الجنكبييف كاش اركيـ في السمطة المركزية في الخرطكـ إضافة إلى حؽ سكاف الجنكب في تقرير
مصيرىـ بعد ست سنكات في ٕٔٔٓ؛ ىذه االتفاقية مثّمت انقالبا حقيقيان في أكضاع السكداف ككضعت
األسس لعكدة أميركية ىادئة عبر البكابة الجنكبية كما كضعت األسس إلخراج الصينييف مف جنكب
السكداف ,وجردت شماؿ السكداف مف معظـ حقكؿ النفط المعركفة حتى اآلف ذلؾ أف غالبية الحقكؿ
المنتجة حالينا كمعظـ االحتياطيات النفطية الضخمة التي تأكد اكتشافيا تقع في الجنكب ,كأف اتفاقية
ُ
السالـ قد ال تنقؿ ممكية البتركؿ مف يد ألخرل عمى المستكل الداخمي فحسب بؿ قد تغير نكع الشركاء
األجانب فيو كذلؾ ,فقد انتزعت الحركة مف شركة تكتاؿ الفرنسية ثمثي قطاع باء العمالؽ في منطقة
السدكد كسممتيما لشركة بريطانية تممؾ ىي بعض أسيميا كتدعى النيؿ األبيض ,كما أف إمساؾ
الجنكبييف بزماـ القرار بشأف نفطيـ قد ينطكم عمى مخاطر مستقبمية لمشركات النفطية األجنبية
المتعاممة سابقنا مع الحككمة السكدانية (فاؿ ,الجزيرة نت .)ٕٓٓٙ/ٜ/ٜ ,
بناء عميو قد تجد الصيف نفسيا شريكنا غير مرغكب بو في الجنكب كىذا ىك اليدؼ األمريكي كىك
ن
استعادة النفط مف خالؿ تقسيـ السكداف كالغاء العقكد السابقة كادخاؿ شركاتيا مجددنا كالسيطرة المنفردة
عمى احتياطي السكداف كمخزكف استراتيجي ليا.
إف صعكد الصيف كقكة عمالقة عمى المستكل العالمي يشكؿ مشكمة مباشرة عمى المصالح األمريكية
كيزعج الكاليات المتحدة ,كاف الكاردات البتركلية التي تصؿ إلى الصيف مف السكداف ارتفعت سنة
ٖٕٓٓ إلى ٓٗ %مقارنة بالسنكات الماضية ,كما أنيا تشتغؿ عمى ٓ٘ مشركع بتركلي كبترك كيميائي
ىي األقكل مف نكعيا عمى المستكل الدكلي ,فيي معنية بتأميف عائداتيا البتركلية ,كالصيف تييمف
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عمى الصناعة البتركلية السكدانية منذ بداية التسعينيات ,كنجحت الصيف بتشييد خط بتركلي مف اجؿ
التصدير عاـ  ,ٕٓٓٙمما جعميا شريكان اقتصادينا أساسينا لمسكداف (بمييبة.)ٕٓٓ٘ ,
إف شركات النفط األمريكية تضغط عمى اإلدارة األمريكية كالحديث ىنا عف إدارة الرئيس جكرج دبميك
بكش ,مف أجؿ دخكؿ السكؽ السكدانية كمنافسة الشركات األجنبية فييا كخاصة الصينية كالفرنسية
كتمؾ االعتبارات كانت تحت نظر إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش منذ تسممت السمطة عاـ
ٕٔٓٓ(مسعد ,ٕٖٓٓ ,صٖٕٗ).
كجغرافيان يقع السكداف في مكقع استراتيجي يشجع الصيف عمى العمؿ عمى تدعيـ مكقعيا بالسكداف,
لككنيا تشكؿ نافذة ىامة لمتجارة كتحكيؿ البتركؿ بيف إفريقيا الكسطى كالشرؽ األكسط كبيف الصيف
نفسيا ,الشيء الذم يعكر صفك حسابات الكاليات المتحدة  ,فيي كضعية مرفكضة بالنسبة ليا ,لذلؾ
عممت عمى تغذية الصراعات المسمحة كاالقتتاؿ الداخمي كالحرب الطائفية في معظـ المناطؽ البتركلية
كخاصة الجنكب مف أجؿ إفشاؿ أعماؿ الشركات الفرنسية كالصينية النفطية كزعزعة االستقرار كايجاد
مدخؿ قكم ليا إلى السكداف (بمييبة.)ٕٓٓ٘ ,
ثـ تأتي مسألة المياه حيث يتربع السكداف كخاصة جنكبو عمى مخزكف مف المياه الجكفية تشكؿ
مخزكنان إستراتيجيان عالمينا:
يعتبر خزاف الحجر الرممي النكبي أكبر الخزانات الجكفية في العالـ بمخزكف يبمغ (ٓٓٓ )ٚمميار متر
مكعب ليجعؿ مف السكداف صاحب أكبر احتياطي مياه في العالـ كيشمؿ أحكاض الصحارل ,صحارل
النيؿ ,النيؿ األزرؽ ,نير عطبرة ,البقارة ,أكاسط دارفكر ,النيكد ,شقرة ,كساؽ النعاـ (بمّة.)ٕٓٓ٘ ,
باإلضافة لنير النيؿ كما لو مف أىمية مف جانب الرؤية األمريكية اإلسرائيمية كخاصة أف مكقع
السكداف الجغرافي يقع جنكب مصر ,كالسيطرة عمى مجارم النيؿ فيو يضرب الخاصرة المصرية كييدد
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أمنيا القكمي كاحتياجاتيا المائية ,األمر الذم يجعميا عرضة لمزيد مف االبتزاز ,خاصة أف المنطقة
مقبمة عمى أزمات جديدة عنكانيا المياه سيككف النزاع فيو بيف الدكؿ عمى حصصيا المائية ,ألف
مخزكف المياه الجكفية في منطقتنا ميدد بالنفاذ.
"في مؤتمر في جامعة بار إيالف اإلسرائيمية قاؿ الباحث اإلسرائيمي مكشيو سيرغيو :ينبغي أف يككف
السكداف امتدادان طبيعيان إلسرائيؿ ,فأرض دكلة السكداف تقع ضمف اإلستراتيجية األمنية التي كضعيا بف
غكريكف كأضاؼ سيرغيو أف خطة تقسيـ السكداف إلى أربع دكؿ تعتبر مف أكلكيات األجندة اإلسرائيمية
في منطقة الشرؽ األكسط" (الجزيرة نت.)ٕٓٓٙ/ٜ/ٕٖ ,

إف تقسيـ السكداف إلى دكلة جنكب ,كدكلة شماؿ ,تحقؽ في عاـ ٕٔٔٓ ,بعد استفتاء شعبي ,ظاىره
كاف الحرية كالديمقراطية كح ؽ تقرير المصير لسكاف الجنكب الذيف كانكا مضطيديف مف قبؿ حككمة
السكداف الشمالية ,كحقيقة خفاياه أنو كاف نتاج لصراعات بيف دكؿ كقكل عظمى تتصارع عمى الييمنة
الدكلية كاإلقميمية عمى حساب السكداف كالدكؿ العربية.
لقد قُس مت دكلة عربية كانت مكحدة كخرجت منيا دكلة ليست عربية كال إسالمية كمكالية لمكاليات
المتحدة كإلسرائيؿ حيث معمكمنا كليس س نار أف الشركات اإلسرائيمية دخمت أسكاؽ دكلة الجنكب كتسيطر
عمى قطاعات عديدة فيو ,كاعترؼ الجنكب بإسرائيؿ فكر اإلعالف عف استقاللو ,كجعمت الكاليات
المتحدة منو نمكذجان لمحرية في حؽ الشعب بتقرير مصيره ,كىذا ضمف أجندة المحافظيف الجدد.
ٖ 7-3-نشر الديمقراطية األمريكية في الشرق األوسط وتغيير األنظمة العربية:
إف مسألة نشر الديمقراطية ليست جديدة عمى الفكر االستراتيجي األمريكي كيكفي أف نشير إلى تقرير
لمجمس األمف القكمي عاـ  ,ٜٜٔٙتحدث عف إستراتيجية أ مريكية لنشر الديمقراطية في العالـ"أف
97

تعزيز الديمقراطية ال يتفؽ مع مثمنا فقط ,كانما ىك يدعـ مصالحنا ,كبمقدار ما يزداد انتشار
الديمقراطية كالتحرر السياسي كاالقتصادم في العالـ ,كخصكصان البمداف اإلستراتيجية بالنسبة لنا
بمقدار ما يترسخ أمف بالدنا كتزداد فرص النمك كالتقدـ أماـ شعبنا" (شميط ,ٕٓٓ٘ ,صٕٗ.)ٖٗ:
لكف المحافظيف الجدد لدييـ مفاىيـ أخرل كاستخدامات ككسائؿ مختمفة لمشركع نشر الديمقراطية في
منطقة الشرؽ األكسط ,كنظ نار ألىمية المكضكع أفردنا لو فصؿ مستقؿ ف ي ىذه الدراسة كىك الفصؿ
الرابع.

 5-4خالصة:
تعرفنا في الفص ؿ السابؽ عمى مؤسسات صناعة السياسة الخارجية كدكرىا ,كرأينا أف عممية صناعة
السياسة الخارجية ىي عممية متشابكة كمعقدة بسبب طبيعة النظاـ السياسي لمكاليات المتحدة األمريكية
حيث تتعدد الجيات التي تمعب دك انر في صناعة القرار ,كقابمية القيادات كالمؤسسات المسئكلة عف
صناعة السياسة الخارجية لمتأثر مف تيارات كجماعات ضغط كمصالح مختمفة.
كتعرفنا عمى محددات المحافظيف الجدد كأجندتيـ لمسياسة الخارجية األمريكية لمعالـ كخاصة الشرؽ
األكسط كليس غريبنا بعد ما عرفناه عف أيديكلكجيتيـ أف سياستيـ تركز عمى الشرؽ األكسط ,فالمصالح
الخاصة كالعقيدة الدينية كالفكرية اليمينية المتطرفة ىي الدافع كراء أجندة المحافظيف الجدد في سياستيـ
الخارجية تجاه الشرؽ األكسط .
كخالؿ الفصؿ القادـ نتناكؿ مشركع نشر الديمقراطية بشيء مف التفصيؿ كالتحميؿ ,كما ىي أىداؼ
ىذا المشركع كما الكسائؿ التي استخدميا المحافظيف الجدد في سبيؿ إنجاز مشركع نشر الديمقراطية
في الشرؽ األكسط.
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الفصل الرابع
مشروع نشر الديمقراطية األمريكية في الشرق األوسط
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انفصم انرابغ
مشروع نشر انذيمقراطية األمريكية في انشرق األوسط
 2-3مقدمة:
إف مسألة نشر الديمقراطية ليست جديدة عمى الفكر االستراتيجي األمريكي كسبؽ أف ذكرنا في الفصؿ
السابؽ تقرير لمجمس األمف القكمي الذم نشر عاـ  ٜٜٔٙكالذم يتحدث عف اإلستراتيجية األمريكية
لنشر الديمقراطية في العالـ كرد فيو "أف تعزيز الديمقراطية ال يتفؽ مع ُمثمنا فقط ,إنما يدعـ مصالحنا
أيضنا ,كبمقدار ما يزداد انتشا ر الديمقراطية كالتحرر السياسي كاالقتصادم في العالـ ,كخصكصنا
البمداف اإلستراتيجية بالنسبة لنا ,بمقدار ما يترسخ أمف بالدنا كتزداد فرص النمك كالتقدـ أماـ شعبنا "
(شميط ,ٕٓٓ٘ ,صٕٗ.)ٖٗ:
فالكاليات المتحدة تعتبر أف المشاكؿ كاألزمات السياسية كاالجتماعية باإلضافة لممشاكؿ االقتصادية
التي تعاني منيا منطقة الشرؽ األكسط ىي أسباب رئيسية في عدـ استق ارره كسبب رئيسي لتكليد العداء
ضدىا ,لذلؾ كضعت اإلدارة األمريكية ىدؼ نشر الديمقراطية عمى قمة أكلكيات سياستيا الخارجية.
كالجديد في مشركع نشر الديمقراطية بحسب رؤية المحافظيف الجدد كادارة الرئيس جكرج دبميك بكش,
ىك أف :تحقيؽ الديمقراطية بالمفيكـ األمريكي في الشرؽ األكسط لـ يعد مجرد ىدؼ كلكنو إستراتيجية
مستقبمية كأف تحقيؽ الديمقراطية قد يتـ بكسائؿ عسكرية (كالعراؽ كأفغانستاف) كقد يتـ بكسائؿ أخرل
غير عسكرية ,بمعنى زعزعة سيطرة النظاـ كدعـ الجماىير المتعطشة لمديمقراطية ضده (أحمد,
 ,ٕٜٓٓص.)ٚٙ
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كفي ىذا السياؽ يرل الرئيس جكرج دبميك بكش أنو طالما بقي الشرؽ األكسط مكاننا لالستبداد كاليأس
كالغضب فإف المنطقة ستستمر في تفريخ الناقميف كالحركات الميددة ألمف الكاليات المتحدة كأصدقائيا,
لذلؾ فإف الكاليات المتحدة مصممة عمى المضي قدمان في إستراتيجيتيا لتحقيؽ أكبر قدر مف الحرية
في الشرؽ األكسط ,كمكاصمة ميمتيا التاريخية لبناء الديمقراطية في كؿ مف العراؽ كأفغانستاف (أحمد,
 ,ٕٜٓٓص.)ٙٙ
كنتناكؿ فيما يمي مشركع نشر الديمقراطية بحسب رؤية المحافظيف الجدد كادارة الرئيس جكرج دبميك
بكش كالمعايير كالكسائؿ التي استخدميا المحافظكف الجدد لتحقيؽ ذلؾ في منطقة الشرؽ األكسط.

 1-3مشروع نشر الديمقراطية:
شعار لب ارمجيـ في العالـ كالشرؽ األكسط ,كاعتبركا أف غياب
نا
استخدـ المحافظكف الجدد الديمقراطية
الديمقراطية كالحريات تدفع األفراد نحك العنؼ كما رأينا في المقدمة ,كغايتيـ ىي تحكيؿ دكؿ الشرؽ
األكسط إلى ديمقراطيات حديثة ,عمى النمط الغربي ,كأف دمقرطة الشرؽ األكسط ىي قضية أخالقية
بالنسبة ليـ ,كأف غيابيا سبب لكجكد اإلرىاب كما نرل الحقنا.
كحكؿ اإلدعاء بأخالقياتيـ نحك نشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط تحدث تشارلز كراكثامر Charles

( Krauthammerأحد مفكرم المحافظيف الجدد) خالؿ ندكة دراسية بمركز نيكسكف في كاشنطف في
ديسمبرٕٕٓٓ ,أف الكاليات المتحدة لف تذىب لمحرب مف أجؿ أسمحة الدمار الشامؿ أك المصداقية
األمريكية فحسب ,بؿ ستذىب مف أجؿ إصالح العالـ العربي؛ كتساءؿ كراكثامر ىؿ العالـ العربي
اإلسالمي حساس تجاه الديمقراطية؟ كيجيب أنو سنعرؼ مف خالؿ الذىاب لتجربة نشر الديمقراطية في
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العراؽ الجكاب عمى ىذا السؤاؿ ,كيقكؿ إف التاريخ سيقرر إذا كانت فرضياتنا صحيحة أـ ال
).(Sniegoski, 2008, pp213

كفي نفس السياؽ حكؿ نشر الديمقراطية يرل جكشكا مكرافتشيؾ  ,Joshua Muravchikكىك أحد مفكرم
تيار المحافظيف الجدد كباحث في معيد أميريكاف إنتربرايز كالمستشار السابؽ لكزيرة الخارجية السابقة
ككندالي از رايس لشئكف الديمقراطية" ,أف الشيكعية إذا أتمت مكتيا ,فإف عمى السياسة الخارجية
األمريكية أف تجعؿ تعزيز الديمقراطية ىدفيا الرئيسي ,كأكضح أف عمينا التركيز عمى مكاصمة نشر
ال التعاطؼ مع إخكاننا البشر,
بناء عمى ثالثة أسباب كجيية :أك ن
الديمقراطية في عالـ ما بعد الشيكعية ن
ثانينا كمما ازدادت ديمقراطية العالـ صارت البيئة األمريكية أكثر ألفة ,ثالثنا كمما ازدادت ديمقراطية
العالـ ازداد احتماؿ أف يككف أكثر سالمان" (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,ص.)ٔٓٚ
تصدر الديمقراطية؟ بمى تستطيع "
أيضنا تساءؿ مكرافتشيؾ بشكؿ مؤثر"ىؿ تستطيع الكاليات المتحدة أف ّ
ككانت نظريتو أف الديمقراطية تُنشأ ,ال تظير فحسب؛ كىي كما يرل تأتي نتيجة لمبنى السياسية
كالثقافية كالفكرية ,كىذه العمميات تخضع لمتأثير بشكؿ ّبيف ,كيقكؿ أنو ليس عمينا أف نقبؿ حظ نار
لمتدخؿ العسكرم لتغيير النظاـ الداخمي في دكلة أخرل؛ كبيذه األطركحة كضع كراكثامر كمكرافتشيؾ
أساس النزعة التدخمية األمريكية كتصدير الديمقراطية كأح د أغراض السياسة الخارجية األمريكي ة
المركزية (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,ص.)ٔٓٚ
في نفس السياؽ أيضنا أعمف الرئيس جكرج دبميك بكش عف رؤيتو بربط االستقرار كالسمـ بنشر
الديمقراطية عندما تحدث أماـ معيد أمريكاف إنتربرايز في  ٕٙشباط ٖٕٓٓ" :إف العالـ لديو مصمحة
الحرة ال تكلد أفكار القتؿ ,فيي تشجع
كاضحة في انتشار القيـ الديمقراطية ,ألف الدكؿ المستقرة ك ّ
السعي السممي كراء حياة أفضؿ" ).(Sniegoski, 2008, pp214
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كبعد إعادة انتخابو في نكفمبر ٕٗٓٓ ,كفي جمسة استرخاء بعد تعب الحممة االنتخابية تصفح الرئيس
جكرج دبميك بكش كتابان أعطاه إياه صديقة كشريكو السابؽ في فريؽ "فرساف تكساس" ,تكـ
بيرنشتايف  ,Tom Bernsteinككاف بعنكاف "قضية الديمقراطية  "A case for democracyلممؤلؼ ناتاف
شارانسكي  ,Natan Sharanskyالمنشؽ السكفيتي كالسياسي اإلسرائيمي المفضؿ لدل المحافظيف الجدد؛
ككصؿ إعجاب بكش بالكتاب إلى درجة أنو طمب مف مساعديو أف يكجيكا الدعكة لشارانسكي لزيارتو,
كفي اليكـ التالي كبعد مركر تسعة أياـ مف إعادة انتخابو ,التقى بكش بشارانسكي في المكتب
البيضاكم كتحدثا حكؿ طبيعة الديمقراطية ككيفية تطكيرىا ,كلقد أعجب بكش بالمقارنات التي تضمنيا
الكتاب بتشب يو الدكلة االستبدادية بالجندم الذم يكجو فكىة بندقيتو نحك رأس السجيف حتى إذا تعبت
يداه الممسكتاف بالبندقية أخفضيما فيفمت السجيف مف األسر؛ كفي غضكف أسابيع استدعى بكش كاتب
خطاباتو ,مايكؿ جيرسكف  ,Michael Gersonليناقش معو تكريس خطاب التنصيب الرئاسي الثاني,
"لغرس عمـ الديمقراطية في كؿ أرجاء العالـ" ,لقد جعؿ بكش مف الديمقراطية في الشرؽ األكسط حجر
الزاكية في رده عمى ىجمات ٔٔ أيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ ,كاآلف أراد أف يكسع ىذا اليدؼ ليشمؿ العالـ
(عاطؼ.)ٕٓٓٚ ,
إف مشركع نشر الديمقراطية الذم يريده المحافظكف الجدد في الشرؽ األكسط ,ييدؼ إلى ترتيب كخمؽ
أكضاع جديدة في الدكؿ العربية ذات األنظمة الديكتاتكرية التي كجكدىا ال يساعد عمى التحكؿ
كينمي التيارات المناىضة لمكاليات المتحدة ,كحكؿ ذلؾ كفي مقاؿ مطكؿ نشرتو
الديمقراطي لمشعكب ّ
كزيرة الخارجية األميركية ككندالي از رايس في مجمة الشئكف الخارجية األميركية في عدد يكليك أغسطس
 ,ٕٓٓٛتحت عنكاف "إعادة التفكير في المصمحة الكطنية" ,تقكؿ رايس:
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ال في سياسة الكاليات المتحدة الخارجية حيث استمرت بعض
إف ٔٔ سبتمبر لـ تُحدث انقطاعنا كام ن
أىـ معالميا؛ أما أىـ انقطاع أك تغيير ط أر عمى السياسة الخارجية األميركية بعد ٔٔ سبتمبر فكاف
ذلؾ المتعمؽ بالسعي لتغيير الشرؽ األكسط كالتكقؼ عف االعتماد عمى النظـ الديكتاتكرية كما جرت
العادة بالسياسة األمريكية عمى مدل ستة عقكد سابقة حتى جاءت ٔٔ سبتمبر كأثبتت ألميركا خطأ
السياسة السابقة (بيكمي.)ٕٓٓٛ ,
أعمف مايكؿ ليديف أحد المحافظيف الجدد في أكائؿ سنة ٖٕٓٓ ,الئحة باألىداؼ المرغكب تنفيذىا
منيا :حككمات يجب تغييرىا تضـ إيراف كالعراؽ كسكريا كالسعكدية باعتبارىا األربع الكبار ثـ ليبيا
(ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,ص.)ٖٔٙ
في عدد سبتمبر ٕٕٓٓ مف مجمة ككمنتارم ,طالب نكرماف بكدىكريتز أحد مؤسسي المجمة ,بعمؿ
تغيير لكؿ أنظمة الشرؽ األكسط ,كيضع عمى قائمة محكر الشر بحسب رؤيتو دكالن أخرل لتشمؿ
مصر كلبناف كليبيا كالسمطة الفمسطينية كالسعكدية كسكريا ,كما أنو جاىر برغبتو في أف تقكـ الكاليات
المتحدة بقمب أنظمة الحكـ في ىذه الدكؿ العربية كتستبدليـ بديمقراطيات حسب النمكذج الجيفرسكني

ٔٛ

(عبد المطيؼ ,ٕٖٓٓ ,ص.)ٜٔ
كمف أجؿ مشركع نشر الديمقراطية الذم ىك ذريعة المحافظيف الجدد كادارة الرئيس جكرج دبميك بكش
إلعادة ترتيب منطقة الشرؽ األكسط ,قامت اإلدارة األمريكية بتخصيص الميزانيات اليائمة مف أجؿ

ٔٛ

نسبة لتكماس جيفرسكف (ٖٔ أبريؿ ٖٗ ٗ -ٔٚيكليك )ٕٔٛٙ ,الرئيس الثالث لمكاليات المتحدة ,حيث كاف يؤكد بأف

