ّ
السيايس احلديث ()2
سلسلة االستشراق

أميركان انتربرايز انستيتيوت
American Enterprise Institute _AEI

هو ّية الكتاب
•الكتاب :أمريكان انرتبرايز انستيتيوت
•ترجمة وعرض :محمود املق ِّيد
•تقديم ونقد :جهاد سعد
•إخراج وتصميم :عباس حسني حمود
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية
•النارش :املركز
ّ
العتبة العباس ّية املق ّدسة.
•الطبعة :األ ّوىل 2017م 1439 -هـ

4

الفهرس

املق ّدمة 7......................................................................
 .1مراكز التفكري :طريقة عمل أمريك ّية8........................................
االستثمر يف املعرفة11.....................................................
.2
ّ
 .3مباذا تتم ّيز هذه املراكز؟13.................................................
العسكري 14..............................................
 .4االرتباط بالتاريخ
ّ
 .5إدارة املعرفة15.............................................................
 .6التكامل مع أجهزة االستخبارات16..........................................
 .7تصنيف مراكز التفكري 17....................................................
 .8أدوار مختلفة ملراكز التفكري17.............................................
 .9كيف ّية عمل مراكز التفكري20.................................................
كيف ُيع ّرف المركز نفسه

28

مجاالت عمله29............................................................. :
متويله30..................................................................... :
آل ّية عمل املعهد فيام يتعلّق باألبحاث واالهتاممات30....................... :
تنامي نفوذ 31........................................... :)1980 - 1954( AEI
صعود املحافظني (32.......................................... :)2008-1980
دوره يف رسم السياسة الخارج ّية والدفاع33................................... :

الفهرس

5

أبرز التح ّديات واالهتاممات34............................................... :
تضارب املصالح35.......................................................... :
األعضاء37................................................................... :
الخبراء والباحثون

مايكل روبن40.................................................................
أندرو بوين 59.................................................................
أيان هرييس عيل 68............................................................
بول وولفوفيتز73...............................................................
توماس دونييل 85..............................................................
ج .ماثيو102..................................................................
جيم تالنت 114................................................................
ديريك سيسورز 127...........................................................
دانييل بليتكا 134..............................................................
ساداناند دوم 142..............................................................
فيليب لوهاوس 157...........................................................
كاثرين زميريمان 166..........................................................
هيامل شاه 177...............................................................
أميركان انتربرايز انستيتيوت في الميزان

187

المقدمة
الغربية:
مراكز التفكري
ّ
أدوارها ــ أنواعها ــ وتأثريها

تقديم:
تهت ّم هذه السلسلة بتعريف وترجمة وعرض ونقد نتاجات ما
يسمى اليوم «مبراكز التفكري»  Think tanksاصطالحاً ،باعتبار
ّ
هذه املراكز الفاعلة واملؤثرة يف مختلف املجاالت الحيويّة اليوم،
امتدادا ً معارصا ً للجهود االسترشاقية عرب التاريخ ،بل ونسخة متطورة
يب يف العامل كلّه وخصوصا
ج ّدا ً آلليات املسح والتدخّل الغر ّ
اإلسالمي.
عاملنا
ّ
وقد اعتمدنا أسلوب الرتجمة األمينة ملا يقوله املركز عن نفسه،
مع قراءة نقديّة تحت عنوان «املركز يف امليزان»  ،توضح حقيقة
أهداف املركز وأدواره منظورا ً إليها بعني اآلخرين بعد تقديم أبرز
آراء الباحثني فيه .وسنالحظ دامئا أ ّن اللغة التي تستخدمها املراكز
مم تظهره كلام اقرتبت
يف تقديم نفسها تخفي حقيقة دورها أكرث ّ
من عامل السياسة واملخابرات .بينام يجب أن نلتفت إىل أ ّن تلك
السيايس ،وهي بح ّد ذاتها
املراكز ليست مقترصة عىل املجال
ّ
استثمر املعرفة وحسم الرصاع بني املثقف
متثّل وجهاً إيجابياً هو
ّ
وصاحب القرار ،ووجهاً سلبياً هو توظيف معطيات البحث العلمي
ومخرجاته لبسط السيطرة وإدامة الهيمنة والتخطيط للحروب
واستثمر نتائجها ملصلحة الرشكات والدول الكربى.
ّ
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رضمني
وتحتضن هذه املراكز جيشاً من الخرباء واملفكّري َن والسياسيّ َ
ني املخ ّ
ولكل منهم ملف أو أكرث يهت ّم به وتتمحور نتاجاته حوله ،وهنا
ّ
والباحثني الجامع ّيني،
أيضاً عرضنا اآلراء بأمانة مع تعريف بالخبري يشري إىل خلفيته الفكريّة ودائرة اهتاممه.
ولن يكون من الصعب عىل القارىء الكريم مالحظة عمق تأثري هؤالء الخرباء يف
مم جعل الدول الطامعة
السياسات العا ّمة خصوصاً يف الواليات املتّحدة األمريكيّةّ ،
بالحضور يف القرار األمرييكّ ولوب ّيات الضغط تتسابق عىل تأسيس مراكز تفكري أو
العلمي.
ربع واملساعدة يف البحث
رشاء املوجود منها تحت عنوان الت ّ
ّ

 .1مراكز التفكري :طريقة عمل أمريك ّية
ِ
سنة  1918ق ّدم وودرو ويلسون للكونغرس بصفته رئيساً
للواليات املتّحد ِة
يل مببادىء ويلسون األربعة عرش وركّز
األمريكيّة ،ما يس ّمى اليوم يف القانون الدو ّ
فيها عىل السلم وإعادة بناء أوروبا من جديد بعد الحرب العامليّة االوىل حتّى
الرسمي للوثائق االمريكية الحكومية باعتزاز عن
إنهاء االستعامر .ويتح ّدث املوقع
ّ
هذه املبادىء ،معتربا ً أنّها كانت قاعدة ملفاوضات السالم يف نهاية الحرب ...وأنّ
مجموعة من مئة وخمسني عاملاً سياس ّياً واجتامع ّياً بقيادة صديق قديم للرئيس هو
كل ما ميكن أن يناقش يف مؤمتر السالم ،وأجرت
رساً ّ
العقيد إدوارد هاوس ،ناقشت ّ
مسحاً للعامل من النواحي السياس ّية واالجتامع ّيّة واالقتصاديّة وأنتجت متهيداً لهذه
اليقل عن  1.200خريطة [[[.وهذه
ّ
املبادىء  2000تقرير منفصل مع وثائقها وما
التقارير والخرائط تحديداً تكشف خلف ّية املبادىء املعلنة ،وهي التحضري لدور
عاملي للواليات امل ّتحدة يف وراثة أوروبا املنهكة بحروبها.
ّ

من الواضح أنّ الواليات امل ّتحدة   األمريك ّية قد   حسمت الرصاع بني املثقّف
واملفكّر من جهة وصاحب القرار من جهة أخرى بهذه الطريقة اإلبداع ّية .وهي إشعار
حقيقي للسلطة السياس ّية ،وإشباع أنا املثقّف باعتامد أفكاره يف
املفكّر بأنّه مستشار
ّ
يت أيضاً يف زوال الحاجز املثايل من
اإلسرتاتيج ّيات الكربى .وساهم العقل الرباغام ّ
[1]- https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=62#
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يل لخمسني
أمام التعاون الذي صنع ّ
بحق عظمة الدولة التي هي عبارة عن اتّحاد فيدرا ّ
دولة.
أدركت النخبة األمريك ّية أنّ املعرفة لطاملا كانت يف تاريخ الغرب حقالً من حقول
السلطة ،وأنّه ال بد من التخادم املتبادل لتسخري العلم يف سبيل التوسع والهيمنة
حقيقي أو مفرتض.
والغلبة عىل عد ّو
ّ
وكام أرشنا يف الكالم عن مبادىء ويلسون كانت هذه هي طريقة العمل األمريك ّية
من بدايات القرن العرشين ،وليس من قبيل املصادفة أيضاً أن يكون هذا القرن حصيلة
اقي مكثّف شهده القرن التاسع عرش الذي كان  موسامً ألغزر النشاطات
جهد استرش ّ
العقيقي" :فمنذ أواخر
االسترشاق ّية عىل مستوى الغرب كلّه كام نستفيد من موسوعة
ّ

كل
القرن التاسع عرش ،طفق املسترشقون يعقدون املؤمترات الدول ّيّة م ّرة ّ
كل مؤمتر لجنة
ثالث سنوات أو سنتني أو بعد أربع ،وترشف عىل تنظيم ّ
من علامء الدولة التي يعقد فيها ،لبحث جدول أعامله ،ولها زيادتها أو
إنقاصها ،وتحديد موعد انعقاده ومدّ ته.
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ويض ّم املؤمتر مئات العلامء من أعالم املسترشقني وأقطاب الوطن ّيني يف الغرب
والرشق ،فقد اشرتك يف مؤمتر أكسفورد 900  عامل عن  25دولة ،و 85جامعة ،و69
جمع ّية علم ّية.
كل منها بقسم من جدول األعامل ،وهي:
وينقسمون إىل أربع عرشة جامعة ،تنفرد ّ

الدراسات املرصيّة القدمية ،والدراسات اآلسيويّة البابل ّية ،وآثار الرشق األدىن،
املسيحي ،وبيزنطة ،والدراسات
والعهد القديم ،وآثار الكتاب املق ّدس ،والرشق
ّ
الفني،
السام ّية ،والدراسات اإلسالم ّية اللغة واألدب ،والدراسات اإلسالم ّية التاريخ
ّ
الخاصة بإيران والقوقاز وما جاورهام ،والدراسات
والدراسات الرتك ّية ،والدراسات
ّ
الهنديّة ،ودراسات آسيا الوسطى ،ودراسات آسيا الرشق ّية ،ودراسات آسيا الرشق ّية
الجنوب ّية ،والدراسات األفريق ّية.
وجدول املؤمتر وما يضاف إليه من خطب وأبحاث وآراء ومقرتحات تنرش يف
للميض يف هذه
مجلّدات بعنوان :أعامل املؤمتر ،يُهتدى بها كنظم ومناهج ووسائل
ّ
الحركة العامل ّية ،كام تصبح أصوالً وأ ّمهات وأساني َد للباحثني

وقد عقد املسترشقون منذ عام 1873م إىل عام 1976م ثالثني مؤمت ًرا دوليًّا ،باإلضافة
إىل بعض املؤمترات اإلقليميّة؛ مثل :مؤمتر املسترشقني السوفييت ليننجراد 1935
  ،1937وحلقة املسترشقني يف بروكسل؛ حيث نرشت أبحاثها يف كتاب بعنوان:العقيقي مؤمترات املسترشقني
تط ّور العقيدة اإلسالميّة باريس  ... 1962وقد أحىص
ّ
كل واحد منها ،وتاريخ
الثالثني الدوليّة من سنة  1873إىل سنة 1976م ،فذكر مكان ّ
انعقاده ،وحجم أعامله ،وكأن تكون مجلدين أو ثالثة أو خمسة ،وهكذا ،...كام أورد
مم تناولته بالدراسة عىل جداول أعاملها ،مثل إيراده لجدول أعامل املؤمتر
مناذج ّ
صا للشؤون التاريخيّة ،والذي انعقد يف كوبنهاجن
الخامس عرش الذي كان
مخص ً
ّ
اختص باللغات
سنة 1908م ،وجدول أعامل املؤمتر الرابع والعرشين الذي
ّ
الرشقيّة قدميها وحديثها ،والذي انعقد سنة 1957م يف ميونيخ [[[.

[[[ -عقيقي :املسترشقون  370 - 367 /3بترصف.
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ومن هنا فإ ّن ظاهرة مراكز التفكري أو بيوت التفكري يف الغرب عموماً والواليات
املتّحدة األمريك ّية خصوصاً ،هي مث ّرة هذا التالقي بني العلم والسياسة واالسترشاق
يب ،وهي ميزة ال ميكن إنكارها أعطت مقعدا ً للعامل يف ديوان السلطة
يف الفضاء الغر ّ
الرشقي ممعنا يف قتل العلامء أو ترشيدهم أو تكفريهم أو
يب ،أيّام كان السلطان
الغر ّ
ّ
تسخريهم ألغراض إستبداديّة بحتة.

االستثمر يف املعرفة
.2
ّ
إ ّن أحدث بحث يتناول مراكز التفكري األمريكيّة صدر عن موقع « أفضل املدارس»
تحت عنوان «مراكز التفكري الخمسني األكرث تأثريا ً يف الواليات املتح ّدة»[[[ وهذا
البحث يُع ّرف مراكز التفكري كام ييل :إنّ املصطلح يشري إىل مجموعة من األشخاص
تتقاىض أجراً ال ليشء سوى القراءة واملناقشة والتفكري والكتابة ،عادة ملعالجة مسألة
البحثي كجامعة مع
ذات أهم ّية حيويّة للبرشيّة ...ويضيف :ميكنك أن تتص ّور املركز
ّ
كل ما عليهم القيام
غياب كامل للطالب ،ونتيجة لذلك ،ال أحد من أساتذتها يعلّم ّ
به هو البحث والبحوث واألبحاث .ويف النهاية ،كان لدى الواليات امل ّتحدة 1 984
مركز فكر ـ أي ما يقرب من ثلث مجموع ما يف العامل .تعمل مراكز التفكري األمريك ّية
باستمرار عىل البحث عن حلول ملجموعة متن ّوعة من مشكالت العامل ،ومن ّ
ثم
النقاش والدعوة والضغط من أجل إحداث تغيريات يف السياسات عىل املستويات
املحل ّية والواليات ّية والفيدرال ّية.
ويرشح أوليفيه أوروتيا[[[ أسباب الطفرة املعارصة يف مراكز التفكري ،سواء داخل
الواليات املتّحدة أو خارجها ،مشريا ً بوضوح إىل ورضورة استعانة السياس ّيني
[1]-https://thebestschools.org/features/most-influential-think-tanks/#.WXdai02G-V8.
gmail.
[2]- Olivier Urrutia, THE ROLE OF THINK TANKS IN THE DEFINITION AND
APPLICATION OF DEFENCE POLICIES AND STRATEGIES
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بالعلامء والباحثني ،وما يس ّميه «العبني أجتامعيّني سياسيّني آخرين» أصبحوا فعالً
رشكاء يف البحث أو التحضري أو الضغط باتّجاه قرارات وسياسات تخدم مجتمعاتهم
الخاصة لهذه املصالح:
أو مصالحهم أو رؤيتهم
ّ
ففي عامل معومل يواجه عالقات وتفاعالت متزايدة التعقيد ،عامل يولّد بيئة من
تغي منوذج الدولة القوم ّية ،وفتحت اإلدارة السياس ّية الباب أمام
املخاطر والفرصّ ،
العبني اجتامع ّيني سياس ّيني آخرين .ويجري إطالق مراكز التفكري من قبل جامعات
اللويب ،واملنظّامت غري الحكوم ّية ،ووكاالت العالقات العا ّمة ،والرشكات املتعددة
املؤسسات عرب الوطن ّية  مبعدل هائل وبسلطة كبرية للنقاش بشأن
الجنس ّيات ،أو
ّ
حة والتعليم والثقافة ،والقانون،
السياسات العا ّمة وتصميمها يف جميع املجاالت :الص ّ
واالقتصاد ،واألمن ،والدفاع ،والبيئة ،واملوارد الطبيع ّية ،والطاقة ،والعالقات الدول ّيّة.
يلّ ،وهي مورد
وتؤثر مراكز الفكر عىل صنع القرار عىل الصعيدين
الوطني والدو ّ
ّ
إضايفّ لإلدارة السياس ّية للدول.
وقد أ ّدى الجمع بني مختلف التهديدات (اإلرهاب واملتم ّردين الحرضيّني
الصناعي وحروب املعرفة
والتجسس
والحروب السيربان ّية واالت ّجار املتع ّدد
ّ
ّ
والحروب االقتصاديّة وما إىل ذلك) إىل جانب األزمة االقتصاديّة التي اجتاحت
يك لسياسات الدفاع
العامل منذ عام  ،2007إىل إعادة النظر يف النم ّوذج الكالسي ّ
ظل هذه الخلفيّة ،أحدثت تكنولوجيّات املعلومات
واألمن وإدارتها االقتصاديّة .ويف ّ
العمودي للمجتمع :الدولة
التقليدي للبناء
واالت ّصاالت الجديدة ثورة يف النم ّوذج
ّ
ّ
املؤسسات ـ اإلعالم ـ السكان .وبدالً من ذلك ،اتخذت خطوة نحو هيكلة أكرث
ـ
ّ
شبكية للعامل .إ ّن عمل ّية التح ّول يف إدارة الدولة نحو نهج أكرث تعاوناً هي نقطة
أساسيّة عند مواجهة هذه التهديدات .وأثارت األزمة شكوكاً يف منوذج اإلدارة وطبيعة
الخاصة ،وهي رضوريّة عند تحديد أو
االستخدامات املختلفة للخربات العا ّمة أو
ّ
تقييم أو تنفيذ أو نقل االسرتاتيج ّيات العامل ّية املناسبة .وتكتسب مراكز الفكر أهمية
حيزا ً
كموارد خربة
ّ
خاصة تؤثر يف السياسات الوطنية والدول ّية والرأي العا ّم ،وته ّيئ ّ
ين ،وتلعب دور الوسيط بينهام.
للحوار بني الحكومات واملجتمع املد ّ
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 .3بامذا تتميز هذه املراكز؟
يعتمد أوروتيا عىل جامعة من الباحثني ليح ّدد املعايري التالية لتعريف مركز
التفكري:
األسايس،
• إنّه منظّمة مستقلّة :ويتحدد مستوى االستقالل ّية من خالل النظام
ّ
الخاصة أو العا ّمة أو املختلطة وروابطها املبارشة مع سلطات
ومصادر التمويل،
ّ
الدولة  ،والسياس ّيني النشطني الذين يشغلون مناصب يف املنظّمة.
• التفاين يف خدمة املصلحة العا ّمة.
• وجود فريق عمل دائم يركّز يف البحث.
• إعداد مقرتحات مبتكرة وسياسات عا ّمة محتملة ،بهدف املشاركة يف النقاش.
• منظ ّمة ال تتوخّى الربح .مبعنى أنّها تحرص عىل أن تبقى ذات منفعة عامة.
الخاصة بها التي ميكن الوصول إليها بح ّرية (املوقع،
• منظّمة لديها موارد االت ّصال
ّ
واملد ّونات ،واملنشورات ،واملؤمترات وما إىل ذلك) من أجل نرش املعلومات عىل
أوسع جمهور ممكن.
فاملؤسسة الفكريّة أكرث أكادمي ّية من اللويب ،وأكرث نشاطاً من الجامعة،
وبالتايل :
ّ
وأكرث سياسة من األعامل التجاريّة .وكمعيار للتمييز ،ميكن القول إنّ مركز التفكري
ينظم مها ّم بحث ّية ،ويتوقّع اإلجراءات من جانب جامعات الضغط.
السيايس
األسايس هو التأثري يف جدول األعامل
ويف هذا الصدد ،فإنّ الرشط
ّ
ّ
وصنع القرار والرأي العا ّم .إنّ إنتاج األفكار ،فضالً عن القدرة عىل التأثري ،هي
متأصلة ملراكز التفكري.
خصائص
ّ
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العسكري
 .4االرتباط بالتاريخ
ّ
كان تعبري «مركز التفكري» موجودا ً فعالً يف نهاية القرن التاسع عرش يف اللغة
اإلنجليزيّة ،ومع ذلك فإ ّن معناه «كمنظّمة مك ّرسة للتفكري» يرجع تاريخه إىل عام
 ،1959وفقا لقاموس أوكسفورد اإلنكليزي .وقد انترش هذا املعنى فعالً يف فرتة
واالسرتاتيجي ،مع
العسكري
الحرب العامليّة الثانية مع تط ّور منظّامت التخطيط
ّ
ّ
مؤسسة راند باعتبارها «الرائد» .إن كلمة  Tankتعني دبابة أو حاوية يف األصل
ّ
ولك ّنه تط ّور ليشمل مركبة صواريخ ،أو صومعة (قاذفة صواريخ) ،أو رأساً حرب ّياً
العسكري للمصطلح،
نوويّاً .وتسمية هذه املراكز «ثينك تانك» يكشف األصل
ّ
ومن ث ّم فإ ّن أصل مصطلح «مركز التفكري» الذي يشري إىل املنظّامت املك ّرسة
للتفكري والبحث والرتويج للمقرتحات والحلول للسياسات العا ّمة ميكن العثور
العسكري .وخالل الحرب العامل ّية الثانية ،استخدم مصطلح «غرفة
عليه يف املجال
ّ
ومحمي
الحرب» كمرجع واضح للمسائل املتّصلة باألمن والدفاع ،وهي فضاء مغلق
ّ
يجتمع فيه الخرباء املدنيّون والعسكريّون لوضع اسرتاتيجيّات وإيجاد حلول ملسائل
يل لغرفة الحرب مبعنى
الدفاع واألمن أو العالقات دول ّية .ث ّم كان هناك اشتقاق دال ّ
احتياطيات االستخبارات.
يك واضح وتقليد املفردات
كل الدالالت التنظي ّمية لها أساس أمري ّ
وباملوازاة ،فإ ّن ّ
اسرتاتيجي أو كبري
مم يؤكّد الروابط العضويّة القامئة .مدير املنظّمة هو
العسكريّةّ ،
ّ
التنظيمي للمنظّمة واألقسام ،واإلدارات
الرئييس للمق ّر ،والهيكل
املوظّفني ،واملق ّر
ّ
ّ
عسكري
البحثيّة إدارة وحدة البحوث .و السياق الذي تعمل فيه مراكز الفكر له طابع
ّ
الفكري هو ساحة املعركة.
 وهذا السياق يعرف بأنّه حرب األفكار .هنا ،الفضاءّ
األدوات التقليديّة ملراكز التفكري ـ الشبكات االجتامعيّة ،وسائل اإلعالم ،السياسة
والشأن العا ّم ،واألحداث ـ ميكن تعريفها عن طريق القياس كأسلحتها.
السيايس..
العسكري ،وبعد ذلك االستقطاب
وهكذا ،يف البداية االستطالع
ّ
ّ
وال يوافق أوروتيا عىل الرتجمة اإلسبانيّة للمصطلح والتي تعني «مخترب األفكار»
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ويعتربها قارصة ومضلّلة فيام يتعلّق باألنشطة العا ّمة ملراكز التفكري ،و«تخون»
جوهرها :فهي ليست مج ّرد عمل ّية تجارب وبحث ،ولكن أيضاً خلق أدوات ف ّعالة
السيايس .ويجري تنظيم مراكز التفكري
تستند إىل االسرتاتيج ّية املتاحة لصانعي القرار
ّ
حول محورين مرتابطني :التحقيق ّ
ثم التفكري من جهة ،والتأثري من جهة أخرى  .وقد
توسعت مصطلحات  مراكز البحوث حول السياسات العا ّمة بسبب أوجه التشابه بني
ّ
العسكري.
طريقة عملها وطرائق معاهد التخطيط
ّ

 .5إدارة املعرفة
متثل مراكز التفكري أداة قياديّة إلدارة املعرفة ،يف إطار متعومل غزير املعلومات
رضة التي قد تقود إىل
والشبكات التكنولوج ّية ،هناك فائض من املعلومات امل ّ
إساءة فهم األحداث والعواقب من قبل القيادات السياسيّة واالقتصاديّة والعسكريّة.
املتغية مفاتيح للتفسري من أجل ضامن
التوسع املتسارع للمعلومات
ويتطلّب
ّ
ّ
اتخاذ قرارات متفاعلة ودقيقة .وتقوم مراكز التفكري ،باعتبارها منظامت مختلطة،
بإدارة املعلومات واملعرفة ،بواسطة الباحثني الخرباء .وتعترب البيانات املتعلّقة
متوسطة أو
باالستمراريّة ـ املعلومات ـ املعرفة ـ االسرتاتيجيّة ،جزءا ً من دورة
ّ
طويلة األجل وتحتاج إىل أساليب إلدارة املوارد املتاحة واملناسبة .فبفضل سنوات
خربتهم الطويلة ومواردهم الهائلة وعالقاتهم السلسة مع الدولة والجيش ،تقوم مراكز
التفكري األمريك ّية ـ وخصوصاً تلك التي تتعامل مع الدفاع واألمن والعالقات الدول ّيّة

ـ مبه ّمة ت ّتبع املج ّرة املعلومات ّية ،مام يشري إىل حلول .املعرفة هي نتيجة للربط بني
املعلومات وتفسريها من خالل إطار املراجع (الخربة ،واملعتقدات ،والنظريّات،
والنامذج ،والثقافة) من قبل الباحث أو املفكّر الذي ينظّم ويعطي مجموعة من
البيانات .فاملراكز الفكر ّية تح ّبذ ُبعد املشاركة يف التواصل ،الذي ينشأ عنه الذكاء
الذهبي بني مراكز التفكري
مؤسسة راند هي املعيار
وهو مزيج من الفهم واملعرفةّ .
ّ
فيام يتعلق باملصطلحات وعلم األنطولوجيا ،واالستفادة من منهج ّية التغذية الراجعة:
املعلومات والتنظيم واالتّصاالت.
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وتكمن الفائدة التي ميكن أن يحقّقها وجود مركز تفكري يف دولة أو رشكة أو جيش
يف إمكان ّية الحصول عىل اإلمدادات من املعلومات واملعرفة واالبتكار .ويركّز العمل
البحثي يف ثالثة أبعاد زمن ّية :املايض والحارض واملستقبل؛ «املعرفة للتن ّبؤ من أجل أن
ّ
تكون قادرة»  .وليس مطلوبا من املعرفة أن تكون صحيحة ،عادلة أو جذابة ،ولكن أن
تكون ف ّعالة .وتتيح اليقظة الثالثيّة والبحث والبحوث يف عمليّة االستخبارات االسرتاتيجيّة
إجراء تعديالت يف الحارض واملستقبل استنادا ً إىل معرفة األحداث السابقة .فاملراكز
جهة نحو املستقبل .وتوضع أنشطتها البحث ّية بق ّوة بني
الفكريّة ،بسبب طبيعتها ،مو ّ
كل من تحليالتها ومقرتحاتها عىل
االسترشاف واالسرتاتيج ّية .وميكن النظر إىل أهم ّية ّ
التبص:
أنّها تكمن يف قدرتها عىل فهم الحارض من منظور املايض ،من أجل تحقيق
ّ
«االستخبارات االستباق ّية تهدف إىل العمل يف الواقع أو النم ّوذج ،لتج ّنب
املخاطر والتهديدات الناشئة».

 .6التكامل مع أجهزة اإلستخبارات
والخاص،
ونظرا ً ملستوى استقالل ّيتها الفكريّة ومزيج الخرباء من القطاعني العا ّم
ّ
فإ ّن العمليّات التي تقوم بها مراكز التفكري تتوافق مع أجهزة االستخبارات .وإذا نظرنا
التبص هو سمة حاسمة
إىل أساليب العمل املطبّقة داخل هذه الهياكل ،فإنّنا نرى أ ّن
ّ
لنشاطهم .صياغة التن ّبؤات والفرض ّيات هو نشاط معقّد ـ حتّى محفوف باملخاطر ـ
ومكلّف .فالرشکات والحکومات واألحزاب السیاس ّیة محدودة إلی ح ّد ما فیام یتعلّق
باالستبصار ،حیث إنّها متیل إلی االلتزام بالعمل علی املدى القصیر ،فيجري تحدید
أنشطتها عن طریق االنتخابات ،والحسابات السنویّة ،وقلّة الوقت ،وعدم املوافقة أو
تبي أ ّن الت ّوقعات خاطئة .ث ّم لدينا
العقوبات من جانب املساهمني أو املواطنني إذا ّ
عىل املدى الطويل  -الطريقة املعتادة للعمل بني مراكز التفكري.
وميكن القول ،كخامتة عا ّمة :يف حني أنّه قد توجد فعالً معايري مع ّينة لتحديد
مركز فكر ذي أهداف مشرتكة وأنشطة بحث ّية ،فإ ّن من الصحيح أيضاً أ َّن هناك أشكاالً
هيكليّة مختلفة لها تأثري يف طريقة إدارتها ،وعىل تناقص اسرتاتيجيّة النفوذ.
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 .7تصنيف مراكز التفكري
ميكن تعريف مراكز التفكري بأنّها منظّامت فريدة نظرا ً لوجود عدد قليل ج ّدا ً من
خاصة بها .ويف الواليات املتّحدة ،تنظّمها املا ّدة
البلدان التي توجد فيها فئة قانون ّية
ّ
( 501ج) من قانون الرضائب ،إىل جانب منظّامت أخرى ال ميكن اعتبارها مراكز
بحث.
التنظيمي أو بالنشاط الذي تقوم به:
وميكن تصنيفها حسب هيكلها
ّ
حة والتعليم
أ ّوالً :العموم ّية التي تتعامل مع معظم مجاالت السياسة العا ّمة (الص ّ
واملواطنة واالقتصاد والبيئة والدفاع واألمن والطاقة والعالقات الدوليّة)
 .IIالجامعات بدون طالب
 .IIIمجموعات الدعوة ،التي تقوم بأنشطة عىل غرار جامعات الضغط
 .IVالخرباء الذين يركّزون يف موضوع واحد والقضايا املتعلّقة بهذا املوضوع

 .8أدوار خمتلفة ملراكز التفكري

[[[

وتؤ ّدي منظّامت بحوث السياسات العا ّمة والتحليل واملشاركة (املعروفة أيضاً
املحل
السيايس عىل املستويني
باسم «ثينك تانكس») دورا ً حيويّاً يف املجال
ّّ
ّ

والوطني يف الواليات املتّحدة .إ ّن وظيفتها فريدة حيث إنّها توفر أبحاث السياسة
ّ
مستقل عن
ّ
العامة والتحليل واملشورة ،وهي غري هادفة للربح ،وتعمل بشكل
الحكومات واألحزاب السياس ّية .ويف حني أ ّن امله ّمة الرئيس ّية ملنظّامت املجتمع
املحل
ين هذه هي مساعدة الحكومة عىل فهم الخيارات املستنرية عىل الصعيد
املد ّ
ّّ
يل ،فإ ّن لها أيضاً عددا ً من األدوار الحاسمة األخرى ،منها:
والدو ّ
• القيام بوظيفة الوساطة بني الحكومة والجمهور التي تساعد عىل بناء الثقة يف
املوظّفني العموميّني؛
[1]- James G. McGann, Think Tanks and Policy Advice in The US
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ومستقل يف املناقشات السیاسیّة.
ّ
• العمل کصوت مستنري
• تحديد قضايا السياسات واملقرتحات والربامج الحالية؛ وتوضيحها وتقيمها.
• تحويل األفكار واملشاكل الناشئة إىل قضايا تتعلّق بالسياسة العا ّمة؛
• تفسري املسائل واألحداث والسياسات املتعلّقة بوسائط اإلعالم اإللكرتون ّية
مم يس ّهل فهم الجمهور لقضايا السياسات املحل ّية والدوليّة؛
واملطبوعةّ ،
• توفري منتدى بناء لتبادل األفكار واملعلومات بني أصحاب املصلحة الرئيس ّيني
يف عمل ّية صياغة السياسات؛
• تسهيل بناء «شبكات القضايا»؛
• توفري إمدادات من املوظفني للسلطات الترشيعيّة والتنفيذيّة للحكومة؛
حدة ،والعمل كاملعتاد من
• تح ّدي الحكمة التقليديّة ،وإجراءات التشغيل املو ّ
البريوقراطيّني واملسؤولني املنتخبني.
وتشمل األنشطة املضطلع بها يف إنجاز هذه املها ّم تحقيق التوازن بني البحث
والتحليل والتوعية .وتشمل مجموعة األنشطة التي تشارك فيها هيئات التفكري ما ييل:
تأطري قضايا السياسات ،والبحث وكتابة الكتب ،واملقاالت ،وموجزات السياسات
والدراسات ،وإجراء تقييامت للربامج الحكوم ّية؛ ونرش نتائج أبحاثها وإجراء مختلف
أنشطة التوعية (شهادة علنية يف املؤمترات ،ووسائل اإلعالم والخطب)؛ وخلق
شبكات تبادل من خالل ورش العمل ،والحلقات الدراسيّة .ودعم كبار الرؤساء وكبار
املسؤولني الحكوم ّيني عندما يكونون خارج املكتب (ما ميكن وصفه بخ ّزان من
املوارد البرشيّة).
املؤسسات التي تختلف من حيث
واملراكز الفكريّة هي مجموعة متن ّوعة من
ّ
الحجم والتمويل والهيكل ونطاق النشاط .ويوجد حال ّياً أكرث من  1500مركز بحث أو
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مؤسسات تابعة للجامعات
مراكز أبحاث سياسيّة يف الواليات املتّحدة ،نصفها تقريبا ّ
وحواىل ثلثها تقع يف واشنطن العاصمة .وتلك املراكز الفكريّة التي ال تنتمي إىل
املؤسسات األكادمي ّية أو األحزاب السياس ّية أو مجموعات املصالح توصف بأن ّها
ّ
مراكز تفكري مستقلّة .
بحثي متن ّوع للغاية
ويتمتّع أكرب  25مركزا ً للتفكري يف الواليات املتّحدة بربنامج
ّ
يل.
يغطي مجموعة واسعة من قضايا السياسات عىل كال الصعيدين املحيل والدو ّ
ّ
ومع ذلك ،منذ عام  1980الغالبيّة العظمى من مراكز التفكري التي أنشئت يف أمريكا
«املتخصصة» أنشطتها يف قض ّية واحدة ( كاالحرتار
متخصصة .وتركّز هذه املراكز
ّ
ّ
القومي).
العاملي) أو مجال السياسة العا ّمة (أي األمن
ّ
ّ
غالباً ما تلعب مراكز الفكر دور املطّلع ،وتصبح جزءا ً ال يتج ّزأ من عمل ّية السياسة،
الحرضي ،والتي توفّر البحوث والتحليالت للوكاالت
مؤسسة راند واملعهد
ّ
مثل ّ
ومؤسسة الرتاث،
الرئيس ّية داخل الحكومة ،أو كخرباء مثل معهد السياسات االقتصاديّة
ّ
التي تسعى إىل إدراج أفكارها يف السياسة من خالل إجراء البحوث والتحليالت التي
يجري تسويقها بعد ذلك بق ّوة لنخب السياسة والجمهور .وكثريا ً ما يكون هناك رصاع
املؤسسات ويف مجتمع السياسات بني أولئك الذين يعتقدون أ ّن مراكز
داخل هذه
ّ
التفكري ينبغي أن تكون «علم ّية وموضوع ّية» ،وأولئك الذين يشعرون بأنّه يجب أن
تكون «ذات صلة بالسياسة» ،وأن تصل أبحاثهم إىل أيدي صانعي السياسات من
أجل أن يكون لها قيمة .وتعتقد املدرسة األكادمي ّية املنحى أ ّن مراكز التفكري يجب
أن تلتزم معايري البحوث األكادمي ّية ،والرتكيز يف الصورة الكبرية والقضايا األطول أمدا ً،
يف حني تعتقد املدرسة ذات الصلة بالسياسات أنه ينبغي ملراكز التفكري أن تكون
جهاً نحو السياسات ،وبالتايل تركّز أكرث يف احتياجات صانعي السياسات
أكرث تو ّ
والقضايا الراهنة.
ويرى توماس ميدڤيتز ،يف كتابه مراكز األبحاث يف أمريكا :أنّ الغموض الذي
رس تأثريها،
يكتنف مراكز األبحاث ويثري الفضول حولها ليس سمة عرض ّية وإنّ ا هو ّ
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فبجمعها عنارص من مصادر املعرفة العامة األكرث استقراراً ورسوخاً ـ الجامعات،
والوكاالت الحكوم ّية ،والرشكات ،وأجهزة اإلعالم ـ متارس مراكز األبحاث تأثرياً
رشعون العامل ،ويصنعون سياساتهم
هائالً عىل الطريقة التي يفهم بها املواطنون وامل ّ
مبقتضاها ،دون االلتزام باملواقف املحدّ دة لتلك املؤسسات التي يعتمدون عليها
غيت مراكز األبحاث آلية حكم هذه البالد ،وصحافتها،
ويقلدونها .من خالل ذلك ّ
والدور السيايس للمفكرين فيها[[[.

 .9كيف ّية عمل مراكز التفكري
املفصل عن «مراكز البحث يف الواليات
يذهب «أليك تشانس» يف تقريره
ّ
املتّحدة»[[[ ،إىل أبعد من مج ّرد وصف األدوار مف ّندا ً أساليب عمل أو طريقة اشتغال
مم يعطينا فكرة أوضح وأعمق عن أسباب
مراكز البحث يف الواليات املتّحدةّ ،
التأثري العميق لهذه املراكز يف السياسات العا ّمة.
يك كانت «جامعة بدون
فبالنظر إىل أ ّن الرؤية األصلية ملركز األبحاث األمري ّ
التقليدي لهذه املنظّامت هو
طلب» ،فإنّه ليس من املستغرب أن يكون املنتج
ّ
ّ
الكتب والتقارير املامثلة ملا يصدر عن الجامعات .وال يزال الرتكيز قويّاً يف تقارير
املؤسسات ،باإلضافة إىل ما ينرشه
السياسات الرئيس ّية ودراسة القضايا يف معظم
ّ
الخرباء من كتب .وكثريا ما تهدف هذه املنشورات إىل توفري مناذج ملبادرات سياس ّية
للكونغرس ،أو تقديم التوجيه لرؤساء الواليات امل ّتحدة .وتسعى مراكز الفكر إىل
تقديم إجابات ج ّيدة التوقيت لقضايا السياسة املعروفة .عىل سبيل املثال ،يجري
توقيت العديد من أوراق السياسات للتأثري يف صياغة وثائق اسرتاتيج ّية رئيس ّية أو
ميزانيّات ،وميارس الخرباء مهاراتهم القياديّة لرتويج وتوزيع هذه األوراق ضمن
الدوائر الحكوميّة املناسبة .وتسعى أبحاث السياسات أيضاً إىل تسليط الضوء عىل
قضايا قد ال يالحظها موظّفو الحكومة .وتستخدم مراكز الفكر أشكاالً مختلفة من
[1]- http://elhiwardz.com/?p=61891

[2]- ALEK CHANCE: Think Tanks in the United States Activities,Agendas, and Influence,
ICAS,Washington,DC 20036,2016.
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االستعراض يف عمليّة نرش نتاجاتها ،عىل الرغم من أ ّن هذا األمر أصبح معقدا ً بسبب
إل أ ّن خطوط الغوص بني أوراق السياسات واملطبوعات
انتشار شبكة اإلنرتنتّ ،
واملقاالت واملدونّات ليست واضحة دامئا .بعض مراكز التفكري مثل «إي»
و«بروكينغز» لديها دور نرش ألعامل علامئها .بروكينغز ،معهد كاتو ،إي وغريها تنرش
أيضاً
املجلت خرباء وعلامء من
ّ
املجلت األكادمييّة التقليديّة ويكتب يف هذه
ّ
خارج هذه املراكز .وفقاً لبعض الحسابات ،يكون عمل مراكز التفكري أحياناً مؤث ّ ًرا
مؤسسة
بشكل ملحوظ .فعندما انتخب رونالد ريغان رئيسا يف عام  ،1980وضعت ّ
«الرتاث» خطّة شاملة لرئاسته ،تض ّمنت أكرث من  2000مبادرة سياس ّية .حملة تلك
ّ
«تول القيادة» ،وكانت مبثابة «الكتاب املقدّ س» إلدارة ريغان.
الخطّة آنذاك عنوان
ومع نهاية عهده كان ريغان قد نفذ  % 60من هذه املقرتحات.
وتعتمد الحكومة األمريكيّة عىل خرباء مراكز التفكري للتز ّود بخربات من خارج
اإلدارة يف أدوار استشاريّة مختلفة .وتدعو لجان الكونغرس الباحثني بصورة روتين ّية
رشعني .يف حني أ ّن
لإلدالء بشهاداتهم بشأن قضايا مختلفة لتوفري املعلومات للم ّ
خرباء املراكز ليسوا بالرضورة أكرث تأهيالً من أساتذة الجامعات ،ولك ّن هذا هو
األقل يف مبنى الكابيتول هيل .وعالوة عىل ذلك ،فإ ّن مراكز
ّ
االعتقاد السائد ،عىل
التفكري يف واشنطن يف وضع ج ّيد ميكّنها من تقديم مثل هذه الخربات ،وتكمن
براعتها يف تقديم املعلومات بطرائق جذّابة للمسؤولني الحكوم ّيني .كام تق ّدم املراكز
التنفيذي ،ومن املعروف أ ّن املراكز
استشارات مبارشة للكونجرس ومسؤويل الفرع
ّ
تؤمن خطابات السياسة الرئيسيّة ألعضاء الكونجرس .بعض مراكز التفكري لديها
مكاتب عالقات مع الحكومة تس ّهل التبادالت بني العلامء واملسؤولني الحكوم ّيني.
كام يق ّدم خرباء املراكز املشورة للفرق الرئاس ّية يف الفرتة االنتقال ّية ويف كيف ّية رعاية
وتنظيم األعامل االفتتاح ّية كام حصل يف لجنة  .11/9وتقيس العديد من املراكز
نجاحها مبقدار الشهادات أو االستشارات التي تق ّدمها.
كام أ ّن مراكز التفكري هي أيضاً مورد مه ّم للصحفيني .العديد من املنظّامت
تحرص عىل توفري خربائها للتعليق عىل وسائل اإلعالم اإلخباريّة ،من خالل إدراج
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القضايا التي يكونون عىل استعداد ملناقشتها .لدى الواليات املتّحدة العديد من
القنوات التلفزيون ّية عىل مدار  24ساعة وهذه القنوات لديها شهية كبرية للمعلّقني
واملحلّلني عىل الشاشة ،وغالباً ما يكون علامء املراكز «رؤساء الحديث» .ويالحظ
العديد من املراقبني يف العامل أ ّن الظهور عىل التلفزيون أو االستشهادات يف
مؤسسة بحثيّة
الصحف أصبحت أيضاً مقياسا مهيمناً ،ميكن من خالله تقييم تأثري ّ
وأه ّميتها .ومن الواضح أ ّن بعض مراكز التفكري أكرث شعب ّية من غريها يف وسائل
اإلعالم ،ووسائل اإلعالم بدورها تفضل منظّامت مختلفة .ويعرب بعض املعلّقني
عن قلقهم من أ ّن العالقة الوثيقة مع مراكز التفكري ،وتولد صناعة األخبار ديناميك ّية
ضاغطة عىل العلامء لتحويل أبحاثهم لـ«قفري النحل» املهيمن عىل الوسط
اإلعالمي .ويكون الوضع أكرث سوءا عندما تتحكّم وسائل اإلعالم بتوجيه البحوث
ّ
نحو مزيد من االهتامم مبوضوعات مح ّددة فتستويل بذلك عىل جدول البحوث.
تشارك منظّامت أبحاث السياسات يف مجموعة متن ّوعة من االسرتاتيج ّيات لتثقيف
يك ـ سواء العا ّمة أو مجموعات مع ّينة مثل
أو التأثري مبارشة عىل الجمهور األمري ّ
املستث ّمرين وقادة األعامل والنخب األخرى ـ وقد نرش مجلس العالقات الخارج ّية
منذ فرتة طويلة مجلّة «الشؤون الخارجيّة» ،والتي هي أكرث صلة بالسياسات وهي
مجلت العلوم السياس ّية .نرشت
ّ
موجهة للقراء املتعلّمني عموماً ومتّصلة مبعظم
يل «السياسة الخارج ّية» سنوات عديدة ،وتنتمي
مؤسسة كارنيغي للسالم الدو ّ
ّ
املجلّة اآلن لصحيفة الواشنطن بوست .يق ّدم مركز العالقات الخارج ّية ملخّصات
جذّابة متعددة الوسائط ،و خلفيّات لتحليل الخرباء وسياق القضايا التي تظهر يف
األخبار .ويجري إنتاج العديد من هذه اإلعالميات بطرائق مفيدة ملعلّمي الجامعة،
أو املدرسة الثانويّة للسياسة العا ّمة أو السياسة الدول ّية .العديد من مراكز التفكري تنتج
نسخاً إعالم ّية من املحارضات أو مناقشات املؤمترات .وعىل نحو متزايد ،يقومون
بإجراء املقابالت واملناقشات التي سيجري إنتاجها تحديدا ً كتسجيالت صوتيّة كام
هي الحال يف تسج ّيالت بروكينغز أو كوجيتاسيا من مركز الدراسات االسرتاتيج ّية
ين العدوان ّية إىل ح ّد ما،
والدول ّية .معظم املنظّامت لديها حمالت الربيد اإللكرتو ّ
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وتستخدم اسرتاتيجيّات وسائل اإلعالم األخرى للحفاظ عىل والء الجمهور لوجهة نظر
املؤسسة من األحداث الجارية ،وتسليط الضوء عىل املنشورات أو القضايا الرئيس ّية.
ّ
معظم مراكز التفكري تنظم فعاليّات ح ّرة توفّر رؤى خربائها لعا ّمة الناس ،أغلب
الحضور يكون من صحفيي واشنطن ،واملوظّفني الحكوم ّيني ،ورجال األعامل .وال
يجري إنشاء جميع برامج الفعال ّيات بالطريقة نفسها :مركز الدراسات االسرتاتيج ّية
والدوليّة ،عىل سبيل املثال ،يرعى أكرث من  2000فعال ّية يف السنة .وهو يلقي نظرة
عا ّمة عىل هذه الجلسات اإلعالميّة ،واملنتديات ،والخطب ،وحلقات النقاش.
وكثري من هذه الفعال ّيات هي غاية يف ح ّد ذاتها بدالً من الجهود الرامية إىل التعريف
بأعامل أخرى .ومن ناحية أخرى ،متيل معظم مراكز التفكري األخرى إىل استخدام
األحداث أساساً إلبراز تقرير جديد ونرشه أو إطالق مبادرة جديدة .و يستضيف مركز
العالقات الخارجيّة :حوارات جامعيّة مع قادة األعامل تسمح بالوصول املبارش إىل
الخاصة باألعامل التجاريّة الدوليّة .ومعظم مراكز التفكري تنظّم
وجهات نظر الخرباء
ّ
املؤمترات األكادمي ّية الكبرية التي تدعو العلامء واملفكّرين واألكادمي ّيني التقليديّني
واملسؤولني الحكوم ّيني .العديد من هذه املؤمترات باهظة الكلفة وكذلك الفعال ّيات
رفيعة املستوى التي ترعاها الرشكات الكبرية.
وتوفّر مراكز التفكري منتدى ميكن فيه لقادة قطاع األعامل والحكومة واملال ّية
يعبوا عن مساراتهم ،كام يصفها رئيس مجلس اإلدارة ريتشارد
واألوساط األكادمييّة أن ّ
هاس ،وتعمل املراكز يف هذه الحالة بصفتها الجهة الداعية .إضاف ًة إىل ذلك ،فهي
حكومي» للحوار واملناقشة الدوليّني بني العلامء واملسؤولني
توفّر ح ّيزا ً ها ّماً «غري
ّ
الحكوم ّيني أو العسكريّني املتقاعدين من مختلف البلدان .وميكن للدبلوماس ّية هنا
أن تكون موازية «املسار  »2وأن تكمل املناقشات الجارية بني الدول ،بل ميكن
حساسة ج ّدا ً يصعب عىل
أن تكون أيضاً بديالً للدبلوماس ّية الرسم ّية بشأن قضايا ّ
املسؤولني الحكوم ّيني التعامل معها .وكانت مراكز التفكري األمريك ّية محافل للحوار
تتناول الرصاعات الها ّمة يف جميع أنحاء العامل .وقد استضافت كارنيجي سلسلة
من الحوارات بني فصائل جنوب أفريقيا ،ورشعت اللجنة يف تنفيذ برامج تسعى إىل
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س ّد الفجوات بني املجموعات املتصارعة يف الرشق األوسط ويوغوسالفيا السابقة،
واستضافت حوارا ً بني اليونان وتركيا .وتشمل األنشطة األخرى ،متارين عىل الطاولة
ومعالجات لألزمات تساعد عىل تثقيف العلامء من مختلف البلدان بشأن طرائق
نظرائهم يف التفكري وأمناط السلوك.
تتخصص يف الدعوة إىل قضايا مع ّينة أو
هناك فئة كبرية من مراكز البحث التي
ّ
تعزيز إيديولوج ّيات سياسية مع ّينة .ويف حني أ ّن بعض هذه املنظّامت ،وهي منظّمة
رصد حقوق اإلنسان ،تركز اهتاممها عىل قضايا ليست حزبية أو أيديولوج ّية عىل وجه
يئ تعمل عىل
التحديد يف السياق األمرييكّ ،فإ ّن عددا ً كبريا ً من مراكز الفكر الدعا ّ
تعزيز وجهات النظر الحزب ّية أو األيديولوج ّية .وال تحتفظ هذه املنظّامت (باستثناء
رسمي إىل األحزاب السياس ّية األمريك ّية ،ولك ّنها
معهد السياسات التق ّدم ّية) بانتامء
ّ
غالباً ما تعمل كعالقات عا ّمة لألحزاب أو لفصائل األطراف .وأكرثها وضوحاً هي
الرتاث ومركز التقدّ م األمرييكّ.
ووفقاً لدراسة واحدة ،تنفق «خطّة العمل املشرتكة التق ّدم ّية  /الليرباليّة» ما يصل
مم يشري إىل الرتكيز
إىل  40يف املائة من ميزان ّيتها عىل االتصاالت والتوع ّيةّ ،
األسايس يف نرش األفكار أو«تسويقها» بدالً من إنشائها .ويصف برنامج املساعدة
ّ
املشرتكة مه ّمة بهذه املصطلحات« :من خالل توظيف جهد واسع النطاق لالتّصال
املتغي برسعة ،ننتقل بأفكارنا بق ّوة يف
اإلعالمي
والتواصل الذي نك ّيفه مع املشهد
ّ
ّ
الوطني» .وتحقيقاً لهذه الغاية ،فإ ّن املنظّمة التابعة له ،أي «مركز
السيايس
النقاش
ّ
ّ
صندوق العمل التقدمي األمرييك (كاباف)» يدير «برامج التدوين الغزيرة» وعمل ّية
جمع األخبار التي ترسل للصحف ّيني يف امليدان .وبالنظر إىل مركزيّة هذه األنواع من
العمل ّيات ،يحتفظ الربنامج املشرتك ورشكته التابعة بعدد كبري نسب ّياً من املوظّفني
املبتدئني واملد ّونني أو الصحف ّيني املتف ّرغني مقارنة بعلامء الدكتوراه.

مؤسسة الرتاث بشكل واضح لتوريد الخطاب الوطني بأفكار أكرث
وقد أُ ّسست ّ
تحفّظاً ،كام تعمل عىل تنمية املواهب الحزب ّية الشابّة .أحد املنتجات البحث ّية
«للرتاث» هو ما يطلق عليه بعضهم «التحليل الفوري» :الذي يوفّر معلومات أساس ّية
ملؤسسة الرتاث تعميم تحليل
واقرتاح الردود املحتملة لألحداث الجارية .وميكن
ّ
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إخباري عىل الكابيتول هيل يف غضون  24ساعة من وقوعه .إضاف ًة إىل األبحاث
حدث
ّ
التقليديّة املحافظة ،يركّز الرتاث يف الرسائل والتوعيّة .وقد أطلقت الرتاث عددا ً من
مؤسسة قامئة
املواقع ،مبا يف ذلك موقع التعليق املحافظ ( TownHall.comاآلن ّ
بذاتها) .كام أطلقت الرتاث دعام لرسالتها :مبادرة التص ّورات األمريكيّة ،التي تجري
االستطالعات لوجهات نظر األمريكيني يف مختلف السياسات ،من أجل «تقديم
يل» املتص ّور يف
الدعم لالسرتاتيجيّة والرسائل» .من أجل مواجهة التحيّز «الليربا ّ
البحوث الحكوميّة أو الجامعيّة بشأن القضايا البيئية واالقتصاديّة .كام أطلقت الرتاث
تغي املناخ.
مبادرة تحليل البيانات التي تسعى إىل تقديم تحليل بديل لقضايا مثل ّ
وقد أنشأت الرتاث منظّمة للدعوة والضغط« ،العمل الرتاث ألمريكا» ،التي تسمح
لها باالنخراط بشكل مبارش أكرث يف السياسة االنتخابيّة والضغط .كام يدير الرتاث
مرشوعاً جارياً يصنف أعضاء الكونغرس حول كيفيّة «املحافظة» عىل مدى 100
نقطة .هذا الجهد يساعد بشكل ف ّعال عىل الضغط عىل أعضاء جمهوريّني معتدلني
لالقرتاب من رؤية الرتاث للمحافظة.
متخصصة مثل مجموعات البيانات
تحاول العديد من مراكز التفكري تطوير برامج
ّ
من أجل س ّد الثغرات يف البحوث األكادمي ّية الحال ّية أو قواعد البيانات الحكوم ّية.
وتهدف مبادرة آسيا واملحيط الهادئ للشفافّية البحريّة (أمتي) ،إىل جمع املعلومات
االستخبارات ّية لرصد األحداث الجارية .وقد حصلت رشكة (أ ْمتي) عىل الصور
يب وقامت بتحليلها ،وعملت عىل رفع مستوى حضور
الفضائ ّية لبحر الصني الجنو ّ
النزاعات البحريّة هناك يف وسائل اإلعالم األمريك ّية والحكومة .وقد رشع يف تنفيذ
مرشوع مامثل مركز التق ّدم األمرييكّ .وتستخدم مبادرة كفى (التي أصبحت اآلن
حد) املراقبة عرب األقامر الصناع ّية لإلعالن عن جرائم
مستقلّة عن عمل ّية النداء املو ّ
الحرب واألزمات اإلنسان ّية يف أفريقيا.
		

مدير التحرير

		

جهاد سعد

American Enterprise Institute _AEI

تعريف:
أسس عام  ،1938من قبل مجموعة من
مؤسسة بحثية مهت ّمة بالسياسة العامةّ ،
هو ّ
رجال األعامل يف نيويورك ،عىل رأسهم لويس هـ .براون ( ،)H. Brown Lewisوكانت
مه ّمته األصل ّية تعزيز املعرفة بشكل أكرب ،وفهم املزايا االجتامعيّة واالقتصاديّة التي
يك بالفائدة من خالل الحفاظ عىل «نظام املشاريع املجان ّية
تعود عىل الشعب األمري ّ
املؤسسني ،واملديرين التنفيذيني ،وهم:
التنافسيّة» ،وقد شمل معهد  AEIاألعضاء
ّ
إييل ليليل ،جرنال ميلز ،بريستول مايرز ،بنك كامسرتي ،كرايسلر ،باين ويرب ،حتّى يومنا
هذا ،ويتك ّون مجلس املعهد من كبار القادة يف الرشكات التجار ّية واملال ّية الكربى.
يف عام  1943جرى نقل املكاتب الرئيس ّية للمعهد من مدينة نيويورك إىل واشنطن،
وذلك بسبب الحاجة إليه زمن الحرب ،ومل يقترص دور املعهد عىل تقييم السياسة
يل ح ّر ،مع دور
األمريك ّية ،بل امتدّ ليقدّم األدلّة والرباهني التي تصلح لبناء مجتمع ليربا ّ
مؤسسات الفكر والرأي،
محدود للحكومة([[[) ،م ّمـا جعل املعهد ينفرد عن غريه من ّ
مؤسسة «راند»([[[) عام  ،1944وقد أصبح
والتي أُ ّسست يف الوقت نفسه تقري ًبا ،مثل ّ
االقتصادي بشكل
األكادميي يتك ّون من عدد من كبار املستشارين يف املجال
املجلس
ّ
ّ
فضم عدداً من علامء االجتامع مثل :رونالد
االجتامعي،
ملحوظ ،وكذلك يف املجال
ّ
َّ
كوس ،مارتن فيلدشتاين ،ميلتون فريدمان ،روسكو باوند ،وجيمس كيو ويلسون.
[[[ -املقصود هنا الحد من صالحيات الحكومة تجاه الحريات الفردية واملؤسسية مع تقنينها يف إطار
القانون.
[[[-مؤسسة (راند) أو مؤسسة األبحاث والتطوير ()RAND Corporation- Research And Development
هي منظّمة غري ربحية وخلية تفكري أمريكية تأسست من ِقبَل رشكة طائرات دوغالس لتقديم تحليالت وأبحاث للقوات
املسلحة األمريكية.
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عمل املعهد يف واشنطن ،حيث أصبح مح ّلالً لسياسات للكونغرس لوضع
الترشيعاتّ ،
ثم انتقل للرتكيز يف سياسات الحكومة ،حيث متحورت املواضيع حول
السياسة النقديّة للسنة املال ّية ،والرعاية الصح ّيةّ ،
ثم الطاقة.
وك َّرس جهوده لتعزيز مفاهيم الحريّة والدميقراط ّية وحقوق اإلنسان واألمن والق ّوة
األمريك ّية والقيادة العامل ّية ،وكذلك سعى لتكريس مفاهيم التع ّدديّة وثقافة العمل
يك([[[) ،كام اهت ّم املعهد أيضاً
الح ّر ،والتضامن م َع َم ْن هم يف محيط املجتمع األمري ّ
بزيادة الفرص الفرديّة ،وتعزيز نظام االقتصاد الح ّر يف أمريكا وحول العامل.
سيايس ،وليس لديه مواقف
حزب
أي
ّ
ويق ّدم  AEIنفسه عىل أنّه
ٍ
مستقل([[[) عن ِّ
ّ
كمؤسسة رسميّة ،وبحوث ُ ُه ينفّذها عدد من املفكّرين والعلامء معتمدين عىل البيانات
ّ
الدقيقة واألدلّة الواسعة .ومه ّمة أولئك العلامء ليس املشاركة يف إعداد البحوث التي
تركّز يف أبرز التح ّديات وحسب ،بل متابعة تلك القضايا واألفكار التي مل تأخذ حقّها يف
لص َّناع القرار واملعن ّيني.
االهتامم والرعاية ،والعمل عىل تفعيلها ،والتنبيه أله ّميتها بالنسبة ُ

جماالت عمله:
يهت ّم معهد أمريكان إنرتبرايز بعدة مجاالت تشمل االقتصاد والتعليم والرعاية
الصحيّة والفقر والطاقة ،والسياسة الخارجيّة والدفاع والرأي العا ّم ،وقضايا ته ُّم
املجتمع والثقافة ،وخربات املنتسبني والعاملني بهذا املركز تدفع باتجاه املنافسة
الفكريّة ،وتشجع عىل الحوار مع ّم ْن يحملون وجهات نظ ٍر مغايرة ،ويدخل ذلك يف
دميقراطي ح ّر.
إطار سعيه لتكريس مجتمع
ّ
املختصني
رب للنقاش املفتوح ،والحريّة الفكريّة ،يض ُّم مجموعة كبرية من
ّ
وهو من ٌ

الغريب ،الذي يلتقي مع األهداف واملنطلقات ذاتها.
[[[-بالطبع املقصود هنا املجتمع
ّ

[[[ -هــذا مــا يقولــه هــو عــن نفســه ،وهــذا يدخــل يف إطــار الدعايــة اإلعالميّــة بالتأكيــد ،ولكـ ّن الواقــع
الجمهــوري ،املعــروف اختصــارا ً
يثبــت خــاف ذلــك ،حيــث إ ّن أغلــب أعضائــه ينتمــون للحــزب
ّ
أســس يف/20 :شــباط -فربايــر ،1854/مــن بعــض
بـــ ( ،)G.O.Pويتّخــذ مــن الفيــل شــعارا ً لــه ،وقــد ّ
ـي (وينــغ) والدميقراطــي ،وكان يف نشــأته يكافــح الـ ّ
ـرق آنــذاك ،وض ـ ّد
املنش ـقّني عــن الحزبــن اليمينـ ّ
مطالبــات االنفصــال اإلقليميــة ،وبرسعــة أصبــح الحــزب الجمهـ ّ
ـي ،ونـ ّدا ً
ـوري بديـاً مــن الحــزب اليمينـ ّ
ـي.
قوي ـاً للحــزب الدميقراطـ ّ
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ص ّناع القرار والقادة يف واشنطن ،كام يصف املعهد
والباحثني ،ويحظى املعهد بثقة ُ
مؤسسة
دوره ومه ّمته بالسعي نحو اإلصالح والتق ّدم والرفاهية لجميع الناس ،فهو ّ
تعليميّة ،غري ربحيّة.

متويله:

ربعات من األفراد والرشكات
يعتمد معهد أمريكان إنرتبرايز باملقام األ ّول عىل الت ّ
يل ،وهو ال يقبل املنح الحكوم ّية،
واملؤسسات ،وأرباح
ّ
ّ
االستثمر من الوقف الداخ ّ
مؤسسة معف ّية من الرضائب.
وهو ّ

آلية عمل املعهد فيام يتع ّلق باألبحاث واالهتاممات:

يجري تحديد جدول أعامل البحوث من ِق َبلِ ِ
رئيس َها بالتَّشَ او ِر م َع األمناء والعلامء
والباحثني األكادمي ّيني ،ث ّم يقوم األفراد املنتسبون إليه بإجراء تلك البحوث واملنشورات
التي جرى االتّفاق عىل مضمونها ،كام تتقاطع املنح الدراس ّية والسياسة وذلك من أجل
السيايس ،وتحسنيجوهر سياسة الحكومة .وكثريا ً ما يطرح مواضيع
رفع مستوى النقاش
ّ
السيايس ،ويستعني به الكثري من املسؤولني
تعترب مثرية للجدل ،ومحورا ً للخالف
ّ
الحكوم ّيني واملستشارين أو أعضاء اللجان الرسم ّية يف وضع السياسات عن أولئك
يل ،ويحظر
املسؤولني أو املستشارين ،ولكن  AEIمل ينخرط يف السياسة بشكل عم ّ
يك أو غريها من الهيئات الترشيع ّية،
عليه محاولة التأثري يف مجلس النواب األمري ّ
الفكري،
التجريبي ،وتتم ّيز بالعمق
متخصص ٌة يف الرتكي ِز يف التحليل
وبحوث ُ ُه السياس ّية
ّ
ّ
ّ
واألصالة([[[) ،والنقد ،وكذلك تقديم مقرتحات مح ّددة لإلصالح ،وأنشطته فردية
بطبيعتها([[[) ،ويجري تقدميها من قبل عامل أو أكرث ،ومن هنا فهم ال يهت ّمون بإجامع
الفكري للجهود
املعهد حول مسألة معي ّنة؛ أل َّن ذلك سيؤ ّدي إىل فقدان االستقالل
ّ
املؤسس ّية،
الفرديّة التي يبذلها العلامء يف املعهد ،ولهذا فإ َّن  AEIال يأخذ املواقف
ّ
يعب
معي ،فهو ّ
بشأن قضايا السياسة ،أو غريها .وإذا أبدى أحد العلامء رأيًا يف ترشيعٍ َّ
عن نفسه ،ال عن رأي املعهد ،أو الطاقم الذي يعمل به.
ولهذا فهو ال يشارك وال يتدخّل يف الحمالت االنتخاب ّية ،ويف حال االستعانة

[[[ -يقصد باألصالة اإلبداع وعدم التقليد أو األخذ عن اآلخرين.

[[[ -كل عــامل أو باحــث أكادميــي يــديل بدلــوه ويعطــي رأيــه أو تصــوره حــول القضيــة السياســيّة أو
الفكريــة املطروحــة للنقــاش.
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يعب
معي ،فاملوظّف ّ
بأحد املوظّفني يف املعهد ،يف إطار حملة انتخابيّة ملرشّ ح ّ
حينها عن نفسه أو الجهة التي عمل لحسابها([[[) ،ال عن رأي املعهد.

تنامي نفوذ :)1980-1954( AEI

بني عامي  ،1980 -1954أصبح املعهد تحت قيادة باروداي ( )Parodyالذي شغل
التنفيذي للمعهد فيام بني  ،1962-1954ث ّم رئيساً له يف األعوام
منصب نائب الرئيس
ّ
الفكري،
وتوسع نفوذُه ،وثقلُه
يس،
 ،1978-1962حيث ات ّخذ املعهد شكله
ّ
َّ
ّ
املؤس ّ
حيث صارت منشوراته ت ُو َّز ُع عىل نحو كبري ،كام جرى توسيع قاعدته املاليّة ،حيث
صار عمله أكرث تحديدا ً وتركي ًزا ،ومن تلك الدراسات التي كتبها :جيمس بوكاتان،
غوتفريد هابريلر ،إدوارد بانفيلد ،روز فريدمان ،والفريد دي غراتسيا وغريهم.
لقد ظهر تأثري معهد أمريكان إنرتبرايز يف السياسة الوطن ّية بشكل أوضح منذ عام
 ،1970حني جرى تجنيد أعضاء جدد لهيئة التدريس املقيمة ،ومنهم أستاذ االقتصاد
بجامعة هارفارد هابريلر ( )Haberlerالذي كان أ ّول من انض ّم يف عام  ،1972ويف عام
 1977انض َّم الرئيس السابق جريالد فورد([[[) ،حيث جلب معه العديد من املسؤولني
يف إدارته؛ منهم :آرثر برينز([[[) ،روبرت بورك([[[) ،ديفيد جريغن([[[) ،جيمس ميلر

ـق للموظّــف أن يأخــذ أجــرا ً مــن صاحــب الحملــة أو َمــن عينــه ،ولكــن املعهــد
[[[ -يف هــذه الحالــة يحـ ّ
ـر باألصالــة عــن
ـ
يع
ـل
ـ
ب
ـد،
ـ
املعه
ـف
ـ
موق
ـن
ـ
ع
ـر
ـ
يع
ال
ـف
ـ
املوظ
ـذا
ـ
ه
أن
ـاالت
يؤكّــد يف مثــل هــذه الحـ
ّ
ّ
نفســه .وعــن الجهــة التــي انتدبتــه فقــط.
ـوريّ،
[[[-هــو الرئيــس الثامــن والثالثون للواليــات املتّحــدة األمريكيــة ،وهــو ينتمــي إىل الحــزب الجمهـ ّ
حكــم الواليــات املتّحــدة األمريكيّــة يف الفــرة الواقعــة مــا بــن.1977 1974- :

الجمهوريّ ،وكان كبري املستشارين االقتصاديّني
[[[ -آرثر برينز ( )Arthur Frank Burnsينتمي للحزب
ّ
يئ بالنسبة إليه هو إنتاج
( )1956-1953تحت رئاسة دوايت ايزنهاور .يف عام  ،1953وقال إن الهدف النها ّ
االتحادي ( ،)1978-1970وسفريا
االحتياطي
املزيد من السلع االستهالكيّة» .شغل منصب رئيس مجلس
ّ
ّ
ألملانيا الغرب ّية (.)1985-1981
[[[ -روبرت بورك (  )Robert Borkهو محام ،وقايض ،وتربوي من الواليات املتّحدة األمريك ّية ،توىل
الجمهوري .
منصب نائب عام الواليات املتّحدة (. )17-12-1973–20-10-1973وهو عضو يف الحزب
ّ

ـيايس
[[[ -ديفيــد ريتشــموند جريغــن ( )David Gergenعضــو الحــزب الجمهـ ّ
ـوريّ ،هــو املعلّــق السـ ّ
األمري ـيّ ،ومستشــار الرئيــس الســابق ،الــذي خــدم خــال إدارات ريتشــارد نيكســون ،جريالــد فــورد،
ورونالــد ريغــان ،وبيــل كلينتــون .وهــو حاليــا كبــر املحللــن السياس ـيّني لـــ  ،CNNوأســتاذ الخدمــة
العا ّمــة ،واملديــر املشــارك ملركــز القيــادة العا ّمــة يف كليّــة كينيــدي بجامعــة هارفــارد .وغريهــا مــن
املناصــب يف حقــل اإلعــام.
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الثالث([[[) ،لورانس سيلفرمان ،وأنطونني سكاليا ،وقد أُ ِّسس يف عهد فورد «املنتدى
العاملي» ملعهد أمريكان إنرتبرايز الذي استضاف حتى عام  2005عددا ً آخر من
ّ
»([[[)
الباحثني تض ّمن هربرت شتاين ،والرت برينز ،وابن بارودي «وليام جيه بارودي ،
عي مسؤوالً يف البيت األبيض.
الذي ّ

صعود املحافظني (:)2008-1980
ِ
النجاحات التي حقّقها املجتمع
ج َّل صعو ُد املحافظني يف زمن ريغان ،بفضل
تَ َ
يل املحافظ ،غري أ ّن هناك عددا ً من موظّفي املعهد قد رحلوا للعمل
الفكري الليربا ّ
ّ
يف اإلدارة األمريك ّية ،وقد ترافق ذلك مع النم ّو الهائل الذي حقّقه املعهد يف نرش
األنشطة البحثيّة ،ولكن املشاكل اإلداريّة بني الوسطيّني مثل فورد ،برينز ،وشتاين
مع حركة املحافظني ،والتي كانت مكلّفة ،حيث اتَّجه الباحثون نحو الوسط
مؤسسة أولني م .جون،
السيايس ،وذلك يف نحو عام  ،1986ولذا فقد امتنعت ّ
ّ
ومؤسسة سميث ريتشاردسون عن متويل املعهد ،ليعمل يف ثالثة مجاالت أساس ّية:
السياسة االقتصاديّة ،والسياسة الخارجيّة ،والدراسات االجتامعيّة والسياسيّة ،وبدأ
ربعات بصورة مكثّفة ،واستعاد الثقة يف املعهد ،ويف عام  ،1990وظّف
بجمع الت ّ
نظام الرعاية االجتامعيّة يف عام
ح ِ
ج ُهودَهُ يف إصال ِ
املعهد تشارلز موراي الذي ركَّ َز ُ
منت إيراداتُ املعهد من  10مليون دوالر
 ،1990ومن عام  1988إىل عام 2000
ْ
إىل 18,9مليون دوالر ،كام حقّقت منشورات املعهد مكان ًة أعىل ،باختصار ارتقى
الرقمي.
«دميوث» باملعهد وأنشطته بصورة واضحة إىل أن أوصله إىل العرص
ّ
وقد كان ملوظّفي املعهد عالق ٌة وثيق ٌة مع إدارة الرئيس جورج بوش االبن ،حيث
خدم أكرث من عرشين موظّفاً منهم يف إدارة بوش ،ولهذا فقد أشاد بوش باملعهد
وأدائه يف عدّ ة مناسبات ،وجرى تسليط الضوء يف عهده عىل قسم السياسة الخارج ّية،
[[[-جيمــس ميلــر الثالــث ( )James C. Miller IIIهو عــامل اقتصــاد ،وهــو عضــو يف الحــزب
ّ
الجمهــوري.
[[[-أحد كبار مستشاري فورد ،واملسؤول األ ّول عن التنسيق بني إدارة فورد ولوبيات املصالح ،واملوظف
األعىل شأنًا يف البيت األبيض.
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وخصوصاً برنامج دراسات الرشق األوسط ،والحرب عىل العراق ،كام جرى صياغة
ومم يُذكر هنا أنّه كان
قانون إصالح حملة الحزبني عام  ،2002الذي وقَّعه بوشّ ،
انتقادات حول طريق ِة تعامل إدار ِة بوش مع الحرب يف العراق،
ٌ
لبعض املوظّفني
وكذلك االقتصاد.
عندما تقاعد «دميوث» كرئيس يف نهاية عام  ،2008كان هناك سبعون باحثًا
وعامل ًا ،وقد أصدر املعهد بضعة عرشات من املالحق ،أ ّما اإليراداتُ فوصلت إىل
 31,3مليون دوالر ،وقد خلفه يف املنصب «آرثر كوكس» الذي واجه رياحاً معاكسة
يل بسبب حالة الركود التي بدأت عام  ،2008ومن الالفت
فيام يتعلّق بالجانب املا ّ
هنا أ ّن صحيفة «وول سرتيت جورنال» كانت أكرث عدوان ّية يف االستجابة لسياسات
الرئيس أوباما.

دوره يف رسم السياسة اخلارج ّية والدفاع:
ركن الدراسات السياسيّة يشمل مجموعة واسعة من وجهات النظر السياسيّة ،من
يسار الوسط مثل :نورمان جي أورنستني([[[) ،إىل مايكل بارون([[[)املحافظ ،والركن
السيايس يرعى صدور سلسلة ووتش املهت ّمة باالنتخابات األمريك ّية ،ومن أبرز
ّ
اهتاممات املعهد قيامه باستطالعات الرأي ،كام أنّه يكلّف العلامء والباحثني بتقييم
املختصني مبراقبة
االنتخابات الرئاسيّة والربملانيّة يف الداخل والخارج ،وقد دعا
ّ
وتقييم االت ّفاقيّات الدستوريّة واالنتخابات يف جميع أنحاء العامل ،كام أنّه يقوم أيضاً
بإجراء االستفتاءات وينرشها ،ويطلع املسؤولني عىل نتائجها ،بعد تحليلها والوقوف
عىل مدلوالتها.
يهتم املعهد فيام يتعلّق بالسياسة الخارج ّية والدفاع باملصالح األمريك ّية يف جميع
ّ
ِ
كل أوج ِه التهديد املحتمل ِة للواليات امل ّتحدة ،كام
ببحث ِّ
أنحاء العامل ،حيث ُيعنى
[[[ -نورمان أورنستني ،خبري شؤون الكونغرس ،وهو أحد مؤلفي كتاب« :الفرع املكسور».

ـي أمريــي ،مــن مواليــد عــاد  ،1944وقــد أدار معهــد أمــركان إنرتبرايــز ،وفوكــس نيــوز،
[[[ -هــو صحفـ ّ
وغريهام ّ.
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ِ
العالقات مع الدول الحليفة ،والتي تشرتك مع أمريكا يف القيم ـ الفكر
يهتم بتعزي ِز
ُ
يل ـ واملصالح ،مثل :إرسائيل ،الصني ،الهند ،إسرتاليا ،اليابان،
يل والليربا ّ
الرأسام ّ
املكسيك ،كولومبيا ،واململكة امل ّتحدة ،وكذلك األمر مع الدول الناشئة يف مرحلة
ما بعد الشيوع ّية ،مثل :بولندا ،وجورجيا.
ويركّز قسم الدراسات الخارج ّية والدفاع ّية اهتامماته خارج أمريكا ،وهو مرتبط
باملحافظني الجدد ،ويشمل عددًا من الناشطني البارزين يف مجال السياسة الخارج ّية،
مثل :ريتشارد بريل ،غاري سميث ،بول وولفوفيتز ،جون بولتون ،حيث يقوم الباحثون
لكل بقعة يف العامل،
يف قسم الدراسات اإلسرتاتيج ّية بتحليل الواقع واملعطيات ّ
والقضايا التي تعصف به عىل املدى القصري أو الطويل ،ومدى تأثريها يف أمن
الواليات امل ّتحدة ،وقدرتها عىل قيادة العامل دول ًيا.

أبرز التحديات واالهتاممات:
يف قسم الدراسات اآلسيويّة لوحظ أنّهم يفردون مساحة واسعة لصعود الصني
كق ّوة اقتصاديّة وسياسيّة ،وارتباط ذلك باألمن واألجندة االقتصاديّة يف تايوان،
العسكري يف اليابان ،وتهديد كوريا الشامل ّية ،وتأثري التحالفات واملنافسات
والتح ّول
ّ
اإلقليم ّية عىل العالقات العسكريّة واالقتصاديّة األمريك ّية يف آسيا ،وهنا تربز أهم ّية
معهد ، AEIإذ يدرس أفضل القوى الفاعلة يف تلك الدول ،وماهيّة الضغوط الداخليّة
التي من املمكن أن تؤث ّر أو تشكّل االتّجاهات السياسيّة واالقتصاديّة لتلك الدول.
اقتصادي
أ ّما فيام يتعلّق بأوروبا فينظرون إليها من زاوية االقتصاد ،كمنافس
ّ
قوي ،أ ّما فيام يتعلّق بروسيا ،فهم مييلون إىل عرض روسيا باعتبارها تشكّل
وصناعي ّ
ّ
تح ّديًا اسرتاتيج ًيا بالنسبة للغرب.
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الجنويب
وقد دعا «مارك فالكوف»([[[) إىل رضورة الرتكيز يف دول املخروط
ّ
وبنام ،كام حذّر من أ ّن الطريق لكوبا بعد حكم فيدل كاسرتو يف حال رفع الحظر
ِ
لنصف قرنٍ الفق ُر
التجاري عنها سيكون صعباً ،وب ّرر ذلك بأ ّن تلك الجزيرة شَ ابَ َها
ّ
ينصح
ين ،ولذلك فهو
ُ
ُ
واالضطراب املد ّ
([[[)

ببقائها تحت الضغط ،أ ّما روجر نورييغا ـ وهو من باحثي املعهد ـ فيدعو للرتكي ِز
يف فنزويال والربازيل ،ومبادرة مرييدا([[[) مع املكسيك وأمريكا الوسطى.
ريا من قبل املعهد ،ونالت قسطًا
أ ّما منطقة الرشق األوسط فقد القت اهتام ًما كب ً
واس ًعا من الدراسة والتحليل باعتبارها منطقة رصاعات ونفوذ بسبب النفط ،وهناك
إرسائيل ،ولهذا نجد أ ّن كاغان([[[) ِم َّمن يرون رضورة تسليط الضوء عىل أبرز التح ّديات
العامل ّية ،مع الرتكيز يف أ ّن منطقة التهديد الحرجة بالنسبة للواليات املتّحدة هي الرشق
أسايس ،وتنظيم القاعدة ونفوذه
األوسط ،وذلك بسبب وجود إيران بشكل
العاملي.
ّ
ّ

تضارب املصالح:
تضارب املصالح ،فيام يتعلّق
هناك أربعة مبادئ يلتزمها معهد  AEIللتعامل مع
ِ
بآليّة العمل ،وهي التنويع ،والوضوح (الشفافيّة) والسمعة والجودة ،حيث يوظِّف
كل تلك املبادئ عند مبارشة العمل.
املعهد ّ
[[[ -وهــو متقاعــد حاليــاً مــن املعهــد ،وهــو خبــر يف معهــد الرشاكــة األمريكيّــة ،وهــو مــن كتــاب
الــرأي يف صحيفــة نيويــورك تاميــز.
[[[-نشري هنا إىل أن املقصود ببلدان املخروط الجنويب :املنطقة الجغرافيّة املكونة من املناطق الواقعة يف أقىص
كل من األرجنتني وشييل وأوروغواي ،وبعض األجزاء من باراغواي وجنو
جنوب أمريكا الجنوب ّية .املنطقة تض ّم ّ
ب الربازيل والتي تشمل الواليات الربازيلية ريو غراندي دو سول ،وسانتا كاتارينا ،وبارانا ووالية ساو باولو.

[[[-هي مبادرة لحفظ وضبط الحدود مع املكسيك ،وهي عبارة عن مساعدة عسكريّة لسنتي  2009و2010
يك واضح من املكسيك بسبب تهريب املخدّرات واألفراد،
حجمها مليار و 350مليون دوالر .فهناك تذمر أمري ّ
األمني يف املناطق الحدودية .ينظرhttp://www.al-akhbar.com :
وعدم ضبط الوضع
ّ
والســوفيايت ،وهــو
ّ
الــرويس
العســكري
[[[ Frydryk Kaghan -حاصــل عــى دكتــوراه يف التاريــخ
ّ
ّ
العســكري يف األكادمييّــة العســكريّة
باحــث مقيــم يف معهــد  ،AEIوهــو أســتاذ ســابق يف التاريــخ
ّ
األمريك ّية يف وست بوينت.
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فردي ـ
أي تن ّوع املصالح ،بحيث يجعل من النزاع ـ أي نزاع
ّ
ويقصد بالتنويعّ :
ٍ
مئات من الرشكات والجهات
من الصغائر التي ال يُلْتَفت إليها ،فاملعه ُد لديه ع ّد ُة
ريا من ميزان ّية املعهد ،وتلك
املانحة الفرديّةٌّ ،
وكل من تلك الجهات متثّل جز ًءا صغ ً
الهبات يجري استغاللها يف برامج املعهد الواسعة التي تغطي مجموعة واسعة
من املجاالت االقتصاديّة والتجاريّة والرعاية االجتامعيّة وقضايا الدفاع والسياسة
الخارج ّية ،والتي قد تنطوي عىل العديد من املصالح املتنافسة.
ِ
املعهد وباحثو ُه يكشفون يف
الوضوح والشفاف ّية ،فعلام ُء
الكشف :يُقص ُد به
ُ
كتاباتِهم عن انتامءاتهم مع املنظّامت أو الجهات التي لها مصلحة مبارشة يف إظهار
منتجاتها أو مواقفها ،واألمر نفسه ينطبق عىل املانحني الذين يكون لهم مصلحة
ماديّة مح ّددة .ومن هنا فإن رئيس املعهد يَتَلقَّى تقارير سنويّة ترس ُد األنشط ِة الخارجيّة
ِ
املعهد بدوره تقريرا ً موجزا ً إىل لجنة الرتشيح،
رئيس
كافّ ًة ألعضا ِء املعهد ،ث ّم يق ّد ُم
ُ
ليجري الحك ُم من قبل مجلس األمناء.
السمعة :فاملعهد يهت ّم بسمعته([[[) ،فعندما يجري اختيا ُر أعضاء هيئة التدريس
البحثيّة واإلدارة واملوظّفني ،أو عند انتخاب مجلس األمناء أو الهيئات االستشاريّة ال
تقل أهم ّية عن الكفاءة واملعرفة والخربات
بد من تأكيد أمانتهم الشخص ّية ،فهي ال ّ
أي جهة يكون مرشوطًا بعدم تحديد
ربع من ّ
واملهارات ،وألجل ذلك فإن قبول الت ّ
ٍ
استنتاجات لألبحاث أو التوصيات الصادرة عن أعضائه؛ أل ّن ذلك سيؤث ّر بالتأكيد يف
الفكري لعلام ِء املعهد.
االستقالل
ّ
جوهري ،فاملقرتحات أو التوصيات
الجودة :يلتزم املعهد مببدأ الجودة بشكل
ّ
التي يبديها بشأن سياسات الحكومة ،وما يتعلّق بها من ترتيبات اقتصاديّة أو اجتامع ّية
يجب أن تتميّز بالجودة ،ويقصد بالجودة الوضوح ودقّة البيانات واملعلومات ،والتي
[[[ -للدعايــة واإلعــام دور أســاس يف تلميــع الصــورة أمــام الــرأي العــا ّم .ومــن هنــا يعتــر بــروز اســم
ـوي للحفــاظ عــى تلــك الســمعة.
ـيايس هــو حافــز قـ ّ
املعهــد يف ّ
أي نقــاش سـ ّ

كيف ُيعرف المركز نفسه؟
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حة االستنتاجات ،وتلك األسس األربعة مجتمعة ستضمن تحقيق
سيُبنى عليها ص ّ
معيار الجودة ملا سينتج من املعهد([[[).

األعضاء:
هناك عدد من األعضاء كانوا ضمن املهندسني املعامر ّيني للسياسة العا ّمة
والخارج ّية إلدارة بوش ،حيث خدم أكرث من عرشين موظفًا يف تلك اإلدارة ،سواء
يف رسم سياسة إدارة بوش وتخطيطها ،أو يف إحدى اللوائح واللجان الحكوم ّية
لها ،ومن بينهم :ديك تشيني ،نائب رئيس الواليات امل ّتحدة يف عهد جورج دبليو
بوش ،وهو عضو يف مجلس أمناء معهد  ،AEIوجون بولتون([[[) ،السفري السابق
الوطني للعلوم
لدى األمم امل ّتحدة ،ولني تشيني ،الرئيس السابق ملجلس الصندوق
ّ
اإلنسان ّية ،بول وولفويتز([[[) ،نائب وزير الدفاع السابق ،وهناك شخص ّيات ما زالت
تعمل يف املركز منهم :كيفن هاسيت ،أيان هرييس عيل([[[) ،مايكل بارون ،نيكوالس
إيبريستادت ،جونا غولدبريغ ،فيل غرام ،ستيفن إف .هايوارد ،جلني هوبارد ،فريدريك
كاغان ،ليون كاس ،جون كيل ،تشارلز موراي ،نورمان أورنستني ،مارك جي .بريي،
دانييل بليتكا ،مايكل روبني ،غاري شميت ،كريستينا هوف سومرز ،جيم تالنت ،بيرت
ج .اليسون ،ودبليو برادفورد ويلكوكس.
[[[ -موقع املعهدhttps://www.aei.org :

[[[ -يعترب  ،John R.Boltonمن املحافظني الجدد ،وأحد صقور إدارة بوش ،وقد تد ّرج يف مناصب حكوميّة
عدّة قبل أن يتب ّوأ منصب نائب وزير الخارجيّة ،عرف مبواقفه الداعمة إلرسائيل .وعرف عنه أنّه مهندس حرب
العراق ،وهو أحد املرشّ حني لتويل الخارج ّية يف عهد ترامب.
ـيايس،
ـودي ،ينتمــي للحــزب الجمهـ ّ
[[[ ،Paul Wolfowitz -يهـ ّ
ـايس ،وسـ ّ
ـوريّ ،عــامل سياســة ،ودبلومـ ّ
يل قبــل توليــه منصــب مســاعد وزيــر
ـدو
ـ
ال
ـك
ـ
البن
ـس
ـ
رئي
ـب
ـ
منص
ـغل
ـ
وعــامل اقتصــاد ،ومــريف ،ش
ّ
الدفــاع األمريــيّ ،ويعتــر املهنــدس األ ّول لحــرب العــراق التــي اندلعــت عــام  .2003وهــو يقيــم
عالقــات قويّــة مــع إرسائيــل.

((  ،Ayaan Hirsi Aliاسمها األصيل(آيان حريس ماجان) مواليد  13نوفمرب  1969يف مقديش
[[[
يو يف الصومال ،كاتبة وناشطة نسوية صومالية .ابنة السيايس وزعيم املعارضة الصوماليّة حريس ماجان
ومؤسس منظّمة حقوق املرأة (.)AHA
عيىس،
ّ
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أ ّما من العلامء السابقني الذين عملوا يف املعهد ،فمنهم :الرئيس جريالد فورد،
وليام جيه باروداي (االبن) ،ومن قبله باروداي (األب) ،روبرت بورك ،آرثر واو
برينز ،رونالد كوس ،دينيش دسوزا ،ألفريد دي غراتسيا ،كريستوفر دميوث ،مارتن
فيلدشتاين ،ميلتون فريدمان ،ديفيد فروم ،رويل مارك جرييشت ،ديفيد جريغن ،نيوت
غينغريتش ،جيمس ك .غالسامن ،جني كريكباتريك ،ايرفينغ كريستول ،مايكل ليدين،
سيمور مارتن ليبست ،جون لوت ،جيمس ميلر الثالث ،جوشوا مورافتشيك ،مايكل
نوفاك ،ريتشارد بريل ،روسكو باوند ،لورانس سيلربمان ،أنطوين سكاليا ،وجيمس
كيو ويلسون.

مايكل روبن
   ()Michael Rubin

من سريته الذات ّية:
يهودي وباحث مقيم يف معهد  ،AEIحاصل عىل دكتوراه يف التاريخ جامعة ييل
ّ
( ،)[[[()Yaleوماجستري من الجامعة نفسها ،وبكالوريوس علم األحياء من الجامعة نفسها.
الخاصة ( )Office Special Plansالتابع للبنتاغون([[[)،
عمل مستشارا ً ملكتب الخطط
ّ
اختص يف شؤون العراق وإيران خالل حرب الخليج األ ّوىل يف إدارة بوش ،روبن
حيث
ّ
يرتبط عن قرب باملحافظني الجددِ ،
وس ِ
جلُّ ُه يتض َّم ُن العمل مع عدد من الجامعات
يك الذي يُع ّد روبن من أبرز
املرتبطة باللويب اإلرسائييل ،منها معهد املرشوع األمري ّ
باحثيه ،ومعهد واشنطن لسياسات الرشق األدىن Washington Institute for Near
 ،))East Policyومنتدى الرشق األوسط (.)Middle East Forum
عمل كمستشا ٍر لشبكة العالقات العا ّمة ،مجموعة لينكولن ()Lincolin Group
املتهمة بنرش الدعاية يف الصحافة العراق ّية.

مجاالت البحث الرئيسيّة لدى روبن هي :إيران وتركيا والدبلوماسيّة ،وهو يرشد
كبار ضبّاط الجيش املنترشين يف الرشق األوسط وأفغانستان حول السياسة اإلقليميّة،
وقام بتدريس دورات بشأن إيران ،واإلرهاب ،وقضايا السياسة العربيّة ،وذلك عىل
منت حاملة الطائرات األمريكيّة.
 عايش روبن مرحلة ما بعد الثورة اإلسالم ّية يف إيران ،وكذلك اليمن والعراق يفمرحلة ما قبل وما بعد الحرب ،وقىض وقتاً مع طالبان قبل أحداث 9/11

خاصة تقع يف كنتيكت  .أُ ّسست عام  .1701تعترب ثالث
[[[-جامعة ييل ( :)Yale Universityهي جامعة
ّ
أقدم معهد للتعليم العايل يف الواليات املتّحدة األمريكيّة .وهي أحد أعضاء رابطة اللبالب ألعرق جامعات
أمريكا .ولها ثاين أكرب منحة مالية ( 23.9مليار دوالر) بني الجامعات يف العامل (بعد هارفارد( يتربع به
خريجوها .ويعمل بها  19حائز عىل جائزة نوبل.
جهت إىل ذلك املكتب الكثري من االنتقادات.
[[[ -نشري هنا إىل أنه ُو ِّ
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سمها األنظمة
 له كتاب( :الرقص مع الشيطان) ،يتناول فيه مسألة إرشاك ما ّاملارقة خالل نصف قرن من العالقات الدبلوماس ّية األمريك ّية وكذلك العالقة مع
الجامعات اإلرهاب ّية.
 عمل أستاذا ً محارضا ً يف كل ّية الدراسات البحريّة العليا  ،من  2007إىل وقتناالحارض.
وعمل محارضا ً يف جامعة هوبكنز2010 ،
وعمل مح ّررا ً ملجلّة الرشق األوسط الفصليّة2009 – 2004 ،
يل) مراقبة االنتخابات يف بنغالدش،
من املها ّم التي شارك فيها( :ضمن فريق دو ّ
2008
كان مستشا ًرا سياس ًّيا يف سلطة االئتالف املؤقّتة (بغداد) 2004-2003 :
 عمل مستشارا ً لشؤون إيران والعراق ،يف مكتب وزير الدفاع (شؤون األمنيل)2004-2002 ،
الدو ّ
 عمل ضمن فريق هيئة التحرير يف نرشة االستخبارات يف الرشق األوسط،2004 ،2002 -2001
 كان زميالً للشؤون الدوليّة يف مجلس العالقات الخارج ّية2003-2002 ، زميل معهد ليونارد ديفيس للعالقات الدوليّة ،يف الجامعة العربيّة (القدس)،2002-2001
 زميل يف مجلس معهد كارينجي للشؤون الدوليّة واألخالق2001-2000 ، محارضا ً زائرا ً يف جامعتي السليامنيّة وصالح الدين( ،كردستان العراق)-2000 ،2001

42

أميركان انتربرايز انستيتيوت

 محارضا ً يف قسم التاريخ ،جامعة (يال)2000-1999 : -عمل مح ّر ًرا مساع ًدا يف الدراسات اإليران ّية1997-1994 ،

مشاركاته وخرباته:

قبل أن ينض ّم إىل إدارة بوش عام 2002م ،مستشارا ً للبنتاغون يف شؤون العراق
وإيران ،كان روبن زميالً يف معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن ( )WINEPما
بني  1999إىل  ،2000وعمل زميالً زائرا ً يف معهد ليونار ديفيس للعالقات الدوليّة
( ، )Leonard Davis Institute for International Relationsوكان يحارض يف
املؤسسات األكادمي ّية منها جامعة يال  Yaleيف أمريكا ،والجامعة العربيّة،
عدد من
ّ
وجامعة السليامنيّة ،يف كردستان العراق.

عمل روبن باحثاً يف معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن ،وغريه من املراكز
جه( ،املؤيّدة إلرسائيل) وكان واحدا ً من الباحثني الذين أحرضوا
البحثيّة املامثلة التو ُّ
الخاصة ( )Office Special Plansالتابع إلدارة
لتكوين فريق عمل يف مكتب الخطط
ّ
الرشق األدىن وجنوب آسيا([[[).
بعد خدمته يف املراكز الحكوميّة عاد إىل مجتمع املراكز الفكريّة املحافظة
الجديدة ،حيث أصبح زميالً يف معهد املرشوع األمرييكّ ،ومح ّررا ً مليدل إيست
كوارتيل ،التي يشرتك يف نرشها منتدى الرشق األوسط([[[) مع لجنة الواليات املتّحدة
حر(.)[[[()U.S Committee for afree Lebanon
من أجل لبنان ال ّ

[[[ -تقول كوياتكوسيك (إعالمية وباحثة) :عندما تط ّوعت للعمل يف إدارة الرشق وجنوب آسيا بوزارة الدفاع مل تكن
ٍ
أجندات
ج ٍه من مراكز فكرية ذات
تدرك أن الخربة يف سياسة الرشق األوسط قد أزيلت فقط ،ولكن جرى تبديلها بتو ُّ
ي لشئون
متن ّوعة ،مثل معهد أبحاث إعالم الرشق األوسط ،ومعهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن ،واملعهد اليهود ّ
ظل شاغرا ً طوال وقت بقايئ هناك .هذا
الوطني ،ث ّم تضيف :من املثري لالهتامم أن منصب مدير املكتب َّ
األمن
ّ
يفس بدرجة كبرية طريقة تعامل
إقليمي
الشعور والغياب الطويل لفهم
حقيقي إلعالم صانعي السياسات يف البنتاغون ِّ
ّ
ّ
املحافظني الجدد مع الرشق األوسط واألخطاء الكارثية التي جرى ارتكابها يف واشنطن ،ويف العراق»..
اليهودي املتط ّرف الكاره واملعادي لإلسالم دانيال بايس.
مؤسس منتدى الرشق األوسط هو
ّ
[[[ّ -

األمرييك ،وهو عضو
ّ
اللبناين
ّ
مؤسس لجنة الواليات املتّحدة من أجل لبنان حر هو زياد عبد النور
[[[ّ -
يف مجلس «حكامء منتدى الرشق األوسط» ،واللجنة األمريكيّة من أجل لبنان الح ّر منوذج هام للجامعات
املاسونية ،والتي نادرا ً ما نجدها بهذه الدرجة من العالنيّة ،وهناك معلومات تفيد بأن الهدف من إيجاد هذه
املنظّمة هو منع السيطرة السوريّة عىل لبنان.
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جهت رضبة لسمعة روبن العلم ّية ـ طعن يف نزاهته ـ يف أوائل عام ،2006
وقد و ّ
عندما كشفت نيويورك تاميز أنّه كان يراجع املقاالت الدعائ ّية التي كانت تُ ِعدُّ ها رشكة
لينكولن ( )PR firm Lincoln Groupاملوظّفة من قبل البنتاغون للتوزيع عىل
وسائل اإلعالم ،والتي كانت تدفع للصحف العراق ّية لطباعة مقاالت إيجاب ّية مكتوبة
مبعرفة الجنود األمريك ّيني([[[).
أبرز مواقف وآراء روبن:

موقفه من الشيعة:
مفصل من مئة وخمسني صفحة يتعاون روبن مع أحمد خالد مجيديار،
يف تقرير ّ
مم يس ّمونه رفض الشيعة العرب لهيمنة إيران
لدعوة أمريكا للعمل عىل االستفادة ّ
عليهم أو رفض استخدامهم ألغراضها السياس ّية ،ويف رشيط فيديو عىل اليوتيوب،
ين أصالً ال يريد هذا النظام .وبالتايل ليس
يسوق روبن للفكرة مضيفاً أ ّن الشعب اإليرا ّ
من الصواب أن ندفع الشيعة باتجاه إيران ليك ال نصنع نبؤة تحقق نفسها .فهو إجامالً
يريد تعميم عمل ّية شيطنة إيران ح ّتى عىل الشيعة العرب بدل دفعهم باتجاهها ...ومع
ذلك مل تجر األمور عام  2015وبعده متاما وفقا القرتاحات التقرير.
ــ أمريكا والشيعة أزمة عالقات عا ّمة:
يف محاولته لإلجابة عن سؤال :هل لدى أمريكا مفهوم خاطئ عن الشيعة؟ يقول
روبن:
الشيعي مشكلة عالقات عا ّمة ،أقلّه يف الواليات امل ّتحدة .فقد
إنّ لدى املذهب
ّ
بنى معظم األمريكان مفهومهم إزاء التشيع ال من خالل قراءة أدب ّياته الداخلية الغنية
الخميني يقود
أو استكشاف تن ّوعه وإرثه الثقايفّ ،بل من خالل رؤية آية الله روح الله
ّ
التظاهرات املنادية «املوت ألمريكا» بعد الثورة اإليران ّية عام  1979وتسلّق إليران ّيني
”[1]- David S. Cloud and Jeff Gerth, “Muslim Scholars Were Paid to Aid U.S. Propaganda,
New York Times, January 2, 2006,
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محتجزي الرهائن لجدران السفارة ومن ّ
ثم عرض الدبلوماس ّيني معصويب العينني
أقل من أربعة أشهر ،أرسل أفراد شيعة من
و ُمعتدى عليهم عىل شاشات التلفزة .بعد ّ
لبنان شاحنة مفخّخة إىل مق ّر ق ّوات املارينز األمريك ّية املنترشة يف بريوت كقوة حفظ
االنتحاري لتصدّ ر الوعي
سالم ،ما أدّى إىل مقتل  241فردًا يف حادثة دفعت اإلرهاب
ّ
األمرييكّ.
يب للشيعة .فمن الصعب
كذلك ،التاريخ والتقاليد العلم ّية يعمالن ضدّ الفهم الغر ّ
األوسطي يف الجامعات
إيجاد مق ّرر حول الدراسات اإلسالم ّية أو التاريخ الرشق
ّ
الشيعي ُولد من رحم اإلسالم الس ّن ّي
األمريك ّية (أو األوروب ّية) ال يعترب أنّ املذهب
ّ
النبي مح ّمد.
السائد ج ّراء وقوع نزاع حول هويّة الشخص ّية التي يجب أن تخلف
ّ
ولكن بقدر ما يشعر الشيعة بالقلق ،العكس هو صحيح :هم يعتقدون بأنّ التش ّيع ميثّل
اإلسالم الصايف والنقي والس ّنة ـ أو عىل نحو ّ
أدق ،أولئك الذين أصبحوا س ّنة ـ هم
من حادوا عن املعتقد .ويعتمد قبول الرواية السنية بصورة عمياء اليوم عىل عاملني
أساس ّينيً .
أول ،عندما انكب الباحثون الغرب ّيون عىل دراسة اإلسالم قبل عقود،
أجربتهم الجغرافيا بداي ًة عىل اجتياز املناطق الس ّنية القابعة تحت سيطرة اإلمرباطور ّية
العثمن ّية .ومن خالل ذلك ،تع ّرفوا أ ّو ًل إىل اإلسالم وقبلوا الرواية الطائف ّية للسلطان
ّ
ين عىل نحو أعمى.
ّ
العثم ّ
اإلسالمي ،أي ما نسبته 85
ثان ًيا ،فيام الس ّنة ميثّلون األغلب ّية الواضحة يف العامل
ّ
إىل  % 90من مسلمي العامل ،ميكن لتلك النسب أن تكون زائفة .وليس بالرضورة أن
تكون األغلب ّية هي الحاكمة ألنه يف الرشق األوسط-من الرشق عرب إيران-هناك شبه
تكافؤ بني الس ّنة والشيعة.
  كام أنّ امليل إىل معاداة الشيعة يتفّىش يف األوساط األكادمي ّية أيضً ا .فالبلدان
اإلسالم ّية األغنى يف العامل فيها أغل ّبية س ّنية .وكثرية هي الجامعات األمريك ّية التي
ّ
يت أو تريكّ ،األمر الذي يؤّدي عاد ًة إىل
سعودي أو
تحظى بسخاء
قطري أو إمارا ّ
ّ
معاملة متعاطفة مع املناطق الس ّنية .يف املقابل ،جراء الثورة اإلسالم ّية وإدراج إيران
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عىل قامئة الدول الراعية لإلرهاب ،فليس مبقدورها متويل برامج موازية .وعندما
تحاول ذلك ،تجذب مجموعاتها الوكيلة انتباه أجهزة تطبيق القانون األمريك ّية.
يك يف الرشق األوسط خالل العقدين املنرصمني
كام أنّ التدخّل
العسكري األمري ّ
ّ
الشيعي .فالقيادة الوسطى
أدى إىل مزيد من التشويه يف الصورة العا ّمة للمذهب
ّ
األمريك ّية تغطّي  20بلدً ا ـ أفغانستان والبحرين ومرص وإيران والعراق واألردن
وكازاخستان والكويت وقرغيزستان ولبنان وعامن وباكستان وقطر واململكة العرب ّية
السعوديّة وسوريا وطاجكستان وتركمنستان واإلمارات العرب ّية امل ّتحدة وأوزبكستان
واليمن ـ هناك بلدان فحسب ،إيران والعراق (أو ثالثة إذا احتسبنا سوريا التي يحكمها
العلويّون) قيادتهام شيع ّية .ولك ّن قادة القيادة الوسطى ليس لديهم أي عالقات مع
يك بأكمله مع الشيعة
املسؤولني  اإليران ّيني أو السور ّيني ،ولذا تواصل الجيش األمري ّ
هو مع العراق ّيني فحسب.
الوظيفي للجرناالت األمريك ّيني يف الرشق األوسط العالقات
ويتعدّ ى الوصف
ّ
العسكريّة الرصفة .فكثريون منهم يُ َعدّ ون ً
فعل دبلوماسيني ،إن مل يكونوا سفراء .وهم
ال يلتقون نظراءهم العسكريّني فحسب ،بل تجمعهم لقاءات مع رؤساء الحكومات
ّ
يحط
ورؤساء الدول وامللوك .يف األردن واململكة العرب ّية السعوديّة وقطر والبحرين،
السياسيون والعسكر ّيون يف الدول التي تقلّل من قدر الشيعة ويع ّززون االنحياز
القادة
ّ
كل الشيعة عىل أنّهم طابور خامس إليران .وقد يكون املثال
الطائفيُ ،مص ّورين ّ
ّ
األشهر عن ذلك هو التحذير الذي أطلقه ملك األردن عبد الله الثاين إزاء صعود
شيعي.
هالل
ّ
فيام تسعى إيران للتعامل مع األقل ّيات الشيع ّية يف أنحاء الرشق األوسط كافّة
ألهدافها السياس ّية ،أدّى التحريض لدى كثريين من القادة الس ّنة ،مع الواليات
امل ّتحدة ،إىل تشويه صورة املجتمعات الشيع ّية واعتبارها مج ّرد وكالء إليران .يف
املقابل ،هذا يسمح إليران بتصوير نفسها أنّها املدافع الوحيد الذي ميكن للشيعة
اللجوء إليه ..نهاية االقتباس.
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يك أفضل
يؤكّد روبن يف هذه املقدّمة وجود عدّة عوامل حالت دون فهم أمري ّ
الشيعي
للشيعة ،ليك يقدّم نفسه يف النهاية «كعارف» ميكنه أن يتغلّب عىل سوء التفاهم
ّ
الشيعي
ـ األمرييكّ .ولكن بعض ما يذكره يف مقدمته صحيح .فقد جرى اختزال املوقف
ّ
واألهم أنّ التواصل مع
الثوري املعادي من دون رشح األسباب،
من أمريكا باملشهد
ّ
ّ
الشيعة مل يكن مبارشاً ّ
إل مع العراق ّيني ،وبعد  12سنة من سقوط النظام البائد مل يكن
العراقي كافياً لتحسني الصورة أو تصحيحها ،فيام يلعب املال
يك ـ
التواصل األمري ّ
ّ
والسياسة الخليج ّية والعرب ّية دورا أساس ّياً يف تصوير الشيعة كعمالء إليران.
يك للعراق ،واقرتاحه اغتيال
لعل من أبرز مواقفه املتط ّرفة تأييده االجتياح األمري ّ
ّ
ين ّ محمود أحمدي نجاد .وسوف نستعرض فيام
زعامء أجانب مثل الرئيس اإليرا ّ
ييل بيشء من التفصيل أبرز املواقف السياس ّية والفكريّة التي مت ّيز بها روبن.

موقفه من التش ّيع:

جاد (ع) يع ّزز أه ّمية الفكر
اعترب مايكل روبن أ ّن نتاج العمل
ّ
الفكري لإلمام الس ّ
الدبلومايس بني
اإلسالمي ،منتقدا ً الدول التي تعتقد أ ّن التعامل
الح ّر يف العامل
ّ
ّ
واشنطن وطهران يعكس طبيعة العالقة بني واشنطن والشيعة ،نافياً يف الوقت نفسه
أن يجري الخلط بني إيران كدولة والشيعة كمذهب ،وجاء حديثه يف أثناء حضوره
ملهرجان «تراتيل سجاديّة» الثاين الذي ُع ِقد يف الفرتة من  ،2015/11/ 9-7حيث أشاد
يل بن الحسني (ع) ،وخصوصاً أطروحته عن
باإلسهامات الفكريّة والدينيّة لإلمام ع ّ
الحقوق الفكرية والتحاور بني األديان ،والتي تس ّمى «رسالة الحقوق» ،فهي ـ برأيه ـ
اإلسالمي وخارجه ،موضحاً أنه
فكري يع ّزز أه ّمية الفكر الح ّر يف العامل
نتاج عمل
ّ
ّ
لدى الواليات املتّحدة ممثّلون عن العراق وسوريا واليمن وإيران وأماكن أخرى.
الفكري[[[).
وحسب ،بل تنو ٌع يف النقاش
فالتن ّوع ليس يف الجنسيات
ّ
ّ
ويف مقابلة تلفزيون ّية مع قناة عراق ّية أشاد روبن بالعراق ّيني وبتجربتهم يف الحكم
مم يعتقد الكثريون،
الديني) ،حيث وصفهم بأنهم ُّ
(التسامح
أقل طائفية يف الداخل ّ
ّ
فهو ـ عىل سبيل املثال ـ يذكر أنّه عندما قاد سيارته بني النجف وكربالء رأى بنفسه
[1]-http://imamhussain.org/arabic/news
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مم هو متوقّع فيام لو كانت
أ ّن الالجئني العرب الس ّنة يُعاملون بشكل أفضل بكثري ّ
العراق دولة طائف ّية كام يزعم اآلخرون.
رشف بالسفر من أمريكا للعودة إىل كربالء،
ويف أثناء زيارته لكربالء يقول روبن :أت ّ
ورضيح اإلمام الحسني (ع) ،ث ّم تناول اإلنجازات الفكريّة لإلمام زين العابدين (ع)،
يخص التحاور مع األديان إىل
الشيعي ينطلق يف فكره التثقيفي فيام
مب ّيناً أ ّن الفكر
ّ
ّ
الديني
خارج حدود املذهب .فحيويّة النقاش
الشيعي
واالجتامعي ضمن املذهب
ّ
ّ
ّ
مثال فقال:
وثابت ،وال يفهم العامل هذا األمر كام ينبغي([[[) ،ث ّم رضب ً
أمر مفروغ منه
ٌ
خذ عىل سبيل املثال؛ يف بلدي أمريكا هناك العديد من األمريكان يخلطون بني إيران
كدولة ،والشيعة كمذهب.

الدبلومايس األخري بني واشنطن وطهران يُ َع ِّزز االعتقاد
وأضاف روبن أ ّن التعامل
ّ
لدى َمن ال يعي الصورة بشكل صحيح بأ ّن إيران متثّل الشيعة حرصا ً ،وسوء الفهم
هذا ميكن أن يؤ ّدي إىل بعض املسارات التي تق ِّوض العدالة والدميقراط ّية مبفهومها
الشيعي ..وذكر روبن أ ّن هناك العديد من
الصحيح ،كام أنّه ميثِّل جهالً بالتاريخ
ّ
األصوات يف النجف األرشف وكربالء املق ّدسة وأماكن أخرى ،تتح ّدث وتتحاور
كل
بشكل أكرث فاعل ّية ،لتصل ألسامع الكثريين ،ليس بالتثقيف وحسب ،ولكن لتذكري ّ
جمهور املسلمني وغري املسلمني أيضاً عىل نطاق واسع أنّه ال دولة تتح ّدث بالنيابة
أي دين ،عندها فقط ميكن أن يكون الدين ضمري الدولة([[[) .عىل
عن اإلسالم ،أو عن ّ
ح ّد قوله.

موقفه من إيران:
أ ّما فيام يتعلّق بإيران فقد نرش يف مقالة له بتاريخ /1أكتوبر -ترشين األ ّول،2016/
النووي ّ معها ،فهو يعتقد أ ّن إيران تسعى من خالل االت ّفاق
موقفه من االت ّفاق
ّ
[[[ أي أن هناك سوء فهم للشيعة من قبل اآلخرين ،هنا يتحدّث عن الصورة املشوهة التي يعرفها الكثريون
عن الشيعة.

[[[-من نص كلمة ملايكل روبن يف مهرجان تراتيل سجادية من كربالء https://ukufakarrar. .
wordpress.com
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النووي ّ لإلفراج عن األصول املاليّة املج ّمدة لها يف الخارج ،وحسب روبن فهي
ّ
لن تلتزم بعدم تطوير أسلحة غري تقليديّة ،بل هي تسعى لتطوير قدراتها العسكريّة
الخامنئي بأنّها
الهجوم ّية ،ال الدفاع ّية فقط ،وقد وصف إحدى خطب الجمعة للس ّيد
ّ
مبثابة إعالن إسرتاتيجية شاملة تتمثّل يف تطوير االقتصاد ،والقدرة العسكريّة ،والعمل
عىل رفع العقوبات بالطبع بشكل كامل([[[).
ويعترب مايكل روبن يف مقالة له نرشها بتاريخ/13 :يناير -كانون الثاين ،2017/أن
ذراع إيران املسيطر عىل األرض يف سوريا والعراق هو «قاسم سليامين» ،والذي
تسعى من خالله إيران لزعزعة االستقرار يف املنطقة ،ولواء القدس الذي يرشف عليه
ين هو املسؤول عن مقتل مئات األمريك ّيني يف العراق وأفغانستان ،بل التآمر
سليام ّ
لتنفيذ هجوم إرهايب يف واشنطن ـ كام يزعم ـ وهو يستغرب كيف مل تُدرج اإلدار ُة
األمريك ّي ُة اسمه يف برنامج مكافأة الخارج ّية([[[) ،كام فعلت مع غريه من اإلرهاب ّيني.
ين يف مناسبات قليلة،
وهو يعرتف أنّ إدارة بوش سعت للقبض عىل سليام ّ
ولك ّن الخيانة كانت من قبل مسؤولني أكرا ٍد رفيعي املستوى كانوا عمالء مزدوجني.
ين ينقل صورة ضعيفة ألمريكا يف املنطقة والعامل ،فهو يخرج علناً ،ويظهرها
وسليام ّ
يفس من قبل الخصوم عىل أنّه
مبظهر الضعيف الذليل .وهذا املوقف األمري ّ
يك َّ
ضعف وخوف ،يف عامل ال يحرتم ّ
إل القوة([[[).
ويف مقابلة مع الصحف ّية مادلينا سيسو فيكاري من صوت أوروبا (Vocal

 )Europeنرشها معهد ( )AEIبتاريخ/14 :نوفمرب -ترشين الثاين ،2016/يعترب روبن
أنّ الواليات امل ّتحدة مرتاخية ـ غري حازمة ـ يف تعاملها مع إيران ،وهو يتوقّع أن تعمل
: (Publication Khamenei calls for developing newمــن مقــال بعنــوان [1]- http://www.aei.org
)offensive weaponry

[[[ -تعرض الخارج ّية األمريك ّية ضمن برنامج مكافآت من أجل العدالة ( )Rewards for Justiceحيث يقدّم
هذا الربنامج مكافآت نقديّة قد تصل إىل خمسة ماليني دوالر ملن يديل مبعلومات حول شخصيّة إرهابيّة
معي ،وأعتقد أ ّن مثل هذا الربنامج
مطلوبة ،أو مقابل معلومات تؤدي إىل إحباط أو تعطيل عمل إرهايب ّ
إل جزء من الدعاية األمريك ّية ،وأدواتها للسيطرة ،أو إلحداثّ فوىض أو خلل يف نقطة مع ّينة هم
ما هو ّ
يريدونها ،وهو جزء من الربوباجندا كام أسلفنا.
[3]-http://www.aei.org/publication snatch qassem soleimani
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إدارة ترامب عىل تفكيك الصفقة الكارث ّية مع إيران ـ كام يزعم ،مع تشديد العقوبات
عىل إيران ،ولكنه ال يتوقّع حدوث تغيري كبري يف العالقة بني البلدين يف عهد ترامب،
أي إنّها سرتاوح مكانها ،مضيفاً أنّ إيران لن تفقد شيئاً إذا م ّزق ترامب االتّفاق ،وهذا
كلّه نتيجة الرتاخي يف التعامل مع إيران عرب مراحل سابقة   .
ويف مقال له ن ُِش بتاريخ /1سبتمرب -أيلول ،2016/يرى روبن أ ّن السلطات
اإليران ّية تح ّركت عىل مدى العقد املايض باعتبار نفسها ق ّوة إقليم ّية يف الخليج ،
املتوسط وصوالً إىل
الهندي إىل الرشق نحو البحر
متت ّد حدودها من شامل املحيط
ّ
ّ
رش يف
خليج عدن جنوباً ،مضيفاً أنّها من هذا املنطلق تو َّرطت عسكريًّا بشكلٍ مبا ٍ
مم
وربا البحرينّ ،..
الحرب الدائرة يف سوريا والعراق ،وبالوكالة يف لبنان واليمنّ ،
يل حسب قوله ،كام تسعى السلطات
تس ّبب بقلق الواليات املتّحدة واملجتمع الدو ّ
ين عىل نحو متزايد لالستفادة من الروابط الدينيّة والثقافيّة بينها وبني دول
اإليرا ّ
املنطقة ،حيث ركَّزت عىل نطاق واسع أفريقيا تحديدا ً ،محاول ًة االستفادة من مجتمع
سعي منها لخلق مجتمعات تبشرييّة
الشتات الشيعي املوجود يف أفريقيا ،وذلك يف
ٍ
شيع ّية جديدة ،وهذا األمر خلق توتّرا ً يف املايض بينها وبني املغرب التي قامت بقطع
الشيعي يف
تبي أ ّن هناك جهودا ً لنرش املذهب
العالقات معها عام  ،2009حيث ّ
ّ
اململكة ،طبعاً إضافة ألسباب أخرى([[[) ،وكذلك فعلت غامبيا والسنغال بعد ات ّهام
الجمهوريّّة اإلسالم ّية بدعم املتم ّردين أو تهريب األسلحة عام  ،2010كام صادرت
الجامرك النيجريية شحنة من األسلحة من السفينة التي ُو ِ
صفت بأنّها تحمل حاويات
مخصصة ملوا ّد البناء.
ّ
ويدَّ عي روبن يف املقالة اآلنفة الذكر أنّ الدعوة للتش ّيع يف نيجرييا بدأت منذ
انتصار الثورة اإلسالم ّية يف إيران عام  ،1979ومل يقف األمر عند حدوده املذهب ّية ،بل
إعالمي بني البلدين
[[[-من األسباب املعلنة لقطع العالقات بني البلدين عام  ،2009ما حدث من تراشق
ّ
البحريني ،والدعم غري امل ُعلن النفصاليي البوليساريو،
عىل خلفية موقف ملك املغرب املتضامن مع النظام
ّ
الدعوي للتشيّع .أ ّما إيران فقد ردّت بأن قرار الرباط بقطع العالقات
وات ّهام الرباط للسفارة اإليرانيّة بالنشاط
ّ
رض بوحدة العامل اإلسالمي ،ويثري الدهشة ،ووصفت ات ّهامات املغرب لها بالتدخّل يف
الدبلوماسيّة معها ي ُّ
حة.
الص
من
لها
أساس
وال
كاذبة
ّها
ن
بأ
أراضيه
عىل
الشيعي
املذهب
وبنرش
شؤونه الداخل ّية
ّ
ّ
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السيايس إليران ،فقد أيّد الشيخ إبراهيم الزكزيك
انتقل التش ّيع إىل دعم املوقف
ّ
العاملي ،وذلك يف
موقف إيران الرافض لوجود إرسائيل ،وقام بإحياء يوم القدس
ّ
الجمعة األخرية من شهر رمضان يوم /25يوليو– متوز/عام  ،2014وأُل ِ
ْصق ْ
َت بالشيخِ
النيجريي الجرنال «توكور» ،وتدّ عي
الزكزيك تهمة محاولة قتل فاشلة لقائد الجيش
ّ
السلطات النيجريية أنّه تلقّى أمواالً من إيران ،وهو ما نفاه الشيخ الزكزيك ،ومع
ين ّ إلقامة عالقات رسم ّية مع نيجرييا ،بالتوازي مع
ذلك دعا وزير الخارج ّية  اإليرا ّ
هذه الحادثة دعا الشيخ عيىس قاسم الذي وضعته السلطات البحرين ّية تحت اإلقامة
الجرب ّية إىل إقامة عالقات طبيع ّية مع إيران([[[).
([[[)

ويزعم روبن أ ّن إيران فشلت يف الدفاع عن الشيخ منر النمر يف السعوديّّة ،علامً

بأ ّن األخري كان من مدرسة الشريازي يف التشيع ،أي إنّه من معاريض والية الفقيه،
بالشكل الذي ت ُطبّق فيه بإيران حاليًا .ويعتقد روبن ما قامت به السلطة النيجرييّة
ّ
تشك بأ ّن الشيخ الزكزيك كان يسعى لخلق جامعة شيع ّية
بسبب أ ّن األخرية كانت
معادلة لجامعة «بوكو حرام» ([[[).

نيجريي ورجل سیايس ولد يف زاريا يف والية
شيعي
[[[ -إبراهيم يعقوب زكزيك (/5مايو  1953م) عامل دين
ّ
ّ
كادونا يف نيجرييا ،وهو رئيس (املنظّمة اإلسالميّة) يف نيجرييا .وزعيم الشيعة يف نيجرييا .قتل ثالثة من
يل عندما أقدمت الرشطة النيجريية عىل إطالق النار عليهم يف مسرية مؤيّدة
أبنائه وهم :احمد ،وحميد ،وع ّ
للقدس الرشيف يف يوم القدس العامل ّيسنة .2014
إيراين للمجتمعات العرب ّية ،وهو ما يروج له إعالم الفنت.
ّ
[[[-فهمت تلك الدعوات عىل أنّها اخرتاق

[[[ ،cleric http://www.aei.org/ Publication/ iran demands release of Nigerian shiite -وال
يخفى عىل ٍ
أحد أن مثل هذه التهمة هي بدافع التشويه والتشهري فقط ،فجامعة (بوكو حرام) اإلرهاب ّية ارتكبت
مجازر مروعة يف الصومال ،وسجلها حافل باإلجرام ،وهي من صناعة آل سعود ،أي أنّها من جزء من
محاوالت اخرتاق أفريقيا من قبل الوهابيّة ،أ ّما الشيخ الزكزيك فهو رجل دين وداعية ،وكان يؤيد قضايا األمة
ويدافع عنها ،مثل قضية فلسطني ،ويرفض احتالل العراق ،وأفغانستان ،وسالحه قلمه ،إذ مل يُ ْع َه ْد عنه أنّه
دعا للقتال ض ّد السلطة النيجرييّة حتّى التحريض عىل العنف ضدّها.
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موقفه من احلوث ّيني:
تحدّ ث روبن يف مقالة له نرشت بتاريخ/31 :أكتوبر -ترشين األ ّول2016/
عم
امللف
عن
ّ
اليمني مق ّرا ً بأ ّن هناك مطالب مرشوعة للحوث ّيني ،بل تح ّدث ّ
ّ
سمها املظامل الشيع ّية التي بقيت دون معالجة ،مب ّيناً أ ّن األمر نفسه ينطبق عىل قضية
ّ
البحرين ،بل يقول :إنّه قد تح ّدث إىل بعض األصدقاء اليمنيّني يف أمريكا ـ والذين
س يف صنعاء ـ فذكروا له أ ّن أكرب خوفهم ليس من الحوث ّيني ،الذين قد ال
لهم أُ َ ٌ
السعوديّ.
يُ َؤيِّ ُدونَ ُهم ،بل الخوف من القصف
ّ
ولكن نجد روبن يف مقالة أخرى نُرشت بتاريخ/28 :أكتوبر -ترشين األ ّول/
يث تقوم باختطاف عباءة حقوق اإلنسان عند حديثها عن
 ،2016يذكر أ ّن جامعة الحو ّ
املشكلة اليمنية([[[) ،ث ّم يتناول ما أسامها الرشاكة بني النشطاء السياس ّيني واإلرهاب ّيني
السيايس
الذين تسللوا إىل منظّامت حقوق اإلنسان إلضفاء الرشعيّة عىل الحراك
ّ
ين ّ وحزب الله ،م ّدعياً أن جامعة
يف اليمن ،وهو يقصد الرشاكة مع الخيار اإليرا ّ
الثوري وحزب
الحويث يحاولون تبييض صفحتهم فيام يتعلّق بالتنسيق مع الحرس
ّ
الله والتعاون معهام يف اليمن.
يث ،مع توجيه
وهو يق ّر بأ ّن الدعاية األمريك ّية كانت قامئة عىل تضخيم الحو ّ
للمؤسسات والجمع ّيات الخرييّة املدعومة من إيران بأنّها تدعم اإلرهاب
االت ّهام
ّ
تحت ستار مساعدة الفقراء ،ولكنها يف الحقيقة تنفذ أنشطة وعمليّات ملصلحتها
باليمن .وهو يق ّر بأ ّن املنطلقات التي تعتمد عليها السياسة األمريك ّية أعمق بكثري من
قضية حقوق اإلنسان ،فالحكم عىل الدول والجامعات يكون مبقدار تهديدها للسلم
واألمن( .طبعا باملنظور األمرييكّ)
السعود ّية مبرتزقة
وأضاف روبن أنّ الدعاية  اإليران ّية هي التي تتحدّ ث عن استعانة ُ

[[[ -أي أنّهم يستغلّون مسألة حقوق اإلنسان يف الرتويج ألهدافهم ومطالبهم السياس ّية ،وهذا غري صحيح
يث معروف مبواقفه املعلنة ض ّد تدخّل آل سعود يف اليمن ،وحقّه يف الرشاكة السياسيّة ،وض ّد
إذ إ ّن الحو ّ
يك يف املنطقة ،ومع حلف املقاومة واملامنعة املناوئ إلرسائيل ،ولذلك تش ّن أمريكا
التدخّل األمري ّ
الحرب عليه من خالل آل سعود ،ومن يقف خلفهم.
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اليمني واللجان الشعب ّية متكَّنوا
من خالل رشكة بالك ووتر ،بل يحدّ ث عن أنّ الجيش
ّ
من قتل العديد من القوات السودان ّية واملرتزقة األجانب بالقرب من قاعدة عسكريّة يف
تضم القوم ّيات اإلرسائيل ّية واألمريك ّية والربيطان ّيّة والفرنس ّية
تعز ،كانت تلك القوات
ّ
واإليطال ّية واألوكران ّية وإسرتاليا واملكسيك وكولومبيا واألرجنتني وفنزويال وتشييل
ورواندا وجنوب أفريقيا ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،تنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة
العرب ّية لديه أيضاً مرتزقة أجانب ،كام أ ّن قوات التحالف الذي تقوده السعوديّة يحوي
الكثري من أولئك املرتزقة األجانب يف صفوفه ،وذلك يف املحافظات الجنوب ّية .ث ّم
يختم روبن كالمه بالقول :إذا كان األمر كذلك ـ أي إذا كان التحالف قد ض َّم كل
تلك الجنسيّات ـ فهم يستحقّون جائزة نوبل للسالم
العاملي الذي أصبح يف متناول
ّ
أيديهم بفضل تلك الرشاكة!!...

موقفه من سوريا يف عهد ترامب:
ال يتوقّع مايكل روبن يف مقابلة ـ أرشنا إليها سابقاً ـ نرشت بتاريخ/14 :نوفمرب-
يك املعلن تح ّوالً نحو املصالحة مع األسد،
ترشين الثاين ،2016/يف املوقف األمري ّ
املتطرفي ستكون أفضل
رغم أن ترامب مقتنع بأ ّن قضية األمن وتقييد حركة اإلسالميّني
ّ
يك قد أخذ بالتح ّول منذ عهد
يف حال بقاء األسد ،ويرى روبن أ ّن حقيقة املوقف األمري ّ
أوباما نحو توافق أكرب مع روسيا والحكومة السوريّة ـ أي إنّه ليس جديدا ً ـ ([[[).

موقفه من اإلخوان املسلمني([[[):
أوضح مايكل روبن (/23أكتوبر -ترشين األ ّول )2016/رفضه لحركات اإلسالم
خاصاً لإلخوان املسلمني يف مرص،
السيايس يف الرشق األوسط ،وأظهر عدا ًء
ّ
ّ
محذّرا ً منذ أوائل عام  2011بعد سقوط نظام مبارك من أ ّن أسوأ السيناريوهات هو
رؤية انتصار اإلخوان املسلمني يف انتخابات دميقراط ّية نهائ ّية.
[1]-https://www.aei.org/publication/monday talk with michael rubin on trump iran and
turkey

[[[-ورد املوضوع ضمن حلقة من حلقات متسلسلة بعنوان« :املنظومة الشيطانية» ،يف الحلقة الخامسة
والعرشين ،وهي بعنوان :اللجنة األمريك ّية من أجل لبنان حر ،برقم2 :
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وقد ب َّرر موقفه من حركة اإلخوان قائالً :إنّ مريس فضل أجندة اإلخوان الدين ّية
املرصي ،ورفض الدعوات إىل سحب املساعدات األمريك ّية للجيش
عىل االقتصاد
ّ
املرصي ،ويف مقال آخر يف يوليو  2013يقول :لو كانت الدميقراط ّية هي الهدف،
املرصي قد
املرصي ..الجيش
فالواليات امل ّتحدة يجب أن تحتفل باالنقالب
ّ
ّ
يكون أنهى طموح مريس ،ولك ّنه منح مرص آخر أفضل فرصها بتج ّنب الدكتاتوريّة
اإلسالم ّية ،واختتم بقوله :االنقالبات العسكريّة قد تكون عالمة فشل ،ولكن ميكن أن
تكون أيضاً عالمات ميالد جديد.
وقد ب ّرر روبن تأييده لحكومة السييس يف مرص بقوله :عندما يتعلّق األمر مبصالح
يل ،فنحن إىل
الواليات امل ّتحدة وأمن قناة السويس ومعاهدة السالم العر ّ
يب اإلرسائي ّ
جانب حكومة الجرنال السييس املؤقّتة.
وأضاف روبن أ ّن أحسن قرار لهذا االضطراب هو أ ّن الجيش هزم اإلسالم ّيني،
وقادهم تحت األرض ،وقال :من امله ّم دح ُر اإلخوان املسلمني يف مرص ،مع
حمس ،ويف سوريا ،ويف تركيا ،هذا سيفعل الكثري يف مستقبل الرشق األوسط أكرث
ّ
أي يش ٍء آخر ميكننا فعله.
من ّ

موقفه من إرسائيل:
ظهر يف مقال لروبن بتاريخ/17 :أكتوبر ـ ترشين األ ّول )2016/تأييده امل ُطلق
يل ،وكثريا ً ما نجده يهاجم املنتقدين إلرسائيل ،ويربط
لسياســات اليمني اإلرسائي ّ
نفسه بالشخصيّات األكرث تط ّرفاً يف منارصتها إلرسائيل ،مثل :ديفيد هورفيتز)David
 ،)Horowitzكام أ ّن لروبن عالقات متينة مع جامعة اإلسالموفوبيا([[[) (املعادين
لإلسالم) ،فقد كان مح ّررا ً مليدل إيست كوارتيل  ))East Quarterly Middleالجريدة
التي يصدرها منتدى الرشق األوسط ،الذي يديره دانيال بايس.
[[[ -اإلسالموفوبيا :كلمة مستحدثة مرك ّبة ،تتك ّون من كلمتي« :إسالم» و»فوبيا” ،وهي الحقة يُقصد بها
اإلنجليزي يعرف
يل املفرتض ،قاموس أكسفورد
ّ
الخوف أو الرهاب الغري العقالين من يشء يتجاوز خطره الفع ّ
اإلسالموفوبيا بـ»الخوف والكراهية املوجهة ض ّد اإلسالم ،كقوة سياسية تحديدا ً ،والتحامل والتمييز ض ّد
املسلمني.
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خالل حرب غزة عام  2014دعا روبن إرسائيل للقضاء عىل حامس ،قائال:
إرسائيل يجب أن تفعل ما يلزم لحامس ،حامس تريد القتال ح ّتى املوت ،حسناً
فليقم اإلرسائيل ّيون بذلك.
ويف هذا السياق نجد أ ّن روبن قد ألقى باللوم عىل إدارة أوباما ،متّهامً إيّاها بالتأييد
غري املبارش لحامس ،وقد انض ّم روبن إىل جوقة من أصوات املحافظني الجدد بعد
انتهاء الحرب ـ منهم جوشوا مورافتشيك  Joshua Muravchikاملوظّف السابق يف
إدارة بوش ـ يف انتقاد الهيومن رايتس ووتش بسبب ما نرشته حول القتال .فاتهمها
بأنّها منحازة ض ّد إرسائيل.
وبعد انتخاب أوباما م ّرة ثانية قال روبن :اآلن وقد أعيد انتخاب أوباما ،حامس
تشعر أنّها يف مقعد القيادة فيام يتعلّق بسياسة الرشق األوسط.
يحمل روبن بشدّ ة عىل قرار اليونسكو بشأن الحرم الرشيف([[[) ،واملعروف لدى
اليهود بجبل الهيكل ،حيث اعترب أنّ هذا القرار معا ٍد إلرسائيل ،قائالً :لقد عادت
القرارات املعادية إلرسائيل ،مت ّر عرب األمم امل ّتحدة مع األغلب ّية الساحقة .مضيفاً أنّ
هذا القرار ينزع الرشع ّية عن اليونسكو ،ويثري التساؤالت حول استمرار وجودها ،فقد
أصبحت اليونسكو ملوثّة لدرجة الكراهية السياس ّية ،مدّ ع ًيا أنّها احتضنت قرا ًرا يخالف
والتاريخي للمدينة ،وما جاء هذا القرار ّ
إل النتقاد إرسائيل
جل
الس ّ
ّ
األثري والثقايفّ
ّ
اليهودي والعالقات املرشوعة ـ
والسياسة اإلرسائيلية ،وهو يتجاهل متاماً التاريخ
ّ
حسب  رأيه ـ لليهود يف القدس .ويرى روبن أن منظّمة اليونسكو بدالً من الحفاظ
والطائفي ،عىل حدّ وصفه.
العرقي
تؤسس أرض ّية للتطهري
عىل الرتاث الثقايفّ ،فإنّها ّ
ّ
ّ
[[[ -تبنت منظّمة األمم املتّحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم  18أكتوبر/ترشين األ ّول 2016-
ديني لليهود بـاملسجد األقىص وحائط
خالل اجتامع يف العاصمة الفرنس ّية باريس -قرارا ينفي وجود ارتباط ّ
الرباق ،ويعتربهام تراثا إسالميا خالصا.
واعتمد القرار بعد أن جرت املوافقة عليه عىل مستوى اللجان يوم  13أكتوبر/ترشين األ ّول  2016باجتامع
يف باريس ،حيث صوتت  24دولة ملصلحة القرار ،وامتنعت  26عن التصويت منها فرنسا ،بينام عارض
القرار ست دول بينها الواليات املتّحدة األمريكية وبريطانيا ،وتغيبت دولتان .وجرى تقديم القرار من قبل
سبع دول عرب ّية ،هي الجزائر ومرص ولبنان واملغرب وسلطنة عامن وقطر والسودان.
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رض
يعتقد روبن أ ّن منظّمة األمم املتّحدة فقدت دورها
الحقيقي ،وأ ّن اليونسكو ت ّ
ّ
مم تنفع ،وهو يتساءل عن دور األمم املتّحدة فيام يتعلّق بالالجئني وتشغيلهم،
أكرث ّ
فهل قامت بذلك؟!  ،هنا يأمل روبن أن تتمكّن األمم املتّحدة من إعادة توطني
الالجئني الفلسطين ّيني يف الدول العرب ّية يف غضون بضع سنوات قادمة ،أ ّما بان يك
مون ،املنتهية واليته فقد كان أكرث اهتام ًما بالسفر والرفاهية بدالً من إصالح العفن
يل الذي أصاب املنظّمة الدول ّية ،ويذكر روبن أ َّن من مواطن الخلل يف املنظّمة
الداخ ّ
الحل فهو يرى أن أفضل
ّ
الدول ّية الرواتب املتضخمة واالمتيازات ملوظفيها ،أ ّما عن
عالج للغرغرينا هو اللجوء للبرت ،لقد حان الوقت للسامح بتاليش اليونسكو إىل
السيايس ،وتتح ّمل
مزبلة التاريخ ،والسامح بإنشاء منظّمة جديدة ،تبتعد عن الشأن
ّ
يف للشعوب([[[) ،كام يقول.
مسؤولية حامية الرتاث الثقا ّ
جه للمحافظني الجدد ميكن اختصاره إىل «معاداة
يرى روبن أ ّن كل النقد املو َّ
السامية» ،ومن هنا ش ّن روبن حمالته ض ّد خصومه ،ويف معرض ر ِّده عىل َمن ات ّهموا
ين([[[) ،استشهد روبن بقول ماكس
املحافظني الجدد مبنارصة حزب الليكود الصهيو ّ
بوت ( :)Max Bootلو كان املحافظون الجدد عمالء لليكود ،لكانوا نارصوا عزوا ً
ليس للعراق أو أفغانستان ،ولكن إليران التي تعتربها إرسائيل أكرب تهديد ألمنها.

موقفه من تركيا:
يرى مايكل روبن يف ترصيح (ن ُِش بتاريخ /17ديسمرب -كانون أول )2016/أنّه
ال ميكن القضاء عىل داعش وأردوغان بالسلطة ،هو يعرتف أنّ تركيا تقدّ م الدعم
لإلرهاب ّيني القادمني من أكرث من  100دولة ،ودون أ ّية مضايقات ،وتس ّهل عمل ّية
مرورهم عرب الحدود ،ويشبه دعوة أردوغان للمشاركة يف مؤمتر حول االسرتاتيج ّيات
الالزمة لهزمية داعش بدعوة خامنئي لحضور مؤمتر ملكافحة معاداة السامية .فهو
يرى أن أردوغان يريد تحويل تركيا إىل «باكستان البحر املتوسط» ،فهو يقول :إ ّن
نظام أردوغان يقوم مبساعدة داعش عرب تزويدها باملع ّدات الالزمة ،وإلغاء التأشرية،
[1]- http://www.aei.org/ Publication/ its time to disband unesco

[[[-هذه حقيقة إذ إن الكثريين من إدارة بوش كانت تربطهم عالقات قوية مع شخصيات حزب الليكود
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باملقابل منح تأشريات ألولئك األتراك الراغبني يف االلتحاق بداعش ،ويضيف
سيقل كثريا ً
ّ
تقل أعامرهم عن األربعني،
روبن :لو فرضت تركيا التأشرية عىل َمن ُّ
معدل اإلرهاب ّيني الداخلني لسوريا ،فأردوغان يرفض عىل اإلطالق االعرتاف بوجود
متمسكاً باعتقاده حتّى بعد أن احتجز اإلرهاب ّيون  49دبلوماس ّياً
وظل
ّ
تط ّرف س ّن ّي،
ّ
تركياً ،إضافة لعدد من سائقي الشاحنات يف املوصل .كام أنّه دافع عن دعوته للرئيس
ين عمر حسن البشري لزيارة تركيا ،عىل الرغم من ات ّهامات اإلبادة الجامع ّية
السودا ّ
التي وجهتها املحكمة الجنائ ّية الدوليّة له ،حيث رفض ا ّدعاء املحكمة بارتكابه إبادة
جامع ّية.
يعترب روبن أ ّن حامس وجدت صديقاً لها يف تركيا ،حيث كرس أردوغان اإلجامع
يل» لزيارة
يل بفرض العزلة عليها ،عندما و ّ
جه دعوة ملشعل «الزعيم الراديكا ّ
الدو ّ
مم
تركيا .أ ّما يف بالد املغرب فقد متكن تنظيم القاعدة من السيطرة عىل شامل مايلّ ،
الفرنيس للقضاء عىل تلك املجموعة ،وما أثار الغرابة ـ حسب روبن
جل التدخّل
ع َّ
ّ
املعي من قبل أردوغان :أنّ تنظيم
يك «أحمد كافاز» ،وهو
ـ هو إعالن السفري الرت ّ
ّ
فرنيس ،وليست
القاعدة مختلف متاماً عن اإلرهاب ،وكلمة «اإلرهاب» هي اخرتاع
ّ
من عمل املسلمني ،وهو بذلك يتساوق مع رفض أردوغان االعرتاف بأنّ الس ّنة هم
الذين يربّرون استخدام العنف من خالل الدين ،برغم أنّ تركيا نفسها مل تسلم من تلك
الهجامت([[[).
أعرب روبن عن اعتقاده بأنّ تركيا باتت منقسمة فعلّياً ،لكن مل يتحدّد بعد ما إذا كان
سيؤسسون كياناً مست ّقالً أم سيشكّلون اتّحاداً فيدرال ّياً داخل تركيا.
األكراد يف هذا البلد
ّ
ويرى روبن ـ الذي توقع حصول انقالب الخامس عرش من يوليو /متوز املايض
املايض قبل حدوثه يف تركيا ـ أن املرحلة النفس ّية لعمل ّية تقسيم تركيا قد اكتملت،
اليسء الذي حطَّم
وأن التاريخ سيذكر الرئيس الحايل «رجب طيب أردوغان» بالرجل
ّ
بالده بسبب غطرسته وكربيائه ،حسب وصفه.
[1]- http://www.kaldaya.net
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وقال روبن إ ّن أردوغان ميارس عمليّة دمويّة ومهينة ض ّد األكراد يف تركيا ،مشريا ً إىل
أنّه قد كسب الكثري من أصواتهم يف االنتخابات التي خطّط إلجرائها من أجل النظام
الرئايس ،غري أنّه نيس الوعود التي قطعها عىل نفسه عندما مل ي ُعد بحاج ٍة إىل هذه
ّ
األصوات ،واصفاً إياه بأنّه مل يكن صادقاً يف إميانه بعمل ّية السالم .عىل ح ّد قوله.
ِ
ينقض وقت طويل ليكتشف أردوغان أ ّن األكراد مينحون
وأشار روبن إىل أنّه مل
الدميقراطي» الذي يتز ّعمه «صالح الدين دمريطاش» ،ما
أصواتهم لحزب «الشعوب
ّ
حمله عىل تب ّني سياسة تدمرييّة ض ّد املدن الكرديّة مثل جزرة وسلويب ونصيبني يف
مسعى منه لتجفيف منابع ق ّوة األكراد.
ً
ولفت روبن يف مقاله أيضاً إىل أ ّن تجربة العنف التي مارسها أردوغان يف أعقاب
«مباحثات السالم» التي أعادت إىل األذهان ما حصل يف مث ّانين ّيات القرن املايض،
التخل عن فكرة املستقبل املشرتك مع األتراك ،معرباً عن
ّ
قد دفعت األكراد إىل
غي عقل ّيته ورؤيته يف هذا الصدد.
اعتقاده بأ ّن األكراد ليسوا وحدهم من ّ
يك مقاله بالقول إ ّن أردوغان بات ينظر إىل نفسه عىل أنّه
وتابع املحلّل األمري ّ
ميتلك سلطة تزداد ق ّوة مبرور الوقت وبإمكانه توظيف اإلعالم ملامرسة الضغط عىل
خاص ومعاقبتهم بطرائق غري مسبوقة.
الشعب بشكل عا ّم واألكراد بشكل
ّ
وقال روبن إ ّن الجيل الجديد من األتراك بات ينظر إىل األكراد عىل أنهم غرباء،
وإ ْن مل يعاملهم كأعداء ،مشريا ً يف هذا الشأن إىل أ ّن غالبيّة األتراك الذين يعيشون
يب مل يسافروا إىل منطقة جنوب رشق البالد ،ويف مقابل ذلك مل ت َر الغالب ّية
النمط الغر ّ
العظمى من األكراد يف مدن أنطاليا وبورصا وإزمري.
النفيس ،وأنّ أردوغان نفسه
ويرى روبن أنّ تركيا مت ّر اآلن مبرحلة انقسام باملعنى
ّ
قد أدرك يف مرحلة ما أنّ االنقسام بات حتم ّياً ،وبإمكان الجميع إدراك هذا املعنى
من خالل رؤية الحرمان الذي تعانيه املناطق الكرد ّية نتيجة السياسة االقتصاد ّية
واالجتامع ّية التي ينتهجها أردوغان يف هذه املناطق.
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النفيس لدى األكراد يحول دون ما
يك أيضاً بأ ّن االنقسام
ويعتقد الخبري األمري ّ
ّ
جامعي يف املناطق الرشق ّية ،فضالً عن أنّهم اكتسبوا تجربة
أسامه الرتاجع عن تطهري
ّ
مسلّحة وحرب ّية خالل السنوات املاضية.
وأردف أنّه يجب عىل األتراك أن يواجهوا حقيقة أنّ بالدهم باتت منقسمة ،وأنّ
عم قريب ،وأنّ املسألة الوحيدة يف الوقت الراهن هي أنّه مل يتحدّ د
حدودها
ستتغي ّ
ّ
بعدُ ما إذا كان هذا االنقسام سيسف ُر عن كيانني منفصلني أم األكراد سيؤسسون اتّحاداً
فيدرال ّياً داخل تركيا ،عىل حدّ قوله.
واختتم روبن مقاله بالقول« :من املمكن أن يكون أردوغان ينظر إىل نفسه عىل أنّه
أسس «تركيا الحديثة» ،يف حني
قائد عظيم ويعد نفسه أتاتورك جديداً ،غري أنّ أتاتورك ّ
مل يفعل أردوغان شيئاً سوى «تدمري تركيا» ،معرباً عن اعتقاده بأنّ التاريخ لن يذكر
أردوغان عىل أنّه بطل؛ بل سيذكره عىل أنّه الرجل اليسء الذي حطّم بالده بسبب
غطرسته» ،بحسب وصفه ([[[).

[[[ -من مقال بعنوان  :تركيا باتت منقسمة وحدودها ستتغري عام قريبsada4press.com .

أندرو بوين
Andrew Bowen

تعريف:
وخاصة يف منطقة
كاتب وباحث مهت ٌّم بالسياسة الخارج ّية للواليات املتّحدة،
ّ
الرشق األوسط ،حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العالقات الدوليّة ،وماجستري
يف تاريخ العالقات الدوليّة من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسيّة يف اململكة
املتّحدة ،وبكالوريوس يف العلوم السياس ّية من جامعة رايس ،أ ّما خرباته ومساهامته
العمل ّية فهي واسعة ،فهو باحث زائ ٌر يف معهد أمرييكان إنرتبرايز( ،)[[[()AEIوعمل كبريا ً
للمستشارين يف مجموعة االستشارات االقتصادية والجيوسياس ّية (،)Greenmantle
ويكتب عمودا ً أسبوعيّاً لألخبار يف مجلّة عرب نيوز  ،2006ولقناة العربيّة اإلنجليزيّة
منذ  ،2015وقبل انضاممه إىل معهد ( )AEIعمل بوين زميالً ومستشارا ً ضمن برنامج
الرشق األوسط التابع ملركز ويلسون ،كام أنّه زميل قديم ،ومدير لدراسات الرشق
األوسط يف مركز نيكسون ،فضالً عن ذلك فهو باحث يف معهد جيمس بيكر الثالث
اإلخباري
للسياسة العا ّمة ،وقد نرشت له مقاالت وتحليالت يف الـ  ،CNNواملوقع
ّ
 ،The Daily Beastوغريها ،وسيصدر له كتاب يف ربيع عام  ،2017بعنوان« :التعاون
األمني يف الرصاعات اإلقليم ّية ،العالقات األمريك ّية السور ّية»([[[).
ّ
خاص بأزمات الرشق األوسط ،وال س ّيام األزمة السوريّة ،والعالقات
له اهتامم
ّ
األمريك ّية مبنظومة الخليج ،يبحث بعمق يف طبيعة الخالفات القامئة ،وما ينشأ عنها
ص َّناع القرار ،كثرياً ما يحاول استرشاف املستقبل
من رصاعات وخالفات يف أروقة ُ
فيام يتعلّق بتلك الرصاعات الحادة القامئة باملنطقة ،وهو يحلّل الدوافع الحقيق ّية
[[[-وهو مخترص لـ ،American Enterprise Institute :وهو مهتم بالبحث يف مجاالت السياسة العامة،
ومقره واشنطن.
[[[ -للمزيد حول سريتهhttp://www.aei.org/scholar/andrew-bowen :

60

أميركان انتربرايز انستيتيوت

التّخاذ املواقف ،و له العديد من املواقف واآلراء التي ال بدّ من الوقوف عندها
لنعرف املزيد عن شخص ّيته ورؤيته لألحداث يف منطقتنا.