عامة الناس عندما يمتمككف ثقافة كافية معززة بالفضيمة يستطيعكف أف يحكمكا أنفسيـ بحكمة كاف الحرية رغبة طبيعية
لدل البشر كاف ممكؾ كطغاة العالـ سيسقطكف في النياية .مكسكعة كيكيبيديا.
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تمكيؿ مشاريع نشر الديمقراطية في المنطقة ,عمى النحك الذم ترتب عميو تقديـ األمكاؿ إلى حركات
المعارضة السياسية بمختمؼ أنكاعيا ,في الدكؿ الرافضة لممشركع األمريكي ,كتيدؼ الكاليات المتحدة
مف خالؿ مشركع نشر الديمقراطية في منطقة الشرؽ األكسط إلى :دمج إسرائيؿ في المنطقة كفؽ
أجندة المشركع اإلسرائيمي ,كارغاـ الشعكب عمى تطبيؽ نمكذج ال يحمؿ مف الديمقراطية سكل اسميا
(الطالقاني.)ٕٓٓٚ ,
كاف خبراء تخطيط كنشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط التابعيف لجماعة المحافظيف الجدد ,قد كضعكا
مخططاتيـ عمى أساس فرضية أف نشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط سكؼ يجعؿ الشعكب العربية
تقبؿ طائعة الخضكع إلسرائيؿ؛ كفي دراسة مف إعداد الييكدم األمريكي كخبير شئكف الشرؽ األكسط
بارم ركبيف  ,Barry Rubinنشرىا معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األدنى التابع لمكبي اإلسرائيمي,
عنكانيا "دفعة لمكراء أـ تقدـ؟" يرل بارم ركبيف بأف مشركع الكاليات المتحدة لنشر الديمقراطية في
منطقة الشرؽ األكسط تكاجيو عقبتاف رئيسيتاف ىما :العركبة ,كاإلسالـ؛ لذلؾ يرل ركبيف ضركرة أف
تتكخى الكاليات المتحدة المزيد مف الحيطة كالحذر في تطبيؽ ىذا المشركع ,كذلؾ عف طريؽ اآلتي:
(الطالقاني)ٕٓٓٚ ,
 االكتفاء بتطبيؽ اإلصالحات المحدكدة. اتخاذ الحيطة كالحذر إزاء صعكد اإلسالمييف عبر صناديؽ االقتراع. التركيز عمى تطبيؽ المشركع بشكؿ جزئي ,بحيث ال تيدد الديمقراطية األنظمة الحميفة ليا مثؿالنظاـ الممكي األردني ,كالمغربي ,كالسعكدم ,كبمداف الخميج.
 المجكء لألساليب البديمة عندما يككف تطبيؽ مشركع الديمقراطية سيؤدم إلى المخاطر كالتيديداتكما في حالة "الديمقراطية الفمسطينية" التي أدت إلى فكز حماس.
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نستخمص مما سبؽ أف الكاليات المتحدة ال تيدؼ مف مشركع نشر الديمقراطية الذم كضع مالمحو
المحافظيف الجدد مساعدة الشعكب كحماية حقكؽ اإلنساف كيدؼ أخالقي كما زعمكا ,إنما تيدؼ إلى
حماية مصالحيا بصكرة جديدة عنكانيا الييمنة المباشرة كاالحتالؿ كالسيطرة كتغيير األنظمة التي تشكؿ
عائؽ في طريؽ أجندتيا في الشرؽ األكسط مف خالؿ مشركع نشر الديمقراطية الذم ال يعطي الشعكب
التكاقة إلى الديمقراطية سكل بعض جكانبيا التي تُستغؿ مف أجؿ تثبيت مصالح الكاليات المتحدة
كحميفتيا إسرائيؿ.
كمف أجؿ أف تنجح سياسة الكاليات المتحدة في الحفاظ عمى مصالحيا في الشرؽ األكسط ال ينبغي
عمييا أف تقكـ بإحداث تغيير شامؿ لجميع األنظمة كالتيارات المككنة لو ,لذلؾ تقكـ بتنفيذ مشركع نشر
الديمقراطية كفقنا لمع ايير مختمفة بحسب مصمحتيا في كؿ دكلة؛ كنتناكؿ فيما يمي أبرز معايير نشر
الديمقراطية في الشرؽ األكسط التي ىي جزء مف أجندة المحافظيف الجدد في السياسة الخارجية
األمريكية تجاه الشرؽ األكسط.

 4-3معايير نشر الديمقراطية األمريكية في الشرق األوسط:
شدد المحافظيف الج دد عمى أف مف أىداؼ سياسة الكاليات المتحدة الخارجية في الشرؽ الكسط
باإلضافة إلى الحرب عمى اإلرىاب سيككف نشر الديمقراطية ,كالسبب ىك حالة الكراىية كالعداء
المتزايدة تجاىيا ,كالتي يعكد سببيا بحسب المحافظيف الجدد إلى الخطأ اإلستراتيجي الذم ارتكبتو
الكاليات المت حدة بدعميا لسنيف طكيمة ألنظمة ديكتاتكرية استبدادية كجكدىا أصبح عبئ عمييا كييدد
مصالحيا ( كىنا أذكر مفارقة أف الكاليات المتحدة لـ ترل في دعميا إلسرائيؿ سبب لمكراىية تجاىيا).
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كبعد احتالؿ العراؽ أرادت الكاليات المتحدة أف تجعؿ منو نمكذجنا لمدكؿ األخرل يحتذل بو مف أجؿ
التحكؿ الديمقراطي الذم سيجمب حككمات صديقة ليا بحيث تحافظ عمى مصالحيا كتستقطب التيارات
المعادية ليا كتخفض مف اإلرىاب الذم كاف ينشأ بسبب كجكد األنظمة الديكتاتكرية كالتي كاف بعضيا
يرعى اإلرىاب.
لذلؾ تذرعت الكاليات المتحدة بضركرة تنفيذ مشركع نشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط ,كحتى
تستطيع حماية مصالحيا اتبعت معايير لتنفيذ سياستيا تجاه دكؿ منطقة الشرؽ األكسط نتناكليا بشيء
مف التفصيؿ عمى النحك اآلتي:
 2-4-3تقسيم الخارطة السياسية لمشرق األوسط إلى معادية لإلرىاب وداعمة لو:
عقب أحداث ٔٔ أيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ كقبؿ أف تقكـ اإلدارة األمريكية بالرد عمى االعتداء عممت
بسرعة فائقة عمى تشكيؿ بيئة محمية مميئة بالخكؼ كالرعب كعدـ األمف ,كقامت بخداع الرأم العاـ
األمريكي مف خالؿ سيؿ متكاصؿ مف السيناريكىات المرعبة التي يمكف أف تتعرض ليا الكاليات
المتحدة مف قبؿ أطراؼ متعددة منيا جماعات كتنظيمات إرىابية أك دكؿ تدعـ اإلرىاب ,تتربص
بالكاليات المتحدة كمكاطنييا.
كنجح المحافظكف الجدد المتنفذيف داخؿ اإلدارة األمريكية في تحكيؿ الخطاب الرسمي المكجو لم أرم
العاـ األمريكي كالعالمي ,بحيث يبدك الخطر االفتراضي ككأنو خطر حقيقي مؤكد ,كفي ىذا السياؽ
كحكؿ تضخيـ الخطر االفتراضي كبث أسباب الخكؼ كالرعب ,قاؿ الرئيس األمريكي جكرج دبميك بكش
في ركز غاردف في أكاخر أيمكؿ سبتمبرٕٕٓٓ ,أف "النظاـ العراقي يمتمؾ أسمحة بيكلكجية ككيميائية,
كأف النظاـ العراقي يسعى إلى بناء المرافؽ الالزمة لصنع مزيدنا مف األسمحة البيكلكجية كالكيميائية,
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كأف النظاـ يسعى إلى الحصكؿ عمى قنبمة نككية ,كقاؿ لقد شيدنا تيديدٔٔ أيمكؿ سبتمبر كينبغي عمى
الكاليات المتحدة أال تتجاىؿ التيديد الذم يحتشد ضدنا" (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,صٓ.)ٕٚٔ:ٕٚ
ككانت عممية الخداع كالتضميؿ لمرأم العاـ األمريكي ىي أساس انطالقة السياسة الخارجية األمريكية
تجاه الشرؽ األكسط في فترة كاليتي الرئيس جكرج دبميك بكش ,لمبدء بتنفيذ األجندة الخاصة التي
كضعيا المحافظكف الجدد الذيف كانكا يعرفكف تمامنا ماذا يريدكف مف منطقة الشرؽ األكسط.
كلمتأكيد عمى ما سبؽ نذكر أنو قبؿ أياـ مف الذكرل الثانية ليجمات ٔٔ أيمكؿ سبتمبر كشؼ استطالع
لمرأم أجرتو صحيفة كاشنطف بكست ,أف سبعة مف أصؿ تسعة أميركييف يعتقدكف بأف صداـ حسيف
شارؾ بصكرة مباشرة في اليجمات اإلرىابية (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓ٘ ,صٓ.)ٕٙ
إف المصالح األمريكية في الشرؽ األكسط ليا نمطيف األكؿ إستراتيجي مرتبط بمصادر الطاقة كالقكة,
أم البتركؿ كالسيطرة المباشرة عميو كمنع أم قكة منافسة مف الكصكؿ إليو ,كالنمط اآلخر أيديكلكجي
ديني مرتبط بإسرائيؿ ككجكدىا كضماف أمنيا كتفكقيا كدعميا بطريقة جديدة غير مسبكقة في تاريخ
السياسة الخارجية األمريكية ,كىذه الطريقة الجديدة تيدؼ إلى القضاء عمى أعداء إسرائيؿ بالقكة
األمريكية بمختمؼ كسائميا بصكرة مباشرة كتغيير خارطة الشرؽ األكسط السياسية كاالقتصادية
كالعسكرية بما ينسجـ مع مصالح إسرائيؿ كيم ّكنيا مف االندماج في تركيبة دكؿ المنطقة كاالنضماـ إلى
منظماتيا كأخذ دكر الريادة فييا.
كبنا ء عمى ما سبؽ كمف كاقع النمطيف االستراتيجي كاأليديكلكجي الديني الخاص بالمحافظيف الجدد
كباليميف المسيحي المتحالؼ معيـ كالمتنفذيف باإلدارة األمريكية أُعتُبر أمف إسرائيؿ بمثابة الحد الفاصؿ
بيف العدك كالصديؽ ,كبدأت الكاليات المتحدة بتقسيـ منطقة الشرؽ الكسط إلى محاكر ,ككزعت الدكؿ
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الشرؽ أكسطية عمى تمؾ المحاكر ,بحسب طبيعة الدكلة كمصالح الكاليات المتحدة ,كاإلستراتيجية
اإلسرائيمية تجاىيا ,مف أجؿ مشركع نشر الديمقراطية فييا.
"أصبح أمف إسرائيؿ ىك الفيصؿ بيف الخير كالشر ,كبيف الديمقراطية كاإلرىاب ,كبيف السالـ كالحرب,
كبيف االعتداؿ كالتطرؼ ,كأصبح أمف إسرائيؿ ىك مفتاح السمـ كاالستقرار اإلقميمي كليس إنياء
االحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف كاألميركي لمعراؽ كأفغانستاف" (ناصر.)ٕٓٔٔ ,
كأخرجت الكاليات المتحدة مشيديف ,األكؿ يشمؿ دكؿ االعتداؿ التي تحارب اإلرىاب كتساعد الكاليات
المتحدة في حربيا عمى اإلرىاب ,مثؿ األردف كمصر كالسعكدية كالمغرب كاسرائيؿ ,باإلضافة إلى دكؿ
الخميج العربي :قطر كالبحريف كالككيت كاإلمارات العربية المتحدة( ,بالرغـ أف الكاليات المتحدة ,كىك
ليس س نار ,تغض الطرؼ عف تمقي بعض الجماعات كالتنظيمات التي تصنفيا الكاليات المتحدة عمى
أنيا إرىابية دعمان مالينا مف بعض الجيات في دكؿ الخميج كمف تمؾ التنظيمات عمى سبيؿ الذكر كليس
الحصر حركة حماس ,كال مجاؿ ىنا لمناقشة ىذا المكضكع).
كالمشيد اآلخر يضـ الدكؿ الراعية لإلرىاب كالتي تأكم اإلرىاب كتقدـ لو الدعـ مثؿ سكريا ,كايراف,
كالسكداف ,كليبيا ( قبؿ أف تنفرج عالقاتيا مع الكاليات المتحدة كالغرب عامة) ,كالعراؽ (قبؿ أف تحتمو
الكاليات المتحدة) ,حيث تأكم سكريا تنظيمات فمسطينية مصنفة أمريكينا عمى أنيا إرىابية كال تخفي
عدائيا لمكاليات المتحدة ,باإلضافة إلى العالقة اإلستراتيجية مع حزب اهلل المبناني الذم تعتبره يشكؿ
تيديدنا مباش نار لمكاليات المتحدة كإلسرائيؿ ,كما تتبنى إيراف حزب اهلل المبناني كتنظيمات فمسطينية مثؿ
حركة حماس كالجياد اإلسالمي ,كتقدـ ليـ التدريب كالسالح كالتمكيؿ ,لمكاجية المخططات األمريكية
كمنافسة دكرىا في منطقة الشرؽ األكسط ,كالسكداف يق دـ دعمان لمجمكعات مف تنظيـ القاعدة كحزب
اهلل كتنظيمات فمسطينية ,كليبيا كذلؾ ,كالعراؽ حالة استثنائية ألنو لـ يدعـ اإلرىاب.
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إف طبيعة تمؾ الدكؿ التي كضعتيا الكاليات المتحدة سكاء عمى محكر االعتداؿ أك الدكؿ التي تدعـ
اإلرىاب أنيا أنظمة ديكتاتكرية ال تكجد في حياة شعكبيا مكاف لممارسة الديمقراطية حتى في أبسط
أشكاليا ,كال تكجد تعددية سياسية كال حرية فييا ,باإلضافة إلى ممفات حقكؽ اإلنساف التي تطرح نفسيا
بقكة أماـ العالـ بسبب ممارسات تمؾ األنظمة كتفكقيا في انتياؾ حقكؽ اإلنساف كالمكاطف كحرياتو,
كحكؿ ىذا المكضكع تناكؿ الكاتب عنتر فرحات ازدكاج المعايير األمريكية لنشر الديمقراطية في العالـ
العربي في مقاؿ منقكؿ عف الصحافة العالمية ,كمنشكر في صحيفة المصرم اليكـ ,كرد فيو أف:
سياسة إدارة بكش المعمنة لنشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط قكضيا قرارىا لبيع أسمحة إلي
السعكدية كدكؿ الخميج األخرل بما يعادؿ ٕٓ مميار دكالر ,إضافة إلي المساعدات العسكرية إلسرائيؿ
ال
كمصر ,كتعتبر تمؾ الصفقة ضخمة بكؿ المقاييس ,فال مصر كال السعكدية كال دكؿ الخميج تعتبر دك ن
ديمقراطية حقيقية حتى بالمعايير األمريكية ,كال حتى إسرائيؿ نتيجة معاممتيا لمفمسطينييف في مناطقيـ
المحتمة ,كرغـ تأكيد ككندالي از رايس أف مالييف الدكالرات المخصصة لممساعدات العسكرية ستدعـ قكل
االعتداؿ في المنطقة ,إال أنيا ستذىب إلي  ٛدكؿ تقمع شعكبيا بكحشية (فرحات.)ٕٓٓٚ ,
كمف ىنا دخمت الكاليات المتحدة في مرحمة جديدة لكي تتخمص مف بعض تمؾ األنظمة التي أصبحت
عبئ عمييا ,فتغيير تمؾ األنظمة كمساعدة الشعكب العربية عمى ممارسة الديمقراطية كالتحكؿ
تشكؿ
ن
الديمقراطي المؤسساتي كاالقتصادم كاالجتماعي ,كفقنا لممحافظيف الجدد كما ذكرنا سابقنا ,يساعد عمى
حماية أمف كاستقرار الكاليات المتحدة كمصالحيا اإلستراتيجية في الشرؽ األكسط.
لذلؾ كاف مف معايير مشركع نشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط تقسيـ المنطقة إلى دكؿ ضد ,كدكؿ
مع الكاليات المتحدة كحربيا عمى اإلرىاب حتى تتمكف إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش مف تنفيذ أجندة
سياستيا الخارجية في الشرؽ األكسط.
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 1-4-3نشر الديمقراطية بشكل جزئي لمحفاظ عمى بعض األنظمة العربية:
يدعي المحافظكف الجدد ,كاإلدارات األمريكية السابقة بشكؿ عاـ ,بأف نشر قيـ الديمقراطية بيف األمـ
ّ
ىك كاجب أخالقي كمسؤكلية أخالقية ينبغي عمى الكاليات المتحدة القياـ بيا كمساعدة الشعكب كافة
عمى التحكؿ الديمقراطي لمحفاظ عمى الحريات كحقكؽ اإلنساف عمى مبدأ أف جميع الشعكب متساكية
في الحرية كالحقكؽ؛ لكف ما رأيناه في ممارسات السياسة الخارجية األمريكية إلدارة الرئيس جكرج دبميك
بكش تجاه الشرؽ األكسط ,كخاصة مشركع نشر الديمقراطية ,أف الكاليات المتحدة ال تتعامؿ مع جميع
دكؿ المنطقة بنفس السياسات مف أجؿ تطبيؽ الديمقراطية كحماية حقكؽ اإلنساف ,إنما تستغؿ مشركع
نشر الديمقراطية لممارسة الضغط كاالبتزاز السياسي كاالقتصادم عمى الدكؿ التي تتعنت ضد مصالح
الكاليات المتحدة كالتي تتحدل مشاريعيا في الشرؽ األكسط كالتي تيدد أك تنافس إسرائيؿ.
كحكؿ ما سبؽ كاف الييكدم األمريكي كخبير شئكف الشرؽ األكسط بارم ركبيف ,قد أعد دراسة أكصى
بيا الكاليات المتحدة بالقياـ بإجراء التقديرات الكاقعية لممكقؼ ,بحيث يتـ استثناء بعض الدكؿ مف
مشركع نشر الديمقراطية ,كتركيز كتكثيؼ الضغكط األمريكية عمى الدكؿ الشرؽ أكسطية المتطرفة مف
أجؿ تطبيؽ الديمقراطية (الطالقاني.)ٕٓٓٚ ,
كتغض الكاليات المتحدة النظر عف سمكؾ بعض الدكؿ التي تعتبرىا حميفة كصديقة عمى المستكل
اإلستراتيجي كال تتشدد معيا في تطبيؽ الممارسات الديمقراطية مع شعكبيا كال تتشدد معيا في ضركرة
القياـ باإلصالحات السياسية المطمكب ة كالتي ترغب بيا الشعكب كاالنتخابات الديمقراطية التعددية
النزيية ,ألف التشديد عمى تمؾ الدكؿ قد يؤدم إلى اإلطاحة باألنظمة القائمة ,ككصكؿ جماعات ال
ترحب بيا الكاليات المتحدة ,كمف تمؾ الدكؿ ,األردف كالمغرب كدكؿ الخميج.
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كحكؿ ذلؾ أكد الكاتب معتز اليادم في مقاؿ نشر في صحيفة المصرم اليكـ حكؿ ازدكاجية المعايير
األمريكية لدعـ الديمقراطية ,إف تشجيع الديمقراطية في العالـ العربي يعد حجر زاكية زائفنا في سياسة
إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش ,كفي أعقاب ىجمات ٔٔ أيمكؿ سبتمبر ,تكصمت الكاليات المتحدة إلي
أف أفضؿ ما يخدـ م صالحيا ىك استبداؿ الحكاـ المستبديف في المنطقة كالحككمات الدينية التي تشجع
التطرؼ بديمقراطيات عممانية معتدلة كحميفة لمغرب؛ كاذا كانت حماسة الكاليات المتحدة قد أزعجت
العديد مف حمفائيا العرب ,فال داعي لمقمؽ ألف بؤرة العممية الديمقراطية تركز فقط عمي أعداء كاشنطف
في المنطقة مثؿ العراؽ كايراف كسكريا بدالن مف أصدقائيا المستبديف (اليادم.)ٕٓٓٙ ,

 4-4-3دعم التعددية والمذاىب في الشرق األوسط واالعتراف بيا وانتقاء ما يتماشى مع دمج
إسرائيل في المنطقة لحماية مصالح الواليات المتحدة:
تدعي الكاليات المتحدة مف أن يا تريد المحافظة عمى االستقرار كنشر الديمقراطية في
عمى عكس ما ّ
دكؿ الشرؽ األكسط ألنو يكفر االستقرار لمصالحيا ,فيي تسعى دائمنا إلى منع أية إمكانية لتكفر
شركط سياسية كاقتصادية كثقافية كدينية مستقرة كآمنة تسمح لشعكب منطقة الشرؽ األكسط بأف تتقارب
كتتعاكف كتبني قكة حضارية كبيرة قد تشكؿ مستقبالن كحدة سياسية مكحدة قد تككف خطرة كتيدد سالمة
كمصالح الكاليات المتحدة.
إف مصالح الكاليات المتحدة كأمنيا يستكجباف الضماف األكيد بكجكد أنظمة شرؽ أكسطية مالئمة
كمتحالفة معيا ,كليس ىنالؾ أية إمكانية لتحقيؽ ىذه الضمانة بحسب رؤية المحافظيف الجدد كادارة
ال بالعمؿ عمى تييئة جميع األسباب لتدمير المنطقة بكامميا مف
الرئيس األمريكي كالمتحالفيف معو إ ّ
أجؿ إعادة بنائيا ,دكؿ كشعكب كثقافات كمصالح ,بما ينسجـ تمامنا مع مصالح الكاليات المتحدة.
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كلتحقيؽ الغاية السابقة كىي دعـ التعددية كاذكاء المذىبية كاف البد مف تكفير عامؿ أساسي كىك خمؽ
التكتر كالعداء كالتعصب بيف الجماعات األساسية التي تتككف منيا مجتمعات الشرؽ األكسط كىي:
المسممكف السنة ,المسممكف الشيعة ,العممانيكف ,المتدينكف ,الييكد ,المسيحيكف ,باإلضافة إلى
الجماعات القكمية المختمفة مف عرب ,أتراؾ ,فرس ,كأك ارد ,كغيرىـ.
كفي ىذا السياؽ ذكر أحد زعماء (فدرالية األخكة العالمية ",)ٜٔIFBنحف ال نختمؽ المشكمة ,بؿ نعثر
عمييا كنساعد عمى استفحاليا؛ نحف مثؿ المنقبيف عف النفط ,ال نصطنعو بؿ ننقب عنو كما أف نعثر
عميو حتى نحفر اآلبار مف أجؿ تفجيره كاستثماره" (مطر ,ٕٓٔٔ ,ص.)ٔٔٛ
كبناء عمى ىذا المبدأ تعمؿ الكاليات المتحدة عمى التنقيب عف المشاكؿ الكبرل الكامنة ,مف أجؿ
إظيارىا كانضاجيا كتفجيرىا .كبناء عميو فقد كضعت إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش إستراتيجية قائمة
عمى المحاكر التالية( :مطر ,ٕٓٔٔ ,صٕٔٔ)
أكالن -تدمير اإلسالـ مف خالؿ خمؽ العداء كالتناحر بيف الشيعة كالسنة:
إف ىذه النقطة تعتبر مف أىـ كأخطر أىداؼ اإلستراتيجية األمريكية الكبرل في إضعاؼ المنطقة
كانياكيا كتغذية ركح الضغينة كالحركب بيف شعكبيا ,كأىـ خطكة مف أجؿ ذلؾ تكمف بخمؽ قطبيف
متناحريف يشقاف اإلسالـ كالمسمميف في الصميـ ,عمى أف تككف العربية السعكدية مركز القطب السني,
كايراف مركز القطب الشيعي.
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 IFBفدرالية األخكة العالمية ىي إحدل فركع الحركة الماسكنية الحديثة كىي منظمة سرية تتحكـ بالعالـ مف خالؿ

سيطرتيا عمى قيادات الكاليات المتحدة كالكثير مف الدكؿ الغربي ة التي ترسـ االستراتيجيات كالمخططات لجميع العالـ
بحسب رؤيتيا كمصالحيا كعقيدتيا ,كمف أعضائيا دكنالد رامسفيمد كزير الدفاع األسبؽ كالذم كاف متبنينا قكينا ألجندة
المحافظيف الجدد كمتحالفان معيـ .مكسكعة كيكيبيديا.
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فمف ناحية ,تقكـ بتشجيع السعكدية عمى نشر الفكر الكىابي بيف الحركات اإلسالمية كتشجيع األفكار
السمفية كالمتعصبة ضد الشيعة ,كمف الناحية الثانية ,تدعـ تأسيس األحزاب كالمؤسسات الدينية الشيعية
في العراؽ كلبناف كباكستاف كغيرىا مف البمداف ,إذ تدعـ الكاليات المتحدة كال زالت تدعـ خفية سمطة
الماللي في إيراف لكي تكتسب مشركعية أقكل كزعيمة دينية طائفية لشيعة العالـ ,مرادفة لمعربية
السعكدية كزعيمة سمفية لمسنة ,ككانت الخطكة األخيرة في المشركع التدميرم تحكيؿ العراؽ إلى ساحة
لمصراع الدامي كالشامؿ بيف القطبيف الشيعي كالسني.
ثانينا -منع أم تقارب بيف الجماعات القكمية األساسية التي تشكؿ الشرؽ األكسط:
مف خالؿ دعـ التيارات القكمية العرقية المتعصبة ذات األحالـ اإلمبراطكرية كالتكسعية كالتي تطرح
االنفصاؿ ,مثؿ تيارات القكمية اإليرانية كالتركية كالكردية ,كبيذه األيدلكجية القكمية المتعصبة ُغذيت
غالبية األحزاب كالحركات التمردية االنفصالية في بمداف الشرؽ األكسط مف أجؿ إضعاؼ أم حككمة
قكية قادرة عمى تكفير السالـ كاالستقرار.
ثالثنا -منع أم تقارب بيف العممانييف كالمتدينيف:
مف خ الؿ دعـ االتجاىات المتعصبة كالمتطرفة لدل الطرفيف ,حيث في الكقت الذم سخرت الكاليات
المتحدة كؿ إمكاناتيا اإلعالمية كالثقافية كالسياسية مف أجؿ نشر الثقافة الغربية كتشجيع النخب
العممانية الحداثية ,فإنيا بنفس الكقت كبصكرة غير مباشرة تغذم التيارات السمفية كالمتعصبة بالكراىية
تجاه العممانييف كمخالفتيـ لمديف ,كىذا يساىـ بصكرة فعالة في تغذية االنشقاؽ العمماني الديني كتعمي ؽ
التطرؼ.
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رابعنا -منع أم تقارب بيف العرب المسمميف كالعرب الييكد:
إف أم تقارب عربي ييكدم يشكؿ خطر عمى الييمنة األمريكية كيجب االنتباه إلى الحقيقتيف التاليتيف:
 أف الييكد شرقييف بديانتيـ كثقافتيـ كانتمائيـ كأصميـ. أف الجاليات الييكدية في بمداف الغرب نشطة كميمة ,كأم تقارب عربي ييكدم ,يعني أف تتحكؿىذه الجاليات الييكدية إلى جاليات شرقية فعالة مما يضر بمصالح الكاليات المتحدة.
كمف أحد كظائؼ إسرائيؿ أف تقكـ بدكر القكة الشريرة المانعة ألم تقارب عربي ييكدم ,كبذؿ كؿ
اإلمكانيات لخمؽ التكتر الدائـ بيف الطرفيف ,كدعـ العناصر المتعصبة بصكرة خفية ,كاشاعة النميمة
كاألحقاد في كسائؿ اإلعالـ.
كفي الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ,تحرص الكاليات المتحدة عمى أف تكحي لمجميع بأنيا تفعؿ
المستحيؿ لكي تقارب بينيما ,كبيف حيف كآخر تمارس مسرحية دبمكماسية إعالمية لمتكسط بينيما,
تنتيي عادة بالفشؿ كديمكمة الصراع ,كبفضؿ ىذه السياسة تمنع أم تقارب عربي ييكدم.
خامسنا -منع أم تقارب مسيحي إسالمي في الشرؽ األكسط:
خصكصنا في (لبناف ,كالع ارؽ ,كمصر)  ,مف خالؿ دعـ العناصر المتعصبة لدل الطرفيف ,كتشجيع
التكترات كالحركب كالمذابح بينيما .كالعمؿ عمى خمؽ نخب مسيحية دينية كعممانية مرتبطة تمامنا
بالكاليات المتحدة األمريكية كتشعر بأف مسيحيتيا تعني بأنيا غربية كليست شرقية .إف تعايش
المسيحييف كباقي الجماعات الدينية مع المسمميف ,يصعب عمى الكاليات المتحدة كثي ار مكاجية الشرؽ
األكسط كاتيامو بالتعصب كالتخمؼ كمعاداة الكاليات المتحدة كالغرب ألنيا مجتمعات مسيحية كييكدية.
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 3-4-3دعم جماعات ال تؤمن بالديمقراطية (جماعة األخوان المسممين):
اتبعت الكاليات المتحدة في الم اضي في سياستيا الخارجية تجاه الشرؽ األكسط سياسات داعمة لدكؿ
كأنظمة شرؽ أكسطية ليست ديمقراطية بؿ كانت ديكتاتكرية كاستبدادية قمعية ,تحرـ شعكبيا مف
ممارسة الديمقراطية ,فكانت الكاليات المتحدة تغض النظر عف ممارسات تمؾ األنظمة تجاه شعكبيا,
لكي تحافظ عمى بقاء تمؾ األنظمة التي تحافظ عمى مصالحيا ,كبالتالي تمنع جماعات معادية
لمكاليات المتحدة فكرينا كسياسينا كدينيان كاألصكلييف اإلسالمييف مف الكصكؿ لمسمطة.
كانت األنظمة العربية تُشيع أف األصكلييف اإلسالمييف سيستكلكف عمى السمطة في حالة إذا ما تُِرؾ
األمر لمشعب ليعبر عف رأيو بحرية مف خالؿ االنتخابات أك مف خالؿ الثكرة ,ككانت كاشنطف كالغرب
يعززكا ىذه المخاكؼ كيستعممكا كرقة نشر الخكؼ مف اإلسالمييف ليبرركا دعميـ كمساندتيـ لألنظمة
العربية القائمة كليبرركا تكاجدىـ العسكرم في المنطقة (أبراش ,ٕٓٔٔ ,صٖٓ).
كفي الكاقع إف جماعات اإلس الـ السياسي بمختمؼ مسمياتيا كعمى رأسيا جماعة اإلخكاف المسمميف
العالمية ,لـ تكف يكمنا تؤمف بالديمقراطية كمبادئ الحكـ الديمقراطي ,عمى عكس األحزاب السياسية
كالفكرية التي ناضمت في حقبة االستعمار ,كالتي حققت االستقالؿ كقادت الثكرات العربية كلبت
مطالبيا في تمؾ الحقبة ,ككانت الحركات كالجماعات اإلسالمية متأخرة كثي انر عف ىذا النضاؿ ,ككاف
تركيز نضاليا كصراعيا فقط مف أجؿ السمطة كالكصكؿ لمحكـ ,كاستبداؿ االستبداد بشكؿ آخر مف
االستبداد.
"بعض الجماعات اإلسالمية ,كجماعة اإلخكاف المسمميف كفركعيا دخمت بمكاجيات ساخنة مع أنظمة
عربية كلكف لـ تكف تندرج ىذه الصراعات ضمف النضاؿ الديمقراطي بؿ كانت أقرب لمحاكالت
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االنقالب عمى السمطة لمييمنة عمييا كتطبيؽ اإليديكلكجية الدينية ليذه الجماعات كىي أيديكلكجيا غير
متصالحة مع الديمقراطية بؿ كانت تنظر بريبة لمديمقراطية كالديمقراطييف" (أبراش ,ٕٓٔٔ ,صٕٗ).
ال أف
كرغـ الحساسية األمريكية تجاه الجماعات اإلسالمية األصكلية التي ال تؤمف بالديمقراطية إ ّ
السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط قائمة أساسنا عمى حماية مصالحيا ,كدعميا لبعض
األنظمة الديكتاتكرية االستبدادية الحميفة ليا بدأ يفرز كراىية متزاي دة مف الشعكب العربية تجاىيا,
كازدياد المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية كعجز تمؾ األنظمة إليجاد حمكؿ مجدية ألزماتيا كازدياد
الثركة بيد النخبة الحاكمة كالمستفيدة مف الحكـ ,زاد مف قكة الحراؾ الشعبي المعارض لبقاء ىذه
األنظمة عمى سدة الحكـ ,كالجماعات كالحركات اإلسالمية ىي األكثر تنظيمان كقكة لتككف بديالن لمحكـ,
كحتى ال تخرج األمكر عف السيطرة األمريكية ,فكاف عمى الكاليات المتحدة أف تغير مف سياستيا
الخارجية في التخمي عف بعض األنظمة كقبكؿ كجكد أك مشاركة اإلسالمييف في أنظمة الحكـ كلكف
بما يتكافؽ مع المصالح اإلستراتيجية األمريكية الثابتة في منطقة الشرؽ األكسط .كفي ىذا السياؽ
أشار الكاتب السياسي ككلف مكيرز  ,Colin Mooersفي كتابو االمبرياليكف الجدد ,حكؿ الخيارات
المتاحة أماـ الكاليات المتحدة أنو:
"في الشرؽ األكسط ,أصبح دعـ األصدقاء القدامى أم انر أكثر صعكبة ,فالحركات اإلسالمية ,التي
تتحدل الدكؿ الصديقة لمكاليات المتحدة ,تيدد بالتحكؿ إلى حركات جماىيرية حقيقية ,كفي ىذه
الظركؼ تتمثؿ أفضؿ إستراتيجية متاحة في استبداؿ األنظمة االستبدادية ليحؿ محميا نكع مف
الديمقراطية المالئمة ُييمش فييا أعداء الكاليات المتحدة مف اإلسالمييف كغيرىـ" (مكيرز,ٕٓٓٛ ,
صٓٗ).
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كبناء عمى ما سبؽ أصبحت الكاليات المتحدة تعمؿ عمى فتح قنكات مع جماعات اإلسالـ السياسي
المختمفة في عدة دكؿ عربية ,كعقدت العديد مف المقاءات السرية كالحكارات مع قيادات إسالمية مف
جماعة األخكاف كغيرىا مف األحزاب اإلسالمية ,لمكصكؿ إلى تفاىمات معيا حكؿ المصالح
اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة كاإلطالع عمى رؤية الجماعات اإلسالمية لطبيعة الحكـ الذم
يتطمعكف إليو ,ككيؼ ليـ أف يككنكا مقبكليف داخؿ المجتمع مف أغمبية الشعكب التي لدييا حساسية
كمخاكؼ مف طبيعة الحكـ الذم كاف جماعة اإلخكاف مف خالؿ شعاراتيـ يعمنكف عف مالمحو ,كفيو
رجكع عف الحريات كقيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف.
لكف ىناؾ متغيرات أيديكلكجية لدل الطرفيف األمريكي كجماعة اإلخكاف ,فمف ناحية الطرؼ األمريكي
أصبح لدل صانعي السياسة األمريكية قبكؿ لفكرة كجكد اإلسالمييف في الحكـ لكف بعد إحداث تغيير
في أىدافيـ كأسمكبيـ " .ذىب البعض إلى حد االعتقاد بأف ما يسعى إليو المحافظكف الجدد ليس فقط
إحداث عممية تحكؿ سياسي في دكؿ الشرؽ األكسط المسممة ,كانما المعبة النيائية التي يسعكف ليا ىي
عممية إصالح كتحديث داخمي كشامؿ لإلسالـ" (عبد المطيؼ ,ٕٖٓٓ ,صٕٓ).
كمف ناحية الطرؼ اآلخر ,جماعة اإلخكاف ,يتحدث شادم حامد ,مدير األبحاث في مركز برككنجز
األمريكي لألبحاث بالدكحة ,في دراستو المعنكنة باسـ :أيجب أف نخاؼ مف اإلخكاف المسمميف؟
? ,Should We Fear from the Muslim Brotherhoodعف رؤية جماعة اإلخكاف المسمميف لمسياسة
الداخمية كالخارجية ,فيـ يتبنكف مفيكـ تداكؿ السمطة ,كالسيادة الشعبية ,كاستقالؿ القضاء ,فيـ يجردكف
برنامجيـ السياسي مف المضمكف اإلسالمي التقميدم الخاص بتطبيؽ الشريعة اإلسالمية ,كيستبدلكف
عكض عنو مفاىيـ عامة أك غامضة خاصة بتركيج القيـ اإلسالمية ,كيرل الباحث أف الخطاب

118

السي اسي لإلخكاف المسمميف قد تحكؿ مف تفضيؿ قياـ دكلة إسالمية إلى قياـ دكلة ديمقراطية مدنية
قائمة عمى مرجعية إسالمية (عبد العزيز.)ٕٓٔٔ ,
ككاف محمد غانـ كىك أحد قادة اإلخكاف المسمميف في مصر قد صرح بأف المطالبة بقطع العالقات مع
إسرائيؿ خطأ كأنو مجرد شعارات كأنو يعيد مصر إلى الكراء بينما تحدث كماؿ اليمباكم ممثؿ اإلخكاف
السابؽ في أكركبا كأحد أبرز قادتيا في الغرب باستحالة تطبيؽ األحكاـ الشرعية في ىذه األياـ فقاؿ:
"ال يمكف تطبيؽ حدكد الشريعة اإلسالمية اآلف في أم مجتمع إسالمي ألف تطبيقيا في الكقت الحالي
مدعاة لمقمؽ" عمى حد زعمو ,كأضاؼ" :إف أدبيات اإلخكاف تعممنا أف مف يتكلى الميمة عمى خير كجو
فيـ جنكد لنا كلك اختار الشعب مسيحيان لمرئاسة سكؼ أبايعو ,كبخصكص مكقؼ الجماعة مف المرأة
قاؿ" :إف اإلخكاف أخطئكا في برنامجيـ المتعمؽ بالمرأة" كأكضح أنو لك رشحت نُيى الزيني ,كىي
قاضية مصرية ,نفسيا لمرئاسة سكؼ أبايعيا" (ابكسرعو.)ٕٓٔٔ ,
إف تركيز تصريحات قادة اإلخكاف عمى رفض تطبيؽ الشريعة كعمى حقكؽ األقميات كعمى حقكؽ المرأة
تتطابؽ تمامنا مع الشركط الغربية كاألمريكية لقبكليا لمكصكؿ لمحكـ ,حيث يعتبر الغرب تطبيؽ الشريعة
اإلسالمية في الحكـ غير مقبكؿ ليـ ,كما يعتبر التعددية الفكرية كالسياسية ضمف النظاـ الديمقراطي
أم انر الزمان كممزمان لكجكد أم نظاـ حكـ في بالد المسمميف ,إضافة إلى تركيزه عمى ضركرة تحرير
كتمكيف المرأة كمساكاتيا بالرجؿ بحسب المفاىيـ الغربية؛ ككاف أحد األكاديمييف األمريكييف
المتخصصيف في شئكف الشرؽ األكسط ,كىك مارؾ لينش  ,Mark Lynchقدـ في أكاخر عاـ ,ٕٓٓٚ
عدة نصائح لإلخكاف نشرت في مجمة فكريف بكليسي األمريكية ,تمخصت نصائح لينش في أربع :أف
تؤكد الجماعة التزاميا الكاضح بالعممية الديمقراطية ,أ ّال تختمؼ تصريحات الجماعة التي تصدر
بالعربية عف تمؾ التي تصدر مترجمة بعد ذلؾ إلي االنجميزية ,أف تعمؿ الجماعة كقكة إسالـ معتدؿ
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كضد التطرؼ كضد اإلرىاب ,كأف تتبنى المبادئ الديمقراطية في إجراءاتيا الداخمية (أبكسرعو,
ٕٔٔٓ).
كحكؿ المقاءات مع اإلدارة األمريكية كشؼ الدكتكر عصاـ العرياف نائب رئيس حزب الحرية كالعدالة
الجناح السياسي لجماعة اإلخكاف المسمميف في مصر عف أف السفيرة األمريكية بالقاىرة آف باترسكف
 ,Anne Pattersonقامت بزيارة جماعة اإلخكاف كالحزب برفقة كفد مف الككنجرس األمريكي مساء ٕ
تشريف األكؿ ٕٔٔٓ ,مؤكدنا أف ىذه الزيارة ىي األكلى مف نكعيا لمسئكؿ أمريكي (شبكة العيد,
٘.)ٕٓٔٔ/ٔٓ/
في السابع كالعشريف مف أيار مايك ٕٔٔٓ تـ عقد لقاء في العاصمة التركية جمع كماؿ اليمباكم
القيادم في حركة اإلخكاف المسمميف كمراقب حركة األخكاف في األردف ىماـ سعيد ,مع ستيفف
كابس  ,Steven Capesالذم كاف يشغؿ مكقع مدير السي آم إيو في الشرؽ األكسط ثـ أصبح مدير
غرفة العمميات في الجياز األمريكي نفسو ككانت برفقتو مديرة ككالة المخابرات الداخمية البريطانية
السابقة الي از مانينغياـ بكلر ,Eliza Manningham Bullerكقد تـ االتفاؽ عمى العديد مف القضايا
ككضع رؤيا مشتركة بيف الطرفيف (العرب اليكـ.)ٕٓٔٔ/ٛ/ٔ٘ ,
إذان ما كاف يبدك حراكان ديمقراطيان في العػالـ العربػي كػاف يخفػي دكافػع غيػر ديمقراطيػة عنػد القػكل الرئيسػة
الكبرل في ىذا الحراؾ ,حيػث تػـ نػزع اريػة النضػاؿ الػديمقراطي كمصػادرة الفكػرة الديمقراطيػة المنبثقػة مػف
اإلرادة الح ػرة لمشػػعب ب ػػالتغيير الػػديمقراطي م ػػف يػػد ال ػػديمقراطييف الحقيقيػػيف لتتس ػػمميا أك تسػػتمبيا أطػ ػراؼ
تقػكؿ بالديمقراطيػػة كال تػػؤمف بيػا ,الػػديمقراطيكف الحقيقيػػكف فػي العػػالـ العربػػي تمػت محاصػرتيـ مػػف ثالثػػة
ق ػ ػػكل :أنظم ػ ػػة الحك ػ ػػـ كنخبتي ػ ػػا ,جماع ػ ػػات إس ػ ػػالـ سياس ػ ػػي ال ت ػ ػػؤمف بالديمقراطي ػ ػػة ,كاش ػ ػػنطف كرؤيتي ػ ػػا
لديمقراطية تخدـ سياسة الفكضى البناءة في المنطقة (أبراش ,ٕٓٔٔ ,صٕٗ).
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مما سبؽ يتضػح لنػا كيػؼ تتغيػر المعػايير مػف أجػؿ المصػالح فعػدك األمػس يصػبح صػديؽ اليػكـ ,تتخمػى
الكاليات المتحدة عف أنظمة حميفة لعقػكد طكيمػة كتطػيح بيػا كتػدعـ اآلف جماعػات ال تػؤمف بالديمقراطيػة
بالمعنى الحقيقي ,كالتغيير يحدث كمستمر كالشرؽ األكسط كخارطتو السياسية تتغير.