موقف بوين من األزمة السور ّية:
يرى بوين أ ّن هناك تنافساً من الجهات الداخل ّية والخارج ّية يف اللعب عىل
الساحة السوريّة ،ويف تحليله لفشل محادثات جنيف يرى أ ّن السبب يعود إىل أن
أحدا ً مل يأت إىل تلك املحادثات وهو عىل استعداد للمشاركة فيام أسامه بوين
املوضوعي ،وخصوصاً الرئيس األسد وحلفاءه روسيا وإيران ،وهو بذلك
الحوار
ّ
السعوديّ ،وال يح ّملهام تبعات ما يفعله
يك
يُ ِظهر انحيازا ً واضحاً للحلف األمري ّ
ّ

ي ّولهم ،وبرغم أنّه يحاول أن يكون موضوع ّياً بزعمه أ ّن كال الطرفني
املسلحون و َمن ُ َ
مينعان وصول املساعدات اإلنسانيّة للمدنيّني ،إال أنّه يتح ّدث عن أن حصار الجيش
يتحص ُن فيها املسلحون يهدف إىل تركيعهم وتجويعهم لدفع
السوري للمناطق التي
َّ
ّ
كل من روسيا وإيران عىل قدم
خصومه إىل االستسالم ،يف الوقت نفسه تسعى ّ
املساواة يف حلبة السياسة لتكوين فريق من املعارضة السوريّة ليجري التفاوض
معه ،كام أنّهم يريدون مفاوضات طويلة األمد ليحقّقوا من خاللها السيطرة وتحقيق
إنجازات عىل األرض ،تسمح لهم بتحسني رشوط التفاوض ،فموسكو مل ِ
تبد اهتامما
مبفاوضات فيينا ،وذلك ألنّها تشرتي مزيدا ً من الوقت ،وتعمل من أجل مصالحها
اإلقليم ّية والعامل ّية ،وهو يرى أ ّن طهران لن توافق عىل تسوية عىل حساب املصالح
اإلسرتاتيجيّة لها..
يك الخبيث يف األزمة السوريّة ،ويتجاهل
وهو بذلك يتجاهل الدور األمري ّ
الصوري الذي تقوده الواليات املتّحدة ،والذي سمح لداعش
يل
ّ
التحالف الدو ّ
استنزاف ق ّو ِ
ِ
النظام وحلفائه،
ات
وغريها بأن يتم ّدد ويكرب يف سوريا ،و َع ِمل عىل
ِ
مم تس ّبب يف إطال ِة ِ
ٍ
خالفات حا ّدة بني أطراف
أمد األزمة ،..وبرغم أنه يُ ِق ُّر بوجو ِد
ّ
رص عىل رؤية األزمة بعني
املعارضة ّ
إل أنّه ال يقف عند مدلوالت ذلك ..وكأنّه ي ّ
واحدة  !!..بل إنّه يذهب إىل أ ّن وزير الخارجيّة جون كريي أخطأ يف دفعه لفريق
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املعارضة للتفاوض بال رشوط ،..وها هو يتامدى يف عدم ثقته باألطراف التي
ساندت سوريا يف األزمة ،..فيفرتض عدم وجود حسن الن ّية لدى وزيري الخارج ّية
ين ّ فيام يتعلّق مبسألة التفاوض مع كريي ،ويُرج ُع السبب يف ذلك
الرويس و اإليرا ّ
ّ
عم يدور يف نفسه تجاه طريف األزمة ،فهو ال
إىل الهجوم عىل حلب ،وكأنّه يكشف ّ
ِ
خروقات وتجاوزات املجموعات املسلحة للهدنة وقصفها للمدنيّني،
يتح ّدث عن
ومحاوالتها املستم ّرة خلق وقائع جديدة لتحسني رشوط التفاوض عىل األرض.
ورؤية بوين للرصاع بأنّه طويل ممت ّد ،إذ إنّه يصف إمكانيّة تطبيق وقف إطالق النار
أثناء املحادثات بأنّها رضب من الخيال .وهو يرى أن تفكك سوريا سيكون تح ّدياً عىل
املدى الطويل  ..ومن هنا يتّضح لنا أنّه من أنصار ما يس ّمى بـ«الرشق األوسط الجديد»
أي إعادة رسم خريطة املنطقة وتفكيكها وتجزئتها وفق الرؤية األمريك ّية اإلرسائيل ّية ..
السوري للمحادثات
ويل ّمح بوين إىل مسألة يف غاية األهم ّية؛ وهي ذهاب الوفد
ّ
مم يوحي بأنّ الطرف
بوفد ُمو َّحد مبا يظهر متاسك الدولة سياس ًيا وجغراف ًّيا  ..وهذا ّ
اآلخر ـ غري املتامسك ـ ضعيف وسينهار ،ولن تنجح العمل ّية السياس ّية ـ وفق املنظور
ظل املعط ّيات الحال ّية عىل األرض([[[).
يك ـ يف ّ
األمري ّ

موقفه من عالقة بالده بإيران:
النووي ّ مع إيران ،فهو يرى أ ّن إيران ال تريد العمل
بوين ليس من أنصار االت ّفاق
ّ
ٌ
محفوف
مع أمريكا ،ولهذا فرها ُن بالده عىل إيران واالنفتاح عليها دبلوماس ًّيا وسياس ًّيا
باملخاطر ،ألنَّه عبارة عن متكني إليران يف املنطقة ،فهو ِم َّم ْن يرون أن إيران تسعى
لتحقيق سياساتها الرامية لزعزعة االستقرار يف املنطقة ،إىل جانب سعيها المتالك
يل
سالح
ّ
نووي يف املستقبل .أ ّما رهان إدارة أوباما (املنتهية) عىل حدوث تح ُّو ٍل داخ ٍّ
الثوري ـ كام
يف إيران ،فهو رهان خارس..حسب بوين ،فالتيار املتش ّدد والحرس
ّ
ين ّ ،كام أنه يرى أن
يزعم ـ ال يسمحان بحدوث تغيري داخل نظام الحكم اإليرا ّ
االقتصادي
ين وفريقه تجاه االنفتاح
ّ
الرؤية اإلصالحيّة التي ينتهجها الرئيس روحا ّ
[[[ -موقع العرب ّية باإلنجليزيةhttp://english.alarabiya.net :
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والسيايس نحو الغرب ستُواج ُه بِش ّدة من ِقبَلِ القيادة املحافظة ،و ِمن تجلّيات هذه
ّ
السيطرة للمحافظني تعيني املتش ّدد آية الله محمد يزدي رئيساً ملجلس الخرباء ـ
خرباء القيادة ـ ومن هنا ويف إطار رؤيته للمستقبل ،فهو ال يرى يف األفق إمكان ّية
خامنئي ،أ ّما ما جرى من اتّفاق معها حول ملفّها
حدوث إصالح([[[) يف مرحلة ما بعد
ّ
النووي ّ ملا بعد
النووي فهو يرفع العقوبات االقتصاديّة مقابل تأجيل تطوير برنامجها
ّ
ّ
عام  ،2025إضافة إىل أ ّن رشوط االتّفاق ال تعالج نقاط الخالف مع واشنطن ،ومنها
غي من
قضية األمريك ّيني املحتجزين يف السجون اإليران ّية ،كام أ ّن االتّفاق لن يُ ِّ
سلوك طهران تجاه امللفّات اإلقليميّة ،إذ إ ّن مسألة معارضة السياسات األمريكيّة هي
يف قلب األيديولوجيا للجمهوريّة اإلسالميّة..
ين ،فيتح ّدث
إذا ً يتح ّدث بوين عن رغبته يف حدوث تغيري من قلب العقل اإليرا ّ
عن األيديولوجيا ،إذا ً هو يناقش الهويّة ،ويرفض كام هو واضح خصوصيّات األنظمة
دستوري منتخب
ين هو نظام
ّ
والشعوب ،ويتجاهل حقائق ها ّمة؛ أهمها أ ّن النظام اإليرا ّ
من قبل الشعب ،وأ ّن هناك تداول سلطة ،وأ ّن هناك مصالح إليران ال ب ّد من مراعاتها
يف السياسة اإليران ّية داخل ّياً وخارج ّياً ،وتلك املصالح مبن ّية عىل قاعدة االحرتام
املتبادل وعدم التدخّل يف شؤون اآلخرين..
كام أنّه يتغاىض وبق ّوة عن السياسات العدائ ّية كافة لبالده تجاه طهران من حصار
وسيايس ،دام ألكرث من ثالثة عقود ،وللحرب التي فرضت عليها زمن صدام،
اقتصادي
ّ
ّ
ويتجاهل األموال اإليران ّية املحتجزة لدى بالده منذ سقوط نظام الشاه وقيام الثورة
يئ» والهجامت
اإلسالم ّية .. ،يتجاهل كل ذلك ويتح ّدث ّ
عم يسم ّيه «الخطاب العدا ّ
اإلرهابيّة ض ّد الواليات املتّحدة وحلفائها ،وهو يقصد بالطبع «إرسائيل» بقوله
«حلفاؤها» ،فهو يتب ّنى إذا ً وجهة النظر الصهيونيّة تجاه إيران ،فيس ّمي موقف إيران
يك
الثابت يف الدفاع عن فلسطني وعن الشعوب املضطهدة بسبب االنحياز األمري ّ
([[[)
الالمحدود إلرسائيل ..يس ّمي ذلك خطابًا عدائ ًيا وإرهابًا..
[[[ -طبعا واضح أنّه يقصد اإلصالح عىل الطريقة األمريك ّية ،أي التسليم بسياساتها العدوان ّية ،والتامهي
معها ،كام هو الحال يف املنظومة العربيّة والخليجيّة.
[[[ -ملج ّرد أنه يكتب للعرب ّية واليس ان ان فذلك له داللة واضحة بأنّه مع الخ ّ
الوهايب.
ن
ّ
ط الصهيو ّ
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اإلسالمي بقيادة املرشد
بل إنّه يذهب أبعد من ذلك فريى أ ّن رشعيّة النظام
ّ
يتخل عن عقيدة العداء
ّ
مستم ّدة من عدائها ألمريكا ،ومن املستحيل للمرشد أن
ين يف
ألمريكا ،ولهذا فوجهة نظره حول االت ّفاق
ّ
النووي بأنه لن يح َّد من النفوذ اإليرا ّ
املنطقة ـ يقصد يف السياسة الخارج ّية ـ  ،ولن يح ّد من سعيها لبناء قدراتها العسكريّة
وخصوصاً ترسانة الصواريخ يف غضون السنوات العرش القادمة .كام أنّه سيسمح
النووي بعد  15عاماً ..ومن هنا فهو ليس من أنصار تخفيف
إليران بتوسيع برنامجها
ّ
العقوبات عىل إيران ،فذلك ـ عىل ح ّد زعمه ـ سيق ّدم أمواالً ستستخدمها إيران يف
حا يؤ ّدي
دعم وكالئها من صنعاء لدمشق ،وهو يحلل موقف املرشد بأنه ال يريد انفتا ً
يب يف بالده ،من ذلك املوقف يتّضح لنا أنّه
لحدوث اخرتاق أو امتداد للنفوذ الغر ّ
يريد أن تكون إيران دولة مطيعة عىل الطريقة الخليج ّية ،!!..ويريد منها أيضاً أن تكون
مستباحة من قبل الغرب  ..تسمح بتمرير سياساته االستعامريّة التوسع ّية يف املنطقة.
ومن هنا فإنّ قراءته للرصاع بأنّه رصاع نفوذ وإرادات ،ولهذا فهو يرى أنّ إيران
تسعى إلخراج الواليات امل ّتحدة من منطقة الرشق األوسط من خالل مواصلة تطوير
مم سيشكّل خطراً عىل الوجود األمرييك يف الخليج ،ويزيد من
قدراتها التسليحيةّ ،
تدخّالت إيران ـ عىل حدّ قوله ـ يف اليمن والبحرين واملنطقة الرشق ّية يف السعوديّة
والعراق وسوريا ،هذا إىل جانب تهديد إرسائيل وبقائها ،من خالل دعم املنظّامت
التي يصفها باإلرهاب ّية ،كحزب الله والفصائل الفلسطين ّية([[[) ،وهو هنا ال يخفي
صهيون ّيته وتبنيه التا ّم إلرسائيل.
ولهذا فإ ّن بوين ال يرى سبباً مقنعاً لتفاؤل أوباما بشأن االنفراج مع إيران ،وهو
يرى أ ّن إيران تشكّل خطرا ً إسرتاتيج ّياً كبريا ً عىل املصالح السياس ّية والعسكريّة
واالقتصاديّة األمريكيّة يف املنطقة ،حتّى عىل املدى الطويل ال ميكن الرهان عىل
ص َّناع القرار إىل أن يدركوا الن ّية
إيران لتكون رشيكاً يف محاربة داعش([[[) ،وهو يدعو ُ
[[[ -وهو يس ّميها باملجموعات اإلرهاب ّية املسلّحة العاملة يف األرايض اللبنان ّية والفلسطين ّية.

[[[-ألنه وببساطة أمريكا غري معنيّة مبحاربة داعش والقضاء عليها ،ولو أرادت لفعلت ذلك منذ زمن طويل
بأل تتمدّد داعش يف مناطق نفوذ معينة فقط.
ربا هي معنية ّ
وألوقفت الدعم واإلسناد الالزم لهاّ ،
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السوري ،وهو يويص برضورة دعم
بامللف
الحقيقية إليران فيام يتعلّق بداعش أو
ّ
ّ
حلفاء أمريكا خالل السنوات العرش املقبلة ،والسعي إليجاد وسائل جديدة الحتواء
اإلقليمي
ج ُم سلوكِها
إيران ونفوذها
اإلقليمي قبل أن تصل ملرحلة ال ميكن حينها لَ ْ
ّ
ّ
تجاه املنطقة ،)[[[(..من الواضح أ ّن تشخيص الرصاع مع إيران بالنسبة لبوين يتمحور
ين الصاعد يف املنطقة.
حول النفوذ اإليرا ّ

اإليراين يف سوريا:
السعودي
الرصاع
ّ
ّ

حصة يف الحرب عىل سوريا،
يق ُّر أندرو بوين أ ّن هناك عددا ً من البلدان لديها ّ
ولك ّننا نجده كثريا ً ما يصف الحرب الكونية ض ّد سوريا بـ «الحرب األهل ّية» ،وكأنَّها
ٌ
سجال بني الرياض وطهران
سوري ،وهو يرى أ ّن الحرب يف سوريا هي
يل
ّ
شأن داخ ّ
اللتني مل تتعامال بج ِّدية مع مقرتحات إنهاء الحرب األهليّة ـ كام يصفها ـ وذلك عىل
بالتوصل إىل تسوية أفضل.
أمل بأن تسمح لهم األحداث امليدانيّة عىل األرض
ّ
األمني للرئيس األسد إلنهاء الرصاع،
ويرى بوين أ ّن جهود عيل اململوك املستشار
ّ
والذي قام بجولة تض ّمنت ج ّدة بالسعوديّة و ُع َمن لبحث ُسبُل إنهاء األزمة ،يرى
أ ّن جهود مملوك جاءت لعدم ارتياحه تجاه الهيمنة التي متارسها إيران عىل الدولة
السوريّة ،فقد أ ّدى خوض تلك الحرب اعتامدا ً عىل طهران إىل دفع تكلف ٍة عالي ٍة،
وقلَّص سيطرة القيادة السوريّة عىل مستقبل بالدها .ولك ّن بوين مل يورد يف حديثه
أدلّة عىل ما يقوله ،كام أنه يتجاهل ما قامت به السعوديّة من تدخّالت فظّة علنيّة
ورسية ض ّد سوريا ،وهو ما يق ُّر به بوين حني يعرتف بدور السعوديّة يف دعم املعارضة
املسلّحة ..حتّى تصل به الصفاقة واالنحياز إىل القول إنّه ما زالت هناك اختالفات
ين سوف
كبرية بني الطرفني فام زال من غري الواضح إىل أي درجة من النفوذ اإليرا ّ
تكون مقبولة للسعوديّة وحلفائها ،وماذا سيكون وضع األسد يف التسوية املقبلة،..
يتكلّم بوين وكأ ّن للسعوديّة وصاية عىل سوريا وكأنّه من حقّها التدخّل يف وضع
ين يف سوريا.
الرئيس األسد أو النفوذ اإليرا ّ
[1]- http://www.aei.org/publication/Iran isnt interested in working with us
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ويق ّر بوين بوجود تدخُّلٍ
يك يف شامل سوريا ،ويق ُّر أيضاً بالجهود
سعودي تر ّ
ّ
املذهبي بصورة واضحة
املبذولة املتزايدة لدعم املعارضة ،وهو يلعب عىل الوتر
ّ
السن ّية يف سوريا ،لبحث
للغاية حني يقول :إنّ هناك تواصالً سعوديّاً إمارات ّياً مع العشائر ُّ
تسوية سياسية ..ولك ّنها ـ حسب زعمه ـ مل تُس ِف ْر عن نتائج ملموسة ،وهنا أعتقد أنّ
ربا تكون
السعوديّة تبحث عن معارضة سن ّية يكون لها ثقل يف املعادلة السياس ّية ـ ّ
ين عىل
بديالً محتمالً لداعش ـ بحيث يكون لها وزنها ومتثيلها وحضورها امليدا ّ
األرض ،ولك ّن ذلك مل يحدث ح ّتى اللحظة  ..وهو يرى أنّ التواصل بني العشائر
الخليجي جاء الحتواء نفوذ إيران يف الدولة السور ّية  .
السنية ودول مجلس التعاون
ُّ
ّ
ين فهو يرى أ ّن هدف طهران من خوض الحرب
أ ّما يف تحليل بوين للموقف اإليرا ّ
األقل ،لتستطيع من
ّ
يف سوريا هو الحفاظ عىل شكلٍ من أشكال الدولة السوريّة عىل
خاللها تسهيل دعمها لحزب الله وباقي شبكة الوكالء التي تستهدف إرسائيل (يقصد
الفصائل الفلسطين ّية املسلّحة).
ومن هنا فهو يعترب أ ّن املسألة ليست مج ّرد زواج مصلحة ـ يقصد مؤقّتاً ـ بقدر ما
وجودي إليران التي تعترب أن حزب الله أه ّم راد ٍع لها ض َّد إرسائيل والغرب،
هو سؤال
ّ
ويستحيل عىل إيران ـ كام يزعم ـ أ ّن ت ُق ّدم دعمها للمنظّمة الشيع ّية([[[) ،دون استخدام
مطار دمشق ،ودون وجود خطوط اإلمداد التي متت ّد عرب الحدود السوريّة إىل لبنان..
الصفَاقَ ِة ـ ودون أدلّة أو براهني ـ عام يس ّميه «جيش
ث ّم نجد بوين يتح ّدث مبنتهى َّ
شيعي متع ّدد الجنس ّيات» هنا نقول :حقًا رمتني بدائها وانسلّت([[[) ،وهو ـ عىل ح ّد
ّ
ٍ
ٍ
ِ
وميليشيات
ووحدات شب ِه عسكريّة محليّة،
وحدات حزب الله
زعم بوين ـ ُمك َّو ٌن من
بكل وقاحة عن جامعة تدافع عن وحدة
شيع ّية من أنحاء املنطقة !!..إنّه يتح ّدث ّ
سوريا جيشً ا وشع ًبا وأرضً ا  ،متجاهالً أ ّن هناك ما يقارب مئة جنس ّية تض ّم عرشات
رسا ً
اآلالف من املقاتلني من شُ ذَاذ اآلفاق من مختلف أنحاء املعمورة قد جاءوا ّ
[[[ -هنا لنالحظ ونتأ ّمل استخدامه الخبيث واملقصود لأللفاظ املذهب ّية الطائف ّية.

ص ِ
بعيب هو
احبَ ُه
ٍ
ي َ
[[[ِ -م َن األمثا ِل العربيّ ِة املعروفة قولهم :رمتني بدائها وانسلت ،وهو مثل يرضب ملن يُ َع ُ ِّ
ِ
نفسه ِمن املوضوع..
فيه ،ف ُيلْ ِقي عي َب ُه عىل
الناس ويتَّ ِه ُمهم به ،ويُخر ُِج َ
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وعالنيّة ليقاتلوا يف سوريا ،..ح ّقاً إنّه زمن العجائب حني تنقلب املوازين  ..فيُص َّدق
كذب الصادق ،ويُخ ّون األمني ويؤ ّمن الخائن  !!..وهو يختم مقاله
الكاذب ،ويُ
ُ
ج ليشكّل حاجزا ً أو مان ًعا ض ّد ما تعتربه إيران سياسة
ين يأيت كسيا ٍ
بأ ّن النفوذ اإليرا ّ
خارج ّية إقليمية سعوديّة تتزايد عدوان ّيتها )[[[(..وهذا تحليل صحيح ويف مكانه ،ألنك
اإلقليمي فأنت تتح ّدث عن إرسائيل وسعيها
حني تتح ّدث عن السعوديّة ودورها
ّ
الدائم للسيطرة عىل املنطقة وتركيعها مبارشة أو عرب وكالئها !!..
السعودي:
موقف بوين من قانون جاستا ( )[[[()JASTAوانحيازه للنظام
ّ
يقف بوين ض ّد قانون جاستا (العدالة ض ّد رعاة اإلرهاب) الذي أق ّره مجلس
الشيوخ بتاريخ /17مايو ،لعام ،2016والذي يعاقب الحكومات والرشكات الراعية
لألعامل اإلرهاب ّية ،فهو يرى أ ّن الرئيس أوباما مل يبذل ما يكفي لوقف مترير مرشوع
القانون ،وبرغم أ ّن هناك توت ّرا ً يف العالقة بني واشنطن والرياض ،هنا أعتقد أ ّن منشأ
التوت ّر ناتج من فشل سياسة اململكة السعوديّة يف اليمن وسوريا ،إضاف ًة إىل الضغط
الحاصل من قبل الرأي العا ّم ـ وال سيام عائالت الضحايا ـ للتح ّرك ض ّد املسؤولني
عن هجامت /11أيلول ،واملمولني لهم ،ولهذا جاء القانون كعصا يل ّوح بها امل ُّشع
يك ض ّد جامعات أو دول مع ّينة..
األمري ّ
عم يس ّميه وجود تقاسم لقيم مشرتكة بني
ولك ّن بوين يف الوقت نفسه يتح ّدث ّ
البلدين ،ويرى بوين أنّه ال توجد أدلة موثوقة عىل وجود صلة مبارشة لحكومة السعوديّة
يف هجامت /11أيلول ،متناسياً أنّ العقيدة الوهاب ّية التي ُيصدِّ رونها للعامل ما هي ّ
إل
ترب عىل أرضهم ،وانتفخت جيوبه من نفطهم،!!..
وحش أعمى البرص والبصرية َّ
وبرغم أنه يق ّر بأن الدول الراعية لإلرهاب كثرياً ما تعمل خارج نطاق القانون ،إال أنه
يناقض نفسه ويتجاهل الكثري من الحقائق حني يرى أنّ كالً من دولة اإلمارات العرب ّية
ٍ
ثم يردف كالمه باإلشارة
والسعود ّية اتّخذتا
خطوات قو ّية ملعالجة متويل اإلرهابّ ،
[[[ -من مقال ألندرو بوين يف ،http://www.aei.org/publication
بعنوانThe Saudi Syrian back channel to end the war:

[[[-وهو اختصار باإلنجليزية لـJustice Against Sponsors of Terrorism Act :
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ملحور سوريا وإيران ـ بالطبع دون أن يذكرهام ـ حني يتحدّ ث عن وجود دول آمنة
تعمل عىل متويل األفكار ـ أعتقد أنّه يتحدّ ث هنا عن األيديولوجيا ،وهو يقصد بال
وكل من يحارب إرسائيل ـ التي تدفع د ّوامة العنف([[[) ،وتلك
شكّ محور املقاومة ّ
الدول ستكون ُعرض ًة للمزيد من التدقيق واملساءلة حسب القانون      .
ي ّتضح لنا أنّ هناك انتقائ ّية واضحة لدى بوين يف تطبيق ذلك القانون ،وهو يناقض
نفسه ويتجاهل الحقائق والواقع ،حني يرى أنّ السعود ّية ليست عىل صلة بتنظيم
القاعدة ،الذي هو فخر الصناعة األمريك ّية الوهاب ّية بامتياز.

[[[ -مقالة له يفhttp://www.aei.org/publication/a-iasta-fix :

أيان هرييس عيل
Ayaan Hirsi Ali

تعريف:
ولدت أيان هرييس عيل لعائلة مسلمة يف الصومال يف /13نوفمرب -ترشين
الثاين.1969/
إجباري مرت َّب لها
وتذكر هرييس يف تجربتها الشخص ّية أنّها نجت من زواج
ّ
من ِقبل عائلتها يف عام  ،1992حيث غادرت إىل أملانيا لزيارة عائل ّية يف بون ،ث ّم
االجتامعي ،ويف هولندا طلبت
جهت من هناك إىل هولندا للهروب من واقعها
تو َّ
ّ
السيايس ،وحصلت عىل ترصيح إقامة يف غضون ثالثة أسابيع من وصولها
اللجوء
ّ
إىل هولندا عام 1992م.

من سريهتا الذات ّية:
 عملت مرتجامً يف مركز روتردام لالجئني ،وذلك بني عامي  1995و ،2001حيثكانت ترتجم من الصومال ّية للهولنديّة ،وذلك بعد أن تعلّمت اللغة الهولنديّة خالل
دورات م ّدتها سنة.
 هريست تتح ّدث ست لغات :اإلنجليزيّة والصومال ّية والعرب ّية والسواحل ّيةواألمهريّة([[[) والهولنديّة.
االجتامعي يف
االجتامعي يف معهد هورست للعمل
 عملت أيضاً يف الحقلّ
ّ
دريبريجن.
[[[-لغة إثيوبيا الرسميّة ،وهي لغة سامية تتبع املجموعة الجنوبيّة الغربيّة ويتحدّث بها سكان إثيوبيا ،لكن
أث ّرت فيها لغات كوشية كثريا ً .اللغة األمهريّة هي ثاين أكرث اللغات السامية انتشارا ً بعد العرب ّية ،وهي لغة
العمل الرسم ّية يف إثيوبيا.
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 ودرست العلوم السياسيّة من جامعة ليدن عام  ،1995ث ّم حصلت عىل املاجستريعام  2000من الجامعة نفسها.
 حصلت عىل الجنس ّية الهولنديّة عام  ،1997وكثريا ً ما تعاونت مع املرأة الصومال ّيةيف مراكز اللجوء ،كام تابعت النساء املع ّنفات اجتامعيّاً يف بيوته ّن ،وناضلت من
أجل الهجرة والجنسيّة ،وذلك يف أثناء عملها يف دائرة الهجرة الهولنديّة ،وأصبحت
تنتقد الطريقة التي يجري التعامل بها مع طالبي اللجوء.
الهولندي عن
يل عضوا ً يف مجلس ال ّنواب
ّ
 يف عام  2003انتُخبت هرييس ع ّحزب العمل من أجل الحريّة والدميقراطيّة )VVD( ،وأ َّدت األزمة السياسيّة املتعلّقة
حة حصولها عىل الجنسية الهولنديّة الستقالتها من الربملان ،وبشكل غري مبارش
بص ّ
إىل سقوط الحكومة يف كانون الثاين عام 2006م .هاجرت إىل الواليات املتّحدة
وأسست منظّمة للدفاع عن حقوق املرأة
وعملت كزميلة يف معهد أمريكان إنرتايزّ ،
(.)AHA
 عملت كزميلة يف جامعة هارفارد ،وهي عضو يف مرشوع مستقبل الدبلوماس ّيةاالسكتلندي نيال فريغسون.
يف مركز (بلفر) ،وقد تز ّوجت باملؤ ّرخ واملعلّق العام
ّ

أبرز نشاطاهتا واهتامماهتا( :يف مقابلة بتاريخ /26آذار -مارس)2015/
الهولندي «ثيو فان جوخ»([[[) يف إنتاج فيلم «الخضوع»،
 تعاونت مع املخرجّ

والفيلم ينتقد ما وصفته هرييس بكراهية املرأة املنصوص عليها يف القرآن الكريم،
ظل
حيث اعتربت أ ّن هناك العديد من النصوص التي تؤ ّدي إىل اضطهاد املرأة يف ّ
اإلسالمُ ،عرِض الفيلم عام  ،2004وقد اغتيل « ثيو فان جوخ» عىل إثره عىل يد مح ّمد
بويري يف نوفمرب عام  ،2004وعىل إثره دعا املتط ّرفون أيضاً إىل الجهاد ض ّد هرييس
يل .وقد أثار الفيلم جدالً واسعاً ..ولهذا تُص َّنف هرييس بأنّها من أشدّ منتقدي
ع ّ
[[[ -ثيو فان جوخ  )Theo van Gogh (1957 - 2004مخرج ومنتج وممثّل مثري للجدل من هولندا ،وهو حفيد
شقيق الرسام املشهور «فان غوخ” ،وقد اغتيل يف  2نوفمرب  2004عىل يد محمد بويري .كان أسلوب ثيو فان
غوخ يف الكتابة أو عرض أفكاره املثرية للجدل منذ بداية شبابه ،حيث تع ّرض إىل الكثري من الشكاوى القانونية
ضدّه ،..ألساليبه الهجوم ّية الحادّة يف االنتقاد .كان يوجه انتقادا ً حادا ً والذعاً لتعاليم اإلسالم.
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اإلسالم ،ووصفت اإلسالم بأنّه العد ّو األ ّول للسالم ،ودعت إىل هزميته ليك يتحقق
اإلصالحي يف
العاملي .ودعت أيضاً إىل دعم اإلصالح من خالل دعم التيار
السالم
ّ
ّ
املسلمني  .
وتقول هرييس يف أحدث ترصيحاتها (/17يناير -كانون الثاين )2017/إنّها بدأت
تسأل نفسها وتنتقد الواقع الذي تعيشه ،حيث استمعت للعديد من الخطب ـ يف بالدها
مم تعتربه
الصومال ـ حول دور املرأة وواجبها نحو طاعة زوجها ،واالمتثال ألوامرهّ ،
انتقاصاً لكرامتها ،ث ّم تساءلت :وهل يجب عىل أزواجنا طاعتنا أيضاً ،وتقول :إنّها
يب وبني القبليّة والثقافة
شاهدت بأ ّم عينيها التناقضات بني الليرباليّة يف املجتمع الغر ّ
اإلسالميّة ،حيث تولت مه ّمة الدفاع عن املرأة املسلمة ،عىل ح ّد قولها.
ص ّنفت هرييس كواحدة من أه ّم مائة شخصيّة يف العامل ،وذلك
يف عام ُ 2005
حسب مجلّة التايم الربيطانيّة ،كام حصلت عىل العديد من الجوائز ،منها :جائزة ح ّرية
يل
التعبري من خالل صحيفة (يوالندس بوسنت) ،وجائزة الدميقراط ّية من الحزب الليربا ّ
حل النزاعات واألخالق واملواطنة
السويدي ،وجائزة الشجاعة األدبية([[[) اللتزامها يف ّ
العامليّة ،وقد نرشت هرييس عيل كتابني للسرية الذاتيّة يف عام  2006و.2010
عملت يف مشاريع تدعو يف مجملها إىل اندماج املهاجرين وخصوصاً النساء
الهولندي.
املسلامت يف املجتمع
ّ
 وقد احتُ ِضنت هرييس من ِقبل املحافظني الجدد ،وانض َّمت لجامعة امللحدين
مثل :كريستوفر هيتشنز ،سام هاريس ،بيل ماهي ،وقد متتّعت بتأييد واسع وسط
املسيحي ،وكان لها الصدارة بني النخبة املثّقفة يف أمريكا.
اليمني
ّ
ّ
أسستها) كاترين اميي داوسون)
[[[ -هي جائزة دول ّية تصدر عن نادي القلم
الدويل هي جمع ّية دولية للكتاب ّ
الفكري بني الكتاب يف جميع أنحاء العامل .ولها
سكوت يف لندن يف سنة  ،1921لتعزيز العالقات والتعاون
ّ
أهداف أخرى تتضمن تأكيد وظيفة األدب يف تطوير التفاهم املتبادل والثقافة العامل ّية ،والدفاع عن ح ّرية
الكلمة ،ولذا الب ّد ملن يرتشح لها أن يكون صوتا ق ّوياً يف وجه مضايقات الكتَّاب واألخطار التي يتع ّرضون
لها ،والتي قد تصل إىل السجن والقتل أحياناً .لكنها أصبحت تض ّم اآلن أي كاتب من كتّاب املقاالت مثل
الصحفيّني واملؤ ّرخني ،وتعترب من أقدم املنظّامت املدافعة عن حقوق اإلنسان ،وأقدم منظّمة عاملية مهتمة
بشئون األدب.
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أبرز مواقفها:
ن ُِش بتاريخ/27 :ترشين األ ّول – أكتوبر2016/
 إذا نظرتم إىل  70يف املئة من العنف يف العامل اليوم ،تجد أنّ املسلمني مسؤولونعنه ،ويف ترصيحها لصحيفة (وول سرتيت جورنال) فإنّ الوفيات يف النزاعات املسلّحة
يفجميع أنحاء العامل يف العام املايض ،يف الحروب التي يكون املسلمون طرفاً فيها»([[[).
 وصفت اإلسالم بأنّه دين عنف ،وأنه ميثّل ثقافة العدمية واملوت ،وهو ميثّلالفاشّ ية الجديدة واملد ّمرة ـ عىل ح ّد زعمها ـ والب ّد أن يُهز َم ألنَّه عقبة يف طريق
يل،
السالم ،وهي تؤكد أنّها مع الحضارة واملدن ّية ،وأ ّن مشكلتها هي اإلسالم الراديكا ّ
وأ ّن قضيتها هي النهضة.
 دعت العامل يف مؤمتر برلني يف فرباير عام  2006للوقوف بوجه امتالك إيراناألسلحة النوويّة.
 كام دعت أملانيا للوقوف بوجه القوى اإلسالم ّية التي تحاول كبح األصواتاملخالفة ،كام وصفت مسلمي أوروبا باألقل ّية الرافضة للدميقراط ّية.
بعد هجامت سبتمرب يف نيويورك عام  2001أعلنت ر ّدتها عن اإلسالم ،حيث
أعلنت أنها ال تؤمن بالله وال باملالئكة وال باليوم اآلخر ،وعىل خلف ّية ر ّدتها عن
اإلسالم جرى تركيز األضواء إعالم ّياً عليها ،وبدأ نجمها يسط ُع يف القنوات اإلخباريّة،
حيث أصبحت ضيف ًة دامئة يف الربامج التي تتناول اإلسالم واملهاجرين املسلمني،
ويف مؤمتر أمسرتدام قالت إ ّن اإلسالم ليس بحاجة ملن يفهمه من الخارج ،بل يحتاج
إىل مجدد له كفولتري([[[) من داخله.
[[[ -صحيفة وول سرتيت جورنال/20 ،آذار – مارس2016/

[[[ -فرانسوا ماري آروويه (: )François-Marie Arouetواسم الشهرة فولتري  )Voltaire (:كاتب
وفيلسوف فرنيس عـاش يف عرص التنويرُ ،عرف بنقده الساخر ،وذاع صيته بسبب سخريته الفلسفية الظريفة
خاصة حرية العقيدة ،واملساواة وكرامة اإلنسان .تويف سنة1778 :
ودفاعه عن الحريات املدنية
ّ
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استثمر تلك
كل مكان ،استطاعت
ولهذا بدأت التهديدات تصل إليها من ّ
ّ
الشعبي للهولنديّني ،الذين مل يستطيعوا تف ُّهم تلك
التهديدات لكسب التأييد
ّ
التهديدات.
يل للدراسات اإلسرتاتيج ّية ،وكذلك ملا ذكرته يف
 طبقاً ملا ذكره املعهد الدو ّبرنامج (ذا دييل شو) يف /22مارس ،2016/من جملة آرائها الالفتة قولها:
واإلسالمي دين ّية.
يب
 ترى أ ّن جذور الرصاعات الدائرة يف العامل العر ّّ
 انتقدت واقع املرأة املسلمة ،يف كتابها «معمل أبناء» ،حيث تح ّدثت عن أ ّنلها وظيفة واحدة هي «إنجاب األطفال» ،وقد تلقَّت العديد من رسائل التهديد،
وأصبحت تحت حامية الرشطة الهولنديّة الدامئة.
 هاجمت ما يس ّمى بـ«جرائم الرشف» ،وهاجمت كذلك ما أسمته «تشويهاألعضاء التناسل ّية لإلناث» .وهي تكافح ما أسمته بكراه ّية النساء ،داعية إىل تحرير
االجتامعي
املرأة والفتيات من ثقافة االضطهاد الديني ،وإىل ما أطلقت عليه :العدل
ّ
أيضاً.
فقامت عىل إثر ذلك مجموعة من املنظّامت اإلسالم ّية ،وكذلك من مسلمني
فردي ،برفع دعاوى ض ّدها ،إلّ أنّها مل تصل للمحاكم لقناعة امل ّدعي العام
بشكل
ّ
بأ ّن آراءها ال تؤث ّر يف وضع املجتمع املسلم يف هولندا ،وأ ّن ترصيحاتها ال تحوي
أي استنتاجات تتعلّق مبسلمي هولندا ،وأ ّن حقوقهم كأقلية يف املجتمع الهولندي
لن تتأثر.
نرش بتاريخ/27 :ترشين األ ّول  -أكتوبر ،2016/بواسطة ( )Hemant Mehtaقالتاإلسالمي ،ال منع املسلمني املساملني
مرارا ً وتكرارا ً أ ّن هدفها هو منع انتشار التط ّرف
ّ
من مامرسة شعائر دينهم.

بول وولفوفيتز
Paul Wolfowitz

من سريته الذات ّية:
الدويل منذ
ّ
 بول وولفوفيتز([[[) من مواليد عام  ،1943شغل منصب رئيس البنكيل إثر فضيحة إداريّة ـ أخالقيّة يف مايو
يونيو  ،2005وق ّدم استقالته من البنك الدو ّ
يحتل قبل ذلك منصب مساعد وزير الدفاع األمرييكّ .وهو من أبرز
ّ
 ،2007وكان
وجوه املحافظني الجدد يف السياسة األمريك ّية   .
 شغل أ ّول منصب يف اإلدارة األمريك ّية يف  1973كام مارس تدريس العلومالسياسيّة خالل فرتة توليه منصبني سياسيّني ،وخصوصاً يف جامعتي ييل وجون
ي سفريا ً
هوبكنز املرموقتني .عمل يف وزاريت الدفاع والخارجيّة ،كام ُع ّ َ
لدى إندونيسيا عام  ،1986قام خاللها بالتغطية عىل املذابح التي حصلت ض ّد
املتم ّردين يف تيمور الرشق ّية.

إذ اكتشف ما يس ّمى بـ «اإلسالم املعتدل» ،وأعلن انفتاحه عىل الحوار سياس ّياً
وثقاف ّياً مع الحضارة اإلسالم ّية ،وعىل الرغم من هذا فإن بعضهم يشريون إليه كمتّهم
يهودي بولوين من مواليد فارسوفيا ،هاجر والداه إىل نيويورك عندما
[[[ -هو ابن جاكوب ( ياكوف) وولفوفيتز،
ّ
كان يف العارشة من العمر .خريج معهد (سيتي كوليج) بنيويورك ،نال وولفوفيتز األب الدكتوراه يف الرياضيات
من جامعة نيويورك ،وصار واحدا ً من الخرباء األمريك ّيني يف النظريّة اإلحصائ ّية .بهذا وجد نفسه قريبا من
ين واثق ،ومن
عالـِم الرياضيات
ّ
املجري «أبراهام والد» .من الناحية السياس ّية ،فإن جاكوب وولفوفيتز صهيو ّ
جهة أخرى ،كان مجندا من قبل تنظيامت معارضة للقمع السوفييتي ض ّد األقليات واملنشقني .الحرب العامليّة
الثانية ،قام جاكوب وولفوفيتز بدراسات ملصلحة الجيش األمرييكّ ،داخل هيئة اإلحصائ ّيات يف جامعة كلوبيا.
إنّها الفرتة التي ولد فيها بول ،يف عام  .1943ث ّم يف عام  ،1957انتقلت العائلة إىل إرسائيل ،بعد أن قبل جاكوب
وولفوفيتز منصباً يف جامعة «تقنيون» .أنهى بول أيضاً دراسته بنجاح حني كان طالباً يف الرياضيات يف كلية
«دو كورنيل» ،واهت ّم بالتاريخ والعلوم السياسيّة .صار عندئذ عضوا يف جمعية «تلوريد» التي أُ ّسست يف سنة
 1910من قبل «ل.ل نني» لتحديد النخبة الجامع ّية لـ«كورنيل» ،كام هي الحال يف معظم الجامعات األمريك ّية.
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رئيس ملا آلت إليه األوضاع يف العراق وكون مئات اآلالف من الضحايا الذين سقطوا
هم فعالً مسلمون.
 يعترب ولفوفيتز م ّنظراً منوذج ّياً للسياسة الخارج ّية األمريك ّية وهو يؤمن بأنّ لدىبالده مه ّمة جليلة تقيض بنرش الدميقراط ّية والح ّريات يف العامل عىل الطريقة األمريك ّية.
كان مسؤوالً عن الرشق األقىص يف وزارة الخارجيّة ،إذ تشري نبذة عن حياته إىل قيامه
بتنسيق السياسة األمريك ّية تجاه الفلبني مؤيّدا ً انتقاالً هادئاً للسلطة فور االنتهاء من

وتول منصب مساعد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد،
ّ
دكتاتوريّة فرديناند ماركوس.
تسيري أمور أضخم موازنة يف اإلدارة األمريكيّة يعمل فيها  3.1ماليني عسكري ،و700
ين ،ووافق مجلس الشيوخ باإلجامع عىل تعيينه يف هذا املنصب عام 2001
ألف مد ّ
خاصاً
 -يقيم وولفوفيتز عالقات قويّة مع إرسائيل ،إذ تبدي األوساط اليمين ّية تقديرا ً ّ

له لك ّن الصحف األمريكية تؤكّد أ ّن دعمه للدولة العربيّة يبقى بشكل مرشوط([[[).

أبرز املواقف واآلراء:
 يعتربه الكثريون مهندس الحرب التي اندلعت عام 2003عىل العراق ،وبرغمذلك فهو من املص ّوتني ملصلحة هيالري كلينتون بسبب التهديد الذي ميثّله دونالد
األمرييك ،فتنقل بني
ّ
احتل موقعاً مميزا ً يف املجال العا ّم
ّ
يك([[[).
ترامب لألمن األمري ّ
السيايس والحقل الجامعي ،مبا سمح له بأن يكون قريباً من املنظّرين يف
الحقل
ّ
التنفيذي يف هيئة الدفاع.
نظام بوش ،مع احتفاظه مبوقعه
ّ
 ُعرِف مبعرفته الواسعة يف مجال العالقات الدوليّة ،وبتنظريه للسياسة الدفاعيّةاألمريكيّة وهو من املنظّرين بق ّوة لتشكيل درع مضا ّدة للصواريخ.
كل املكاتب املدن ّية التابعة للبنتاغون،
 منذ ثالثني عاماً اشرتك بول وولفويتز يف ّ[1]- https://ar.wikipedia.org

[2]- http://www.huffingtonpost.com
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وهو مفكّر المع ،تلميذ «ليو شرتاوس»([[[) ،استطاع أن يصنع من ثقافة الحرب تربيراً
ٍ
ٍ
مغامرات جديدة.
تهديدات وهمية لتربير
تخصص يف اخرتاع
لدميقراط ّية السوق،
ّ
وابتكر نظرية التدخالت الوقائ ّية والرتهيب ّية ضدّ املنافسني البارزين ،ال يتواىن عن
الدخول يف رشح التكتيكات العسكر ّية ليفرض تصوراته عىل الض ّباط امليدان ّيني.
يوصف بأنه خبري التنظري للعنف ،وهو روح البنتاغون([[[).
 وولفوفيتز خبري يف اخرتاع التهديدات وتضخيم األمور ،بل يف صناعة تهديدما ،ألجل رفع امليزان ّية العسكريّة ،ولذا فمن الطبيعي أن يكون مدع ّوا ً للمشاركة يف
الفرقة الشهرية بـ «فرقة ب» التي أُ ِّسست سنة  ،1976من قبل مدير مكتب االستعالمات
املركزيّة جريالد فورد ،ألجل تقدير التهديدات السوفييت ّية.
 كان رصيحا ج ّدا ً يف موقفه املتمثّل يف رضورة دعم الواليات املتّحدة لوجودهايف منطقة الخليج ،بإقامة عدد جديد من القواعد العسكريّة ،ويجب الحذر من صعود
ق ّوة إقليميّة أخرى ،مثل العراق سابقاً ،أو إيران.
 اإلسرتاتيج ّية األمريك ّية اعتمدت عىل استفزاز نظام صدام حسني لدفعه الجتياحالكويت ،كانت تلك اإلسرتاتيجيّة مصنوعة من قبل وولفوفيتز ،والهدف من هذا العمل
يك باالنتشار أكرث يف املنطقة،
يك كان واضحاً ،وهو :السامح للجيش األمري ّ
التكتي ّ
وخاصة يف العرب ّية السعوديّة ،ولكن ألجل تدمري الق ّوة التي استحوذت عليها بغداد
ّ
([[[)
أيضاً بتواطؤ واشنطن خالل تلك الفرتة .
يهودي منأصل أملاين ،يعدّه البعض امللهم
أمرييك
ّ
[[[ -ليو شرتاوس ( )1973 - 1899فيلسوف
ّ
الجمهوري األمرييك .عاش يف عزلة طويلة،
أليديولوجيا املحافظني الجدد التي تسود حالياً داخل الحزب
ّ
املؤسسات األكادمييّة يف أمريكا الشاملية ،وبرغم ذلك فقد كان الرجل يعلن
وأمىض وقتاً طويالً داخل
ّ
برصاحة شدّة كراهيته للدميوقراطية الليربال ّية عىل ح ّد سواء .حاول أتباعه كثريا ً إخفاء هذه الحقيقة ،والحقيقة
أن ّالصورة التي جرى رسمها لشرتاوس باعتباره وطنياً أمريكيّاً يعشق الحريّة هي صورة ملّفقة متاماً ،فهي أبعد
ما تكون عن الحقيقة ،حسب آراء املطلعني ،واملشكلة بالنسبة ألتباعه هي أنهم مضطرون للكذب ،وهذا ليس
ألي
خطأهم .فشرتاوس نفسه كان مييل بق ّوة نحو الرسية؛ ألنه كان يؤمن بأ ّن الحقيقة قاسية جدا بحيث ال ميكن ّ
وبخاصة املجتمعات
مجتمع أن يتح ّملها ،وأن أنصار الحقيقة سوف يتع ّرضون لالضطهاد من جانب املجتمع،
ّ
الليرباليّة؛ أل ّن الدميوقراطيّة الليرباليّة أبعد ما تكون عن قول الحقيقة ،كام يراها شرتاوس.
[2]-http://www.voltairenet.org

[3]- http://www.voltairenet.org
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 عقب انهيار االت ّحاد السوفييتي خالل عامي  1989و ،1990الذي أ ّدى إىلإعادة نرش القوات األمريك ّية يف العامل ساهم وولفوفيتز يف صياغة منظومة جديدة
للمحافظني الجدد .تهدف إىل تربير اإلبقاء عىل تكاليف الدفاع يف الوقت الذي
انهار فيه العدو .وولفوفيتز وباول استطاعا أن يط ّورا معاً فكرة بناء ق ّوة محدودة من
ألي تهديد محتمل.
الجيش األمري ّ
يك للتدخّل ،لتكون عىل استعداد للتص ّدي ّ
أي بروز ملنافسني قادرين عىل تهديد
 تقوم نظريّة وولفويتز عىل رضورة تجميد ّوخاصة من قبل الدول الصناع ّية املتقدّ مة ،مثل :أملانيا
القوة األمريك ّية املطلقة،
ّ
يب ،وإن كانت الواليات امل ّتحدة تدعم مرشوع
واليابان .وكذلك االتّحاد األورو ّ
يبّ ،
إل أنّها يجب أال تسمح باالندماج يف منظومة أمن ّية أوروب ّية
اإلندماج األورو ّ
رض بالحلف األطليس ،وال س ّيام أنّها تلحق الرضر بالبنية القيادية العسكريّة
محضة ت ّ
الكاملة .وذهب مستشاره ـ سكوت ليبي ـ إىل أبعد من ذلك حني رأى رضورة أن
كل القوى
تكتسب الواليات امل ّتحدة تف ّوقاً عسكرياً بالشكل الذي يضعف معنويّات ّ
البارزة التي تحاول منافستها.
 بعد وصول بيل كلينتون عام  1992كان وولفوفيتز يط ّور من نظريّاته حول واجباإلسرتاتيجي» والذي يعني
الواليات املتّحدة األمريكيّة يف الحفاظ عىل «العمق
ّ
البقاء ق ّوة عامليّة مطلقة.
   كان من املن ّظرين الحتامل تع ّرض الواليات امل ّتحدة لهجامت بصواريخباليست ّية قادمة من كوريا الشامل ّية أو العراق أو إيران يف سنة  ،1999وقد أمىض عريضة
تنص عىل رضورة االستفادة من الحامية األمريك ّية يف حالة حدوث
ملصلحة تايوان ّ
صيني ([[[).
اعتدا ٍء
ّ

[[[ -من مقال لـ ،Paul Labarique :شبكة فولتريhttp://www.voltairenet.org ،
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موقفه من العالقة األمريك ّية ـ اإليران ّية:
يف مقال نُرش بتاريخ/12 :يونيو2015 /
يذكر ولفويتز أ ّن إدارة أوباما كانت تستع ّد لخ ّ
الخامنئي الذي
ط أحمر يرسمه السيد
ّ
أبدى عدم تفاؤله بالتفاوض مع أمريكا ،ذاكرا ً يف أحد خطاباته أن املزاعم األمريك ّية
تظهر النوايا الرشيرة تجاه إيران ،حيث سعت أمريكا إلغراق إيران يف التفاصيل التي
تقيّد حركتها.

أي
أي وقت ،ويف ّ
وتتعلّق إحدى نقاط النزاع مبسألة إجراء عمل ّيات تفتيش يف ّ
حقيقي إليران ،ألنّها لن تسمح بإجراء عمليّات تفتيش
مكان ،وهذه النقطة هي تح ٍّد
ّ
للمرافق العسكريّة .وهناك خالف آخر يتعلّق بتوقيت تخفيف الجزاءات أو العقوبات،
أي اتفاقٍ ما مل ت ُرفع جميع العقوبات
حيث أكّد الرئيس روحاين أن إيران لن توقّع ّ
رص عىل الرتاجع عن العقوبات عىل
يف اليوم نفسه ،ولك ّن املوقف األمري ّ
يك كان ي ُّ
مراحل ،وسيجري ذلك فقط عندما تنفِّذ إيران رشوط االتّفاق ،كام أ ّن اإليرانيّني كانوا
يتح ّدثون عن جميع أنواع العقوبات ،ال عن العقوبات النوويّة التي أعلنت الواليات
املتّحدة ومعها مجموعة  1 +5أنّها قد رفعت.
 ذكر وولفويتز أنّ األمريكان قد يرتاجعون عن وعدهم بتعليق العقوبات االقتصاد ّيةيئ معها ،وهذا ما يس ّمونه
ذات الصلة
ّ
بامللف  النووي  ،وهذا جزء من االتّفاق املبد ّ
نوعاً من العقوبات االقتصاد ّية املتشابكة.
ويق ّر وولفويتز بأنّه من الصعب ِج ّدا ً التمييز بني العقوبات النوويّة والعقوبات غري
النوويّة املط َّبقة عىل إيران ،وذلك بسبب دعمِ إيران ملا أسامه «اإلرهاب» وبسبب
تورطها بانتهاكات لحقوق اإلنسان ،وغسيل األموال ،وتطوير القذائف املتن ّوعة،
ووفقاً للمسئولني األمريك ّيني يذكر الباحث أ ّن اإلدارة األمريك ّية تعتزم إعادة تعريف
مصطلح العقوبات النوويّة ،مبا يجعل تعريفها شامالً ،بحيث يصبح هامش العقوبات
غري النوويّة صغريا ً ـ عىل ح ّد قوله ـ
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ولك ّن الواضح بحسب وولفويتز أ ّن اإلدارة األمريكيّة ـ يف فرتة أوباما ـ كانت تستع ّد
لالستجابة للمطالب اإليران ّية برفع العقوبات فورا ً ،وهذا يعني فعلياً جميع العقوبات،
وال يقترص عىل تخفيف عبء املصارف التي يُ ْعتَقد أنها قامت بغسيل أموال لإلرهاب ّيني
ـ عىل ح ّد زعمه ـ ولكن األمر الصعب للغاية يكمن يف كيف ّية استخدام تلك العقوبات
لتقييد األنشطة اإليرانيّة يف املستقبل ،وهذا سيزيد من املخاوف الكبرية لجريان إيران،
وال سيام وأ ّن االت ّفاق ال يعالج أنشطة إيران غري النوويّة .هنا يذكر الباحث أ ّن اإلدارة
األمريك ّية كانت مستع ّدة للتنازل عن رشط القدرة عىل إجراء عمل ّيات تفتيش للمرافق
املشتبه فيها ،حتّى لو كانت عىل املنشآت العسكريّة ،ففي غرف التفاوض هناك
الفوري إىل تلك املنشآت.
دبلوماسيّون أمريكيّون ال يطالبون بالوصول
ّ
يذكر ولفوفيتز أنّه عىل الرغم من الوعود التي قطعها مؤخّرا ً وزير الخزانة جاك
أي صفقة يجب أن تتض ّمن الرصد والتفتيش الشاملني
خطاب
ليو يف
ٍ
رسمي له بأ ّن ّ
ّ
والدقيقني يف كل مكان تريد الوكالة الدول ّية للطاقة الذريّة الوصول إليه .وهذا ما أك ّده
أيضاً غريه من املسؤولني األمريك ّيني حني ذكروا أ ّن اإلدارة األمريك ّية لن تقبل بصفقة
أي من املواقع اإليران ّية املطلوبة ،وذلك لتأكيد أ ّن الربنامج
ال متنح ّ
حق الوصول إىل ّ
سلمي متاماً ،وبدالً من ذلك جرى السامح للتفتيش للجنة حكوميّة تتضمن
النوويّة
ّ
ممثلني عن حكومات الدول الست املشاركة يف التوقيع عىل االتّفاق ،وقد يكون
يب معهم ،مع إعطاء بعض الوقت للنظر يف االعرتاضات اإليران ّية،
االت ّحاد األورو ّ
ٍ
تفتيش يتح ّدى السيادة اإليران ّية.
وبيان األدلّة قبل السامح بإجراء
 يذكر ولفوفيتز نقال عن صحيفة (الوقائع) الصادرة عن البيت األبيض بأ ّن الوكالةالدول ّية للطاقة الذ ّرية ستطالب مبنحها إمكان ّية التحقيق يف املواقع املشبوهة أو يف
رسية ،أو منشآت للتحويل أو
املناطق التي ت ّدعي الوكالة وجود منشآت تخصيب ّ
أي مكان داخل البالد.
إلنتاج أجهزة الطرد
املركزي ،أو منشآت للمصانع الصفراء يف ّ
ّ
ويف حال عدم التزام إيران فسيعرف العامل ذلك ،وستقوم الوكالة عندئذ بتفقّد املكان
املشبوه ،وستح ّد من الجهود التي بذلتها إيران يف املايض للحصول عىل برنامج
نووي ذي طبيعة عسكريّة ،وبهذا االت ّفاق ستواجه إيران املزيد من عمليّات التفتيش
ّ
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أي دول ٍة أخرى يف العامل ،ويضيف ولفوفيتز أ ّن البيت األبيض ه ّدد باستخدام
أكرث من ّ
يئ يفي باملطالب اإليران ّية([[[).
ّ
حق النقض يف حال إقرار اتّفاق نها ّ
* يف مقال نُرش بتاريخ/24 :يوليو2015/
كل
يب والواليات املتّحدة ـ وفقاً للقوانني يف ّ
 يرى وولفوفيتز أ ّن االت ّحاد األورو ّأي سياس ٍة تهدف إىل التأثري سلباً يف تطبيع العالقات التجاريّة
منهام ـ سيمتنعان عن ّ
واالقتصاديّة مع إيران ،مبا ال يُ ِ
خل بالتزاماتهام ،فيام يتعلّق مبا اتّفق عليه.
فس
 ويعتقد وولفوفيتز أ ّن لغة االت ّفاق مع إيران فيها يش ٌء من الغموض ،بحيث يُ ٍّ
طرف االت ّفاق حسب مصالحه .ولك ّن االستمرار يف تسمية إيران كإحدى الدول
كل
ّ
الراعية لإلرهاب جنباً إىل جنب مع سوريا والسودان ،يتعارض مع تطبيع العالقات
التجاريّة واالقتصاديّة معها.
رص  اإليران ّيون عىل إزالة بلدهم من
 يرى الباحثوالسيايس وولفوفيتز أنّه إذا أ ّ
ّ
قامئة اإلرهاب فقد تلتزم الواليات امل ّتحدة بذلك وخاصة يف حال مضت إيران قُدماً
يف تنفيذ التزاماتها مبوجب االتّفاق .وهذا ما حصل مع كوريا الشامل ّية عندما استثنى
جورج بوش العالقات التجاريّة معها وفق قانون التجارة مع العد ّو .علامً بأ ّن كوريا
الشامل ّية مل تسمح للوكالة الدول ّية بإجراء عمل ّيات التفتيش بحرية ،مثل أخذ عينات
من الرتبة أو النفايات النوويّة .كام أنّها اختربت سالحاً نووياً يف  ،2010كام أنّها
كشفت النقاب عن محطّة تخصيب اليورانيوم يف يونغبيون مع  2000جهاز طرد
مركزي.
ّ

موقفه من املساعدات اإليران ّية:
 يذكر وولفوفيتز أ ّن الخارج ّية األمريك ّية ما زالت تعترب إيران دولة رئيس ّية يف مجالجهني إىل جنوب آسيا أو سوريا .ويضيف
تسهيل حركة مقاتيل القاعدة وأولئك املتو ّ
أ ّن إيران واصلت أنشطتها املتّصلة باإلرهاب يف عام  2014ـ عىل ح ّد زعمه ـ مبا
[1]- https://www.aei.org
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ين ،إضافة
يف ذلك دعم الجامعات اإلرهابيّة الفلسطينيّة يف غ ّزة ،وحزب الله اللبنا ّ
ملجموعات مختلفة يف جميع أنحاء الرشق األوسط.
 يدّ عي وولفوفيتز أنّ إيران زادت مساعدتها ملا أسامه بـ «امليليش ّيات الشيع ّيةالعراق ّية» ،وذلك رداً عىل دخول داعش العراق ،واستم ّرت يف دعم غريها من امليليشيات
املسلحة يف املنطقة .كام حاولت تهريب األسلحة إىل الجامعات الفلسطينية يف
غ ّزة ،يف الوقت نفسه واصلت مساعيها لتنفيذ أهدافها يف الرشق األوسط ،وخاص ًة
يف سوريا ،كام واصلت جهودها يف دعم نفوذها املتنامي يف أماكن أخرى يف العامل
أقل يف أمريكا الالتين ّية .واستخدمت ق ّوة الحرس الثوري
مثل أفريقيا وآسيا ،وبدرج ٍة ّ
اإلسالمي (لواء القدس) يف تنفيذ ما أسامه بـ «أهداف السياسة الخارج ّية» إىل جانب
تغطية عمل ّيات االستخبارات ،وخلق حالة من عدم االستقرار يف الرشق األوسط.
الثوري هو األداة الرئيسة للنظام يف مجال دعم اإلرهابيني
وي ّدعي الباحث أن الحرس
ّ
يف الخارج.
 يرى وولفوفيتز أنّه ومنذ انتهاء حرب  2006مع حزب الله ،قامت إيران باملساعدةرش لقرار مجلس األمن ،1701
ين ،وذلك يف انتهاك مبا ٍ
يف تسليح حزب الله اللبنا ّ
([[[)
اإليراين ،
ّ
الثوري
وهذا ما قاله الجرنال أمري عيل حاجي زاده أحد قادة الحرس
ّ
ين والحزب هام ق ّوة واحدة ،أو جهاز مشرتك .أ ّما
حني قال إ ّن الحرس
ّ
الثوري اإليرا ّ
نائب األمني العا ّم لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فقد ذكر أ ّن إيران ق ّدمت منظومة من
الصواريخ ذات الدقّة العالية .ث ّم يضيف وولفوفيتز أ ّن إيران ق ّدمت ماليني الدوالرات
خاصة يف
لدعم حزب الله ،وقامت بتدريب اآلالف من املقاتلني يف مخ ّيامت
ّ
إيران ،وقد استخدم هؤالء املقاتلون املد ّربون هذه املهارات يف دعم نظام األسد
أقل يف دعم العمليّات ض ّد داعش يف العراق ،كام واصلوا ش ّن
يف سوريا ،وبدرج ٍة ّ
ٍ
هجامت عىل طول الحدود اللبنان ّية مع إرسائيل ـ عىل ح ّد زعمه ـ
 -يزعم وولفوفيتز أ ّن إيران غري راغبة يف تقديم كبار أعضاء القاعدة إىل العدالة،

اإلسالمي ،جرى
الثوري
إيراين ،وقائد القوة الجوفضائيّة للحرس
ّ
عسكري
[[[ -أمري عيل حاجي زاده :قائد
ّ
ّ
ّ
تعيينه يف هذا املنصب عام .2010
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وتواصل احتجازهم ،كام رفضت الكشف عن هويّة كبار القادة املحتجزين لديها
ملنسقي القاعدة بتشغيل خ ّ
ط
منهم .ث ّم يضيف إ ّن النظام السابق يف طهران سمح
ّ
مم مكّن من نقل األموال
ّ
رئييس مي ّر عرب إيران منذ عام  2009عىل
ّأنابيب
األقلّ ،
ّ
واملقاتلني إىل جنوب آسيا وسوريا ـ عىل ح ّد قوله ـ.

اإليراين :
النووي
موقفه من االتّفاق
ّ
ّ

اقتصادي
أي ضغط
 يعتقد وولفوفيتز أنّ االتّ
ّفاق  النووي  مع إيران لن يشكّل ّ
ّ
ملواجهة األعامل التي تزعزع االستقرار يف الرشق األوسط وحول العامل .ويضيف
أنّ التهديد املحتمل من جانب إيران باالنسحاب من االتّفاق ،إىل جانب التزام
أي أعامل من شأنها أن تؤثّر سلباً
االتحاد األورويب والواليات امل ّتحدة باالمتناع عن ّ
يف تطبيع العالقات التجارية واالقتصادية مع إيران .كل ذلك سيعطل بشكل ف ّعال
استخدام النفوذ االقتصادي يف الر ّد عىل ما أسامه بـ«االستفزازات اإليران ّية» ،باختصار
نووي ،واالتّفاق يعطّل أداة
ما سيحدث هو تأجيل مؤقت لحصول إيران عىل سالحٍ
ّ
الق ّوة الناعمة الرئيس ّية للسياسة األمريك ّية تجاه إيران .ويرى الباحث أنّه من السخريّة
العسكري،
مبكان عندما يقدّ م الرئيس أوباما االتّفاق عىل أنّه البديل الوحيد للعمل
ّ
وهذا سيجعل الرؤساء يف املستقبل ممنوعني فعل ّياً من استخدام وسائل أخرى يف
التعامل مع إيران([[[) .ـ عىل حدّ قوله ـ.

موقفه من العالقة الروس ّية ــ اإليران ّية:
يف مقال نُرش بتاريخ/29 :يوليو2015/
 يرى وولفوفيتز أ ّن اإليران ّيني كانوا غاضبني من الروس ،بسبب عدم تعاونهم مبافيه الكفاية أثناء فرتة املفاوضات مع مجموعة الخمسة زائد واحد ،ويعتقد أ ّن الروس
لديهم مصلحة كبرية تجاوزت كل يشء ،فهم يريدون رفع العقوبات عن إيران حتّى
تتمكّن موسكو من بيع األسلحة إليران ،وعىل رأسها صواريخ إس  300للدفاعات
الجويّة ،وكذلك بيع املفاعالت النوويّة لطهران ،كام أ ّن إيران ستحصل عىل املزيد
من املوارد لدعم حلفائها املشرتكني مع روسيا ،أي نظام األسد يف دمشق ،ولذلك
[1]- https://www.aei.org
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أي اتفاقٍ يُنهي العقوبات ،وبالتايل روسيا غري
كان هدف موسكو هو
ّ
التوصل إىل ّ
مهت ّمة إن كانت الصفقة جيّدة أم سيّئة.
 ويعترب وولفوفيتز أنه حتى يف حال ضغط الروس عىل اإليرانيّني ،فهم ليسواأي دور عىل
رشكاء حقيقيّني ،لقد كان هدف روسيا املساومة فقط ،ومل يكن لها ّ
اإلطالق يف تحسني رشوط االت ّفاق مع إيران ([[[).

موقفه من حادثة أرس اجلنود األمريك ّيني:
* يف مقال نُرش بتاريخ/15 :يناير2016/
 تح ّدث بول وولفوفيتز حول حادثة أرس عرشة من جنود البحريّة األمريكيّة يفمياه الخليج ،وذلك عندما دخلوا املياه اإلقليميّة اإليرانيّة ،قائال :إ ّن إدارة أوباما
تريد م ّنا أن نص ّدق أ ّن االستيالء عىل تلك املجموعة يف الخليج كان نتيجة خطأ
يك أو ٍ
مم تسبب يف انزالق قاربني تابعني للبحريّة األمريك ّية
ميكاني ّ
نقص يف الوقود ّ
دليل عىل
إىل املياه اإليران ّية بال داعٍ ،كام سيعتربون اإلفراج عن أفراد الطاقم هو ٌ
ظل إدارة أوباما وكريي .ث ّم يضيف الباحث
نجاح الدبلوماس ّية األمريك ّية مع إيران ،يف ّ
عم حصل ،مع
والسيايس وولفوفيتز أ ّن بثّ صور فيديو للطاقم وهو يستسلم ويعتذر ّ
ّ
ين بصورة أكرث عدوانيةً ،فهو يهدف إىل إهانة «الشيطان
اعرتافاتهم يضع السلوك اإليرا ّ
األكرب» ويقلل من هيبة الدولة التي ي ّدعي رئيسها أنّها أقوى دولة عىل وجه األرض،
ثم أردف أنّ بالده تنفق عىل الجيش أكرث من الدول الثامين الكربى مجتمعة ،وال أم َة
ّ
تجرؤ عىل الهجوم عليها مبارشة ،أو عىل حلفائها؛ ألنّهم يعرفون أنّ هذا هو الطريق
نحو الدمار والخراب .ويزعم وولفوفيتز أن حكام إيران أظهروا أنهم ال يخشون إهانة
عم تنفقه أمريكا عىل جيشها ،فهناك تع ُّمدٌ من قبل
الواليات امل ّتحدة ،وبرصف النظر ّ
إيران لإلهانة مستغلّة حقيقة عدم رغبة أوباما يف املواجهة معها ،حتى عندما تُسا ُء
معاملة العسكر ّيني األمريك ّيني عىل حدّ وصفه .كام أ ّن ذلك يع ّد انتهاكا التفاق ّية جنيف
ين أراد إرسال
حول حظر اإلساءة لألرسى أو السجناء ألغراض الدعاية ،والنظام اإليرا ّ
ي
ألي ر ٍّد ج ّد ّ
تلك الرسالة إىل الرعايا األمريكان وللمنطقة ،يف ضوء عدم توقّعهم ّ
[1]- https://www.aei.org
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راغب يف مواجهة إيران ر ّدا ً
من الواليات املتّحدة .وإذا كان الرئيس األمرييك غري
ٍ
عىل سوء معاملة العسكريّني األمريكيّني فام هي اإلجراءات التي سيتّخذها إذا ً ؟ وهل
النووي معها يف حال تك ّرر مثل
سيعيد فرض العقوبات التي ُر ِف َعت كجز ٍء من االت ّفاق
ّ
هذا السلوك ض ّد جريانها أو النتهاكات حقوق اإلنسان املحل ّية ؟؟
 يذكر الباحث أ ّن كريي تح ّدث عن الدور الحاسم الذي لعبته الدبلوماس ّيةين املتمثّل يف كرم
األمريك ّية يف الحفاظ عىل أمن البالد وسالمتها .أ ّما السلوك اإليرا ّ
دليل عىل حقيقة أن طهران ال تريد املخاطرة
الضيافة يف التعامل مع الرهائن فهو ٌ
بفوائدها االقتصاديّة التي نالتها بعد تخفيف العقوبات عليها .هناك حدود ملدى
ٍ
مرات
استعداد إيران للمخاطرة بهذا الشأن .هنا يذكر وولفوفيتز أ ّن كريي تح ّدث ع ّدة
حل رسيع ،وبحث معه سبل تج ّنب التصعيد .فهذا سيكون
مع السيد ظريف إليجاد ٍّ
جيّدا ً للطرفني .عىل ح ّد قوله.
 يعلق وولفوفيتز إ ّن مثل تلك الحادثة جيّدة لإليرانيّني ولك ّنها ليست كذلكبالنسبة للواليات املتّحدة ،وقد يزداد األمر سو ًءا إذا ما اتّضح األمر بالنسبة ملا حدث
حارة .وال سيّام إذا اتّضح أ ّن القوارب كانت تحت السيطرة التا ّمة عندما
فعالً مع الب ّ
جرى االستيالء عليها .وحتى أُطلِ َق رساحهم.
ظل حكومة املعتدلني ،التي
ين كان يف ّ
 يضيف وولفوفيتز :أ ّن السلوك اإليرا ّتنازلت عن اعتدالها لتتامىش مع املتش ّددين يف حرس الثورة اإليران ّية .هنا يرى
الثوري يف قامئة
ين أحد قادة الحرس
ّ
وولفوفيتز رضورة إعادة وضع قاسم سليام ّ
العقوبات .فهذا من شأنه أن يح ّد من قدرته عىل السفر إىل موسكو للقاء فالدميري
بوتني للحديث معه حول أفضل السبل لدعم نظام األسد يف دمشق .هنا يشري وولفو
النووي مع
فيتز إىل أ ّن إدارة أوباما لن تفعل شيئاً من هذا ،ألنّه قد يع ّرض االتّفاق
ّ
إيران للخطر ،يف املقابل أثبت اإليرانيّون أنهم مستع ّدون للذهاب إىل خ ّ
ط املرمى،
أي يش ٍء وبجرأة أكرب عندما يرون ما
حتّى يف اللحظات الحرجة ،فهم سيفعلون ّ
سيحصلون عليه من مكاسب نتيجة لذلك([[[).
[1]- https://www.aei.org
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* يف مقابلة صحف ّية مع محطّة  nbcتحدّ ث بول وولفوفيتز يف الذكرى الـ15
لهجامت /11سبتمرب ،2001/وقد جرت املقابلة بتاريخ/11 :سبتمرب :2016/
 يدافع وولفوفيتز عن الرئيس جورج بوش ويقول إنّه مل يضلّل أمريكا قبل الحربعىل العراق ،برغم أن تقارير استخباراتية قدمت ملجلس الشيوخ ذكرت أنّ إدارة بوش
كانت تديل بترصيحات غري مد ّعمة باألدلّة الكافية قبل الحرب ،ولك ّن وولفوفيتز الذي
خدم يف إدارة بوش من  2001إىل  2005كنائب لوزير الدفاع ،كان يدافع عن موقف
يئ فيام يتعلّق بالحرب ،ولذا يعتربه الكثريون واحداً من املهندسني
الرئيس بوش الدعا ّ
املعامريني األساس ّيني لغزو العراق ،وكان يرى أنّ جهود إعادة إعامر العراق بعد الحرب
العراقي ،وتُقدّر تكلفة حرب العراق بأكرث من  2تريليون
ُدفع من عائدات النفط
ميكن أن ت َ
ّ
دوالر ،ويربر وولفوفيتز موقفه بأنّ الرصاع كان يف املقام األ ّول من أجل تحرير الشعب
العراقي وليس ملواجهة التهديد املحتمل من أسلحة الدمار الشامل ،وكان يتب ّنى فكرة
أنّه بدون غزو العراق سيزيد باطّراد دعم صدام لإلرهاب يف املنطقة.
 يرفض وولفوفيتز يف تلك املقابلة اعتباره مهندس الحرب يف العراق؛ ألنّه ليس القائدالعا ّم ،وال وزيرا للخارج ّية أو الدفاع ،ومل يكن مستشاراً لألمن القومي ،ويُعترب وولفوفيتز
أنه مل يكن كاذباً يف ادّعائه ومواقفه إبّان حرب العراق ،معترباً أنّ الحصول عىل  أسلحة
الدمار الشامل كان وشيكاً ،وهذا األمر ـ كام يقول ـ كان الكونغرس عىل قناعة به.
 تقارير االستخبارات مل تثبت أنّ العراق وتنظيم القاعدة كان بينهام رشاكة ،كامأنّه مل يثبت أيضاً أنّ العراق قدّ م للقاعدة تدريباً عىل األسلحة.
 يقول وولفوفيتز إنّ معظم تقارير االستخبارات األمريك ّية تشري إىل أنّ صداميك لبالده بات
حسني كان سيرشع يف األعامل العدائ ّية إذا شعر أنّ الغزو األمري ّ
وشيكاً([[[).