 3-3طرق ووسائل نشر الديمقراطية األمريكية في الشرق األوسط:
لـ تكف الكاليات المتحدة تسعى كما رأينا في ما سبؽ ,إلى نشر الديمقراطية في منطقة الشرؽ األكسط
بصكرة حقيقية ,إنما تحقيؽ أىدافيا كحماية مصالحيا اإلستراتيجية؛ فيي لـ تستشير شعكبنا لنشر
الديمقراطية في بمداننا كدكلنا ,بؿ عمى العكس تفرض عمينا الديمقراطية األمريكية المزيفة التي عنكانيا
تغيير أكضاع منطقة الشرؽ األكسط كاعادة ترتيبيا بما يناسب المصالح األمريكية.
لذلؾ ,إف الكسائؿ األمريكية لنشر الديمقراطية في دكؿ الشرؽ األكسط كمساعدة الشعكب عمى نيؿ
الحرية كالتحكؿ الديمقراطي ىي كسائؿ غير ديمقراطية ,بؿ ممكف كصفيا باالستبدادية؛ فقد كضع
المحافظيف الجدد كمعيـ صقكر اإلدارة األمريكية أمثاؿ كزير الدفاع السابؽ دكنالد رامسفيمد ,ككزيرة
الخارجية السابقة ككندالي از رايس ,باإلضافة إلى الرئيس السابؽ جكرج دبميك بكش ,مجمكعة مف
الكسائؿ القائمة عمى عدة نظريات إستراتيجية كمجمكعة عقائد كأفكار لمتعامؿ مع كؿ دكلة مف دكؿ
الشرؽ األكسط بحسب أكضاعو كأىميتو ,باإلضافة لألكلكيات اإلستراتيجية األمريكية ,كفيما يمي
نتعرؼ عمى الكسائؿ كالطرؽ التي تعاممت بيا الكاليات المتحدة في منطقة الشرؽ األكسط لتنفيذ
أجندتيا.
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 2-3-3استخدام القوة (أفغانستان والعراق وليبيا):
أعمنت الكاليات المتحدة بعد تعرضيا ليجمات ٔٔ أيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ عزميا عمى محاربو اإلرىاب
كجماعاتو كالدكؿ التي تؤكيو كتدعمو ,لقد أرادت الكاليات المتحدة أف تبدأ القرف الجديد بقكاعد جديدة
عنكانيا ىيمنة القكة العسكرية األمريكية كاإلنفراد الكامؿ في قيادة العالـ كتغيير خريطة العالـ السياسية
ليدؼ أساسي ىك منع أية قكة مف التجرؤ عمى منافسة الكاليات المتحدة في سيطرتيا التي تنكم
تكسيعيا لتشمؿ أىـ مناطؽ الثركة كالطاقة في العالـ كعمى رأسيا الشرؽ األكسط ,لكف البد مف بداية
ليذا المشركع األمريكي العالمي الكبير ,فكانت أفغانستاف ىي البداية ,حيث قررت الكاليات المتحدة أف
اإلرىابييف الذيف نفذكا اليجمات ىـ مف تنظيـ القاعدة الذم تؤكيو حككمة طالباف في أفغانستاف التي
تمارس الحكـ اإلسالمي المتطرؼ كتنتيؾ حقكؽ اإلنساف كحريات األفراد ,كحددت الكاليات المتحدة
ىدفيف ظاىرييف ليا ىـ القضاء عمى تنظيـ القاعدة ,كنشر الديمقراطية مف خالؿ تغيير نظاـ طالباف
الحاكـ بنظاـ جديد مكالي ليا.
أما الحقيقة فسبب غزك أفغانستاف كاف نفس سبب غزك العراؽ بعد ذلؾ ,كىك السيطرة المباشرة عمى
قد ر الرئيس األفغاني حامد كرزام قيمة المكارد
أفغانستاف ألىميتيا اإلستراتيجية ,كأىمية ثركاتيا ( ّ
الطبيعية لبالده مف نفط كثركات منجمية بػ تريميكف دكالر ,كقاؿ كرزام في مؤتمر صحفي بالعاصمة
األفغانية كابؿ إف تمؾ الثركات لك استغمت سترتقي بأفغانستاف إلى مراتب الدكؿ الغنية؛ كأضاؼ أف
ال بألؼ مميار
بيانات أكلية حصؿ عمييا تؤكد أف الثركات التي يضميا باطف األرض األفغانية تقدر فع ن
دكالر ,كقاؿ الرئيس األفغاني إنو استند في كالمو إلى مسح جيكلكجي لككالة حككمية أميركية) (الجزيرة
نت.)ٕٓٔٓ/ٔ/ٖٔ ,
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كشؼ الكاتب األمريكي دكنالد المبرك  ,Donald Lambroاليدؼ الحقيقي لمحرب األمريكية عمى
أفغانستاف قائال :قد يرل العالـ أفغانستاف مجرد كتمة مف الجباؿ تنمحي معالميا بيف األطالؿ المنتشرة
في كؿ مكاف ,لكف لمجيكلكجييف رأيان آخر ,إذ يقدركف أف أفغانستاف ىي منجـ ثركات طبيعية لك تكفرت
ألم دكلة أخرل لكانت مف أغنى الدكؿ ,كقد أشارت نيكيكرؾ تايمز في تقرير ليا نشرتو جريدة الكطف
القطرية إلي أىمية أفغانستاف كممر لخطكط نفط كغاز كازاخستاف كتركمانستاف كأذربيجاف إلى الصيف
كباكستاف كاليند ,كالسيطرة عمى نفط تمؾ الدكؿ يعتمد عمى التحكـ في خطكط نقؿ ذلؾ النفط ,كمف
أجؿ النفط تكاصؿ الكاليات المتحدة حربيا عمى أفغانستاف (الخميسي.)ٕٓٔٓ ,
كيؤكد فريؽ العمماء األمريكييف مف الجيكلكجييف كالجغرافييف الذيف كضعكا خريطة تفصيمية ألفغانستاف
عقب أحداث حرب االتحاد السكفيتي مع أفغانستاف عاـ  ,ٜٔٚٛبقيادة العالـ الجيكلكجي كالجغرافي
جاؾ شركدر ,Jack Schroederأف أفغانستاف تممؾ أكبر مخزكف في العالـ مف النحاس األصفر ,كتعد
ثالث أكبر دكلة تمتمؾ مخزكننا مف الحديد الخاـ الذم يدخؿ في أغمب الصناعات الحديثة المدنية منيا
كالعسكرية(,قصة اإلسالـ ,األىداؼ األمريكية لمحرب عمى أفغانستاف.)ٕٓٓٚ ,
ال
باإلضافة لذلؾ ىناؾ اعتبا نار استراتيجينا غاية في األىمية غير متعمؽ بالنفط ,كىك أف أفغانستاف فض ن
عف ككنيا في كسط آسيا ,تقع مف الناحية الجيكسياسية في قمب كتمة اليابسة الممتدة مف ركسيا
األكركبية إلى الصيف ,كالتعاكف العسكرم المتزايد بيف الصيف كركسيا منذ أكائؿ التسعينيات كاف كال
يزاؿ ىمنا رئيسينا آخذ في االزدياد فعمينا بالنسبة إلى صانعي القرار األمريكييف ,ككجكد الكاليات المتحدة
عسكرينا في كسط تمؾ المنطقة أمر ذك داللة بالغة مف الناحية اإلستراتيجية (تشكمسكي كاألشقر,
 ,ٕٓٓٚصٖٕٔ).
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لكف الكاليات المتحدة برفعيا شعار تركيج الديمقراطية أكثر الشعارات بريقا كجاذبية كلك باستخداـ القكة,
تيدؼ فقط إلى انتياج أقصر الطرؽ كأقميا تكمفة في الكصكؿ إلى أىدافيا اإلستراتيجية.
يقكؿ جكرج كناف الرئيس السابؽ لمكتب التخطيط في ك ازرة الخارجية األميركية أف الديمقراطية لـ تكف
ليا أية قيمة في السياسة الخارجية األميركية يكمان ما ,كيقكؿ ىاكرد كيردا مؤلؼ "الثكرة الديمقراطية في
تبني لغة الديمقراطية ليس إال جس نار
أميركا الالتينية ,التاريخ ,السياسة كالسياسة الخارجية األميركية"ّ :
غطاء يمكننا أف
يربط بيف مصالحنا اإلستراتيجية كقمقنا األمني ,إف أجندة تركيج الديمقراطية ليست إال
ن
نستر بيا أىدافنا اإلستراتيجية الكبرل (األنصارم.)ٕٓٔٓ ,
أما العراؽ فبحسب اإلستراتيجية األمريكية التي كضعتيا إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش كالمحافظكف
الجدد ,كاف العراؽ ينطبؽ عميو بحسب إدعائيـ معظـ األىداؼ المنشكدة كالمتمثمة في نزع أسمحة
الدمار الشامؿ ,كمحاربة اإلرىاب ,كتغيير نظاـ ديكتاتكرم معادم ,كنشر الديمقراطية ,كاستباؽ خطر
محتمؿ مف العراؽ...الخ.
يقكؿ الباحث السياسي كليد شميط " الحقيقة التي يعرفيا بكش كبمير أنو لـ يجر شف الحرب بيدؼ
تدمير أسمحة الدمار الشامؿ ,كانما بيدؼ تغيير نظاـ بغداد كالبدء بإعادة تشكيؿ الشرؽ األكسط"
(شميط ,ٕٓٓ٘ ,ص.)ٔٙ
كقع العراؽ تحت بؤرة األىداؼ لممخطط األمريكي في منطقة الشرؽ األكسط كالذم عنكانو إعادة رسـ
خارطة منطقة الشرؽ األكسط كنشر الديمقراطية كالقضاء عمى الديكتاتكريات كمحكر الشر ,كلسنا
بصدد الحديث عف تفاصيؿ غزك العراؽ كاحتاللو ,لكف ما نريد اإلشارة إليو أف المحافظيف الجدد كادارة
الرئيس جكرج دبميك بكش ,استطاعكا ِخداع العالـ بأنيـ ييدفكف لنشر الديمقراطية في العراؽ كجعمو
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ال حيث تـ إسقاط نظاـ الرئيس
نمكذج لباقي دكؿ المنطقة ,كلك بالقكة العسكرية ,كىذا ما حصؿ فع ن
السابؽ صداـ حسيف ,كتقديمو لممحاكمة باسـ الديمقراطية كالحرية كقتمو باسـ العدالة ,لكف عمى
الطريقة األمريكية كمفيكميا لمديمقراطية كالحرية ,التي ال تقبؿ اآلخر المخالؼ ليا.
كرغـ أف ىذه الدراسة تتناكؿ الفترة حتى نياية كالية الرئيس جكرج دبميك بكش الثانية المنتيية أكاخر
 ,ٕٓٓٛإالّ أنو مف المفيد اإلشارة إلى أحداث مستجدة كميمة لمغاية تجرم في منطقة الشرؽ األكسط
في بعض الدكؿ العربية ,مرتبطة بشكؿ كثيؽ بيذه الدراسة ,كىذه األحداث كالمتغيرات أطمؽ عمييا
مسمى الربيع العربي.
الحرب عمى ليبيا ,فبالرغـ أف ما حصؿ في ليبيا بدأ عمى شكؿ ثكرة شعبية مطمبيا اإلصالح ,إال أف
األمكر تطكرت إلى حرب عسكرية بكاسطة حمؼ الناتك بقيادة الكاليات المتحدة ,بيدؼ نشر الديمقراطية
كالحرية ,كاستمرت حتى سقط نظاـ الزعيـ معمر القذافي كمقتمو ىك كعدد مف أبناءه كمسئكليف كبار
في نظامو ,كاستالـ جماعات مكالية لمكاليات المتحدة كلمدكؿ األكركبية العظمى بريطانيا كفرنسا ,لمحكـ
تحت شعار الديمقراطية كانياء حكـ االستبداد ,كتحقيؽ الحرية لميبيا ,كفي سبيؿ تحقيؽ األىداؼ
األمريكية تـ استخداـ القكة ,باإلضافة إلى غض الطرؼ عف ممارسات الثكار المشككؾ أف فييا جرائـ
ضد اإلنسانية ,باإلضافة إلى التعامؿ مع جماعات إسالمية كانت تحارب مع تنظيـ القاعدة في
أفغانستاف.
إف اليدؼ األساسي مف تركيج الديمقراطية ليس إال خمؽ كزرع نخبة سياسية جديدة كغريبة عف الجذكر
الثقافية كالحضارية لألمة كتسميـ السمطة ليا ,كصناعة إعالـ يطبؿ ليذه النخبة كمف ثـ يدفع الشعب
إلى ظؿ عباءتيا ,كخمؽ طبقة برجكازية طفيمية ,كصناعة مجتمع مدني أليؼ كمؤدب (األنصارم,
ٕٓٔٓ).
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فكانت ليبيا حدث آخر لنفس النيج األمريكي كاستمرار لذات األجندة التي بدأت منذ أحداث سبتمبر
ٕٔٓٓ ,التي حددىا المحافظيف الجدد لمسياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط ,كحتى مع
تغيير الحزب أك الرئيس األمريكي ,أصبحت ىذه األجندة إستراتيجية أساسية لمحفاظ عمى التفرد
كالييمنة األمريكية عمى العالـ.
 1-3-3الضغط السياسي (السمطة الفمسطينية):
استخدمت الكاليات المتحدة في فترة كاليتي الرئيس جكرج دبميك بكش مف ضمف كسائؿ تنفيذ سياستيا
الخارجية لمشركع اإلصالح كنشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط ,الضغط السياسي عمى بعض
األنظمة العربية البتزازىا أك تقكيض سمطتيا كاضعافيا ,كىذه الكسيمة كانت مجدية إلى حد ما في
السياسة الخارجية األمريكية ألف تمؾ األنظمة لـ تكف متعاكنة بالشكؿ المرضي لمكاليات المتحدة ,لذا
تقكـ الكاليات المتحدة بالضغط السياسي المباشر عمييا مف أجؿ قضايا سياسية دكلية معينة لصالح
الكاليات المتحدة ,أك في قضايا داخمية سياسية كاقتصادية كاجتماعية ,أك دعمنا لمعارضيف النظاـ فييا.
"يمكف القكؿ إف ركحية المكقؼ األميركي خالؿ الكاليتيف قد تمثمت في استخداـ سيؼ اإلصالح في
سياؽ االبتزاز السياسي ال أكثر ,كذلؾ بعد أف اكتشؼ المحافظكف الجدد (األرجح أنيـ يعرفكف ذلؾ)
أف أفضؿ كسيمة البتزاز األنظمة العربية ىي تمؾ المتمثمة في التمكيح ليا بعصا الديمقراطية كاإلصالح"
(الزعاترة.)ٕٓٓٛ ,
كخير مثاؿ عمى ممارسة الضغط السياسي كاالبتزاز األمريكي ىك سياسات الكاليات المتحدة تجاه
السمطة الكطنية الفمسطينية في فترة الرئيس جكرج دبميك بكش ,حيث تغيرت سياستو تجاه السمطة
الفمسطينية كقيادتيا كاختمفت عف سمفو بيؿ كمينتكف ,كبطبيعة الحاؿ فإف دافع العداء مف جانب
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الكاليا ت المتحدة تجاه السمطة الفمسطينية كقيادتيا ىك دعـ إسرائيؿ كتبني مكاقفيا السياسية
كاإلستراتيجية عمى حساب الحقكؽ الفمسطينية.
ال يمكف أف ننسى صمكد الرئيس ياسر عرفات أماـ الضغكط السياسية الكبيرة التي تعرض ليا في
مفاكضات كامب ديفيد عاـ ٕٓٓٓ ,في نياية كالية الرئيس السابؽ بيؿ كمينتكف ,كالتي كانت مدركسة
عمى أنو لف يصمد أماميا ,حيث تسمحت إسرائيؿ بالدعـ السياسي األمريكي المطمؽ لتمارس سياسة
خنؽ المكقؼ السياسي الفمسطيني ,اليدؼ منيا إخضاع الرئيس ياسر عرفات لقبكؿ الشركط اإلسرائيمية
األمريكية في تمؾ القمة؛ الحقان فرضت إسرائيؿ كالكاليات المتحدة الحصار عمى رأس اليرـ السياسي
الفمسطيني الرئيس ياسر عرفات في المقاطعة براـ اهلل ٕٕٓٓ ,عقب القمة السابقة ,كمنعو مف التحرؾ
ال لذات المسمسؿ استخدمت إسرائيؿ القكة العسكرية في عممية السكر الكاقي,
خارج المقاطعة ,كاستكما ن
لتدمر البنية السياسية لمسمطة الكطنية الفمسطينية ,حيث أتت تمؾ العممية عقب الصمكد السياسي
الذم سجمو الرئيس ياسر عرفات ,كاستكماالن لذات النيج ,فقد قررت إسرائيؿ بتاريخ ٔٔأيمكؿ
سبتمبرٖٕٓٓ إبعاده إلى الخارج ,لكنو لـ ُيطبؽ بسبب الصمكد كالثبات الذم أبداه الرئيس ياسر
عرفات في كجو ذلؾ القرار ,كازاء تمؾ الحالة فقد قررت إسرائيؿ في العاـ ٕٗٓٓ ,التخمص مف الرئيس
ياسر عرفات نيائيان كتصفيتو كبمكافقة أمريكية ,حيث يعتقد أنو تـ تسميمو ,كبعد أقؿ مف ستة أشير,
فارؽ الحياة (إبراىيـ ,ٕٓٔٔ ,صٖٔ).
كعقب تسمـ الرئيس محمكد عباس قيادة منظمة التحرير كالسمطة الفمسطينية ,دخؿ الفعؿ السياسي
الفمسطيني في مرحمة جديدة مف مراحؿ الضغط كاالبتزاز األمريكي ,مف خالؿ غض الطرؼ عف
تصرفات إسرائيؿ أحادية الجانب ,كاالنسحاب األحادم الجانب مف قطاع غزة في العاـ ٕ٘ٓٓ ,فيما
عرؼ بخطة "فؾ االرتباط" التي أعمنيا رئيس الكزراء اإلسرائيمي السابؽ شاركف ,كالتي كاف اليدؼ
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منيا ضرب مشركع الدكلة الفمسطينية كتيميش دكر السمطة السياسي كالتشكيؾ بدكر الرئيس كشريؾ
سياسي كضرب شرعية منظمة التحرير كممثؿ شرعي ككحيد ككف ىناؾ قكل أخرل ترفض ىذا
التمثيؿ ,كالحقان زيادة الضغط السياسي عمى السمطة مف أجؿ إجراء انتخابات تشريعية ,رغـ الضعؼ
الغير مسبكؽ الذم تعاني منو السمطة كحركة فتح صاحبة مشركع السمطة الكطنية ,كالذم سيؤدم
بدكف أدنى شؾ إلى خسارة مؤكدة تأتي بحركة حماس التي ال تعترؼ بتمثيؿ منظمة التحرير ,كحدث
ىذا فعالن بدخكؿ حركة حماس حمبة الحكـ في ٕ٘ كانكف ثاني يناير مف العاـ  ,ٕٓٓٙثـ انقالبيا
العسكرم عمى سمطة الرئيس في غزة بتاريخ ٗٔحزيراف يكنيك( ٕٓٓٚإبراىيـ ,ٕٓٔٔ ,صٗٔ).
كما تعرضت السمطة الفمسطينية لحصار مالي ككقؼ كامؿ لممساعدات المالية بعد تشكيؿ حككمة
الكحدة الكطنية مع حماس بحجة أف حركة حماس التي تسممت الحكـ ,مدرجة عمى قكائـ اإلرىاب,
كأنيا لـ تعترؼ بشركط الرباعية ,كأنيا تشكؿ خط نار عمى إسرائيؿ ,لتست مر بذلؾ سياسة الضغط
كاالبتزاز عمى الرئيس محمكد عباس؛ كحتى حالة االنقساـ الفمسطيني ,استخدمتيا الكاليات المتحدة
كاسرائيؿ لمضغط عمى السمطة الفمسطينية حيث ُيتيـ الرئيس محمكد عباس بأنو ضعيؼ كال يحكـ غزة,
كال يعتبر شريؾ سياسي (إبراىيـ ,ٕٓٔٔ ,صٗٔ).
إف االبتزاز كالضغط السياسي األمريكي ,الذم دفع الرئيس ياسر عرفات دمو لمكاجيتو في نكفمبر مف
العاـ ٕٗٓٓ ,لـ يتكقؼ عند ىذا الحد ,فقد طاؿ الرئيس محمكد عباس ,حيث كصمت حد تمكيح
إسرائيؿ لو بأنو سيالقي نفس مصير الرئيس ياسر عرفات ,عمى أثر تمسكو بالحقكؽ الفمسطينية
كمطالبتو باعتراؼ بالدكلة الفمسطينية في األمـ المتحدة كمجمس األمف كالحصكؿ عمى عضكية كاممة,
ىذا إلى جانب تيديد إدارة الرئيس باراؾ أكباما لو بالمحاصرة السياسية دكلينا ,كالتيديد بقطع الدعـ
المالي عف السمطة الفمسطينية ,كذلؾ بيدؼ تقكيض المكاقؼ السياسية التي يتبناىا الرئيس محمكد
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عباس ,فيما يخص إعالف الدكلة كعممية التسكية كالمفاكضات مع إسرائيؿ ,كتيدؼ إلى الضغط عمى
القيادة الفمسطينية لدفعيا إلى التنازؿ في قضايا كثكابت فمسطينية جكىرية ,كالقدس كالحدكد كالالجئيف,
كاعتراؼ فمسطيني بييكدية إسرائيؿ ,كما كتيدؼ إلى كضع العقبات كالعراقيؿ أماـ أم جيكد فمسطينية
لتفعيؿ القضية الفمسطينية في مؤسسات األمـ المتحدة كالمؤسسات الدكلية (إبراىيـ ,ٕٓٔٔ ,ص٘ٔ).
إف جميع ما سبؽ مف ممارسات ابت اززية كضغط سياسي مف أقكل دكلة في العالـ عمى كياف سياسي
ضعيؼ ,كاف يحدث دكمنا تحت شعار اإلصالح كالديمقراطية كالتغيير مف أجؿ السالـ كغيره مف
المسميات السياسية التي تعمؿ الكاليات المتحدة عمى عكسيا تمامنا ,فيي تقكؿ في الكاقع المممكس كؿ
البشر مف حقيـ الحرية إال الفمسطينييف ,كؿ البشر مف حقيـ االستقالؿ إالّ الفمسطينييف ,كؿ الشعكب
مف حقيـ مقاكمة االستبداد كمحاربتو حتى بالسالح إال الفمسطينييف ليس مف حقيـ حتى مقاكمة
االحتالؿ ,كىذه ىي الديمقراطية األمريكية.
 4-3-3الفوضى الخالقة (العراق ,لبنان ,السودان):
كرد ىذا المصطمح في تصريح ككندالي از رايس في عاـ  ,ٕٓٓٙحيف تحدثت عف الشرؽ األكسط
الجديد الذم سيسبؽ كالدتو نكع مف الفكضى التي ستعيد تشكيؿ الكاقع السياسي في الشرؽ األكسط
كتفرز جممة مف التغيي ارت (الجكاىرم.)ٕٓٔٔ ,
مصطمح "الفكضى الخالّقة" كما نرل مف االسـ ىك مركب مف مفيكميف متناقضيف ,فالفكضى بمعناىا
العربي المتد اكؿ معركؼ لنا أنو مفيكـ سمبي يدؿ عمى عدـ االستقرار كالالنظاـ ,أما المفرد اآلخر فيك
القة يدؿ عمى اإلبداع كالبناء كالخمؽ االيجابي أم االستقرار؛ لكف دمج ىذيف المصطمحيف في كاحد
الخ ّ
يعتبر مف أحد أىـ اإلبداعات التي أنتجيا العقؿ االستراتيجي األميركي في التعامؿ مع قضايا العالـ
كخاصة العربي ,حيث تمت صياغة ىذا المصطمح بعناية فائقة مف قبؿ النخب األكاديمية كصناع
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السياسة في الكاليات المتحدة ,كيبدك ظاى نار المقاصد الماكرة الكامنة في صمب مصطمح الفكضى
الخالّقة ,حيث البد مف الفكضى كالتخريب كالالنظاـ كعدـ االستقرار أف ينتشركا حتى تتفكؾ
المجتمعات أك الدكؿ ثـ يعاد بنائيا بطريقة خالّقة ,لكف المكر يكمف في أف معايير البناء الجديد البد
أف تككف مناسبة لممصالح األمريكية كتحافظ عمى ىيمنتيا المستقبمية عمى تمؾ الدكؿ.
كيستند األساس األيديكلكجي النظرم لنظرية الفكضى الخالّقة تاريخيان إلى الثكرة الفرنسية باعتبارىا
مرجعنا بشعاراتيا المعركفة الحرية كالعدالة كالمساكاة ,كعمى الرغـ مف نبؿ المنطمقات النظرية لمثكرة
الفرنسية كايجابياتيا إال أنيا كلّدت آثا انر جانبية ضارة تمثمت بسيطرة الرعاع مف العامة التي حكلت
األكضاع إلى فكضى عارمة تفتقر إلى التنظيـ في ظؿ غياب مرجعيات فكرية كسياسية ساىمت في
تآكؿ الثكرة ككاف مف نتائجيا عكدة الممكية إلى فرنسا كنمك النزعة الشكفينية

ٕٓ

الفرنسية؛ كالحقنا

استثمرت الكاليات المتحدة حالة الفكضى تاريخينا في عدة أماكف مف العالـ كما فعمت في إيراف أياـ
حكـ مصدؽ كقد نجحت حينيا بإعادة الشاه إلى سدة الحكـ؛ كعقب انييار جدار برليف كسقكط
الشيكعية كتفكؾ االتحاد السكفيتي اعتمدت إستراتيجية الفكضى البناءة في التعامؿ مع الجميكريات
المستقمة ,كتعتبر ركمانيا نمكذجنا مثالينا لتفجير الفكضى في بمداف أخرل ,كيعد الرئيس جكرج دبميك
بكش األكثر تطرفان في فرض سياسات األمركة مف خالؿ إطالقو الفكضى الخالّقة في مختمؼ أنحاء
العالـ ,كقد تأثر بكش بعدد مف الكتابات التي تؤسس لمفكر السياسي المنظـ لمفكضى الخالّقة كاعترؼ
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شكفيني :مصطمح سياسي مف أصؿ فرنسي يرمز إلى التعصب القكمي المتطرؼ ,كتطكر معنى المصطمح لمداللة