[1]- https://mediamatters.org

توماس دونييل
Thomas Donnelly

من سريته الذات ّية:
 توماس دونييل ولد يف /13يونيو ،1953/وهو باحث يف معهد املشاريعكاتب ومحلّل الشؤون العسكريّة والدفاع
األمريك ّية لبحوث السياسات العامة ،وهو
ٌ
القومي).
القومي والسياسة الخارج ّية ،ومؤلف (توقعات األمن
واألمن
ّ
ّ
 عمل مديرا ً يف رشكة (لوكهيد مارتن) لالتصاالت اإلسرتاتيج ّية واملبادرات منذعام .2002
 هو املدير املشارك ملركز مارلني وير للدراسات األمن ّية. هو املؤلّف املشارك مع (فريدريك كاجان)  :دروس من حرب طويلة ،ويتح ّدثالكتاب عن :كيف ميكن ألمريكا الفوز يف ساحات املعركة الجديدة (.)2010
 من كتبه الحديثة( :الحقيقة األرضيّة) :مستقبل الق ّوة الربيّة يف الواليات املتّحدةاألمريك ّية ( )2008وقد شاركه يف التأليف فريدريك كاجان .ومن كتبه :من الرجال
والعتاد :األزمة يف املوارد العسكريّة ( ،)2007وقد شاركه غاري شميت ،وكتاب:
إسرتاتيجي (.)2004
(الجيش الذي نحتاج إليه ( ،)2005وعمليّة الح ّرية العراقيّة :تقييم
ّ
 يف الفرتة من عام 1995إىل  1999شغل منصب مدير مجموعة السياساتوعضوا ً مهنيّاً يف لجنة مجلس الن ّواب املعنية بالخدمات العسكريّة.
 -عمل عضوا ً يف لجنة املراجعة االقتصاديّة واألمن ّية األمريك ّية الصين ّية ،وهو
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مح ّرر سابق يف مجلّة الق ّوات املسلّحة ( ،)Armed Forces Journalوالجيش تاميز
( ،)Army Timesوأخبار الدفاع ((.)[[[(Defense News
المواقف واآلراء:

حيركها الدين:
احلروب ّ
املقدسة أوالرصاعات التي ّ
* يف مقال نُرش بتاريخ/2 :أكتوبر2006/
 يقول دونييل إ ّن الرصاعات التي يح ّركها الدين ميكن أن تكون طويلة ومريرة.ويتساءل الباحث :هل نحن نفهم بعد طبيعة «الحرب الطويلة» ملستقبل الرشق
األوسط؟ الرئيس بوش يعتقد أنّه يدرك هذا األمر .ويف حديثه إىل رابطة الضباط
العسكريّني يف أوائل سبتمرب/أيلول ،وصف الرصاع بأنّه ض ّد الطغيان ،ورأى أ ّن
الشيعي
هناك تهديدا ً مشرتكاً ،سوا ًء من التط ّرف الس ّن ّي من نوع القاعدة ،أو التط ّرف
ّ
ين .وقال الرئيس« :إنهم يستلهمون أفكارهم من
من النوع املجسد يف النظام اإليرا ّ
كل منهام يسعى إىل فرض رؤية مظلمة يسودها التط ّرف
مصادر مختلفة» ،لك ّن ّ ً
اإلسالمي العنيف يف الرشق األوسط .إنّهم يعارضون تقدّ م الحريّة ،ويريدون السيطرة
ّ
األسايس هو حرب أيديولوج ّية،
عىل أسلحة الدمار الشامل» .ويرى بوش أنّ الرصاع
ّ
وهي حرب عىل جبهات عدّ ة.
 ويذكر دونييل أ ّن امل ّدعي العا ّم السابق جون مورثا يعترب أ ّن حرب العراق ـتحديدا ً ـ هي تح ّول واضح ،ويرى أ ّن السياسة األمريك ّية تحتاج إىل تغيري االتجاه نحو
العسكري .أ ّما الرأي الذي يُج ِمع عليه الدميقراط ّيون
الحل
ّ
الدبلوماس ّية ،وبعيدا عن
ّ
فهو أن مطاردة القاعدة أمر ال ب ّد منه ،كام يرى مورثا أ ّن الق ّوات األمريكيّة يجب أن
يعاد نرشها يف املحيطات ،وإذا كان هناك دا ٍع يف العراق يؤث ّر يف األمن القومي
األمرييكّ ،ميكننا العودة.
يقول الباحث إنّ األمريك ّيني واملجتمعات الغرب ّية بشكل عا ّم فصلوا السياسة عن
[1]-http://www.aei.org
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الدين ،وإنّ األوروب ّيني فقدوا بشكل عا ّم اإلميان (الروحانية) متاماً ،ألنّهم اعتربوا
أنّ الحقيقة واإلميان ال يلتقيان .أ ّما بالنسبة لإلسالم ّيني الراديكال ّيني ،فاإلميان هو
الحقيقة ،أ ّما السياسة ،فهي تجلس مبارشة يف ح ّيز الدين ،والهياكل السياس ّية  -مثل
كل يشء آخر ـ هي ما كشفه الله لهم ،وليس ما يسعى الرجال لتحقيقه وإنجازه.
ّ
 يعتقد دونييل بأ ّن الغرب كان لديه خربة قليلة يف الحرب الدين ّية منذ حرب الثالثنيعاماً .الحروب الغرب ّية الكربى يف القرون الثالثة املاضية كانت مدفوعة بالقوم ّية أو
باأليديولوجيّة السياسيّة العلامنيّة ،أو باملزج بينهام .يف كتب التاريخ ،استم ّرت حرب
الثالثني عاما من  1618حتى توقيع معاهدة وستفاليا يف  .1648ولك ّن الحرب األكرب
تلك التي د ّمرت نظام العصور الوسطى يف أوروبا كإمرباطوريّة كاثوليك ّية فضفاضة،
حدة ،هذا ما أحدثته الثورات.
ولكن مو ّ
 يرى الباحث أ ّن انهيار النظام القديم يف أوروبا والنضاالت الثوريّة لخلق يشءجذري بني الله واإلنسان ،وقد كانت الدولة وقيامها
جديد ،أعاد صياغة العالقة بشكل
ّ
تح ّوالً وحدثاً سياسياً كبرياً ،فقد حان الوقت بالنسبة إليهم لحرق املعتقدات الدين ّية([[[).
 يرى دونييل أنَّ النسخة الحديثة من هذه الروح اإلنجيل ّية األساس ّية أكرث علامن ّيةالحرصي.
من الطائف ّية وهي مجموعة من األفكار مفتوحة للجميع بدالً من اإلميان
ّ
يك دون فهم أسس اإلميان العميق الذي
ومع ذلك ،من الصعب فهم السلوك األمري ّ
قامت عليه أفكارنا ،فقد استمرت الصلة باإلميان .أجل ،اإلميان األمرييك ـ عىل
الرغم من أنّنا أمام علامن ّية جميلة ـ ولك ّن األمر له جذوره يف اإلصالح .ولكن يبدو أنّه
بدأ ينىس ما يعنيه اإلصالح .وليس من قبيل املصادفة أنّ أوروبا يف خسارة أثناء الدفاع
أي يشء آخر ـ لديهم حامسة املؤمنني.
عن نفسها ضدّ األعداء ـ الذين إن مل يكن ّ
السؤال يف الحرب الطويلة هو ما إذا كان اإلميان العميق ،واملتسامح من األمريك ّيني،
الناتجني من الحامسة اإلصالح ّية ،والطاقة الكبرية للعمل ،هو منافسة لذلك اإلميان
األكرث عنفاً الذي يقوم به املتطرفّون اإلسالم ّيون.
[1]- http://www.aei.org
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موقفه من القوة العسكر ّية األمريك ّية:
* يف مقال نُرش بتاريخ/26 :أكتوبر2011/
 يتح ّدث دونييل عن الق ّوة العسكريّة االستثنائ ّية األمريك ّية ،فيقول إنّه بعد الحربالعامل ّية الثانية ،وبعد كوريا وفيتنام والحرب الباردة ،خفضت الواليات املتّحدة
بطبيعة الحال من حجم ق ّواتها املسلحة ،وخفَّضت من مستويات اإلنفاق الدفاعي،
ث ّم التحضري لالنسحاب من العراق ،وبعد فرتة وجيزة من أفغانستان ،والضغط الناجم
عن تباطؤ االقتصاد ،والديون الفيدرال ّية املنترشة ،تضع الواليات املتّحدة خططا
لخفض جيشها إىل مستويات متدنّية بشكل خطري.
يك فيقول إ ّن أوضاع الجيش وسالح
 يستعرض الباحث أوضاع الجيش األمري ّالبحريّة يسريان عىل الطريق الصحيح ،وذلك مقارن ًة مبا كان عليه قبل الحرب
يشكل
ّ
العامل ّية الثانية .ولك ّن سالح الج ّو ستُخفض ميزانيته إىل مستوى رمبا
سابقة يف تاريخه ،ويضيف أنّه قبل عقد من الزمان كانت «الق ّوة الجويّة» هي
الشكل املم ّيز للق ّوة األمريك ّية .واآلن نحاول تشكيل العامل بـ «الق ّوة الناعمة»،
ظل عدم وجود مسار واضح ،قد يكون القائد العام املقبل «يقصد أوباما»
ويف ّ
قادرا ً عىل الحفاظ عىل القيادة األمريكيّة للعامل .وقد يكون لديه خيار واحد هو
القيادة من الخلف ،ويف سياقٍ واسع ،فإن التخفيضات يف سنوات أوباما ،وقانون
مراقبة امليزان ّية ،وتلك التي قد تنبثق عن «لجنة سوبر» يف الكونغرس هي استمرار
لالنسحاب املتد ّرج من الحرب الباردة ،وقد قُيض عىل جيل كامل من األسلحة
الجديدة ،ويضيف :الق ّوات األمريكيّة تطري بطائرات وسفن ،واملركبات القتالية
التي جرى بناؤها يف سنوات ريجان .القوى العاملة النشطة ستكون نصف ما عليه
يف عاصفة الصحراء.
 يشري الباحث إىل السبب الذي جعل الواليات املتّحدة استثنائ ّية ،فيقول :بالنسبةللمحافظني كانت تلك الق ّوة إحدى مواضع االختبار بالنسبة للق ّوة األمريك ّية ،ث ّم
يتابع دونييل بأن السبب وراء كون الواليات املتّحدة ق ّوة استثنائية ليس مج ّرد مبادئ
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جه بق ّوة أداء
سياسية عامليّة من الناحية النظريّة ،ولك ّن تلك املبادئ هي التي نو ّ
السلطة أو مامرساتها ([[[).

موقفه من تنظيم الدولة اإلسالم ّية
* يف مقال نُرش بتاريخ/1 :ديسمرب2015 /
عم أسامه (الحرب العادلة) فيقول :ال تزال عقيدة
 يتح ّدث توماس دونييل ّاملسيحي املبكّر يف الفلسفة
«الحرب العادلة» واحد ًة من أقوى مظاهر الفكر
ّ
السياس ّية الغرب ّية الحديثة .حيث تح ّدث يف هذا املوضوع جوس أد بيلو ـ أي ،واعترب
ٍ
ألغراض عادلة ،ث ّم يتابع دونييل بالقول :ولكن السؤال الذي مل
مرشوعيّة ش ّن الحرب
يجري حلُّه بع ُد هو كيفيّة تطبيق تلك املبادئ السامية يف حالة الحرب غري النظاميّة،
حينام يكون من الصعب التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني.
خاص ،والرصاع املحتدم من
 يضيف دونييل بأ ّن الحرب يف سوريا بشكلّ
أجل السلطة يف الرشق األوسط يثريان هذه األسئلة من جديد .فهناك العديد من
ٌ
قوي مبا
املتنافسني ،ولهم
أهداف كثرية ،وليس أقلّها دوافع منحرفة للقتال مع إميان ّ
كل أبناء تلك
يفعلون .حيث إ ّن معتقدات الدولة اإلسالميّة ومقاتيل القاعدة يؤمن بها ّ
الجامعات .ويعترب ذلك نوعا من التقليد اإلسالمي .وذلك اإلميان وتلك املعتقدات
تجعلهم خصوماً رشسني .وهم ميارسون وحش ّيتهم فعالً ،أ ّما التفاوض عىل التعايش
السلمي فهو عىل الورق فقط.
ّ
 يرى دونييل أ ّن هناك يف أوروبا من يعترب أ ّن الحرب ض ّد الدولة اإلسالم ّية لها مايستحق ذلك؟ كام أ ّن هناك حقيقة أخرى غري
ربرها .ولكن يبقى السؤال هل األمر
ّ
ي ّ
مريحة؛ وهي أ ّن أساليبهم حقّقت لهم بعض النجاحات الها ّمة والخطرية .وتنظيم
كل التوقّعات؛ إنّهم ليسوا مجموعة من القتلة يتواصلون
الدولة تحديدا ً تجاوز ّ
االجتامعي ،ولديهم إعالم ج ّيد .صحيح أنّهم يسيطرون عىل
عرب وسائل التواصل
ّ
يتوسعون .ومع
مساحات من األرايض يف جميع أنحاء سوريا والعراق ولك ّنهم ال
ّ
[1]- http://www.aei.org
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ذلك عدد أفرادهم يف ازدياد يف أنحاء العامل اإلسالمي كافّة .وقدرتهم عىل ش ّن
هجامت إرهاب ّية منسقّة ومتط ّورة ومثرية لإلعجاب بشكل متزايد.
 يتابع دونييل حديثه إ ّن خطرهم وإرهابهم أثار انتباه الفرنس ّيني والروس عىلاألقل ،فقاموا بالر ّد عىل هجامت تنظيم الدولة اإلسالم ّية من خالل تعزيز العمل
ّ
العسكري يف جميع أنحاء املنطقة .ويعتقد واقع ّيون جيوسياس ّيون مثل نائب مدير
ّ
وكالة املخابرات املركزيّة السابق مايكل موريل أ ّن الوقت قد حان ليك تقوم
الواليات املتّحدة مبراجعة نهجها تجاه سوريا ،والعمل مع الروس ونظام األسد،
الحل أيضاً.
ّ
وهو يقول بوضوح :قد يكون األسد جز ًءا من املشكلة ،ولك ّنه جز ٌء من
إل أنّنا يجب
ويضيف الباحث أ ّن تلك اإلسرتاتيج ّية ذكية ،ولك ّنها وإن كانت حكيمة ّ
أن نركّز يف اللحظة التي حدثت فيها .أل ّن ذلك يعترب مشكلة بالنظر ملبادئ الحرب
العادلة التي ت ّدعي أمريكا أنّها تقوم بها .ويردف دونييل قائالً :بداي ًة من الصعب أن
نعترب بشار األسد وفالدميري بوتني شخصني لهام أهدافهام النقية .صحيح أ ّن سوريا
دولة ذات سيادة ،ولك ّن السلطة فيها غري رشع ّية .وعالوة عىل ذلك القمع الذي نشأ
بسبب التم ّرد من قبل السوريني املضطهدين فعالً .ولذا فإ ّن روسيا تسعى إىل إعادة
فرض حكم استبدادي .وباختصار فإن لهم غايات رشيرة ،ووسائل رشيرة أيضاً ـ عىل
جرة ّسيئة
ح ّد قوله ـ فقد استخدمت ق ّوات األسد األسلحة الكيامويّة ،والرباميل املتف ّ
السمعة ،بقصد إحداث خسائر يف صفوف املدن ّيني ،كام أنّه قد يكون عدد الطائرات
ٍ
ربا تفتقر
الروس ّية العاملة يف سوريا صغري ،ولكنها تنفذ عمليات
يئّ ،
قصف عشوا ّ
تلك الطائرات للدقة يف تحديد الهدف ،فهي ليست بدقة الطائرات األمريك ّية ،ولك ّن
الرويس يفضّ ل دامئا حجم القذيفة وكتلتها عىل الدقّة .وباختصار سيكون
الجيش
ّ
رش.
من املجحف بالنسبة للواليات املتّحدة ـ أو ّ
ألي جهة ـ أن تتحالف مع هذا ال ّ
فليست هناك رضورة لذلك ،نحن لسنا أمام خيار ستالني أمام هتلر ،نحن أكرث
يل
قدرة عىل هزمية تنظيم الدولة اإلسالم ّية وتدمريها ،وأكرث قدرة عىل التدخّل الفع ّ
والعادل يف تلك الحرب اإلقليم ّية الكربى ،دون االعتامد عىل أولئك البلطج ّيني ـ
جح أن نعتمد عىل أولئك البلطج ّية
عىل ح ّد وصفه ـ ،ويضيف :ومع ذلك من املر ّ
ووسائلهم العنيفة ج ّدا ً ،كام يجب علينا أن نجد وسيلة ف ّعالة من الناحية العسكريّة

الخبراء والباحثون

91

ويف الوقت املناسب؛ ألنّه من الخطأ أيضاً إطالة أمد الحرب دو َن داعٍ ،مع السعي
إىل التقيُّد مبعايري العدالة يف ذلك .ث ّم يضيف دونييل :نحن يف الحقيقة نواج ُه أمرا ً
ال يختلف عن ذلك التح ّدي الذي واجهه أبراهام لينكولن يف عام  ،1863حيث
مل تكن «الكونفيدراليّة الجنوبيّة» تحت السيادة األمريكيّة .بل كانت قريبة من
االعرتاف بها كدول ٍة ذات سيادة يف لندن وباريس ،وفضالً عن الهزمية الناشئة عن
ذلك كان هناك جيش (روبرت يل)([[[) يف والية فرجينيا الشامليّة ،ومل يكن مجرد
فرقة عسكرية صغرية ،وكان يسعى لتدمري الكونفدرالية ،وقد تص ّدى لينكولن ـ الذي
كان من الرجال املتش ّددين ،من أمثال( :يوليسيس غرانت)([[[) ،و(ويليام تيكومسيه)
األمرييك ،مع الحفاظ
ّ
([[[) ـ لتلك املهمة الصعبة املتمثّلة يف منع متزيق املجتمع
االقتصادي الذي ميثله جنوب البالد .ويتابع الباحث كالمه بقوله:
عىل العمق
ّ
وليك يتمكّن هؤالء الرجال من الحكم بق ّوة وحزم ،أصدر الرئيس األمرييك القرار
العا ّم رقم ( ،)100وهو عبارة عن تعليامت لقيادة الجيوش يف الواليات املتّحدة
ين
يف امليدان ،ولتحقيق هذه املبادئ والتعليامت ات ّجه لينكولن نحو مهاجر أملا ّ
سيايس حارب يف العديد من الثورات
يعرف باسم :فرانسيس ليرب([[[) ،وهو فيلسوف
ّ
عسكري كبري من القادة األمريكيّني،)1870 1807- (،
[[[ -روبرت إدوارد يل )Robert Edward Lee(:  قائد
ّ
يب يف الحرب األهلية األمريك ّية ،وهو واح ٌد من مشاهري أبطال األ ّمة األمريك ّية.
قاد جيش التحالف الجنو ّ
[[[ -يوليسيس جرانت (  :)Ulysses S. Grantاسم الوالدة حريام يوليسيس جرانت )1885– 1822 ( ،هو
الرئيس الثامن عرش للواليات املتّحدة ( .)1877-1869وكان القائد العام لجيش الواليات املتّحدة (-1864
 ،)1869وعمل مع الرئيس أبراهام لنكولن لقيادة جيش االتحاد لالنتصار عىل الكونفدرالية يف الحرب
األهلية األمريكيّة .طبق جرانت سياسات الكونغرس إلعادة اإلعامر ،وكثريا ما اختلف يف هذا املوضوع
مع الرئيس أندرو جونسون خليفة لينكولن .انتخب جرانت مرتني لهذا املنصب ،وقاد الجمهوريّني يف
جهودهم الرامية إىل إزالة بقايا القومية الكونفدرالية والعبودية ،وحامية املواطنني السود ،وأطلق العنان
للتوسع الصناعي يف البالد خالل العرص الذهبي.
معلام،
[[[-وليام تيكومسيه ( )William Tecumseh Shermanكان جندياً أمريكياً ،ورجل أعامل ،وعمل
ً
ومؤلفاً ،وشغل منصب جرنال يف جيش االتحاد خالل الحرب األهلية األمريكيّة ( ،)1865-1861وقد تلقى
اعرتافاً بقيادته املتميزة لإلسرتاتيجية العسكريّة ،برغم االنتقادات لقسوة السياسات التي اتبعها «األرض
املحروقة» ،والتي نفّذها أثناء الحرب األهلية الشاملة يف أمريكا ض ّد الواليات الذاهبة نحو الكونفيدرالية.

األملاين فرانز ليرب،
ّ
[[[ -فرانسيس ليرب( Francis Lieber) 1798أو  )1872– 1800ويعرف أيضاً باسمه
قانوين أمرييك من أصل أملاين ،وفيلسوف سيايس .قام بتحرير موسوعة أمريكانا (( Encyclopaedia
 ،Americanaكام كان مؤلف كود ليرب خالل الحرب األهلية األمريكيّة ،واملعروف أيضاً باسم :تعليامت
الجيوش الحكومية يف امليدان ( )1863ويعترب كود ليرب أول وثيقة شاملة توضح القواعد التي تنظم سري
الحرب ،وكانت األساس التفاقيات جنيف.
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األوروبيّة يف أوائل القرن التاسع عرش ،وقد كان بالتايل عىل دراية تا ّمة بتجاوزات
الحرب «الحزب ّية».
 يطرح دونييل تساؤالً حول إمكانيّة احتواء الدولة اإلسالميّة بدالً من قصفهاالحجري ،وهنا يذكِّر الباحث بقانون ليرب([[[) ،املا ّدة  ،157التي
وكأنّنا يف العرص
ّ
تغطّي مجموعة واسعة من الوسائل والتعليامت امليدان ّية الواجب اتّباعها لتنظيم
ينص عىل املعاملة األخالق ّية مع السكان
سري الحرب ،ومن أقسام تلك املا ّدة ما ّ
مم جعلها دليالً أمريكيّاً فريدا ً لش ِّن ما أسامه بالحرب
املحليّني ،والح ّرية للعبيدّ ،
ظل الظروف امليدانية غري النظام ّية ،حينام يكون التمييز بني املقاتل وغري
العادلة يف ّ
املقاتل أمرا ً غامضاَ ،وقد أُ ِخذت تلك املدونة كأساس التفاقية الهاي الدول ّية لعام
خاصة بالحرب ،وح ّددت ماه ّية جرائم الحرب ،وال
 ،1907والتي أصدرت قوانني
ّ
يزال تأثريها موجودا ً بق ّوة يف دليل وزارة الدفاع األمريكيّة ،وجرى إقرار ذلك يف قانون
ح ِّدث يف عام .2015
الحرب الذي ُ
 يتح ّدث دونييل عن املسألة األخالقيّة ويقول :عندما نبحث عن الوضوحاألخالقي أ ْن يحدث هناك ُّ
تعث ،خصوصاً عندما يكون الوضع غامضاً ،ويبدو أ ّن
ّ
يك تجاه الرشق
الفرنسيني الذين كانوا منزعجني من النهج األيديولوجي األمري ّ
يل قد تذبذب،
يل الليربا ّ
األوسط ،هم مستع ّدون اآلن لالعرتاف بأ ّن أسس النظام الدو ّ
ولكن مبجرد أن تستق ّر األوضاع الب ّد أن يكون هناك نظام عادل ،وذلك مبج ّرد وقف
القتال ،أي إنّنا سنكون أمام مسألة األمن واألخالق ،إذا تداخل الرصاع من أجل
السلطة يف الرشق األوسط ،والحرب ض ّد اإلرهاب ّيني .وهناك من ينظر لألمر من زاوية
أخرى؛ حيث يرى بعضهم أ ّن سوريا محرقة حديثة( ،محرقة العرص) والحرب ض ّد
كل هذا االهتامم؟ وهل الدولة
يستحق األمر ّ
ربرها ،ولكن هل
ّ
الدولة اإلسالميّة لها ما ي ّ
[[[-كود ليرب ( :)Lieber Codeأو قانون ليرب الصادر يف  24نيسان/أبريل  ،1863ويعرف أيضاً باسم تعليامت
الحكومة لجيوش الواليات املتّحدة يف امليدان ،وهو األمر العا ّم رقم  ،100أو تعليامت ليرب،وكان قد وقعها
الخاصة بالواليات املتّحدة ،أثناء الحرب األهلية األمريك ّية ،والتي
الرئيس أبراهام لينكولن للقوات االتحادية
ّ
تنص عىل كيف يجب عىل الجنود أن يترصفوا يف زمن الحرب .واسم هذه التعليامت انعكاس لصاحبها،
ّ
ين األمرييكّ ،والفيلسوف السيايس فرنسيس ليرب(( Francis Lieberانظر:
ين األملا ّ
الباحث القانو ّ
http://doorybook.blogspot.com
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اإلسالميّة حكومة أم عصابة إجراميّة؟ اإلجابة عن السؤال ستح ّدد شكل القتال ،لقد
حان الوقت إلنهاء تنظيم الدولة اإلسالميّة ([[[).

موقفه من العراق:
* يف مقال نُرش بتاريخ/17 :فرباير2016/
 يرى توماس دونييل أ ّن االنسحاب من العراق كان خطأ إسرتاتيج ّياً أسوأ بكثريمن االحتالل الذي هزم يف أعقاب الغزو الذي أطاح بصدام ،ويضيف أ ّن ترامب يرى
أ ّن دكتاتور العراق قتل اإلرهابيّني ،وهو أم ٌر مثري للسخرية؛ فقد كان صدام أحد أولئك
يك يف العراق
اإلرهابيّني .واأله ّم من ذلك أ ّن قرار الرئيس أوباما بإنهاء التدخّل األمري ّ
كان مبثابة انهيار عام ومتسارع للق ّوة األمريك ّية يف الرشق األوسط .وهذا االنهيار بدوره
أحدث قلقاً متزايدا ً فيام يتعلق باستعداد الواليات املتّحدة وقدرتها عىل االحتفاظ
بدورها يف القيادة العامل ّية .أما أوروبا ـ خصوصاً ـ فهي تجني مث ّار تراجع أوباما ،حتّى
يف رشق آسيا فهم يتساءلون ،ماذا تعني «الخطوط الحمراء» األمريك ّية؟ إ ّن أخطاء
أوباما تجعل مناقشة موضوع العراق أكرث وضوحاً ،وتتطلّب مناقشة أكرث عمقاً .يتابع
الباحث أ ّن بوش ومساعديه ارتكبوا أخطا ًء جسيمة ـ كان ميكن تج ّنبها ـ أثناء الحرب.
ألي شخص لديه حساسيّة تاريخيّة ،هذه هي الحرب ،ومن النادر أن
ولكن نقول ّ
ححه ـ كام فعل بوش وتلك كانت طفرة عام  2007ـ ومل تكن تلك
نعرتف بالخطأ ونص ّ
الحرب الفضىل أو املثال ّية ،ولك ّنها حقّقت نجاحاً كافياً لتهيئة الظروف لتحقيق انتصار
أكرب ،وتحقيق توازن أفضل يف جميع أنحاء الرشق األوسط.
 ويرى دونييل أ ّن عهد أوباما أثبت أنّه يضعف املامرسة التقليديّة للقيادةاألمريك ّية ،رونالد ريغان كان يعتقد أ ّن تحقيق النرص كان ممكناً يف فيتنام ،وكان يرى
أ ّن التضحية األمريك ّية هناك مل تكن دون أخالق ،وال متثّل حامقة ،ولك ْن كانت قضية
نبيلة .وقد قال :إ ّن الفوز يف القتال يف املستقبل يحتاج أيضاً إىل العودة للاميض،
لعدم تكرار الخطأ نفسه([[[).
[1]- http://www.washingtonpost.com
[2]-https://www.aei.org
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* ويف مقال نُرش بتاريخ/27 :مايو2016 /
 يتناول الباحث مسألة التباين بني السيادة والرشع ّية األخالق ّية ويقول إنّه يفحزيران عام 2014عندما اجتاحت ق ّوات الدولة اإلسالميّة بغداد ،بدأ الرئيس باراك
أوباما بإعادة التزام الق ّوات العسكريّة األمريك ّية بالعراق ،كام أشار إىل أنّه من املمكن
أن تلعب إيران دورا ً ب ّنا ًء إذا أرسلت الرسالة نفسها إىل الحكومة العراق ّية ،التي مفادها
األطليس
أ ّن العراق بكامله يجب تح ُّمل أعبائه .ويف مقال شهري كتبه مراسل مجلّة
ّ
ذكر فيه أ ّن أوباما يرى أ ّن اململكة العربيّة السعوديّة والدول العربيّة األخرى كان عليها
أن تتعلّم «تقاسم» الرشق األوسط مع إيران.

رؤيته ملستقبل إيران والعالقة معها:
جهاً
 -يشري دونييل إىل تص ّور أوباما لطبيعة العالقة مع إيران؛ حيث يرى أ ّن هناك تو ّ

لدى أوباما لرشاكة إسرتاتيج ّية مع طهران ،ويعيد أوباما اعتقاده الجازم بأ ّن الحرب
القومي السابق
الباردة قد عادت حسب «الواقعيّني» يف التفكري مثل :مستشار األمن
ّ
أحب هذا الرجل ،كام أنّه
برنت سكوكروفت([[[) ،ومل تكن زلة لسان حني قال :أنا
ّ
اختار تشاك هاجل([[[) ليكون ثالث وزير دفاع ،وقد تعاون االثنان يف دراسة أجريت
االسرتاتيجي يف مركز برنت سكوكروفت
عام  ،2012خرجت مببادرة االسترشاف
ّ
توصلت إىل أنّه بالنسبة
يل ،وهي رشكة تابعة ملجلس
األطليس ،حيث ّ
لألمن الدو ّ
ّ
[[[ -برنت سكوكروفت  )Brent Scowcroft (:ولد يف أوغدن عام  ،1925وهو ضابط من الواليات املتّحدة
القومي يف الفرتة من 1975-
الجمهوري ،وقد شغل منصب مستشار األمن
األمريكيّة وهو عضو يف الحزب
ّ
ّ
.1977

االمريىك منذ  23فرباير
ّ
عسكري بالدرجة األ ّوىل ،ووزير الدفاع
[[[ -تشاك هيغل ( : )Chuck Hagelرجل
ّ
 2013إىل غاية  24نوفمرب/ترشين الثاين  2014بعد استقالته من منصبه ،وحائز وسامني «القلب األرجواين»
بسبب دوره يف حرب فيتنام ،حيث أصيب بحروق شديدة بعد أن تعرضت ناقلة الجنود املصفحة التي كان
يستقلها للغم أريض .بعد عودته من الحرب بفيتنام ،عمل هيغل مذيعاً إعالمياً فرتة وجيزة قبل أن يدخل
املعرتك السيايس سيناتورا ً جمهورياً ممثالً لوالية نرباسكا ،حيث استمر يف هذا املنصب بني عامي 1997
و .2009ربطت هيغل عالقة قدمية بالرئيس باراك أوباما ،حيث تع ّرف إليه يف مجلس الشيوخ عندما كان
باراك أوباما يشغل منصب سيناتور ،فوجدا العديد من نقاط التفاهم املشرتكة مبواضيع متعددة مثل حاالت
ين  ،فيتشارك الرئيس باراك أوباما مع هيغل يف وجهة النظر
استخدام القوة العسكريّة .وبالنسبة للملف اإليرا ّ
ين كبديل عن القوة العسكريّة ،إال أ ّن أراءهام تختلف يف
التي تشري اتخاذ خيار الحوار مع النظام اإليرا ّ
موضوع العقوبات االقتصادية املفروضة عىل إيران حيث إن هيغل كان معارضاً لها.
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إلسرتاتيجيّة الواليات املتّحدة ،يجب اعتبار إيران رشيكاً طبيعيّاً محتمال ًيف املنطقة،
كام كانت عليه الحال حتّى عام  ،1979عندما أطيح بالشاه رضا بهلوي يف ثورة
الخميني ،وقد جاء يف التقرير املع ّنون بـ« :تص ّور عام  :2030إسرتاتيج ّية الواليات
امل ّتحدة لعامل ما بعد الغرب» ،أنّ حكومة ما بعد حكم املال ،التي هيمنت عىل
األيديولوجيا السياس ّية الشيع ّية  ،ميكن أن تعود بسهولة إىل كونها مساهامً حقيقياً يف
االستقرار باملنطقة بحلول عام .2030
 يذكر الباحث أ ّن انتصار اإلميان عىل العقل ممكن الحدوث ،ولكن ال صلة بنياالثنني ،وبعيدا ً عن االعتقاد بأن الجمهوريّة اإلسالم ّية الثوريّة سوف تحافظ ببساطة
عىل األيديولوجيا التي تحافظ عىل الدولة نقية ،ستسود النزعات القوم ّية لألكراد
والبلوش واألقل ّيات األخرى يف إيران .هناك إميان عميق برضورة االعرتاف بسيادة
الدول باعتبارها مه ّمة لحدوث تفاعل بني الدول ،مع تجاهل طبيعة األنظمة.
 يقول الباحث إنّه يف جوهر الدين وحقيقته فإ ّن العقيدة ال تفصل بني السيادةوالرشعية ،وتلك فكرة تستند إىل فهم كاذب ملعاهدة ويستفاليا عام  ،)[[[(1648ببساطة
يل يقوم عىل هياكل الدولة ،ومبدأ عدم التدخّل .ويضيف
هي تعبري عن نظام دو ّ
الباحث أنّه من وجهة نظره فيام يتعلّق باألحداث الجارية ،فهناك دعوى باإلصالح،
وهو سمة هذا العرص ،وقد مت ّيزت به الجهات الفاعلة غري الحكوم ّية الناشئة ،مثل
تنظيم القاعدة والدولة اإلسالميّة ،وبعض األفراد كأسامة بن الدن .ويعترب الواقعيّون
أ ّن إيران هي تعزيز لنظام يرتكز عىل الدولة يف الرشق األوسط.
[[[ -معاهدة مونسرت أو أوسنابروك أو معاهدة ويسفاليا ،هي املعاهدة التي جرى توقيعها عام  ،1648يف
مم أدّى إىل انتهاء حرب الثالثني عاما ،كام أنها الحرب التي بدأت مع الثورة ض ّد هابسبورغ
مونسرت (أملانيا)ّ ،
يف بوهيميا عام  ،1618والتي كاتن بسبب الرصاعات املختلفة بشأن دستور اإلمرباطورية الرومانية املقدسة،
ونظام الدولة يف أوروبا ،كانت هذه املسابقة هي «الحرب األملانية» يف املدينة ،والتي لعبت دورا ً حاسامً
يف القوى الخارجيّة ،انتهت معاهدة ويستفاليا بتوقيع اتفاقيتني بني اإلمرباطورية والقوى العظمى الجديدة،
الخاصة بهم .شارك يف معاهدة
والسويد ،وفرنسا ،واستقرت الرصاعات داخل اإلمرباطورية مع الضامنات
ّ
كل من اإلمرباطور الروماين فرديناند الثالث ،مملكة أسبانيا ،مملكة فرنسا ،اإلمرباطورية السويدية،
ويستفاليا ّ
الجمهوريّة الهولنديّة ،أمراء اإلمرباطورية الرومانية ،وملوك املدن اإلمرباطورية الحرة .يعترب صلح وستفاليا
دبلومايس يف العصور الحديثة وقد أرىس نظاماً جديدا ً يف أوروبا الوسطى مبنياً عىل مبدأ سيادة
أول اتّفاق
ّ
الدول .مقررات هذا الصلح أصبحت جزأ من القوانني الدستورية لإلمرباطورية الرومانية املقدسة.
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النووي مع طهران هو اقرتاح مريح للجانبني.
 يعترب الرئيس أوباما أ ّن االتّفاقّ
رصف كدولة
جل تقدم الربنامج
ّ
النووي فقط ،ولك ّنه يش ّ
وهو ال يؤ ّ
جع إيران عىل الت ّ
رصف
«طبيعية» .وذلك من خالل تعزيز املزيد من وسائل السلطة التقليديّة ،حيث ستت ّ
طهران بشكل أكرث تقليديّة ،وسترسع يف الوصول إىل حكومة ما بعد «املاليل»
كل
وإسقاط األيديولوجيّة الثوريّة الشيعيّة ـ عىل ح ّد تعبري دونييل ـ ويضيف أنّه يف ّ
ين يف املنطقة
األحوال يختتم مجلس األطليس تقريره بالقول إ ّن فرص التوسع اإليرا ّ
ستكون منخفضة للغاية.

النووي :
موقفه من االتّفاق
ّ
جعة،
 يعترب الباحث أ ّن العوائد األ ّول ّية لالتّفاقّ
النووي ـ تحديدا ً ـ ليست مش ّ
وبغض
رغم أن الرئيس روحاين ميثّل تغيريا ً كبريا ً عن سلفه محمود أحمدي نجاد،
ّ
النظر عن مدى تأثري قيادة الرؤساء اإليرانيّني يف املرشد األعىل عيل خامنئي ،فإ ّن
ظل روحاين فعلت الكثري ،ومن ذلك:
أحمدي نجاد رصخ كثريا ،لك ّن إيران يف ّ
يك من العراق واملنطقة ،وتحويل حكومة بغداد إىل وكيل
تشجيع االنسحاب األمري ّ
ين ،وإنقاذ وإنعاش نظام األسد يف دمشق ،وهي تعمل ببطء وثبات ،ولذا فإن
إيرا ّ
إيران تريس همينتها عىل الخليج وحسب ،ولكن عىل شامل شبه الجزيرة العربيّة،
يل الذي اندلع يف احتجاجات عام
وعالوة عىل ذلك ،يبدو أ ّن عدم الرضا الداخ ّ
األقل قُم َع بنجاح .ويضيف دونيليل بالقول :يف الواقع ،يبدو
ّ
 2009قد انتهى ،أو عىل
جح أن تنتهي الصفقة النوويّة يف اقرتاح خارس للواليات املتّحدة وحلفائها.
من املر ّ
للتوسع
ث ّم يضيف أنّه عىل املدى القريب فقد أعطت تلك الصفقة الضوء األخرض
ّ
أقل من ذلك ،مع ضامن وإضفاء الرشع ّية
ين الذي أصبح أكرث شيع ّية وطائف ّية ال ّ
اإليرا ّ
النووي  ،مبجرد أن يفوز يف الحرب اإلقليم ّية الحال ّية .ومن
عىل حقّها يف الردع
ّ
يل طبعاً ـ يرغب
الواضح أنّه حتّى لو كان الرئيس األمري ّ
يك يف املستقبل ـ يقصد الحا ّ
ين يف املنطقة فإنه سيكون أمام مه ّمة صعبة ،ويتابع دونييل
يف عرقلة امل ّد اإليرا ّ
 :لقد فقد حلفاؤنا العرب واإلرسائيليون التقليديون ثقتهم بشدّ ة بنا .ومع انسحاب
القوات األمريك ّية من املنطقة فإن القدرة العسكر ّية األمريك ّية فقدت زخمها عىل مدى
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العقد املايض بصورة ال ميكن معها استعادتها برسعة .هذا النوع من تقاسم املنطقة
خلَق نوعاً من هدوء
وربا َ
من شأنه أن يعطي إيران رشيحة كبرية من فطرية السلطةّ ،
ّفاق  النووي  يساعد إيران مادّياً يف محاولة
املقابر نتيجة حالة االستقرار ،لك ّن االت
ّ
رشع الهيمنة  اإليران ّية .وهذا يعترب تهديداً خطرياً للنظام
الهيمنة عىل املنطقة ،كام أنه ي ّ
يل ـ ذلك النظام الذي تقوده الواليات امل ّتحدة بطريقيتني :بادئ ذي
يل الليربا ّ
الدو ّ
األسايس لإلسرتاتيج ّية والحكم األمرييك ،منذ
بدء ،هذا األمر يتعارض مع املبدأ
ّ
أوائل القرن العرشين ،إذ إنّ املسارح الحرجة للكتلة األرض ّية األوراس ّية ال ينبغي أن
تكون يف أيدي هيمنة معادية يف أوروبا .وهذا يعني معارضة صعود فيلهلم([[[) وأملانيا
النازيّة يف رشق آسيا .واليابان .ويضيف الباحث أنّه خالل الحرب الباردة ،كان عىل
العاملي
السوفيتي ال يف أوروبا وحسب ،ولكن عىل الصعيد
أمريكا احتواء االت ّحاد
ّ
ّ
أيضاً .ويف الرشق األوسط كان ذلك يعني أن ال نقاتل التدخّالت السوفيتية الخارج ّية
والثورة اإليران ّية وحسب .ولكن صدام حسني ،وانتشار الحركات السنية الثورية يف
املنطقة أيضاً.
 يرى الباحث أنّه ح ّتى لو أخفقت إيران يف الهيمنة اإلقليم ّية ،يف نهاية املطاف،العاملي .ويضيف
فإنّ موافقة أمريكا يف جهودها كان له تأثري يف إحداث توازن القوى
ّ
[[[ -فيلهلم الثاين )Wilhelm II( :كان قيرصا ً للرايخ الثاين األملاين  ,إىل جانب كونه ملكاً لربوسيا.
وهو يتحدّر من أرسة هوهنتسولرن ,التي حكمت مملكة بروسيا ابتداء من سنة  .1701وهو ابن
القيرص فريدريش الثالث ،توج قيرصا ً بعد وفاته سنة  ، 1888وأجرب عىل التنازل عن العرش يف سنة ،1918
بعد هزمية أملانيا يف الحرب العامليّة األ ّوىل  ،ونفي إىل هولندا .وبه سقط الرايخ الثاين األملاين ،حيث
أسست جمهوريّة فاميار يف أملانيا بعد سقوطه .وهو آخر ملوك أرسة هوهنتسولرن الذين حكموا بروسيا ابتداء
ّ
من سنة  ،1701وعند قيام الوحدة األملانية ووالدة الرايخ الثاين األملاين يف سنة  1871عىل يد بسامرك كان
جدّه فيلهلم األ ّول ملكاً لربوسيا فتوج قيرصا للرايخ أو القيرصية الجديدة ،وجمع بني لقب ملكربوسيا ولقب
القيرص األملاين .وتوارث هذين اللقبني ابنه القيرص فريدريش الثالث ،الذي حكم بعده ,ث ّم جاء فيلهلم
وظل عىل العرش حتّى سنة ،1918حني قامت ثورة نوفمرب يف أملانيا والتي
ّ
الثاين ابن فريدريش الثالث،
أعلنت قيام جمهورية فاميار .تحالف معه السلطان عبد الحميد الثاين ،وكان قد دعاه لزيارة القدس ولبى
اإلمرباطور الدعوة سنة .1889
وقد كانت زيارة قيرص اإلمرباطورية األملانية فيلهلم الثاين إىل مدينة القُدس يف التاسع والعرشين من أكتوبر،
ترشين األ ّول سنة  1898ميالدية ،حدثاً تاريخياً كبريا ً يعكس حجم املنافسة الجيوسياسيّة بني اإلمرباطوريّة
األملانية ،روسيا ،وفرنسا ،واإلمرباطورية الربيطانيّة ،حيث استقبل القيرص األملاين وزوجته بحفاوة كبرية من
العثمنني والعرب يف املدينة املقدسة.
قبل
ّ
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التجاري
دونييل أنّ البلدان األوروب ّية قد ساهمت منذ زمن طويل يف تنمية العمل
ّ
يف إيران .يف الواقع كان من الصعب إبقاء الرشكات األوروب ّية تق ِّوض العقوبات أو
تتجاهلها .أ ّما الهند فهي يائسة يف تطوير مجال الطاقة ولذا فهي تقوم بطرق باب
املاليل أيضاً .ويردف الباحث أنّه من الناحية الجيوسياس ّية فقد استغلّت روسيا
الفرص التي وفّرتها الحرب السوريّة ال الستعادة دورها يف الرشق األوسط وحسب،
ولكن من خالل مفاقمة أزمة الهجرة الناجمة عن الحرب أيضاً ،وذلك للضغط عىل
أوروبا ،أ ّما الصني التي تندفع بشكل ممنهج إىل الخارج ال نحو املحيط الهادئ
الهندي ،وهي تقرتب من إيران بأعصاب
وحده ،ولكن يف داخل آسيا ،ويف املحيط
ّ
متفائلة.
 الواليات املتّحدة ودول الغرب تحتفظ مبزايا عامل ّية ال تع ّد وال ت ُحىص،واالعرتاف ورشعنة محاولة إيران الهيمنة يف الرشق األوسط ،ميثّل أزمة يف الغرب،
وال س ّيام يف ثقة األمريك ّيني .وترشيع تقاسم السلطة مع نظام مهووس بالطائف ّية يف
يل حالياً.
يل الليربا ّ
طهران هو تقويض لال ّدعاءات العامل ّية فيام يتعلّق بالنظام الدو ّ
ويضيف الباحث أ ّن هذا الوضع يختلف عام كان عليه زمن ستالني وهتلر واليابان
اإلمرباطوريّة ،فتلك االتّفاقيات كانت تجري نتيجة ضعف ومل تكن تلك التنازالت
ناتجة من ق ّوة.
الحصة التي ميكن أن
يل يعني تقليص
 إ ّن مطالب إيرانّ
ّ
بحصة يف النظام الدو ّ
يحصل عليها املطالبون بالعدالة اإلنسان ّية .ويضيف دونييل أ ّن الواليات املتّحدة قد
سعت منذ فرتة طويلة إىل مواءمة مامرسة السلطة مع مبادئها العسكريّة واالقتصادية،
وإذا تخلّت الواليات املتّحدة وبق ّية الغرب عن مبادئ الرشع ّية األخالق ّية ،فال يوجد
أي دولة أخرى([[[).
يشء يثني سلطة إيران ض ّد ّ

[1]-http://hoovver.org
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* يف مقال نُرش بتاريخ/21 :سبتمرب2016/
النووي
ين فيقول :إ ّن إبرام االتّفاق
 يتناول دونييل مسألة االت ّفاقّ
ّ
النووي اإليرا ّ
مع إيران خلق مجموعة جديدة ومتن ّوعة من الحقائق اإلسرتاتيجيّة يف جميع أنحاء
الرشق األوسط ،ويف الوقت يعترب هذا التحول يكاد يكون ال رجعة عنه ،فإنّه يتح ّرك
يل)
برسعة ،ويضيف :إ ّن يف الوقت الذي يح ّدد فيه الرئيس األمرييك املقبل (الحا ّ
مكان وجود املراحيض يف البيت األبيض ،فإ ّن العمل ّية مثل األسمنت رسيع
التجفيف .ومن بني الحقائق الجديدة أ ّن فرصة إرسائيل للعمل من جانب واحد ،أو
النووي
بالتنسيق مع اململكة العرب ّية السعوديّة الستباق املزيد من التطوير للربنامج
ّ
يل وحده مل يكن مطلقاً
اإليرا ّ
ين تكون قد مرت .ويردف دونييل أ ّن هذا الخيار اإلرسائي ّ
يل
يف املقام األ ّول .وذلك عىل الرغم من الخطاب
ّ
الناري لرئيس الوزراء اإلرسائي ّ
يل سيحث
بنيامني نتنياهو ،وبرغم األمل لدى بعض األمريكيّني أ ّن الضغط اإلرسائي ّ
إل أ ّن التزام أوباما
الواليات املتّحدة عىل االعرتاف بتلك الحملة ض ّد إيرانّ .
العلوي
يل ،وذلك ميثّل الغطاء
بات ّفاق إيران سيلغي العنرص
ّ
األسايس للدعم الدو ّ
ّ
يل ممكناً .ويتابع الباحث أ ّن هناك قيودا ً
الجيوسيايس الذي قد يجعل العمل اإلرسائي ّ
ّ
سيواجهها جميع الرؤساء األمريكيّني يف املستقبل ،وذلك عىل الرغم من إصدار
تعب عن الخوف من املحاذير املرتتّبة عىل الصفقة .وعالوة عىل ذلك فإن
بيانات ّ
األساس املنطقي الذي تقوم عليه تلك الصفقة هو أ ّن هناك فرصة كبرية إلعادة
يل ،وذلك لتحويل الجمهوريّة اإلسالم ّية
النظام
ّ
الثوري يف طهران إىل النظام الدو ّ
حح املسار ،بدالً
إىل كيان
طبيعي ،ويعلق دونييل بأنّه كان يجب عىل الغرب أن يص ّ
ّ
من الرهان الكبري عىل تلك الصفقة .واملوقف نفسه اتّخذته إدارة أوباما عىل الرغم
من انتهاكات طهران املبارشة للصفقة ،وال س ّيام فيام يتعلّق بالصواريخ الباليست ّية،
ومضاعفة نشاطها يف العراق وسوريا أيضاً ،من اجل الهيمنة اإلقليمية ،ث ّم يضيف
أي عقوبات عىل إيران بسبب أخذ األمريكيّني رهائن،
الباحث أنّه مل تكن هناك ّ
حارة يف سالح البحرية األمريك ّية ،ومل يرهبها طنني السفن الحرب ّية األمريك ّية
وهم ب ّ
يف الخليج .وباختصار فقد عكس أوباما مسار اإلسرتاتيج ّية األمريك ّية يف املنطقة،
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بعيدا ً عن إرسائيل والسعوديّة وغريها من الدول العربيّة الرئيسيّة ،وذلك يف محاولة
للتوصل إىل تسوي ٍة مع طهران.
ّ
يك جيفري جولدبريغ ([[[) ،يف حديثه
الصحفي األمري ّ
 يذكر دونييل مبوقفّ
الحي» مع إيران .ولك ّن
لصحيفة (عرب الخليج) أنّه يجب أن نتعلّم كيف «نتقاسم
ّ
هذا ال يعني أنه ال ميكن أن تكون هناك ظروف قد ترى إرسائيل أ ّن هناك تهديدا نوويّاً
إيران ّياً وشيكاً ،يهزم رشاكتها اإلسرتاتيج ّية طويلة األمد مع الواليات املتّحدة ،وهذا
عب عن قلق عميق.
عب عنه نتنياهو يف تحذيراته املخيفة أمام الكونغرس فقد ّ
ما ّ
ويضيف أنّه من املؤكّد أ ّن محور أوباما «تجاه طهران» أجرب حلفاء الواليات املتّحدة
السابقني والخصوم السابقني أيضاً ،مثل إرسائيل ودول الخليج عىل استكشاف
املزيد من الرشاكات يف املنطقة .ث ّم يضيف أنّه من املخاطر الجيوسياس ّية إلرسائيل
ين ،إذ إ ّن ذلك سيكون مكلفاً وشاقاً،
قيامها برضبة وقائيّة ض ّد الربنامج
ّ
النووي اإليرا ّ
ستظل مفتوحة .أل ّن االتّفاق سيمنح لإليران ّيني
ّ
جح أ ّن النافذة العسكريّة
ولك ّن املر ّ
النووي لجعله أكرث عسكريّة وإسرتاتيج ّية،
مهلة أو فرصة إلعادة تشكيل مرشوعهم
ّ
من خالل تحسني أنواع الرتسانة الصاروخ ّية ومداها ودقّتها .وي ّدعي الباحث أ ّن هناك
سببا وجيهاً لالعتقاد بأ ّن طهران ستلتزم بشكل وثيق مبا فيه الكفاية برشوط االت ّفاق،
واقعي يف
أل ّن الر ّد املحتمل سيكون رادعاً أكرث فاعل ّية .ميكن التلويح به برسعة كأمر
ّ
نهاية الطريق.

أمرييك مشهور ،من مواليد عام
ّ
صحفي
[[[-جيفري مارك جولدبريج ( :)Jeffrey Mark Goldbergهو
ّ
 ،1965رئيس تحرير صحيفة األطليس ،غولدبريغ معروف بتغطيته للشؤون الخارج ّية ،نشأ يف لونغ آيالند،
وقال عن نفسه إنّه واحد من عدد قليل من اليهود الذين يعيشون يف منطقة إيرلنديّة أمريك ّية ،وخالل زيارته
إلرسائيل تحدث عن املعاناة التي كان يعانيها عامل املناجم اإليرلنديّون ،عىل أيدي رجال أعامل صغار،
وبعد مغادرته لجامعة بنسلفانيا انتقل إىل إرسائيل ،حيث خدم يف الجيش اإلرسائييل ،كحارس سجن
خالل االنتفاضة األ ّوىل ،يف سجن (كتزيوت) وهو معسكر للسجون أُنشئ إللقاء القبض عىل املشاركني
الفلسطينيني يف االنتفاضة .وهناك التقى فلسطيني من مخيّم لالجئني يف قطاع غزة وهو مسؤول يف منظّمة
التحرير الفلسطينية ،وقد وصفه «جولدبريغ» بأنه الفلسطينياً الوحيد الذي وجده يف سجن كيتزيوت الذي
األخالقي للصهيونيةhttps://en.wikipedia.org .
فهم التربير
ّ
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موقفه من إرسائيل:
 يضيف دونييل أ ّن الطريق األُسيظل مفتوحاً
ّ
حادي الجانب بالنسبة إلرسائيل
ّ
ين (هجامت الحاسوب)  ،وقد أغضب اإلرسائيليّون
يف مجال الهجوم اإللكرتو ّ
مم قاد
رشكاءهم األمريك ّيني ،عن طريق نرش الفريوس عىل نطاق واسع وبعدوان ّيةّ ،
اإليران ّيني عىل األرجح الكتشاف الهجوم برسعة أكرب ،ويردف دونييل حديثه بالقول
االستثمرات يف هذا املرشوع ـ املعروفة رسم ّياً يف إدارة بوش ـ بأنّها
إ ّن كثريا ً من
ّ
«األلعاب األ ّوملبية» ،كانت من قبل الواليات املتّحدة ،ومن املستحيل تقييم ما إذا كان
اإلرسائيل ّيون قد أجروا الربنامج من جانب واحد .ولك ّن التغيري الذي طرأ عىل املنافسة
ربا دون اللجوء إىل القدرة النوويّة امليدان ّية
اإلسرتاتيج ّية يتمثّل يف الهيمنة اإلقليم ّيةّ ،
عىل اإلطالق ،إذ إ ّن عد ّو إيران ـ الشيطان األكربـ الواليات املتّحدة ،قد تراجع كثريا ً عن
اإلسرتاتيجي مع روسيا ،ولديها
مكانه منذ عام  ،2009كام أ ّن إيران تجني مث ّار التعاون
ّ
سبب وجيه للتفكري يف إغراء الصين ّيني للتعامل معها بطريقة مامثلة.
 يقول الباحث إ ّن ما تواجهه إرسائيل ودول الخليج العربيّة ،يف الوقت الحارضأقلّه حرب طاحنة أو إبادة فوريّة معقّدة بشكل ال يصدق مع إيران ،وهم يشعرون
بصورة متزايدة بالهجر أو اإلهامل من قبل الواليات املتّحدة.
 أحد األسباب التي جعلت إرسائيل قادرة عىل البقاء عىل قيد الحياة ،يف عاملمعا ٍد لها ،هو إدراكها وقدرتها عىل التع ّرف إىل طبيعة الرصاعات التي تواجهها.
أي
ويضيف دونييل قائالً :نعم ،لقد قام القادة اإلرسائيل ّيون بأخطاء تكتيك ّية ،مثل ّ
كيان .لكنهم أظهروا قدرة استثنائيّة عىل التكيّف مع مجموعة كبرية من الخصوم،
نظامي ،إضافة
من الجيوش العرب ّية التقليديّة إىل حزب الله الذي يقاتل بشكل غري
ّ
إىل املجموعات اإلرهاب ّية الصغرية ،ولك ّنها رشسة ،العامل يواجه مزيجاً جديدا ً من
املتغية من إيران .وبرغم أنّنا من املمكن أن نتص ّور تلك
التحديّات والتهديدات
ّ
التهديدات دوما ،ولك ّن لحظة اإلرضار بالبنيّة التحتيّة النوويّة اإليرانيّة قد م ّرت([[[).
[1]- http://www.hoover.org

ج .ماثيو
                         		                     J. Matthew

من سريته الذات ّية:
ج .ماثيو ميسينيس حاصل عىل درجة املاجستري يف العالقات الدوليّة من كليّة
الدراسات الدوليّة املتق ّدمة يف جامعة جونز هوبكنز ،وما جستري يف الدراسات
األوروب ّية من جامعة نيويورك ،كام حصل عىل درجة البكالوريوس يف الدراسات
الدول ّية من كل ّية إيكارد يف والية فلوريدا.
الخربات :ماثيو ميسنيس هو زميل مقيم يف معهد  ،))AEIحيث يركّز يف دراساته
عىل إيران وتحديداً نواياها ،الثقافة اإلسرتاتيج ّية ،الق ّوة العسكر ّية ،واألهداف ،وهو
اإلقليمي يف وزارة الدفاع األمريك ّية ،ويركّز اهتامماته حول
يعمل عىل قضايا األمن
ّ
الخليج وإيران والعراق وشبه الجزيرة العرب ّية ،ويف فاعل ّية االستخبارات األمريك ّية.
 قبل انضاممه ملعهد أمريكان إنرتبرايز ،خدم ميسينيس كمحلّل كبري ،إىل جانبمناصب قياديّة أخرى يف وزارة الدفاع األمريك ّية ([[[).

املواقف والتحليالت:
النووي.
موقفه من االتّفاق
ّ
يف مقال نُرش بتاريخ/7 :يوليو2015/
 يذكر ماثيو أ ّن إيران من املستبعد أن تلتزم م ّدة عرش سنوات قادمة بوقفتخصيب اليورانيوم ،ويجب عىل الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة أن تش ّدد أنظمة التفتيش
واملتابعة للبحوث واألنشطة النوويّة.
[1]- http://hertogwarstudies.org
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العسكري للمرشد
 حول موقف إيران مام يحدث يف العراق أكّد املستشارّ
األعىل اللواء رحيم صفوي «أ ّن إيران قد تردع داعش من التق ّدم كلّام أوغلنا يف
العراق ،كام بعث برسالة مفادها إذا اقرتبت داعش من العتبات املق ّدسة فتدخل إيران
مبارشة إىل العراق .يعلّق ماثيو عىل هذا املوقف بأنّه ميثّل تهديدا ً حقيق ّياً ومبارشا ً،
ولك ّن إيران بإمكانها فعل ذلك دون دخول العراق املبارش باستخدام وكيل لها ،أو
قوات من امليليش ّيات املحل ّية خارج حدود إيران.
ين عىل مكافحة
ين عبد الرضا رحام ّ
 ستعمل إيران وفقاً لوزير الداخليّة اإليرا ّاإلرهاب ،مع استمرار دعم جبهة املقاومة ض ّد إرسائيل ،علامً بأ ّن املنافسني إليران
اإلسرتاتيجي إليران يف
من الدول العرب ّية السن ّية ستعمل عىل إضعاف املوقف
ّ
الثوري العميد رضا جاليل أ ّن
القيادي يف الحرس
املنطقة .ويف هذا السياق أكّد
ّ
ّ
الجمهوريّّة اإلسالميّة يجب أن تكون مستع ّدة لنوع جديد من الرصاعات مع الرياض،
اإلقليمي» إىل «التهديد
حيث إ ّن موقف اململكة العرب ّية السعوديّة تط ّور من «املنافس
ّ
لوكالء إيران يف املنطقة» كام يزعم ماثيو ،ولذا فقد تصاعد التوت ّر بني البلدين،أ ّما
يك فيشري الباحث إىل أنّ الواليات امل ّتحدة لن تدخّل مبارشة
حول املوقف األمري ّ
يت
يف املنطقة ،وإنّ ا ستعمل عىل دعم حلفائها من خالل تعزيز ال ّنشاط االستخبارا ّ
واللوجستي والخدمات االستشاريّة،وتوفري األطر السياس ّية لحلفائها يف املنطقة.
ّ
يعب عن قلق طهران من أ ّن القيادة السعوديّة الجديدة ـ عهد امللك
 وجاليل ّسلامن ـ عدوان ّية ،ويأيت ذلك بتشجيع من الواليات املتّحدة ،فالسعوديّة ودول
الخليجي ستأخذ دوراً  أكرب يف دحر أنشطة إيران لزعزعة االستقرار
مجلس التعاون
ّ
يشكل خطراً متفاقامً عىل نحو
ّ
يف املنطقة ،ويضيف ماثيو أنّ نشاط اململكة السعود ّية
متزايد عىل أهداف إيران عىل املدى الطويل ،فالسعوديّة ستبدأ باستخدام وكالئها يف
اإلقليم متاماً كام تفعل إيران ،ولك ّن بدعم من دول الخليج ،إضافة لدعم القوات
األمريك ّية ،هذه هي أطراف اللعبة املم ّتدة من سوريا إىل اليمن وخارجها([[[).
[1]- http://www.criticalthreats.org/analysis
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موقفه من إيران:
* يف مقال نُرش بتاريخ/6 :أغسطس2015 /
النووي..
 يزعم ماثيو أ ّن إيران ال تتو ّرع عن استغالل نقاط الضعف يف االت ّفاقّ
ويذكر أ ّن إيران لن تتنازل عن حقّها يف الدفاع عن نفسها ،علامً بأ ّن قرار مجلس األمن
يفرض حظرا ً عىل األسلحة التقليديّة والصواريخ البالستيّة م ّدة مث ّاين سنوات ،وقد
دفاعي ،برغم أ ّن روحاين
وضع هذا القرار الرئيس روحاين وغريه من القادة يف موقف
ّ
النووي ،داعياً اإليران ّيني إىل عدم
أكّد أ ّن إيران ستستفيد أكرث من املتوقّع من االتّفاق
ّ
القلق من قرار األمم املتّحدة.
ين إنّ قرار مجلس األمن رقم  2231الذي اعتمد يف يوليو2015/
وقال روحا ّ
القومي ،ووفقاً ألحكامه فقد جرى تخفيف العقوبات عىل
لن يخلق مشكلة لألمن
ّ
األسلحة اإليران ّية إىل قيود ،أ ّما القدرات العسكريّة  واألرسار العلم ّية والتجارة فعىل
كل األحوال ستكون هناك تسوية بشأنها.
ّ
وأكّد مستشار املرشد األعىل عيل أكرب واليتي أ ّن قضية الصواريخ والقدرات
أي اتّفاق ،ولن يحصل
الدفاع ّية ليست مشمولة يف االت ّفاق ،ولن تكون أبدا ً جز ًءا من ّ
التفاوض مع الدول األخرى حول جودة الصواريخ ونوع ّيتها التي تنتجها إيران ،ولن
تحتاج إيران
أي نوع من امل ُع ّدات العسكريّة الدفاع ّية التي
تكون هناك ضوابط حول ّ
ُ
إليها.
 ويرى ماثيو أ ّن لغة القرار األخري هي نسخة مخفّفة من لغة قرار مجلس األمنبأي نشاط يتعلّق
ينص عىل ّ
رقم  1929الذي صدر عام  ،2010والذي ّ
أل تقوم إيران ّ
باملقذوفات التي ميكن أن تكون قادرة عىل حمل أسلحة نوويّة ،مبا يف ذلك
تكنولوجيا إطالق الصواريخ البالست ّية .وذلك س ُيعتمد م ّدة مث ّاين سنوات بعد االت ّفاق.
هنا يرى الباحث أ ّن القرار الجديد مل يعد ملزما من الناحية القانون ّية ،وكان يجب أن
يشمل الصواريخ التي ميكن أن تحمل رؤوساً نوويّة مثل شهاب  2وشهاب  ،3بدالً
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من عبارة «قادرة عىل حمل أسلح ٍة نوويّة» ،وعندها سيشكّل ذلك انتهاكاً رصيحاً
لقرار مجلس األمن رقم .1929

يل ،فريى أ ّن إطالق
أ ّما عباس
عرقجي؛ فهو يفصل بني ات ّفاق فيينا والقرار الدو ّ
ّ
متوسطة املدى يعترب كح ٍّد أقىص انتهاكا للقرار ،وليس انتهاكاً التّفاق فيينا
الصواريخ
ّ
حول الصفقة النوويّة.
 ويدعي الباحث أ ّن االت ّفاق األخري جرت صياغته بعيون إيران ّية ،حيث أرشفوعرقجي ،وهو يفتقر إىل الرشع ّية الحقيق ّية ،حيث ميكن
كل من ظريف
عىل محتواه ّ
ّ
استغالل الكثري من الثغرات املوجودة يف االتّفاق ملصلحة إيران ([[[).

اإليراين :
الثوري
موقفه من احلرس
ّ
ّ
يف مقال نُرش بتاريخ/25 :يوليو2016 /
 يتح ّدث ماثيو عن عالقة محمد باقري باملرشد األعىل وقربه الشديد منه ،فهووحسن فريوز آبادي لهام خربات مهن ّية قويّة ،ويحملون املثل الثوريّة ،كام تناول
الباحث مسألة تبديل بعض الشخص ّيات يف مناصب مختلفة ،وال س ّيام يف املجال
الثوري ،وقوات
كل التغيريات الجديدة تع ّزز ق ّوة الحرس
والعسكري ،ذاكرا أ ّن ّ
األمني
ّ
ّ
ّ
خاتم األنبياء ،وقطاعات الجيش األخرى ،كام أنّها تع ّزز موقف ق ّواتها املنترشة يف
سوريا.
الثوري أمامها خمس مها ّم تتمثّل يف:
ويضيف ماثيو أ ّن القيادة الجديدة للحرس
ّ
الثوري ،والق ّوات اإللكرتون ّية،
تعزيز قدرات الباسيج ،وقوات القدس التابعة للحرس
ّ
االستخباري ،وتوسيع إمكانات القوات البحريّة اإليران ّية يف املحيط
وزيادة النشاط
ّ
الهندي .وبذلك تكون الجمهوريّة اإلسالم ّية تريد تطوير قدراتها الجويّة والبحريّة
ّ
يل ض ّد دول الخليج ـ عىل ح ّد وصفه ـ.
بهدف توفري أكرب قدر من الردع العم ّ
[1]- http://www.criticalthreats.org/anaylisis
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ٍ
سنوات عديدة
 يذكر ماثيو أنّ واضعي السياسات واملحلّلني األمريك ّيني يتساءلونحول ما إذا كانت إيران س ّتتخذ املسار نفسه الذي سلكته ما بعد عام  1979أي تعزيز
ين ،أم ستذهب إىل اتّخاذ نهج الق ّوة اإلقليم ّية األكرث
القدرات الدفاع ّية للجيش اإليرا ّ
تقليد ّية بعد أن يجري رفع العقوبات الدول ّية عنها .وسلوك باقري يشري إىل االستمرار
الثوري ..ويضيف ماثيو أ ّن العمليّات
األيديولوجي املتشدّ د للحرس
يف التوجه
ّ
ّ
الثوري والقطاعات األخرى للقوات املسلّحة تهدف إىل تعزيز
املشرتكة للحرس
ّ
وربا تجارب الصواريخ ذات ّية الدفع ٌ
مثال عىل ذلك.
القدرات التقليديّة الهجوم ّيةّ ،
مؤسسة الصناعات
ولذلك ستكون هناك حاجة إلجراء تغيريات هيكل ّية عميقة يف ّ
الدفاعيّة ،من أجل توفري إنتاج مستدام ألنواع جديدة من األسلحة.
جه
ويعتقد ماثيو أ ّن الحرس
ّ
الثوري يسيطر عىل القيادة العسكريّة العليا والتو ّ
اإلسرتاتيجي العام للدولة ،ويضيف أ ّن إيران سبّبت للواليات املتّحدة وحلفائها ما
ّ
اإلقليمي للواليات
األمني
يكفي من الصداع ،فازدياد القدرات التقليديّة يفاقم التح ّدي
ّ
ّ
املتّحدة.

قوة إيران العسكر ّية:
موقفه من ّ
* يف مقال نُرش بتاريخ/8 :سبتمرب2016/
خطاب للس ّيد الخامنئي فيصفه بالرائع ج ّدا ً ،فالسيد يذكر فيه
 يعلِّق ماثيو عىلٍ
رصف ،برغم أ ّن القادة
أ ّن القدرات الدفاع ّية والهجوم ّية إليران هي ٌّ
حق غري قابلٍ للت ّ

«دفاعي» دوماً وهي نقط ٌة تعت ُّز بها إيران من الناحية
اإليران ّيني عاد ًة يستخدمون لفظ
ّ
«هجومي» فهي نادرا ً ما تستخدم من قبل طهران عند
األخالق ّية والسياس ّية ،أما كلمة
ّ
الحديث عن ق ّواتها املسلّحة.
 الواليات املتّحدة وحلفاؤها يف املنطقة قلقون باستمرار من التهديداتومم أسامه ماثيو «زعزعة االستقرار» الناتج من الق ّوة املتعاظمة للحرس
اإلرهابيّةّ ،

ين.
ّ
الثوري اإليرا ّ

الخبراء والباحثون

107

 يذكر ماثيو أنَّ وزارة الدفاع األمريك ّية تُص ِّنف العقيدة العسكريّة لطهران بأنّهاين ال ميلك سالحاً أو عقيدة تدفعه لتنفيذ حملة
دفاع ّية يف املقام األ ّول ،فالجيش اإليرا ّ
الحساسة
لالستيالء أو السيطرة عىل األرايض األجنب ّية أو تدمري املعدّ ات العسكريّة
ّ
للعد ّو أو البن ّية التحتية .هنا يناقش ماثيو هذه النقطة مدَّ عياً أنّ طهران ببساطة مل يكن
لديها املوارد والتكنولوجيا منذ قيام الثورة عام  1979لبناء مثل هذه الق ّوة ،هناك أيضاً
صورة ثوريّة إليران مختلفة عن إيران كق ّوة إمربيالية زمن الشاه.
 يذكر الباحث أ ّن طهران بنت ق ّوتها العسكريّة بنا ًء عىل التهديد الذي تشكّلهواشنطن ،ولذلك فإ ّن إيران تهدف إىل ردع الواليات املتّحدة وحلفائها ،ولذلك
يئ مبعارضة الق ّوة
ين وفق التزام طهران
األيديولوجي املبد ّ
فقد عمل الجيش اإليرا ّ
ّ
العظمى الوحيدة يف العامل.
 الصفقة النوويّة ستجلب إليران موارد مال ّية كبرية جديدة ،وسوف تخفّفالقيود املفروضة عىل الحصول عىل تكنولوجيا التسليح .كام أنّها ستخفّف كثريا ً من
احتامل توجيه رضبات عسكريّة أمريكيّة أو إرسائيليّة عرش سنوات قادمة ورمبا أكرث.
يف الوقت نفسه أظهرت الرصاعات الدائرة يف سوريا والعراق أ ّن قتال الحرس الثوري
ونضاالته غري كافية لحسم الرصاعات التي قد تواجهها إيران يف السنوات املقبلة.
الثوري يقوم بتأهيل أفراده ،حيث سار بخطوات متق ّدمة
 ذكر ماثيو أ ّن الحرسّ
الخامنئي
عم يس ّميه تدخّل السيد
نحو االحرتاف والعمل املشرتك ،ويتح ّدث مائيو ّ
ّ
واأليديولوجي ،وقد سعى لرفع القيود التي تحول دون تطوير
السيايس
يف الشأن
ّ
ّ
الق ّوات املسلّحة...
 ويقول ماثيو إ ّن منظومة الصواريخ بأنواعها لن تستخدمها إيران من الناحيةالنفيس ،برغم أنّها أصبحت أكرث ِدقّةً.
العسكريّة ،وإنّ ا هي وسيل ٌة لإلرهاب
ّ
جوي ،ومخابرات
 يتح ّدث الباحث عن حاجة إيران إىل قدرات جويّة ودفاعّ
يل ،وكذلك تحتاج إىل أنظمة مراقبة ،ونظم استطالع ورادار
أفضل من الواقع الحا ّ
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وتتبّع الهدف ،وقدرات السيطرة عىل الحرائق ،...تلك األمور من مستلزمات
الحمالت العسكريّة الهجوميّة.
الهندي،
ري الكبري يف بسط السيطرة عىل املحيط
ّ
 أ ّما الغواصات فسيكون لها التأث ُأما طائرات الهليكوبرت فقد استخدمت يف الرصاعات داخل العراق وسوريا ،حيث
الجوي ،كام أ ّن إيران قامت
الثوري لتشكيل وحدة مستقلّة للهجوم
دفعت الحرس
ّ
ّ
بنرش دبابات أكرث تق ّدما.
 بعد الصفقة النوويّة ستكون إيران قادرة عىل متويل وتحديث ق ّواتها الجويّةوالبحريّة والربيّة بشكل كامل ،وكذلك القوة الصاروخية ،لتتناسب مع منافسيها،
سيحدث هذا ما دامت طهران تنظر للواليات املتّحدة باعتبارها تهديدا ً لوجودها،
وسوف تسعى لتحقيق الردع من خالل وكالئها يف املنطقة ،وهم يعتربون سالحاً
جه أكرث نحو
غري
ّ
ين يتو ّ
تقليدي ،والرصاعات اإلقليم ّية الحال ّية ستجعل الجيش اإليرا ّ
التوازن بني القدرات التقليديّة وغري التقليديّة.
 باختصار ي َّدعي ماثيو أ ّن التح ّدي الذي تواجهه الواليات املتّحدة وحلفاؤهاين ،هذا يف
يتمثّل يف قدرات إيران الهجوميّة ذات الفاعليّة العالية للجيش اإليرا ّ
التقليدي؛ فيتمثَّل يف رعاية ما أسامه بـ «إرهابيي الجيش
التقليدي ،أ ّما غري
الجانب
ّ
ّ
ين» ووكالء إيران يف املنطقة ([[[) ـ عىل ح ّد وصفه ـ.
اإليرا ّ

توصياته حلامية أمن إرسائيل:
* يف مقال نُرش بتاريخ/4 :نوفمرب:2016 /
يك من أن يجيب عنها ،يناقش
لكل رئيس أمري ّ
يتح ّدث ماثيو عن خمسة أسئلة الب ّد ّ
ماثيو تحت هذا العنوان من أن يكون االتّفاق أو الصفقة التي حصلت مع إيران تشكِّل
غطاء بشأن طموحاتها النوويّة ،ويذكر أ ّن هيالري كلينتون حذّرت من أنشطة طهران
الجمهوري فقد رفض االت ّفاق ويذكر
لزعزعة االستقرار وتهديد إرسائيل .أ ّما املرشَّ ُح
ّ
بأ ّن عليه مواجهة القضايا اإلسرتاتيج ّية التي انطلقت مع تنفيذ الصفقة.
[1]- https://www.aei.org/publication
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الس ُبل لضامن  التزام الواليات امل ّتحدة بأمن إرسائيل،
 -1يجب من بحث أفضل ُّ
النووي .ويدَّ ِعي ماثيو أنّ هناك مثّاين سنوات م ّرت
والبقاء عىل قيد الحياة بعد االتّفاق
ّ
يل
من التوتّر يف العالقة مع إرسائيل ،وأنّ عىل الرئيس األمري ّ
يك املقبل ـ يقصد الحا ّ
ترامب ـ الحفاظ عىل عالقة أفضل مع القدس.
أ ّما حول حزمة املساعدات العسكريّة الجديدة التي أعلنت يف سبتمرب ،2016
فإنّ ذلك يساعد يف تهدئة بعض مخاوف تل أبيب ،ولكن يجب أن تّتخذ خطوات
لطأمنة إرسائيل يف إطار اتّفاق سالم بالرشق األوسط وفق خطوات أكرث موضوع ّية،
جح أن
وتأخذ بعني االعتبار تهديد وكالء إيران يف لبنان ـ حزب الله ـ حيث من املر ّ
تكون الحرب معهم مطاردة القدرات الصاروخ ّية والقدرات العسكريّة األخرى ،حيث
الحقيقي يف العقد القادم ـ عىل حدّ قوله ـ والذي قد يطغى
سيكون ذلك التهديد
ّ
عىل األنظمة الدفاع ّية إلرسائيل ،مبا يف ذلك الق ّبة الحديديّة .والقائد العا ّم للق ّوات
األمريك ّية ،يتساءل حول احتياجات الواليات املتّحدة للقيام بتعزيز قدرات الردع
يل ض ّد صواريخ إيران البالست ّية ،بحيث تؤ ّدي إىل تحسني القدرة عىل الر ّد،
اإلرسائي ّ
ويف النهاية تضمن الواليات املتّحدة احتفاظ إرسائيل بقدرة عسكريّة تجعلها قابلة
ين ،والبد أن يكون الردع
للحياة مع وجود خيارات رسيّة ض ّد الربنامج
ّ
النووي اإليرا ّ
يل حقيق ّياً ،أو ذا مصداق ّية.
اإلرسائي ّ
 -2يتساءل الباحث إن كان يجب أن تقوم رشاكة بني الواليات املتّحدة وإيران
النووي إىل وجود أمل بالتعاون مع إيران
أدى االت ّفاق
ّ
يف الرشق األوسط؟ وقد ّ
لحل الرصاعات يف سوريا والعراق ،حيث ظهر حديث يف األوساط األمريك ّية حول
ّ
إمكان ّية استعادة العالقات الدبلوماس ّية بني البلدين ،كام أ ّن داعش قد يشكّل تهديدا ً
مشرتكاً عىل املدى القصري ،ولك ّن جهود إيران إلعادة إعامر العراق وسوريا قد تكون
معادية للمصالح األمريك ّية ـ عىل ح ّد قول ماثيو ـ كام أ ّن وكالء إيران واملليش ّيات
املدعومة من إيران ال يُع َّول عليها يف هزمية داعش ،وسيكون سلوكهم وقودا ً
يعبون عن قلقهم
إليقاظ االستقطاب
الطائفي .كام أن ُ
ص ّناع السياسة األمريك ّية ّ
ّ
البالغ من انتهاكات حقوق اإلنسان الذي متارسه املليشيّات الشيعيّة ـ كام يزعم ـ
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الضمني
خالل عمليّاتها يف غرب العراق وشامله .ولكن يجب أن يستم ّر التعاون
ّ
بني البلدين يف جهود مكافحة داعش ،وستكون هناك بالتأكيد حاجة لبعض التنسيق
يب حول الرصاعات يف سوريا واليمن ،ومع ذلك فإ ّن
الدبلومايس ّ
ألي قرار إيجا ّ
ّ
القيادة اإليران ّية وعىل املدى الطويل لديها ن ّية للضغط عىل الواليات املتّحدة
ودفعها للخروج من املنطقة ،كام أ ّن خطر داعش يف تراجع حالياً ،أ ّما وكالء إيران
يئ من القوات األمريك ّية باملنطقة ،ولذا فإنّ
يف املنطقة فهم يج ّددون املوقف العدا ّ
وربا يشكّل تهديداً مبارشاً
أي تعاونٍ أعمق مع إيران سيؤدّي إىل مزي ٍد من الخلطّ ،
ّ
إلرسائيل ،ولحلفائها من العرب ،وألمن الواليات امل ّتحدة  .ومن هنا فإنّ عىل الرئيس
القادم وضع رشوط حول توسيع نطاق التعاون مع إيران.
 -3يتساءل مائيو حول ما يجب أن تفعله الواليات املتّحدة لدعم حلفائها يف
النووي مع إيران،
عبت دول املنطقة عن تحفّظاتها من االت ّفاق
ّ
املنطقة؟ حيث َّ
وجوهر محاوالتهم ال يكمن يف ما إذا كانت الصفقة ستمنع إيران من امتالك سالح
نووي ،ولكن يف ما إذا كانت الواليات املتّحدة سترتاجع عن مجابهة األنشطة اإليران ّية
ّ
لزعزعة االستقرار ،والتي ته ّدد املصالح الخليج ّية وأمن املنطقة ،وهم يخشون أن
يكون االت ّفاق بداية تح ّول يف السياسة األمريكيّة عىل املدى الطويل ،بات ّجاه احتضان
رئييس.
إسرتاتيجي
إيران كرشيك
ّ
ّ
كام أنّ التحدّ ي األكرب يكمن يف قدرات إيران غري املامثلة ملا يف الخليج ،فهي
خاصة بها يف الخليج،
تدعم ق ّوات تعمل بالوكالة ،ولها أنشطة رسيّة واسعة النطاق
ّ
فكيف ميكن طأمنة الرياض ،وأبو ظبي ،والعواصم الخليج ّية األخرى؟ وال س ّيام يف
ين املتنامي ،ولذا
حالة القيام بعمل ّيات أمن ّية محفوفة باملخاطر ملقاومة النفوذ اإليرا ّ
البد لإلدارة القادمة ـ يقصد الحالية ـ من السعي إلقناع دول الخليج بأنّ السعي المتالك
خاصة ليست أفضل املسارات لضامن أمنهم.
قدرات نوويّة
ّ
 -4يطرح ماثيو تساؤالً حول كيفيّة منع إيران من تهديد أمن الطاقة
العاملي؟ هنا
ّ
يقول ماثيو إ ّن الواليات املتّحدة قطعت شوطاً كبريا ً عىل طريق أمن الطاقة ،وما زال
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الطبيعي امل ُسال،
العاملي من النفط والغاز
األسايس
الرشق األوسط ميثّل املورد
ّ
ّ
ّ
حيث إنّه يف حال تعطّل تدفّق الطاقة عرب الخليج ومضيق هرمز سيؤث ّر بشكل كبريٍ يف
أسعار الطاقة العامل ّية سواء يف الداخل أو الخارج عىل ح ّد سواء.
وقد استث ّمرت إيران بكثافة يف بناء قدراتها العسكريّة ،مثل الصورايخ املضا ّدة
للسفن والغ ّواصات واأللغام ،والطائرات بدون طيار ،وهي تحشد الزوارق العسكريّة
تحديدا ً واملص ّممة خصيصاً الستهداف نقاط الضعف لدى البحريّة األمريكيّة،
وللسيطرة عىل املضيق إن لزم األمر.
إ ّن رفع الحظر املفروض عىل إيران بشأن األسلحة التقليديّة خمس سنوات
يف إطار صفقة نوويّة قد يسمح لطهران بامتالك أنظمة توجيه الصواريخ املتط ّورة،
والرادارات التي من املمكن أن تح ّد بش ّدة من قدرة القوات األمريك ّية التي تعمل
بالقرب من األرايض اإليرانيّة .ح ّتى اآلن الواليات امل ّتحدة واحدة من املستفيدين
البحري يف املنطقة .ويختم الباحث كالمه بتساؤل حول
من التجارة الح ّرة واألمن
ّ
متغية؟
تظل الواليات امل ّتحدة الضامن لح ّرية املالحة يف بيئة إقليم ّية
إمكان ّية أن ّ
ّ
يل  ..و ميكن أن يكون إليران دور فيه؟
ّ
الحل يتطلّب مزيداً من التعاون الدو ّ
 يطرح ماثيو سؤاالً حول كيف ّية مواجهة قدرات إيران املتنامية يف دعم اإلرهابـ عىل ح ّد زعمه ـ وهو ي ّدعي أنّه وعىل الرغم من كون الرئيس روحاين قد أعلن
بفخر أ ّن إيران هي مصدر االستقرار يف املنطقة ،وأنّه يقود املعركة ض ّد التط ّرف

إلّ أ ّن طهران ما زالت أكرب دولة راعية لإلرهاب يف العامل .ث ّم يستطرد ماثيو قائالً:
ين
إ ّن ما تس ّميه الجمهوريّة اإلسالم ّية مبحور املقاومة مبا فيهم حزب اللّه اللبنا ّ
ومجموعات متنوعة من املليشيّات الشيعيّة والذين هم يف الخطوط األماميّة ملقاتلة
داعش يف العراق وق ّوات املعارضة يف سوريا وتلك املجموعات هي أداة إيران
لتهديد إرسائيل ،وحلفاء أمريكا العرب ومصالح الواليات املتّحدة يف جميع أنحاء
النووي يعني تدفّقاً لكثريٍمن املوارد التي تشت ّد الحاجة
العامل ،لذلك فإ ّن االت ّفاق
ّ
إليها بالنسبة إليران والقوى املوالية لها يف العراق وسوريا ،وميكن أن تسمح إليران
بتوسيع أنشطتها يف منطقة الرشق األوسط وحول العامل.
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يل
 يختم ماثيو مقاله بالقول :إنّ عىل الرئيس األمري ّيك القادم ـ أي الرئيس الحا ّ
ـ االستعداد ملواجهة التحدّ ي الراهن ،الذي يتمثّل يف رغبة النظام يف الجمهوريّة
اإلسالم ّية يف إزاحة أمريكا عن مركز القيادة اإلقليم ّية والعامل ّية.

نظام التفتيش جمدداً:
* يف مقال نُرش بتاريخ/21 :نوفمرب:2016/
النووي أو إلغائه.
 يذكر ماثيو أ ّن ترامب دعا إىل إعادة التفاوض عىل االت ّفاقّ
ينص عليها االتّفاق والتي تشمل نظام التفتيش
ويدعو إىل معالجة أخطر املشاكل التي ّ
الذي ال يسمح من خالله بالوصول إىل املواقع العسكريّة املشبوهة ،فاالتّفاق بصيغته
الحال ّية سيعطي إيران قدرة عىل التصنيع بحلول نهاية العقد املقبل .ويشري الباحث
أي رهانات دبلوماس ّية
إىل أنّ ترامب سيعمد إىل تغيري الصفقة ،أو تعديلها ،قبل اتّخاذ ّ
عىل نطاق واسع.
أي ات ّفـاق البـ ّد مـن أن يجـري بالتعـاون مـع روسـيا وذلك قبل
 يـرى ماثيـو أ ّن ّأي موقـف تجـاه إيـران يف املرحلـة املقبلـة ،وي ّدعـي ماثيـو
أن ت ّتخـذ الواليـات ّ
عسـكري جديـد مع سـوريا،
النـووي إقامـة تحالـف
أ ّن إيـران اسـتخدمت االت ّفـاق
ّ
ّ
االقتصادي على إيران ،مـع الحفاظ على الصفقة
ويقترح ماثيـو مزيـداً مـن الضغـط
ّ
األساسـ ّية سـليمة ،وكانت إدارة أوباما السـابقة تسـعى لتخفيف لهجة إنفاذ العقوبات
األجنبي
االسـتثمر
ملف مكافحة اإلرهاب ،وتشـجيع
للحصـول على دعم إيـران يف ّ
ّ
ّ
املبـارش يف إيـران خلال مـدّ ة تنفيذ االتّفـاق ،ولك ّن هـذا املوقف غري مناسـب ،ألنّ
إيـران تنتهـك روح االتّفـاق  ،ومـن غير املرجـح إنهـاء العقبـات معهـا ـ فيما يتعلّق
باالتّفـاق ـ  يف املرحلـة املقبلـة .وبرغـم ذلـك يعتقد ماثيـو أنّ إدارة ترامـب قد تكون
قـادرة على الحصـول على بعـض التنـازالت حـول الصفقـة إذا مورسـت ضغـوط
كافيـة ،بحيـث تشـمل عمل ّيـات تفتيـش إضاف ّيـة صارمـة ..وضامنـات أكثر رصامـة
تضمـن عـدم ذهاب إيـران نحو التسـلّح ،يف املقابل بإمكان واشـنطن تقديم تنازالت
اقتصاديّـة أكثر أهم ّية ،والخالصة سيسـتخدم ترامب سياسـة لعصا والجـزرة .علامً أنّ
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كل األطـراف مجمعـة على عـدم متكين إيـران مـن الحصـول على القنبلـة النوويّة،
ّ
مبـا فيهـا األوروب ّيـون والصني وروسـيا.
 يذكر ماثيو أنّ الواليات امل ّتحدة مل تحصل عىل يش ٍء تقريباً من االتّفاق ،عىلالنقيض من املنافسني االقتصاديّني اآلخرين يف أوروبا وآسيا .ومن هنا ميكن لرتامب
إذا جرى تعديل أو تحسني رشوط االتّفاق أن يقدّ م فرصة للرشكات األمريك ّية لبيع
جح أنّه ما زال هناك عقبات كبرية
بضائعها يف السوق اإليران ّية ،وأضاف أنّه من املر ّ
وخاصة إذا كان
كل واشنطن وطهران لحدوث مثل هذا التح ّول يف السياسة.
أمام ّ
ّ
خامنئي عىل قيد الحياة .لك ّن ترامب يف حال إنجاز مثل
يل
املرشد األعىل آية الله ع ّ
ّ
هذا االتّفاق سيفخر بنفسه ،وسيكون هذا أكرب إنجا ٍز له([[[).

[1]-http://fortune.com

جيم تالنت
Jim Tallent

من سريته الذات ّية:
جيمس ماتيس تالنت ،ولد يف  18أكتوبر ،عام  ،1956حصل عىل الشهادة
الجامعيّة األ ّوىل يف العلوم السياسيّة من جامعة واشنطن ،كام حصل عىل شهادة
ين
الدكتوراه يف الحقوق من جامعة شيكاغو ،عام  ،1981وشغل منصب كاتب قانو ّ
للقايض ريتشارد بوسرن من محكمة استئناف الواليات املتّحدة للدائرة السابعة،
متخصصة
املسيحي ،وقد عمل وشارك يف برامج إذاع ّية
معروف بدعوته للدين
ّ
ّ
بالتبشري والدعوة للمسيح ّية.

اخلربات واملواقف:
يك وعضو مجلس الشيوخ السابق عن والية
سيايس أمري ّ
 جيمس تالنت هوّ
الجمهوري ،ويعد من الجناح املحافظ يف الحزب
ميسوري ،وهو من الحزب
ّ
الجمهوريُ ،عرِف برصاحته ومواقفه فيام يتعلّق بالتعيينات القضائ ّية ،واإلجهاض،
ّ
وحرق العلم ،وقضايا الدفاع.
القومي ىف لجنة الخدمات املسلّحة ،وس ّن ترشيعاً
 ودافع عن قضايا االمنّ
للمساعدة يف إعادة إحياء األحياء املضطربة ،الحرضيّة والريف ّية عىل السواء .وكان
رئيس لجنة األعامل التجاريّة الصغرية يف مجلس الن ّواب من  ،2001-1997حيث
التنظيمي وعىل الترشيعات لخفض تكاليف الرعاية
كان يعمل عىل قضايا اإلصالح
ّ
الصح ّية لرجال األعامل الصغرية وموظّفيها.
مؤسسة
  بعد مغادرته مجلس الشيوخ يف عام  ،2007انض ّم سيناتور تالنت إىل ّمتخصص يف الشؤون العسكريّة ،ويف عام  ،2008شغل منصب
الرتاث كزميل متم ّيز
ّ
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نائب رئيس لجنة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب .ويف عام  ،2010عمل
يف اللجنة املستقلّة التي استعرضت مراجعة الدفاع الرباع ّية لوزارة الدفاع .كام عمل
أيضاً يف اللجنة املستقلّة التي استعرضت مراجعة الدفاع الرباع ّية لعام  .2014كام
كان عضوا ً يف اللجنة التنفيذيّة التي تق ّدم املشورة إىل رئيس العمل ّيات البحريّة .وكان
السيناتور تالنت أ ّول شخصيّة وطنيّة خارج والية ماساتشوستس أيدت الحاكم ميت
رومني املرشّ ح للرئاسة يف عام  ،2007وكان مستشار السياسة العليا للحاكم رومني
كل من حمالت  2008و 2012للرئيس.
يف ّ
 جيم تالنت هو زميل كبري يف معهد أمريكان إنرتبرايز ،وهو من خرباء فريق الدفاعاملتخصص يف قضايا
يف  ،AEIومدير مركز (مارلني وير) للدراسات األمن ّية ،2020
ّ
القومي ،ويعمل عىل صياغة ونرش منوذج جديد للسياسة الدفاع ّية ،والتخطيط
األمن
ّ
وامليزانيّة ([[[).

موقفه من إيران:
* يف مقال نُرش بتاريخ/4 :فرباير2011/
ٍ
برقيات تتعلّق بالدبلوماسيّة األمريكيّة ،تثبت
 يذكر جيم تالنت أ ّن ويكيليكس نرشأ ّن زعامء مسلمني كانوا يعتقدون أ ّن إيران هي راعية العدوان واإلرهاب بشكل دائم،
ٍ
قدرات نوويّة ،وال ميكن الوثوق بها ،وهناك
يجب عدم السامح لها بالحصول عىل
ا ّدعاءات غرب ّية مامثلة لرؤية القادة العرب.
املرصي حسني مبارك كان يقول لألمريك ّيني :إ ّن إيران هي راعية
 الرئيسّ
اإلرهاب ،مح ّذ ًرا من ات ّخاذ القادة اإليران ّيني كرشكاء؛ ألنّهم أكرب كذّابني ـ عىل ح ّد
زعمه ـ.
كام ذكر الجرنال ديفيد برتايوس رئيس االستخبارات العسكريّة بأ ّن إيران تدعم
الجامعات املتط ّرفة يف اليمن.
[1]-https://www.uscc.gov ، http://en.wikipedia.org
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النووي
 يذكر تالنت أ ّن املسؤولني األردنيّني دعوا إىل رضورة إيقاف الربنامجّ
ين.
ينّ ،
بأي وسيلة ،وذلك للح ّد من الخطر الذي ميثّله برنامج التسلّح اإليرا ّ
اإليرا ّ
رش»،
 املسؤولون يف اإلمارات العربيّة ومرص أشاروا إىل أن النظام اإليرا ّين هو «ال ّ
يل عهد ابن زايد يف أبو ظبي الواليات
وهو «تهديد
ّ
وجودي» كام زعموا ،وقد حذّر و ّ
ين ،حتّى إنّه كان يعلن أ ّن «أحمدي نجاد»
املتّحدة والعامل من اسرتضاء النظام اإليرا ّ
هو «هتلر» عىل ح ّد وصفه.
 امللك عبد الله كثريا ً ما حثّ الواليات املتّحدة عىل مهاجمة إيران لوضع ح ٍّدلربنامجها لألسلحة النوويّة ،وذلك أيضاً ما دار يف اجتامع ُعقد عام  2008بني امللك
السعودي أ ّن امللك عبد الله قال لبرتايوس:
عبد الله وبرتايوس ،حيث كشف السفري
ّ
«قلت لك اقطع رأس األفعى» .أضاف تالنت أ ّن امللك عبد الله ذكر لهم أنه ال
ّ
الجمهوري
ميكن الوثوق باإليران ّيني ،ولذلك يجب أن تكون إسرتاتيج ّية الحزبني
والدميقراطي مبن ّية عىل منع إيران من الحصول عىل أسلحة نوويّة.
ّ
 يعتقد تالنت أنّ معظم قادة الدول العرب ّية ينبغي أن ننظر إليهم كرشكاء يف تعزيزوالدميقراطي،
الجمهوري
أهداف الواليات امل ّتحدة ،وهذا ما تسعى إليه قيادة الحزبني
ّ
ّ
يل،
أ ّما الحكومات والحركات التي تقوم بأنشطة معارضة ملسار العالقات الدول ّية الحا ّ
فهم يدركون أنّ ذلك سيضعهم يف مواجهة مبارشة مع الواليات امل ّتحدة األمريك ّية،
وتلك القوى تحاول الحصول عىل أسلحة دما ٍر شامل؛ ألنّها تعتقد أن تلك األسلحة
تتخل عن تلك املحاوالت ّ
ّ
توصلت
ستمكّنها من تحقيق أهدافها ،ولذلك لن
إل إذا ّ
لقناعة بأنّ تكاليف مالحقتها ستفوق كثرياً املكتسبات التي ستحصل عليها من
تلك األسلحة ،ومن تلك األمثلة كوريا الشاملية ،ويضيف تالنت أنّ األنظمة املارقة
ستصبح أكرث عدوان ّية عند امتالك أسلحة نوويّة.
 يرى تالنت أ ّن إيران ستكون أسوأ بكثري من كوريا الشامل ّية يف حال حصولهاالرئييس
عىل تلك األسلحة .ويق ّرر تالنت أيضاً يف ختام حديثه بأن إيران هي الراعي
ّ
رسبة تظهر أ ّن أياً من
لإلرهاب يف العامل ،ويعيد ما بدأ به كالمه بأ ّن الربق ّيات امل ّ
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بغض النظر عن الدين أو طبيعة الحكومة التي تحكم يف إيران،
جريانها ال يثقون بهاّ ،
ولكن ما زال رد ُعها ممك ًنا بواسطة التهديد والضغط املتواصل ([[[).

* موقفه من إرسائيل:
يف مقال نُرش بتاريخ/31 :يناير2013/
 -يقول تالنت :من املعروف أ ّن الواليات املتّحدة لها تاريخ طويل من الدعم

القوي للدولة اليهوديّة ،هذا ما أعرب عنه تشاك هاجل بشأن إرسائيل ،الذي أوضح
ّ
حقيقة املساعدة املاديّة إلرسائيل ذاكرا ً أنّها رشاكة وثيقة مع اإلرسائيل ّيني يف مجايل
يك يدعم ما وصفها بـ «إسرتاتيج ّية إرسائيل»
الدفاع واالستخبارات ،والجمهور األمري ّ
يف التعامل مع الفلسطينيّني.
ويضيف هاجل أ ّن تلك الرشاكة هي ضامنة غري معلنة الستمرار وجود إرسائيل
يك ثابت لحاميتها من العزلة الدوليّة ،مع
الدائم كدولة يهوديّة ،وهي التزام أمري ّ
تخفيض مستوى املخاطر التي تواجهها يف املنطقة .وي ّدعي هاجل أ ّن تلك السياسة
مل مت ّر دون نجاحات أو إخفاقات ،ولكن الواليات املتّحدة حاولت البقاء عىل
مسافة كافية من إرسائيل ،بحيث ميكن أن تكون وسيطاً نزيهاً يف تسوية سياس ّية،
حل الدولتني.
تتض ّمن اتّفاق سالم يقوم عىل أساس ّ
 يدّ عي تالنت أنّ هناك أسباباً أخالق ّية قو ّية لدعم إرسائيل؛ فقد نشأت إرسائيلبكل معنى الكلمة ،وهناك مسؤول ّية
كر ّد فعل عىل املحرقة التي كانت متثّل إبادة ّ
جامع ّية للغرب عنها ،ويضيف تالنت بأنّ هناك نوعني من البلدان فيام يتعلّق بالتعامل
مع اليهود؛ هناك األماكن التي مل يكن يسمح لليهود بالبقاء فيها ،وهناك األماكن التي
مل يكن يسمح لهم بالذهاب إليها .ومعظم املحارصين يف أوروبا قتلوا يف نهاية
املطاف.
 يذكر تالنت أنّه جرى إنشاء إرسائيل كصامم أمان ض ّد املزيد من االضطهاد لليهود.[1]- http://www.heritage.org
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يهودي من روسيا إلرسائيل،
ولهذا الغرض فقد هاجر يف عام  1990حواىل 700,000
ّ
ولك ّن هناك أسباب أخرى ها ّمة لدعم إرسائيل ،فالواليات امل ّتحدة لديها مصلحة
وطن ّية حيويّة يف منع القوى العدوان ّية تجاه إرسائيل أو تلك املعادية للواليات امل ّتحدة،
من السيطرة عىل منطقة الرشق األوسط  ،وهذا هو السبب الذي جرى خوض عاصفة
الصحراء ألجله عام  ،1991-1990نعم إىل هذا الحدّ  ،فمصالح إرسائيل تلتقي
ومصالح الواليات امل ّتحدة.
 يزعم تالنت أ ّن إرسائيل دولة دميقراطيّة مستق ّرة ،وهي رشيك مه ٌم يف عمل ّياتاملخابرات والدفاع املشرتك ،واليقظة ض ّد الهيمنة اإليران ّية ،ويردف تالنت قائالً:
يف الواقع إذا مل تقم إرسائيل ،أو مل تكن موجودة فعالً كحليف بالنسبة للواليات
املتّحدة ،ستكون هناك حاجة البتكار حليف مثلها ،وهذه هي وجهة نظر هاجل
بالنسبة إلرسائيل.
 ويتابع جيم تالنت رشح وجهة نظر هاجل من إرسائيل قائال :إنّ سبب العداءألمريكا يف املنطقة ليس دعمها إلرسائيل ،فهذا غري صحيح ،فاألنظمة والحركات
ينص عىل طرد الثقافة الغرب ّية من
املتط ّرفة يف املنطقة لديها جدول أعامل رصيح ّ
اإلسالمي ،وخلق الحكومات املتط ّرفة التي ستعرض منوذجها أو منطها يف
العامل
ّ
الرئييس لتلك األجندة؛ أل ّن أمريكا
تطبيق الرشيعة ،والواليات امل ّتحدة هي الهدف
ّ
متثل لهم ثقافة الغرب ،وإرسائيل متثّل جز ًءا بسيطا من هذه األجندة عىل األغلب،
ويضيف أ ّن الحكومات االستبداديّة يف الرشق األوسط معن ّية بش ّدة بالهيمنة اإليران ّية،
وهي مشغولة بطموحاتها وشؤونها الداخل ّية ،أكرث بكثري من إرسائيل ،لقد خاضت
الواليات املتّحدة ما بني حربني إىل ثالثة حروب خالل العرشين سنة املاضية ومل
يكن هدف تلك الحروب إرسائيل ،ـ أي مل تكن إرسائيل طرفاً فيها ـ يف الواقع إ ّن
التخل عن إرسائيل سيضعف موقفنا يف املنطقة ـ عىل ح ّد قول هاجل ـ الجميع
ّ
يف الرشق األوسط يحرتم الق ّوة والتوازن القائم ،وينظر إىل السياسات األمريك ّية التي
قد ت ُضعف إرسائيل بغض النظر عن الذرائع املستخدمة ،بأنّها ستضعف املوقف
األمرييكّ ،كام ستثري مزيدا ً من التح ّديات عىل كاهلها.
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أي
 يذكر تالنت يف السياق ذاته بأ ّن إدارة أوباما كانت ّأقل تأييدا ً إلرسائيل من ّ
إدارة أخرى يف الذاكرة الحديثة ،وهذا مل مينح املنطقة الهدوء ،ومل مينع موج ًة من
أخل بااللتزام
الهجامت ض ّد السفارات والرعايا األمريكان ،كام أ ّن ذلك املوقف ّ
يل.
األمري ّ
يك بضامن األمن اإلرسائي ّ
 يضيف تالنت أ ّن التوازن يف الرشق األوسط يردع الرصاع ،وسياسة أوباما أ ّدتإىل االعتقاد بأ ّن العنف ميكن أن يطيح بإرسائيل ،ومن املستبعد أن تقوم دولة أخرى
بالهجوم عليها ،ولك ّن ما سيحدث هو املزيد من الهجامت اإلرهابيّة والتخريب ،أو
الهجامت الصاروخ ّية ،وهذا ما سيحدث يف حال امتالك إيران قدرات نوويّة ،ولك ّن
امريكا بال ّ
الحق يف الوجود
شك ستكون ملتزمة مبساعدة إرسائيل ،فإرسائيل لها
ّ
ـ عىل ح ّد قوله ـ كام أ ّن إرسائيل لن تقف مكتوفة األيدي تجاه من يهاجم شعبها،
بكل تأكيد.
وأمريكا ستستجيب إلرسائيل بطريقة مدروسة ّ
ولك ّن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ،فإرسائيل متلك أسلحة نوويّة فعالً،
ولو حصلت إيران عليها ،فإ ّن ذلك سيؤ ّدي إىل تصاعد الرصاع يف الرشق األوسط.
 يذكر تالنت أنّه وباختصار هناك أسباب قويّة تتعلّق بجوهر املصالح الوطن ّيةيفس ملاذا كان الرؤساء من الحزبني حريصني عىل دعم
الحيويّة األمريكيّة ،وهذا ما ّ
إرسائيل ،وبصورة مستم ّرة وعالنية ،ودون ٍ
قيد أو رشط.
ووطني ،وهو يعرب دوماً
 يذكر جيم تالنت أ ّن السيناتور هاجل هو رجل ذيكّّ

تغي السياسة األمريك ّية باتجاه إرسائيل لن تحقّق األمن ألمريكا .بل يذهب
عن أ ّن ّ
يك أن يجعل مواقفه قامئة
هاجل إىل أ ّن أمريكا مدينة لهذا البلد وعىل الرئيس األمري ّ
املؤسسة العسكريّة
بنا ًء عىل إسرتاتيج ّية واضحة ،ويف نقطة أخرية يرى هاجل أن
ّ
ماسة
يجب أن تقود حركة إصالح للرتاجع الذي استم ّر سنوات عديدة ،وهي بحاجة ّ
إلعادة الرسملة واإلصالح ـ عىل ح ّد وصفه ـ فقد جعل تخفيض نفقات الدفاع من
العامني املاضيني الوضع أسوأ بكثري ،ووفقاً لألدمريال «توماس كوملان» قائد أسطول
يك بأنّ الق ّوة البحر ّية أصبحت «جوفاء» ،ولهذا يعتقد السيناتور هاجل
البحر ّية األمري ّ
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يك يجب ّ
أل يكون كبش فداء لألزمة املال ّية يف امليزان ّية األمريك ّية،
بأنّ الجيش األمري ّ
ّ
أي مكان آخر،
وإل فلن يكون ّ
مهمً طبيعة املوقف امل ّتخذ تجاه الرشق األوسط أو ّ
ويؤكد أنّ السياسة الخارج ّية تحمي إرسائيل وأمريكا يف نهاية املطاف([[[).

موقفه من اإلرهاب:
* يف مقال نُرش بتاريخ/9 :أغسطس2016/
 انتقد جيمس تالنت الدميقراط ّيني الذين عقدوا مؤمترا ً ومل يذكروا اإلرهاباإلسالمي خالل مؤمترهم ،ويرى أ ّن األمر ليس بحاجة للكثري من النقاش ملحاربة
ّ
الجهاديّني ـ عىل ح ّد وصفه ـ قائال :علينا تسمية العد ّو ،وعلينا االعرتاف بأ ّن العد ّو هو
لكل عاقل ،فواقع الحال الذين يهاجموننا
الجامعات اإلسالم ّية ،تلك حقيقة واضحة ّ
الخاص
نحن واألورب ّيني ينتمون إىل فصيل داخل اإلسالم ،وينطلقون بدافع تفسريهم
ّ
لإلسالم.
أي مشكلة يف حياتك إذا كنت ال
 يضيف تالنت أنّه من الصعب التغلّب عىل ّتعرتف بالعنارص األساسيّة للمشكلة ،ومن الناحية العملية عليك معرفة عد ّوك إلجراء
مناسب له ،لوضع الخطط والتكتيكات الالزمة للتعامل معه ،إنّنا يف الواقع
تقييم
ٍ
ننكر حقيقة األمور ،فنهدر الكثري من االهتامم والطاقة ،بدالً من مواجهة املشكالت
الحقيق ّية.
أي جز ٍء
 يعترب تالنت أ ّن العد ّو إذا ً مرتبط باإلسالم ،فهذا واضح ،ث ّم يتساءل عن ّأي شبكات كالنرصة،
أو فرع من اإلسالم هو العد ّو؟ هل هو مج ّرد الذراع
العسكري؟ ّ
ّ
وتنظيم القاعدة ،وداعش؟ ماذا عن حزب الله وحامس وغريها من الجامعات
اإلسالميّة التي تنخرط يف أعامل إرهابيّة ،ولك ّنها متيل إىل القيام بذلك ألغراض
سياس ّية واضحة يف مناطق مع ّينة؟ وماذا عن املتط ّرفني اإلسالم ّيني يف الشيشان؟
ماذا عن الدعاة الذين يدعون إىل املبادئ البغيضة واألساليب العنيفة من اإلرهاب
http://www.nationalreview.comو [1]- http://www.heritage.org
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اإلسالمي ،ولكن ال يت ّوفر لديهم دعام فعليّاً؟ ينبغي أن ننظر ألولئك الدعاة كعد ّو؟
ّ
وماذا عن الدعاة املسلمني الذين يسعون لتطبيق الرشيعة ودعم فكرة الخالفة ولك ّنهم
ينبذون العنف لتحقيق تلك األشياء؟
 يخلص جيم تالنت للقول إ ّن لدينا فئات مختلفة من األعداء ،ويجب عليناوأي الفئات من
استخدام وسائل أكرث رصام ًة ض ّد بعض الفئات أكرث من غريهاّ ،
كل تلك األسئلة مه ّمة ج ّدا ً ،يجب مناقشة
املسلمني ينبغي النظر إليهم كحلفاءّ ،
كل تلك األمور ،واالت ّفاق عىل سياس ٍة مشرتكة ،فذلك يخدم قيم الشعب األمرييكّ،
ّ
وميثّل أفضل حامية وأمنٍ له ([[[).

موقفه من دونالد ترامب:
* يف مقال نُرش بتاريخ/8 :ديسمرب2016/
 يتناول تالنت اختيار ترامب للجرنال جيمس ماتيس ([[[) وزيرا ً للدفاع ،حيثوصفه بأنّه من خرية ض ّباط الجيش األمرييكّ ،فهو مسؤول يتَّصف بالنزاهة ،وهو رجل
التقليدي
وخاصة إذا علمنا أ ّن اختيار ماتيس أم ٌر غري معتا ٍد وفقاً للتفكري
يئ،
ّ
ّ
استثنا ّ
يف واشنطن ،فالجرناالت املتقاعدين وضبّاط الجيش يف وزارة الدفاع األمريكيّة ال
مناصب سياسيّ ٍة عليا ،ونظرا ً لألوضاع يف الزمن الراهن ،يعترب
ينبغي أن يكونوا يف
َ
الجرنال ماتيس ميزة واضحة تضاف إلدارة ترامب .عىل ح ّد قوله.
ويسوق تالنت عددا ً من األسباب فيقول :يبدو أ ّن الكثري يف واشنطن قد نسوا
أ ّن الواليات املتّحدة ما زالت تخوض عمل ّيات قتال ّية يف أفغانستان والعراق ،ولذا
[1]-http://www.aei.org/publication

أمرييك متقاعد .ولد يف  8سبتمرب عام  .1950عمل
ّ
[[[ -جيمس ماتيس  :)James Mattis( :هو جرنال
يف قوات مشاة بحرية الواليات املتّحدة ،وتدرج يف املناصب حتى تقاعد عام  2013برتبة جرنال ( 4نجوم).
توىل رئاسة القيادة املركزية األمريك ّية من  ،2010وحتى  .2013كام عمل قائدًا أعىل لحلف الناتو من
 ،2007وحتى  .20099يُعترب ماتيس أحد أعالم حرب العراق؛ حيث قاد معركة مدينة الفلوجة عام ،2004
وقاد الفرقة األ ّوىل لقوات مشاة البحرية يف حرب العراق .كام شارك كذلك يف حرب أفغانستان ،وقاد الفوج
السابع من قوات مشاة البحرية .اختاره الرئيس األمرييك املنتخب دونالد ترامب يف  1ديسمرب  2016ليشغل
منصب وزير الدفاع األمرييك يف إدارته الجديدة.
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سيكون أمام إدارة ترامب العديد من الخيارات ملراقبة تلك الرصاعات ،والجرنال
ماتيس باعتباره قائدا ً ميدان ّياً ،ورئيساً سابقاً للقيادة املركزيّة األمريك ّية ،فسوف يساعد
ذلك يف اتخاذ القرارات بالتشاور مع هيئة األركان املشرتكة ،برئاسة الجرنال جو
دانفورد([[[) ،ومبساعدة العديد من املستشارين سيكون القرار جامع ّياً ،وباختصار
يعتقد تالنت أ ّن اإلدارة األمريكيّة الجديدة لن تكون انفراديّة يف اتّخاذ القرارات.
أ ّما السبب اآلخر فيذكر تالنت أ ّن الرئيس الجديد يحرتم الجرنال ماتيس ،فهو
ينسجم مع شخصيّته ،رغم أن الكثري من املسؤولني غري متحمسني لوجود ماتيس يف
الرئايس ،ولك ّن مسألة التنسيق بني الرئيس ووزير الدفاع ها ّمة ج ّدا ً؛ أل ّن وزير
الفريق
ّ
الدفاع يطلع الرئيس عىل مجريات األمور بشكل منتظم.
وهناك سبب ثالث يجعل من تعيني ماتيس أمرا ً مم ّيزا ً ،وهو كونُه شخص ّية معروفة
الرسمي يف جميع مرافق وزارة
الزي
ومحرتمة من قبل أفراد الجيش الذين يرتدون
ّ
ّ
الدفاع ،وقد قال ماتيس :إنه يدرك ج ّيدا ً التضحيات التي يق ّدمها الرجال والنساء يف
بأمس
الق ّوات املسلّحة ،وهو يثق بهم ،وسيكون تعيينه مبثابة بارقة أمل لهم ،وهم
ّ
الحاجة لذلك اآلن.
أ ّما السبب الرابع؛ فخطّة الرئيس القادمة تقتيض إعادة بناء الق ّوة العسكريّة
األمريك ّية ،والجرنال ماتيس يحظى باحرتام الكونغرس ،وبصفته مطّلعاً عىل الواقع
والتح ّديات سيكون قادرا ً عىل التح ّدث بثقة عن العواقب الوخيمة لتخفيض نفقات
الدفاع ،وسيتح ّدث للكونغرس عن أهم ّية الق ّوة العسكريّة األمريك ّية بالنسبة ألمن
ومصالح الشعب األمرييكّ.
[[[ -جوزيف فرنسيس )Joseph Dunford( :ولد يف  8ديسمرب  1955هو القائد العا ّم لقوات مشاة البحرية
األمريكيّة ،ويشغل حاليا منصب رئيس هيئة األركان املشرتكة األمريكيّة التاسع عرش ،وكان أيضاً القائد
السادس والثالثني لسالح مشاة البحرية .وقد شغل يف بداية حياته املهنية قيادة قوة املساعدة االمنية
وقوات الواليات املتّحدة يف أفغانستان من فرباير  2013حتى أغسطس  2014وشغل كآمر لعدة وحدات
مبا يف ذلك الفوج الخامس للبحرية خالل غزو العراق عام ،2003ويف  29يوليو 2015أقر مجلس الشيوخ
بأن يكون رئيساً لهيئة األركان املشرتكة .وقد أصبح دانفورد الضابط األعىل رتبة يف القوات املسلحة يف
الواليات املتّحدة يف  25سبتمرب عام .2015
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يف ختام مقاله يرى تالنت أنّه ومع انتخاب دونالد ترامب فإ ّن هناك نافذة مفتوحة
اآلن إلعادة بناء أدوات الق ّوة األمريك ّية ،ليس هناك ما هو أكرث أهم ّية لنجاح اإلدارة
والخارجي من هذا
يل
األمريك ّية القادمة ـ يقصد الحال ّية ـ بشقّيها
السيايس الداخ ّ
ّ
ّ
األمر ،والجرنال ماتيس سيكون كوزير للدفاع هو خري من يقود جهد بناء وزارة
الدفاع([[[) ـ عىل ح ّد قوله ـ

دعم دونالد ترامب:
* يف مقال نُرش بتاريخ/1 :مارس2017 /
 يف سياق تحليله لخطاب الرئيس ترامب ،يبدو جيمس تالنت معجباً بخطابجة
ترامب
الرئايس؛ فيقول إنّ ترامب مل يظهر غب ّياً ،بل ظهر م ّتزناً ُمد ِّعام كالمه بالح ّ
ّ
والدليل طوال مدّ ة الخطاب ،وقد أك ّد فيه موقفه من قضيتي الهجرة والتجارة ،كام
تناول الهجامت اإلرهابيّة التي حصلت يف فرنسا وبلجيكا وأملانيا وغريها ،قائالً :إنّه
يجب ألّ تأخذنا الرأفة عند التعامل مع أولئك األشخاص غري املنضبطني ،وال ب ّد من
ات ّخاذ املزيد من إجراءات التشديد والتدقيق بحقّهم.
رشفوا بدخول الواليات املتّحدة ،ال
وقال أيضاًّ :
لكل أولئك الذين يريدون أن يت َّ
ميكن أن نكون جرسا ً لإلرهاب ،ولن نسمح له بأن يتشكّل أو يجد مكاناً يف أمريكا،
فبالدنا لن تكون مرتعاً للمتط ّرفني» ،كام أعاد ترامب تأكيد موقفه إزاء امليزانيّة
األمريكيّة ،حيث أشار إىل رضورة تقديم ميزانيّة الدفاع وإعادة بناء الجيش ،ث ّم تح ّدث
عن الداخل األمرييكّ ،واعدا ً بتقديم الرعاية للماليني ممن حرموا منها ،وإعادة األمن
للشوارع واملدارس ،فال ب ّد من توفري بيئة آمنة مساملة للجميع ،وال ب ّد من توفري
فرص عمل ووظائف ،فتلك هي الرؤية التي يسعى لتحقيقها لجميع األمريكيّني الذين
يجمعهم به مصري واحد ـ عىل ح ّد قوله ـ.
 يذكر تالنت أ ّن األ ّولويّة بالنسبة لرتامب هي ألمريكا ،فشعاره دوماً هو أمريكا[1]-http://www.aei.org/publication
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كل سياساتها يجب أن تكون يف خدمة
أوالً ،فالحكومة يف الواليات املتّحدة يف ّ
مصالح الشعب األمرييكّ .ث ّم عقّب الباحث عىل خطاب ترامب قائالً :إنّ الس ّيد
كزعيم ،وسوف نسمع منه يف كثري من األحيان تلك املواقف عىل
ترامب أظهر نفسه
ٍ
مدى السنوات األربع املقبلة ([[[).

موقفه من اجلامعات األمريك ّية:
* يف مقالٍ بتاريخ/7 :مارس2017/
وخاصة بعد حادثة بريكيل([[[)،
 يتح ّدث تالنت عن وضع الجامعات األمريك ّية،ّ
يعب تالنت عن دهشته من االضطرابات وأعامل الشغب يف الجامعات ،أو
حيث ّ
بالقرب منها ،ولك ّن املريب هو عدم ات ّخاذ إجراءات حازمة لردع املخالفني ،بالرغم
من تلك األحداث تس ّببت يف وقوع حرائق ،وتدمري املمتلكات ،والقادم أسوأ ما مل
يج ِر ات ّخاذ أساليب رادعة من قبل الحكومة ،ويضيف الكاتب أنّه ال ينبغي أن تقود
حق التعبري،
الخالفات السياسيّة إىل أعامل عنف أو نزاعات مسلّحة ،وال ب ّد من حامية ّ
واللجوء للحوار ،واالستامع لآلخر ،ويرى تالنت أنه الب ّد من س ّن قوانني وترشيعات
رادعة تحظر تحديدا ً االضطرابات العنيفة ،وتكفل حرية التعبري السلمي ،ويجب إدانة
بغض النظر أكان املرتكبون موظّفني يف الدولة
وزج املخالفني يف السجنّ ،
الجرائم ّ
كل ذلك لضامن سيادة سلطة القانون
أم ال ،وذلك األمر مرتوك للسلطة التنفيذيّةّ ،
والنظام يف الدولة ،ويف حال قرر الغوغاء عدم االنصياع يجب القيام باعتقاالت
جامع ّية ،تليها محاكامت رسيعة ،وال ب ّد من معاقبة املسؤولني .ويختم تالنت حديثه
[1]-http://www.aei.org/publication

[[[ -بالنسبة لحادثة بريكيل التي تناولها جيمس تالنت فقد تحدثت مصادر صحفية أمريك ّية وغريها عن قتل
شاب أسود برصاص رشطي يف بلدة قرب فريغسون يف والية ميزوري األمريكية ،التي شهدت توترات عرقية
ّ
بعد مقتل فتى أسود آخر عىل يد رشطي أبيض تح ّولت إىل حركة احتجاج شملت جميع أنحاء الواليات
املتّحدة .وقالت رشطة مقاطعة سانت لويس يف بيان أن رشطياً من مدينة بريكيل «أطلق النار عدة مرات»
الرشطي ،ووقع الحادث ليل الثالثاء يف محطة وقود بينام
بعد أن «سحب الرجل مسدساً ووجهه باتجاه»
ّ
كان الرشطي يقوم بدورية روتينية ،وتجمع نحو  100محتج يف موقع إطالق النار يف مدينة بريكيل القريبة من
مدينة فريغسون التي شهدت توترات بعد مقتل الفتى األسود مايكل براون برصاص رشطي أبيض يف شهر
آب من عام  ،2016انظرhttp://www.al-ayyam.ps :
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قائالً :إ ّن اإلدانة اللفظيّة ال تكفي ،فنحن لسنا الوحيدين يف استخدام العنف يف مثل
هذه املواقف ،ويك ّرر كالمه بأ ّن ذلك من مسؤول ّية الدولة ،وال ب ّد من اتخاذ إجراءات
حازمة لحامية الناس أثناء مامرسة حقوقهم([[[).

موقفه من الصني:
* يف مقال نُرش بتاريخ/16 :مارس 2017/
 يتناول جيمس تالنت سبل الحفاظ عىل االستقرار يف منطقة آسيا واملحيطيل حني قامت
الهادئ ،فيتحدّ ث عن أنّ الصني قامت بانتهاك مبارش للقانون الدو ّ
برتكيب مضادّات للطائرات وغريها من أنظمة األسلحة الدفاع ّية قصرية املدى عىل
يب ،ويبدو أنّ الصني بصدد بناء هياكل
كل الجزر الصناع ّية يف بحر الصني الجنو ّ
مص ّممة الستيعاب صواريخ أرض ج ّو بعيدة املدى .ث ّم أضاف تالنت أ ّن إجراءات
بكني هي جزء من تكتيكات تفرضها الصني بالق ّوة بهدف تحقيق مطالبها بالسيطرة
عىل معظم بحار الصني الجنوب ّية والرشق ّية ،يف اآلونة األخرية استحوذت الصني عىل
طائرة بدون ط ّيار تحت املاء ،أ ّما البحريّة األمريك ّية العاملة يف املياه الدول ّية؛ فقد
أرسلت أعدادا ً متزايدة من سفن خفر السواحل يف املياه اإلقليميّة اليابانيّة حول جزر
سينكاكو ،وأبحرت حاملة طائرات أمريكيّة يف رحلة هي األطول من نوعها يف جنوب
بحر الصني ومضيق تايوان إلثبات تنامي الق ّوة البحريّة.
الدبلومايس عىل كوريا الجنوبيّة،
 يف مناطق أخرى قامت بكني بتكثيف الضغطّ
بسبب قرارها نرش نظام مضا ٍّد للصواريخ البالست ّية وذلك بهدف الدفاع ض ّد األسلحة
الكورية الشامل ّية ،وكثّفت الصني التدريبات العسكريّة يف جميع أنحاء تايوان ،كام
جهة للفلبني ،حليف الواليات املتّحدة منذ زمن طويل،
رضبت صفقة أسلحة متو ّ
يل.
جه لبكني لتعميق العالقات العسكريّة مع ماليزيا يف ّ
وهناك تو ّ
ظل الرئيس الحا ّ
 يُب ِدي تالنت رأيه فيام سبق قائالً إنّ تلك األحداث تؤكّد األهم ّية الحاسمة[1]- http://www.aei.org
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الستمرار مشاركة الواليات امل ّتحدة يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،وال بدّ من
الرتويج للسياسة األمريك ّية من خالل ما أسامه بـ«محور آسيا» ،إضافة للمشاركة
رضوري للحفاظ عىل االستقرار
االقتصاديّة والدبلوماس ّية مع دول املنطقة ،فذلك أمر
ّ
وحامية مصالح الواليات امل ّتحدة.
يل يف محور آسيا،
 يضيف تالنت أ ّن الصني تهدف إىل تغيري قواعد القانون الدو ّومن شأن ذلك أن يه ّدد املصالح االقتصاديّة األمريك ّية ،وأن يه ّدد حلفاء أمريكا،
وحتامً سيولّد مزيدا ً من التح ّديات التي ال ميكن تجاهلها ومن شأنه أن يقود إىل
التصعيد املسلّح مع الواليات املتّحدة.
 يرى الباحث أنّه يجب تعزيز اإلنفاق عىل الدفاع ،وتوسيع حجم الق ّواتالبحريّة األمريك ّية ،وهذا ما أكّده ترامب الذي ينوي تعزيز القدرات العسكريّة
للواليات املتّحدة ،كام يجب تعزيز تحالفاتها مع إسرتاليا واليابان وكوريا ونيوزيلندا
والفلبني ،ورفع مستوى العالقات مع الرشكاء مثل تايوان ،ويف الوقت نفسه ،يجب
عىل الواليات املتّحدة االستمرار يف بناء وتوسيع العالقات الثنائيّة إىل شبكة متع ّددة
األطراف ،لتكون أكرث ق ّوة ،وهذا األمر موكل لوزارة الدفاع ،والكونغرس ،واإلدارة
أي ٍ
وقت مىض
تتغي أسامء املحاور ،ولكن تبقى أهدافها أكرث أهم ّية من ّ
الجديدة ،قد ّ
االقتصادي([[[).
ألمن الواليات املتّحدة ومستقبلها
ّ

[1]- http://www.aei.org/publication

ديريك سيسورز
Derek scissors

املؤهالت:
ّ
حاصل عىل درجة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة ميتشغان .ودرجة
ٌ
املاجستري يف االقتصاد من جامعة شيكاغو.
السيايس
 حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة ستانفورد يف االقتصادّ
يل([[[).
الدو ّ

العمل واخلربات:

 باحث مقيم يف معهد أمريكان إنرتبرايز.والهندي ،وهو مهت ّم
الصيني
جل اهتاممه يف االقتصادين
 يركّز (سيسورز) ّّ
ّ
الصيني ،وما
االستثمر
بالعالقات الدول ّية بني الواليات املتّحدة مع دول آسيا ،ويتت ّبع
ّ
ّ
االقتصادي الداعم للسوق ،ولك ّنه يتوقّع ركو ًدا
تقوم به الصني عىل طريق اإلصالح
ّ
الصيني نتيجة لذلك.
يف االقتصاد
ّ
كتب أوراقاً ع ّدة حول أفضل املسارات املمكنة للتنمية االقتصاديّة يف الهند ،قبل
مؤسسة
انضاممه إىل معهد  ،AEIكان باحثاً بارزا ً يف مركز الدراسات اآلسيويّة يف ّ
الرتاث سنة  ،2008وأستاذا ً مساعدا ً يف االقتصاد يف جامعة جورج واشنطن.
عمل ملصلحة االستخبارات أبحاثاً محدودة  ،يف لندن1998 -2008 ،
وهو محارض يف االقتصاد يف جامعة لينغ نان يف هونج كونج 1997 -1994
[1]- http://www.aei.org
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يل والطاقة يف مكتب وزير الدفاع ،بوزارة الدفاع
عمل كضابط يف االقتصاد الدو ّ
([[[)
األمريكيّة1990 -1989 ،

ديريك سيسورز يعترب باحثاً
متخصصاً يف االقتصادات اآلسيويّة اليابانيّة والصينيّة
ّ
والهنديّة ،وصالتهم باالقتصاد األمرييكّ ،واهتامماته ترتكّز يف موضوعات اإلصالح
واالستثمر املتبادل ،والطاقة والتجارة وأسعار الرصف ،وهو
يل
ّ
ّ
االقتصادي الداخ ّ
يحارض بشكل منتظم يف االت ّجاهات االقتصاديّة األوسع يف آسيا ،وكذلك التح ّديات
ذات الصلة التي تواجه الواليات املتّحدة ،وقد شارك يف نقاشات متع ّددة شهدها
يك تتعلّق بسعر الرصف بني أمريكا والصني ،وكان ذلك يف
مجلس الشيوخ األمري ّ
االستثمرات الصينية
أثناء حديثه أمام اللجنة االقتصاديّة واألمن ّية ،كام تناول مسألة
ّ
يف الواليات املتّحدة ،وهو شخصيّة بارزة يف هذا املجال يظهر يف وسائل اإلعالم
الصيني ،كام أنّه عمل
املرئيّة واملسموعة املختلفة ،وهو يحارض يف االقتصاد
ّ
مستشارا ً لع ّدة رشكات مهتمة باالقتصاد
الصيني([[[).
ّ

املواقف واآلراء:
اإلقتصادي يف آسيا
النمو
مكافحة البطء يف
ّ
ّ
االقتصادي،
يرى ديريك سيسورز أنّ معظم الدول املتقدّ مة تكافح البطء يف النم ّو
ّ
يل يف املستقبل املنظور
ومن املر ّ
جح أن يكون مستوى الزيادة يف الناتج املح ّ
للواليات امل ّتحدة ال يتجاوز اثنني أو ثالثة يف املئة ،أما الصني فقد تصل لستة يف
املئة ،ولك ّن هذا سيرتجم حقيقة إىل أربعة يف املئة فقط ،أ ّما الهند فقد تصل إىل
سبعة يف املئة أو مثّانية يف املئة ستظهر يف السنوات القادمة ،ومع ذلك فهو يرى أ ّن
يل للهند يشكّل نجاحاً باهرا ً ،إلّ أ ّن هناك عاملة كثيفة
يل اإلجام ّ
النم ّو يف الناتج املح ّ
بانتظار فرص عمل مستدامة ،حيث هناك املاليني من الشباب الهنود الذين قد ال
يتمكّنون من الحصول عىل وظائف الئقة ،والنم ّو سيكون بال قيمة ،ويف منتصف عام
الهندي ناريندا مودي مبواجهة التح ّدي الذي زادت وتريته،
 2016بدأ رئيس الوزراء
ّ
[1]- http://www.aei.org

[2]- http://www.linkedin.com، http://www.wilsoncenter.org

الخبراء والباحثون

129

الهندي بحاجة إىل تحويل يف مساره ،ث ّم تراجع إرصاره مبيّناً
مشريا ً إىل أ ّن االقتصاد
ّ
االقتصادي سيكون كافياً.
أ ّن التق ّدم املتد ّرج يف امليدان
ّ
وليك تكون الهند أكرث إنتاجيّة ال ب ّد من تخفيف القيود عىل لوائح العمل،
الخاصة لألرض ،أما حول أوضاع الهند الداخليّة فيتح ّدث
والسامح بامللكيّة
ّ
سيسورز عن أ ّن هناك حقيقة ها ّمة وهي وجود الكثري من الفقراء ،فالبلد ما زال ضعيفاً،
ربا هناك  250مليون شخص ال يحصلون عىل
وحسب إحصاءات الحكومة الهنديّة ّ
املتوسط
أقل من
ملتوسط العمر فإ ّن الهند هي ّ
الكهرباء ،أ ّما بالنسبة
العاملي يف هذا
ّ
ّ
ّ
املتوسطة الدخل.
أقل من البلدان
املجال ،كام أ ّن الهند تع ّد ّ
ّ
ي ،فإ ّن األرس الهنديّة حتّى الغن ّية منها
ووفقاً ألحد األبحاث املهت ّمة بالشأن االقتصاد ّ
متوسط حجم األرسة خمسة
أقل من  24000دوالر سنويّاً لعام  ،2014ليبلغ
تحصل عىل ّ
ّ
أشخاص  ،يف حني كانت األرسة األمريك ّية نصف حجم الهنديّة وتحصل عىل أكرث من
ي ،عالوة عىل ذلك فإ ّن واحدا ً يف املئة فقط من السكان قادر
الضعف يف الدخل السنو ّ
عىل دفع الرضائب عام  ،2013وأحد أسباب األزمة هو أ ّن املزارعني الفقراء يشكّلون جز ًءا
ي ،عىل ح ّد قول سيسورز.
كبريا ً من السكان ،وهذا ما يحتاج إىل تح ّو ٍل يف االقتصاد الهند ّ

الصيني وانعكاسه عىل الواليات امل ّتحدة األمريك ّية:
موقفه من االقتصاد
ّ

يناقش ديريك سيسورز ما ذهب إليه الباحث (أرفيند سوبرامانيان) من أ ّن الصني
محل الواليات املتّحدة بال ّ
شك باعتبارها الق ّوة العامليّة املهيمنة يف العقدين
ستحل ّ
ّ
يل،
القادمني ،ولك ّن ذلك سيجري يف حال استم ّر االقتصاد األمري ّ
يك يف مساره الحا ّ
وذلك بالنظر للق ّوة املتنامية للصني ،ومن مظاهر ذلك قدرتها عىل إقناع الدول
األفريق ّية لالعرتاف بها بدالً من تايبيه([[[) ،وهو يتوقّع أن تتف ّوق الصني يف عام 2030
[[[ -تايبيه ،واملعروفة رسم ّياً باسم مدينة تايبيه ،هي عاصمة جمهورية الصني (املعروفة باسم تايوان) وهي
يل للدولة ،ومتثل جيبا جغرافيا داخل بلدية
بلدية
ّ
خاصة ومقر الحكومة املركزية .تقع تايبيه يف الطرف الشام ّ
مدينة تايبيه الجديدة .تبعد تايبيه حواىل  25كم ( 16ميل) إىل الجنوب الغريب من مدينة يك لنغ الساحلية الشاملية.
ويقع معظم املدينة عىل حوض تايبيه ،وهو قاع بحرية قدمية يحدّها واديان ضيقان نسبياً لنهري كيلونغ وشيندان،
ليشكل نهر تامسوي عىل طول الحدود الغربيّة للمدينة .أصبحت تايبيه عاصمة جمهورية الصني
ّ
حيث يلتقيان
منذ عام  1949بعد أن هزم الوطنيون أمام الشيوعيني يف الحرب األهلية الصينية وفقدوا الرب الرئييس.
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عىل الواليات املتّحدة ..هنا يرى سيسورز أ ّن هناك حقائق يجب عدم إغفالها،
أقل من نصف حجم الواليات
ومنها أ ّن هناك ديوناً عىل الصني ،كام أ ّن اقتصادها هو ّ
املتّحدة ،وشعبها ال تكاد تكون فيه نسبة األثرياء هي العرش مقارنة باألمريك ّيني.
كام يرى ديريك سيسورز أ ّن الحكومة الحال ّية لها مساوئ ،ومنها أنّها ج ّددت
تدخّل الدولة يف االقتصاد ،وفرضت الرقابة عىل األسعار ،ووقفت ض ّد الخصخصة،
االستثمر .وهو
وتراجعت عن تدابري تشجيع املنافسة ،ووضعت حواجز جديدة أمام
ّ
يرى أ ّن الحكومة الصينيّة تعيث يف األرض فسادا ً يف عهد الرئيس هو جني تاو ورئيس
مجلس وزرائه ون جيا باو ،وهي تحكم منذ سبع سنوات ،حيث انتقلوا إىل ترسيخ
االقتصادي([[[).
سلطاتهم من خالل ما يس ّمى بالتحفيز
ّ
االستثمر الذي متلكه
فقد قامت الدائرة السياس ّية الحاكمة يف الصني بتغذية
ّ
الدولة ،كام قامت بخطوات قويّة تهدف إىل ضامن سيطرة الدولة عىل االقتصاد،
باختصار ..قاموا بتدابري جميعها تتناقض بش ّدة مع اإلصالحات السابقة ،حيث ك ّرسوا
هيمنة الدولة عىل االقتصاد.
يف مقال نُرش بتاريخ/17 :نوفمرب2016 /

موقفه من احلملة االنتخاب ّية:
 يرى سيسورز أ ّن اللغة املستخدمة أثناء حملة ترامب االنتخابيّة تشري إىل تغيرياتخ املزيد من األموال ،ويس ّمى كذلك بالتسهيل أو التيسري الك ّمي
[[[ -التحفيز النقدي (االقتصادي) :هو ض ُّ
االستثمرات ،هنا تقوم الحكومة
شح يف األموال ،وتراج ٌع يف
ّ
خالل األزمات االقتصادية ،حيث يكون هناك ٌّ
عن طريق البنك املركزي برشاء سندات ،وإقراض البنوك ،وبالتايل توفري املزيد من السيولة ،ومع تقليل
ويتحسن اإلنتاج ..إنتاج املصانع ،ث ّم تكرث الوظائف،
االستثمرات،
نسب الفائدة يزداد االقرتاض ،هنا تنتعش
ّ
ّ
ونتيجة لذلك ينتعش االقتصاد ،وهناك مثال واقعي الواليات املتّحدة األمريك ّية ،عندما رضبت األزمة املالية
املركزي األمرييك طبَّق
االستثمرات ،وقلّت السيولة النقدية ،وزادت نسب البطالة،
يف عام  2008تراجعت
ّ
ّ
خ كم ّيات من األموال ،بلغت منذ ذلك العام أربعة آالف مليار دوالر ،حيث
سياسة التحفيز النقدي ،حيث ض َّ
تحسن مؤرشات االقتصاد بدأت
كان يشرتي شهريّاً خمسة ومث ّانني مليار دوالر من السندات من البنوك مع ّ
النقدي هو املزيد من
أمريكا يف تقليص حجم هذا الربنامج منذ نهاية  ،2013خالصة القول :إ ّن التحفيز
ّ
االقتصادي.
املال بهدف تحريك العمل والنشاط
ّ
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كبرية محتملة يف السياسة التجاريّة األمريكيّة ،حيث سيجري الرتكيز يف القضاء عىل
التجاري ،وال يرجح سيسورز خلق فرص عمل جديدة كام وعد ترامب،
العجز
ّ
كام أنّ أكرب العالقات التجاريّة مع الصني ستواجهها مشاكل عديدة ،حيث يجري
حظر الصادرات األمريك ّية هناك ،ورسقة امللك ّية الفكر ّية ،ويضيف أنّ عىل الواليات
امل ّتحدة أن تفكّر جدّ يّاً يف االنتقام من تلك اإلجراءات .كام أن عىل ترامب تشجيع
يك الذي سيستفيد مبجمله من التجارة والرشكاء
التجارة مبا يخدم الشعب األمري ّ
التجاريّني ،ويف هذا اإلطار تسعى إدارة ترامب للحصول عىل اتّفاق للتجارة الح ّرة
مع اململكة املتّحدة.
يف مقال نُرش بتاريخ/29 :نوفمرب2016/

موقفه من السياسة الصين ّية:
تناول ديريك سيسورز لغة ترامب الدعائ ّية أثناء االنتخابات فيقول :تح ّدث ترامب
العاملي ،ويضيف أ ّن الصحفيّني والنقاد
عم أسامه القيادة الصينيّة العالقة لالقتصاد
ّ
ّ
إل بلغة البيانات
قد يقدرون الكلامت عىل املال ،لك ّن االقتصاديّني ال يهت ّمون ّ
الدقيقة املبن ّية عىل حسابات حقيق ّية ،واألرقام تشري إىل أن وضع الصني ما زال
العسكري
معقدا وصعباً ،فاملوارد املتاحة للقطاع العا ّم ،والتي قد تذهب لإلنفاق
ّ
واالجتامعي هي التي تشري إىل قوة أو ضعف ٍ
تبي وجود فارق
بلد ما .وبلغة األرقام ّ
ّ
الخاصة بني البلدين ،والفجوة آخذة يف االتّساع بني اقتصاد
كبري بني مقدار الرثوات
ّ
البلدين ملصلحة الواليات املتّحدة ،ولذلك فإ ّن مسألة القيادة االقتصاديّة العامل ّية
الخاصة انخفضت من 9.5
حصة الصني من الرثوات
ّ
للصني تع ّد خرافة .حيث إ ّن ّ
املتوسط
 %إىل  ،% 9.1والصني عىل األرجح دون
الخاصة،
العاملي يف الرثوات
ّ
ّ
ّ
يل
العاملي يف نهاية عام  ،2000أ ّما
ّ
أما ّ
حصة الواليّات املتّحدة؛ فتشكّل ثلث اإلجام ّ
حصة الصني الشعب ّية (تايوان) فقد بلغت  4.6تريليون دوالر ،مبا يعادل  ،% 4بالطبع
ّ
اتسعت الفجوة بشكل كبري ،منذ ذلك الحني ـ أي منذ عام  2000ـ حيث بلغت الرثوة

العامليّة ألمريكا حواىل  % 26.9يف نهاية عام  2009وحده ،ولكن يف السنوات الثالث
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الصيني ..إذ إ ّن
األخرية ما بعد عام  2013تف ّوقت الواليات املتّحدة عىل االقتصاد
ّ
أرقام الواليات املتّحدة تشري إىل نسبة تبلغ .% 36.2
 من عيوب السياسة الصينيّة أنّها تقمع املنافسة كام يرى كام أ ّن هناك فجوةكبرية يف نسبة الرثوة بني الواليات املتّحدة والصني ،حيث بلغ صايف ثروة الواليات
املتّحدة  ،$743000,000,000,00فيام بلغت لدى الصني  ،$19000,000,000والدولة
متلك معظم األرض يف الصني ،أما دخل الفرد يف الصني فيصل إىل  $3400سنويّاً،
بينام يف الواليات املتّحدة يبلغ .$42600
التخل عن اإلصالحات القامئة عىل السوق نهاية
ّ
الصيني الحاكم بدأ
 الحزبّ
عام  ،2006وتضاعف الخناق عىل سيادة الدولة عندما رضبت األزمة املاليّة العامليّة،
الصيني بطيئاً ([[[).
وما زال األداء
ّ

موقفه من اهلند:
يف مقال نُرش بتاريخ/11 :أبريل2014/
 يرى سيسورز أ ّن إجراءات اإلصالح الهنديّة غري فاعلة ،ومل تحقّق شيئاً ملصلحةالحكومي.
االقتصاد بسبب اإلساءة يف استخدام رأس املال الناجم عن العمل
ّ
خاصة لألرض ،ويضيف سيسورز
 تتطلّب التنمية االقتصاديّة الناجحة ملكيّةّ
أ ّن بريطانيا كانت أ ّول دولة ناجحة يف هذا املجال ،إذ منحت حقوق ملك ّية لألفراد،
حيث كان ذلك دليالً عىل حسن تدبري من الدولة قادها للنجاح ،بينام فشل االت ّحاد
يث للمزارعني.
السوفيتي السابق بسبب طريقة عالجه الكار ّ
 مشكلة الهند تكمن إىل ح ّد كبري يف غموض حقوق امللك ّية ،ويف الحدودالربيّة غري الواضحة ،وحقوق ملكية األرض بني األفراد والهيئات الجامعيّة املحلّيّة
كل تلك
والقبائل ،وبرامج البنية التحتيّة ،وحكومات الواليات والحكومة الوطنيّةّ ،
[1]- https://www.aei.org/publication
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الجهات بحاجة الت ّخاذ قرارات تعتمد عىل طبيعة األرض واملوارد الطبيعيّة املتاحة
جب عىل الحكومة تحديد نوع ّية املحاصيل املزروعة بدالً من تركها
فيها .كام يتو ّ
للمزارعني.
مم
االجتامعي
 تسبب ارتفاع مع ّدالت البطالة يف عدم االستقراروالسيايسّ ،
ّ
ّ
أفقد الثقة يف سوق العمل .والطفرة السكان ّية هي فرصة رائعة لزيادة النم ّو
االقتصادي
ّ
املستدام ،ولك ّن ذلك يتطلّب وجود قطاعات صناع ّية حيويّة.
حدة ،وهناك حواجز اقتصاديّة مرتفعة بني الدول،
 الهند كأ ّمة بحاجة لسوق مو ّوقوانني وسياسات ،وحاجز اللغة ،إضافة لقيود قانون ّية وتنظيم ّية بني األقاليم الهنديّة
األخرى متنع أحياناً التجارة فيام بينها ،كام لو أنّها تنتمي إىل بلدان أخرى مختلفة عن
بعضها متاماً ..كام أن الزراعة تشكّل مركزا ً بالنسبة القتصادات الدول النامية ،لكن
الزراعي ،وهناك مأساة
ّالعوائق التنظيم ّية التي أرشنا إليها قد متنع التط ّور يف اإلنتاج
ّ
سوء التغذية التي ما زالت قامئة يف الهند ،كام أ ّن هناك متطل ّبات تراخيص ورضائب
مختلفة ..باختصار هناك الكثري من اإلجراءات التي يجب أن تُتّخذ من أجل اإلصالح
االقتصادي يف الهند.
ّ
 يجب العمل عىل خصخصة البنوك الحكوميّة لتحسني العائد عىل رأس املالالوطني ،ويجب منح صكوك امللك ّية الفرديّة ،وتحرير العمل والتصنيع ،وعمل سوق
ّ
داخل ّية تعزز مسألة العودة لألرض ـ بدالً من الهجرة ـ مع قوانني ملك ّية لألرض
ملصلحة الفقراء ([[[).

[1]-http://www.aei.org/publication

دانييل بليتكا
Danielle Pletka

ولدت دانييل بليتكا يف /12يونيو -حزيران ،1963/يف ملبورن بإسرتاليا.

واملهام:
املناصب
ّ

[[[

شغلت دانييل بليتكا العديد من املناصب الها ّمة ،ولها مشاركات وآراء الفتة يف
القضايا الساخنة يف املنطقة والعامل .ومن أبرز املناصب واملها ّم التي شغلتها([[[):
 انض ّمت دانييل بليتكا ملعهد أمريكان إنرتبرايز عام  ،2002وقد شغلت فيهمنصب نائب الرئيس للدراسات السياس ّية الخارج ّية والدفاع ّية ،وهي من املحافظني
الجدد([[[).
يك ـ لجنة العالقات الخارج ّية
 واحدة من كبار املوظّفني يف مجلس الشيوخ األمري ّملف الرشق األدىن وجنوب آسيا.
ما بني  ،2002 -1992حيث كانت مسؤول ّية عن ّ
العراقي ،حيث شاركت يف صياغة قانون تحرير العراق.
بامللف
 لها خربة فيام يتعلّقّ
ّ
 هي من كبار مساعدي السيناتور جييس هيلمز ( ،)[[[()Jesse Helmsوهو مناملخرضمني الكبار عن حزب املحافظني منذ وقت مبكّر يف السياسة األمريك ّية.
[[[ -نرش من خالل موقع أمريكان إنرتبرايز بتاريخ 2009/6/17

[2]- The agenda of Danielle Pletka / www.theatlantic.com

[3]-Danielle Pletka, Troops In Iraq: More Isn’t Better, New York Times, 23- September2003 Accessed 19- March- 2009/ Last updated: 7-september, 2015

وقيادي بارز يف حركة املحافظني ،من مواليد  ،1921انتخب خمس
أمرييك،
ّ
سيايس
[[[ -جييس هيلمز:
ّ
ّ
مرات يف مجلس الشيوخ عن والية كارولينا الشاملية ،وكان رئيسا للجنة العالقات الخارجيّة يف مجلس
الشيوخ  ،2001-1995كان لديه باع كبري يف السياسة الخارجيّة األمريكيّة ،سعى بق ّوة لوصول رونالد ريغان
للبيت األبيض ،وقد ساعد العديد من املرشّ حني املحل ّيني واإلقليم ّيني يف معاركهم االنتخابية.
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ين ،وهي من مساعدي مارتن إنديك([[[).
 بليتكا ذات تو ّج ٍه صهيو ّ
 أحد أعضاء معهد واشنطن لسياسات الرشق األدىن. عملت كاتبة يف مجلّة إنسايت خالل مرحلة حكم جورج بوش 1992 -1987 عملت مساعد التحرير يف صحيفة لوس أنجلوس تاميز ورويرت . -عملت يف وكالة رويرت بالقدس 1985 -1984

([[[)

 عضو يف لجنة الخطر الداهم([[[) ،وهي مجموعة ضغط مناهضة للشيوع ّية منذ ،1970وقد أعيد تشكيلها بعد هجامت  /11أيلول -سبتمرب ،للضغط عىل الواليات
امل ّتحدة لخوض حرب واسعة عىل اإلرهاب.
أبرز مواقفها:
تعترب من املدافعني منذ فرتة طويلة عن السياسات الخارجيّة والدفاعيّة األمريكيّة
العسكريّة .وفيام ييل سنستعرض أبرز مواقفها من القضايا الساخنة باملنطقة:

موقف بليتكا من العراق:

[[[

بليتكا تعترب ِمن أوائل َمن دقُّوا طبول الحرب ض ّد العراق ،وهي من مؤيّدي أحمد
سيايس عراقي مشهور من مؤيّدي تغيري النظام يف العراق.
الجلبي ،وهو
ّ
ّ
[[[ -وهو من مواليد إسرتاليا.