عمى التعصب القكمي األعمى كالعداء لألجانب ,كما استخدـ المصطمح لكصـ األفكار الفاشية كالنازية في أكركبا,
كينسب المصطمح إلى جندم فرنسي اسمو نيقكال شكفاف حارب تحت قيادة نابميكف ككاف ُيضرب بو المثؿ لتعصبو
ُ

لكطنو .مكسكعة كيكيبيديا.
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بأف كتاب :قضية الديمقراطية ,يمثؿ الخريطة الجينية لرئاستو كىك مف تأليؼ المنشؽ السكفيتي
المياجر إلى إسرائيؿ ناتاف شارانسكي  ,Natan Sharanskyالتي أكردناىا سابقان (أبكىنية.)ٕٓٔٔ ,
القة ما قدمتو المراكز البحثية الكبرل في
كمف المساىمات الرئيسية في صياغة نظرية الفكضى الخ ّ
الكاليات المتحدة كعمى رأسيا مؤسسة أميريكاف إنتربرايز لمدراسات ,كتعتبر كتابات راككؿ مارؾ
غيريشت  ,Reuel Marc Gerechtأحد منظرم المحافظيف الجدد كالمختص في الشأف العراقي كالشيعة
أبرز مف يمثؿ ىذا المركز ,كيؤكد غيريشت أف إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش بمكرت مشركع "الشرؽ
األكسط الكبير" باالعتماد جزئيا عمى أبحاث مؤرخيف نافذيف أمثاؿ برنارد لكيس  ,Bernard Lewisمف
جامعة برينستكف ,كفؤاد عجمي مف جامعة جكنز ىكبكنز ,كتقكـ مؤسسة كاشنطف لسياسات الشرؽ
القة ,كيمثؿ ركبرت
األدنى بدكر ال يقؿ أىمية عف المؤسسة السابقة في صياغة نظرية الفكضى الخ ّ
ساتمكؼ  ,Robert Satloffالمدير التنفيذم المعركؼ في المؤسسة أحد أقطاب ىذه النظرية ,كىك مف
أشد المعجبيف بأفكار برنارد لكيس كال يفتأ يردد آراءه المتعمقة بالعالـ العربي ,ككاف قد اقترح إقصاء
مصطمحي العالـ العربي كاإلسالمي مف القامكس الدبمكماسي األمريكي كطالب بالتعامؿ مع العالـ
العربي مف خالؿ مقاربة خاصة بكؿ بمد عمى حده كمحاربة األصكلية اإلسالمية بال ىكادة كالتي تسعى
برأيو إلى إلغاء الحدكد الجغرافية كالطبقية (أبكىنية.)ٕٓٔٔ ,
القة عمى اعتبار االستقرار في العالـ العربي عائقنا
كتمثؿ األطركحة الرئيسية لنظرية الفكضى الخ ّ
أساسينا أماـ تقدـ مصالح الكاليات المتحدة في المنطقة ,كلذلؾ البد مف اعتماد سمسمة مف التدابير
كاإلجراءات تضمف تحقيؽ رؤيتيا التي تطمح إلى السيطرة كالييمنة عمى العالـ العربي الذم يمتاز
بحسب النظرية بأنو عالـ عقائدم كغني بالنفط األمر الذم يشكؿ تيديدنا مباش نار لمصالح الكاليات
المتحدة ,كينادم أقطاب نظرية الفكضى الخالّقة باستخداـ القكة العسكرية لتغيير األنظمة كما حدث في
131

أفغانستاف كالعراؽ ,كتبني سياسة التيديد بالقكة التي تساىـ في تفجير األمف الداخمي لمعالـ العربي
كتشجيع كتأجيج المشاعر الطائفية كتكظيفيا في خمؽ الفكضى كما ىك الحاؿ في التعامؿ مع الكضع
المبناني كالسكرم كالعراقي (أبكىنية.)ٕٓٔٔ ,
كتأسيسان عمى ما سبؽ مف فيـ نظرم لمفكضى الخالّقة يمكننا فيـ الكاقع الذم عشناه كال نزاؿ نعيشو
في منطقة الشرؽ األكسط ,كيمكننا اآلف أف نرل الصكرة كاممة ,بعد أف كانت أحداث ال نعرؼ ماىية
أرضيتيا السياسية كأبعادىا كفي أم سياؽ تجرم تمؾ األحداث في الدكؿ العربية كغيرىا.
العراؽ يعيش منذ سقكطو حالة مف الفكضى كعدـ االستقرار كالالنظاـ كاشتعاؿ الحرب الطائفية بيف
السنة كالشيعة ,باإلضافة إلى االقتتاؿ الحزبي ,كاالقتتاؿ العشائرم ,كالنزاعات القكمية بيف العرب
كاألكراد ,إذ بعد احتالؿ العراؽ ما تريده الكاليات المتحدة ىك تقسيـ العراؽ إلى دكيالت صغيرة طائفية
كقكمية كبحسب تكزيع الثركة كالبتركؿ ,كما ىذه الفكضى التي تجرم أحداثيا في العراؽ إال مقدمة
لمبناء الجديد الذم تنكم الكاليات المتحدة إنشاءه في العراؽ.
أما لبناف ,فالفكضى الخالقة تنتشر فيو ليتـ ترتيب األكضاع مف جديد ,حيث تبدأ أحداث اإلنفجارات
الغامضة كسقكط الضحايا ,ثـ االغتياالت السياسية ,كاندالع المكاجيات الطائفية بيف السنة كالشيعة,
كالنتيجة تغيير األكضاع في لبناف ,مثؿ انسحاب القكات السكرية مف لبناف كخركج لبناف سياسيان مف
العباءة السكرية ,كاجبار حزب اهلل بالعكدة لما كراء نير الميطاني بعد حرب إسرائيؿ عمى لبناف في
سكء مما كانت عميو بالنسبة لمكاليات المتحدة.
 ,ٕٓٓٙكتككف التركيبة المبنانية تغيرت بنسبة أقؿ ن
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كذلؾ السكداف ,لقد دفع السكداف ثمننا كبي نار جدنا نتيجة الفكضى الخالقة التي رعتيا الكاليات المتحدة
األمريكية ,كىك جزء غالي مف أرضو ,إنو الجنكب الغني بالثركات كالمياه كالذم يعتبر سمة الغذاء
العربي ,لقد أرادت الكاليات المتحدة تغيير الكاقع االقتصادم كالعقكد البتركلية المتعاقد عمييا السكداف
مع أكبر منافسييا ,الصيف ,باإلضافة لممصالح اإلسرائيمية الجيكسياسية كالمائية في جنكب السكداف,
فتدمير ما ىك قائـ كاعادة بناء السكداف يتناسب مع المصالح األمريكية كاإلسرائيمية ,كالطريقة األمثؿ
ىي تقسيـ السكداف إلى دكلة جنكب مستقمة عف الشماؿ ,فدعمت الكاليات المتحدة جماعات المتمرديف
الجنكبييف بالماؿ كالسالح كما ذكرنا سابقنا في سياؽ الدراسة ,كأنجزت الفكضى الخالقة ميمتيا بعد
التدمير الشامؿ داخؿ السكداف المكحد ,كتـ االنفصاؿ ككاف لمكاليات المتحدة ما أرادت كإلسرائيؿ ما
أرادت كاليكـ يحتكركف الجنكب بما فيو مف خيرات كثركات كأخرجكه مف عركبتو كضربكا خاصرة الكطف
العربي بيذا االنفصاؿ كغيركا خارطتو السياسية كىذا ىك عنكاف األجندة.
 3-3-3نظرية أحجار الدومينو(تونس ,مصر ,ليبيا ,اليمن ,سوريا):
نظرية أحجار الدكمينك :ىي نظرية ظيرت في فترة الخمسينيات حتى الثمانينيات استخدمتيا أحياننا
الكاليات المتحدة ,كتقكؿ النظرية بأنو إذا كانت دكلة في منطقة معينة تحت نفكذ الشيكعية فإف الدكؿ
المحيطة بيا ستخضع لنفس النفكذ عبر تأثير الدكمينك .كقد طرح الرئيس األميركي األسبؽ دكايت
أيزنياكر نظرية الدكمينك في خطاب شيير ألقاه في عاـ ٗ٘ ,ٜٔقاؿ تكجد اعتبارات كاسعة لما أسميو
مبدأ سقكط الدكمينك ,أمامؾ صؼ مف أحجار الدكمينك كما عميؾ إال أف تنقر عمى الحجر األكؿ
كسترل تأثيره السريع جدنا حتى آخر حجر (.)http://en.wikipedia.org/wiki/Domino_theory

133

كاشتيرت نظرية أحجا ر الدكمينك في أعقاب الحرب العالمية الثانية كبالتحديد بعد تحكؿ الصيف إلى
دكلة شيكعية كاشت عاؿ الثكرات كاالنقالبات الثكرية في العديد مف دكؿ العالـ كميكليا السياسي في اتجاه
المعسكر الشرقي ,كىذه النظرية تقكـ عمى أساس أف الدكؿ المتماثمة في البيئة السياسية كالجكار
الجغرافي تتشابو مع أحجار الدكمينك التي تصطؼ عمى بعضيا البعض كبمجرد سقكط كاحدة منيا
سيؤدل ذلؾ إلى تكالي سقكط األخرل تباعنا (سير.)ٕٓٔٔ ,

ككاف ريتشارد بيرؿ الممقب بأمير الظالـ أشير المحافظيف الجدد كمفكر استراتيجي ىك صاحب نظرية
الدكمينك كتطبيقيا في الشرؽ األكسط ,ككاف كاثقنا كما يقكؿ مف انييار األنظمة السياسة في منطقة
الشرؽ األكسط عمى طريقة الدكمينك السياسي كحيف كجو إليو سؤاؿ عما إذا كاف لـ يدرؾ المخاطر
المترتبة عمى البراكيف السياسية في منطقة الشرؽ األكسط ,كخصكصنا ما حدث في مصر كسكرية
صدؽ ,ضحؾ
كالعراؽ مف انقالبات بعد نكبة عاـ  ,ٜٔٗٛكما حدث في إيراف بسقكط الرئيس ُم ّ
الكرة مرة أخرل كأف األنظمة
صاحب النظرية معتب انر بأف شعكب المنطقة ال تجرؤ عمى أف تعيد ّ
ستتياكل كما يتياكل الدكمينك (سمكـ.)ٕٓٓ٘ ,
إف ىذه النظرية برأيي مرتبطة جدنا بنظرية الفكضى الخالقة ,ألنو مف أجؿ إطالؽ سقكط الدكمينك
يتطمب إحداث الفكضى الخالقة في الحجر األكؿ ,كبدكره الحجر األكؿ سكؼ يطرؽ عمى الحجر
الثاني لييكم معو ,كيطرقاف عمى الحجر الثالث ,ليصبح بعدىا السقكط أسرع كيصعب إيقافو؛ كىذا ما
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جرل لمدكؿ العربية فيما سمي بالربيع العربي ,أك الثكرات العربية نحك الحرية ,فكانت البداية في
تكنس ,حيث انطمقت الفكضى بشكؿ عارـ طالت جميع البالد ,كمما جعؿ المخطط سيالن أف أكضاع
الدكؿ العربية المستيدفة متشابية كمتجاكرة ,حيث معظـ الدكؿ مف تكنس إلى مصر كسكريا كاليمف
كليبيا جميعيا أنظمة ديكتاتكرية استبدادية تسعى لمتكريث ,كالفساد أضنى أكضاع المكاطنيف الحياتية
كحكليا إلى معاناة ,كما أف ُن ِق َر عمى حجر تكنس كسقط ,أنظر بعدىا ما حدث لباقي الدكؿ.
كسقط حجر الدكمينك األكؿ تكنس عمى الحجر الثاني مصر فأكقعو ,لقد كاف تأثير سقكط تكنس عمى
مصر شديد جدان ,فمـ يصبر الشعب المصرم كثي انر ,كقاليا :لماذا ليس نحف؟ ,كما إف سقط حجر
الدكمينك الثاني مصر حتى أسقط الحجر الثالث ليبيا كبنفس األسمكب كالطريقة بدأت الفكضى في ليبيا
عمى شكؿ الثكرات السابقة مستميمة مف تكنس كمصر ,لكف استعصاء النظاـ عمى السقكط السريع
أخر ميكانيكية سقكط الدكمينك ,فكاف البد مف التدخؿ السريع إلنقاذ المخطط ,فانتقؿ الممؼ الميبي مف
مربع القكة الناعمة إلى مربع استخداـ القكة العسكرية ,كأصبح ىدؼ إسقاط النظاـ الميبي ميمة دكلية,
كتـ إسقاط الحجر الميبي ,كننتظر مف سيككف الحجر الرابع.
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 5-3خالصة:
يتضح لنا مما سبؽ أف إد عاء الكاليات المتحدة في سياستيا الخارجية أف نشر الديمقراطية ىي ميمة
أخالقية ككاجب إنساني أساسي عمييا تنفيذه مف أجؿ حماية الحريات لمشعكب ,ما ىك إال خدعة ككذبة
كبيرة أسس ليا المحافظكف الج دد لتتستر بيا الكاليات المتحدة في تنفيذ مخططيا في الشرؽ األكسط
اليادؼ إلى احتالؿ العراؽ ,كتقسيـ باقي دكؿ المنطقة كاعادة رسـ خارطة جديدة عمى أساس المصالح
األمريكية ,كضماف التفكؽ األمريكي عالمينا ألطكؿ فترة مستقبمية ممكنة كالتصدم لمنافسييا مف الدكؿ
العظمى كمنعيـ مف مشاركتيا في قيادة العالـ.
كفي الفصؿ التالي كاألخير نتناكؿ النجاح كالفشؿ في األجندة األمريكية لمسياسة الخارجية في الشرؽ
األكسط ,كىزيمة المحافظيف الجدد في االنتخابات أماـ الديمقراطي باراؾ أكباما ,كمصير المحافظيف
الجدد كمستقبميـ السياسي كامكانية استمرار نفكذىـ.
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الفصل الخامس
مراجعة لسياسة المحافظين الجدد في الشرق األوسط
بين النجاح واإلخفاق
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انفصم انخامس
مراجعة نسياسة انمحافظين انجذد في انشرق األوسط بين اننجاح واإلخفاق
 2-5مقدمة:
إف التغير الكبير في السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة بعد أحداث ٔٔ أيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ ,في
مناطؽ مختمفة مف العالـ كخاصة منطقة الشرؽ األكسط حمؿ بصمة المحافظيف الجدد الذيف تبكؤكا
مراكز ميمة في مكاقع صناعة القرار كقيادة الدفة األمريكية نحك تنفيذ أجندتيـ الخاصة التي تالقت مع
أفكار الرئيس جكرج دبميك بكش كصقكر اإلدارة األمريكية ,كخالؿ الثماني سنكات مف حكـ الرئيس
جكرج دبميك بكش ,دفع المحافظكف الجدد السياسة الخارجية األمريكية نحك تحقيؽ مجمكعة مف
األىداؼ كاالستراتيجيات منيا غير مسبكؽ في تاريخ الكاليات المتحدة ,فنجحكا في بعضيا كلـ
يستطيعكا استكماؿ بعضيا اآلخر ,كفيما يمي مراجعة مف الباحث لنجاحيـ كاخفاقيـ.

 1-5أىداف نجح المحافظون الجدد في إنجازىا:
المحافظكف الجدد أصحاب أيديكلكجيا خاصة ,كلدييـ أجندة جاىزة دكمان حكؿ اىتماماتيـ ,فمـ تكف
أطركحاتيـ جديدة أك كليدة أحداث ٔٔ أيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ ,كىذا ما جعميـ األقدر كاألسبؽ في طرح
الحمكؿ عندما أحتاج الرئيس جكرج دبميك بكش تصك نار لمرد عمى اليجكـ الذم تعرضت لو الكاليات
المتحدة ,كاإلستراتيجية التي يجب إتباعيا بما يتناسب مع حجـ الكارثة القكمية؛ كبسبب تقاطع رؤية
الرئ يس جكرج دبميك بكش مع رؤيتيـ تـ تبني أجندتيـ الجاىزة كنجحكا في تحقيؽ غايات عديدة منيا:
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 2-1-5الواليات المتحدة نحو القرن األمريكي الجديد:
كضع المحافظكف الجدد عمى رأس أجندتيـ اليدؼ األكؿ كالكبير كىك تغيير قكاعد العالقات الدكلية بما
يتناسب مع الطمكحات األمري كية بحسب رؤيتيـ لمقكة األمريكية ,بمعنى أف الكضع الدكلي الجديد بعد
انييار اإلتحاد السكفيتي عاـ ٔ ٜٜٔـ يتيح لمكاليات المتحدة أف تككف القكة العظمى المتفردة في قيادة
العالـ كاعادة ترتيبو سياسينا كاقتصادينا كعسكرينا بمعطيات جديدة يككف القرف الحادم كالعشريف قرننا
أمريكيان؛ ككاف المحافظكف الجدد قد أعدكا مشركعنا لذلؾ ا سمو مشركع القرف األمريكي الجديد كحددكا
مبادئو العامة كىي http:// www.newamericancentury.org/statementofprinciples .htm:

ٔ -زيادة اإلنفاؽ عمى الدفاع بشكؿ كبير مف أجؿ القياـ بالمسؤكليات العالمية اآلنية كتحديث القكات
المسمحة مف أجؿ المستقبؿ.
ٕ -تعزيز عالقات الكاليات المتحدة مع حمفائيا الديمقراطييف كتحدم األنظمة المعادية لمصالحيا
كقيميا.
ٖ -تعزيز قضايا الحرية السياسية كاالقتصادية في الخارج.
ٗ -قبكؿ المسؤكلية الفريدة مف نكعيا لدكر الكاليات المتحدة في العالـ كتكسيع النظاـ الدكلي الصديؽ
لمبادئيا كأمنيا كازدىارىا كالحفاظ عميو.
كمف المبادئ إلى التنفيذ ,تمنى المحافظكف الجدد كقكع حادث كبير تتعرض لو الكاليات المتحدة مثؿ
ىجكـ بيرؿ ىاربر ليعطي برنامجيـ مبر انر لمتنفيذ(كرد ذلؾ عف مايكؿ ليديف أحد المحافظيف الجدد قبؿ
سنة مف كقكع ىجكـ ٔٔ سبتمبر) ,كحدثت اعتداءات ٔٔ أيمكؿ سبتمبر ككانت الفرصة التي
ينتظركنيا لالنطالقة األمريكية الجديدة ,كنجح المحافظكف الجدد في استغالؿ الفرصة كبدؤكا ببث
الرعب في العالـ مف العكاقب كردة الفعؿ األمريكية ,كأعمنكا مبادئ كاستراتيجيات جديدة ستحكـ
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ال بحسب الرؤية األمريكية عنكانيا التفرد األمريكي كاعادة
العالقات الدكلية كالمجتمع الدكلي مستقب ن
صياغة العالـ ,كىذا ما حصؿ فعالن حيث اتجيت الكاليات المتحدة إلى حكـ العالـ مف خالؿ
" االستخداـ األحادم لمقكة العسكرية بحسب قانكنيا الجديد الحرب عمى اإلرىاب ,كمبدأ الضربات
اإلستباقية المنفردة ضد أم جماعات أك دكؿ مف الممكف أف تشكؿ تيديدان مستقبميان عمى الكاليات
المتحدة كمصالحيا" ( أعمف عف ذلؾ في إستراتيجية األمف القكمي األمريكي في تشريف أكؿ أكتكبر
ٕٕٓٓ).
كنجح المحافظكف الجدد في دفع الكاليات المتحدة عمى التفرد في اتخاذ القرار ,كالتخمص مف التحالفات
متعددة األطراؼ ,كالتراجع عف مجمكعة مف االتفاقات كالمعاىدات الدكلية "كاالنسحاب مف معاىدة منع
انتشار الصكاريخ الباليستية المكقعة عاـ ٕ( "ٜٔٚمكسكعة المقاتؿ ,المحافظيف الجدد كتطكر
اإلستراتيجية األمريكية ,تاريخ المشاىدة  ٕٛتشريف أكؿ أكتكبرٕٔٔٓ).
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Erhab/sec09. doccvt.htm.

 1-1-5احتالل أفغانستان والقضاء عمى سيطرة نظام طالبان الحاكم وتنظيم القاعدة:
نجحت الكاليات المتحدة مف خالؿ إطالقيا إستراتيجية الحرب عمى اإلرىاب مف تحقيؽ أكؿ أىدافيا
اإلستراتيجية كىك احتالؿ أفغانستاف كالقضاء عمى نظاـ طالباف كمالحقة تنظيـ القاعدة بعد ىركب
عناصر كقيادات التنظيـ كاختفائيـ في تضاريس كجباؿ أفغانستاف الكعرة كتصفية العديد منيـ كمؤخ نار
تصفية زعيـ التنظيـ أسامة بف الدف بعممية عسكرية في باكستاف بعد مالحقة دامت عشر سنكات.
سجؿ انيزاـ محاكالت االحتالؿ األجنبي المتكرر في الماضي كصعكبة
كرغـ أف تاريخ أفغانستاف ّ
السيطرة عمييا ,كخاصة محاكلة االتحاد السكفيتي احتالؿ أفغانستاف التي دامت عشر سنكات (ٕ٘
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كانكف األكؿ ديسمبر  ٔ٘ -ٜٜٔٚشباط فبراير  )ٜٜٔٛالتي فشمت في السيطرة عمييا كانتيت
باليزيمة كاالنسحاب األحادم الجانب ,إال أف الكاليات المتحدة لـ تتردد في اإلقداـ عمى غزك
أفغانستاف كاحتالليا ,كىي بال شؾ دكلة عظمى تدرؾ المخاطر التي ستكاجييا ,لكف كجكدىا العسكرم
في أفغانستاف يمثؿ ليا نقطة كثكب إستراتيجية نحك الصيف كايراف كباكستاف كركسيا ,كما أف كجكدىا
ال عف أف
العسكرم في أفغانستاف يمثؿ نقطة كثكب إلى بحر قزكيف كمصادر الطاقة فيو ,فض ن
أفغانستاف ىي قاعدة خمفية لمسيطرة عمى منطقة الخميج العربي أيضان.
إف مخطط الييمنة العالمية الذم أراد المحافظكف الجدد تنفيذه البد لو أف يبدأ مف أفغانستاف ,كالقضاء
عمى اإلرىاب المتمثؿ بتنظيـ القاعدة كنظاـ طالباف ليس إال كاجية ألىداؼ غير معمنة تعرفيا الدكؿ
المنافسة لمكاليات المتحدة كالصيف كركسيا كتدرؾ خطكرة احتالؿ الكاليات المتحدة ألفغانستاف كتأثيره
عمى تكازف القكل الدكلي كاإلقميمي الذم يؤثر عمى إيراف كاليند كباكستاف كالصيف كركسيا التي ليا
جميعان أطماع داخؿ أفغانستاف ,كنجحت الكاليات المتحدة في استغالؿ المنافسة اإلقميمية بيف دكؿ
الجكار مف أجؿ الحفاظ عمى سيطرتيا عمى أفغانستاف التي ال تبدك نيايتيا قريبة.

 4-1-5إنشاء مزيد من القواعد العسكرية اإلستراتيجية في منطقة الخميج:
القكات األمريكية اليكـ منتشرة في معظـ دكؿ الخميج العربي كليا قكاعد عسكرية ضخمة مثؿ قاعدة
السيمية كالعديد في دكلة قطر ,كىي أكبر القكاعد األمريكية في دكؿ الشرؽ األكسط كتشكؿ كجكدنا
إستراتيجينا ميمنا لمكاليات المتحدة األمريكية (بدأت فكرة إنشاء قاعدة العديد عاـ  ,ٜٜٜٔكتـ تطكيرىا
كبنائيا لتككف قاعدة أمريكية إستراتيجية فئٕٓٓ ,كأصبحت قاعدة ارتكاز كعمميات أساسية في
الشرؽ األكسط لمحرب عمى أفغانستاف كالعراؽ) (,)http://www.sandroses.com/abbs/t91742
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باإلضافة إلى قكاعد أخرل في البحريف كاإلمارات كالسعكدية كالككيت كالعراؽ الجديد ,باإلضافة
لألسطكؿ األمريكي البحرم المنتشر في مياه الخميج العربي كحامالت الطائرات العمالقة ,كىذا كمو تـ
كرس فييا المحافظكف الجدد إستراتيجية االنتشار
تنفيذه في فترة إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش التي ّ
اإلمبراطكرم في العالـ كخاصة في الشرؽ األكسط ,كعمى األخص منطقة الخميج العربي.

 3-1-5احتالل العراق وتغيير النظام واستكمال المثمث االستراتيجي النفطي في الشرق األوسط:
لقد كاف العراؽ يشكؿ بالنسبة لممحافظيف الجدد نقطة االرتكاز األساسية الذم يجب عمى الكاليات
المتحدة أف تنطمؽ منيا لكي تضمف سيطرتيا عمى النظاـ العالمي في القرف الحادم كالعشريف ,ككانت
األفكار كاإلستراتيجيات التي يخطط ليا المحافظكف الجدد بخصكص العراؽ قديمة ,كفكرة احتالؿ
العراؽ ليست كليدة اعتداءات ٔٔ أيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ ,التي تعرضت ليا الكاليات المتحدة.
ذكر ىالبر ككالرؾ أنو "في سنة ٕ ,ٜٜٔعرض ديؾ تشيني كزير الدفاع آنذاؾ ,كمعو مساعد كزير
الدفاع بكؿ ككلفكتز ,كالمكظؼ بك ازرة الدفاع لكيس ليبي ,عمى الحككمة األمريكية أفكار حكؿ ضرب
العراؽ كالقضاء عمى الرئيس صداـ حسيف" (ىالبر ككالرؾ ,ٕٓٓٗ ,ص٘.)ٕٙ
ككاف العراؽ بحسب أفكارىـ كاستراتيجيتيـ يكفر ليـ مفتاح القكة لمقرف الحادم كالعشريف مف حيث
امتالكو لمصدر القكة أال كىك النفط كفي ىذا السياؽ ذكر بكؿ ككلفكتز أماـ إحدل القمـ األمنية
اآلسيكية في سنغافكرة "إف أىـ اختالؼ بيف ك كريا الشمالية كالعراؽ ىك أنو ال خيار لنا في العراؽ مف
الناحية االقتصادية فالبمد يسبح عمى بحر مف النفط" (المرجع السابؽ ,صٖٕٓ) ,كما يعنيو ككلفكتز
في كالمو أف ثركة العراؽ النفطية ال تجعميـ يفكركف إال بخيار كحيد كىك احتاللو.
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إف لدل الكاليات المتحدة الرغبة في إضافة العراؽ إلى المممكة العربية السعكدية كبمداف تقع تحت
سيطرتيا الكاممة ,فيذيف البمديف يمثالف ما نسبتو  %ٖٚمف احتياطي العالـ النفطي كاذا أضفنا الككيت
 %ٛباإلضافة لبعض المصادر األخرل تككف الكاليات المتحدة مسيطرة عمى نصؼ احتياطي العالـ
مف النفط ,كىي غنيمة بغاية األىمية ,ككاف البد مف احتالؿ العراؽ عسكريان كممارسة السمطة عميو,
حتى تتـ ليا السيطرة العالمية (تشكمسكي كاألشقر ,ٕٓٓٚ ,ص.)ٖٔٙ
كرغـ االنتقاد المستمر لسياسة الكال يات المتحدة المتعمقة بالعراؽ كاالنتياكات التي ارتكبتيا قكاتيا بحؽ
العراقييف ّإال أف الكاليات المتحدة تنفذ برنامجيا المخطط لمعراؽ كمستقبمو كدكره اإلقميمي كالعربي
كاضعافو كالحفاظ عمى تبعيتو قياداتو دكمان ليا كضماف سيطرتيا عميو حتى بعد سحب قكاتيا العسكرية
المحتممة مف العراؽ ,حيث أف الفشؿ في العراؽ ضئيؿ نسبينا ,أما النجاح فيك إستراتيجي طكيؿ األمد.

 5-1-5خمخمة األنظمة العربية الحاكمة من الداخل تحت شعار نشر الديمقراطية تمييداً إلسقاطيا:
لـ يكف ىدؼ الكاليات المتحدة مف مشركع نشر الديمقراطية الذم كضع مالمحو المحافظكف الجدد
مساعدة الشعكب كحماي ة حقكؽ اإلنساف كيدؼ أخالقي كما زعمكا ,إنما ىدفيا ىك حماية مصالحيا
بصكرة جديدة عنكانيا الييمنة المباشرة كاالحتالؿ كالسيطرة كتغيير األنظمة التي تشكؿ عائؽ في طريؽ
أجندتيا في الشرؽ األكسط مف خالؿ مشركع نشر الديمقراطية الذم ال يعطي الشعكب التكاقة إلى
الديمقراطية سكل بعض جكانبيا التي تُستغؿ مف أجؿ تثبيت مصالح الكاليات المتحدة.
قامت الكاليات المتحدة بالضغط المستمر عمى بعض الدكؿ كاألنظمة العربية مف أجؿ السماح
لممعارضة كخاصة اإلسالمييف بالمشاركة في االنتخابات البرلمانية كالحصكؿ عمى فرصة لممشاركة في
الحياة السياسية ,كمثاؿ عمى ذلؾ مصر كالسمطة الفمسطينية رغـ الحساسية األمريكية تجاه الجماعات
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اإلسالمية األصكلية التي ال تؤمف بالديمقراطية ,لكف السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط
قائمة أساسنا عمى حماية مصالحيا كدعميا لبعض األنظمة الديكتاتكرية الحميفة ليا بدأ يفرز كراىية
متزايدة مف الشعكب العربية تجاىيا ,كازدياد المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية كعجز تمؾ األنظمة
إليجاد حمكؿ مجدية ألزماتيا كازدياد الثركة بيد النخبة الحاكمة كالمستفيدة مف الحكـ ,زاد مف قكة
الحراؾ الشعبي المعارض لبقاء ىذه األنظمة عمى سدة الحكـ ,كالجماعات ,كالحركات اإلسالمية ىي
األكثر تنظيمنا كقكة لتككف بديالن لمحكـ ,كحتى ال تخرج األمكر عف السيطرة األمريكية ,كاف عمى
الكاليات المتحدة أف تغير مف سياستيا الخارجية في التخمي عف بعض األنظمة كدعـ مشاركة
المعارضة كاإلسالمييف في أنظمة الحكـ كلكف بما يتكافؽ مع المصالح اإلستراتيجية األمريكية الثابتة.
كاليكـ نرل المتغيرات التي حدثت في البنية السياسية في عدد مف الدكؿ ,حيث فازت الجماعات
اإلسالمية في االنتخابات البرلمانية في تكنس كمصر كالمغرب بعد تغير كسقكط األنظمة فييا كىناؾ
دكؿ أخرل مرشحة لذلؾ ,كالكاليات المتحدة رحبت رسميان بفكز تمؾ الجماعات اإلسالمية في
االنتخابات البرلمانية كعمى رأسيا جماعة اإلخكاف المسمميف.

 1-1-5إفشال عممية السالم الفمسطينية اإلسرائيمية ومنع قيام دولة فمسطينية:
في كثيقة أعدىا ريتشارد بيرؿ أحد المحافظيف الجدد المخضرميف مع عدد مف المفكريف عنكانيا:
إستراتيجية إسرائيمية جديدة لمعاـ ٕٓٓٓ ,سّمميا في  ٛتمكز يكليك  ٜٜٔٙإلى رئيس الحككمة
اإلسرائيمية آنذاؾ بنياميف نتنياىك ,حث فييا إسرائيؿ عمى اعتماد إستراتيجية تقكـ عمى رفض اتفاقات
أكسمك كمفيكـ األرض مقابؿ السالـ ,كعمى ضـ الضفة الغربية كقطاع غزة بشكؿ كامؿ كنيائي إلى
إسرائيؿ (شميط ,ٕٓٓ٘ ,ص.)ٜٙ
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رغـ تزايد الضغط الدكلي كالعربي عمى الكاليات المتحدة بضركرة إيجاد حؿ لمصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي كقياـ دكلة فمسطينية ,إذ تشكؿ بؤرة تكتر دائمة لدكؿ الشرؽ األكسط ,إال أف التعنت
األمريكي اإلسرائيمي الرافض لقياـ دكلة فمسطينية مستمر كال تزاؿ الكاليات المتحدة ممسكة بزماـ قرار
حؿ الصراع كالكقت كالطرؽ المناسبة لو ,كال يتغير في الكضع السياسي شيء سكل بعض
المصطمحات مثؿ إحياء عممية السالـ ,تحريؾ عممية السالـ ,إنعاش عممية السالـ ,كالكاقع المممكس
لنا ىك إفشاؿ عممية السالـ كافشاؿ قياـ الدكلة الفمسطينية.

 7-1-5تقسيم السودان والسيطرة عمى دولة الجنوب:
دعمت الكاليات المتحدة تقسيـ السكداف كجعمت منو نمكذجان لمحرية ,كحؽ الشعب بتقرير مصيره ,فقد
قُس مت دكلة عربية كانت مكحدة كخرجت منيا دكلة ليست عربية كال إسالمية ,كمكالية لمكاليات المتحدة
كاسرائيؿ ,حيث اعترفت حككمة جنكب السكداف بإسرائيؿ فكر اإلعالف عف استقالؿ الجنكب.
كاستخدمت الكاليات المتحدة ليذا اليدؼ جميع سياساتيا الممكنة ,مف الحصار إلى العقكبات الدكلية,
كالدعـ المسمح لمميميشيات العسكرية بقيادة جارانج ,إلى حمالت التبشير الدينية المسيحية ,حتى نجح
االنفصاؿ الجزئي لمجنكب ضمف دكلة السكداف عاـ ٕٗٓٓ بالتكقيع عمى اتفاقية نيفاشا ,حيث يتـ
تقاسـ البتركؿ بيف حككمة الجنكب كحككمة البشير في الشماؿ ,مع حؽ سكاف الجنكب في تقرير
مصيرىـ بعد فترة انتقالية مدتيا  ٙسنكات مف تكقيع االتفاقية.
إف تقسيـ السكداف إلى دكلة جنكب كدكلة شماؿ تحقؽ في عاـ ٕٔٔٓ ,بعد استفتاء شعبي ظاىره كاف
الحرية كال ديمقراطية كحؽ تقرير المصير لسكاف الجنكب الذيف كانكا مضطيديف مف قبؿ حككمة
السكداف الشمالية ,كما يكمف بيف طياتو ىك مصالح الكاليات المتحدة ,كنجحت في تحقيؽ ىذا اليدؼ.
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 2-1-5محاصرة الصين ومنعيا من توسيع مصالحيا في منطقة الشرق األوسط:
منذ سقكط اإلتحاد السكفيتي قامت الصيف بجممة مف التعديالت العميقة التي تجعميا تتماشى مع النظاـ
الرأسمالي ,كتحاشت أم صداـ مع الكاليات المتحدة خشية مف االنييار ,إالّ أف المشكمة تبقى قائمة
ألف الصيف لدييا طمكح دكلي تكسعي كمنافس لمصالح الكاليات المتحدة ,كلدييا مقكمات الدكلة
العظمى باإلضافة إلى أنيا عضك دائـ في مجمس األمف.
الصيف لدييا مصالح عديدة في منطقة الشرؽ األكسط كبحر قزكيف كخاصة مصادر الطاقة ,لذلؾ
تحافظ عمى عالقات مميزة مع عدد مف دكؿ الشرؽ األكسط كتدعـ قضاياىا كتساندىا في المحافؿ
الدكلية كغيرىا ,باإلضافة لذلؾ تحافظ الصيف عمى عالقة جيدة مع ركسيا بعد انييار االتحاد السكفيتي
كتتالقى معيا في مصالح عديدة في مختمؼ مناطؽ العالـ كالشرؽ األكسط كافريقيا كجنكب شرؽ آسيا
كككريا الشمالية ,كتمؾ المصالح تتعارض مع سياسة الكاليات المتحدة التكسعية لمييمنة عمى العالـ.
لذلؾ كاف احتالؿ أفغانستاف خطكة إستراتيجية مف قبؿ الكاليات المتحدة نحك الصيف كركسيا لقطع
الطريؽ عمى المصالح الصينية كالركسية كاستكماؿ القكس االستراتيجي العسكرم كالنفطي في منطقة
بحر قزكيف كالشرؽ األكسط (أفغانستاف ,دكؿ الخميج ,العراؽ) ,كرغـ أف الكاليات المتحدة لـ تستطع أف
تكؼ يد الصيف كركسيا عف منافستياّ ,إال أنيا نجحت في تقميص دكرىا كمنعيا مف التكسع كالييمنة
عمى مناطؽ تجعؿ منيا قكة أكبر تيدد إنفراد ىيمنة الكاليات المتحدة عمى النظاـ الدكلي.
كمؤخ نار أقدمت الكاليات المتحدة عمى خطكة جريئة تُفقد الصيف امتيازات اقتصادية إستراتيجية ,تمثمت
ىذه الخطكة "بمشركع إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالـ ,المنكم تأسيسيا تحت مظمة منظمة أبيؾ
في منطقة آسيا كالمحيط اليادم" (جريدة األىراـ )ٕٓٔٔ/ٔٔ/ٔٗ ,في المجاؿ الحيكم الصيني ,ككّق ع
عمييا اثنتا عشر دكلة بقيادة الكاليات المتحدة في ىكنكلكلك ٕٔٔٓ ,كالصيف غير مشاركة فييا.
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قاؿ الرئيس باراؾ أكباما في قمة ىكنكلكلك لمنطقة التجارة الحرة في إشارة صريحة منو لبكيف "الكاليات
المتحدة جزء مف القكة في منطقة المحيط اليادم ,كنحف ىنا لنبقى" (ريممو.)ٕٓٔٔ/ٔٔ/ٔٗ ,
كيؤكد الصحفي الصيني المتخصص في الشؤكف االقتصادية يي تاف ,أف الصيف تنظر بقمؽ إل ى
نشاطات الكاليات المتحدة عمى حدكد بيتيا ,كأنو ضمف مساعيو لنيكض جديد ,يتعاظـ تركيز
االقتصاد األمريكي عمى منطقة آسيا كالمحيط اليادم ,لكف حضك انر أمريكينا أكثر قكة في المنطقة
سيضيؼ تعقيدات أكبر مع الكاليات المتحدة ,كىذا أمر متكقع؛ الصيف مف جانبيا ستستمر في
ال تصدير إلى دكؿ الجكار ,لكف اتفاقية التجارة الحرة ستجعؿ عالقاتنا مع األمريكييف أكثر صعكبة
(المرجع السابؽ.)ٕٓٔٔ ,
كىكذا يتضح نجاح الكاليات المتحدة في إطباؽ الخناؽ عمى المصالح الصينية ,كسعييا المستمر في
منعيا مف التكسع عمى حساب المصالح األمريكية في مناطؽ العالـ الحيكية.

 2-1-5مواجية المد اإلقميمي اإليراني في الشرق األوسط وافشال برنامجيا النووي:
تعتبر الكاليات المتحدة إيراف أكثر دكؿ العالـ إرىابنا كتصنفيا ضمف دكؿ محكر الشر ,كأنيا تشكؿ
بناء عميو تتخذ الكاليات
تيديدان عمى المصالح األمريكية في الشرؽ األكسط ال يمكف التغاضي عنو ,ك ن
المتحدة سياسة صارمة تجاه إيراف ,كتعمؿ عمى كبح نفكذىا اإلقميمي كمنعيا مف امتالؾ القدرة النككية.
إف إيراف تدعـ حزب اهلل المبناني الذم يؤرؽ الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ,كما تدعـ حركة حماس كحركة
الجياد اإلسالمي كجماعات فمسطينية أخرل داخؿ فمسطيف ,كمتيمة بكجكد عالقة ليا مع عناصر مف
تنظيـ القاعدة حيث تسيؿ لو الحركة داخؿ األراضي اإليرانية ,كإليراف دكر كبير في إفشاؿ عممية
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السالـ حيث تعارض بعنؼ أم عممية سالـ في الشرؽ األكسط كتقكـ بذلؾ مف خالؿ دعميا
لمتنظيمات الفمسطينية المتطرفة المعارضة (كينيث بكالؾ ,في :دالدر كآخركف ,ٕٓٓٙ ,ص.)ٜٔ:ٔٛ
كتمعب إيراف دك نار مؤثرة داخؿ العراؽ تعيؽ المخططات األمريكية كتشكؿ تيديدنا عمى استقرار دكؿ
الخميج كأمف مصادر الطاقة كتحاكؿ الييمنة اإلقميمية عؿ مياه الخميج كتحتؿ عدد مف الجزر العربية
في مياىو (ابكمكسى كطنب الصغرل كالكبرل) ,باإلضافة لمتحالؼ االستراتيجي مع سكريا ,الذم يشكؿ
تيديدنا لمصالح الكاليات المتحدة كمصالح حمفائيا.
كما جعؿ األمكر أكثر تعقيدان كخطكرة بالنسبة لمصالح الكاليات المتحدة في الشرؽ األكسط ىك سعي
إيراف المستمر كبكؿ الكسائؿ المتالؾ السالح النككم بقدراتيا الذاتية (أم التخصيب الذاتي لميكرانيكـ)
مف خالؿ الدعـ الركسي العمني ببناء مفاعالت نككية إليراف ,كما يشكمو امتالكيا لمسالح النككم مف
تيديد عمى أمف ككجكد إسرائيؿ كتفكقيا العسكرم في الشرؽ األكسط ,األمر الذم ال يمكف أف تقبؿ بو
الكاليات المتحدة كتحديدنا المحافظيف الجدد المؤثريف في السياسة الخارجية األمريكية.
كنجحت الكاليات المتحدة في فرض رؤيتيا عمى المجتمع الدكلي بكضع إيراف كدكلة شريرة ضمف
محكر الشر كبالتالي مكاجيتيا بكؿ الطرؽ الدبمكماسية كغير الدبمكماسية كاقناع الدكؿ المؤثرة دكلينا
عمى فرض عقكبات دكلية سياسية كعسكرية كاقتصادية عمى إيراف كعزليا ,كمكاجية نفكذىا كاضعافو
كمحاكلة إسقاط النظاـ الحاكـ كتغييره مف خالؿ دعـ المعارضة كالثكرات الداخمية ,كمكاجية برنامجيا
النككم كمراقبتو كالتفتيش عميو باستمرار مف خالؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية كالعمؿ عمى تدميره
بكؿ الطرؽ الممكنة ,كمؤخ نار اعترؼ الرئيس اإليراني محمكد احمدم نجاد بأف البرنامج النككم تعرض
ليجكـ إلكتركني مف قبؿ المخابرات األمريكية بفيركس ضرب البرنامج كأثر عمى تقدمو.
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كما أف شف حركب عسكرية عمى حزب اهلل كحركة حماس كفرض عقكبات عمى سكريا كالعمؿ عمى
إسقاط النظاـ فييا بصفتيـ حمفاء إليراف جميعو يصب في تحجيـ الدكر اإليراني في الشرؽ األكسط.

ش َل المحافظين الجدد في تحقيقيا:
 4-5أىداف فَ َ
فشمت الكاليات المتحدة في فترة الرئيس جكرج دبميك بكش في تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ التي كانت
مف ضمف أجندة المحافظيف الجدد كلـ تكف النتائج عمى المستكل المطمكب كما كاف يعتبره المحافظكف
ال كبي نار ,كمف تمؾ األىداؼ:
الجدد يمكف تحقيقو بسيكلة كاف بالنسبة ليـ فش ن

 2-4-5الفشل في الحفاظ عمى التفرد المطمق القائم عمى القوة في إدارة النظام العالمي:
بعد انييار النظاـ الدكلي الثنائي القطب بانييار اإلتحاد السكفيتي سعت الكاليات المتحدة كنجحت في
أف يككف القرف الجديد قرننا أمريكيان تنفرد فيو كقطب أحادم في قيادة العالـ ,كاستغمت الكاليات المتحدة
اعتداءات ٔٔ أيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ ,لتكريس ىذا التفرد كبسط الييمنة بشكؿ أكسع مبني عمى تغيير
قكاعد العالقات الدكلية لصالح استخداـ القكة األ مريكية التي ال تعادليا قكة أخرل في العالـ حيث
شاءت كمتى شاءت مف أجؿ مصالحيا كأمنيا الذم تقرر ماييدده بحسب رؤيتيا العالمية الجديدة.
لكف الخكؼ كالخضكع الذم اضطرت إليو القكل الدكلية بسبب إدراكيا مدل خطكرة المبادئ كاألىداؼ
كالكسائؿ التي ستستخدميا الكاليات المت حدة تجاه مف يقؼ في طريقيا عمى مبدأ مف ليس معنا فيك
ضدنا ,بدأ ينحسر تدريجينا بعد انكشاؼ الخداع كالتضميؿ الذم كاف منيجان اتبعو المحافظكف الجدد مف
أجؿ تسكيؽ برامجيـ لمسياسة الخارجية األمريكية في العالـ ,حيث بدأت القكة األمريكية تعاني أثناء
احتالؿ أفغانستاف كالعراؽ مف عامؿ الكقت كالتكمف ة البشرية كاالقتصادية ,فالمحافظكف الجدد قدمكا
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تصك نار الحتالؿ أفغانستاف كالعراؽ كلكف لـ يييئكا الرأم العاـ الداخمي في الكاليات المتحدة كالرأم العاـ
الدكلي لفترة مابعد استخداـ القكة ,مما أضطر الكاليات المتحدة لمتعامؿ مع أطراؼ متعددة كإيراف
كباكستاف كركسيا في أفغانستاف كالعراؽ لتفادم الخسائر كتقميص دكرىـ المعرقؿ لمدكر األمريكي,
كمنح بريطانيا كفرنسا جزء مف المصالح لدعـ المشركع األمريكي كتنفيذه.
كأخذت األمكر تتعقد أماـ الييمنة كالتفرد المطمؽ لمكاليات المتحدة بعد األزمة المالية العالمية كانييار
الشركات األمريكية العمالقة كانييار قيمة الدكالر األمريكي أماـ العمالت الدكلية بشكؿ كبير فاقـ
الكضع الداخمي األمريكي ,فتعالت األصكات المنددة بسياسات اإلدارة األمريكية بقيادة الرئيس جكرج
دبميك بكش كمخططات المحافظيف الجدد الخارجية كتبعات الحرب عمى العراؽ كاإلرىاب ,باإلضافة
لتحقيؽ الصيف نمك اقتصادم كبير منافس لمكاليات المتحدة مما جعميا تستعيد القدرة عمى مكاجية
التفرد األمريكي كتحديو عمى األقؿ اقتصادينا كاالستفادة منو سياسينا.
ككانت الصيف كركسيا قد عارضتا في عاـ ٖٕٓٓ ,احتالؿ الكاليات المتحدة لمعراؽ ,كازداد التحدم
في رفضيـ بعد احتالؿ العراؽ ألم محاكلة أمريكية لغزك سكريا بالقكة العسكرية  ,حيث كاف
المحافظكف الجدد يطالبكف بضرب سكريا كايراف كتغيير أكضاع الشرؽ األكسط بالقكة ,كما أف حمفاء
الكاليات المتحدة في أكركبا كبريطانيا لـ يؤيدكا الكاليات المتحدة في جميع خططيا كخاصة المتعمقة في
الشرؽ األكسط كاحتكارىا لحؿ القضية الفمسطينية كعدـ السماح لإلتحاد األكركبي بالتدخؿ كأف يككف لو
دكر سياسي فاعؿ في قضايا الشرؽ األكسط.
إف منيج استخداـ القكة كمبدأ رئيسي في العالقات الدكلية مف قبؿ الكاليات المتحدة لمحفاظ عمى تفردىا
في فرض إرادتيا عمى النظاـ الدكلي فشؿ ,كاضطرت الكاليات المتحدة لمتراجع عنو كاتّباع سياسة
التحالؼ كالتعاكف مف أجؿ تنفيذ سياساتيا كخاصة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب فيي بحاجة لمتعاكف
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االستخباراتي مف قبؿ دكؿ عديدة ,كرأينا مؤخ نار في زمف الرئيس باراؾ أكباما تعاكف الكاليات المتحدة
مع بريطانيا كفرنسا كحمؼ الناتك في التدخؿ العسكرم في ليبيا لمقضاء عمى نظاـ الرئيس معمر
القذافي كرفض الكاليات المتحدة لمتدخؿ البرم لمقكات العسكرية كاقتصار المساعدة عمى دعـ الثكار في
تكفير الغطاء الجكم ليـ ,باإلضافة لبحثيا عف تحالؼ دكلي كاسع لمتعامؿ مع الممؼ السكرم مف أجؿ
إسقاط نظاـ الرئيس بشار األسد كالمشكمة التي تكاجييا معارضة ركسيا كالصيف لضرب سكريا
كاستخداـ القكة العسكرية كما حدث في ليبيا.
إذان التفرد األمريكي آخذ في التراجع ,عمى الرغـ أنو ال يبدك أف النظاـ الدكلي سيتغير لمتعدد أقطاب
في الكقت القريب.