[2]- AEI, Danielle Pletka, Scholars and Fellows, Accessed 19- March, 2009

[[[ -انظــر مقــال حــول «لجنــة الخطــر الداهــم» وأعضائهــا ،وأبــرز مواقفهــا ،ومها ّمهــا ،وارتباطهــا
باملاســونية ،نــر بتاريــخ /17يونيــو ،2012/يف صفحــة مســتقلّة عــى فيــس بــوك عنوانهــا :ردع مخطــط
املاســونية لتدمــر العــامل.
ش بواسطة موقع أمريكان إنرتبرايز بتاريخ /19آذار مارس2009 /
[[[-نُ ِ
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كانت بليتكا تقف ض ّد انتقال القرارات السياسيّة يف العراق من البيت األبيض
جه الواليات املتّحدة بشأن العراق ،وقامت
إىل األمم املتّحدة ،وقد دعمت بقوة تو ُّ
بتسويقه لدى املنظّامت اإلنسان ّية وغريها.
القومي األمرييكّ ،وال يجوز ترك الحكم
رأت أ ّن حرب العراق لحامية األمن
ّ
للغوغاء ،ورأت أ ّن قائد الق ّوات األمريك ّية يجب أن ميارس دوره كقائد أعىل للق ّوات
املسلّحة ،وكانت بليتكا ض ّد تخصيص الكونغرس للامل من أجل العراق ،بل يجب
متويل الحرب من نفط العراق .كام رأت أ ّن هناك مسائل حيوية ينبغي االنتباه إليها تتعلّق
بحامية املصالح األمريك ّية عىل املدى الطويل يف العراق ،ويف املنطقة عىل نطاق
أوسع ،ولذا يجب الحفاظ عىل أفضل السبل للحفاظ عىل النرص وتعزيزه يف العراق.
لها رؤية حول العراق يف مرحلة ما بعد الحرب ،وهي الرؤية التي يتب ّناها املحافظون
يك الجديد.
الجدد ألمريكا خالل القرن الجديد ،فيام عرف مبرشوع القرن األمري ّ
وهي ضمن مجموعة مرتبطة بشكل دقيق مع  ،AEIوقد ساعدت تلك املجموعة يف
حشد الدعم الالزم للحرب عىل العراق.
بليتكا كانت من مؤيّدي ترشيح السيناتور املتش ّدد ماركو روبيو
الجمهوري يف انتخابات .)[[[(2016
املحافظني الجدد يف الحزب
ّ

([[[)

وهو من

موقف بليتكا من سياسة الرئيس أوباما([[[):
تعترب بليتكا من أشدّ املنتقدين لسياسة الرئيس أوباما؛ فهي تدعو لتب ّني سياسة
سيايس ونائب ومحامٍ أمرييك ولد يف
[[[ -ماركو أنطونيو روبيو ( :)Marco Antonio Rubioهو
ّ
يوم  28مايو  1971يف مدينة ميامي يف والية فلوريدا يف الواليات املتّحدة ،هو عضو يف مجلس النواب
الجمهوري منذ سنة  ،2011ومرشّ ح للرئاسة األمريكيّة يف اإلنتخابات األمريكيّة 2016
األمرييك من الحزب
ّ
 .روبيو من عائلة كوبية أمريكية وخريج جامعة فلوريدا يف القانون ،ويعترب من معاريض سياسة الرئيس باراك
أوباما ،وهو من أبرز معاريض االتّفاقية النوويّة مع إيران وحريص عىل أمن إرسائيل ،كام أنه معارض إلرجاع
عالقات الواليات املتّحدة مع بلده األم كوبا.
[[[ -نرش بتاريخ/13 :أيار – مايو ،2015 /موقعwww.bloomberg.com /politics / articles :

ش بواسطة فوكس نيوز بتاريخ/24 :كانون ثاين -يناير2014/
[[[ http://www.foxnews.com/opinion -نُ ِ
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خارج ّية عدائ ّية مع الخصوم ،كام تنتقد إدارة أوباما لرتدّدها يف إرسال الجنود
األمريك ّيني للخارج.
جه املحافظني الجدد بشأن الحرب عىل اإلرهاب،
ويف السياق ذاته تدعم بليتكا تو ُّ
والحرب يف العراق ،حيث ساعدت يف إنشاء فريق «التخطيط من أجل العراق» العامل
ضمن معهد أمريكان إنرتبرايز ،وهذا الفريق هو عبارة عن لجنة يرأسها فريدريك كاغان،
جندي للعراق ضمن حرب
والجرنال جاك كني ،ولذا فقد أيّدت إرسال خمسني ألف
ّ
العراق عام  ،2006وتلك الزيادة كانت مثار جدل واسع يف أمريكا.
يك يف العراق حتّى
ومن مواقفها املعلنة تجاه العراق تأييدها للوجود األمري ّ
يتحقّق النرص ،أل ّن مث ّن الفشل ليس إلحاق العار بجورج بوش أو ديك تشيني ،بل
قومي للمتط ّرفني
إ ّن ذلك يعني انتصار اإلرهاب ّيني ورعاتهم ،ويعني أيضاً إنشاء وطن
ّ
الذين عقدوا العزم عىل قتل األمريك ّيني .عىل ح ّد تعبريها.

موقفها من إيران[[[:
املنحل
ّ
 بليتكا كانت واحدة يف مجموعة صغرية من املؤيّدين البارزين لالئتالفمن أجل الدميقراطيّة يف إيران ،وهي مجموعة ناشطة يديرها مدير مكتب أيباك السابق
(موريس أميتاي) وتك ّرس تلك املجموعة جهودها من أجل تغيري النظام يف إيران.
 ويف موقف آخر نُرش من خالل موقع أمريكان إنرتبرايز بتاريخ/19 :ترشين األ ّول-ين  ،ولذا فهي تنتقد
بامللف
أكتوبر 2014 /تدعو للتش ّدد فيام يتعلّق
ّ
ّ
النووي اإليرا ّ
إدارة أوباما لعدم حزمها ـ كام تقول ـ أو لرتاخيها مع إيران ،وهي تزعم أ ّن إيران
عسكري وليس مدن ّياً ..عىل ح ّد قولها.
تستهدف بناء أسلحة نوويّة ،أي إ ّن هدف إيران
ّ
 ويف مقال لدانييل بليتكا نُرش يف صحيفة «لوس أنجلوس تاميز»([[[) بتاريخ /12الدبلومايس مع إيران،
متوز -يوليو ، 2004 /كثريا ً ما ن ّددت بليتكا مبواصلة الحوار
ّ
[[[ -نُرش بتاريخ/19 :آذار -مارس ،2009 /معهد أمريكان إنرتبرايز.

[[[-من مقال لدانييل بليتكا بعنوان:
Hawaks and Doves are Aflutter Over U.S Iran Policy /Los Angeles Times
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فحسب قولها فإ ّن ذلك يؤ ّدي إىل إعطاء مصداقيّة أكرب لتلك الحكومة ،زاعمة أ ّن
ين يحتقر قيادته ،كام أنّه لن
استطالعات الرأي املوثوقة تشري إىل أ ّن الشعب اإليرا ّ
يؤ ّدي إىل تغيري يف السياسة اإليران ّية .عىل ح ّد قولها .ومن هنا يجب التعامل مع
القيادة الحال ّية مبا يضمن حدوث تغيري يف سياستها الخارج ّية ،قبل أن تتمكّن من بناء
قدراتها النوويّة ،أو بناء شبكة من اإلرهابيّني كام ت ّدعي.
العسكري ض ّد إيران ،وتقول :لقد تح ّدثنا طويالً مبا يكفي مع
وبليتكا تدعم العمل
ّ

السيايس ،ويجب أن تكون هناك خيارات أخرى ،وكلّام أبعدنا تلك
الحل
ّ
إيران عن
ّ
أي ٍ
وقت مىض،
الخيارات ك َّنا أكرث عرض ًة للتهديد ،واحتامل الحرب يصبح أكرب من ّ
كل يشء.
بأي يشء أو تفعل ّ
وليس من الحكمة أن ت ُجرب أمريكا عىل القيام ّ
 ويف رأي آخر نرشه موقع أمريكان إنرتبرايز بتاريخ/24 :ترشين الثاين -نوفمرب2014/ترى بليتكا أنّه وبعد مفاوضات بني إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد ،يف نوفمرب
وقت ج ّيد إلرسائيل ملهاجمة إيران ،وهي تزعم أ ّن إيران
ترشين الثاين عام  ،2014إنّه ٌ
لن تكون جاهزة للمواجهة ،فهناك قوات لها يف العراق ويف سوريا ،وحامس يف
ورطة ،وال أحد يدري أو يهت ّم مبا يجري يف القدس ..
 ولها رأي نرشه موقع قناة «أن يب يس»([[[) وصفت بليتكا االت ّفاق عقب نجاحاملفاوضات يف يوليو عام  ،2015بأنّها الصفقة األسوأ ،زاعمة م ّرة أخرى أ ّن إيران
ٍ
قدرات نوويّة متط ّورة ،ودعت الكونغرس ملتابعة املسارات
ذاهب ٌة نحو امتالك
املمكنة جميعها ملنع الصفقة التي يجري تنفيذها ،مبا يف ذلك منع الرئيس أوباما من
تعيني سفراء جدد ،وذلك يف مقال رأي كتبته يف أغسطس عام  ،2015داعية فيه بالدها
إىل نقض االت ّفاق ،وإعادة فرض العقوبات ،مدعية أ ّن إيران تدعم اإلرهاب وتنتهك
حقوق اإلنسان ،وتبذل جهودا ً لزعزعة االستقرار يف الرشق األوسط .وتقول بليتكا
إ ّن هناك عرشات الخيارات املتاحة ،وال ب ّد من حجب األموال امام مبادرات الرئيس
متس املصالح األمريك ّية ،وهي تدعو من الكونغرس إىل
يخص القضايا التي
فيام
ّ
ّ
وخاصة فيام يتعلق بربامج املساعدات الخارجيّة.
استخدام سلطاته،
ّ
[1]-http://www.nbcnews.com
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 وعرب موقع «أمريكان إنرتبرايز» ذكر بتاريخ/31 :آب -أغسطس 2015 /أ ّن بليتكاتتّهم إدارة بوش يف التقصري يف حربها عىل اإلرهاب ،وقد ظهر ذلك ـ حسب رأيها
ين  ،وبناء
ـ يف ع ّدة ملفّات بشكل مثري للقلق ،منها مسألة الربنامج
ّ
النووي اإليرا ّ
العراقي ،أو الديكتاتوريّة الليب ّية عىل ح ّد قولها.
الدستور
ّ
اإلسالمي ،والدميقراط ّية
وهي ترى أنّه يجب تكثيف الجهود يف مكافحة التط ّرف
ّ
يل .وهي مشكلة تتطلّب التعاون مع الرشكاء يف
ّ
هي
الحل ملشكلة اإلسالم الراديكا ّ
املنطقة عىل املدى الطويل.
 ويف موقف آخر نرشته صحيفة نيويورك تاميز بتاريخ /9كانون األ ّول-ديسمرب ،2014/كثريا ً ما كررت بليتكا واملحافظون الجدد انتقادهم لوكالة املخابرات
املركزيّة ووزارة الخارج ّية األمريك ّية ،حيث ا ّدعوا أ ّن الوكالة قلّلت من شأن املعلومات
االستخباريّة التي ميكن استخدامها لتربير الهجوم عىل إيران وكوريا الشامل ّية والصني
والحرب عىل اإلرهاب([[[).

موقفها من روسيا:
يف رأي نرشته صحيفة الجارديان بتاريخ/3 :آذار -مارس 2014/بشأن موقف بليتكا
الرويس يف أوكرانيا عام  2014يف
من روسيا ،فهي تدعو عقب ما أسمته «التدخّل
ّ
االضطرابات املدنيّة فقد رأت بليتكا أنّه يجب فرض عقوبات عىل روسيا وعزلها
الطبيعي إىل أوكرانيا وأوروبا كوسيلة للضغط عىل روسيا إلحداث
دوليّاً ،وبيع الغاز
ّ
توازن أمام نفوذ موسكو ،لك ّنها ترجح عدم فاعليّة هذه اإلجراءات إىل ضعف أوروبا
ـ كام تتص ّور بليتكا ـ.
وهي تقول« :إنّنا بحاجة لقيادة أمريكيّة جديدة ذات مصداقيّة ،فاإلدارة الحاليّة
الرويس
بامللف
(تقصد إدارة أوباما السابقة) تعاين من عجزا ً حقيق ّياً ،سواء فيام يتعلّق
ّ
ّ
السوري ،..وهي ترى أنّه يجب النظر ملصلحة الواليات
الصيني أو
ين أو
ّ
أو األوكرا ّ
ّ
([[[)
املتّحدة أوال ،فالدول تتّخذ املواقف بناء عىل مصلحتها باملقام األ ّول..
[1]- http://www.ngtimes.com
[2]-www.theguardian.com
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موقفها من إرسائيل:
حافل يف تأييد إرسائيل ،ففي موقف نرشته واشنطن بوست
ٌ
سجل
ٌّ
 لدى بليتكابتاريخ/13 :أيار -مايو ،2004 /نرى أ ّن بليتكا تتّفق متاماً مع دعوة املحافظني الجدد
الذين يدعمون إرسائيل ،ض ّد أعداء السامية ـ كام تقول ـ ويف يناير  ،2013انض ّمت
بليتكا ملجموعة من الكتَّاب املؤيّدين إلرسائيل ،مثل :ويليام كريستول ،الذين وقفوا
ض ّد ترشيح السيناتور السابق تشاك هاغل ،وزيرا ً للدفاع لفرتة أوباما الثانية ،وذلك
([[[)

يل املؤث ّر يف واشنطن.
بسبب انتقاداته لحرب العراق ،والنسحابه من اللويب اإلرسائي ّ
ويف مقال لها نرش بتاريخ/8 :كانون الثاين -يناير ،2013 /تقول بليتكا إ ّن هناك
املرشّ ح هاجل ،يثري القلق بسبب موقفه من معاداة السام ّية ،وقد كان «هاغل» العضو
الوحيد يف مجلس الشيوخ الذي رفض التوقيع عىل رسالة تدعو إىل تح ّر ٍك عاجلٍ
ض ّد ارتفاع معاداة الساميّة يف روسيا ،وذلك يف إطار ما أسمته «مواقفه الثابتة» التي
تقلّل من شأن التهديد الذي تشكّله الجامعات اإلرهاب ّية كحامس وحزب الله ـ عىل
عم إذا كان السيناتور هاغل لديه مشكلة مع اليهود والدولة
حد وصفها ـ وهي تتساءل ّ
اليهوديّة»([[[).

موقفها من التعذيب:
 نرش موقع «يب يب يس نيوز» بتاريخ/14 :حزيران -يونيو ،2005/موقفها الداعمللتعذيب؛ حيث ترى بليتكا أ ّن التعذيب مقبول يف أوقات الحرب ،أل ّن الرضورة
تفرض ذلك ،ولذلك وقفت بليتكا ض ّد إجراء محاكامت لألفراد املتّهمني بارتكاب
انتهاكات تتعلّق بالتعذيب )[[[(..ولهذا فهي ترى أنّه ال يجب مالحقة املسؤولني يف
وكالة املخابرات املركزيّة ،لتجاوزات ارتكبوها أثناء استجواب املتّهمني ،ومنها تهم
[1]- http://www.washigtonpost.com

[2]- Danielle Pletka, The Problem with Hagle. US Today,8/January,2013
[3]-http://news.bbc.co.uk
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تتعلّق باالغتصاب ـ الذي تشكّك بليتكا يف حدوثه ـ وهي ت ُذكِّر بأنّه يجب إعادة قراءة
قرار وزارة العدل يف حكومة أوباما عام  ،2012حول مامرسات التعذيب وضوابط
استخدامه ،مع تأكيدها أ ّن ألمريكا ـ كام تزعم ـ أعدا ًء حقيق ّيني يجب االلتفات
إليهم ..ينترشون من اليمن إىل مايل ،ومن العراق إىل سوريا ،ومن سيناء إىل غ ّزة،
وخارجها([[[).

[[[ -هذا ما أوردته صحيفة «نيويورك تاميز» بتاريخ/9 :كانون أول -ديسمرب،2014 /
http://www.nytimes.com

ساداناند دوم
Sadanand Dhume

من سريته الذات ّية:
السيايس يف جنوب
 زميل مقيم يف معهد أمريكان إنرتبرايز ،يكتب عن االقتصادّ
آسيا ،والسياسة الخارج ّية ،وشؤون املجتمع ،مع الرتكيز يف الهند وباكستان ،ويكتب
شهري حول جنوب آسيا لصحيفة وول سرتيت جورنال ،منذ مارس .2010
عمودا ً نصف
ّ
 بني عامي  1999و 2004عاش دوم يف آسيا ،وشغل منصب مسؤول الشؤونالهنديّة يف املجلّة االقتصاديّة املهتّمة بالرشق األقىص ،ومراسل أندونيسيا يف
صحيفة :وول سرتيت جورنال آسيا ،له مقاالت منشورة يف صحيفة واشنطن بوست،
وفوربس ،ومقابالت عىل اليس إن إن ،ويب يب يس ،والجزيرة الدول ّية ،وغريها.
 يحمل درجة املاجستري يف العالقات الدول ّية من جامعة برينستون ،ودرجةاملاجستري يف الصحافة من كل ّية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا ،ودرجة
البكالوريوس يف علم االجتامع من جامعة دلهي.
املتعصب ،حيث تح ّدث فيه عن رحلته
من مؤلّفاته املنشورة كتاب :صديقي
ّ
قصة صعود األصول ّية يف إندونيسيا ،البلد
مع اإلسالم ّيني الراديكال ّيني ،وهو يحيك ّ
اإلسالمي األكرث اكتظاظا بالسكّان يف العامل.
ّ

موقفه من ماليزيا:
يف مقال نُرش بتاريخ2007/5/31 :
 -يذكر ساداناند دوم أ ّن ماليزيا تع ُّد منوذجاً لدولة إسالميّة مزدهرة اقتصادياً تتمتّع
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اجتامعي ،ولك ّن الرصامة املتزايدة للمحاكم اإلسالميّة تتجاوز عىل حقوق
بسالم
ّ
االجتامعي.
غري املسلمني ،وته ّدد االنسجام
ّ
اآلسيوي دوم أ ّن أولئك الذين يبحثون عن وميض
 ويرى الباحث الخبري بالشأنّ
اإلسالمي يشريون عادة إىل
التفاؤل وسط وابل األخبار الس ّيئة القادمة من العامل
ّ
وسجل من السالم بني مجموعاتها
ّ
ماليزيا .إذ تفتخر بدميقراط ّية ناجحة واقتصا ٍد متني،
العرق ّية الثالث الرئيسة :املاالويّني ،والصين ّيني ،والهنود ،وقد عملت ماليزيا كثريا ً
من أجل استحقاق هذه السمعة ،حيث متيّزت بالديناميكيّة االقتصاديّة واالنسجام
االجتامعي .ولك ّن موجة األعامل التي قامت بها سلطات البالد اإلسالم ّية املتش ّددة
ّ
املاليزي ،وتُلقي بالشكوك حول جهود البالد
تص ّور مدى التناقضات يف النم ّوذج
ّ
تب األمم املتط ّورة بحلول عام .2020
لالرتقاء إىل ُر ِ
ظل ثقافة العوملة والتنافس الشديد ،ال تستطيع ماليزيا عرصنة
 يرى الباحث أنه يف ّاقتصادها بدون عرصنة مجتمعها .وهذا يعني عمل ّيا ً اختيار القيم العامل ّية لحريّة املعتقد
اإلسالمي املحافظ.
وحريّة املعرفة ،وتفضيلها عىل القواعد الضيقة لالت ّجاه
ّ
 يرضب دوم مثاالً عىل الواقع يف ماليزيا فيقول :إ ّن آخر مثال لهذا الرصاع املستم ّربني الحديث والقرون الوسطى ينسحب عىل ريفادي ماسويس ،وهي امرأة عمرها
 29سنة هنديّة العرقُ ،ولِدَتْ ألبوين ُم ْسلِ َمني؛ لك ّنها ُربّيت من قبل ج ّدة هندوس ّية،
الهندويس سوريش
لقد فصلت السلطات الدين ّية املاليزيّة ريفادي بالق ّوة عن زوجها
ّ
املاليزي
فريابان ،وسلّمت ابنتهام ذات ألـ  15شهرا ً إىل أ ّم ريفادي .ووفق القانون
ّ
ٍ
أي دين
أي
شخص ُولِ َد ألبوين مسلمني مسلامً بصور ٍة تلقائيّة ،ويعترب اعتناق ّ
يعترب ُّ
يئ مثل هذا مينع غري املسلمني
ين( .علامً بأنّه ال يوجد حكم قضا ّ
آخر أمرا ً غري قانو ّ
من اعتناق اإلسالم) ،وأل ّن املسلمني ينضوون ضمن حدود الرشيعة ،ال يستطيع غري
طلب التعويض أو الحامية من املحاكم العلامن ّية.
املسلمني
َ
ِ
الحوادث
 -يعترب ساداناند دوم أ ّن حالة ريفادي هي مثال آخر لسلسلة من
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املامثلة([[[) ،وهو يرى أ ّن جوهر املشكلة يَكْم ُن يف موقف ماليزيا املتناقض من
جاو َرة ،والتي ت ُؤيّ ُد مبدأ املساوا َة أمام القانون
التحديث .فعىل خالف سنغافورة امل ُ َ
ونظام الجدارة الصارم ،أرادتْ ماليزيا ازدهارا ً عىل خلف ّية تَعميق األسلم ِة وتفضيل
عرق املاالويّني الذين يعتربهم القانون مسلمني.
حتّى فرتة قريبة مل تتجاوز ماليزيا رشط َة اآلداب وقوانني االرتداد عىل ماليزيا،
ِ
وقطارات املطار الرسيعة .ولك ّن نهوض الصني
صاحبة ناطحات السحاب املتألّق ِة،
والهند وفيتنام ،والحاجة لالنتقال من التصنيع الرخيص إىل العملِ املركّز املعتمد
َحتاج
املاليزي .ت
ري شكوكاً ج ّدي َة حول حيويّة النم ّوذج
ع ِ
ّ
ُ
ىل املعرف ِة واالستقصاء ،يُث ُ
تحتاج إىل ت َب ّني
البال ُد إىل حريّ َة املعرفة واالستقصاء إلطالق طاقات شعبها اإلبداع ّية،
ُ
جذب املواهب
ج ّو من التسامح إليقاف هجرة ذوي املواهب من غري املاالويّني ول َ
واالستثمرات األجنبيّة .وكال األمرين بعيدان بدون إعادة التفكري يف القضايا املتنازع
ّ
ِ
تفضيالت عرقي ٍة ودين ّية.
عليها ِم ْن
 يتح ّدث الكاتب عن االمتيازات املمنوحة للسكّان املاالويّني ،فيقول :بعداالضطرابات التي ح ّدثت يف كواالملبور يف  1969بني األقلي ِة الصيني ِة الناجح ِة،
حصة املاالويّني من الدخلِ
واملجموعة العرق ّية املاالويّة ،ف
ْ
َرضت ماليزيا برنامجاً ل َرفع ّ
َ
رجال األعامل املاالويّني ومنحتهم العقود الحكوم ّية،
الوطني ،وفضّ لت الحكوم ُة
ّ
كسب املاالويّني احتكارا ً فعليّاً للزماالت الحكوميّ ِة للدراس ِة يف الخارج.
وكذلك
َ
خلقت ماليزيا
وبدالً ِم ْن تَ ْكني املاالويّني من التنافُس بصورة متساوية مع اآلخرين،
ْ
صنفاً من الرأسامل ّيني املعتمدين عىل الهب ِة الحكوم ّية ،وجعلت السكّان املاالويّني

[[[-يذكر الباحث عدة أمثلة حول الواقع يف ماليزيا ،ففي عام  2005اعتربت السلطات اإلسالميّة أن م.
رسا ً قبل موتِه.
موريث ،وهو متسلق جبال مشهور وهندويس ملتزم حسب تقرير زوج ِته ،قد اعتنق اإلسالمِ َّ
ِ
ثمن موريث ِم ْن عائلته ودفن عىل الطريقة اإلسالم ّية .ويف قضية أخرى،
وبرغم
ج ّ
احتجاجات زوج ِته ،أُ ِخ َذ ُ
قضت لِينا ُجوي ،وهي بائعة كمبيوترات يف األربعينيّ ِ
ات من عمرها ،عرش سنوات تقريباً وهي تُحاول دون
ْ
َ
َرج
اعرتاف
عىل
الحصول
جدوى
رسمي لتحولها ِم ْن اإلسالمِ إىل املسيحية .ويف الشهور األخرية ،خ َ
َ
الهندوس إىل الشوارع لالحتجاج عىل ازدياد هدم املعابد ومن ضمنها تهديم معبدين عىل األقل يعودان
إىل القرن التاسع عرش .يف ك ُّل هذه الحاالت ،وقفت حكومة رئيس الوزراء عبد الله بدوي ،التي تدعو علناً
الحضاري ،من غري أن تح ّرك ساكناً خوفاً من إغْضاب
إىل موقف متسامح وإىل اإلميان مبا يُس ّمى اإلسالم
ّ
املته ّورين الدينيني.
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ويعب يف أغلب
حق بالوالدة،
يرون أ ّن االمتيازات
الخاص َة التي يتمتّعون بها إنّ ا هي ّ
ّ
ّ
ولعل بصيص األمل الوحيد يف
ّ
ديني،
ب
األحيان عن هذه النظرة بالتف ّوق،
كتعص ٍ
ُّ
ّ
كل هذا ،يكمن يف انضامم مسلمني ليربال ّيني مثل املحامي مالك امتياز رس َور،
خض ّم ّ
واألكادميي فارش نور إىل غري املسلمني ،وكثري من املواقع اإللكرتون ّية أخذت
ّ
يسء ج ّدا ً؛ إذ يُ َه ّدد
يف انتقاد هذا االت ّجاه وبرغم هذا ،تأيت هذه املشاكل يف وقت ّ
نهوض الصني وفيتنام ق ّو َة ماليزيا التقليديّة يف تصنيع اإللكرتون ّي ِ
ات الرخيص .لقد
استث ّمرت الحكومة الكثري من أجل تشييد البنية التحت ّية التقن ّية ،لكن وسط املنافس ِة
الشديدة ج ّدا ً عىل املوهب ِة العلم ّية ،وعىل الرغم ِم ْن تَخفيف بعض القوانني العرق ّية،
تَ ِ
ج ُد ماليزيا أ ّن من الصعوبة جذب املهندسني الهنود والصينيّني واالحتفاظ بهم .يف
وخاصة من غري املاالويّني
طالب البالد املوهوبني،
هذه األثناء ،يُهاج ُر العديد من
ِ
ّ
إىل إسرتاليا والواليات املتّحدة وسنغافورة ،حيث يَتمتّ ُع ك ُّل شخص بحريّ ِة االعتقاد
واملساوا ِة أمام القانون.
لهذا؛ فإ ّن ملصري ريفاذي ماسويس نتائج أوسع بالنسبة ملاليزيا ،ويضيف الباحث
أ ّن حل مشكلة ريفاذي سيشري إىل ما إذا كانت ماليزيا ت ُريد أن تصنع مستقبالً أل ّمة
العاملي ،أَم ستكون بالدا ً
مزدهرة ذات تع ّددية عرقيّة ،ونشطة تجاريّاً يف املحيط العا ّم
ِّ
صنَة الفشل([[[).
كُ ِتب عىل ُ
جهودها املتناقضة يف طريق ال َع ْ َ

* موقفه من باراك أوباما:
يف مقال نُرش بتاريخ/11 :أبريل2008/
 يذكر دوم يف مقال بعنوان« :اسمي األوسط ليس حسني» وذلك عقب فوز أوبامايف االنتخابات الرئاسية أ ّن الدميقراط ّيني ق ّدموا املرشّ ح األفضل ،فله مواقف سياس ّية
أكرث شمول ّية ،وترشيحه له رمزيّة كبرية ،وله قدرة عىل إعادة تأكيد فكرة توسيع الدور
األمرييكّ ،برغم أ ّن البعض كان لديه تخ ّوف من كون االسم األوسط (حسني) ،ولك ّن
رض يف ح ّد ذاته ،فأوباما يتح ّدث برصاحة حول مختلف امللفّات ،وهو يثري
ذلك ال ي ّ
[1]- http://ar.qantara.de
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حس مرهف ،ولديه اعتقاد بق ّوة الدبلوماسيّة الشخصيّة ،وقد
اإلعجاب بذلك ،وله ّ
مزج بني السياسة والالهوت ،وهو ميارس الرباغامت ّية الهادئة ،التي كانت س ّمة مم ّيزة
للدميقراط ّية األنجلوسكسون ّية منذ فرتة طويلة([[[).

* موقفه من اهلند :مانموهان سينج
يف مقال نُرش بتاريخ/18 :يناير2014/
الهندي حول اإلنجازات التي حقّقها مامنوهان
 يتح ّدث ساداناند دوم يف الشأنّ
إجاميل يف فرتة تسع
ّ
سينج([[[) ملصلحة البالد فيقول :إنّه حقّق أعىل معدل من ّو
الهندي من خالل تعزيز الدخول ،وانتشل 138
سنوات ،حيث عمل ملصلحة الريف
ّ
مليون شخص من وهدة الفقر ،كام أنجز قانوناً جديدا ً ملراقبة الفساد ،وبذل جهودا ً
لدعم شفاف ّية الحكومة ،وبرغم ذلك فالهنود ينظرون إىل ذلك الرجل الذي تخ ّرج يف
ّ
أكسفورد ،وجاء ليحكم شعباً مفعامً باآلمال عىل أنّه تركهم ممتلئاً
بالشك واليأس.
إل أ ّن الفضائح الكبرية لطّخت سمعته ،ففي إحدى قضايا الفساد
وبرغم نزاهة الشخصّ ،
خرست البالد نحو  40مليار دوالر ،ببيع رخص الهواتف املحمولة بأسعا ٍر زهيدة ج ّدا ً
الهندي انخفض بنسبة  3.8يف املئة عام
لرشكات جرت محاباتها ،ومعدل من ّو االقتصاد
ّ
 ،2013أي إنّه بلغ نحو ثلث النسبة التي بلغها يف ذروته عند  10.6يف املئة عام .2010
 يقول منتقدو سينج :ما نفع زعيم ال يأكل من الكعكة ،ولك ّن اآلخرين يلتهمونهاجهة إليه :فشله يف تحقيق
أمام عينيه ،دون أن يفعل لهم شيئاً؟! ومن االنتقادات املو ّ
انفراجة يف العالقات مع باكستان ،وفشله يف تدعيم عالقات الهند بالواليات
املتّحدة .كام أ ّن املستث ّمرين بدأوا يفقدون ثقتهم يف الهند بعد إعادة انتخابه بسهولة
يل بش ّدة ،ففي السنوات الست
يل الناتج املح ّ
عام  ،2009ولذا فقد انخفض إجام ّ
املتوسط  8.6يف املئة ،ويف السنوات
يل يف
ّ
يل الناتج املح ّ
األ ّوىل لحكمه بلغ إجام ّ
[1]- http://www.forbes.com

[[[-مامنوهان سينج :هو رئيس الوزراء السابق للهند ،ولد يف  ،1932مبدينة مومباي بالهند توىل رئاسة
الوزراء يف الهند من  22مايو  2004إىل  21مايو  ،2014ويعترب أول سيخي يتوىل املنصب.
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املتوسط  4.6بحسب تقديرات
األربع األخرية لحكمه من  2010إىل  2014بلغ يف
ّ
يل.
صندوق النقد الدو ّ
أ ّما بالنسبة للفساد الذي تؤكّد حكومة سينج أنّها تعمل بج ٍّد ملحاربته تضع منظّمة
الشفاف ّية الدول ّية الهند يف املرتبة  94بني  177دولة عىل مستوى العامل.
 يعلّق دوم بالقول إ ّن الشخص الذي سينتخب رئيساً للوزراء يف الهند ستكونأمامه مهم ٌة صعبة تتمثّل يف إعادة الهند إىل طريق النم ّوّ ،واملكانة الدول ّية وهي أمور
يعتربها كثري من الهنود من املسلّامت([[[).

مودي:
* يف مقال نُرش بتاريخ/19 :أغسطس2016/
الهندي الحايل مودي فيام يتعلّق بالسياسة
 يرى ساداناند دوم أ ّن رئيس الوزراءّ
الخارج ّية استخدم الدميقراط ّية املتاحة إلقامة عالقات أوثق مع الواليات املتّحدة
واليابان ،وغريهام من البلدان ذات التفكري املامثل ،ولكن بدالً من رؤية القيم
متجسدة عىل أرض الواقع باعتبار ذلك من نقاط الق ّوة يف البالد ،وجدنا
الدميقراطيّة
ّ
ٍ
شعارات هجوم ّية ض ّد جز ٍء آخر من الهنود يف إقليم بنغالور،
عددا ً من الهنود يرفع
الهندي.
السيايس
وهذا ما يراه حزب بهارتيا جاناتا ضعفاً يف النظام
ّ
ّ
 يتح ّدث دوم عن ت ُهمٍ موجهة ض ّد منظّمة العفو الدول ّية بأنّها تتعاون مع متش ّددينإسالم ّيني يف اململكة املتّحدة ،حيث إ ّن هناك صمتاً تجاه ما يتع ّرض له الهندوس
الكشمرييّون الذين يقودون النشاطات االحتجاجيّة املختلفة ،وينتهي بهم األمر إىل
توافق حول عمل تلك املنظّمة ،والدميقراطيّات
املنفى .ث ّم يضيف الباحث أنّه ال يوجد
ٌ
الكربى ال ب ّد أن تراقب هذا التمييز .ـ ي ّدعي دوم أ ّن الدول االستبداديّة فقط مثل الصني
روتيني قوانني ثقيلة لسحق املعارضة غري الحكوم ّية،
وروسيا وتركيا تستخدم بشكل
ّ
[1]- http://www.alittihad.ae
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وعالوة عىل ذلك فإ ّن القضيّة ض ّد منظّمة العفو الدوليّة بالنسبة للهند ترتكز عىل
سوء فهمها للجغرافيا السياس ّية للبالد .ث ّم يضيف الباحث أ ّن العديد م ّمن ينتقدون
املنظّمة يرون أ ّن جامعات حقوق اإلنسان هي جزء من مؤامرة غرب ّية عميقة الجذور
لتقطيع الهند ،وقد يكون هذا صحيحاً يف منتصف الطريق ،أي خالل الحرب الباردة
تغي
عندما كانت الهند متيل بشكل عا ّم نحو االتّحاد
السوفييتي ،ولك ّن املوضوع ّ
ّ
حة لهذا األمر .ويرى الباحث أنّه عىل مدى العقدين املاضيني
متاماً اليوم ،وال ص ّ
يل ،واالقتصاد املتسارع يف النم ّو
برز صعود الصني ،والتهديد من اإلسالم الراديكا ّ
كل ذلك ات ّسق إىل ٍ
حد كبري مع املصالح الغرب ّية والهنديّة ،ويردف دوم قائالً
للهندّ ،
أ ّن الواليات املتّحدة تريد أن ترى الهند قويّة ،وال ضعيفة ،كام أ ّن هذا يساعد عىل
العاملي بتجاذبات الرصاع يف كشمري ،كام كانت عليه
تفسري سبب عدم االهتامم
ّ
الحال قبل  20عاماً ،ذلك بفضل سمعة الهند املكتسبة بصورة جيدة نتيجة احرتامها
لحقوق اإلنسان والدميقراط ّية عىل نطاق واسع ،مبا يف ذلك إجراء انتخابات يف
كشمري .يدرك السيد تلك االتّجاهات العامليّة ،وقد اعرتف بأ ّن الهند انحرست بني
باكستان املعادية ،والصني املتش ّددة ،ولذا تتزايد الحاجة إلقامة عالقات أوثق مع
الغرب ،من أجل حامية مصالح الهند ،وتحديث جيشها ،وتنمية اقتصادها.
 وليـس مـن قبيل املصادفة أ ّن السـيد مـودي زار الواليات املتّحـدة أربع م ّراتمنـذ انتخابـه قبـل عامني ،وكجـزء من اإلستراتيج ّية الدبلوماسـ ّية أبرز السـ ّيد مودي
برباعـة التـزام الهنـد بالدميقراط ّيـة ،وذلـك يف طوكيـو عـام  ،2014حيـث وصـف
الهنـد واليابـان بأنّهما دولتـان محبتّـان للسلام والدميقراطيّـة .كذلـك يف الربملان
ين يف العـام املـايض ،حين أعـرب السـيد مـودي عـن تقديـره للتّحـدث
الربيطـا ّ
كي تحـ ّدث
يف معبـد الدميقراط ّيـة .ويف كلمتـه أمـام جلسـة للكونغـرس األمري ّ
يشـكل رابطـة قويّـة بين
ّ
مما
عما أسماه خيـوط الحريّـة والدميقراط ّيـةّ ،
مـودي ّ
الدميقراطيّين.
 يذكر دوم أن السيد مودي يف خطابه السنوي مبناسبة عيد االستقالل تناول بح ّدةالعاملي نحو
جه االنتباه
مقاطعة بلوشستان الباكستانيّة املضطربة ،حيث ال ب ّد أن يتو ّ
ّ
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ين ض ّد البلوش ،يف الوقت
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبها الجيش الباكستا ّ
نفسه ال تقوم منظّمة العفو الدول ّية بواجبها تجاه موجة القتل التي تحصل هناك ([[[).

موقفه من قضية البوركيني يف فرنسا:
* يف مقال نُرش بتاريخ/31 :أغسطس2016 /
 يرى الباحث أ ّن الحظر الذي فرضته فرنسا عىل ارتداء البوركيني عىل الشواطئالفرنس ّية ينتهك مبدأ أساس ّياً وهو الحريّة الفرديّة ،وسيزيد من التضييق عىل حياة النساء

املسلامت ،اللوايت يتع ّرضن لالضطهاد بسبب معايري مجتمع ّية متّبعة .إضافة لذلك فهو
يعطي الدولة اإلسالميّة وغريها من الجامعات اإلرهابيّة انتصارا ً دعائياً سهالً .فيمكن أن
يقولوا إ ّن فرنسا ـ وهكذا تبدو ـ ال متنح حريّة اللباس للنساء كام يحلو له ّن.
 ولكن الباحث يرى أنّه يُتَوقّع من املهاجرين احرتام املعايري الثقافيّة الفرنسيّة،وخاصة يف األماكن العا ّمة .متاماً كام أنّه ال ميكن أن نحلم بارتداء بيكيني عىل
ّ
يل فيام يتعلّق
الشاطئ
ّ
السعودي أو اإليرا ّ
ين ،يجب أن يجري احرتام العرف املح ّ
ين فصل بني السلطة ورجال
بارتداء البوركيني يف فرنسا .فال يخفى أ ّن الغرب العلام ّ
الدين ،من خالل شكل صارم من الفصل بني الكنيسة والدولة العلامنيّة الرسميّة،
وعىل خلفيّة ذلك فقد قضت املحكمة األوروبيّة لحقوق اإلنسان بأ ّن القوانني
الفرنس ّية التي تحظر علناً املالبس الجاهزة كالنقاب ال تنتهك الحريّة الدين ّية.
مم
 يذكر الباحث أ ّن مسألة املالبس النسائيّة واإلسالمويّة هي أكرث تعقيدا ً بكثري ّمرصي هو نريفانا محمود وهو مقيم يف
يطرحه النقاد الليربال ّيون ،ث ّم يذكر رأياً ملعلّق
ّ
لندن بأ ّن البوركيني بح ّد ذاته مشكلة لسببني :أحدهام أنّه يرمز إىل تص ّور يف العامل
اإلسالمي بأ ّن النساء اللوايت يسترتن بالغطاء الكامل ه ّن أفضل ويتفوقن عىل من ال
ّ
يفعلن ذلك .كام أ ّن هذا األمر بالنسبة للعديد من اإلسالميّني هو مجرد خطوة واحدة
املرصي أنّه كلام
عىل السلم تقود إىل الفصل التا ّم بني الجنسني .ويضيف الباحث
ّ
زاد عدد النساء اللوايت يجري التغايض عنه ّن ،فإ ّن أتباع هذا التيار سيزيد خطرهم يف
[1]- http://www.aei.org
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الخاصة بالسباحة ،بل هو رمز
املجتمع .والبوركيني ليس مج ّرد قطعة من املالبس
ّ
تراجعي .ومع ذلك فقد يؤ ّدي هذا الحظر إىل نتائج عكس ّية كام يرى
سيايس
ملرشوع
ّ
ّ
دوم.
 هنا يشري دوم إىل أ ّن الحظر عىل مظاهر التديّن يف املدارس الحكوم ّية الفرنس ّيةينسحب بالتوازي عىل الحجاب ،وعىل الرموز الدين ّية لألديان األخرى .ولك ّنه بصورته
الحال ّية يبدو مقترصا ً بشكل ضيق عىل املسلمني املتديّنني ،ال عىل قدم املساواة
بكل املظاهر والرموز اإلميانيّة لألديان األخرى.
فيام يتعلّق ّ
 يف نهاية املطاف يرى الباحث أ ّن الدميقراط ّيات التع ّددية لن تهزم اإلسالمويّة،أل ّن حريّة االختيار هي فكرة قويّة ،متاماً مثل الرؤية اإلسالميّة لتنفيذ قانون الله عىل
الدميقراطي ال يكمن يف إبعاد البوركيني من فرنسا ،بل
األرض .والنرص يف العامل
ّ
كل مكان أن تختار دون خوف أو إكراه بني ارتداء البوركيني أو
حيث ميكن للمرأة يف ّ
أي يش ٍء آخر يف املستقبل ([[[).
ّ

باكستاين:
متطرف
إرهايب من
* موقفه من إجراءآت اهلند عقب هجوم
ّ
ّ
ّ
 يتح ّدث الكاتب عن اإلجراءات التي اتّخذتها الهند عقب هجوم ش ّنه متط ّرفين عىل مجموعة من الجنود الهنود يف كشمري ،ويتناول دوم صناعة الرتفيه يف
باكستا ّ
الهند؛ قائالً إنّه ليس بالرضورة أن تكون العنارص أو الجهات الباكستان ّية يف بوليوود
الهنديّة ،مسؤولة عن الجهاديّني الذين ترسلهم حكومتهم عرب الحدود ملهاجمة الهند.
ٍ
الهندي البارز (كاران
يئ
 ويفّ
موقف الفت يشري دوم إىل أ ّن املخرج السينام ّ
جوهر) قد تع ّهد يف رسالة فيديو بألّ يتعامل مع ذوي املواهب من البلد املجاور ،كام
تع ّهدت جمعيّة أصحاب املرسح بعدم عرض األفالم التي تض ُّم ممثلني باكستانيّني
حتّى يقف اإلرهاب .وهناك رشكة تلفزيونيّة كربى ألغت عرض املسلسالت الشعبيّة
كل العروض واألفالم التي يشرتك فيها ف ّنانون باكستان ّيون،
الباكستان ّية ،كام ألغيت ّ
إضافة لذلك فقد حظرت نقابة املنتجني ـ وهي من الجهات الفن ّية الفاعلة ـ الف ّنانني
[1]-http://www.hindustantimes.com
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الباكستانيّني من العمل يف الهند .ويف ر ٍّد مامثل ألغت هيئة أصحاب املرسح
الباكستان ّيني العمل املشرتك الذي استم ّر عرش سنوات يف صناعة األفالم الهنديّة .كام
فرضت إسالم آباد حظرا ً رسمياً عىل الربامج الهنديّة ،كل تلك اإلجراءات جاءت عقب
الهندي يف كشمري أدى إىل مرصع
ين عىل معسكر للجيش
ّ
هجوم ش ّنه متط ّرف باكستا ّ
 19جنديا هنديا .مام تسبب يف حدوث موجة غضب عارم لدى الهنود .إضافة إىل
الدبلومايس الذي استم ّر الهند يف مامرسته ،وكذلك الرضبات العسكريّة
الضغوط
ّ
كل
املحدودة عىل املواقع اإلرهاب ّية يف كشمري ،يف الجزء الذي تسيطر عليه باكستانّ ،
تلك اإلجراءات ات ّخذتها الهند للتعامل مع جارتها املتقلّبة باكستان ـ عىل ح ّد وصف
الكاتب ـ يف حني تؤكّد حكومة ناريندرا مودي أنّها تعمل ض ّد الجامعات اإلرهابيّة
وداعميها ،وهذا األمر موضع ترحيب كبري يف حرب الهند الطويلة ض ّد اإلسالم.
 ويعلّق الباحث بأ ّن تلك االستجابة لألمور تع ّد صبيانيّة ،وما كان يجب أن يجريالراديكال ،الذي يسعى لفرض
ّ
التعامل بهذه الطريقة ،فالحرب هي ض ّد اإلسالم
مؤسسة بوليوود
الرشيعة عىل جميع هيئات الدولة واملجتمع ،وبرغم ذلك يجب عىل ّ
منص ٍة للباكستان ّيني
الفن ّية أال ت ّتخذ من الباكستان ّيني خصوماً لها؛ بل يجب توفري ّ
الفني ،والسامح لهم بأن يلعبوا دورا ً يف إحباط النزوع نحو
املوهوبني يف املجال
ّ
أل يُعاقب الرياض ّيون وأصحاب املواهب ألجل ما تفعله
التط ّرف .وعليه يجب ّ
حكومتهم ،علام بأن باكستان أدانت الهجوم عىل الجنود الهنود .كام أ ّن الصقور
الهندي من التغلغل يف بالدهم،
يف باكستان استغلّوا اإلجراءات الهنديّة ملنع النفوذ
ّ
ومن هنا أيدوا حظر كل أشكاله يف بالدهم ،كان من ضمنه الحظر الفوري عىل كل
الربامج الهنديّة .يجب عدم إغفال حقيقة فن ّية بحتة وهي أ ّن املمثّلني واملوسيق ّيني
الباكستان ّيني يرثون بوليوود ،ويعززون عنرص املنافسة .ولكن الحجة هنا أنّه ال ميكن
عم يحدث يف الجغرافيا السياس ّية بني البلدين.
فصل الف ّن ّ
 يرى الباحث أ ّن القلق األكرب يف الهند تجاه باكستان هو نزوع األخرية نحو التط ّرف،ث ّم يضيف أ ّن املتش ّددين اإلسالم ّيني يف باكستان مثلهم مثل اإلسالم ّيني يف كل مكان،
بكل أنواعها .وهم بالتايل
يغلقون عىل أنفسهم ،ويحظرون األنشطة الفنيّة واملوسيقى ّ
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يريدون االبتعاد عن بوليوود الهنديّة ،وتلك غايتهم .ث ّم يرضب الباحث مثالً يف زمن
الحرب الباردة؛ فيقول :خالل الحرب الباردة ميَّزت الواليات املتّحدة بني الحكومة
السوفياتية وال ُكتَّاب والراقصني واملوسيقيّني الروس ،وعىل ح ّد قوله فقد أق ّرت الواليات
املتّحدة أنّه عندما تواجه عدوا ً استبداديّاً ،فإ ّن أحد أعظم نقاط الق ّوة للمجتمع الح ّر هي
إظهار حريّته ،ولذا فالهند يجب أن تصل إىل النتيجة نفسها .وبدالً من إبعاد السيّد خان
حب به بأذر ٍع مفتوحة ([[[).
ين مشهور ـ يجب أن تر ّ
ـ ممثل ومخرج باكستا ّ

* ترامب ومودي:
يف مقال نُرش بتاريخ/6 :ديسمرب2016/
 يتساءل ساداناند دوم هل يستطيع ترامب وناريندرا مودي أن يربطا بلديهاميل؟ تبدو العالمات األ ّول ّية
معاً بشكل وثيق يف معركة مشرتكة ض ّد اإلسالم الراديكا ّ
واعدة بهذا الشأن ،ولكن ال يوجد ضامن للنجاح ،تحتاج الهند إىل التفكري أكرث عىل
العاملي حول املشكلة ،يف حني يجب عىل الواليات إيالء ما يشغل الهند
الصعيد
ّ
عىل مستوى اإلقليم مزيدا ً من االهتامم.
 يضيف دوم أ ّن كالً من ترامب ومودي ميثّالن إحباطاً لدولتيهام تجاه النخبالحاكمة التقليديّة ،أولئك الذين فشلوا يف احتواء أيديولوجية اإلسالم الراديكايل
القومي،
أو العنف الذي غالبا ما ينتج منه .وقد اختار الزعيامن مستشارين لألمن
ّ
الجرنال مايكل فلني من قبل السيّد ترامب ،وأجيت دوفال من قبل السيّد مودي،
وكالهام أمضيا زمنا طويالً من حياتهام يف العمل االستخبارايتّ ،وذلك يف إطار
حرب بلدانهم ض ّد الجامعات الجهاديّة.
 ويقول دوم :وكام هي الحال مع العديد من املحافظني ،فإ ّن السادة ترامبومودي يعتربون إرسائيل دميقراط ّية ،محظوظة يف بقعة معقّدة من العامل ،إنّهم
يعتربون بلدانهم أهدافاً للعنف الجهادي ،وليس ضح ّية للمسلمني.
 يــرى دوم أنّــه مــن الســابق ألوانــه التنبُّ ـ ُؤ بسياســات ترامــب يقين ـاً ،وتشــعر[1]- http://www.aei.org
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نيودلهــي بالقلــق حيــال جوانــب سياســتها الخارجيّــة ،وال ســيّام فيــا يتعلّــق
بالتجــارة وااللتــزام غــر املؤكّــد تجــاه الحلفــاء اآلســيويّني ،ولكــن فيــا يتعلّــق
ـوري يف واشــنطن موضــع
يل ،يجــب أن يكــون الصعــود الجمهـ ّ
باإلســام الراديــكا ّ
ترحيــب .ثــ ّم يضيــف دوم أ ّن املحافظــن ينظــرون بحــق إىل املشــكلة عــى
أنّهــا منافســة فكريّــة ضــ ّد أقليّــة منظّمــة تنظيــاً جيــدا ً مــن املســلمني ،الذيــن
يعتقــدون أنهــم يضعــون قانــون اللــه عــى األرض ،أ ّمــا حــول الحظــر املقــرح
عــى املهاجريــن املســلمني ،فقــد وجــد ترامــب توافق ـاً واســعاً يف حزبــه عــى
يل يشــابه الحــرب األمريك ّيــة ض ـ ّد
هــذا األمــر ،والــراع ض ـ ّد اإلســام الراديــكا ّ
الشــيوعيّة ،وقــد تع ّهــد ترامــب بهزميــة «أيديولوجيّــة الكراهيــة» التــي تضطهــد
واملثليــن واألطفــال وغــر املؤمنــن.
النســاء
ّ
 ويرى دوم أنّه من غري املستغرب أن يشارك بعض مساعدي الرئيس املنتخبوجهات نظره .فعىل قناة الجزيرة يف العام املايض أعلن الجرنال فلني([[[) برصاحة أن
حرب مع العنارص الراديكال ّية يف اإلسالم ،كام تح ّدث أيضاً ستيف
أمريكا يف حالة
ٍ
بانون([[[) ،كبري املستشارين اإلسرتاتيج ّيني لرتامب ،عن بداية مراحل حرب عامل ّية
ض ّد الفاشيّة اإلسالميّة.
 عىل النقيض من ذلك مع الرئيس أوباما ،الذي قىض مث ّاين سنوات وتج ّنبيل» وذلك بنا ًء عىل االعتقاد الظاهر بأ ّن بعض األيديولوجيني
مصطلح «اإلسالم الراديكا ّ
السيايس
األكرث التزاماً أو الجهاديّني العنيف ّيني ميكن نزع سالحهم ،وذلك تبعا للفكر
ّ
[[[ -مايكل فلني )Michael T. Flynn(:ولد عام  ،1958وهو جرنال أمرييك متقاعد ،ومستشار األمن القومي
األمرييك يف إدارة الرئيس املنتخب دونالد ترامب ،وقد شغل مناصب عسكرية عديدة ،كان آخرها رئيس
وكالة استخبارات الدفاع منذ يوليو  ،2012حتى  ،2014قام بدور استخبارايت رفيع يف حرب العراق ،وحرب
الجمهوري
أفغانستان ،طرح اسمه ضمن األسامء املرشحة للفوز مبنصب نائب الرئيس يف حملة املرشح
ّ
بدل منه .وبعد فوز ترامب يف االنتخابات الرئاسية األمريك ّية
دونالد ترامب ،ولكن ترامب اختار مايك بنس ً
القومي القادم.
2016؛ اختاره يف  18نوفمرب  2016ليكون مستشا ًرا لألمن
ّ

[[[ -ستيفن بانون( :)Stephen Kevin Bannonولد عام  ،1953مساعد الرئيس دونالد ترامب ،وشغل
القومي ،منذ /28
سابقاً منصب كبريٍ مستشاري الرئيس للشؤون اإلسرتاتيجيّة ،أدخله ترامب مجلس األمن
ّ
تول منصب «رئيس املوظفني التنفيذيّني» للحملة
يناير ،2017/والحقا عزله عن املجلس يف أبريل ّ ،2017
االنتخابية لرتامب يف .2016
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الذي كان يتب ّناه أوباما وفريقه ،وعىل الرغم من أ ّن إدارة أوباما مل ترت ّدد يف استخدام
الطائرات بدون طيار ض ّد اإلرهاب ّيني ،فإ ّن مقاربتها لألمر تقوم يف مجملها عىل ات ّخاذ
ٍ
حد ض ّد
إجراءات مجتزأة ض ّد مجموعات إرهاب ّية متباينة ،بدالً من القيام
بجهد مو ّ
أيديولوج ّية هي أقرب إىل الفاش ّية والشيوع ّية.

موقفه من العالقة بني اهلند وأمريكا:
ـي املبــذول الحتــواء اإلســام
 يــرى الباحــث أنّــه بالنظــر إىل الجهــد العاملـ ّيل ،يجــب أن تتفــ ّوق الهنــد عــى واشــنطن ،فمــع وجــود  1.3مليــار
الراديــكا ّ
شــخص ،وقــوات مسـلّحة قوامهــا  1.3مليــون شــخص ،وقــوة بوليــوود([[[) الناعمة،
ـاً للواليــات املتّحــدة يف حربهــا ض ـ ّد التط ـ ّرف .ث ـ ّم
ســتصبح البــاد حليف ـاً مهـ ّ
يذكــر دوم أ ّن الهنــد تواجــه باكســتان ـ أ ّول دولــة يف العــامل أُ ِّسســت كوطــن
للمســلمني ـ وهــي طاملــا دعمــت مجموعــات كبــرة مــن الجامعــات الجهاديّــة.
ويضيــف أ ّن عــدد املســلمني يف الهنــد حــوايل  172مليــون نســمة ،وهــم يبقــون
محصنــة متامــاً بوجــه التيــارات
معتدلــن بشــكل كبــر .لكــ ّن البــاد مل تكــن
ّ
ـامي .وقــد اعتقلــت الســلطات الهنديّــة حتّــى
الجهاديّــة التــي تجتــاح العــامل اإلسـ ّ
ّ
شــك
ومــا ال
اآلن حــواىل ســبعني متعاطفــاً مــع «تنظيــم الدولــة اإلســاميّة».
ّ
فيــه أ ّن نيودلهــي ستســتفيد إذا نجحــت واشــنطن وحلفاؤهــا الغرب ّيــون يف محاربــة
ـامي.
اإلســام الراديــكا ّ
يل ،وتعزيــز املعتدلــن يف العــامل اإلسـ ّ
الفكري والبالغة ،تضمن
 يرى الباحث أنّه ال املصالح املشرتكة وال الوضوحّ
رشاكة ناجحة بني البلدين حول هذا األمر ،تو ّد نيودلهي أن ترى واشنطن تواصل تعزيز
االستقرار يف أفغانستان ،وتزيد الضغط عىل باكستان للح ّد من الجامعات اإلرهابيّة
[[[ -بوليوود :مصطلح غري رسمي يُستخدم عىل نطاق واسعٍ لإلشارة إىل صناعة األفالم باللغتني الهنديّة وال
أوردو يف مدينة مومباي ،الهند .كام يُستخدم هذا املصطلح بشكلٍ غري صحيح أحياناً لإلشارة إىل صناعة
السينام يف الهند كلّها ،بينام يشري يف الحقيقة إىل جزء من هذه الصناعة .وبوليوود أكرب منتج أفالم يف الهند،
وواحدة من أكرب مق ّرات إنتاج األفالم يف العامل.
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التي تتّخذ من باكستان مق ّرا ً لها ،مثل :الشكر طيبة([[[) ،وجيش مح ّمد([[[) ،وتريد الهند
أن تعمل بشكل أوثق مع حكومة رابطة عوامي([[[) العلامن ّية يف بنجالدش .ويضيف
الباحث أ ّن الهند مل تنض ّم بعد إىل  67دولة ومنظّمة يف التحالف الذي تقوده الواليات
[[[ -لشكر طيبة :هي منظّمة جهادية باكستانية  ،أُ ِّسست يف تسعينيّات القرن املايض عىل يد حافظ محمد
سعيد .يف منتصف التسعينيّات ،كان مقر املنظّمة يف مدينة موريديك قرب الهور ،وأشارت تقديرات يف ذلك
الوقت إىل أن عدد مقاتليها ال يقل عن ستة آالف .صنفتها الواليات املتّحدة ،منذ أواخر عام  2001م ،عىل
أنها منظّمة إرهابية .وقد عرضت الواليات املتّحدة مكافأة قدرها  10ماليني دوالر مقابل رأس حافظ سعيد
مؤسس الحركة.

[[[-هي من أكرث الحركات املحرية واملجهولة عىل اإلطالق« ،جيش محمد» هذا الشعار الذي رفعه شباب
الثمنينيات،
جامعات اإلسالم السيايس يف مظاهراتهم ،وراود العديد من قيادات الجامعات الجهادية منذ ّ
ووهمي ،موجود وغري موجود يف نفس الوقت ،وهو واحد من أكرث الحركات الجهادية التي
حقيقي
هو كيان
ّ
ّ
ولدت فكرته عىل يد العديدين ،ومل تنجح أو يكتب لها االستمرار.
النشأة كانت يف األردن ،حيث كان أول ظهور لها يف أوائل تسعينيات القرن املايض ،حني شهدت األردن
عودة مواطنيها من املجاهدين من أفغانستان بعد انتهاء مهمتهم يف إنهاء الغزو السوفييتي ألفغانستان؛ ليكون
امليالد الحقيقي للتنظيامت الجهادية يف األردن ،الذي شهد نشأة تنظيم «بيعة اإلمام» الذي تحول فيام
بعد إىل «الجهاديني السلفيني» ،وبقيادة كل من محمد املقديس وأيب مصعب الزرقاوي ،يف الوقت الذي
شكلت الجامعات املقربة من عبد الله عزام ما ُعر َِف بـ «جيش محمد» ،وهو تنظيم أصويل مسلح حاول
ح ِك َم عليهم بالسجن
التخطيط الغتيال العاهل األردين حينها امللك الحسني ،وقُبِض عىل عد ٍد من قياداته و ُ
قبل أن تفرج السلطات عنهم عام .1999ويف عام  1991أعلنت الحكومة األردنية عن اعتقال مجموعة تسمى
«جيش محمد» وقدمت املجموعة إىل املحكمة بتهمة تنفيذ مجموعة من األعامل اإلرهابيّة ،مثل إحراق
مكتبة املركز الثقايف الفرنيس ،وإطالق النار ليال عىل واجهة بنك بريطاين ،وتفجري سيارة ألحد ضباط
املخابرات العامة ،وسيارة أخرى لرجل دين مسيحي ،وصدرت بحق أعضاء املجموعة أحكام بالسجن،
ث ّم أطلق رساحهم يف عفو عام صدر عام  ،1992ومل يعد أحد يسمع عن جامعة اسمها «جيش محمد»،
وانخرط أعضاؤها الذين ينتمي معظمهم إىل فئة محدودة التعليم يف الحياة ،وانقطعت صلتهم بالتدين.
ويف عام  ،2001ظهر «جيش محمد» مرة أخرى يف باكستان ،حيث أنشأ موالنا مسعود أزهر جامعة «جيش
محمد»؛ ليكون منظّمة جهادية مقرها كشمري ،وكان أغلب أعضائها من املجاهدين املنشقني من جامعات
ين تنفيذ هجوم
جهادية أخرى ،وكان هدفها الرئييس فصل كشمري عن الهند ،استطاع «جيش محمد» الباكستا ّ
الهندي يف نوفمرب  ،2001كام نفذ سلسلة من األعامل اإلرهاب ّية يف إقليم كشمري وأفغانستان،
عىل الربملان
ّ
استهدفت فيها القوات األمريك ّية يف أفغانستان ،وينظر لجامعة «جيش محمد» عىل أنها من الجامعات
الدموية ،كام أدرجتها الحكومة الباكستانيّة كإحدى املنظّامت اإلرهابيّة الرئيسية يف والية جامو وكشمري،
وأيضاً العديد من البلدان ،منها الهند ،باكستان ،الواليات املتّحدة األمريك ّية ،وبريطانيا؛ ولهذا يف يناير 2002
قامت حكومة الرئيس برويز مرشف ،رئيس باكستان آنذاك ،مبنع املواطنني من التعامل معها أو االنضامم
إليها ،ولكنها ال تزال تعمل يف العديد من املواقع الحيوية للبالد .ينظر:
http://www.islamist-movements.com
أسس سنة  1946يف باكستان الرشقية ،والتي تسمى اليوم بنغالدش ،ومعنى كلمة
[[[ -هو حزب بنغايل ّ
ين،
«عوامي» باألوردية :الشعب ،ومل يكن معروفا حتى سنة  1971حني كان منافسا لحزب الشعب الباكستا ّ
وأصبح يدافع عن حقوق البنغاليني كأمة قومية يجب أن تتقاسم السلطة مع األردو.
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املتّحدة ،والذي يقاتل تنظيم الدولة اإلسالميّة منذ عام  ،2014وال يزال معظم ص ّناع
يل يف جميع
السياسة الهنديّة يغفلون إىل ح ّد كبري دور إيران كمح ِّف ٍز لإلسالم الراديكا ّ
أنحاء العامل منذ عام  ،1979يجب أن نفهم أ ّن التعاون مع الهند سيكون غري ٍ
مجد إذا
أعطت الواليات املتّحدة باكستان حريّة املرور تجاه األنشطة اإلرهاب ّية .بل يجب أن
العاملي .وال
تتصاعد الضغوط عىل البالد التي يعتربها الكثري من الهنود منبعاً للجهاد
ّ
بتول دور أكرب عىل ضوء ما ذكرته الحكومة الباكستان ّية
ّ
ميكن إقناع حكومة مودي
فإ ّن السيد ترامب ويف محادثة هاتف ّية مع رئيس الوزراء نواز رشيف ذكر أ ّن باكستان
كثب ما إذا كان الرئيس ترامب
بلد رائع ألشخاص رائعني .وعليه سيتابع مودي عن ٍ
والواليات املتّحدة يعتقدون ذلك ح ّقاً([[[).

[1]-http://www.aei.org

فيليب لوهاوس
Phillip Lohaus

من سريته الذات ّية:
الخاصة
 باحث يف معهد أمريكان إنرتبرايز ،ومهت ّم يف شؤون ق ّوات العملياتّ
اإلسرتاتيجي للقوات األمريك ّية يف أوراسيا.
األمريك ّية ،والسياسة االستخبارات ّية ،واملوقف
ّ
شهري لـ « ،»US Newsوله تعليقات وآراء ومشاركات يف
 كاتب عمود نصفّ
العديد من الربامج التلفزيون ّية للعديد من القنوات الفضائ ّية .وشغل منصب مدير
ومح ّرر ملرشوع النزاعات األمريك ّية األمريك ّية ،وهو مبادرة يقودها السيناتور جون
كيل والسيناتور جوزيف ليربمان ،وهي تسعى إىل صياغة توافق جديد بني األحزاب
حول دور أمريكا يف العامل.
يك يف الفضاء
 مهت ّم بقضايا السياسة الخارج ّية األمريك ّية .ودور الجيش األمري ّزمن الحرب والسلم.
 فيليب لوهاوس مهت ّم بتحديد طبيعة املنافسة مع القوى املتج ّددة الصاعدة،مثل :روسيا والصني وإيران ،وذلك من خالل محارضات يلقيها يف تالني([[[)،
ٍ
بتوصيات
وتايبيه([[[) ،وتامبا([[[) .وهو يعمل باحثاً يف مرشوع يهدف إىل الخروج
ملموسة تتعلّق بالسياسة األمريك ّية الدفاع ّية العا ّمة([[[).
[[[-مدينة تالني ( )Tallinnعاصمة جمهورية استونيا ومركزها اإلداري مقاطعة هاريو وأكرب مدينة
يف استونيا ،وهي أقدم عاصمة يف شامل أوروبا .تقع عىل شاطئ خليج فنلندا وعىل بعد  80كم ( 500ميل)
إىل الجنوب من عاصمة فنلندا هلسنىك.
[[[ -تايبيه :واملعروفة رسميّاً باسم مدينة تايبيه ،هي عاصمة جمهوريّة الصني (املعروفة باسم تايوان).

[[[-تامبا :هي مدينة يف والية فلوريدا يف الواليات املتّحدة األمريك ّية وهي قريبة من مدينة أورالندو التي
توجد فيها عامل ديزين الند.
[4]-(( http://www.linkedin.com
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* موقفه من قتال الواليات امل ّتحدة األمريك ّية لتنظيم الدولة اإلسالم ّية:
يف مقال نُرش بتاريخ/10 :فرباير2016/
يذكر فيليب لوهاوس أ ّن الواليات املتّحدة ت ّدعي أنّها تقاتل تنظيم الدولة
وكل الرؤساء من قبله عن
اإلسالم ّية ،ولكن دون وجود عىل األرض ،وقد امتنع أوباما ّ
إنزال ق ّو ٍ
جندي
ات عىل األرض ملحاربة التنظيم .وذلك عىل الرغم من وجود 3700
ّ
يف معركتي العراق وسوريا ،وهناك أدوار ومسؤول ّياتٌ تضطلع بها قوات العمل ّيات
الخاصة ،ويق ّر الباحث بأنّه ال توجد رصاحة ووضوح بشأن طبيعة التح ّديات التي
ّ
تواجه أمريكا يف الرشق األوسط.
ويضيف الباحث يف السياق نفسه أ ّن القادة العسكريّني يؤكّدون باستمرار أ ّن تنظيم
الدولة اإلسالم ّية لن تقيض عليه الغارات الجوية وحدها ،بل ستقود تلك الغارات إىل
حرب بري ٍة أخرى يف الرشق األوسط .ولك ّن أمريكا تشارك عىل أرض
الت ّورط يف
ٍ
الخاصة ،برغم كونها توصف
الواقع يف الحرب الربيّة عرب ما يس ّمى بق ّوات العمل ّيات
ّ
بأنّها غري مقاتلة.
الخاصة
قلب للحقائق ،ألنّ هناك العديد من القوات
ّ
ويق ّر لوهاوس بأنّ ما يُشا ُع هو ٌ
التي تشارك يف القتال ،قائالً إنّه يف كانون الثاين عام  2015أشاد وزير الدفاع أشتون
خاصة أمام لجنة الخدمات املسلحة يف مجلس ال ّنواب بأنه
كارتر يف جلسة استام ٍع
ّ
العسكري
خاصة يف العراق وقد أكدّ حينها املتحدّ ث
سيجري نرش ق ّوة استطالع ّية
ّ
ّ
ٍ
ٍ
أهداف مع ّينة ،وبعبار ٍة أخرى ستنخرط تلك
يك أن تلك الق ّوة ستش ّن
األمري ّ
غارات ضدّ
الق ّوة بالعمل بشكل مبارش.
 ذكر فيليب لو هاوس أ ّن فرق التدريب األمريك ّية كانت جز ًءا ال يتج ّزأ منالعراقي
الوحدات العراق ّية والكرديّة ،وقد كان ذلك سبباً رئيساً يف إعداد الجيش
ّ
للوقوف مبفرده ـ عىل ح ّد وصفه ـ  ،وقد انض ّمت تلك القوات لوحدات أجنب ّية
الخاصة كانت تقوم بدورها خالل
كانت مهمتها التوجيه أثناء املعارك .والق ّوات
ّ
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مراحل عمليّة «حريّة العراق» ،غري أ ّن اإلرادة السياسيّة اقتضت أن تنض ّم تلك القوات
للوحدات القتال ّية األجنب ّية .وفوائد هذا األمر أفضل بكثري من االكتفاء بالتدريب.
رص الباحث عىل أنّه من غري املمكن تحطيم تنظيم الدولة اإلسالميّة دون
 ي ُّانخراط ق ّوات قتال ّية ،وذلك بسبب طبيعة التح ّدي الذي متثّله تلك الجامعة ،وهنا
تجدر اإلشارة إىل أ ّن اإلطاحة باملتم ّردين من الفلوجة عام  2004استدعت وجود
جندي أمرييكّ ،علامً بأ ّن قدرات أولئك املتم ّردين كانت بسيطة مقارن ًة مع
 12ألف
ّ
وربا
قدرات تنظيم الدولة اإلسالميّة ،وال ميكّن تص ّور أن يتمكّن الجيش
العراقي ّ
ّ
األكراد باستعادة مدنٍ كاملوصل وحدهم ،فلم يظهر بع ُد أنّهم قادرون عىل ش ّن
عمل ّية من هذا القبيل دون مساعدة أمريك ّية تتض ّمن املساعدة أو املشاركة الربيّة ،ال
الرضبات الجويّة وحسب.
يك
 يرى لوهاوس أ ّن الرؤساء األمريك ّيني غري مقنعني يف خطابهم للشعب األمري ّبجدوى تلك الرضبات الجويّة ،أل ّن تلك الرضبات غري كافية لهزمية تنظيم الدولة
اإلسالميّة ـ كام ذكرنا ـ وهم يواصلون ا ّدعاءهم الكاذب بوجود ق ّو ٍ
ات قتاليّة مشاركة
جندي يف ذروة النزاع.
ضمن عمل ّية «الحريّة للعراق» برغم انخراط حواىل  200ألف
ّ
والتصور الدقيق والصحيح يتمثّل يف أهم ّية إقامة عالقات دامئة مع القوى التي يقوم
ٍ
قوات قتال ّية
الجيش األمرييك بتدريبها ،ويضيف الباحث أ ّن الحقيقة تقتيض وجود
يك تفوق قدرات رشكائه .والقضاء عىل تنظيم
أمريكيّة ،أل ّن قدرات الجيش األمري ّ
كل يش ٍء رضورة الوجود الدائم يف املنطقة .وهذا األمر
الدولة يتطلّب الصرب ،وقبل ّ
يجب أن يوضحه السياس ّيون للجميع ،حتّى وإن كان الكثريون ال يريدون سامعه.
 يؤكّد لوهاوس يف السياق نفسه أ ّن توصيف الكفاح ض ّد تنظيم الدولة اإلسالم ّيةٍ
قوات قتال ّية يس ّبب رضرا ً بالرجال والنساء الذين يتص ّدون ـ يف الوقت
ال يتض ّمن
ملهمت قتال ّية يف الرشق األوسط.
الراهن ـ
ّ
 يذكر الباحث أنّه يف امل ّرة القادمة سنسمع أحد السياس ّيني يقول إنّه ال حقيق ّيةمخالف للواقع؛ فهناك وجود عىل األرض يف
يك عىل األرض ،وهذا
للوجود األمري ّ
ٌ
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الخاصة التي تقوم مبها ٍّم أكرث
منطقة الرشق األوسط ،مبا يف ذلك ق ّوات العمليّات
ّ
رضوري إذا ما أردنا القضاء عىل تنظيم
من مج ّرد تقديم املشورة ،وذلك الوجود
ّ
الدولة اإلسالم ّية ـ عىل ح ّد زعمه ـ([[[).