 1-4-5الفشل في الحفاظ عمى الزخم الشعبي داخل الواليات المتحدة والبقاء في سدة السمطة:
لعب المحافظكف الجدد عمى كتر المشاعر كالعكاطؼ الكطنية لمشعب األمريكي الذم أصابتو صدمة
كخكؼ كبيريف مف حجـ اعتداءات الحادم عشر مف سبتمبر التي تعرضت ليا بالدىـ التي تكفر ليـ
األمف كاالستقرار كتحارب مف أجميـ ,فاستفزكا مشاعر االنتقاـ كأيقظكا الكازع الديني فييـ ليمنحكا
القيادة الثقة المطمقة لمتصرؼ بما يتالئـ مع حجـ الكارثة ,فاعتمد المحافظكف الجدد نظرية الكذب
النبيؿ حيث تخفي النخبة الحقيقة عف العامة بالكذب كالخداع حتى تستطيع أف تعمؿ بحرية.
كمعظـ أجندة المحافظيف الجدد تـ تركيجيا مف خالؿ الكذب كالتضميؿ كالخداع لمرأم العاـ األمريكي
كتيكيؿ األخطار كبث الرعب في نفكس المكاطنيف مما قد تكاجيو الكاليات المتحدة لك لـ تتصرؼ عمى
ال فأكتشؼ المكاطنكف
النحك المناسب ,كلكف لـ يستطع المحافظكف الجدد إخفاء الحقيقة طكي ن
األمريكيكف أنو ال عالقة لمعراؽ بيجمات ٔٔ أيمكؿ سبتمبر ,كال يمتمؾ أسمحة دمار شامؿ كال ييدد
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الكاليات المتحدة أبدنا إنما يقؼ في طريؽ مصالحو فقط ,كال يرتبط بعالقة مع تنظيـ القاعدة ,كما
اكتشؼ أف الحرب عمى القاعدة ال تحتاج احتالؿ أفغانستاف لسنيف طكيمة.
باإلضافة الكتشاؼ فضائح عديدة لقيادات في اإلدارة األمريكية مف المحافظيف الجدد تتعمؽ بصفقات
خاصة مع شركات نفطية كفساد مالي كادارم أطاح بعدد منيـ أمثاؿ (بكؿ ككلفكتز ,دكغالس فايث,
ريتشارد بيرؿ) ,ككشؼ حقيقة كذبيـ كأىدافيـ التي أدرؾ المكاطف األمريكي أنيا لـ تكف كطنية ,إنما
كانت أجندة خاصة ذات مصالح ألشخاص يسعكف لتحقيؽ ما يريدكنو باسـ الشعب األمريكي.
كبسبب سياسة الكاليات المتحدة الخارجية العدائية التي زادت مف الكراىية ضدىا كبسبب تزايد األزمات
الداخمية االقتصادية كعدـ إيجاد حمكؿ ليا َف َق َد المحافظكف الجدد الزخـ كالتأييد المتبقي ليـ في الشارع
األمريكي الذم رفض الكثكؽ بيـ كمنحيـ الثقة في االنتخابات عاـ .ٕٓٓٛ

 4-4-5الفشل في تغيير األنظمة الديكتاتورية ونشر الديمقراطية بالقوة بعد فشل النموذج العراقي:
رغـ أف الكاليات المتحدة صنفت ككريا الشمالية كاي ارف كالعراؽ ضمف دكؿ محكر الشر كاألكلكية يجب
أف تككف لمتعامؿ مع ىذه الدكؿ الشريرةّ ,إال أنيا بدأت بتغيير النظاـ بالقكة العسكرية في أفغانستاف
كنجحت بتحقيؽ ذلؾ بسيكلة كانتقمت بعدىا لغزك العراؽ كتغيير النظاـ العراقي الديكتاتكرم كنشر
الديمقراطية فيو بالقكة كاجراء تحكؿ ديمقراطي بإشرافيا كاجراء عممية انتخابية ديمقراطية تأتي بحككمة
تمثؿ الشعب كارادتو ,كتككف صديقة لمكاليات المتحدة.
أرادت الكاليات المتحدة أف تجعؿ مف تجربة العراؽ نمكذجنا لمقضاء عمى األنظمة الديكتاتكرية المعادية
ليا باستخداـ القكة العسكرية كجعمو كاحة لمديمقراطية كتعميمو عمى باقي الدكؿ الديكتاتكرية ,لكف
الرفض الشعبي لمحككمة كالقيادات التي جاءت بيا الكاليات المتحدة عمى ظير الدبابة كالتي ال
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سبب فشؿ في مشركع نشر الديمقراطية مما أدل
تستطيع االستمرار بدكف الحماية األمريكية العسكريةّ ,
إلى تراجع الكاليات المتحدة عف استكماؿ المخطط باستخداـ القكة في باقي الدكؿ بنفس الطريقة.
كما أف القكة التي تمتمكيا إيراف كسكريا بتحالفيما العسكرم االستراتيجي كأدكاتيـ المتشعبة في لبناف
كالعراؽ كالخميج ,كتعثر المشركع في العراؽ لفترة طكيمة مف خالؿ المقاكمة الغير متكقعة كتأثيرىا عمى
استتباب السيطرة ألم حككمة عراقية كلمجيش العراقي الجديد ,أدل إلى تراجع الكاليات المتحدة عف أف
تخطك خطكة جديدة نحك عممية عسكرية كبيرة في منطقة أخرل كسكريا أك إيراف.
كذلؾ الحاؿ بالنسبة لككريا الشمالية فقد شكمت تحدينا كبي انر لمكاليات المتحدة إذ لـ تستطع أف تشف حربنا
عمييا ,قد تؤدم إلى فكضى غير محتممة النتائج عمى أسكاقيا كمصالحيا في القارة اآلسيكية في الكقت
الذم يفضؿ فيو المحافظكف الجدد االنطالؽ مف الشرؽ األكسط نحك حمميـ اإلمبراطكرم.
كبعد فشؿ تنفيذ مخططيا في الشرؽ األكسط بالقكة ,لجأت اإلستراتيجية األمريكية إلى القكة الناعمة.

 3-4-5الفشل في تفكيك التحالف السوري اإليراني:
اعتقد المحافظكف الجدد أنو بعد احتالؿ العراؽ كاإلطاحة بنظاـ الرئيس العراقي صداـ حسيف بالقكة
العسكرية ,سيؤدم ذلؾ إلى خكؼ سكريا كايراف مف أف تالقي نفس مصير العراؽ كبالتالي تتراجع عف
دعميا لحزب اهلل كالجماعات الفمسطينية المتكاجدة في األراضي السكرية ,كاألكثر مف ذلؾ قبكؿ سكريا
بالسالـ اإلسرائيمي ,كتراجع إيراف عف تدخميا بشؤكف دكؿ الشرؽ األكسط كالتخمي عف برنامجيا
النككم.
لك ف لـ يحصؿ ما كاف يتكقعو المحافظكف الجدد بؿ عمى العكس تمامنا استمرت إيراف ببرنامجيا
كسرعت مف خطكاتيا نحك الحصكؿ عمى القكة النككية مستفيدة مف انشغاؿ كاشغاؿ القكات
النككم ّ
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األمريكية في العراؽ ككسب الكقت لصالحيا ,كسكريا استمرت في دعميا لحزب اهلل كلحركة حماس
كالجياد اإلسالمي عف طريؽ إخالؿ ميزاف القكة لصالح قكل المقاكمة ضد إسرائيؿ ,بحيث يأخذ
سرم
الصراع منحى طكيؿ األمد تستفيد منو سكريا مف أجؿ ىدؼ استراتيجي ىك بناء برنامج نككم ّ
ؼ عنو بعد قصؼ إسرائيؿ لممنشأة النككية السكرية بتاريخ  ٜأيمكؿ
بمساعدة ككريا الشمالية كالذم ُك ِش َ
كدمر المشركع في ميده.
سبتمبر  ,ٕٓٓٚفي منطقة صحراكية قريبة مف مدينة دير الزكر ّ
كحاكلت الكاليات المتحدة انتزاع سكريا مف التحالؼ مع إيراف بطرؽ عديدة ,أحياننا بالتيديد بالعقكبات
كالقكانيف الصارمة تجاىيا مثؿ قانكف محاسبة سكريا الذم أقره الككنجرس األمريكي كصادؽ عميو
الرئيس جكرج دبميك بكش في خريؼ ٖٕٓٓ ,كذلؾ لدعميا اإلرىاب كتحدم الكاليات المتحدة ,كأحياننا
أخرل مف خالؿ الطرؽ الدبمكماسية كتقديـ اإلغراءات كدفع مفاكضات السالـ بينيا كبيف إسرائيؿ
ككعكد بإرجاع ىضبة الجكالف لسكريا ,لكف جميع المحاكالت األمريكية باءت بالفشؿ بسبب التأثير
اإليراني القكم عمى سكريا ,كلـ تنجح الكاليات المتحدة حتى اآلف في تفكيؾ ىذا التحالؼ.

 5-4-5الفشل في القضاء عمى حزب اهلل والتنظيمات الفمسطينية المصنفة بأنيا إرىابية:
لـ يكف ىناؾ مجاؿ أماـ الكاليات المتحدة الستخداـ كسائؿ دبمكماسية مع حزب اهلل كالتنظيمات
الفمسطينية كال يمكف ممارسة ضغكط سياسية عمييا لذلؾ ال خيار أماميا في التعامؿ معيا سكل
استخداـ القكة لمقضاء عمييا ,كنظ نار لمتعقيدات التي تكاجو الكاليات المتحدة فيما لك أرادت ىي شف
حرب عمى حزب اهلل داخؿ األراضي المبنانية أك الفصائؿ الفمسطينية كذلؾ ,قامت إسرائيؿ بدكرىا
الكظيفي التقميدم كىك شف حرب عمى حزب اهلل نيابة عف الكاليات المتحدة بيدؼ محدد كىك القضاء
عمى حزب اهلل ,ثـ شنت حرب أخرل عمى الفصائؿ الفمسطينية كمركز قكتيا في غزة.
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لكف المفاجآت التي حدثت في حرب  ٕٓٓٙعمى حزب اهلل في لبناف صدمت الكاليات المتحدة حيث
فشمت قكة إسرائيؿ العسكرية في القضاء عمى حزب اهلل حيث كاف متكقعنا أف تنجز ذلؾ في مدة أسبكع,
كلكف المعركة امتدت إلى ٖٖ يكمان ,كقدرة حزب اهلل عمى الصمكد كالحاقو خسائر فادحة بالقكات
كالدبابات اإلسرائيمية كقدرتو عمى االستمرار بإطالؽ الصكاريخ حتى آخر يكـ في المعركة كبمستكيات
عمؽ متزايدة عمى الداخؿ اإلسرائيمي كقتؿ مزيدنا مف المدنييف أدل إلى فشؿ إسرائيؿ في حسميا
لممعركة ,فضغطت عمى الكاليات المتحدة مف أجؿ إيقاؼ الحرب كاخراج إسرائيؿ مف مأزقيا كلكف بعد
تحقيؽ إنجاز بديؿ ىك رجكع قكات حزب اهلل لما كراء نير الميطاني.
أثّر الفشؿ في حرب لبناف عاـ  ٕٓٓٙعمى معنكيات الجيش اإلسرائيمي مما أضطر إسرائيؿ إلى
تأخير أم عممية عسكرية محتممة عمى قطاع غزة حتى تتمكف مف القياـ باإلعداد كالتجييز الالزـ
لخكض حرب جديدة لمقضاء عمى التنظيمات العسكرية المسمحة في غزة كاستعادة قكة الردع ,كلكف بعد
حرب مدمرة عمى غزة استمرت ٕٕ يكمان لـ تنجح إسرائيؿ في تحقيؽ أىدافيا كبقيت حركة حماس
بشكؿ كامؿ في قطاع غزة ,كفشمت الخطط األمريكية في ىذا الجانب.

 1-4-5الفشل في انتزاع تنازالت فمسطينية بشأن القضية الفمسطينية والحل النيائي:
مارست الكاليات المتحدة جميع أنكاع الضغط السياسي عمى القيادة الفمسطينية منذ بداية استالـ الرئيس
جكرج دبميك بكش لكاليتو األكلى ,حيث حكصر الرئيس ياسر عرفات سياسينا بعد عدـ تنازلو كتكقيعو
عمى اتفاؽ في مفاكضات كامب ديفيد الثانية في تمكز ٕٓٓٓ ,في عيد الرئيس بيؿ كمينتكف ,كازداد
الضغط السياسي عمى الرئيس ياسر عرفات بمطالبات بإصالح السمطة كمؤسساتيا كىيكمتيا كتحديد
صالحيات الرئيس كاستحداث منصب رئيس الكزراء ,كبعد ذلؾ تطكر الضغط السياسي إلى تيديد
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مباشر نقمو المبعكثيف الرسمييف لمكاليات المتحدة لمرئيس ياسر عرفات كصؿ لحد التيديد بالقتؿ,
كاستخدـ بعدىا الحصار العسكرم كاليجكـ عمى مقر الرئاسة في راـ اهلل بعممية عسكرية إسرائيمية
تستيدؼ حياة الرئيس ياسر عرفات مف أجؿ انتزاع تنازالت منو كمساكمتو عمى حياتو ,لكنو صمد أماـ
اليجمة العسكرية كتحدل الكاليات المتحدة كاسرائيؿ كلـ يقدـ أم تنازالت ,كدفع حياتو ثمننا لمصمكد
كدفاعنا عف الحقكؽ الفمسطينية حيث تـ اغتيالو بنكع غريب مف السـ لـ تكشؼ تفاصيمو حتى اآلف.
كجاءت قيادة فمسطينية جديدة بقيادة الرئيس محمكد عباس كاعتقدت الكاليات المتحدة أنو يمكف انتزاع
تنازالت منو لصالح إسرائيؿ لكف الصمكد الفمسطيني كاف بنفس الركح كالقكة ,كمارست إدارة الرئيس
جكرج دبميك بكش أنكاع مختمفة مف الضغط السياسي عمى الرئيس محمكد عباس كضغكطات عمى
الشعب الفمسطيني بأكممو مف قطع الركاتب إلى الحصار الخانؽ إلى العمميات العسكرية كاإلجتياحات
كتدمير لمبنى التحتية ,كتغذية االقتتاؿ الداخمي كاالنقساـ ,كحتى بعد رحيؿ الرئيس جكرج دبميك بكش
كمجيء الرئيس باراؾ أكباما لـ تتغير السياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية بؿ ازدادت تعسفنا
كازدكاجية كانكار لمحقكؽ الفمسطينية المشركعة ,كفشمت الكاليات المتحدة في انتزاع تنازالت فمسطينية
كقدـ الرئيس محمكد عباس طمب قبكؿ فمسطيف كعضك دائـ في األمـ المتحدة ,كيستمر الصمكد.

 7-4-5الفشل في تطويع روسيا والصين وعودة الفيتو في مجمس األمن:
تعارض ركسيا كالصيف اليكـ معظـ المخططات األمريكية في العالـ كخاصة في الشرؽ كاألكسط
كأصبحت معضمة حقيقية تكاجو السياسة الخارجية األمريكية ,كتحاكؿ ركسيا استعادة مكانتيا الدكلية
كقكتيا العسكرية كالسياسية المؤثرة ,كرغـ البط ئ الشديد لمعكدة المؤثرة إال أنيا تسير عمى خطى ثابتة
نحك استعادة تأثيرىا ,كالصيف كذلؾ تستفيد مف عدـ انييار نظاميا االشتراكي كحفاظيا عمى قكتيا
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العسكرية كنمك اقتصادىا كازدىاره لدرجة أنو ينافس االقتصاد األمريكي كيتفكؽ عميو بالنمك ,كىذا ما
تستثمره الصيف سياسيان في تحدييا لمكاليات المتحدة كسياساتيا الدكلية.
تكجو الكاليات المتحدة كأسمكب تعامميا مع إيراف كبرنامجيا النككم ,كما
كتعارض ركسيا كالصيف ّ
عارضكا التدخؿ بالقكة العسكرية في ليبيا ككانكا آخر مف أعترؼ بالمجمس االنتقالي الميبي ,كما تدفع
الثكرة السكرية ثمنان كبي نار مف الضحايا بشكؿ يكمي مف قبؿ النظاـ الحاكـ الذم يستمد القكة في بقاءه
مف المكقؼ الركسي كالصيني الداعـ لو كالمعارض ألم تدخؿ أجنبي في سكريا ,كالرافض ألم قرار
يديف سكريا في مجمس األمف كصؿ لدرجة استخداـ الفيتك لصالح النظاـ السكرم تحديان لمكاليات
المتحدة.
كفشمت الكاليات المتحدة رغـ أنيا القكة العظمى األقكل في العالـ ,في خمؽ رادع لياتيف القكتيف
اآلخذتيف بالتطكر أكثر فأكثر كالمتاف ينظر ليما مستقبالن بإمكانية صعكدىما كأقطاب تشارؾ القطب
األكحد الحالي في قيادة النظاـ العالمي.

 2-4-5الفشل في تدمير البرنامج النووي اإليراني:
رغـ أكلكية تدمير البرنامج النككم اإليراني ,عند المحافظيف الجدد كالتحذير مف خطكرة امتالؾ إيراف
لمسالح النككم عمى األمف القكمي األمريكي ,كالذم ينطبؽ عمييا مبدأ الضربة اإلستباقية ألنيا تشكؿ
خط انر محتمالن عمى أمف الكاليات المتحدة كاستقرارىا.
ال مف :ديفيد فركـ ,كريتشارد بيرؿ كىـ كمف أشير شخصيات المحافظيف الجدد ,في كتابيـ
كتب ك ن
نياية الشر :كيؼ تنتصر في الحرب عمى اإلرىاب ,كتبكا حكؿ إيراف:
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الت يسعكف لصنع قنبمة؛ كعميو ,يتكجب عمينا إيقافيـ..... .إف المشكمة في إيراف أكبر مف
الم ّ
"إف ُ
ككنيا متعمقة باألسمحة ,المشكمة تكمف في النظاـ اإلرىابي الذم يسعى المتالؾ األسمحة كلذلؾ تجب
اإلطاحة بيذا النظاـ (بيرؿ كفركـ ,ٕٓٓٗ ,صٓٔٔ).
لكف تعقيدات الكضع اإليراني كتحالفاتيا اإلقميمية كقدرتيا عمى إحداث فكضى عارمة في منطقة
الخميج العربي كالع ارؽ كمعظـ مناطؽ الشرؽ الكسط قد يؤثر سمبان عمى المصالح اإلستراتيجية لمكاليات
المتحدة كحمفائيا ,كيجعؿ مف الصعب اتخاذ قرار باستخداـ الحؿ العسكرم لمقضاء عمى برنامج إيراف
النككم ,كالصعكبة تكمف لدل الكاليات المتحدة أنيا غير قادرة عمى تحمؿ خسائر فادحة جديدة في
معركة قد تدفع ثمنان باىظان جدان فييا.
لذلؾ تبحث الكاليات المتحدة عف كسائؿ بديمة عف استخداـ القكة العسكرية المباشرة ضد إيراف سكاء
بالعقكبات أك مكائد المخابرات أك بالثكرة الداخمية بيدؼ إسقاط النظاـ كصعكد نظاـ يككف صديؽ
لمكاليات المتحدة تتكصؿ معو لمتخمص مف البرنامج النككم؛ كحتى كقتنا ىذا ال ت ازؿ الكاليات المتحدة
فاشمة في التعامؿ مع البرنامج النككم اإليراني.
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 3-5أسباب الفشل واليزيمة في انتخابات  1002أمام الحزب الديمقراطي:
ألقت تبعات الحرب عمى العراؽ كأفغانستاف كتكمفة الحرب عمى اإلرىاب مف الناحية البشرية كالمادية
بظالليا عمى المستقبؿ الس ياسي لمكاليات المتحدة في المرحمة التي ستأتي بعد انتياء كالية الرئيس
جكرج دبميك بكش الثانية ,فإدارة الرئيس جكرج دبميك بكش تمثؿ اليميف األمريكي كنخبة المحافظيف
الجدد كسياساتيـ الداخمية كالخارجية تجاه العالـ ,كمرشح الحزب الجميكرم لما بعد جكرج دبميك بكش
ىك الم قاتؿ السابؽ في فيتناـ الجنراؿ جكف ماكيف الذم يحمؿ كاريزما القائد العنيد كىك باإلضافة لذلؾ
محافظ جديد برنامجو السياسي ىك استكماؿ لسياسة المحافظيف الجدد كأجندتيـ.
بالمقابؿ الحزب الديمقراطي يمثؿ اليسار في المجتمع األمريكي كمعارض لكثير مف سياسيات الحزب
الجميكرم كالمحافظيف الجدد ,كيقدـ الحزب الديمقراطي مرشح غير مسبكؽ المكاصفات في التاريخ
األمريكي ىك باراؾ أكباما؛ كمصادر اإلعجاب بو كثيرة فيك أكؿ أميركي أسكد يترشح بقكة لمنصب
الرئاسة ,كما أنو شاب نسبينا يبمغ مف العمر  ٗٙعامنا كالده كيني كأمو أميركية ,عمؿ بعد تخرجو مف
الجامعة في تنمية المجتمعات المحمية بمدينة شيكاغك األمريكية ,ثـ انتقؿ لجامعة ىارفارد أحد أعرؽ
ليد رس القانكف كليدخؿ عالـ الشيرة كالسياسة بسرعة منقطعة النظير حتى صار
الجامعات األمريكية ّ
مرشحنا رئاسينا بعد أربع سنكات فقط مف كصكلو كاشنطف في عاـٕٗٓٓ؛ كما امتمؾ الجرأة التخاذ
بعض الق اررات السياسية الصعبة أثناء حممتو االنتخابية مف بينيا معارضتو لحرب العراؽ كبقاء القكات
األمريكية فيو كدعكتو لمحكار مع دكؿ مثؿ إيراف كسكريا ,أماـ المرشح جكف ماكيف (بيكمي,
ٔٔ .)ٕٓٔٔ/ٔٔ/إذان اختيار جكف ماكيف كاف يعني لممكاطف األمريكي استمرار لنفس السياسات
كاألكضاع السابقة كىذا ما لـ يريده المكاطف األمريكي.
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كمستاء مف الكذب كالتضميؿ كالخداع الذم مارستو عميو قيادتو
حيث كاف المكاطف األمريكي منيكنا
ن
التي منحيا الثقة مف أجؿ مكاجية التحديات القكمية كالكطنية التي تكاجو الكاليات المتحدة ,كلـ يعد
يثؽ بأم مبررات أخرل مستقبالن تنكم اإلدارة األمريكية استغالليا لشف حرب جديدة؛ كرغـ أف
المحافظيف الجدد كاليميف المسيحي يمثالف رغبات معظـ األمريكييف ,إال أف الثمف كاف باىظان عمى
المكاطنيف األمريكييف فيـ أرادكا الكاليات المتحدة قكية كامبراطكرية كلكف بقيـ كمبادئ خيرة حقيقية
ليست شعارات كاذبة كتضميؿ كاستغالؿ نفكذ عمى حساب الشعكب األخرل كمصائرىا.
لذلؾ كاف ىذا التحكؿ في انحياز المكاطف كالناخب األمريكي إلى جانب تطمعات المرشح باراؾ أكباما
الذم المست دعكاتو إلى ا لتصالح مع العالـ كخاصة اإلسالمي كفتح صفحات جديدة معو قمكب
المكاطنيف الحريصيف عمى مستقبؿ الكاليات المتحدة.