*موقفه من أفعانستان:
يف مقال نُرش بتاريخ/18 :أغسطس2016 /
وسعت
 يذكر فيليب لوهاوس أ ّن األمور ال تسري عىل ما يرام يف أفغانستان ،فقد ّاإلدارة األمريك ّية قواعد االشتباك ،حيث سيسمح للق ّوات األمريك ّية مبرافقة الجيش
ين يف حاالت القتال ،علامً بأ ّن هذه الق ّوات تأيت يف ٍ
وقت يعاين فيه
النظامي األفغا ّ
ّ
يك نقصاً يف التمويل ،واستعدا ُده غري ٍ
كاف يف الوقت الذي تزداد فيه
الجيش األمري ّ
األمور خطورة يف بيئة العمل العامل ّية.
 ويعترب لوهاوس أنّه من املسؤوليّات األساسيّة للق ّوات األمريكيّة يف أفغانستانالوطني
االستمرار يف تقديم التدريب واملشورة واملساعدة لق ّوات الدفاع واألمن
ّ
ين ،والقيام مبها ّم مكافحة اإلرهاب ،إضافة إىل تقديم التمويل الكايف لصندوق
األفغا ّ
الرعاية االجتامعيّة فيام يتعلّق بالجنود املشاركني يف تلك البالد.
 يذكر الباحث أ ّن الواليات املتّحدة واجهت مشكلة يف توفري املوارد الالزمةللميزانيّة ،كام أنّها تواجه نقصاً يف املوارد البرشيّة لتغطية مرسح العمليّات منذ بدأت
عملها يف أفغانستان عام  ،2001علامً بأ ّن الحكومة األمريكيّة منذ فرتة طويلة وهي
الخاصة تتعاون مع الرشطة املحل ّية
تتعاون مع نظرائها األفغان ،كام أ ّن قوات الوحدة
ّ
ين.
األفغان ّية ،وستستم ّر يف تدريب القوات األفغان ّية والجيش
الوطني األفغا ّ
ّ

موقفه من سياسة الواليات امل ّتحدة األمريك ّية:
 يقول لوهاوس بأنه يجب أن تقوم الواليات املتّحدة بشكل مبارش مبكافحةاإلرهاب ،ومنها العمليّات املبارشة ض ّد تنظيم القاعدة ،أو تنظيم الدولة اإلسالميّة،
[1]- http://www.usnews.com
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ولكن نظرا ً للعدد غري الكايف للجنود األمريكيّني املوجودين يف أفغانستان حالياً
ٍ
قوات من أماكن أخرى للمساعدة يف معالجة التعقيدات
يجب أن نقوم بجلب
واملتطلّبات املتزايدة ملكافحة اإلرهاب ،ومنها عىل سبيل املثال ما قام به الجرنال
ٍ
يك
قوات من خارج أفغانستان لدعم عمل ّيات الجيش األمري ّ
جون نيكولسون الذي نرش
ض ّد تنظيم الدولة اإلسالميّة يف العراق والشام ـ مجموعة خراسان .ويضيف أنّه يجب
عم يجعل
عدم االكتفاء مبا تقوم به القوات
ّ
الخاصة األمريك ّية ،بل يجب البحث ّ
ذلك الوجود يدوم طويالً ،ويكون أكرث فائدة ،ومنها إقامة العالقات الشخص ّية مع
األفغان ،واملعرفة التكتيك ّية العميقة ملرسح العمل ّيات ،وذلك يستغرق وقتاً أطول يف
عمليّة بنائه والحفاظ عليه.
املأساوي الذي استهدف مستشفى أط ّباء بال حدود
 يتناول الباحث الهجومّ
يف قندوز ،يف خريف عام  2015والذي نتج من غارة أمريكيّة([[[) ،حيث يذكر ع ّدة
مم زاد املها ّم امللقاة
تربيرات منها :أ ّن الجنود كانوا مرهقني ،بسبب انخفاض عددهم ّ
عىل عاتقهم ،واختلطت عليهم املها ّم ،كام أ ّن معرفتهم باملنطقة كانت معدومة،
املختصة املكلفة بالتحقيق يف حادث الهجوم بقندوز ،وأ ّن
هذا ما ذكرته اللجنة
ّ
الجنود األمريكيّني كانوا يخوضون معركة مستم ّرة عىل م ّدة األيّام األربعة التي سبقت
الحادث ،وكانوا يعانون قلة النوم ،ويجهلون طبيعة املكان ..ويضيف لوهاوس
ظل زيادة
وخاصة يف ّ
أ ّن احتامل تكرار مثل هذا السيناريو وارد يف املستقبل،
ّ
الخاصة يف
املسؤوليات وقلّة املوارد املتاحة .وقد منح الكونغرس ق ّوات العمل ّيات
ّ
أفغانستان مزيدا ً من املسؤولية والسلطة عىل جنودها.
 يعتقد فيليب لوهاوس أ ّن الرئيس عليه أن يعيد النظر يف قراره بتخفيض عددالق ّوات املتمركزة بصورة دامئة يف أفغانستان .كام يجب عىل الكونغرس التحقّق من
[[[-الهجوم املذكور هو قصف بالطائرات األمريك ّية ملستشفى تابع ملنظّمة أط ّباء بال حدود ،وقد أدّى إىل
األقل .علامً
ّ
مقتل  19شخصاً بينهم  12موظفا ،وسبعة مرىض بينهم ثالثة أطفال ،وأصيب  37شخصاً عىل
بأ ّن الحلف األطليس الذي ال يزال ينرش  13ألف عنرص يف أفغانستان بينهم عرشة آالف أمرييكّ ،مل يق ّر
رسميّاً بأ ّن قصف مستشفى أطباء بال حدود مرتبط فعلياً بغارة أمريكية واكتفى بالحديث عن «أرضار جانبية»
لعملية جويةhttp://www.arabstoday.net .
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االجتامعي فقط للبعثات
أ ّن القادة العسكريّني يقومون بتخصيص صندوق الدعم
ّ
خاصة يف أفغانستان ،وال ب ّد أيضاً من األخذ بعني االعتبار
مهمت
ّ
األمريكيّة التي تنفذ ّ
مسألة عدم كفاية عدد تلك القوات .ويعتقد الباحث بأنّه من غري املحتمل أن يكون
صندوق الرعاية االجتامع ّية وحده كافياً لتسهيل االستقرار يف أفغانستان ،بل يجب
توفري املوارد الالزمة لذلك ،مبا يضمن تحقيق أقىص قدر من النجاح ،وقادة البالد
بحاجة إىل توجيه املوارد إىل املكان الصحيح ([[[).

* يف مقال نُرش بتاريخ/12 :أكتوبر2016/
موقفه من هزمية تنظيم الدولة اإلسالم ّية:
 يذكر فيليب لوهاوس أ ّن هزمية تنظيم الدولة اإلسالم ّية يف العراق وسوريا اليحل مشاكل أمريكا مع التط ّرف اإلسالمي ،برغم أ ّن هزمية تلك الجامعة مسألة مه ّمة،
ّ
بكل األحوال ليست مصدر قلق أمريكا الوحيد يف الرشق األوسط ،هناك رؤية
ولك ّنها ّ
أكرب وأعمق لهذا األمر ،فهزمية تلك الجامعة ووجود ق ّوات عسكريّة عىل األرض،
رسا ً بالق ّوات الربيّة،
مع مامرسة حصا ٍر
ّ
عسكري شامل ملدينة مع ّينة ميكن أن يحصل ّ
علامً بأ ّن الرئيس أوباما قام بزيادة الق ّوات الربيّة بالتد ّرج يف السنة املاضية – -2015
خاصة.
وهم ميارسون مها ّم تشغيليّة
ّ
 هزمية تنظيم الدولة اإلسالميّة ليس مستحيالً ،ولك ّن القضاء عليهم سيخلِّفعواقب إنسانيّة وغريها ،..وترامب صامت تجاه هذا األمر ،ويف ِخضَ ّم تعقيدات
الرشق األوسط تبدو كلينتون ـ املرشّ حة الرئاسيّة السابقة ـ غري واضحة حول كيفيّة
رصف أمريكا يف حال زوال سبب وجودها يف العراق وسوريا.
ت ُّ
 وهناك مجموعة كبرية من االفرتاضات؛ ففي حال قيام دولة بعد زوال تنظيمنقاش؛ ألنّه يفتح تح ّد ٍ
ٍ
حة
محل
ُّ
الدولة اإلسالم ّية يف الرشق األوسط ،وذلك
يات مل َّ
ظل إدارة أوباما
أخرى ،وخاص ًة أن تعريف الهزمية ال يزال غامضاً ،كام هي الحال يف ّ
السابقة([[[).
[1]- http://www.thecipherbrief.com
[2]- https://www.aei.org
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اخلاصة:
قوات العمل ّيات
ّ
مهام ّ
ّ
* يف مقال /19ديسمرب2016 /
الخاصة ومها ّمها يف فرتات الالحرب
 يف حديثه حول مها ّم قوات العمل ّياتّ
والالسلم .يتح ّدث فيليب لوهاوس حول ما يس ّميه بطء السياسة العا ّمة األمريك ّية
سواء األجنبيّة أو املحليّة ،يقول :يجب أن نح ّدد بوضوح ماذا سنفعل تجاه املصالح
اإلسرتاتيج ّية األمريك ّية ؟ ويقول :ال ب ّد من تقديم حلول عمل ّية قابلة للتطبيق ملساعدة
اإلدارة الجديدة عىل تحديد أولويّات عام  ،2017ومن بينها إعادة بناء الجيش
األمرييكّ ،وصوالً إلصالح التعليم العايل ،وذلك سيساهم يف مساعدة الناس يف
الحصول عىل فرص عمل جديدة.
ربا إىل سوء
 يذكر لوهاوس حول تح ّديات الحرب يف املنطقة الرماديّةّ ،مم يؤ ّدي ّ
توزيع ألدوات الق ّوة لدى السلطة الوطنيّة ،والتي بدورها يجب أن ترتكّز عىل معالجة
الخاصة هي األداة الرئيسة
التهديدات غري التقليديّة ألمريكا ،ومبا أ ّن القوات العسكريّة
ّ
للتص ّدي للنزاعات «خارج الحروب التقليديّة» ،ومن هنا فإ ّن تلك الق ّوات ستكون
مع ّرضة لخطر إساءة االستخدام إذا استم ّر تشغيلها بالصورة القامئة حال ّياً.
 يتح ّدث لوهاوس عن صندوق األغذيةالعاملي([[[) ،ودوره يف إطار رزمة من
ّ
ظل تصاعد األزمات .وكلّام أصبح التهديد
اإلجراءات أو الوسائل املستخدمة يف ّ
الخاصة.
أوسع انتشارا ً فإنّه يعالج بأفضل السبل عرب مها ّم وحدة العمليّات
ّ
 يضيف لوهاوس بأ ّن العقيدة العسكريّة األمريك ّية إذا مل يج ِر إصالحها لتأخذيف االعتبار مسألة تحديد طبيعة الرصاعات خارج ثنائيّة السالم/الحرب التقليديّة فإ ّن
القومي ض ّد الخصوم الذين يعملون
ذلك لن يكون كافياً للحفاظ عىل مصالح األمن
ّ
التقليدي املعروفة([[[).
يف مجال الحرب النفس ّية خارج حدود الرصاع
ّ
ـي لألمــم املتّحدة ،وهــو أكــر منظّمــة إنســان ّية يف العــامل مبكافحــة
[[[-يقــوم برنامــج األغذيــة العاملـ ّ
الجــوع ،باالســتجابة املســتم ّرة لحــاالت الطــوارئ.
[2]- http://www.aei.org
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* احلرب واإلرادة السياس ّية:
يف مقال نُرش بتاريخ/11 :يناير2017/
 يذكر لوهاس أنّه غالباً ما يستخدم مصطلح «اإلرادة السياس ّية» لرشح مواقفاألفراد والجامعات ،وعندما يتعلّق األمر باستخدام الق ّوة ،فإ ّن أمريكا مشكلة «اإلرادة
السياسيّة» وبعد أكرث من  15عاماً من الرصاع ،ومن املؤكّد أ ّن األمريكيّني قد شعروا
بالتعب وامللل من الحرب ،عىل الرغم من ارتباط عدد غري قليل منهم بالجيش أكرث
أي ٍ
وقت مىض ،ولكن غالباً ما بدا عليهم التعب من الرصاعات والحروب وصور
من ّ
ُخاض باسمهم.
الحروب التي ت
ُ
يك من االستفادة من جيشه قد جعل العامل
 ويرى الكثريون أ ّن التحفُّظ األمري ّأكرث خطورة تجاه أمريكا وحلفائها ،ويف محاولة لتخطّي هذه الدائرة فقد حاولت
اإلدارة املتعاقبة استخدام الجيش بطرائقٍ مؤث ّرة إسرتاتيجيّاً دون التع ّرض لخط ٍر كبريٍ
مم تس ّبب يف حدوث عدد من الظواهر التي وصفتها مؤخّرا روزا ً
يف اإلصابات ّ
كل يشء أصبح يف حالة حرب ،ولذلك فإ ّن هذه الحمالت التي
بروكس بقولها :بأ ّن ّ
طال أم ُدها خارج الحرب التقليديّة أخلّت اليوم بصورة الجيش األمرييكّ ،والحكومة
األكرب حجامً([[[).

* موقفه من دونالد ترامب:
يف مقال نُرش بتاريخ/9 :فرباير2017/
 يتناول لوهاوس مسألة إعادة االعتبار للسياسة الخارجيّة األمريكيّة ،فيقول :إ ّنالهسترييا أصابت وسائل اإلعالم بشأن البداية الصعبة إلدارة ترامب يف األسابيع الثالثة
جة كبرية يف دوائر السياسة الخارج ّية؛ وال
األ ّوىل للحكم ،فقد خلق مجيء ترامب ض ّ
س ّيام فيام يتعلّق بنهج الرئيس تجاه حلفاء أمريكا ،مثل :املكسيك وأسرتاليا ،فهناك شكوك
تتعلّق بالحفاظ عىل بوادر إيجابيّة مع بلدان تعتربها أمريكا صديقة لها منذ زمنٍ طويل.
[1]- https://warontherocks.com
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 يتح ّدث لوهاوس حول مواقف ترامب املعلنة أثناء حملته االنتخابيّة ،حيثوصف حلف الناتو بأنّه قد عفا عليه الزمن ،واتّهم اليابان برسقة الوظائف األمريك ّية،
يب .حيث
وموقفه مام يعرف بقضية بريكسيت ،أي خروج بريطانيا من االتحاد األورو ّ
يعرب ترامب عن رغبته يف إقامة عالقة أوثق مع لندن .كتعزيز اتفاق ّية التجارة الح ّرة
األطلنطي ،كذلك متتني العالقات الدفاعيّة ،برغم أنّها ق ّوية فعالً.
بني البلدين عرب
ّ
 يعتقد الباحث بأ ّن إدارة ترامب ستجد أرض ّية مشرتكة مع العديد من حلفاء أمريكاُحسن العالقات الدوليّة التي ورثتها عن سابقاتها .ويضيف
التقليديني ،وسوف ت ّ
لوهاوس أ ّن هذه اإلدارة ال تسعى لتب ّني دور القيادة العامل ّية .ولك ّن هذا ال يعني أنّها
ال تسعى للحصول عىل مكاسب من سياستها الخارج ّية.

إيران:
ٍ
إمياءات استفزازيّة من قبل
 يتح ّدث لوهاوس حول «صفقة إيران» وي ّدعي وجودإيران ،وخصوصاً دعمها لوكالئها يف الرشق األوسط ،ويذكر أ ّن البيت األبيض أعلن
ٍ
عقوبات جديدة عىل إيران ،ويعتقد أيضاً أ ّن هذه اإلدارة ستّتبع منطاً صارماً
فرض
حب به حلفاء أمريكا يف الرشق األوسط،
يف التعامل مع إيران ،وهو األمر الذي ير ّ
اإلسالمي»
وباستثناء العراق فقد جرى استبعاد حلفاء أمريكا اإلقليميّني من «الحظر
ّ
مشريا ً إىل أن اإلدارة األمريك ّية تدرك األهم ّية اإلسرتاتيج ّية للحفاظ عىل عالقات
صداقة قويّة يف املنطقة([[[).

[1]- http://www.aei.org

كاثرين زيمريمان
Katherine
Zimmerman

من سريهتا الذات ّية:
كاثرين زميريمان :زميل باحث يف معهد ( ،)AEIوتعمل مدي ًرا لألبحاث التي
تتعلّق مبا يس ّمى «التهديدات الحرجة» يف املعهد .وهي املحلّل األ ّول لتنظيم
العاملي.
وتهتم بكيف ّية عمل الشبكات اإلرهاب ّية عىل الصعيد
القاعدة،
ّ
ّ
وجل تركيزها يف املجموعات التابعة للقاعدة يف خليج عدن وشامل أفريقيا،
ُّ
أيضاً تنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة العرب ّية ،وكذلك حركة الشباب التابعة لشبكة
القاعدة يف الصومال([[[).

أهم املواقف واآلراء:
ّ

* موقفها من اليمن:
يف مقال نُرش بتاريخ/3 :مايو2016/

يت بانتزاع مدينة
 تذكر الباحثة أ ّن الق ّوات اليمن ّية قامت وبدعمٍ من الجيش اإلمارا ُّكل من القاعدة يف شبه الجزيرة العربيّة ،علام بأ ّن القاعدة يف شبه الجزيرة العربيّة
امل ّ
كانت تسيطر عىل هذه املدينة منذ أبريل  ،2015وذلك باستخدامها كمرك ٍز لدعم
عمل ّياتها يف جميع أنحاء البالد ،ويرى بعض املحلّلني أ ّن فقدان امل ُكال ت ُعا ِدل فقدان
املوصل أو الرقّة بالنسبة للدولة اإلسالم ّية ـ عىل ح ّد قولها ـ برغم أ ّن هناك اختالفا
بني داعش والقاعدة يف مصادر الق ّوة ،وتتابع زميريمان بأ ّن مصادر الق ّوة للطرفني ال
ب ّد من فهمها ،ليك ال نصل إىل إسرتاتيج ّية ُمضَ لّلة يف التعامل معهام ،حيث تتدفّق
[1]-( http://www.aei.org
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ق ّوة داعش من قدرتها عىل حكم السكان ،وهذا هو السبب الذي سيجعل الخسائر
اإلقليم ّية كبرية أثناء عمل ّية تطهري الرقّة أو املوصل ،أ ّما القاعدة يف شبه الجزيرة العرب ّية؛
الس َّنة امله َّمشني يف
فتستمدّ ق ّوتها من عالقتها بالسكانّ ،
مم جعلها تُشكِّل طليعة ُّ
اليمن ،وبرغم أن فقدان األرض نكسة مؤقّتة للقاعدة يف املنطقةّ ،
تضعف
إل أنّها ال
ُ
الشعبي لها.
بسبب الدعم
ّ
 وترى زميريمان أنّ هزمية تنظيم القاعدة يف شبه جزيرة العرب يتطلّب تدمريعالقتها مع السكّان ،العمل ّيات العسكريّة ميكن أن تُض ِعف تلك املجموعةّ ،
إل
وتستغل القاعدة العديد من املظامل التي يواجهها
ّ
أنّ ذلك سيكون فرت ًة من الزمن،
اليمنيون الس َّنة ضدّ الحوث ّيني ،وضدّ الدولة اليمن ّية املركزيّة .وتعود تلك املظامل
إىل غياب الخدمات األساس ّية ،والفساد الفاضح واملحسوب ّية بني النخبة السياس ّية،
وكذلك الشعور بالتهميش بني جميع رشائح السكّان تقريباً عىل مدى عقود .وتضيف
الباحثة أ ّن معالجة هذه املظامل مه ّمة ج ّدا ً أكرث بكثري من انتزاع مساحة من األرض
من أيدي التنظيم.
 وتقول زميريمان إ ّن املواطنني اإلمارات ّيني يدركون الحاجة إىل إقامة حكم جيداملكل عن الخارطة.
ّ
املكل ،وتلك امله ّمة أصعب بكثري من محو
ّ
يف
وتتابع الباحثة أنّ اليمن دول ٌة فاشلة ،وهناك بحكم األمر الواقع حكومتان ،يف حالة
حرب فيام بينهام ،واملفاوضات بينهام ـ ح ّتى ولو لوقف إطالق النارـ ال تسري عىل ما
أي ٍ
وقت قريب .واملحادثات
يرام ،وليس هناك احتامل لظهور حكومة مين ّية تعمل يف ّ
هي مج ّرد مفاوضات داخل النخبة السياس ّية ،عالوة عىل ذلك فمن املستبعد أن تكون
املفاوضات متثّل الفصائل الرئيس ّية عىل األرض .ولكن ستبقى املكاسب العسكريّة
وستظل مج ّرد تق ُّد ٍم
ّ
ض ّد القاعدة يف شبه الجزيرة العرب ّية موضع ترحيب كام هي،
الشعبي لهذه
يك مؤقّت دون إسرتاتيج ّية ملعالجة الدوافع الكامنة وراء الدعم
تكتي ّ
ّ
الجامعة التي تسعى ملهاجمة الواليات املتّحدة([[[).
[1]- http://www.aei.org

168

أميركان انتربرايز انستيتيوت

* انتشار تنظيم القاعدة:
يف مقال نُرش بتاريخ/1 :سبتمرب2016/
(األفريقي)
 ترى الباحثة أ ّن تنظيم القاعدة يهيّ ُئ الظروف يف منطقة الساحلّ
لتهديد املصالح األمريكيّة واألوروبيّة ،ومنطقة الساحل هي حلقة الوصل بني شامل
األفريقي جنوب الصحراء الكربى ،وقد تط ّورت قدرات تلك املنظّمة
أفريقيا والعمق
ّ
بحيث تتمكّن من تهديد املصالح األمريك ّية غرب أفريقيا ،ويبدو أ ّن عمل ّياتها هي
يب ،ومع ذلك
ّ
جوالت من االقتتال
املحل ،وال تستدعي الر ّد األمرييكّ ،أو الغر ّ
فإنّه وبالنظر إىل أهداف التنظيم وارتباطه الوثيق مع القاعدة ،والدعم الذي يتلّقاه من
كل
السكّان امله ّددين ،والقدرات امليدان ّية ،وتجديد القدرات الهجوم ّية وتق ّدمهاّ ،
ذلك يجعل منه تهديدا ً قويّاً عىل املدى الطويل.
 تعتقد زميريمان أ ّن القادة الغرب ّيني يرتكبون خطأً ج ّدياً عندما يقلّلون من حجم الخطراإلسالمي يف املستقبل .عىل ح ّد قولها.
الذي سيشكّله تنظيم القاعدة يف بالد املغرب
ّ

اإلسالمي قائلة إنّها
 تناولت كاثرين زميريمان أهداف تنظيم القاعدة يف بالد املغربّ
السلفي ضدّ األنظمة
تتمثّل يف إجبار الغرب عىل االنسحاب من املنطقة ،وقيادة التم ّرد
ّ
الحال ّية ،وقد قتلت تلك املنظّمة اثنني من األمريك ّيني يف العام املايض ،يف حني هاجمت
ٍ
هجامت مامثل ٍة يف املنطقة ،عىل
فنادق يف غرب أفريقيا ،ولديها الن ّية والقدرة عىل ش ّن
الرغم من كونها ال تشكِّل حال ّياً تهديداً مبارشاً للداخل األمرييكّ ،وللرشكات املتعدّدة
الجنس ّيات العاملة يف املنطقة ،مبا يف ذلك الرشكات التي ت ّتخذ من الواليات امل ّتحدة
اإلسالمي،
مق ّراً لها فهي أيضاً ستكون من بني أهداف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب
ّ
يئ هو إقامة إمارات إسالم ّية يف أفريقيا ستتو َّحد يف الخالفة ،ويقوم تنظيم
وهدفها النها ّ
القاعدة ببناء شبك ٍة بني املجموعات السكان ّية التي ال تشاركه بالرضورة يف أيديولوج ّيته.
يستغل حالة النزاعات العرقيّة يف مايل ،وهذه األساليب مامثلة لتلك التي
ّ
والتنظيم
تستخدمها جهات أخرى تابعة لتنظيم القاعدة ،مثل جبهة النرصة يف سوريا ،والقاعدة
يف شبه الجزيرة العربيّة يف اليمن ،وسيؤ ّدي االندماج مع السكان املحليّني إىل تعقيد
اإلسالمي.
الجهود املستقبل ّية لتحطيم شبكة تنظيم القاعدة يف بالد املغرب
ّ
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 ويشكِّل تزايد تط ّور هجامت التنظيم خطرا ً فعليّاً ،برغم العمليّات الدوليّة الجاريةٍ
املتوسط
يب للبحر
ملكافحة اإلرهاب ،وميكن اآلن ش ُّن
هجامت من الساحل الجنو ّ
ّ
ري يف مدى انتشار التنظيم عىل مدى السنوات
توس ٌع كب ٌ
وصوالً إىل خليج غينيا ،وهو ُّ
قدرات إرهاب ّي ٌة متقدم ٌة يف مايل ،أعيدَ تشكيلها بعد التدخّل
ٌ
القليلة املاضية ،وهي
ٍ
العسكري
أهداف تبعدُ
الفرنيس عام  ،2013وميكنها استخدام تلك القدرات ضدّ
ّ
ّ
مئات األميال عن مالذها يف مايل ،ويف نهاية األمر تعتقد زميريمان أنّ الجهود الغرب ّية
الحتواء القاعدة يف منطقة الساحل مل تهزم التنظيم وانتهت بالفشل([[[).

املتطرفة:
* موقفها من سياسة أمريكا جتاه املجموعات
ّ
يف مقال نُرش بتاريخ/2 :نوفمرب2016/
يك استهدف اثنني من كبار قادة القاعدة
 تتح ّدث زميريمان عن أ ّن الجيش األمري ّالصحفي للبنتاغون
يف أفغانستان يف أواخر أكتوبر من عام  ،2016ووصف املتح ّدث
ّ
يشكل رضبة قويّة لوجود القاعدة يف أفغانستان،
ّ
بيرت كوك أ ّن زوال أولئك القادة
جهها الواليات املتّحدة لتُحدث
ولكن كم عدد الرضبات الكبرية التي يجب أن تو ّ
خلالً يف التوازن بالنسبة للقاعدة؟ وقد تكر ّرت الرضبات حينام أعلن وزير الدفاع
عن وفاة املدع ّو «سنايف نرص» ،وحينام أعلن البنتاغون أيضاً عن وفاة زعيم حركة
الشباب([[[) يف شهر ديسمرب املايض -عام  ، -2015وما تزال الواليات املتّحدة تأخذ
قادة القاعدة خارج ساحة املعركة ،ولكن ما مدى تأثري ذلك يف التنظيم؟
[1]- http://criticalthreats.org

[[[-حركة الشباب املجاهدين :تنظيم صومايل ميثل القاعدة يف بالده ،يتزعمه حاليا املدعو “أحمد ديري
أبو عبيدة” والذي خلف “أحمد عبدي غودين» الذي تزعم الحركة من  2008إىل  ،2014وهو مشهور بـ:
الشيخ مختار عبد الرحمن أبو الزبري ،والذي قُتل بغارة أمريكية يف سبتمرب 2014م جنوب الصومال ،والذي
توىل زعامة التنظيم خلفاً لـ”آدم حايش فرح عريو” الذي لقى حتفه يف / 1مايو  2008يف غارة جوية
أمريكية عىل منزله يف مدينة غوريعيل وسط الصومال .ويف عهد غودين وصلت الحركة إىل ذروة قوتها،
حيث سيطرت عىل ثالثة أرباع العاصمة مقديشو ،وكادت تقيض عىل الحكومة الصومالية برئاسة «شيخ
رشيف أحمد» ،واملدعومة غرب ّياً وأفريق ّياً ،لوال انسحابها املفاجئ من العاصمة إثر ظهور خالفات بينه
وبني املتحدّث السابق باسم الحركة الشيخ مختار عيل روبو أبو منصور ،الذي انسحب مبعظم قواته من
العاصمة ،وانعزل عن الحركة إىل اآلن ،وهو يعمل بشكل مستقل.
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 ترى الباحثة أنّ الصورة قامتة ،حيث استوىل تنظيم القاعدة وداعش عىل الزخمالراهن ،وقد تفشل اإلسرتاتيج ّية األمريك ّية لهزمية داعش يف تحقيق أهدافها .حيث
أنّها تركّز يف استعادة املدن الرئيس ّية مثل :املوصل والرقّة ،وتستفيد القاعدة من الرتكيز
يف داعش لتق ّوي موقفها عىل األرض.
 تذكر الباحثة أ ّن الواليات املتّحدة كانت يف حرب مع القاعدة م ّدة  15عاماً،ومل ت ُف ْز بعد ،فامذا بإمكانها أن تفعل؟ ولقد حاول الرئيسان بوش وأوباما هزمية
تنظيم القاعدة ولك ّن النجاحات محدودة .وكانت إسرتاتيجيّات مكافحة اإلرهاب يف
األساس تتض ّمن :تدهور القيادة أو تعطيلها ،وتعطيل العمل ّيات ،وهزمية الجامعات
عىل أرض الواقع ،من خالل الق ّوات املحل ّية املشاركة ،هنا ال بدّ أن تعرتف الواليات
امل ّتحدة بأنّ تنظيم القاعدة وداعش مل يعودا مج ّرد جامعات إرهاب ّية ،بل هي
ات متم ّردة لها جيوش يف امليدان .وليك ننجح يف حربنا معهم ،يجب أن تُبنى
ق ّو ٌ
اإلسرتاتيج ّيات الالزمة ملحاربتهم من خالل تهيئة بيئة مضا ّدة ألولئك املتمر ّدين.
ومل يكن كافياً الفراغ يف القيادة أو الخسائر املبارشة عىل األرض لهزميتهم ،ناهيك
عن أ ّن املظامل املحل ّية املناهضة للحكومة أو االفتقار إىل الحكم ،كانت متثِّل
ٍ
بيئات مؤاتية لنم ّو القاعدة وداعش.
 تتساءل زميريمان إن كانت الواليات املتّحدة بحاجة إلعالن حربها عىل تلكاملجموعات املتط ّرفة ؟؟! التي تعمل محليّاً ،ث ّم تشخِّص حالة القاعدة يف سوريا
بأنّها مجموعات ذات درجات متفاوتة من االنتامء إىل البنية األساس ّية للتنظيم ،ولك ّنها
تشرتك فيام بينها يف الرؤية العامل ّية للجهاد .وقد استولت جبهة النرصة عىل تنظيم
القاعدة يف سوريا ،حيث أعيدت تسميتها بـ «جبهة فتح الشام» ،وا َّدعت أنّها قطعت
عالقاتها مع تنظيم القاعدة للحصول عىل قبول أفضل من املعارضة السوريّة .لقد
تغي أهدافها .وذلك بهدف توحيد املعارضة تحت
غيت الجامعة اسمها فقط .ومل ّ
َّ
قيادتها ،وقد انتقل العديد من كبار قادة التنظيم إىل سوريا ،وتتساءل الباحثة :هل تركّز
جبهة النرصة عىل القتال يف سوريا ،وتتج ّنب الهجوم عىل األهداف األمريك ّية؟ هنا
تضيف الباحثة بأنّ عىل الواليات امل ّتحدة أن تقاتلها وذلك ألنّ انتصار جبهة النرصة
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جع جامعات القاعدة األخرى ،ويعطي مالذاً آمنا إلعداد هجامت ضدّ
يف سوريا سيش ّ
الواليات امل ّتحدة .وترضب الباحثة املثل يف داعش التي ظهرت أصالً من خالل
تركيزها يف األهداف املحل ّية .واآلن هي تنشط يف التخطيط ضدّ الواليات امل ّتحدة
انطالقاً من األرايض السور ّية.
 تتساءل الباحثة ماذا عن نشاط داعش يف أفريقيا وجنوب آسيا؟ صحيح أنّهمال يه ّددون األمريك ّيني حتّى اآلن ،ولك ّن داعش تسعى أوالً إىل تأسيس نفسها يف
املجتمعات ذات األغلبيّة املسلمة .ومن ث ّم يجري استخدام موقعها لتدمري الغرب.
كل من شبكة القاعدة وتنظيم داعش ،فالتهديد املبارش
وتضيف أنّه يجب هزمية ّ
الذي تشكّله تلك املجموعات بالنسبة للواليات املتّحدة يجب أن يح ّدد أولويّات
الحرب.
وخاصة
 ترى زميريمان أ ّن الفوىض القامئة حال ّياً يف ليبيا والحروب يف العراقّ
يف سوريا واليمن ال تؤث ّر يف املصالح األمريك ّية بصورة مبارشة ،وال يبدو أ ّن هناك
تحل مشاكل العامل.
حلوالً سهلة لها ،وال ميكن أن نتوقّع من الواليات املتّحدة أن ّ
وتتابع زميريمان أنّ نظام األسد يقاتل يف الواقع ضدّ تنظيم القاعدة وداعش يف سوريا.
لك ّن نظام األسد ال يستطيع أن يكفل انتصاراً عسكريّاً رصيحاً ،كام أنّ تكتيكاته قد
الس َّنة
ع ّ
جلت يف من ّو القاعدة وتنظيم داعش يف سوريا .وقد استعاد الرشكاء العرب ُّ
أدت العمل ّيات
الذين يعملون يف اليمن أرضاً من القاعدة يف شبه الجزيرة العرب ّية .وقد ّ
اإلمارات ّية ملكافحة اإلرهاب إىل الحدّ بشكل كبري من قدرة القاعدة يف شبه الجزيرة
العرب ّية عىل املطالبة بالحكم والعمل يف جنوب اليمن .وتردف زميريمان حديثها
بالقول إ ّن الحرب يف اليمن متوقفةٌ ،وتواصل القاعدة تعزيز وجودها عىل األرض ،يف
وسط اليمن ،كام أنّها تدعم امليليشيّات القبليّة السنيّة يف معركتها .وتساعد الحروب
حرب طائف ّية شاملة .تغذّي التط ّرف
السوريّة واليمن ّية أيضاً عىل دفع املنطقة نحو
ٍ
وتدفع نحوه ،والسامح لهذه الرصاعات بأن تتصاعد سيه ّدد املصالح األمريك ّية عىل
املدى الطويل.
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 أ ّما حول الدور الذي تلعبه الواليات املتّحدة يف املنطقة فال ميكن أن تكونالرشطي للمنطقة ،وليس مطلوباً منها أن تكون كذلك ،وال أحد يدعو الواليات
ّ
املتّحدة إىل إعادة إحياء العراق أو غزو سوريا .ولك ّن السؤال املُلِ ّح هو أن تكون
الواليات املتّحدة رائدة ،وتؤ ّدي دورا ً ن َِشطاً يف تشكيل مستقبل املنطقة .ال ب ّد أن
تقف خلف القيادة يف ليبيا ،فهناك حكومة ليبيّة عاجزة وق ّوات املليشيّات متمكّنة
يك منه ته َّيأت الظروف املناسبة
عىل األرض .أ ّما العراق فبعد االنسحاب األمري ّ
لصعود داعش .وتحذر زميريمان من االنسحاب من أفغانستان ألنّ ذلك سيكون
مامثالً لالنسحاب من العراق وسيؤدّي إىل عودة الطالبان إىل أفغانستان   .وترى
الباحثة أن القيادة األمريك ّية رضوريّة للمساعدة يف التخفيف من تأثري الجهات الفاعلة
املد ّمرة يف املنطقة ،وهي رضوريّة لحامية مصالح األغلب ّية املعتدلة .ولذا فقد حان
الوقت لتبدأ القيادة لبلورة رؤية حول مستقبل املنطقة.
ُ
 ترى زميريمان أ ّن حياة األمريك ّيني يف خطر ،بسبب تهديد الحركات الجهاديّةلهم يف الداخل والخارج .وهذا الخطر آخ ٌذ يف االزدياد ،والتهديد واضح يف الخارج.
يك ما زال هدفاً
جه ض ّدها .وتعتقد
كام أ ّن الداخل األمري ّ
ٍ
لهجوم إرها ّ
يب مخطّط له ومو ّ
زميريمان بأنّ األفراد املد ّربني يف الخارج ،الذين قاتلوا مع تنظيم داعش أو القاعدة
سيشكّلون تهديداً متزايداً ألمريكا .وقد يكونون قادرين عىل ش ّن هجوم صغري النطاق،
مثل الهجوم عىل مكتب شارل إيبدو ،الذي حصل يف باريس .فأولئك األشخاص
جح
لديهم استجابة للعنف من تلقاء أنفسهم .وتختم الباحثة بالقول إنّه من غري املر ّ
أن ترتاجع الهجامت يف ٍ
وقت قريب ،فأجهزة االستخبارات الغرب ّية تغلّب عليها حجم
املقاتلني األجانب اليوم .والواليات امل ّتحدة تواجه نقاط ضعف متزايدة يف الداخل ([[[).
* يف مقال نُرش بتاريخ/14 :نوفمرب2016/

موقفها من تنظيم الدولة اإلسالم ّية:
جح أن
ترى زميريمان أ ّن «تنظيم الدولة اإلسالميّة» موجود يف اليمن ،ومن املر ّ
[1]- http://www.aei.org
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يك إىل
يظل كذلك يف املستقبل املنظور ،وهذا الواقع قد يدفع صانعي القرار األمري ّ
ّ
رؤية اليمن كواجه ٍة يف قتال التنظيم.
وتضيف زميريمان أ ّن ذلك سيكون خطأً ،فال تزال القاعدة يف شبه الجزيرة العربيّة
تشكّل تهديدا ً حقيق ّياً يف اليمن ،وينبغي للجهود الدول ّية ملكافحة اإلرهاب أن تركّز
يف تلك املجموعة ،عىل الرغم من جهودها الذك ّية إلبقائها تحت الرادار.
وتعتقد الباحثة أ ّن ما تس ّميه بـ «الدولة اإلسالم ّية» بحاجة إىل بصم ٍة يف اليمن،
حتى ميكن تسميتها بأنّها حرك ٌة سلف ّية جهاديّة عامل ّية ،وتضيف أ ّن تأكيد الجامعة
عىل أنّها السلطة الرشع ّية للمسلمني يتطلّب تط ّورا ً ووجودا ً ف ّعاالً عرب الدول ذات
األغلبيّة املسلمة .وترى زميريمان أ ّن اليمن هو أرض حرجة للدولة اإلسالميّة ،بسبب
موقعها من شبه الجزيرة العرب ّية ـ مهد اإلسالم ـ وبسبب وجود تنظيم القاعدة أيضاً.
جح أن تكون الدولة اإلسالم ّية قادرة عىل إنشاء
وترى الباحثة أنّه إذا كان من غري املر ّ
ٍ
هادف هناك يدعم موقفها ،ويجعلها
قاعدة صلب ٍة يف اليمن ،ولك ّنها ستحتفظ بحضو ٍر
تنافس تنظيم القاعدة من أجل قيادة الحركة السلف ّية الجهاديّة العامل ّية ،ومن املؤكّد
أنّها ستفقد هذه املنافسة مع املدى الطويل([[[).
* يف مقال نُرش بتاريخ/15 :نوفمرب2016 /
ٍ
جديد يعمل يف
رسمي بفر ٍع
 ترى زميريمان أ ّن تنظيم داعش ظهر بشكلٍ غريّ
منطقة الساحل غرب أفريقيا ،وذلك يف /30أكتوبر -ترشين األ ّول ،2016 /والتنظيم
ربا يكون يف مرحلة التطوير قبل االعرتاف رسم ّياً
هجوم
بأي
ٍ
مل ي ُق ْم ّ
حقيقي ،ولك ّنه ّ
ّ
وربا يسعى تنظيم داعش إلظهار أ ّن الخالفة
بأ ّن املنطقة والي ٌة أو مقاطعة تابعة لهمّ ،
أكرث من مج ّرد الرقّة يف سوريا أو املوصل بالعراق ،ومن السابق ألوانه معرفة إن كان
ض جزئياً خسائر التنظيم يف العراق وسوريا وليبيا.
ذلك الوجود اآلخذ يف
التوسع يع ّو ُ
ّ
البغدادي،
وتضيف زميريمان أ ّن تلك املجموعات أعلنت البيعة والوالء أليب بكر
ّ
[1]- http://www.criticalthreats.org
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الصحراوي» يعلن ظهور التنظيم
نشت فيديو ظهر فيه املدع ّو «عدنان أبو وليد
حيث َ
ّ
والصحراوي هو زعيم مجموعة منش َّق ٍة عن القاعدة،
بالنيابة عن املرابطني يف أفريقيا،
ّ
وت َُس ِّمي نفسها باسم «املرابطني» وقد أعلنت تلك املجموعة املنشقة والءها لداعش
يف مايو -أيار ،2015 /ولك ّن تنظيم داعش مل يعرتف رسم ّياً بأ ّن تلك املجموعة
الصحراويّة هي امتدا ٌد له.
ربا امتنع عن االعرتاف باملجموعة الصحراويّة؛ ألنّه
 ترى الباحثة أ ّن التنظيم ّمل يكن واضحاً لديه ما إذا كانت املجموعة لديها قدرة حقيقيّة ،كام أ ّن الفصيل
املنشق املعروف باسم «الدولة اإلسالم ّية يف الصحراء الكربى» كان
الصحراوي
ّ
ّ
والصحراوي كان متحدثاً وقائدا ً إلحدى مجموعتني من تنظيامت القاعدة،
صغريا ً،
ّ
التي اندمجت يف آب/أغسطس عام  ،2013لتشكيل مجموعة «املرابطني» ويف حينه
مل يتمكّن التنظيم إجبار فصيل كامل عىل االنشقاق عن «املرابطني» .والقيادة السلفية
الجهاديّة البارزة يف منطقة الساحل رفضت هذه الخطوة ،كام رفضت مفهوم الدولة
اإلسالم ّية ،كام تص ّورها «داعش» ،وقد ه ّدد الصحراويّون بتنفيذ هجامت يف املغرب
يف مايو /أيار عام  ،2016لك ّنهم مل ينفّذوا تهديدهم.
 وترجح زميريمان أن تستم ّر املجموعة الصحراويّة يف ش ِّن هجامت صغريةٍ
أهداف مدن ّية يف املنطقة الحدود ّية بني مايل وبوركينا فاسو والنيجر ،وستع ّززها
عىل
وسائل اإلعالم املؤيّدة للتنظيم (داعش) ،وهناك تطو ٌر أكرث خطور ًة هو االندماج
الكامل للجامعة الصحراويّة يف داعش ،ومن املحتمل أن يؤدّي هذا التط ّور إىل زيادة
تجنيد داعش يف مايل والنيجر وبوركينا فاسو ،وكذلك الصحراء العرب ّية يف منطقتهم،
كام أنّ هناك خطراً حصول هجامت عىل املصالح الغرب ّية من املجموعات املنتسبة
فرص داعش يف االستفادة من تلك الشبكات غري
لداعش يف ليبيا ونيجرييا ،وتزايد ُ
املرشوعة العاملة يف منطقة الساحل ،وميكن أن تكون املجموعة وجهة أو مقصدا ً
وربا يكون هناك
للمج ّندين األفارقة يف حال واجهت داعش نكسات كبرية يف ليبياّ ،
هجوم كبري آخر تخطّط له الجامعة الصحراويّة ،ويظهر قدرات هجوم ّية جديدة،
وذلك األمر يجب أن ّ
يدق جرس اإلنذار يف واشنطن.
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ربا تكون قد حقّقت بعض الرشوط
 تتح ّدث زميريمان عن أ ّن تلك املجموعة ّوربا إعالن أمري ،وتشمل
األساس ّية إلعالن الوالية ،مبا يف ذلك توثيق تعهدها،
ّ
املؤشات إشارة إىل إحراز مزيد من التق ّدم عىل طريق إعالن الوالية من خالل
ّ
حصولها عىل تع ّهدات من مجموعات أخرى بقصد االنضامم للمجموعة الصحراويّة،
فضالً عن نقل قدرات أو موارد تابعة لداعش إىل تلك الجامعة ،كام أ ّن املجموعة
األقل ـ عالقات مع أفرا ٍد ميكنهم الوصول إىل وسائل اإلعالم املؤيّدة
ّ
لديها ـ عىل
لداعش ،وميكن أن يكون لديها خط اتِّصا ٍل مع داعش ،عىل الرغم من عدم وجود
ح عىل وجود مثل هذه الصلة.
دليل واض ٍ
ٍ
هجامت صغرية ،وجمعت
 وترى الباحثة أ ّن املجموعة متكّنت فعالً من ش ِّنأسلح ًة صغرية مع عب ّو ٍ
انتحاري ،ومل تُظْهِر بع ُد
ات محل ّية الصنع ،من خالل استخدام
ّ
القدرة عىل تصميم ُعب ّو ٍة ناسف ٍة مرتجلة ،محمولة عىل املركّبات ،ومل تُظْهِر امتالكها
ألسلحة ثقيلة ،كام أ ّن التح ّوالت يف قدراتها التكتيك ّية أو أهدافها أو إجرامها ميكن
أن يشري إىل مساعدة داعش الذي يقع تحت الضغط يف العراق وسوريا ،إنّ تلك
الجامعة الصحراو ّية تريد إثبات أن ما ُيس ّمى الخالفة اإلسالم ّية عامل ّية ،ولذا فهي
العاملي ،وذلك سيشكِّل فرص ًة لتنظيم داعش للتنافس مع تنظيم القاعدة
للتوسع
تسعى
ّ
ّ
اإلسالمي ،يف منطقة الساحل ،ولكن يف الوقت الراهن ما زال داعش
يف بالد املغرب
ّ
اإلسالمي([[[).
ال يشكّل تهديداً للهيمنة اإلقليم ّية لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب
ّ

الغرب والقاعدة:
* يف مقال نُرش بتاريخ/12 :ديسمرب2016/
ترى كاثرين زميريمان أن الغرب فشل يف التن ّبؤ بظهور تنظيم القاعدة بأشكا ٍل
جديدة ،يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وقد جرى إخامد التنظيم أو تحجيم دوره
األقل خريطة الرشق األوسط
غيت عىل ّ
إىل أن ظهرت داعش يف سوريا والعراق ،والتي َّ
بشكل مؤقّت ،وقد استم ّرت تلك الحركات بالتط ّور والتكاثر مبهارة وبصورة مفاجئة.
[1]- http://www.criticalthreats.org
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 تذكر زميريمان أنّ أحد التقارير الها ّمة الذي أعدّ ه عرشون خبرياً من جميع أنحاءالواليات امل ّتحدة ذكر أنّ آراء املحاربني مل تكن متفقة عىل جميع النقاط ،ولك ّن
هناك مجموعة من الدالالت والنتائج والسيناريوهات املستقبل ّية التي تكشف لنا
اتّجاهات تط ّور ما ُيس ّمى بـ «الدولة اإلسالم ّية» والقاعدة.
مقس ٌم إىل ستة أجزاء ،القسم األ ّول منه يتناول نظرة عا ّمة تدرس
والتقرير املذكور َّ
مستقبل التط ّرف ،أ ّما القسم الثاين والثالث والرابع فيعرف تنظيم داعش ،وتنظيم
القاعدة ،وجبهة فتح الشام ،عىل التوايل ،ويركّز يف وضع السيناريوهات املستقبليّة
لكل جامعة ،أ ّما القسم الخامس فهو تحليل الدوافع الرئيس ّية للتط ّرف ،وضعف
ّ
األجنبي ،والعوامل
الدولة ،واالضطرابات األيديولوج ّية ،ومناطق الرصاع والتدخّل
ّ
االجتامع ّية واالقتصاديّة والتكنولوجيا .أ ّما القسم السادس واألخري ،فيتناول اعتبارات
السياسة العا ّمة يف التعامل مع الحركات الجهاديّة([[[).

[1]- http://www.usip.org

هيامل شاه
Hemal Shah

من سريهتا الذات ّية:
 باحثة يف معهد أمريكان إنرتبرايز ،حاصلة عىل ماجستري يف دراسات التنمية منبورصة لندن عام 2010
االقتصادي
واآلسيوي عموماً ،وال سيّام بالجانب
الهندي
 مهت ّمة بالشأنّ
ّ
ّ
والسيايس.
ّ
أهم المواقف واآلراء والتحليالت:
ّ

العالقات اهلند ّية األمريك ّية.
/30سبتمرب2014 /
الهندي ناندرا مودي للواليات
 تح ّدثت هيامل شاه عن زيارة قام بها رئيس الوزراءّ
املتّحدة ،حيث قام بوضع العالقات بني أمريكا والهند يف مسارها الصحيح ،حيث
تعترب تلك الرشاكة واحدة من الرشاكات املم ّيزة للقرن الحادي والعرشين.
يعتقد الخرباء يف معهد  AEIأ ّن رئيس الوزراء مودي لديه يعمل عىل بناء اقتصاد
قوي سيقود سياسة خارج ّية ف ّعالة ،وهو فرصة لكال الجانبني للعمل نحو رشاكة أوثق،
ّ
وخاصة فيام يتعلّق بالقضايا االقتصاديّة والدفاع.
ّ
تاريخي بني الواليات املتّحدة والهند هو مج ّرد حرب عىل
نووي
 هناك ات ّفاقّ
ّ
االستثمر الثنائيّة التي ميكن
ورق ،وهذا ما يحدث فيام يتعلّق بالتصديق عىل معاهدة
ّ

جه التجارة البينيّة من  100إىل  500مليار عىل مدى العقد املقبل.
أن تو َّ
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االقتصادي يف الهند ،وفضائح الفساد،
 الرشكات األمريكيّة قلقة من التباطؤّ
االستثمر.
والتخ ّبط بشأن سياسة
ّ
 يف مرحلة قيادة االشرتاك ّيني للهند كانت العالقات الثنائ ّية بني أمريكا والهندبحاجة إىل تجاوز النظريّات إىل يشء ملموس ،وذلك يعتمد عىل قدرة مودي عىل
التجاري ،وحقوق
إقناع املستث ّمرين عىل العمل يف الهند ،وعمل إصالحات للقطاع
ّ
ملك ّية األرض الحكومية ،وقوانني العمل املق ّيدة ،وقضايا امللك ّية الفكر ّية ،لتجعل
الهند جاذبة لرجال األعامل األمريك ّيني ،وكيف ميكن أن تسهم الواليات امل ّتحدة يف
اخرتاق حقيقي للهند.
 من مصلحة الواليات املتّحدة أن تكون الهند قويّة ،حيث إ ّن ذلك يساعد عىلحفظ األمن واالستقرار يف املنطقة.
وهناك أهداف أمنيّة ملودي من خالل تحديث الصناعات العسكريّة ،ومن املمكن
القيام بتوجيه أفضل فيام يتعلق باتفاق ّيات الدفاع والتكنولوجيا بني الهند وأمريكا ،بغية
تعزيز اإلنتاج املشرتك يف هذا املجال ،ولتحقيق ذلك ال ب ّد من القيام بثالثة أمور:
أوال :إعادة بناء الثقة املتبادلة من خالل إسقاط تبعات املايض.
ثانيا :فهم االحتياجات اإلسرتاتيجيّة لكال الطرفني.
ثالثا :التخلّص من اإلجراءات البريوقراط ّية والتعقيدات.
مم يجب أن تفعله حكومة
تختم «هيامل شاه» قائلة :يف الحقيقة هناك الكثري ّ
رئيس الوزراء مودي لتحقيق أقىص قدر من التعاون فيام بني البلدين.
و يف مقال نُرش بتاريخ/27 :أغسطس2014 /
 تح ّدثت هيامل شاه حول سبل إحياء العالقات بني الواليات املتّحدة والهند،وعىل الرغم من حظر دخول مودي للواليات املتّحدة عام  ،2005حيث كانت
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العالقات بني البلدين يف مرحلة من الجمود ،إلّ أنّه من املمكن أن يسود تفاؤل حذر
بشأن مستقبل العالقات بني العمالقني الدميقراط ّيني.
 وهي ترى أ ّن فشل أولئك العاملقة يف إقامة عالقة مميّزة بينهام جعلت الناتجخامً هائالً وضعف املال ّية
املحل للهند ينخفض حواىل  ، % 5والهند تعاين تض ّ
ّّ
العا ّمة ،ونقص يف موارد الطاقة ،ومن قيادة غري حاسمة ،حيث تعترب الهند من أصعب
تحتل املرتبة  134من بني  189بلد يف
ّ
األماكن التي تقام فيها أعامل تجاريّة ،فهي
يل فيام يتعلّق مبامرسة أنشطة تجاريّة واقتصاديّة ،وهي بذلك
مؤرش البنك الدو ّ
متخلّفة عن نظرائها يف الربيكس([[[).
وعالوة عىل ذلك فإ ّن مصالحة أمريكا ملودي بعد تسع سنوات من العزلة بسبب
أعامل الشغب يف والية غوجارات كانت متأخّرة للغاية ،كام أ ّن الحكومة الهنديّة
برئاسة مودي مل تكن حاسمة يف هذا األمر مبا يكفي.
وترى الباحثة أ ّن هناك خمسة أسباب تجعل من إحياء العالقات بني البلدين أمرا ً

ممك ًنا ،وهي:

ح كثرية ،كام أشار
 -1من
املنطقي أن يكون كال البلدين حليفيني ،وذلك يف نوا ٍ
ّ
الهندي السابق أتال بيهاري فاجبايي  ،فالهند رمز الرأسامل ّية الدميقراط ّية
رئيس الوزراء
ّ
وق ّوة اقتصاديّة عامل ّية محتملة ،كام أ ّن الهند تعمل كثقلٍ موا ٍز لهيمنة الصني يف آسيا،
[[[-بريكس :هو مخترص للحروف األ ّوىل باللغة الالتتينية ( )BRICSاملكونة ألسامء الدول صاحبة
أرسع منو اقتصادي بالعامل .وهي :الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا .عقدت أ ّول قمة بني
رؤساء الدول األربع املؤسسة يف بيكاترينبريغ ،يف روسيا ،يف حزيران  2009حيث تتض ّمنت اإلعالن
عن تأسيس نظام عاملي ثنايئ القطبية .وعقدت أول لقاء عىل املستوى األعىل لزعامء دول «بركس» يف
«الثمين الكربى».
يوليو/متوز عام  ،2008وذلك يف جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة
ّ
وشارك يف قمة «بريكس» رئيس روسيا فالدميري بوتني ،ورئيس جمهورية الصني الشعبية هو جني تاو،
ورئيس وزراء الهند مامنوهان سينغ ،ورئيس الربازيل» لويس ايناسيو لوال دا سيلفا» .واتفق رؤساء الدول
وحل
ّ
يل
عىل مواصلة التنسيق يف أكرث القضايا االقتصادية العامل ّية آنية ،مبا فيها التعاون يف املجال املا ّ
املسألة الغذائية .انضمت دولة جنوب أفريقيا إىل املجموعة عام ,2010فأصبحت تس ّمى «بريكس» بدالً
من بريك سابقا.
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وعالوة عىل ذلك ،فنحن نتح ّدث عن الهند ذات القدرات النوويّة ،وهناك حقيقة أ ّن
الهند متلك ثاين أكرب جيش يف العامل ،وتضيف هيامل أيضاً أ ّن هناك مخاوف شائعة
وكل ذلك يجعل من الهند والواليات املتّحدة رشكاء
يلّ ،
حول ظاهرة اإلسالم الراديكا ّ
إسرتاتيج ّيني.
هندي يف الواليات امل ّتحدة ،فالهنود
ىل ثالثة ماليني
ّ
هناك أيضاً يف الشتات حوا َ
ّ
للطلب األجانب
يشكّلون املجموعة الثانية من حيث العدد ،وهي متثّل أكرب تج ّمع
تجاري للهند.
يف الجامعات األمريك ّية ،كام أنّ الواليات امل ّتحدة هي ثاين أكرب رشيك
ّ
الهندي مودي عملياً تجاه السياسة الخارج ّية ،فعىل
 -2كان نهج رئيس الوزراء
ّ
الرغم من عدم منحه تأشرية للواليات املتّحدة عام  ،2005بسبب أعامل الشغب التي
إل أنّه مل يحمل ضغينة تجاه أمريكا،
حصلت عام  2002بني الهندوس واملسلمنيّ ،
فلم ميارس التمييز ض ّد الرشكات األمريك ّية يف والية غوجارات ،وهو يقول« :إ ّن
العالقات بني الدول ال ميكن أن تتأث ّر بالحوادث ذات الطبيعة الفرديّة» ،ومن هنا فقد
سارع لتلبية دعوة أوباما للمشاركة يف ق ّمة ثنائيّة يف واشنطن.
 -3يريد مودي الرتكيز يف االقتصاد وجذب أنظار العامل للهند ،وقد ح ّدد أهدافاً

أه ّمها :تحسني البنية التحتيّة ،وتوسيع قطاع الصناعات التحويليّة ،وتعزيز فرص
التعليم والكفاءات ،وإضافة  15مليون فرصة عمل سنويّاً ،وحكومته لديها طموح
األجنبي ،ويعرتف مودي بأ ّن هذه األهداف ال ميكن تحقيقها
االستثمر
بشأن إحياء
ّ
ّ
املؤسسات األمريك ّية.
إل بالتعاون مع الرشكاء األجانب مبا يف ذلك
ّ
ّ
 -4لدى مودي طموح لتحديث الجيش ،والحكومة الهنديّة لديها قناعة بأ ّن ضامن
السالم ميكن تحقيقه إذا جرى تحديث الق ّوات املسلّحة ،وقد بدأت الحكومة
االستثمر يف نفقات
بخطوات بسيطة يف هذا االت ّجاه ،وأثار مودي مسألة الغطاء عىل
ّ
الدفاع من  % 12إىل  % 49حتّى مارس  ،2015وهذه الخطوة هي موضع ترحيب
لالستثمر يف الهند ،والهند لها مصلحة لالستفادة من
من رشكات الدفاع األمريك ّية
ّ
التجاري
خربات الدفاع األمريك ّية ،وقد أنفقت الدولتان عىل ات ّخاذ مبادرة للتبادل
ّ
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والتكنولوجي للمسائل الدفاعيّة ،والتي تتجاوز بيع ورشاء املنتجات الدفاعيّة لتصل
ّ
إىل املشاركة يف اإلنتاج والتنمية املشرتكة.
 -5مع صعود مودي فإنّ كّالً من الواليات امل ّتحدة والهند رشيكان ،ولديهام
أهداف مشرتكة يف آسيا ،كام أنّ مودي تربطه عالقة ج ّيدة مع أقرب حلفاء أمريكا يف
الصيني عىل الحدود الهنديّة
آسيا؛ اليابان وإرسائيل ،وهناك موقف له ضدّ العدوان
ّ
الصين ّية ،ولذا فإنّ سياسة مودي قامئة عىل االستفادة من دول املنظومة الرشق ّية ـ رشق
آسيا ـ لك ّنه ال يتجاهل الغرب.

إصالح قانون العمل يف اهلند.
* يف مقال نُرش بتاريخ/15 :يوليو2014/
 تحت عنوان (إصالح قانون العمل عىل مستوى الدولة ومستوى العالقة معتحسنت
قطاعات العمل غري
الرسمي) ذكرت هيامل شاه أن اإلصالحات االقتصاديّة ّ
ّ
أربعة أضعاف منذ عام  ،1991ولك ّنها أبقت عىل الوظائف ذات النوع ّية الج ّيدة راكدة،
الرسمي ،وهذا يح ّد من
حيث يعمل حواىل  % 93من القوى العاملة يف القطاع غري
ّ
الخاصة يف السوق ،وعدم
إمكانيّات النم ّو يف الهند ،فهناك نفوذ ألصحاب املصالح
ّ
السيايس يف نيودلهي أكرث من ستة عقود من الجمود ،والدولة
وجود رأس املال
ّ
من جهتها تسعى لتسهيل قوانني العمل ،وذلك لتسهيل مامرسة األعامل التجاريّة،
ومعالجة النقص يف العاملة املاهرة..

موقفها من العالقة بني أمريكا واهلند واليابان:
* يف مقال نرشته بتاريخ /4فرباير2017/
ذكرت هيامل شاه أنّه من املمكن لتحالف يجمع القوى الثالث الواليات امل ّتحدة،
ُ
وتتساءل شاه ماذا
أسس عىل إسرتاتيجية اقتصاد ّية قو ّية.
والهند واليابان أن ينجح إذا ِّ
سيحدث عندما تلتقي أقدم الدميقراط ّيات املسؤولة يف العامل وأكربها وأكرثها؟
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هنا تقول الباحثة بأ ّن الواليات املتّحدة والهند واليابان متثّل  % 25من سكّان
العاملي ،ولدى تلك الدول أهداف
املحل
ّ
يل الناتج
العامل ،و % 35من إجام ّ
ّ
اإلقليمي يف
الصيني
مشرتكة تتعلّق بالتنمية االقتصادية ،وهناك قضية إدارة العدوان
ّ
ّ
كل تلك األهداف
يلّ ،
جنوب ورشق آسيا ،والحفاظ عىل النظام
الدميقراطي الليربا ّ
ّ
تربط الدول الثالث معاً.
ّ
االستراتيجي يقتيض العمل املشترك فيما بينها.
شـك فيـه أ ّن املنطق
ومما ال
ّ
ّ
الهنـدي والهـادي .عىل
وذلـك لضمان السلام واالسـتقرار يف منطقـة املحيطين
ّ
حـ ّد قول شـاه.
وتضيف «شاه» أ ّن الق ّمة التي جمعت تلك الدول يف عهد أوباما ،فشلت حتّى
اقتصادي
اآلن يف الخروج من مرحلة األقوال إىل األفعال ،بسبب عدم وجود اتّفاق
ّ
قوي مينع توقّف عجلة النم ّو بينهم ،كام أ ّن االت ّفاق ّيات االقتصاديّة تتأثر
إسرتاتيجي ّ
ّ
بشبكة األ ّولويّات املختلفة لتلك الدول ،وطبيعة األهداف اإلسرتاتيج ّية يف منطقة
والهندي ،وقد وعد أوباما الدول الثالثة بالوقوف يف وجه الصني،
املحيطني الهادي
ّ
جه بالذهاب نحو رشق آسيا لتعزيز
ويتساءل بعضهم إن كان الرئيس مودي لديه تو ّ
فرص الصداقة الحميمة مع دول رشق آسيا ،وكام هو معروف الهند ال تزال دولة
نامية ال ميكن أن تصل العالقات معها ملستوى «تحالف» ،كام أنّ عالقتها باليابان
مرتبطة إىل حدٍّ كبري باملساعدة اإلمنائ ّية بدالً من الرشاكة التجاريّة ،أضف إىل ذلك
أنّ الواليات امل ّتحدة تنسحب من الرشاكة عرب املحيط الهادي ،وتتب ّنى سياسات
خارج ّية ت ّتجه نحو الداخل األمرييكّ ..وفيام يتعلّق باليابان فإنّ الرئيس شينزو يحاول
معالجة املشاكل االقتصاد ّية لليابان.
مم يو ّحد تلك الدول انقضاض جيش الصني عىل الحدود
 تعود «شاه» وتؤكّد أنّه ّالشامل ّية الرشق ّية للهند ،ورفضها تقليص التعدّ يات عىل املياه اإلقليم ّية الدول ّية يف
رشق وجنوب بحر الصني .كام أنّ االلتزام األمرييك وقدراتها العسكريّة ووعدها
الهندي،
اإلسرتاتيجي يف املحيط
االقتصادي يف الهند ،وموقعها
بترسيع النم ّو
ّ
ّ
ّ
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كل ذلك ميثّل
ومبادرة اليابان حول حامية حرية املالحة للتجارة الدول ّية وضامنهّ ..
فرصة ال يجوز إضاعتها..
 األهداف االقتصاديّة تدفع العالقة لالنتقال من الرمزيّة إىل الوظيفة ،ويف نهايةاملطاف تحويله إىل حقيقة ملموسة ،ولقد كانت الهند والواليات املتّحدة دوماً
حة لوضع خطّة واضحة للعمل املشرتك لريتفع
قريبتني ،ولكن تبقى الحاجة مل ّ
مستوى التجارة الثنائ ّية من  100مليار دوالر إىل  500مليار دوالر ،فهام بحاجة إىل
النووي الذي شهد ذروة تط ّور
إعطاء األ ّولويّة الت ّفاق للتجارة الح ّرة ،وتفعيل االت ّفاق
ّ
العالقة بينهام.
يخص التحالف بني
 ترى «هيامل شاه» أيضاً أنّ معالجة دينام ّية التح ّول فيامّ
حل ملسألة
الواليات امل ّتحدة واليابان ال بدّ أن تنتقل من التبجيل «واملجاملة» إىل ّ
ين فيام يتعلّق
الرسوم الجمرك ّية ،وتكلفة إسناد الق ّوات األمريك ّية ،وااللتزام اليابا ّ
الجامعي
بالدفاع عن الواليات امل ّتحدة ،مع إعادة تفسري الدستور فيام يتعلّق بالدفاع
ّ
عن النفس .يف حني تتم ّتع العالقات بني الهند واليابان مبستوى عالٍ من اللطف
والدبلوماس ّية ،بينام التجارة الثنائ ّية بينهام ال تتجاوز  15مليار دوالر فقط.
 ترى شاه أنّ عىل الواليات امل ّتحدة واليابان مضاعفة الجهود لدفع اإلصالحاالقتصادي يف الهند ،أ ّما الهند فتشب ّهها «هيامل شاه» بالرجل الغريب يف العالقة بني
ّ
البلدان الثالثة ،وذلك بسبب كونها بلداً نامياً ،أ ّما أمريكا واليابان فهام األقدر عىل العمل
وخاصة فيام يتعلّق بسبل تيسري التجارة بينهم .ومستوى
معاً ،وتبادل التوصيات مع الهند،
ّ
املؤشات
ّ
تنافيس بهذا الشأن ،ولذا فإنّ مودي يريد أن ترتفع الهند يف صفوف
الهند غري
ّ
العامل ّية  .وتعتقد «هيامل شاه» بأنّ عىل الواليات امل ّتحدة واليابان املساعدة يف تطوير
الهندي .حيث تشهد
الهند ..لتصبح مركزاً كبرياً للخدمات اللوجست ّية يف منطقة املحيط
ّ
تلك املنطقة  % 40من التجارة العامل ّية .وال بدّ للرشكاء أن يعملوا معاً عىل تحسني
مستوى اإلبداع واالبتكار ،وامللك ّية الفكريّة والتكنولوجيا يف الهند ،وفضال عن ذلك
لكل منهام مع الهند.
معالجة القضايا الها ّمة املتعلّقة بالصفقات النوويّة ّ
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 ال ب ّد الستمرار الحوار عىل مستوى الحكومات إنشاء منتدى عىل الهامشالخاص .حيث ميكن للبلدان الثالثة تحديد قامئة مخترصة حول
إلرشاك القطاع
ّ
الخاصة بينهم .ولهذا
االستثمر املشرتكة ،وتحديد املناطق االقتصاديّة
مشاريع
ّ
ّ
يجري حال ّياً تطوير مم ّر لألنشطة الصناعية مي ّر عرب دلهي مومباي من قبل اليابان،
وهو يق ّدم العديد من الفرص للرشكات األمريكيّة ،كام تتح ّرك الهند إلنشاء اقتصاد
غري نقدي ،حيث يجري االستعانة برشكات أمريك ّية تقوم بتوفري أنظمة الدفع ملرشوع
سكك الحديد عالية الرسعة بني مومباي وأحمد آباد .وميكن للواليات املتّحدة
واليابان أيضاً بناء املدن الذك ّية لتطوير البنية التحت ّية الحرضيّة([[[).
 ترى الباحثة أنّ الهند يف عهد مودي تتح ّول بالتد ّرج منذ سنوات يف السياسةالخارج ّية نحو الواليات امل ّتحدة ،وتبتعد عن دول عدم االنحياز ،وباختصار؛ تريد
الواليات امل ّتحدة من الهند لعب دو ٍر أكرب يف الشؤون اإلسرتاتيج ّية اإلقليم ّية ،ويف
منص ًة إلعادة تأكيد النظام
نهاية املطاف تريد الواليات امل ّتحدة من الهند أن تكون ّ
العاملي ،وأن تكون تلك الرشاكة بني تلك الدول الثالث مبثابة أكرب قاعدة
يل
الليربا ّ
ّ
اقتصاد ّية قو ّية إسرتاتيج ّية يف املنطقة([[[).

موقفها من رئيس وزراء اهلند:
*يف مقال نُرش بتاريخ/19 :مايو:2014/
 تشيد الباحثة بق ّوة بدور نارندرا مودي يف االنتخابات التي عقدت عام ،2014قائله إنّه صاحب خربة إداريّة كبرية ،وله إنجازات اقتصاديّة يف والية غوجارات،
ولذا فهو سيتّخذ إجراءات ف ّعالة ستعيد جاذبيّة الهند لحلفائها مبا يف ذلك الواليات
املتّحدة األمريك ّية([[[).
[1]- http://defencenewsclub.in
[2]- http://thediplomat.com

[3]- http://foreignpolicy.com
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سياسة اهلند اخلارج ّية يف عهد مودي:
* يف مقال نُرش بتاريخ/23 :يناير:2015/
 تؤكّد الباحثة أ ّن الهند يف عهد مودي ستبتعد يف السياسة الخارجيّة عن دولجه نحو الواليات املتّحدة يف إطار توسيع العالقات الدفاع ّية
عدم االنحياز ،وستتو ّ
واألمن ّية.
 من أبرز مجاالت التعاون :اتفاق ّية الدفاع مشرتك انتهت إىل توسيع التجارةالدفاع ّية فيام بني البلدين ،والتعاون يف مجال نقل التكنولوجيا ،واإلنتاج املشرتك،
والتعاون يف مجال مكافحة اإلرهاب واألمن واالستقرار.
 إجـراء املزيـد مـن التدريبات العسـكريّة املشتركة مع الواليـات املتّحدة أكرثأي ٍ
بلـد آخـر ،وقـد ارتفعـت مبيعـات الدفـاع لتصـل إىل  $9000,000,000يف
مـن ّ
العسـكري
مما أ ّدى إىل إبعـاد روسـيا كأكبر مص ّدر للهنـد يف املجال
عـام ّ ،2014
ّ
سـابقاً .وتذكـر شـاه أ ّن هنـاك العديد مـن امللفّات التـي أ ّدت إىل التعاون املشترك
بين البلديـن منها:
 ارتفاع التهديدات األمن ّية املتمثّلة يف التوغّالت الصين ّية داخل األرايض الهنديّة. إطالق النار بشكل متف ّرق عىل طول خ ّط املراقبة مع باكستان.
التوسع يف تنظيم القاعدة وما تس ّميه شاه «الدولة اإلسالم ّية» يف العراق وسوريا
ّ
()ISIS
ومن هنا يهدف مودي لتعزيز الق ّوة العسكر ّية للهند ،كام أنّ هناك مصالح مشرتكة
للبلدين ،فالواليات امل ّتحدة تريد أن تقف بوجه الق ّوة املتنامية للصني ،وتنسيق
البحري يف آسيا .ومن هنا فالعالقة الدفاع ّية
االنسحاب يف أفغانستان ،والحاجة لألمن
ّ
بني البلدين تسعى لتحقيق مكاسب مشرتكة طويلة األمد.
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ويطلق مودي توصيفاً عىل تلك العالقة تسمية «الزواج» بني أولويّات العالقة
العسكري،
الهنديّة األمريك ّية ،حيث ميكن للواليات املتّحدة أن تساعد يف التحديث
ّ
وتطوير الصناعات الدفاع ّية للهند ،يف املقابل ميكن للهند تقديم املزيد من األعامل
التجاريّة لرشكات الدفاع األمريك ّية  ،مبا يرتك ألمريكا ثقالً يف آسيا([[[).

[1]- http://www.aei.org/publication
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جهاً
من الواضح أ ّن أكرث مراكز التفكري نشاطاً وتأثريا ً هي تلك التي تحمل تو ّ
املسيحي
محافظاً وخلف ّية إيديولوج ّية أو لنقل أجندة إيديولوج ّية .فاإلميان بشكله
ّ
اليهودي حارض بق ّوة يف عمل املراكز التي تق ّدم هذا اإلميان
يل املحافظ أو
ّ
اإلنجي ّ
يف وتعلن أ ّن هدفها هو «توفري املعرفة وفهم املزايا االجتامع ّية واالقتصاديّة
بقالب معر ّ
للمجتمع األمرييكّ» .ويف مرآتها ترسم لهذا املجتمع صورة ال تعكسه كام هو ،بل
غالباً كام تريده أن يكون.
أكادميي ينحو بات ّجاه
البحثي يف مراكز التفكري منقسامً بني اتجاه
إذا كان الوسط
ّ
ّ
سيايس يريد أن يسخر املعرفة لخدمة السياسة
املوضوع ّية العلم ّية البحتة ،وات ّجاه
ّ
او املشاركة فيها فإ ّن املراكز املحافظة ومنها انرتبرايز تظهر وقد حسمت أمرها مع
االت ّجاه املسيس ،ولذلك نجد املعهد حريصاً عىل االنتقال إىل واشنطن سنة 1943
ليبقى قريباً من أصحاب القرار.
رص املعهد «عىل أنّه مل ينخرط يف السياسة بشكل
يبلغ التناقض ذروته عندما ي ّ
يل بل ويحظر عليه التأثري يف مجلس الن ّواب األمرييكّ أو غريه من الهيئات
عم ّ
الترشيع ّية».
السيايس ففيها
فيام تشري فرتة صعود املحافظني إىل مدى تو ّرط املعهد يف الشأن
ّ
املؤسسات متويل املعهد اعرتاضا عىل انحيازه للمحافظني بوضوح،
أوقفت بعض
ّ
يف عهد ريغان ،ووصل األمر فيام بعد إىل أن يخدم عرشين موظفاً من املعهد يف
السيايس يف مقابل
إدارة بوش االبن .أقول ليست املشكلة يف انحياز املعهد للتيار
ّ
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رص عىل تقديم نفسه يف
التيار
األكادميي بل يف أنه ينحاز إىل املشاركة السياسيّة ث ّم ي ّ
ّ
األكادميي.
ثوب الحياد
ّ
هذا التمويه بني ما أنت فاعله حقيقة ،وما تقول إنّك تفعله ،تح ّول إىل قاعدة
السيايس األمرييكّ العا ّم،
عمل مق ّدسة يف مراكز التفكري األمريك ّية ،حتّى يف الخطاب
ّ
كل نتاجات املعهد الستنتاج هويّته الحقيق ّية من دون
وهنا تكمن أهم ّية البحث يف ّ
االعتامد عىل ما يقوله عن نفسه ،ومع هذا املعهد تحديدا ً نجد أ ّن املحافظني أنصار
مدرسة ليو شرتاوس يف الواقع والحقيقة وليس يف الخطاب ،ال يؤمنون «بدميقراطيّة
العوا ّم» بل بحكم النخبة املالكة للحقيقة التي ال يتح ّملها من هو أدىن منهم رتبة.

مايكل روبن:
بالنسبة للشيعة لعلّه األخطر ،حتى إنّه يعارض أهل ملّته من الصهاينة واليهود يف
طريقة اشتباكه مع الشيعة .فمنذ أن دخلت أمريكا العراق بنى الرجل اسرتاتيجيّته عىل
التق ّرب من الشيعة العرب لينفّرهم من الشيعة الفرس .وانتقد بش ّدة اسرتاتيج ّية اعتبار
كل الشيعة عمالء إليران التي تنتهجها السعوديّة ال لسواد عيون الشيعة بل ألنّه رأى
ّ
أ ّن هذا األسلوب يرمي الشيعة العرب يف الحاضنة اإليران ّية أكرث.
نشاطه يف العراق:
يف آخر مقالة كتبها عن العراق يقول روبن :أنا ال أسقط ببساطة باملظلّة يف بغداد
أو أصوغ االستنتاجات بناء ًعىل قضاء يوم أو يومني داخل البالد .فأنا أزور العراق ذهاباً
وإياباً وأذهب إىل كردستان العراق منذ  17عاماً ،لكوين موظّفاً يف ثالث جامعات
كرديّة مختلفة ومسؤوالً يف البنتاغون ومحلّالً يف مركز لألبحاث .لقد قضيت سنوات
من عمري يف العراق .وقد زرت البالد من زاخو يف أقىص الشامل إىل الفاو يف
الخاصة
يب ورست عىل طول الحدود العراق ّية من أجل كسب املعرفة
ّ
الطرف الجنو ّ
كل الشخصيات
بالجغرافيا والبرش عىل ح ّد سواء .خالل تلك الفرتة التقيت تقريباً ّ
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السياسيّة العراقيّة والجرناالت ما قبل الحرب وبعدها واملجرمني املطلوبني للعدالة
والرجال الذين يُالحقونهم وبعض كبار الشخص ّيات الدين ّية املسيح ّية واأليزيديّة
والسنة والشيعة يف البالد .لك ّن ما سمعته يف زياريت األخرية ،التي انتهت يف 20
ترشين األ ّول  2017يبعث األمل.
أمني خطري ومستم ّر
وال ميكن تفسري هذه العالقة بني روبن والعراق إلّ أنّها اخرتاق ّ
منذ  17سنة .فالرجل رصيح يف صهيون ّيته وكان من املؤيّدين بش ّدة لالحتالل األمرييكّ
للعراق ،وبعد الغزو دخل العراق وجال فيه وشارك يف نشاطات فكريّة وامتدح مدرسة
اإلمام زين العابدين(ع) وصحيفة الحقوق والرحابة الفكريّة التي ملسها عند الشيعة
اإلسالمي .وامتدح العراق ّيني عموماً يف مقابالت تلفزيون ّية عراق ّية
ويفتقد اليها العامل
ّ
مم
جرين الس ّنة وأن العراق ّيني أقل طائف ّية ّ
مشيدا ً بأنّه راى كيف يعامل الشيعة امله ّ
يعتقد اآلخرون ،بسبب اإلعالم[[[.
وأخطر ما طرحه الستاملة الشيعة هو يف تقديري مق ّدمة دراسة عن الشيعة يف
الرشق األوسط كتبها مع أحمد مجيديار وصادرة عن مركز انتربايز ،حيث ف ّند بطريقة
منطق ّية وصحيحة يف الغالب أزمة العالقات العا ّمة بني الشيعة وأمريكا ،وعىل الرغم
حق يراد بها باطل فإ ّن هذا ال ينفي رضورة تعريف املجتمع األمرييكّ
من أنّها كلمة ّ
موضوعي ...ولكن نقول إنّها
علمي
وخربائه بحقيقة الشيعة والتش ّيع من منظور
ّ
ّ
العراقي.
خطرية ألنّها تهدف إىل بناء سدود بني الشيعة كث ّمن للتقارب األمرييكّ
ّ
رشف بالسفر من أمريكا للعودة إىل كربالء ورضيح اإلمام
يف كربالء قال روبن :أت ّ
جع بعد هذا
الحسني(ع) ،مركّزا ً يف الحوار بني األديان وحيويّة النقاش عند الشيعة .ليش ّ
الكالم عىل الفصل بني إيران كدولة والشيعة كمذهب .وهذا أقىص ما ميكنه قوله يف
النص من دراسته املط ّولة عن الشيعة :إبّان الحرب
بيئة شيع ّية أ ّما التكملة ففي هذا
ّ
اإليران ّية ـ العراق ّية ،حارب املج ّندون الشيعة يف الخطوط األمام ّية للجبهة فيام أولئك
الذين يتمتّعون بحظوة أكرب ج ّراء ارتباطاتهم القبليّة بصدام فخدموا يف الخطوط
[1]-Washington Examiner, 24 October 2017.
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الخلفيّة األكرث أم ًنا .واق ًعا ،شكّل الشيعة  % 70من الجنود العاديّني لك ّن % 20
فحسب من الض ّباط .وبرغم التمييز الذي عاناه الشيعة (واألكراد) عىل أيدي النظام
البعثي ،عدد قليل فقط هرب من العراق إىل إيران خالل الحرب .بل إ ّن الحكومة
ّ
البعث ّية هي من أجربت كثريين عىل املغادرة من خالل حرمانهم من الجنس ّية أو
أي من األحزاب الشيعيّة كحزب الدعوة
إصدار أمر يقيض باعتبار االنتامء إىل ّ
اإلسالم ّية جرمي ًة عقوبتها اإلعدام .وكان أولئك الذين هربوا إىل إيران مجموع ًة
صغري ًة مقارنة بأولئك الذين غادروا إيران لخدمة صدام حسني مثل مجاهدي خلق،
وهي مجموعة إرهاب ّية ثوريّة .وخالل الحرب اإليران ّية ـ العراق ّية وما بعدها ،وفعل ًيا
ليومنا هذا ،يحتفل الشيعة العراقيّون بعيد الق ّوات املسلّحة العراقيّة بتاريخ  6كانون
الثاين إكرا ًما للمج ّندين الشيعة واملجتمع األوسع ،ولطاملا كان صدام هو املشكلة
مؤسسة الجيش.
ال ّ
كل ما ميكن أو يحتمل أو يظ ّن أو ما هو واقع من اختالفات
ث ّم تثري إجابة روبن ّ
ين » ،ومنها
ميكن العمل عليها لتكريس الفصل «بني التش ّيع
العراقي» و«التش ّيع اإليرا ّ
ّ
تحديدا ً الفروقات االجتهاديّة من الشهيدين الصدر األ ّول والثاين إىل املرجع الس ّيد
ين ،النزعة القوميّة عرب ـ فرس ،التململ من اجتياح السلع اإليرانيّة لألسواق
السيستا ّ
العراق ّية ،املليش ّيات املدعومة من إيران ض ّد السلطة املركزيّة للحكومة ...ضعف
الحكومة املركزيّة.
ولك ّن االنسحاب األمرييكّ عام  2011خ ّيب اآلمال ،وأوقف العمل عىل تكريس
يل ،وهكذا تأيت
الفصل ،وترك الحكومة العراق ّية يف دائرة التجاذب
اإلقليمي والدو ّ
ّ
التوصية الخامتة عاكسة لحالة التخ ّبط يف السياسة العراق ّية :إ ّن عقو ًدا من الحرب
العراقي ونزعت من العراق ق ّوته .واستطاعت الواليات
والعقوبات ع ّرت االقتصاد
ّ
املتّحدة يف غضون أسابيع أن تفعل ما مل تستطع إيران تحقيقه يف حرب بال قيود
أي إسقاط صدام .وبات العراق فراغًا سعت قوى متع ّددة إىل
استم ّرت مث ّاين سنواتّ :
ملئه :الواليات املتّحدة والتحالف الذي قادته أ ِمالً يف إعادة بناء العراق وانضاممه من
يل بحلّة دميقراطيّة عربيّة؛ القاعدة ثبّتت جذورها يف األنبار
جديد إىل املجتمع الدو ّ
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واملوصل وبغداد ونرشت رؤيا مختلفة جذريًّا .إيران سعت إىل بسط هيمنتها عىل
شيعة العراق والحكومة املركزيّة؛ وتركيا حاولت دون أن تحقّق النجاح ملء الفراغ
االقتصادي يف العراق.
ّ
من جانبها ،كانت الحكومة العراق ّية الجديدة ضعيفة إىل ح ّد أنّها مل تكن قادرة عىل
املستقل
ّ
كل املصالح املتنافسة وبدلً من ذلك سعت إىل إيجاد مساحة للعمل
مواجهة ّ
لكل طرف :كان املسؤولون العراق ّيون يقولون
عرب اللعب عىل املصالح اإلقليم ّية ّ
للدبلوماسيّني والضبّاط العسكريّني اإليرانيّني واألمريكان عىل ح ّد سواء إ ّن أعاملهم
مق ّيدة بسبب الطرف اآلخر ومن ث ّم ينفّذون سياسات مل تعجب طهران وال واشنطن.
التقليدي لبغداد
يك يف كانون األ ّول  2011قلب امليزان
إ ّن االنسحاب األمري ّ
ّ
وق ّيد قدرة السياس ّيني العراق ّيني عىل مقاومة املطالب اإليران ّية .وتجدر اإلشارة إىل
مم يرونه موقفًا متعجرفًا لطهران.
حون امتعاضهم ّ
أ ّن الشيعة العراق ّيني ال يزالون يوض ّ
انتهى
أي احرتام للعراق ّيني يف هذا النص بل يتّهمهم تارة باملواربة وتارة
ال يبدي روبن ّ
أخرى بالضعف ،ولذلك يجب أن نحكم عىل حقيقة موقفه من الشيعة عموماً والعراق
البحثي
خصوصاً ال من كالم قاله يف لحظة عالقات عا ّمة ،وإنّ ا من مجمل نتاجه
ّ
الخطري بلغته التي تكتيس طابعاً موضوع ّياً جذاباً غالباً.
ويف موقفه من إيران :يعترب روبن أ ّن الواليات املتّحدة مرتاخية ـ غري حازمة ـ يف
تعاملها مع إيران ،وهو يتوقّع أن تعمل إدارة ترامب عىل تفكيك الصفقة الكارث ّية مع إيران
ـ كام يزعم ،مع تشديد العقوبات عىل إيران ،ولك ّنه ال يتوقّع حدوث تغيري كبري يف العالقة
أي إنّها سرتاوح مكانها ،مضيفاً أ ّن إيران لن تفقد شيئاً إذا م ّزق
بني البلدين يف عهد ترامبّ ،
ترامب االتّفاق ،وهذا كلّه نتيجة الرتاخي يف التعامل مع إيران عرب مراحل سابقة.
م ّرة أخرى يظهر تأثري هؤالء يف السياسات املعتمدة يف اإلدارة األمريك ّية يف عهد
ترامب ،فها هو يرفع العقوبات وال يصادق عىل االتّفاق من دون أن ينسحب منه.
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ويالحق روبن تأثري الشيعة حتّى يف نيجرييا كام فعل الشيخ يوسف القرضاوي
عي لجنة من أربعني باحثاً ملالحقة الظاهرة الشيع ّية يف أفريقيا .ولك ّن ما يلفت
عندما ّ
نظر روبن هو احتفال الشيعة النيجرييّني بيوم القدس ،وكأنّه يقول إ ّن نرش التش ّيع
يقيض عىل جهود "العرب واملسلمني املعتدلني" يف تحويل ارسائيل إىل حليف
ض ّد إيران.

بوين:
كل ما ينتجونه من
يكف الباحثون الغرب ّيون عن تأكيد مقولة ادوارد سعيد يف ّ
ال ّ
تخص الرشق وهي أ ّن الرشق يف عيون املسترشقني أو رسديّاتهم
أدبيات وأبحاث
ّ
ما هو إال صناعة غربيّة ،وبوين ميثّل منوذجاً حيّاً لتطبيق هذه املقولة عندما يغفل
يف معظم أبحاثه عن سوريا دور اإلرهاب املمثّل للمتم ّردين ويركّز يف ما يس ّميه
تجاوزات النظام ،اإلنحياز هنا واضح مع قطع جزء من الصورة التي ال يريد بوين أن
يب.
تظهر للقارىء الغر ّ
ين نرى ارتفاع صوت أمثال بوين اليوم مع إدارة ترامب وهو
ويف املوضوع اإليرا ّ
الصوت الداعي إىل اليأس من إيران ومحاربتها باستمرار بغية إضعافها واحتوائها بدل
اإلقليمي ...وهنا أيضاً يخرس الباحث واملركز
التفاوض معها واالعرتاف بحضورها
ّ
صورة منتج املعرفة املوضوعية وتظهر األجندة اإليديولوج ّية املشحونة بالكراهية
ألي قوة إسالم ّية مرشق ّية صاعدة.
ّ

إيان هريس:
مع إيان هريس يظهر املعهد ملجأ للحاقدين عىل اإلسالم نتيجة تجارب شخص ّية
مش ّوهة تع ّرفت فيها هريس إىل اإلسالم من خالل إرهاب ّيني صومال ّيني أو تقاليد متخلفة
ال صلة لها بأصل الرشيعة.
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ويبدو أ ّن الحقد عىل اإلسالم وحده يؤ ّهلك ألن تكون محظيّاً يف الصحافة الغربيّة
حيث اعتربت هرييس واحدة من أه ّم مئة شخصية يف العامل بحسب مجلّة التايم
الربيطان ّية« ،وقد احتُ ِ
ضنت هرييس من ِقبل املحافظني الجدد ،وانض َّمت لجامعة
امللحدين مثل :كريستوفر هيتشنز ،سام هاريس ،بيل ماهي ،وقد متتّعت بتأييد واسع
املسيحي ،وكان لها الصدارة بني النخبة املثقّفة يف أمريكا».
وسط اليمني
ّ
جاً وعنرصيّاً من
وظيفة هرييس هي أ ّن تقول عن اإلسالم واملسلمني ما يعترب ف ّ
شخصيّة غربيّة فهي مثالً تحاول ربط اإلسالم بالعنف والنزاعات املسلّحة لتربير محاربته
مم جعلها
والقضاء عليه،وبعد هجامت  9/11أعلنت ر ّدتها وكأنّها كانت مسلمة فعالً ّ
نجمة تلفزيون ّية يف غمرة الحرب التي أعلنتها أمريكا عىل اإلسالم بعنوان اإلرهاب.

بول وولفوفيتز:
يدخلنا ولفوفيتز هذا إىل عامل املحافظني الجدد وباطن ّيته املرعبة فاليشء يف
الظاهر يشري حقيقة إىل ما يف الباطن ،فبينام يتكلّم املعهد عن حرص هذا الرجل
عىل نرش الدميقراطيّة عىل الطريقة األمريكيّة ،توجد بني أيدينا أدلّة دامغة عىل أ ّن هذه
كل من هم دون
أي اعتبار للدميقراطيّة والحريّات بل هي تحتقر ّ
املدرسة ال تعطي ّ
النخبة من الناس.
نتح ّدث هنا عن مدرسة ليو شرتاوس (ت  )1973التي ينتمي اليها بول ولفو فيتز
وريتشارد بريل وجون بولتون وأمثالهم ،حيث تؤكّد الفيلسوفة شاديا دروري وهي أفضل
من درس هذه الفلسفة السياس ّية   :أنّ أتباع فلسفة شرتاوس حال ّياً هم األكرث تنظيامً
واإلعالمي يف كندا والواليات
األكادميي
واألكرث قوة واألفضل متويال يف الوسط
ّ
ّ
واملؤسسات املال ّية
امل ّتحدة األمريك ّية فهم اآلن سادة مراكز األبحاث اليمين ّية املتط ّرفة
ّ
واملنظّامت كام أنهم ميتلكون اآلن آذانا صاغية يف البيت األبيض وال يشء ميكن أن
يسعد شرتاوس حال ّياً أكرث من رؤية هؤالء املفكّرين املش ّبعني بفلسفته يلعبون هذا
الدور املؤثّر يف سياسات أمريكا ولك ّنها تشري إىل أنّه مل يكن من الحكمة أن ميارس
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هؤالء الرجال دورهم بصورة مبارشة ألنّ الغالب ّية العظمى من األمريك ّيني ال يثقون بهم
ولك ّنهم يف الوقت نفسه مل يستطيعوا أن يضيعوا عىل أنفسهم الفرصة القتناص النفوذ
مؤسسات صنع القرار األمريك ّية .إذا ً ما الذي يوسوس به هؤالء الرجال
الكبري داخل ّ
يف أذن صانع القرار األمرييكّ؟ وما الذي علّمهم شرتاوس إيّاه؟ وما هو تأثري فلسفة
شرتاوس يف املحافظني الجدد األقوياء؟وما هي الفلسفة املحافظة الجديدة بصورة
عا ّمة؟ تجيب شادية دروري عىل هذه التساؤالت بالقول إ ّن شرتاوس يف الواقع مل يكن
مه ّمشاً وال محجوباً كام ي ّدعي أنصاره .فهناك أفكار يف فلسفته ال تقبل الجدل فبالنسبة
لشرتاوس فإ ّن الفالسفة القدامى أمثال افالطون كانوا يتّسمون بالحكمة والدهاء يف حني
أ ّن الفالسفة امل ُح َدثني أمثال جون لوك وغريه من الليرباليّني حمقى وغري مهذّبني .وقد
كانت حكمة القدامى تتمثّل يف االعتقاد بأ ّن الجامهري الشعبيّة غري الواعية غري مالمئة
ملعرفة الحقيقة وال الحريّة .وهؤالء الفالسفة باملناسبة كانوا يؤمنون بالحاجة إىل وجود
تتول استغالل الجامهريالشعب ّية
ّ
نخبة من الفالسفة واملفكّرين لتكوين «طبقة نبيلة»
لذلك مل يكن مفاجئاً اكتشاف أ ّن الفالسفة القدامى مل يتح ّمسوا للدميوقراط ّية .فقد
عرقل افالطون الفكرة الدميوقراطية التي ترى أ ّن أقطاب املحافظني الجدد أمثال نائب
يك ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومعهام الرئيس بوش نفسه
الرئيس األمري ّ
الحق نفسه يف الحكم وعىل عكس الفالسفة القدماء فإ ّن الفالسفة املعارصين كانوا
لهم ّ
محبي لليرباليّة والدميوقراطيّة يف رأي شرتاوس فهم يرونها حقوقاً طبيعيّة ليك يحيا
ّ
الناس يف حريّة وليرباليّة ،ويحاولون البحث عن السعادة وهؤالء الفالسفة املحدثون
يؤمنون بأ ّن اإلنسان يولد ح ّرا ً ،والطريقة املرشوعة الوحيدة ليك يجري حكم هذا
اإلنسان هي أن يكون الحكم وفق إرادته الكاملة .أ ّما الفالسفة القدماء فلم يروا لإلنسان
حق يف الحريّة ويرون أنّ اإلنسان ال يولد ح ّراً وال متساوياً مع غريه من بني
أي ّ
العادي ّ
البرش ،وأنّ الحالة البرش ّية الطبيع ّية ليست هي الحر ّية ولك ّنها التبعية .ويف تقدير شرتاوس
طبيعي واحد
حق
فإنّ هؤالء الفالسفة القدامى كانوا عىل صواب يف فكرهم بأنّ هناك ّ
ّ
وحق القلّة الحكيمة يف
حق النخبة يف حكم العوا ّم ،وحق الزوج يف حكم زوجتهّ ،
هو ّ
حكم األغلب ّية ،وقد كانت اإلشادة بالفالسفة القدامى والتنديد بالفالسفة املحدّثني هو
الطبيعي والتاريخ» .وقد حمل غالف الكتاب إعالن االستقالل
الشهري«الحق
محور كتابه
ّ
ّ
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الحق ليسحق اإلنسان يف الحريّة والدميوقراط ّية
األمري ّ
يك ولكن الكتاب كان يتحدّث عن ّ
حق األقوياء
أي إنسان يرى غالف الكتاب ولك ّنه كان يتحدّث عن ّ
كام ميكن أن يعتقد ّ
حق
يف السيطرة عىل اآلخرين وقمعهم .ويف كتابه عن «الطغيان» أشار شرتاوس إىل ّ
رسية،
ّ
القوي يف الحكم «كمبدأ طغيان» مستم ّد من الكتب القدمية التي يجب أن تبقى ّ
رسية لسببني،
رسية؟ يقول شرتاوس إنّه يجب أن ّ
تظل تعاليم الطغيان ّ
ولكن ملاذا ال ّ
شعبي .الحرب
أي مت ّرد
األ ّول الحفاظ عىل مشاعرالناس ،والثاين حامية النخبة من ّ
ّ
التاريخي ألفكار الفيلسوف ليو شرتاوس تقول دروري فإنّه
هي الحل وبعد هذا الرسد
ّ
من غري املحتمل أن يقبل الناس فكرة أنّهم يجب أن يظلّوا خاضعني أو تابعني للنخبة.
ففي تقدير شرتاوس فإ ّن منح الحريّة والرخاء للمحكومني سوف يح ّولهم إىل حيوانات
فهدف الحكيم هو تهذيب الدهامء ولكن ما الذي ميكن أن يهذّب الدهامء؟ إنّه البكاء
والخضوع والتضحية التي ميكن أن تهذّب الدهامء وترقّيهم .تقول دروري متهكّمة من
هذه النظرة ،إ ّن الحرب املست ّمرة سوف ترفع الدهامء والعوا ّم من رغبتهم يف االستهالك
والخضوع ألفكار مسبقة وبدالً من البحث عن السعادة الشخصيّة فإنّهم سوف يقضون
حياتهم يف تضحية مستم ّرة من أجل األ ّمة .تقول دروري :لقد أعرب إيرفنج كريستول
أحد األتباع املخلصني لفلسفة شرتاوس ،أعرب عن سعادته بسبب الشعبيّة الهائلة التي
يك فهو يرى أ ّن نجاح هذا الفيلم دليل قوي عىل أن الناس
حقّقها فيلم «رامبو» األمري ّ
تحب الحرب وهذا يعني أنّه لن يكون من الصعب اجتذابهم نحو الحروب
ما زالت
ّ
بعيدا ً عن السعادة التي تق ّدمها لهم املجتمعات الليرباليّة .ومام تؤكّده دروري أ ّن جوهر
يفس
فلسفة شرتاوس اإللحاديّة ينطوي يف الوقت نفسه عىل نزعة زهد قويّة ،وهذا ما ّ
اجتذاب الكثري من املتديّنني إىل هذه الفلسفة[[[.
ويخصص الدكتور عامد فوزي الشعيبي بحثاً مط ّوالً لفلسفة شرتاوس الباطنيّة
ّ
يلخّصه بالتايل:
يك ليو شرتاوس نحو تأسيس فلسفة سياسيّة
جه الفيلسوف األمري ّ
يتناول البحث تو ّ
[[[
رسية والباطنيّة .
تقوم إجامالً عىل ال ّ
[1]- http://data.bnf.fr/11925648/leo_strauss/

[[[ -املصــدر :ليــو شــراوس وتأســيس الفلســفة الباطنيّــة ،عــاد فــوزي شــعيبي ،مجلّــة جامعــة دمشــق،
املجلّــد  ،30العــدد  ،2014 ،1+2ص481
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وتكمن مخاطر هذه الدعوة التي تستند إىل أفالطون وأرسطو والفارايب بحسب تقديره:
أنّها تتجاوز االختصاص إىل القصديّة الباطنيّة.

أنّها تتجاوز االختصاص إىل احتقار الساسة والجمهور.
أنّها ت ّدعي أ ّن فئة مغلقة (وهي فئة الفالسفة) تحتكر الحقيقة.

سيايس
يف
أنّها ّ
تؤسس لنوع يتجاوز أرستقراطيّة املعرفة إىل إقامة نظام معر ّ
ّ
ميثولوجي[[[.
ّ

ويتناول البحث يف هذا املجال مخاطر الفلسفة الشرتاوسيّة وأنّها تعطي لنفسها
صورة فلسفة نقائيّة (بيوريتانية) تأسيساً عىل ما كتبه يف مقال له بعنوان «ما هي
الفلسفة السياس ّية» إذ يع ّرفها بأنّها تلك املحاولة (الحقيق ّية) ملعرفة الطبيعة السياس ّية
السيايس الفاضل؛ أي إ ّن هذا الرتاتب يف الحكم املفرط يف
لألشياء وملعرفة النظام
ّ
محل مج ّرد
ّ
يتأسس عىل إحالل (املعرفة)
نخبويّته السلطويّة وفقاً لشرتاوس هو ما ّ
الرأي واالعتقاد وفقاً ملا يدعوه شرتاوس (طبيعة األشياء)؛ وهي (الطبيعة) التي ت ُِح ّل
لهذا الفيلسوف ليس تقسيم الحكم إىل فالسفة وسادة ورعاع وحسب ،إنّ ا تنصيب
السيايس وحده الذي ال يكتفي
الفالسفة حكرا ً عىل الحقيقة عىل أ ّن الفيلسوف
ّ
بالتساؤل عن العدل أو القانون ،لك ّنه يتجاوز تلك الجزئيّات ليك يتساءل ما الذي
سيايس؟ أو ما
كل ما هو
يع ّد ذا طبيعة سياسيّة؟ أو ما حدود النطاق الذي ينتمي إليه ّ
ّ
بالكل األشمل[[[؟
ّ
صلة الحياة السياس ّية

رر احتــكار السياســة
هــذه الشــموليّة التــي تحتكــر الحقيقــة هــي التــي تــ ّ
مــن قبــل الفالســفة أل ّن معرفــة (طبيعــة األشــياء) السياســ ّية ،وفقــاً لشــراوس،
ليســت رشطــاً كافيــاً لقيــام السياســة أو الفلســفة السياســ ّية عــى حــ ّد ســواء
ألنّهــا تســتهدف يف الوقــت نفســه هدفـاً أساسـ ّياً آخــر هــو تعـ ّرف مالمــح النظــام
الفاصــل ،وهــذا يف الواقــع مــا مييّــز الفلســفة السياســيّة بوصفهــا نشــاطاً ذا
[[[ -املصدر نفسه ،ص481

[[[ -املصدر نفسه ،ص482 – 481
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ـري
ي عــن النظريّــة السياس ـيّة التــي هــي نــوع مــن التأ ّمــل النظـ ّ
طابــع شــبه عم ـ ّ
الخالــص[[[.
التوسع يف قراءة هذه الفلسفة ميكننا من فهم خلفيّات خطرية لحامسة ولفوفيتز
إ ّن
ّ
عسكري يف العامل ،وأل ّن هذه الفلسفة إلحاديّة وعنرصيّة أساساً
ألي تدخّل أمرييكّ
ّ
ّ
ولك ّنها تدرك أهم ّية استخدام الدين كاداة سياس ّية ال أكرث ،فال مانع عندها من سرت
أهدافها بغشاء من العصب ّية اإلنجيل ّية املسيح ّية ،وهي تبيح ألفرادها نوعاً من «الكذب
النبيل» الذي ال يدرك فائدته إلّ النخبة ويذهب ضحيّته «العوا ّم».

يل،
خرج الرجل من منصبه يف إدارة بوش االبن ليتسلّم فيام بعد إدارة البنك الدو ّ
ليخرج منها بفضيحة أخالقيّة بعد سنتني وتحت عنوان «فضيحة وولفوفيتز برسم
يل[[[» كتب الخبري يف الشؤون األمريك ّية كامل وزنة  :يواجه رئيس البنك
املجتمع الدو ّ
يل ومهندس الحرب عىل العراق ،بول وولفوفيتز ،انتقادات واسعة وضغوطاً كبرية
الدو ّ
ت
يل لالستقالة ،بسبب الفضيحة الالأخالق ّية التي فُرضَ ْ
من مجلس إدارة البنك الدو ّ
يل،
من خاللها زيادة يف الراتب لعشيقة وولفوفيتز شاها رضا ،العاملة يف البنك الدو ّ
والتوسط لها يف االنتقال إىل وظيفة جديدة بأجر أعىل ،ما دفع أمناء البنك إىل توجيه
ّ
رسالة تحذيريّة قاسية بطريقة غري اعتياديّة لقيادته للمحافظة عىل قيم البنك وسمعة
األسايس
يل عام  1944يف برتني وود ،وكان هدفه
العاملني فيه .أُ ّسس البنك الدو ّ
ّ
يل للدول التي ُد ِّم َرت بنيتها التحتيّة خالل الحرب
تقديم املساعدات والدعم املا ّ
تغيت باتجاه تقديم مساعدات للدول النامية .تأيت
العامليّة الثانية .لك ّن هذه املهمة ّ
كل عام
حوال  24مليار دوالر ّ
َ
هذه األموال بدعم من الدول الصناع ّية عرب تسليف
من القروض لحكومات تابعة سياس ّياً لألنظمة العامل ّية .ويقول جوزف ستغليس يف
يل يقرضان ماالً
يل والبنك الدو ّ
كتاب «خيبات العوملة» :يوم كان صندوق النقد الدو ّ
ملوبوتو رئيس زائري التي صارت اليوم جمهوريّة الكونغو الدميوقراطيّة ،كانت الدول
الغرب ّية تعلم أ ّن تلك املبالغ ال تستخدم باألساس ألجل مساعدة فقراء هذا البلد ،بل
[[[ -املصدر نفسه ،ص482

[2]- http://al-akhbar.com/node/148697
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ألجل إثراء موبوتو ،فكانوا يغدقون املال عىل هذا الرئيس الفاسد ليك يبقى بلده
وثيق االرتباط بالغرب .تاريخ ّياً مل يشهد البنك هذا االنقسام الحا ّد ،فقد كانت قيادة
محل مساءلة منذ تعيينه بسبب قيادته لحرب العراق .وانتقدت بعض الدول
وولفوفيتز ّ
اسرتاتيج ّية وولفوفيتز «الغامضة» ملكافحة الفساد ،ألنّها عرقلت وصول األموال لدول
فقرية .ويعتقد كثريون حسب ما ذكرت جريدة نيويورك تاميز بأ ّن الدول األوروبيّة
تنظر إىل هذا الرمز «وولفوفيتز» عىل أنّه ميثّل األحاديّة األمريك ّية املتغطرسة ،وأ ّن
يل منذ عامني كان محاولة من إدارة بوش للسيطرة عىل املراكز
تعيينه يف البنك الدو ّ
يل ،كان
الدول ّية وإخضاعها للسياسة األمريكية .فإضاف ًة إىل وولفوفيتز يف البنك الدو ّ
تعيني بولتون يف األمم املتّحدة محاولة للسيطرة عىل مراكز القرار والنفوذ .وتأيت هذه
التجاذبات يف وقت يعيش فيه فقراء العامل حالة من التدهور املستم ّر .وتشري آخر
اإلحصاءات إىل أ ّن هناك أكرث من  850مليون شخص يعيشون تحت خ ّ
ط الفقر وال
يتمتّعون بالتغذية الكافية ،ومعظمهم من البلدان النامية التي تفتقر إىل املياه الصالحة
الصحي .كام أ ّن هناك أكرث من مليار و  200مليون شخص يعيشون عىل
والرصف
ّ
أقل من دوالر واحد يف اليوم ،إضاف ًة إىل  2,8مليار يعيشون عىل أقل من دوالرين يف
ّ
اليوم ،وهم ميثّلون أكرث من  % 45من سكان العامل .هذا إضاف ًة إىل انتشار األمراض
املستعصية ،بحيث يُ ّ
توف أكرث من  3900طفل كل يوم يف البلدان النامية نتيجة أمراض
ميكن تفاديها .تشهد عواصم العامل تخ ّوفاً من سياسة التمييز األمريكيّة التي بدأت
تستخدم القروض ملكافأة أصدقاء واشنطن ومعاقبة خصومها .فقد أوقف وولفوفيتز
برنامج دعم اقتصاد أوزبكستان بعدما رفضت األخرية السامح للطائرات األمريك ّية
الجوي ،إضاف ًة إىل تخصيص مبالغ ملساعدة الدول
العسكريّة باستعامل مجالها
ّ
التي وقَّعت مع الواليات املتّحدة عىل برنامج مكافحة ما يس ّمى اإلرهاب (نيويورك
يل هناك احتجاجات عىل
تاميز  .)2007/ 14 -وحسب مصادر موظّفي البنك الدو ّ
تجاهل وولفوفيتز خربة موظّفي البنك واعتامده عىل مساعدين استقدمهم من إدارته
السابقة ،وهي السياسة التي ات ّبعها عندما كان يقود سياسة الحروب االستباق ّية التي
ات ّسمت بإطار ضيّق من املستشارين الذين خطّطوا ونفّذوا سياسات الحرب بعيدا ً عن
الشفاف ّية واملحاسبة أمام الكونغرس والشعب األمرييكّ .وقد دفع العامل مثناً باهظاً
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لهذه السياسات التي أتلفت البيئة ونرشت الفساد وع ّممت الفوىض .فهل يستطيع من
خطّط ونفّذ سياسة الحرب أن يكون رشيكاً يف بناء االقتصاد وتنمية القدرات وتحقيق
واالجتامعي يف الدول التي ما زالت تعاين الفقر والحرمان بسبب
االقتصادي
التوازن
ّ
ّ
يستحق
السياسات املتّبعة من اإلدارة األمريك ّية التي يشكّل وولفوفيتز أحد نجومها؟ أال
ّ
تلبي احتياجاتهم وتطلّعاتهم وتنظر بصدقيّة وشفافية إىل
الفقراء يف العامل قيادة أخرى ّ
مطالبهم؟ وهل سيكون اعتذار وولفوفيتز مبثابة اعتذار عن الجرائم التي اقرتفها يف
حق املدن ّيني يف العراق؟ وهل ستميض السياسة األحاديّة األمريك ّية يف الوقوف ثانية
ّ
يل؟ فهل مه ّمة وولفوفيتز خدمة السياسة األمريك ّية وتطبيق
يف وجه املجتمع الدو ّ
سياسة بوش األحاديّة ،أم إنتاج سياسة اقتصاديّة إمنائيّة تخدم مصالح فقراء العامل؟
يل ملواجهة املخاطر والتحديّات االقتصاديّة
حان الوقت لقيادة جديدة للبنك الدو ّ
واإلمنائ ّية وتوزيع الرثوات ومكافحة مخاطر البيئة واملجاعة والبطالة والجفاف
وترويج سياسة التقارب بني الشعوب واالبتعاد عن األحاديّة وسياسة التسلّط ،فهل
يسمع بوش نداء العامل ويرحل وولفوفيتز؟  ».انتهى
يل ولك ّنه كشف حجم السيطرة التي كان يطمح
فعالً رحل وولفو فيتز عن البنك الدو ّ
يل لدعم حلفاء
اليها املحافظون الجدد ،والتي شملت استخدام امكانيّات البنك الدو ّ
أمريكا حتّى لو كانوا ـ ودامئاً ما هم كذلك ـ طغاة ومستب ّدين ،عىل حساب خطط التنمية
الخجولة التي يقوم بها هذا البنك لتغطية سياسات الهيمنة الغرب ّية عموماً.
وما يسم ّيه وولفو فيتز «باإلسالم املعتدل» هو إسالم هؤالء الطغاة الخاضعني كل ّياً

بكل
وكل من يخرج عن الطاعة يف مدرسة الرجل فإنّه سيوضع ّ
لإلرادة األمريك ّيةّ ،
أساليب الكذب واالحتيال املباحة يف ديانة شرتاوس يف موضع التهديد املحتمل،
كل خرباء القانون
وبالتايل يجب إبادته بناء عىل نظريّة الحرب اإلستباق ّية ،التي يعتربها ّ
يل يف العامل بدعة ال ميكن التسليم بها.
الدو ّ

بامللف  
تعود طروحات وولفوفيتز لالنتعاش اليوم مع إدارة ترامب ،ف ُيعاد النظر
ّ
حق التفتيش عىل الصناعة العسكريّة   اإليران ّية ذات الطابع
النووي بغية إضافة ّ
ّ
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االسرتاتيجي ،وخصوصاً الصواريخ البالست ّية ،ويزداد الرشخ بني أمريكا وأوروبا وتظهر
ّ
الصني كعد ّو يحمي كوريا الشامل ّية.

وامله ّمة األساس ّية لعمل ّية خلق األعداء ح ّتى من الوهم هي إبقاء فرص العمل قامئة يف
معامل السالح ...وإتاحة الفرصة ألكرب قدر من الحروب لرتتاح «نخبة العامل العنرص ّية»
من عبء «العوا ّم» ....الذين صدّقوا أساطري الدميقراط ّية والليربال ّية وحقوق اإلنسان.

توماس دونييل:
الديني عىل حروب الواليات
أخطر ما يسعى إليه توماس دونييل هو إضفاء الطابع
ّ
سني،
املتّحدة ض ّد العامل
اإلسالمي مستعيدا نصوص بوش التي ال تف ّرق بني «تط ّرف ّ
ّ
الديني يؤبّد الحروب أو عىل
شيعي» .يعلم األمريك ّيون واألوروب ّيون أ ّن الطابع
وتط ّرف
ّ
ّ
األقل يطيل أمدها ،وبذلك يصبح الرصاع ال عىل الهيمنة وإنّ ا عىل امتالك الحقيقة،
ّ
وتختبىء حرب املصالح خلف ما يس ّميه دونييل الروح «اإلنجيليّة األكرث علامنيّة
من الطائفيّة ...ومن الصعب فهم السلوك األمرييكّ دون فهم أسس اإلميان العميق
الذي قامت عليه أفكارنا» عىل ح ّد تعبريه...وهكذا فإ ّن خرباء التسلّح يصبحون كهنة
يبشون «بإميان» أمرييكّ كلمة كانت تعني دامئا يف األدب ّيات الغرب ّية العلامن ّية البعد
ّ
كل ما هو مقدس يصبح مع أمثال دونييل
عن العلم والواقع ملصلحة امتالك الخلودّ .
قابال لالستخدام الذي يعترب من أساتذة مدرسة «الكذب النبيل» .
يل
أ ّما موقفه من القوة العسكريّة األمريكيّة فيسحبنا من كنيسة الالهوت اإلنجي ّ
إىل حاملة الطائرات ،ليحذّرنا من تخفيض الق ّوة العسكريّة األمريك ّية بعد االنسحاب
من العراق واالعتامد عىل نظريّة «الق ّوة الناعمة» التي هيمنت عىل سياسات الرئيس
أوباما ،وهذا هو املوقف الجامع لصقور املحافظني الجدد والداعي إىل تدخّل
كل بقاع العامل تحت عنوان املحافظة عىل الريادة األمريك ّية وعدم
ين رشس يف ّ
عدوا ّ
ألي قوة صاعدة مبنافستها.
السامح ّ
وفيام كتبه عن داعش التي يحرص الباحثون الغرب ّيون عىل تسميتها بالدولة
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يل
ّ
اإلسالميّة يحيي دونييل مفهوم «الحرب العادلة»
مستغلً جهل الق ّراء بالقانون الدو ّ
الذي ألغى نهائ ّياً مفهوم «الحرب العادلة» يف ميثاق األمم املتّحدة وإبدالها مبنع
اللجوء اىل استخدام الق ّوة يف العالقات الدول ّية الّ يف حالتي الدفاع املرشوع عن
يل عىل وجود خطر يهدد األمن والسالم الدول ّيني...ما يه ّمنا
النفس واإلجامع الدو ّ
هنا هو أ ّن الكاتب يريد حرباً ال توجد فيها الدولة السوريّة وبالتايل فإ ّن مخطط تقسيم
سوريا يجب أن يواكب مايس ّميه الحرب عىل داعش.

ج.ماثيو ميسينس:
تكـ ّرر مندوبـة الواليـات املتّحـدة األمريكيـة نيكي هايلي اليـوم ما يجمـع عليه
باحثـوا النرتبرايـز ومنهـم ج .ماثيو من رضورة تشـ ّدد الوكالـة الدول ّية للطاقـة الذريّة
يف أنظمـة التفتيـش على األنشـطة النوويّـة اإليران ّية.وتسـعى لتنفيـذ توص ّياتهـم بأن
ين مـن الصواريـخ
تشـمل عمليّـات التفتيـش وحتّـى العقوبـات املخـزون اإليـرا ّ
الباليسـتيّة ونوعيّاتهـا ...
وعىل خالف رؤية سكوكروفت يشري ماثيو إىل أنّ التغيريات يف تعيينات الحرس
مم يؤخّر تح ّول إيران إىل
اإليديولوجي املتشدّ د للحرس
جه
الثوري تع ّزز التو ّ
الثوري ّ
ّ
ّ
ّ
دولة تقليديّة...
ومن املعلومات القيمة التي يكشفها ماثيو أ ّن وزارة الدفاع األمريكيّة تصنف العقيدة
النووي
العسكريّة لطهران بأنّها دفاع ّية يف املقام األ ّول ،ويف معرض نقده لالت ّفاق
ّ
فإنّه يعترب االت ّفاق فرصة اليران لتتح ّول إىل دولة متلك إمكان ّيات بناء اسرتاتيج ّيات
الردعي الشبيه باقتناء سالح
هجوميّة ،أ ّما منظومة الصواريخ املتن ّوعة فتقوم بالدور
ّ
جوي ...أ ّما وكالء إيران يف املنطقة
نووي فيام تحتاج إيران إىل قدرات جويّة ودفاع
ّ
التقليدي الذي متلكه ،إضاف ًة اىل القدرات الهجوم ّية التي أصبحت
فهم السالح غري
ّ
الق ّوات اإليران ّية متلكها التي يراها تح ّدياً أمام الواليات املتّحدة.
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كل مل قرأناه يف مؤمترات هرتزيليا
ين :يخترص ماثيو ّ
ويف مقالة عن األمن الصهيو ّ
ين ويضع برنامج عمل للرئيس األمرييك نراه اليوم ينفّذ بدقّة من
لألمن
القومي الصهيو ّ
ّ
يل من الدول العرب ّية
لحل
خالل السعي ّ
وهمي للقضية الفلسطين ّية يف مقابل تطبيع فع ّ
ّ
الحليفة المريكا ...
جح أن تنفذ
ومبا أ ّن أفكار ماثيو وجدت طريقها إىل سياسات إدارة ترامب فإنّنا نر ّ
النووي عىل الرغم من الضجيج الذي أحدثه
هذه اإلدارة ما اقرتحه بشأن االت ّفاق
ّ
االقتصادي
ترامب بالتهديد بوقف االلتزامات األمريكيّة يف االت ّفاق ،وهو رفع الضغط
ّ
حصة للرشكات
عىل إيران مع إبقاء الصفقة األساس ّية سليمة ،وصوالً إىل اقتناص ّ
يب.
األمريك ّية من السوق اإليران ّية كمنافس للصني واالت ّحاد األورو ّ
تحسن العالقات
كل ما يكتبه ماثيو
حصيلة ّ
تصب يف اتّجاه واحد ،وهو الحؤول دون ّ
ّ
مم
أي فكرة قد تقلّل ّ
األمريك ّية ـ اإليران ّية عىل حساب إرسائيل ،والتقليل من أهم ّية ّ
القومي األمرييكّ حتّى لو كانت فكرة متوقّعة بعد
ين » عىل األمن
يسميه «الخطر اإليرا ّ
ّ
عقود .فإيران لن تتح ّول أبدا ً إىل دولة تقليديّة كام يقول سكوكروفت بل ستبقى دولة
األيديولوجي املتش ّدد برأيه أل ّن هذا يع ّزز إبقاء الرصاع ممتّدا ً ومحتدا ً
جه
محكومة بالتو ّ
ّ
سيايس عاقل .وبالنتيجة يبقى املشهد حكرا ً عىل اإلرهاب ّيني
أي إسالم
يف املنطقة ض ّد ّ
ّ
املنتجني يف مصانع الوهاب ّية واملدعومني من املوساد واملخابرات األمريك ّية.

جيمس تالنت:
مسيحي معروف يف
ومبش
جيمس تالنت دكتور يف الحقوق وباحث يف املركز
ّ
ّ
وسيايس وعضو سابق يف مجلس الشيوخ عن
مشاركته يف اإلذاعات التبشرييّة املسيحيّة
ّ
مؤسسة الرتاث املحافظة.
الحزب
ّ
الجمهوري ويع ّد من صقور الحزب وكان يعمل يف ّ
املتعصب اىل كالم الزعامء العرب ويض ّم صوته إىل صوتهم
املبش
يستند هذا
ّ
ّ

يف تحريض اإلدارة االمريكيّة عىل إيران.
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أي حرص رأيناه عند زمالئه يف
الحرص الذي يبديه تالنت عىل إرسائيل يفوق ّ
املعهد حتّى إنّه ينفي أن يكون الدعم األمرييكّ إلرسائيل سبباً لكراهية أمريكا يف
الرشق األوسط ويرجع أهم ّية ذلك إىل مواجهة املشاريع اإلسالم ّية يف املنطقة،
وهنا تناقض غريب فإرسائيل والدول العرب ّية حليفة ألمريكا وهذه الدول الحليفة هي
األسايس لجامعات اإلرهاب املتط ّرف فكيف تكون هذه الجامعات خطرا ً
الداعم
ّ
عىل أمريكا وإرسائيل؟؟
ين
ال ميكننا أن نتغافل عن البعد
الديني يف حامسة تالنت للحلف األمرييكّ الصهيو ّ
ّ
ين للتأثري يف سياسات اإلدارة األمريك ّية
يل هو أفعل أداة بيد اللو ّ
يب الصهيو ّ
فالتبشري االنجي ّ
املنطقي إىل إميان.
شل العقل وتحويل دعم إرسائيل غري
اليوم بسبب قدرته عىل ّ
ّ
اإلسالم كحاضنة لإلرهاب صورة يحرص عىل تسويقها تالنت بأساليب مختلفة،
فليس هناك أفضل من تحويل تدخّل أمريكا يف املنطقة اىل حرب مق ّدسة إلخفاء
شبكة املصالح التي تح ّرك هذا التدخّل.
ويف إطار دعم سياسات التدخّل يتح ّمس تالنت لشخص ّية عسكريّة متش ّددة
كالجرنال ماتيس.
كل ما يراه يف شخص ّية ترامب :العنرصيّة الفاضحة،
تجتمع يف هويّة تالنت ّ
وكراهية املهاجرين ،ودعم السالح وامليول الصهيون ّية ويهوديّة الهوى.
يف السياسة الداخل ّية يحرض تالنت علناً عىل السود ويطلب إعطاء املزيد من
الصالح ّيات لألمن للقيام باعتقاالت جامع ّية وبذلك يزود سياسات ترامب العنرصيّة
بوسائل قمعيّة تحت عنوان سلطة القانون.
ويف السياسة الخارج ّية يجري تصنيف الصني عىل رأس األعداء يف آسيا ألنّها
يشكل خطرا ً عىل املصالح األمريكيّة
ّ
مم
التوسع يف محيطها
تطمح إىل
الحيوي ّ
ّ
ّ
الصيني ليج ّدد دعوته إىل تعزيز االنفاق عىل
وهنا أيضاً يستفيد تالنت من النشاط
ّ
السالح وخصوصاً الق ّوات البحريّة.
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ديريك سيسورز:
اآلسيوي
والهندي يف إطار محاولة فهم الصعود
الصيني
يأيت رصد االقتصاد
ّ
ّ
ّ
وإمكانيّاته ومداه ويحرص سيسورز عىل مقارنة الدخل مع الواليات املتّحدة
متجاهالً الفروقات الجوهريّة بني ما توفره الهيمنة األمريك ّية من مداخيل عىل االقتصاد
األمرييكّ وما تنتجه االقتصادات األخرى بجهود حكوماتها وشعوبها ورشكاتها.
الصيني عىل االقتصاد األمرييكّ خالل عقدين من
يرفض سيسورز نبؤة التف ّوق
ّ
الزمن ويرجع ذلك إىل سياسات التدخّل التي عادت الحكومة الصين ّية اىل اعتامدها
الصيني مفتوحاً يوماً عىل
االقتصادي
يف حكم هو جني تاو بينام مل يكن املجال
ّ
ّ
املركزي هو السمة األساسيّة لتحديد مدى الحريّة
الطريقة األمريكيّة ،وبقي التخطيط
ّ
يف السوق.
التجاري مع
جحاً اهتامم ترامب بالتجارة فإنّه يتوقّع عقبات كبرية يف التبادل
ّ
مر ّ
الصني ويطلب االنتقام منها لحظرها الصادرات األمريك ّية ورسقة امللك ّية الفكريّة،
يفس التوتّر الذي استهل به ترامب عهده مع الصني.
وهذا ّ
الصيني
كل أبحاث سيسورز هي محاولة قياس التق ّدم
وتبقى املشكلة املنهج ّية يف ّ
ّ
مؤشات وأرقام ابتدعتها املدرسة األمريك ّية كحجم الرثوة وق ّوة املنافسة
اقتصاديّاً بلغة ّ
السنوي فهي
ومؤشات النم ّو
بينام لو رصدنا معيار تضييق الفجوة بني األغنياء والفقراء
ّ
ّ
املحل األمرييكّ
املحل يف مقابل  % 3_2للناتج
ال تزال ملصلح ِة الصني  % 6للناتج
ّّ
ّّ
إذا متكّنت من تجاوز العقبات التي تختلقها السياسة األمريك ّية يف طريقها.

دانييل بليتكا:
ينطق ليو شرتاوس عىل لسان دانييل بليتكا عندما تقول «ال يجوز ترك الحكم
للغوغاء» ر ّدا ً عىل املظاهرات الحاشدة التي كانت ض ّد الحرب عىل العراق ..وتربز
العراقي وقد
عنرصيّتها الصارخة يف دعوتها لتمويل الحرب عىل العراق من النفط
ّ
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حدث هذا بالفعل يف فضيحة النفط مقابل الغذاء .بليتكا كانت من أساتذة التنكيل
الطبيعي أن تكون ض ّد سياسة أوباما ومن دعاة
بالعراق حتّى بعد سقوط الطاغية .ومن
ّ
إرسال الجنود األمريك ّيني إىل الخارج...
ليس من الصعب أن ندرك أنّها من أنصار عودة االستعامر القديم وض ّد انسحاب
متت اىل األهداف األساس ّية
الجيش األمرييكّ من العراق تحت عناوين مختلفة ال
ّ
بصلة.
عسكري ض ّد إيران وتن ّدد مبواصلة الحوار
سنة  2004تدفع بليتكا لعمل
ّ
كمنصة للعدوان عىل بقية
الديبلومايس معها ،فقط كانت من أنصار استخدام العراق
ّ
ّ
دول املنطقة أل ّن الوجود األمرييكّ يف العراق ال يكفي وحده لضامن أمن إرسائيل.
النووي يرت ّدد اليوم عىل لسان ترامب :فهو االتّفاق
موقفها املعارض لالت ّفاق
ّ
االسوأ بنظرها وال ب ّد من نقضه وإعادة فرض العقوبات.
وبرغم أ ّن إدارة بوش كانت جمهوريّة متش ّددة بنظر الكثريين فقد قرصت يف حربها
يل أ ّما
عىل اإلرهاب بنظر بليتكا و«:مل تكثّف جهودها للقضاء عىل اإلسالم الراديكا ّ
وكالة املخابرات املركزيّة فقد قلّلت من شأن املعلومات التي ميكن استخدامها
لتربير الهجوم عىل إيران وكوريا الشامل ّية والصني واإلرهاب» ....وهذه دعوة مفتوحة
لحرب عامل ّية ثالثة تقيض عىل آسيا وفيها الكثري من سوء التقدير لق ّوة اآلخرين
ومبالغة فيام ميكن ألمريكا أن تفعله.
أ ّما دعوتها لعزل روسيا فتم ّدد الحرب العامل ّية التي تدعو إليها إىل أوراسيا....
واإلدارة التي ال تفكّر بهذه الطريقة بنظرها ضعيفة ومرت ّددة.
ويسقط ذلك الحامسة العدوان ّية ويتح ّول إىل تأييد بال تحفظ إلرسائيل حتّى
إ ّن رجالً من اإلدارة كتشاك هاغل يتح ّول اىل عد ّو للساميّة النسحابه من اللويب
ين يف واشنطن.
الصهيو ّ
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كل ما ورد بهذا
ويكتمل مسلسل الفظائع يف دعم بليتكا للتعذيب يف رأي ينايف ّ
ين.
يل اإلنسا ّ
الشأن يف القانون الدو ّ
هذه النامذج الخطرة التي يحتضنها املركز ،تفكّر يف عامل معزول ،وترى أ ّن هيمنة
بكل الوسائل مهام كلّفت من خسائر وحروب ،وتزداد خطورتها
أمريكا يجب أن تفرض ّ
يل ترامب.
عندما تجد آذانا صاغية من رؤساء انعزال ّيني عىل منط الرئيس الحا ّ

ساداناند دوم:
متخصص ،يلقي الضوء عىل ما فعلته السلف ّية
آسيوي
نحن هنا أمام باحث
ّ
ّ
إسالمي
اإلسالم ّية يف ماليزيا ،فاالقتصاد املتط ّور واملتعومل يواجه مشكلة قضاء
ّ
متش ّدد .ونحن نعرف أ ّن األمر وصل يف ماليزيا إىل ح ّد إصدار قانون يجرم التش ّيع.
ويختلط التمييز ض ّد املذاهب واألديان األخرى ،مع التمييز ض ّد الصين ّيني والهنود
ملصلحة املاالويّني ما يعتربه دوم متناقضاً مع طموحات ماليزيّة للمنافسة عىل
التحديث يف آسيا.
آسيوي
ربا أل ّن هذا اإلعجاب يأيت من
ّ
ويبدو أنّه املعجب الوحيد بباراك أوباما ّ
ال يؤث ّر كثريا ً يف املعادلة األمريكيّة الداخليّة .ولكن عىل الرغم من مقاربته املنصفة
الخاصة فإنّه يقيس نجاح رئيس وزراء الهند مبقدار اقرتابه من
ملاليزيا طبعاً ألسبابه
ّ

يل للوزراء ناريندرا مودي
الواليات املتّحدة واليابان ولذلك يحظى الرئيس الحا ّ
خاصة عنده ألنّه كثّف زياراته الخارج ّية ومنها أربع م ّرات للواليات املتّحدة
مبكانة
ّ
يف سنتني .الغاية من تقريب الهند تتع ّدى طبعاً نرش الدميقراطيّة إىل رسم معادالت
الهندي.
قوى جديدة مقابل روسيا والصني وإبقاء باكستان تحت السيطرة بعصا الخطر
ّ
نكهة املركز املحافظة تعود إىل لغة دوم يف كالمه عن تحالف الهند وأمريكا ض ّد
يل ،أو بتعبري أقىس الفاش ّية اإلسالم ّية ،ويرى أ ّن االت ّجاه املحافظ
اإلسالم الراديكا ّ
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الحاكم يف كال البلدين سيع ّزز تعاونهام يف هذا املجال ....فيام تريد الهند مزيدا ً من
األسايس ملنظّامت ارهاب ّية خطرية.
الضغط األمرييكّ ض ّد باكستان الحاضن
ّ
املتغيات اآلسيويّة التي تنسجم مع السياسات
إن مه ّمة دوم يف املركز هي رصد
ّ
خاصة يف كتاباته باعتبارها العمالق الذي
وتحتل الهند مكانة
ّ
األمريك ّية وتشجيعها،
ّ
الهندي
تحتاج إليه أمريكا يف معركتها عىل النفوذ يف أسيا ،وال يسمح حجم الفيل
ّ
دامئاً بالدخول يف حسابات أمريكا الضيقة التي ال يعنيها كثريا ً ما تعانيه الهند بقدر ما
يعنيها إمكانيّات استخدام وزن الهند الثقيل يف مقابل اآلخرين.

فيليب لوهاوس
يلقي لوهاوس محارضاته يف أستونيا وتايوان مركّزا ً يف السياسات األمريكيّة ض ّد
الجندي األمرييكّ إىل األرض يف الرشق
روسيا والصني وإيران ،وهو من أنصار عودة
ّ
الخاصة
األوسط سواء يف مواجهة داعش أو غريها...كام يكشف عن دور للق ّوات
ّ
األمريك ّية يف العمل ّيات امليدان ّية يف العراق.
وكمعظم الباحثني العنرصيّني فهو يستخدم التشكيك بقدرة القوات األمن ّية العراق ّية
أي
ربر مزيدا ً من التدخّل
العسكري األمرييكّ يف العمل ّيات ،ونحن نعلم اليوم إىل ّ
ّ
لي ّ
أي صواب.
مدى كانت تقديراته خالية من ّ
يف أفغانستان يؤكّد لوهاوس يف أكرث من مقالة عىل مشكلة نقص املوارد املال ّية
والبرشيّة ،مطالباً اإلدارة بزيادتها ،وهو بذلك يرشح بطريقة غري مبارشة سبب نهم
إدارة ترامب إىل انتزاع األموال ولو بطريقة االبتزاز من حلفائها الخليجيّني .فاملعسكر
الذي يدعو إىل عودة العسكر إىل ميادين العامل يصطدم باألزمة اإلقتصاديّة األمريك ّية
العسكري الباهظة ،ولذلك فإ ّن تشغيل عجلة مصانع السالح
ودروس كلفة التدخّل
ّ
والتّدخل الواسع عاملياً سيحتاج إىل متويل من جيوب املحميّات األمريكيّة يف

اإلسالمي.
العامل
ّ
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ويف اقرتاحاته لإلدارة الجديدة (ترامب) يظهر أ ّن لوهاوس كان من املساهمني
يف جعل «إعادة بناء الجيش األمرييكّ» من أولويّات هذه اإلدارة ...ألنّ« :التحفُّظ
يك عىل االستفادة من جيشه قد جعل العامل أكرث خطورة تجاه أمريكا وحلفائها».
األمري ّ
أما هدف إدارة ترامب فهو « :الحصول عىل مكاسب من السياسة الخارج ّية» .يعني
صف ترامب يف مواجهة
سياسة جباية تالئم ما يقرتحه لوهاوس ولذلك هو يقف يف ّ
منتقديه من السياس ّيني واإلعالم ّيني .وتكتمل صورة السياسة الخارج ّية عندما يتن ّبأ
الباحث أ ّن سياسة هذه اإلدارة ستكون صارمة مع إيران.
السلمي غائبة متاماً عن أبحاث جميع الكتاب
والحضاري
ين
ّ
التنمية مبعناها املد ّ
ّ
توسعها
يؤسس للحروب العدوان ّية ويروج لها ويخطّط لكيف ّية ّ
يف املركز .فهذا مركز ّ
ويبتكر ألمريكا أعداءها لضامن استمراريّة مصانع السالح وحامية أمن إرسائيل حتّى
لو عىل حساب أمن أمريكا وسمعتها.
اإلسالم يف قاموس املركز مختزل بصورته األبشع التي صنعت عىل يد حلفاء
اإلسالمي أل ّن الطبيعة الرصاعيّة تخدم عمليّة
أمريكا .والسلم غري وارد مع العامل
ّ
إبقاء أمريكا خصوصاً والغرب عموماً عد ّوا ً للمسلمني يف حرب «مق ّدسة» ينظّر لها
املبشون أمثال تالنت ودونيليل.
ّ

كاثرين زيمريمان:
مديـرة أبحـاث مـا يسـ ّمى «التهديـدات الحرجـة» يف املعهـد ،واملحلّـل األ ّول
لتنظيـم القاعـدة وشـبكات اإلرهـاب العامل ّيـة .لعلّهـا الوحيـدة التـي تـرى أسـباب
املعيشي ال مـن خلال كاميرا
اسـتفحال القاعـدة يف اليمـن مـن خلال الواقـع
ّ
املسيرة.
الطائـرات
ّ
ومعادالتها صحيحة وبسيطة ،جمهور القاعدة من امله ّمشني يف اليمن والحلول

وتستغل القاعدة
ّ
العسكريّة واألمنيّة بدون تنمية ستعيد إنتاج التنظيم ولو بعد حني:
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العديد من املظامل التي يواجهها اليمن ّيون الس َّنة ضدّ الحوث ّيني ،وضدّ الدولة اليمن ّية
املركزيّة .وتعود تلك املظامل إىل غياب الخدمات األساس ّية ،والفساد الفاضح
واملحسوب ّية بني النخبة السياس ّية ،وكذلك الشعور بالتهميش بني جميع رشائح
السكان تقريباً عىل مدى عقود .وتضيف الباحثة أنّ معالجة هذه املظامل مه ّمة جدّ اً
وأكرث بكثري من انتزاع مساحة من األرض من أيدي التنظيم.
هذه الفوىض الناتجة من الوصاية السعود ّية الطويلة األمد سمحت لزميريمان
مم يذكّرنا بكتابات نعوم
باستخدام أو تسويق هذا املصطلح «اليمن دولة فاشلة»ّ ،
تشومسيك التي تركّز يف دور الواليات امل ّتحدة األمريك ّية يف صناعة الدول الفاشلة
لفرض الوصاية عليها بذهن ّية االنتداب واالستعامر القديم نفسها ....بل إنّ الكلمة
جة تصويب مسارها.
تعني
ّ
الحق يف االعتداء عىل الدولة املص ّنفة فاشلة بح ّ
يعني عىل الرغم من املسحة اإلنسان ّية يف توصيف حالة تنظيم القاعدة ودعوتها
اسرتاتيجي ،فإنّ زميريمان ال تنىس أنّ مه ّمتها تضخيم خطر القاعدة
كحل
ّ
إىل التنم ّية
ّ
يب  .
عىل النحو الذي يرتك الباب مفتوحاً أمام التدخّل
العسكري الغر ّ
ّ

خدمات داعش للقاعدة:
كيف تربّر الكاتبة دعم الدول «العرب ّية الس ّنية «كام تس ّميها لتنظيم القاعدة خصوصاً

وتوسع مت ّردها عرب املجتمعات ذات األغلب ّية
يف سوريا؟ تقول :ال تزال القاعدة تنمو
ِّ
تتوسع القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالم ّية (داعش)
املسلمة ،وال س ّيام يف سوريا ،حيث ّ
وتستغل
ّ
جنباً إىل جنب ،وتقوم كلتا املجموعتني ببناء قاعدة من الدعم تق ِّوي الطرفني،
الظروف داخل املناطق ذات األغلبيّة املسلمة ،وتق ّدم نفسها مدافع ًة عن أهل الس ّنة .وقد
أقل راديكال ّية ووحش ّية من داعش .والسياسة
اغتنمت القاعدة فرصة تصوير نفسها بأنّها ّ
الخارج ّية للواليات امل ّتحدة تضع الرشكاء اإلقليم ّيني املهيمنني يف مواقف س ّيئة ،فقد
ينظر الرشكاء العرب الس ّنة بشكل متزايد إىل دعم القاعدة ضدّ داعش وإيران كخيار قابل
أقل التط ّورات سو ًءا.
للتطبيق .باعتبار منو القاعدة ّ
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السوري ،بل من قلب الدوائر
ليست املسألة إذاً مسألة اتّهام  من جهة تابعة للنظام
ّ
األمريك ّية يجري وصف عمل ّية دعم القاعدة وداعش أو تهيئة بيئة الستخدام التنظيمني
ضدّ النظام.
وال يقف األمر عند هذا الحدّ فبعد  15عاماً من العمل ّيات العسكريّة ضدّ القاعدة
تح ّولت القاعدة وداعش اىل «ق ّوات متم ّردة لها جيوش يف امليدان» أيضاً عىل حدّ
الحق هنا أن نستنتج أن اإلسرتاتيج ّية الواقع ّية ال املعلنة
تعبري الباحثة .أليس لنا
ّ
هي توظيف العنف اإلرهايب وال القضاء عليه؟ وأنّ عمل ّيات االغتيال ليست يف
الواقع والحقيقة ّ
إل عمل ّيات إبدال قيادات متم ّردة بقيادات مطيعة يف كال التنظيمني
ثم تتساءل بدهشة ملاذا ال تقاتل امريكا النرصة؟ وفعالً ُد ِفعت داعش اىل
اإلرهاب ّينيّ ...
الواجهة وهاهي النرصة تهيمن عىل ادلب وتدخل يف التسويات ألنّ القضاء عليها
كل أوراق التفاوض.
السوري ّ
العرب املعادي للنظام
يفقد املحور األمرييكّ  ـ
ّ
ّ
يعب الغرب عن اهتامم جدّ ي بالتنمية الشاملة ملواجهة اسرتاتيج ّية
م ّرة أخرى ال ّ
لإلرهاب وأسبابه العميقة ،وتقترص الدراسات الغرب ّية املس ّيسة عىل وصف العد ّو
وبحث سبل توظيفه ال القضاء عليه للمساهمة يف ظهور دول فاشلة.
يبقى أن نربز مالحظة مه ّمة وهي أنّ دراسات زميريمان املتوفرة بني أيدينا ال تسلّط
يب وال تطلب مكافحته يف إطار مكافحة اإلرهاب
االضواء عىل الفكر
السلفي الوها ّ
ّ
أسايس
واالقتصادي والتخلّف كسبب
والسيايس
السوسيولوجي
بل تركّز يف الجانب
ّ
ّ
ّ
ّ
النتشار اإلرهاب ودعمه من قبل الفئات امله ّمشة.

هيامل شاه
تتغي ليك تتناسب مع املصالح األمريكيّة وفشل الدولتني يف
عىل الهند ان
ّ
يل يف الهند  % 5وهي األضعف
تحسني العالقات أ ّدى اىل انخفاض الناتج املح ّ
يف النم ّو بني دول الربيكس .ويبدو أ ّن مودي يفعل ما هو مطلوب منه عىل صعيد
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تعزيز النفقات العسكريّة وتعزيز العالقات مع حليفي أمريكا يف أسيا اليابان وإرسائيل
وتوتري العالقات مع الصني.

املبادرة األبرز لهيامل شاه هي دعوتها لتحالف يجمع أمريكا والهند واليابان أي

العاملي ،ولك ّن انسحاب
يل
يل الناتج املح ّ
 % 25من سكان العامل و % 35من إجام ّ
ّ

أمريكا من الرشاكة عرب املحيط الهادي سيعيق نشوء هذا الحلف إضاف ًة إىل انشغال
إل
الهندي ...فال يبقى من هذا الحلف ّ
اليابان بأوضاعها الداخل ّية وضعف النم ّو
ّ

العسكري ض ّد الصني.
العمل
ّ

الهدف الذي يح ّرك كتابات هيامل شاه وأبحاثها هو إبعاد الهند عن دول الربيكس

ودول عدم اإلنحياز واالت ّجاه نحو الواليات املتّحدة األمريك ّية ،وهي تجد يف شخص

كأي باحث يف
يل مودي فرصة لحصول هذا التقارب  ...وطبعاً ّ
رئيس الوزراء الحا ّ
العسكري والتجارة الدفاع ّية بحثاً عن ثقل أكرب ألمريكا يف
املركز تركّز يف التعاون
ّ

آسيا عرب الهند.

خالصات:
ين الشامل غائبة متاماً عن اهتاممات املعهد  ،محور
_ التنمية مبعناها اإلنسا ّ
األسايس هو السياسات الخارجيّة والدفاع واألمن ،ونرش األفكار األكرث
االهتامم
ّ
الديني للدفع
تش ّددا ً يف كل هذه املجاالت حتّى لو استلزم األمر استخدام لغة التبشري
ّ

عسكري فاعل ومبارش ألمريكا ملصلحة حلفائها يف الرشق األوسط ،
بات ّجاه تدخّل
ّ

وللحفاظ عىل العرص األمرييكّ ما أمكن.

_ «يتك ّون مجلس املعهد من كبار القادة يف الرشكات التجاريّة واملاليّة الكربى»
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ويشري مركز «أفضل املدارس» يف دراسته املشار إليها سابقاً عن أفضل  50معهدا ً إىل

متوسط اإليرادات السنويّة ملعهد انرتبرايز يبلغ  64مليون دوالر .ويشري هذا الرقم
أ ّن
ّ
إىل املصالح التي يرعاها املعهد وإىل أهميّة اقتصاد املعرفة يف الواليات املتّحدة.
ومبشون
ولعلّها ميزة أمريك ّية أخرى أن يجتمع عىل طاولة واحدة باحثون أكادمي ّيون
ّ

وتجار ورجال أعامل كبار ومديرو لرشكات ماليّة كربى فالعلامنيّون واالقتصاديّون
واملبشون يعطون هذه املصالح
والسياس ّيون يح ّددون ما يسمى «مصالح أمريك ّية»
ّ
مسحة ق ّداسة ...

_ تتص ّدر إرسائيل قامئة الدول التي يعمل املعهد عىل تعزيز عالقات الواليات

يل يأيت بعد إرسائيل الصني
املتّحدة معها ويف الرتتيب املذكور يف
ّ
النص األص ّ
والهند واليابان باعتبار إرسائيل سلفاً تشارك الواليات املتّحدة القيم نفسها والتي

يل .أما من ناحية األحجام فاملشهد
يل والليربا ّ
يعرفّها املعهد بأنّها الفكر الرأسام ّ
اسرتاتيجي عاقل يرتب للواليات املتّحدة بالرتتيب
كاريكاتوري فلو تركنا مفكّر
ّ
ّ
مجموعة الدول التي تحتاج إىل اهتامم أكرب من ناحية االقتصاد والعالقات الخارجيّة

فإ ّن الصني ال بد أن تكون عىل رأس القامئة ث ّم الهند واليابان واسرتاليا وبعد سلسلة
طويلة من الدول ذات التأثري البارز يف اقتصادات العامل تأيت الدول التي تتلّقى
املساعدات من أمريكا وعىل رأسها إرسائيل .ومن هنا يظهر أن املعهد يأخذ عىل

ين عىل رأس جدول أعامل أمريكا باستمرار .من دون أن
عاتقه جعل الكيان الصهيو ّ

يب
يكون لهذا الخيار أسس عقالن ّية بل أجندات أيديولوج ّية عدوان ّية ض ّد العامل العر ّ
واإلسالمي.
ّ

_ تدرس القوى الصاعدة يف آسيا كعد ّو خصوصاً الصني وإيران ،ويجري االهتامم

اسرتاتيجي مع روسيا ومل
كمنصة مواجهة للصني ،وتبقى أوراسيا ساحة رصاع
بالهند
ّ
ّ
يب يف نتاج الباحثني.
نلحظ اهتامماً الفتاً باالتّحاد األورو ّ
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_ يحرص املعهد عىل التق ّرب إىل أصحاب القرار مع انتاج غزير وحضور دائم

فيام يتعلّق بسياسات الدفاع واألمن وقد وصل األمر فعالً إىل أنّنا قرأنا من هذا املعهد

ما سمعناه الحقاً عىل لسان ترامب وإدارته.

_ الرأي الغالب بالنسبة للعراق هو أ ّن االنسحاب منه كان خطأً ،بل العودة إليه إن

أمك ّن للتحكّم برثوته النفطيّة من جهة ،وإبعاده عن إيران من جهة أخرى.

_ والرأي الغالب بالنسبة إىل إيران هو االستمرار يف سياسة احتوائها وإضعاف

العسكري معها.
النووي أو إسقاطه حتّى ولو تط ّور األمر إىل الصدام
االت ّفاق
ّ
ّ