 5-5ما ىو مستقبل تيار المحافظين الجدد:
مف خالؿ دراستنا ,يمكف القكؿ أف المحافظيف الجدد ليسكا قكة سياسية في ذاتيا ,إنما الظركؼ
السياسية ىيأت ليـ القدرة عمى التأثير كلعب دكر في السياسة الخارجية األمريكية؛ فتأثيرىـ يقكل
كيضعؼ كفقان لمظركؼ الداخمية ,كطبيعة المصالح كالتحديات التي تكاجو الكاليات المتحدة ,فيذا
التصاعد في النفكذ يمكف إرجاعو بصكرة أساسية إلى نجاح قيادتيـ في استثمار أحداث ٔٔأيمكؿ
سبتمبرٕٔٓٓ ,كىك ما م ّكف المحافظيف الجدد مف إرساء قكاعد ثابتة في السياسة الخارجية األمريكية
قد تستمر لسنكات حتى بعد خسارة الجميكرييف االنتخابات  ,ٕٓٓٛكخركجيـ مف السمطة أماـ
الديمقراطييف.
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كما يدعـ مف فرص االستمرار أف المحافظيف الجدد تيار فكرم ال يمكف تقكيضو إال بأفكار مناىضة
لو ,كخالؿ السنكات األخيرة دعـ المحافظكف الجدد أفكا انر اكتسبت ركاجنا كاسعان في الكاليات المتحدة,
تأتي في مقدمتيا اإليماف بأف الكاليات المتحدة أماميا فرص غير مسبكقة إلعادة صياغة النظاـ
العالمي بعد غياب االتحاد السكفيتي ,كأف الفراغ الناتج عف ىذا الغياب البد أف تمأله الكاليات المتحدة,
خير ديمقراطي غير استعمارم يريد مساعدة العالـ النامي لّمحاؽ بالعالـ
كأف الشعب األمريكي شعب ّ
المتقدـ كالمتمثؿ في الكاليات المتحدة.
كلممحافظيف الجدد مؤسسات كمراكز بحثية كمفكريف ككتاب ُي َعبركف عف أفكارىـ بصكرة كاسعة كبشكؿ
مستمر ال يعرؼ اليأس ,كيستطيعكف مف خالليا أف يكاصمكا تأثيرىـ عمى صانعي القرار كتركيج
أفكارىـ حكؿ السياسة الداخمية كالخارجية التي تدعـ أجندتيـ.
كلذلؾ يتكقع أف يستمر تأثير المحافظيف الجدد في السياسة األمريكية فأفكارىـ ال تزاؿ حالة ثقافية
كاعالمية كبحثية ليا جذكرىا كتحالفاتيا؛ مما يجعميـ قادريف عمى االستمرار كالتجديد كالتأثير كالضغط,
كلكف في الكاقع سيقؿ ىذا التأثير في السنكات القادمة عف تأثيرىـ خالؿ سنكات حكـ الرئيس جكرج
دبميك بكش ,نظ نار لمجمكعة مف اإلخفاقات في المشركع األمريكي ,كازدياد العداء لمكاليات المتحدة ليس
في منطقة الشرؽ األكسط فقط كلكف في المجتمعات األكركبية أيضنا.
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 1-5خالصة:
غي رت مف قكاعد العالقات الدكلية كالسمكؾ
لقد قفز المحافظكف الجدد بالكاليات المتحدة قفزات كبيرة ّ
الدكلي مف خالؿ استغالؿ اعتداءات ٔٔ أيمكؿ سبتمبر ,كحققكا انجازات عديدة ال يمكف ألم إدارة
جديدة التراجع عنيا أك تجاىؿ أىميتيا لمكاليات المتحدة مثؿ احتالؿ أفغانستاف كالعراؽ ألنيا أصبحت
تشكؿ ذخيرة إستراتيجية لمكاليات المتحدة أكبر مف مجرد كجيات نظر خالفية بيف حزبيف.
كلـ تسعؼ الظركؼ الدكلية كال عامؿ الزمف القصير المحافظيف الجدد في تنفيذ أجندتيـ بشكؿ
نمكذجي ككامؿ ,ككاف ممكننا ليـ ذلؾ لك نجحكا في الفكز في االنتخابات عاـ  ,ٕٓٓٛكلك فاز جكف
ماكيف المحافظ الجديد في االنتخابات ,كاف مف الممكف لنا أف نتحدث في تفاصيؿ أكسع لـ تشمميا
ىذه الدراسة بحكـ االستم اررية.
كفشؿ المحافظيف الجدد كاف جزئينا كال يعني النياية ,كأنا برأيي أف تأثير حكـ المحافظيف الجدد
سيستمر طكيالن ألكثر مف إدارة الحقة ألنني أرل بعد انتياء كالية الرئيس جكرج دبميك بكش الثانية أنو
يبدك حدكث تغيير سياسي نتج عنو فكز الرئيس باراؾ أكباما كتسمـ الحزب الديمقراطي الحكـ ,كتحكلت
السياسة الخارجية مف استخداـ القكة كالحرب إلى الدبمكماسية ,لكف األىداؼ كاألجندة األمريكية ىي
ذاتيا لـ تتغير ,ككأف المحافظيف الجدد ىـ بأىدافيـ لكف بكسائؿ جديدة؛ كربما تتغير الظركؼ في
المستقبؿ كنشيد عكدة قكية لممحافظيف الجدد مع قناعتي أنيـ الزالكا مؤثريف حتى مف خارج السمطة.
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اننتائج وانتوصيات
أو ًال -نتائج الدراسـة:
ٔ -إف تيار المحافظيف الجدد ليس حزبنا أك حركة جماىيرية ,إنما جماعة صغيرة متماسكة تتككف مف
نخبة مف المفكريف كأساتذة جامعييف كبعض كبار مكظفيف حككمييف سابقيف كحالييف ككبار رأسمالييف
كاعالمييف ,يتكاصمكف داخؿ اإلدارة األمريكية كخارجيا.
ٕ -إف غالبية المحافظيف الجدد ىـ مف الييكد المتعصبيف ,كبالرغـ أنيـ ابتعدكا داخؿ الكاليات المتحدة
ركزكا في السياسة الخارجية عمى الشرؽ األكسط بما فييا أمف
عف شؤكف الييكد كقضاياىـ ,إال أنيـ ّ
إسرائيؿ كتفكقيا الدائـ.
ٖ -إف المحافظيف الجدد براجماتييف تقمبكا فكريان مف اليسار التركتسكي إلى الحزب الديمقراطي ثـ إلى
الحزب الجميكرم ثـ إلى اليميف المحافظ داخؿ الحزب الجميكرم كىـ أصحاب أجندة خاصة.
غي ر المحافظكف الجدد بعد أحداث ٔٔأيمكؿ سبتمبرٕٔٓٓ ,مفاىيـ عديدة في قكاعد العالقات
ّٗ -
الدكلية منيا الضربات اإلستباقية كتقسيـ العالـ إلى خيريف كأشرار ,كاإلنفراد في قرار استخداـ القكة.
٘ -لعب المحافظكف الجدد دكر كبير في التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط
في الفترة مف ٕٔٓٓ ٕٓٓٛ -فترة كاليتي الرئيس جكرج دبميك بكش.
القة
 -ٙاستطاع المحافظكف الجدد مف خالؿ مشركع نشر الديمقراطية باستخداـ القكة كالفكضى الخ ّ
إعادة رسـ خارطة الشرؽ األكسط السياسية بما يتناسب مع رؤيتيـ الخاصة كمصالحيـ.
 -ٚبالرغـ أف المحافظيف الجدد حققكا إنجازات ميمة لرؤيتيـ السياسية الخاصة إال أنيـ لـ ينجحكا في
تنفيذ كامؿ رؤيتيـ تجاه الشرؽ األكسط.
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 -ٛالمحافظكف الجدد ظاىرة مستمرة لـ ِ
تنتو كسي بقى ليـ تأثير حتى لك كانكا خارج السمطة ألنيـ
جماعة أصحاب فكر ,كالجدؿ المستمر حكؿ المتغيرات ىك سمتيـ األساسية.
ثانياً -توصيات الدراسـة:
إف اإلستراتيجية األمريكية في منطقة الشرؽ األكسط ليست قدر محتكـ كمف كضعيا ىـ بشر ليـ
مصالحيـ كعقيدتيـ كليـ نقاط قكة كنقاط ضعؼ ,كما ينبغي عمينا فعمو كأمة عربية ىك أف نضع
إستراتيجية مضادة ليا قادرة عمى تحقيؽ مصالحنا كيمكف تمخيص بعض التكصيات باألتي:
ٔ -التخمص مف التبعية كالخنكع لإلرادة األمريكية كاىماؿ الدكر األمريكي كمبادراتو فيما يتعمؽ بقضايا
الشرؽ األكسط كممئ الفراغ بالمبادرات العربية الفاعمة.
ٕ -يكصي الباحث النخب كالمفكريف العرب أف ينفتحكا عمى النخب كالمفكريف األمريكاف قدر ما أمكف
مف جميع القكل كالنخب الثقافية كالحزبية كالدينية كاالجتماعية األمريكية كازالة الحكاجز الثقافية مف
خالؿ حكار ثقافي فكرم مستمر.
ٖ -يكصي الباحث الن خب الدينية المسمميف كالمثقفيف العرب االنفتاح عمى النخب المسيحية كالكنيسة
محاربكف دكمنا مف
الكاثكليكية األمريكية حيث ليا حضكر كتأثير جيد داخؿ الكاليات المتحدة ,لكنيـ
َ
المتطرفيف البركتستانت ألنيـ ال يؤمنكف بالعيد القديـ كال بالصييكنية المسيحية ,كيمكف خمؽ تقارب
إسالمي مسيحي معيـ كاالستفادة مف تأثيرىـ لصالح قضايا العرب كالمسمميف.
ٗ -عقد مؤتمرات سياسية بحثية دكرية دائمة كدعكة النخب كالمفكريف كالفالسفة األمريكاف كغيرىـ مف
الدكؿ إلى البحث كالنقاش المستمر حكؿ القضايا الميمة في منطقتنا كاالستفادة مف أطركحاتيـ الفكرية
كبنفس الكقت التأثير عمييـ مف خالؿ أطركحاتنا بما يفيد مصالحنا.
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تدعـ عالقاتيا مع القكل الميبرالية اليسارية
٘ -عمى القكل الميبرالية اليسارية في الشرؽ األكسط أف ّ
األمريكية التي تحترـ خصكصية المجتمعات الشرقية كال تبرر التدخؿ السياسي كالييمنة الثقافية الغربية
عمى الشرؽ ,كنستفيد مف ىذه العالقة في تأييدىا لقضايانا المصيرية.
 -ٙلف تتغير المصالح األمريكية في الشرؽ األكسط كتنقمب مف تمقاء نفسيا لتصبح بجانب مصالحنا,
لذلؾ البد لنا مف أف نمتمؾ الكسيمة لمتأثير عمى صناعة القرار األمريكي ,كبرأيي الكسيمة ىي صناعة
الفكر ,كبالتالي عمينا أف نعمؿ في الداخؿ األمريكي عمى خّم ؽ حالة فكرية تتعاطؼ معنا بدكف حاجة
لضغكط.
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 ىالبر ,ستيفاف .كجكناثاف كالرؾ .التفرد األمريكي -المحافظون الجدد والنظام العالمي ,ترجمة:عمر األيكبي .دار الكتاب العربي ,بيركت.ٕٓٓ٘ ,
 كبستر ,دانياؿ .دستور الواليات المتحدة األمريكية مع مالحظات توضيحية .مكتب برامج اإلعالـالخارجي بك ازرة الخارجية األمريكية.2247 ,

ـــــ دراســـات:
 أبراش ,إبراىيـ ,دراسة :الثورة في العالم العربي كنتاج لفشل الديمقراطية األبوية والموجهة .تاريخالمشاىدة ٕٓwww.samanews.com/uploads/110325111448LA3Q.doc .ٕٓٔٔ/ٔٓ/
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ـــــ صحف:
 إبراىيـ ,عبد المنعـ .إسرائيل ونظرية التسمل "دراسة تحميمية" .جريدة مصر الجديدة.ٕٓٔٔ/ٛ/٘ , http://www.misrelgdida.com/Books/71691.htmlتاريخ المشاىدةٕٓٔٔ/ٔٓ/ٕٔ :
 د .محمد السعيد إدريس ,الصييونية المسيحية :انحراف سياسي تحت عباءة دينية واسرائيل ىيالمستفيد األوحد ,صحيفة األىراـ ٕٕ.ٕٓٓٗ/٘/
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 اليادم ,معتز .ازدواجية المعايير األمريكية لدعم الديمقراطية في الشرق األوسط .صحيفةالمصرم اليكـ ,العدد .ٕٓٓٙ/ٕٔ/ٕٜ ,ٜٕٜ
 فرحات ,عنتر .ازدواج المعايير األمريكية لنشر الديمقراطية في العالم العربي .صحيفة المصرماليكـ ,العدد ٓ.ٕٓٓٚ/ٛ/ٔٚ ,ٔٔٙ

 مجالت: سمكـ ,سعد .المحافظون الجدد وترسيخ بنية العنف في العالقات الدولية .مجمة النبأ ,العدد ,ٕٚٛ٘ٓٓhttp://www.annabaa.org/nbahome/nba78/020.htm .

 عبد العزيز ,مركه .رؤية مراكز األبحاث األمريكية لمستقبل مصر بعد الثورة .مجمة السياسةالدكلية ,عدد تشريف األكؿ/أكتكبر.ٕٓٔٔ ,
 شبكات أخبار: األنصارم ,بشير .من ديمقراطية االحتالل إلى احتالل الديمقراطية .الجزيرة نت.ٕٓٔٓ/ٗ/ٕٓ ,http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B1E4DD0A-D1C0-4519-84D6-1BC17 5B5ED23.htm

تاريخ المشاىدة.ٕٓٔٔ/ٔٓ/ٕٓ :
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 بيكمي ,عالء .المحافظون الجدد وصقور واشنطن باقون .الجزيرة نت .ٕٓٓٙ/ٔٔ/ٕٛ ,تاريخالمشاىدة:

ٕ٘.ٕٓٔٔ/ٔٓ/
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البينة.ٕٓٔٔ/ٙ/ٔ ,
 حسيف ,عدناف .آلي ات صناعة السياسة الخارجية األمريكية .جريدة ّhttp://www.al-bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=30001

 الجزيرة نت ,االتجاه المعاكس ,العالم العربي ومؤامرة التفتيت ,قناة الجزيرة.ٕٓٓٙ/ٜ/ٕٖ . .http://www.aljazeera.net /Channel /archive /archive? Archived = 1027351تاريخ المشاىدة:
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 -الجزيرة نت ,السودان تحت المجير ,قناة الجزيرة .تاريخ الحمقة http://www .ٕٓٓٙ/ٜ/ٜ

 .aljazeera.net/NR/exeres/F5C395DA-9D11-4B54-AE66-F87CB564F276.htmتاريخ
المشاىدة.ٕٓٔٔ/ٔٔ/ٕ :
 الجزيرة نت ,اقتصاد كأعماؿ ,ثروات أفغانستان الباطنية بتريميون دوالر.ٕٓٔٓ/ٔ/ٖٔ ,http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B2666EDB-BBB3-4AE4-9320-114464CAA7E5.htm

تاريخ المشاىدة.ٕٓٔٔ/ٔٔ/ٖ :
 جريدة األىراـ ,أبيك تطمق أكبر منطقة لمتبادل التجاري في العالم.ٕٓٔٔ/ٔٔ/ٔٗ , http://www.ahram.org.eg/ World/News /112580.aspxتاريخ المشاىدة.ٕٓٔٔ/ٔٔ/ٔ٘ :
 جريدة العرب اليكـ .إخوان األردن يقاضون صحيفة يومية وأحد كتّابيا بتيمة إثارة الفتنٛ/ٔ٘ .ٕٔٔٓhttp://www.arabstoday.net/enigg-gecqg-kcgvig-umkbi-kifki-icm-djrghhg-hjhfi- .

 ekgqi-gebjg.htmlتاريخ المشاىدة ٕٕ.ٕٓٔٔ/ٜ/
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 الزعاترة ,ياسر .الديمقراطية العربية بين حقبتي بوش و أوباما .الجزيرة نت.ٕٓٓٛ/ٕٔ/ٗ ,http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A468A6A0-7ED3-4706-A860-C7D2027D1F2E.htm

تاريخ المشاىدة.ٕٓٔٔ/ٚ/ٖٔ :
 سير ,عبد اهلل يكسؼ .نظرية حجر الدومينو واختالل ميزان القوى .صحيفة الكطف,ٗٔhttp://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=132053&YearQuarter=2 0113 .ٕٓٔٔ/ٛ/

تاريخ المشاىدة.ٕٓٔٔ/ٔٓ/ٕٕ :
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http://en.wikipedia.org

:ـــــ الكتب
- BACEVICH, ANDREW. THE NEW AMERICAN MILITARISM. OXFORD

 النزعة العسكرية األمريكية. أندركا, باسيفيتش- UNIVERSITY PRESS. NEW YORK, 2005.
.ٕٓٓ٘ , نيكيكرؾ, مجمة جامعة أكسفكرد. كم األمريكيين مغرمين بالحرب- الجديدة
- FRIEDMAM. MURRAY. THE NEO CONSERVATIVE REVOLUTION–JEWISH
INTELLECTUALS AND THE SHAPING OF PUBLIC POLICY, CAMBRIDGE

المثقفين- ثورة المحافظين الجدد. مكرم, فريدماف- UNVERSITY PRESS, NEW YORK, 2005.
.ٕٓٓ٘ , نيكيكرؾ, مطبعة جامعة كامبريدج.الييود وتشكيل السياسة العامة
- SNIEGOSKI, STEPHEN. THE TRANSPARENT CABAL. ENIGMA EDITIONS,

.1002 , فرجينيا, مطابع اينيجما. الكابل الشفاف. ستيفف, سنيجكسكي- VIRGINIA, 2008.
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 01-12-29-15.htmlتاريخ المشاىدة.ٕٓٔٔ/ٔٓ/ٕ٘ :
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 -بيكمي ,عالء .من ىم الميبراليون الجدد؟ ولماذا يسيطرون عمى إدارة أوباما؟ ٔٔ. ٕٜٓٓ/ٖ/

 www.alaabayoumi.com,تاريخ المشاىدة.ٕٓٔٔ/ٜ/٘ :
 تمي ,عبد المالؾ .آليات صناعة السياسة الخارجية األمريكية ,ٕٓٔٓ/ٗ/ٜ.ياىكك ,مكتكب ,مدكنةعبد

المالؾ

تمي,
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األمريؾ /تاريخ المشاىدة.ٕٓٔٔ/ٛ/ٗ :
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ٔ.ٕٓٔٔ/ٔٓ/

 http://www.jidhafs.com/Portal/post-id-142.htmlتاريخ المشاىدةٕٓٔٔ/ٔٓ/ٕٕ :
 -الخميسي ,أحمد .أشياء ُيعتقد أنيا أمريكية!  ,1020/20/22قاسيكف .تاريخ المشاىدة:

ٕٕhttp://kassioun.org/index.php?mode=article &id=12414.ٕٓٔٔ/ٔٓ/

 ريممو ,مارككس .أميركا تقود أكبر منطقة تجارة حرة في محيط العمالق الصيني.ٕٓٔٔ/ٔٔ/ٔٗ ,http://www.dw-world.de/dw/article/9799/0,,15531497,00.html

تاريخ

المشاىدة:

٘ٔ.ٕٓٔٔ/ٔٔ/
 عاطؼ ,أحمد :ترجمة .قصة بداية ونياية مشروع بوش لنشر الديمقراطية والحرية في الشرقاألوسط شير .نقالن عف صحيفة كاشنطف بكست في أغسطس ,ٕٓٓٚآفاؽ بتاريخ
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المشاىدة,

ٕٓ/

.ٕٓٔٔ/ٜ
 عبد العاؿ ,عمي .المحافظون الجدد منظرون لخراب العالم .مكقع المجنة العربية لحقكؽ اإلنساف, .http://www.achr.eu/art230.htm ,ٕٓٓٚ/ٔٓ/ٚتاريخ المشاىدة.ٕٓٔٔ/ٜ/ٕٛ :
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